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Η Provost του NYU Katherine Fleming αναγορεύθηκε Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και μας μίλησε για το ρόλο του ιστορικού σε άπταιστα

Στο προηγούμενο τεύχος των «Πανεπιστημιακών», αντί για εισαγωγή, είχα
παραθέσει το ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
το οποίο εγκαίρως έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για τις σχεδιαζόμενες,
εξαγγελλόμενες και επιχειρούμενες «μεταρρυθμίσεις» στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση, με προέχον το ζήτημα των μεταπτυχιακών, διαπιστώνοντας και
προειδοποιώντας, ότι θα απέβαιναν σε βάρος της ποιότητας, της ανάπτυξης και
της προόδου του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

ελληνικά.

 atherine Fleming κατά την
K
Τελετή Αναγόρευσής της σε Επίτιμη
Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών
και Ε υρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Φωτογραφία: Πέτρος Παπακυριακού
Τα πανεπιστημιακά,
περιοδική έκδοση
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
διανέμεται δωρεάν.

Ροδούλα Τσιότσου.
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Κόσοβο 17 χρόνια μετά. Με αφορμή το νέο του βιβλίο -Εκδόσεις του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας- ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Χρηστίδης του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών γράφει για το ζήτημα του Κοσόβου και τη Σερβική Πολιτική.

10
Μια εφαρμογή θα μας βοηθήσει να τρώμε πιο έξυπνα και υγιεινά. Ο Καθηγητής του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ιωάννης Μαυρίδης μας εξηγεί τι είναι το FoodSMART
Project.

12
Big Data και Cloud Computing. Ο Κωνσταντίνος Ψάννης, Επίκουρος Καθηγητής στο
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και ο Χρήστος Στεργίου, υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο
Τμήμα, μας εξηγούν πως η έρευνά τους βελτιώνει την ασφάλειά τους.

14
Μπορεί ένα tweet να αλλάξει τη συμπεριφορά των αγορών; Ο Λέκτορας του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θεολόγος Δεργιαδές γράφει για το αν το twitter επηρέασε
την Ελληνική οικονομική κρίση.

εκδότης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
editor-in-chief Ρεβέκκα Παιδή
art director Ρόζα Παπαζιάν
υπεύθυνη διαφήμισης Μαριέτ Βαϊνά
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Ρατσισμός στο Ποδόσφαιρο. Όταν ο αθλητισμός δεν ενώνει... Ο Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιάσονας Παπαθανασίου παρουσιάζει τα

εκδοτική παραγωγή
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ

18
Η ηλικία, τα τετραγωνικά και οι τιμές των ακινήτων της Θεσσαλονίκης μέσα από πέντε
χάρτες. Μας τους παρουσιάζουν ο Θεόδωρος Παναγιωτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του

Για ιδέες, προτάσεις καθώς
και π
 ερισσότερες 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.

Αχιλλέας Ζαπράνης
Πρύτανης
Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

αποτελέσματα σχετικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ BRISWA.

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και οι απόφοιτοι του Τμήματος Χρήστος Μπάρμπας και
Κέβιν Τρενταφίλι.
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Τι μπορούν να μας πουν οι μυρωδιές, οι ήχοι, οι εικόνες, για την ιστορία μιας πόλης;
Γράφει η Ελένη Καλλιμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης.
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για άλλη μια φορά πρωτοπορεί με το Diploma Supplement
για όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του. Η Σοφία Παναγιωτίδου Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
στο Γραφείο Διασύνδεσης μας εξηγεί τι είναι το Diploma Supplement και γιατί είναι σημαντικό.

24
Σε κάθε τεύχος φιλοξενούμε και απόψεις των φοιτητών μας. Σε αυτό το τεύχος ο
τεταρτοετής φοιτητής Θεόδωρος Σιδηρόπουλος αναρωτιέται μήπως χρειαζόμαστε μια
πανεπιστημιακή κοινότητα.
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Η Φωτεινή Μπαλδιμίτση, Επίκουρη Καθηγήτρια στο George Mason University, ειδικεύεται
στην κρυπτογραφία και τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin. Ως απόφοιτος του Τμήματος

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μας μιλά για τη δουλειά της στη στήλη Συνάντηση με μία Απόφοιτο.

επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων
Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τ.: 2310 891.295, 2310 891.245
F. 2310 844.536
e-mail: panepistimiaka@uom.edu.gr,
pubrel@uom.edu.gr, www.uom.gr
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Ο Βαλεντίνος Τζέκας κέντρισε το ενδιαφέρον Ελληνικών και Διεθνών ΜΜΕ, του Ελληνικού
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, του LSE κ.ά. ως ο

ISSN 2459-2609

εκπαίδευση.

φοιτητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που προσπαθεί να μειώσει την παραπληροφόρηση,
τα Fake news. Σε αυτό το τεύχος μας έγραψε το δικό του δεκάλογο για να ξεκινήσεις μία startup.
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Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ HELEXPO κ. Τάσος Τζήκας μας μίλησε για τις επιτυχίες της γειτονικής
μας ΔΕΘ και για τα σχέδια μετεγκατάστασής της.
32
Αγγλικά στο Πανεπιστήμιο. Η Ιφιγένεια Μαχίλη ΕΕΠ Αγγλικής Γλώσσας, γράφει για την
αναγκαιότητα διδασκαλίας ξένων γλωσσών για επαγγελματικούς σκοπούς στην τριτοβάθμια

Δυστυχώς, το ψήφισμα εκείνο προσέκρουσε «σε ώτα μη ακουόντων» ούτε δε
και οποιαδήποτε άλλη παραίνεση ή διαμαρτυρία έφερε αποτέλεσμα, ώστε να
αποσοβηθούν ή έστω να περιοριστούν οι συνέπειες από τις επιζήμιες αλλαγές,
που θα έχουν καταλυτικές επιπτώσεις σε πολλά δημόσια πανεπιστήμια της
χώρας, τα οποία θα αποστερηθούν πόρων που η Πολιτεία δεν έχει τη δυνατότητα
με άλλο τρόπο να αναπληρώσει.
Σε σαφή αντίθεση με το, απότοκο ιδεοληπτικών εμμονών και αντιλήψεων, ασαφές
και μάλλον σκοτεινό τοπίο που διαμορφώνεται στο χώρο της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, βρίσκονται τα θέματα που αναπτύσσονται στο παρόν τεύχος των
«Πανεπιστημιακών». Στις σελίδες του αποτυπώνονται γλαφυρά, με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα, τόσο το έργο και οι δραστηριότητες του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και του επιστημονικού δυναμικού του, όσο και οι επιτυχίες αποφοίτων
του, που γεμίζουν με υπερηφάνεια την Πανεπιστημιακή μας Κοινότητα.
Κύριο θέμα και πρωτοσέλιδο του τεύχους είναι η αναγόρευση της διάσημης
Αμερικανίδας και γνωστής φιλέλληνος πανεπιστημιακού, Katherine Fleming,

σε επίτιμη διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Η κ α
Fleming, ανταποκρινόμενη στην τιμή που της έκανε το Πανεπιστήμιό μας και
απευθυνόμενη σε άπταιστα ελληνικά σε ένα ακροατήριο υψηλών αξιώσεων,
τίμησε και αυτή με τη σειρά της το Ίδρυμα με μια εξαιρετική εισήγηση.

editorial

Στο εξώφυλλο απεικονίζεται
η Provost του NYU Professor
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Η Ομάδα Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βρέθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες
του κόσμου και μια ανάσα πριν τον τελικό στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Κόστα Ρίκα.
6
Πέτυχε τελικά ο θεσμός της Black Friday στην Ελλάδα; Απαντά η Καθηγήτρια του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Marketing MARLAB

Στα περιεχόμενα του τεύχους περιλαμβάνονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα
θέματα, συνεντεύξεις, κείμενα, διακρίσεις, εκδοτικές προσπάθειες, έρευνες και
μελέτες πάνω σε πλήθος επιστημονικών αντικειμένων, πονήματα και προϊόντα
της επιστημονικής πληρότητας συναδέλφων, που δίνουν, πιστεύω, μια καθαρή
εικόνα του έργου που συντελείται στο Πανεπιστήμιό μας.
Αυτό που συνάγεται από το σύνολο των περιεχομένων του ανά χείρας τεύχους είναι
ότι το τρίπτυχο της καινοτομίας, της αριστείας και της εξωστρέφειας που θέσαμε
ως στόχο για το Πανεπιστήμιό μας, αποδίδει πλούσιους και μεστούς κ αρπούς.
Και με τον τρόπο αυτό, θεμελιώνεται ακόμη περισσότερο μια 
μακρόχρονη
παράδοση ποιοτικής εκπαίδευσης και ερευνητικής δραστηριότητας στο Ί δρυμα,
η οποία α
 ναγνωρίζεται όχι μόνο σε τοπικό ή εθνικό, αλλά και σε δ
 ιεθνές ε πίπεδο.
Παράδοση που, παρά τις πρόσκαιρες αντιξοότητες, α

ποτελεί την α
πόδειξη
ότι έχει καλλιεργηθεί το έδαφος για τη συνεχή ενδυνάμωση και ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και για την όλο και καλύτερη εκπλήρωση της

αποστολής του.
πανεπιστημιακά1

«Ποιος θα μας λογαριάσει
την απόφαση της λησμονιάς;»
Katherine Fleming

Provost του New York University
Επίτιμη Διδάκτορας Τμήματος ΔΕΣ
Διδάσκουμε τους φοιτητές ιστορία
με έναν τρόπο που δείχνει ότι όλες οι
ιστορικές αλλαγές είναι τόσο ξ αφνικές,
φανερές και απότομες. Μιλώντας
για τις αρχές του εικοστού αιώνα, θα
μπορούσαμε να πούμε «Η Εποχή των
Αυτοκρατοριών Τελείωσε, και η Εποχή
των Εθνών άρχισε».
Αλλά στην πραγματικότητα αυτή
η διαδικασία πήρε πάνω από εκατό
χρόνια. Δεν κατάλαβαν όλοι αυτοί που
έζησαν τότε ότι γίνονταν μάρτυρες
μιας δραματικής αλλαγής. Συνήθως
αυτό το βλέπουμε εκ των υστέρων.
Αλλά κάποια γεγονότα, ακόμα και
μέσα στη στιγμή που συμβαίνουν,
είναι φανερό πως είναι στιγμές
ιστορικών αλλαγών. Η δολοφονία του
Καίσαρα ήταν ένα τέτοιο γεγονός. Στη
δική μου τη ζωή, η πτώση του Τείχους
του Β
 ερολίνου. Η 11η Σεπτεμβρίου.
Πιο πρόσφατα γεγονότα μπορεί
επίσης να ανήκουν σε αυτήν την
κατηγορία. Οι π
 ρόσφατες εκλογές στις
Ηνωμένες Πολιτείες; Μπορεί να έχουν
τέτοιο αντίκτυπο στις ΗΠΑ –και στον

πανεπιστημιακά2

κόσμο– παρόμοιο με τον αντίκτυπο
που είχε στη Ρώμη η δολοφονία του
Καίσαρα.
Αλλά δεν θέλω να μιλήσω
σήμερα για ιστορία, αλλά για τον
ιστορικό. Πολλοί φοιτητές ε σφαλμένα
πιστεύουν πως οι ιστορικοί είναι
άνθρωποι που «ξέρουν πολλά
γεγονότα». Αυτό θα σήμαινε ότι
το Google είναι ο μεγαλύτερος
ιστορικός όλων των εποχών. Όχι.
Αυτό που κ άνουν οι ιστορικοί ε ίναι
να αφηγούνται και να διατυπώνουν
θεωρίες. Τοποθετούν τα γεγονότα σε
κάποιο γενικό πλαίσιο.
Τα ερμηνεύουν. Και υπερασπίζονται
τα γεγονότα. Διαχωρίζουν την
αλήθεια από τον μύθο. Ο λόγος που
ο Ηρόδοτος ονομάστηκε « Πατέρας
της Ιστορίας» είναι γιατί ήταν ο
πρώτος που το έ κανε. Ο Ηρόδοτος
απελευθέρωσε την ιστορία από τον
μύθο. Στα χέρια του, το ιστορικό
παρελθόν και το μυθικό π
 αρελθόν
έγιναν για πρώτη φορά δύο
διαφορετικά πράγματα.

Η πρώτη φορά που σκέφτηκα
 αθιά για την ιστορία ήταν όταν
β
διάβασα τις ιστορικές αναφορές
στα «Ευαγγελικά». Το Νοέμβριο
του 1901, μεγάλες διαδηλώσεις
έλαβαν χώρα στους δ
 ρόμους
της κεντρικής Αθήνας. Πάνω από
40.000 άνθρωποι συμμετείχαν.
Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν
οι αστυνομικοί π
 υροβόλησαν τα
πλήθη σε μια προσπάθειά τους
να τα διασκορπίσουν. Αυτά είναι
τα γεγονότα. Οι διαδηλωτές ήταν
εξοργισμένοι με τον τύπο, με την
κυβέρνηση και με την Εκκλησία της
Ελλάδας. Αυτή είναι η αφήγηση.
Τι φορούσαν οι διαδηλωτές; Γ ιατί
ήταν τόσο θυμωμένοι; Και κυρίως,
ποιες ήταν οι αληθινές α
 ιτίες της
διαδήλωσης; Δεν «ανακάλυψα»
τις διαδηλώσεις. Ε ίναι ένα πολύ
γνωστό γεγονός στην σύγχρονη
Ελληνική ιστορία. Αλλά ως ιστορικός,
θα μπορούσα να αναθεωρήσω τη
σημασία τους.
[...]Αυτοί οι Έλληνες δ
 ιαδηλωτές,

όμως, το 1901. Φαντάστηκα ότι
θα ήταν αληθινοί: όχι πίτσα, όχι
κιθάρες. Φαίνονταν αυθεντικοί. Αλλά
αναρωτιέμαι, ήταν; Σας ρωτώ, οι
Έλληνες διαδηλωτές του 1901 μου
φαινόταν περισσότερο αυθεντικοί
απλά επειδή ήταν ιστορικοί πρωταγωνιστές; Πώς θα μπορούσα να ξέρω τι
ήταν ή πώς ένιωθαν; Είχα π
 ρόβλημα
αντίληψης της ιστορίας. Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ
αντίληψη –ο τρόπος που συνέλαβα
το 1997 ένα γεγονός του 1901– δεν
ήταν απλά ένας τρόπος να κοιτάζω
τα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές
τους. Μορφοποίησε τα γεγονότα και
τους πρωταγωνιστές.
Αυτή είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές δυνάμεις που έχει στα χέρια
της η ιστορικός. Μπορώ να κάτσω
στον υπολογιστή μου και να γράψω
μία πρόταση. Η πρόταση μετά θα
τυπωθεί και θα δημοσιευθεί σε ένα
βιβλίο από έναν αξιόπιστο εκδοτικό
οίκο. Μπορεί να γράψω «Για τρεις
μέρες, από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου
του 1901, μεγάλες διαδηλώσεις

έλαβαν χώρα στους δρόμους της
κεντρικής Αθήνας... Οι διαδηλωτές
ήταν εξοργισμένοι, έξαλλοι». Αλλά
μετά μπορεί να αναθεωρήσω, και να
πατήσω το κουμπί της διαγραφής, και
να σβήσω το «εξοργισμένοι, έξαλλοι».
Και να πιώ μια γουλιά καφέ – ή,
παλιά τις καλές μέρες του 1997, να
καπνίσω ένα τσιγάρο και αντί αυτού
θα γράψω «κυνικοί και π
 ικραμένοι».
«Ήταν κ υνικοί και πικραμένοι». Μπορεί
να α
 ναθεωρήσω πάλι και να γράψω
«χαρούμενοι και άγριοι». Και ξέρετε
κάτι; Όπως και να έχει, ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ.
Ο κόσμος που θα το διαβάσει δεν
μπορεί να ελέγξει και να πει «Όχι,
λάθος, δεν ήταν πικραμένοι. Ήταν
χαρούμενοι». Εδώ τη στιγμή της ιστορικής ερμηνείας, εγώ αποφασίζω.
Το να ξέρω αν κάτι συνέβη το 1901 ή
το 1902 αυτό ΕΙΝΑΙ γεγονός. Αλλά είναι
πολύ βασικό. Αυτή είναι η δουλειά του
καλού ιστορικού να αποφασίζει με
υπευθυνότητα τις λεπτές διαφορές,
τις συνδέσεις, το γενικό πλαίσιο. Να
συνδέει τα γεγονότα για να φτιάξει μια

πιθανή και «ακριβή» αφήγηση.
[...]Είμαστε σε μία εποχή που
ο κ όσμος του ιστορικού είναι
τελείως αλλαγμένος. Τώρα, υπάρχει
ΜΙΑ αφήγηση και τα γεγονότα
είναι ΠΟΛΛΑ. Είναι πιο εύκολο να
έχεις μόνο μία αφήγηση απ’ το να
αντιμετωπίσεις την πολυπλοκότητα.
Αλλά οι ε θνικιστικές ιστορίες, όπως
του Όργουελ, είναι ένα ψέμα. Είναι
ευκολότερο να πιστέψεις ότι τα
άσχημα γεγονότα είναι ψευδή από
ό,τι είναι να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά
υπάρχει ένα τεράστιο τ ίμημα –ηθικό
και ιστορικό– που πληρώνεις όταν
ξεχνάς. Όπως ο σπουδαίος ποιητής
–ο δικός σας σπουδαίος ποιητής–
Γιώργος Σεφέρης ρ
 ώτησε: «ποιος
θα μας λογαριάσει την α
 πόφαση της
λησμονιάς;».
Αποσπάσματα από την ομιλία της Καθηγήτριας
Katherine Elizabeth Fleming, Provost του New York
University, κατά την αναγόρευσή της σε επίτιμη
διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 15
Μαρτίου 2017.
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Ακαδημία Ρομποτικής
Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
Αγγίξαμε την κορυφή. Είμαστε στις 16 καλύτερες ομάδες παγκοσμίως.
Πέτρος Περλαντίδης
Υποψήφιος Διδάκτορας
Οργανωτικά Υπεύθυνος Ακαδημίας Ρομποτικής

Κόστα Ρίκα 2017...
Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής...
Ακαδημία Ρομποτικής...
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας...
Τα αμέτρητα ξενύχτια στα εργαστήρια
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είχαν
έναν και μόνο στόχο.
Να εκπροσωπήσουμε επάξια τη χώρα
μας στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής και
να βάλουμε τα καλύτερα θ
 εμέλια
για μία νέα σελίδα στην ιστορία
του Π
 ανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η φοιτητική ομάδα της Ακαδημίας
Ρομποτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας μετά την πρόκριση
που κατάφερε να κερδίσει έναντι
πανεπιστημιακά4

6 ελληνικών πανεπιστημίων ήρθε
αντιμέτωπη με περισσότερες από 50
χώρες στην μακρινή Κόστα Ρίκα της
Κεντρικής Αμερικής, σχεδόν 11.000
χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας...
Και αυτή δεν ήταν η πρώτη Ολυμπιάδα
της ομάδας μας, ως πρωταθλήτρια
Ελλάδας.
Η ομάδα της Ακαδημίας
Ρομποτικής έχει συμμετάσχει ξανά
στο παρελθόν σε Ολυμπιάδες ρομποτικής έχοντας βγει πρωταθλητής
Ελλάδας. Το 2014 ο προπονητής της
ομάδας μας Γεώργιος Ζερβόπουλος
είχε καταφέρει να κατακτήσει, ως
διαγωνιζόμενος τότε με προπονητή

τον Πέτρο Περλαντίδη, την πρώτη
θέση στην Ε υρώπη και την 10η στον
κόσμο. Ενώ, α
 ρκετά χρόνια νωρίτερα
ο επιστημονικά υ
 πεύθυνος της
Ακαδημίας Ρομποτικής Δρ. Νικόλαος
Φαχαντίδης, κατέκτησε με την
ομάδα τον τίτλο της πρωταθλήτριας
Ελλάδας και εκπροσώπησε τη χώρα
μας στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής στις
Φιλιππίνες.
Η φετινή δοκιμασία που έπρεπε
να φέρουμε εις πέρας ήταν το
γνωστό σε όλους παιχνίδι TETRIS. Το
ρομπότ μας έπρεπε να εντοπίσει και
να αναγνωρίσει τους κύβους μέσα
στον αγωνιστικό χώρο και να τους

τοποθετήσει στο ταμπλό κατάλληλα
προκειμένου να σχηματίσει σειρές. Η
ομάδα που θα κατάφερνε να κάνει το
καλύτερο score στον καλύτερο χρόνο
θα κέρδιζε.
Η αποστολή απαρτίζονταν
από τον Αναστάσιο Γκάγκα, τον
Κωνσταντίνο Κλημαντάκη και τον Τζίνο
Μουλλαϋμέρι (φοιτητές του τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου μας) με προπονητή της
ομάδας τον Γεώργιο Ζερβόπουλο.
Ο πρώτος και βασικός στόχος της
ομάδας ήταν να καταφέρουμε να
περάσουμε στο μεγάλο τελικό της
Κυριακής στην φάση των 16. Μετά
από μία πυρετώδη προετοιμασία
την Παρασκευή και έναν εκπληκτικό
αγώνα το Σάββατο ανακοινώθηκαν
λίγο μετά τις 20:00 τα αποτελέσματα.
Η Ελλάδα είναι στον τελικό! Η
Ελληνική ομάδα από το Π
 ανεπιστήμιο
Μακεδονίας με την πρώτη της
εμφάνιση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα
καταφέρνει να περάσει στη φάση των
16. Η Ελλάδα κατάφερε να βγει στην
9η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
Η Ακαδημία Ρομποτικής κατάφερε
να περάσει σε βαθμολογία τα μεγαθήρια, όπως την Κίνα και την Ταϊβάν.
Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου ήταν
ο μεγάλος τελικός της κατηγορίας
Advanced Robotics Challenge. Όλες
οι χώρες έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό προκειμένου να τιμήσουν τα
χρώματα της χώρας τους. Η Ελληνική
αποστολή ξύπνησε αρκετά νωρίς. Στις
8:00 το πρωί έπρεπε να είμαστε στο
γήπεδο και να ετοιμαστούμε για τον
πρώτο γύρο του τελικού. Ο τελικός
αποτελούνταν φέτος από δύο γύρους,
όπου ο καλύτερος βαθμός, στον
καλύτερο χρόνο που θα σ
 υγκεντρώσει
κάποια ομάδα, θα αναδείξει και τον
τελικό νικητή. Στις 8:25 η ομάδα ήταν
στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο
πράγμα που έκανε ο προπονητής
ήταν να παραλάβει την α
 ναλυτική
βαθμολογία της προηγούμενης
μέρας προκειμένου να «διαβάσει» το
παιχνίδι των αντιπάλων και να δώσει οδηγίες στην ομάδα. Λίγα λεπτά
μετά τις 9:00, η ομάδα αναλύοντας τα
δεδομένα και το προφίλ των ομάδων
που βρίσκονται στον τελικό, πήρε μία

μεγάλη απόφαση. Στόχευσε στην 3η
θέση. Αποφάσισε να τα παίξει όλα για
όλα προκειμένου η Ελληνική σημαία
να σηκωθεί στο βάθρο.
Υπήρχαν δύο επιλογές. Η πρώτη
επιλογή ήταν να παίξουμε συντηρητικά, έτσι όπως ετοιμαστήκαμε από
Ελλάδα και να πάμε να διεκδικήσουμε
την 5η ή 6η θέση. Η δεύτερη επιλογή
ήταν, έχοντας διαβάσει το παιχνίδι και
τις δυνατότητες των αντιπάλων, να τα
παίξουμε όλα για όλα προσπαθώντας
κάτι για πρώτη φορά στα όρια των
δυνατοτήτων του ρομπότ μας.
Πήραμε την απόφαση να
τολμήσουμε. Μόνος μας εχθρός ο
χαλασμένος κινητήρας. Η ομάδα
ξεκίνησε τις δοκιμές με τις αλλαγές
που αποφασίστηκαν τελευταία στιγμή.
Είχαν στην διάθεση στους 1 ώρα για
προγραμματισμό και κατασκευή και
20 λεπτά δοκιμής. Τα παιδιά έρχονται στην πίστα για την πρώτη τους
δοκιμή. Οι κριτές τοποθετούν τους
κύβους στην πίστα και το ρομπότ
ξεκινάει! Εντοπίζει τους κύβους και
τους συλλέγει ακριβώς όπως ήταν
σχεδιασμένο να γίνει. Πηγαίνει στο
τελικό πλαίσιο τοποθέτησης και τα
καταφέρνει! Η Ελληνική ομάδα πανηγυρίζει, αλλά είναι απλά μία δοκιμή. Αν
το πετύχει αυτό και στον αγώνα η 3η
θέση δεν θα είναι πλέον ένα μακρινό
σενάριο. Η ομάδα επιστρέφει στην
θέση της και περιμένει την έναρξη του
πρώτου γύρου.
Έφτασε η ώρα. Η κλήρωση ευνοεί
την Ελληνική ομάδα. Το μόνο που
θέλουμε είναι να επαναληφθεί ό,τι
έγινε και στην δοκιμή. Οι δύο ομάδες
που μας ακολουθούν δεν μπορούν να
μας περάσουν σε βαθμολογία.
Το ρομπότ μας τοποθετείται στην
πίστα. Η εντολή δόθηκε. Ο χρόνος
ξεκίνησε να μετράει. Το ρομπότ
κινείται προς τους πρώτους κύβους.
Τους εντοπίζει και τους σηκώνει.
Το επαναλαμβάνει εύστοχα για όλα τα
κομμάτια. Προχωράει για το πλαίσιο
τοποθέτησης. Εκεί θα κριθούν όλα. Το
βάρος είναι πολύ μεγάλο. Μία φορά
το πετύχαμε, αλλά δεν είναι απλό και
εύκολο. Το ρομπότ προσπαθεί, αλλά
δεν τα καταφέρνει, όπως στη δοκιμή.
Οι πόντοι που θα μας τοποθετούσαν

στην 3η θέση και στο βάθρο χάθηκαν.
Η απογοήτευση είναι πολύ έντονη
στην Ελληνική αποστολή. Απογοήτευση όχι για την προσπάθεια και το
αποτέλεσμα, αλλά για το πόσο κοντά
ήρθαμε στην 3η θέση και την χάσαμε
μέσα από τα χέρια μας. Ο προπονητής
και μερικοί άλλοι Έλληνες από την
κερκίδα προσπαθούμε να εμψυχώσουμε την ομάδα. Υπάρχει ακόμη ένας
γύρος. Όλα ακόμη παίζονται. Η ομάδα
αποφασίζει να πραγματοποιήσει την
τελική προσπάθεια με κάποιες αλλαγές
στον προγραμματισμό. Ο χρόνος των
20 λεπτών, όμως για τις δοκιμές δεν
μας έφτασε. Η Ελληνική ομάδα θα
κληθεί να πάει να τρέξει στον τελικό
με ένα πρόγραμμα που δεν το έχει
δοκιμάσει στην πράξη στην πίστα.
Οι ελπίδες για την κατάκτηση της 3ης
θέσης αρχίζουν να χάνονται.
Έρχεται η σειρά μας. Το ρομπότ
ξεκινάει, αλλά δεν θα καταφέρει ποτέ
να εντοπίσει τους κύβους TETRIS που
υπάρχουν στην πίστα. Οι αλλαγές
στον προγραμματισμό, χωρίς να
μπορέσουμε να δοκιμάσουμε το
ρομπότ, μας στέλνουν στην 16η θέση.
«Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία για την
ομάδα. Έγιναν λάθη, αλλά αυτό δεν είναι
της ώρας. Τώρα έχει γιορτή! Η ομάδα
πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει για την
διοργάνωση. Πήγαμε τελικό και είμαστε
στις καλύτερες 16 ομάδες του κόσμου.
Σίγουρα μπορούσαμε να τα πάμε και
καλύτερα, αλλά ας αφήσουμε αυτόν τον
στόχο για την Ολυμπιάδα του 2018»
δήλωσε ο προπονητής Ζερβόπουλος,
συμπληρώνοντας, «Αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που
συμμετείχαν στην ομάδα. Δεν είναι
μόνο ο Τάσος, ο Κώστας και ο Τζίνο. Η
ομάδα που δούλεψε για να βρισκόμαστε
σήμερα στους 16 της διοργάνωσης είναι
πολύ μεγαλύτερη. Μπράβο σε όλους!
Και ένα τελευταίο μπράβο και ευχαριστώ
πρέπει να πούμε στους χορηγούς που
μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας
στηρίζουν. Η Εθνική Τράπεζα ως χρυσός
χορηγός, η Ακαδημία Ρομποτικής, η
Eduk8, η Cactus, η NIMAC Robotics και
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
είναι οι εταιρείες και φορείς που χάρη σε
αυτές ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η
προσπάθεια».
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συνέντευξη

Η Black Friday

μπορεί να θεωρηθεί
επιτυχημένος θεσμός
στην Ελλάδα

των καταναλωτών/τριών για την εφαρμογή του Black Friday
στην Ελλάδα. Το 32% των ερωτηθέντων 
ενημερώθηκαν
μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ως δ
 εύτερη
μοναδική πηγή ενημέρωσης ήταν οι διαφημίσεις στην
τηλεόραση (10%).

Ροδούλα Τσιότσου

Καθηγήτρια - Διευθύντρια Εργαστηρίου Μάρκετινγκ MARLAB
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Εργαστήριο
Μάρκετινγκ MARLAB του Τμήματος Οργάνωσης και

Διοίκησης Επιχειρήσεων μελέτησε τη συμπεριφορά των
καταναλωτών κατά την Black Friday που είναι η τελευταία
Παρασκευή του Νοεμβρίου και μέρα εκπτώσεων πλέον
και στη χώρα μας. Διαπιστώσατε διαφορές σε σχέση με
πέρυσι, που ήταν και η πρώτη χρονιά εφαρμογής αυτού
του εμπορικού θεσμού;
Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας σ
υμπεραίνουμε
ότι υ
πάρχει μεγαλύτερη γνώση και ενημέρωση των
καταναλωτών/τριων για την πρακτική

Black Friday σε σχέση με πέρυσι. Το 61,5%
δήλωσε ότι γνωρίζει αρκετά έως πολύ καλά
την πρακτική ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
πέρυσι ήταν 48,1%. Βασική πηγή πληροφόρησης αποτελούν για ακόμα μια φορά
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο,
δεύτερη σημαντικότερη πηγή αποτέλεσαν
φέτος οι τηλεοπτικές διαφημίσεις και όχι οι
φίλοι όπως ήταν πέρυσι. Οι καταναλωτές/
τριες στην Ελλάδα φαίνεται να ανταποκρίθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με
την περυσινή χρονιά και προέβησαν σε
αγορές (το 44,5% φέτος πραγματοποίησε
αγορές σε σχέση με το 32% πέρυσι) αν και
ξόδεψαν ξανά μικρά ποσά. Επίσης, τα μικρά
ποσοστά έκπτωσης που 
προσέφεραν οι
εμπορικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι δεν
κινητοποίησαν τους/τις καταναλωτές/τριες να προβούν σε πιο πολλές αγορές και να
ξοδέψουν περισσότερα χρήματα.
Ποια είναι εκείνα τα προϊόντα που προσελκύουν περισσότερο το αγοραστικό
κοινό κατά την Black Friday;
Οι περισσότερες αγορές έγιναν από καταστήματα καλλυντικών, νέων τεχνολογιών
και ένδυσης/υπόδησης, κάτι που σημαίνει
ότι τα αντίστοιχα προϊόντα προσελκύουν
περισσότερο το αγοραστικό κοινό.
Πώς ενημερώνονται οι καταναλωτές για
τις προσφορές των καταστημάτων;
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι
αποτέλεσαν την κύρια πηγή ενημέρωσης

Οι καταναλωτές που επέλεξαν την Black Friday για να
κάνουν τα ψώνια τους ψώνισαν online ή επισκέφτηκαν τα
καταστήματα για να πραγματοποιήσουν την αγορά τους;
Ψωνίζουν με μετρητά ή κάρτα;
Το 15,3% εξ αυτών επισκέφτηκε εμπορικά καταστήματα και
έκανε τις αγορές του από αυτά, ενώ το 6,5% αγόρασε μόνο
από το διαδίκτυο. Το υπόλοιπο ποσοστό 78,2% αγόρασε
προϊόντα και από τα καταστήματα αλλά και από το δ
 ιαδίκτυο.
Οι καταναλωτές/τριες πλήρωσαν για τις αγορές τους κυρίως
με μετρητά (49%) και χρεωστικές κάρτες (26,45%).
Τελικά ο θεσμός της Black Friday θεωρείται ε πιτυχημένος;
Οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στο κάλεσμα των
επιχειρήσεων;
Από την έρευνα φαίνεται ότι οι καταναλωτές/τριες ανταποκρίθηκαν ως ένα βαθμό στην πρόσκληση των εμπορικών
επιχειρήσεων καθώς το 44,5% του δείγματος π
 ραγματοποίησε
αγορές. Τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο θεσμός
μπορεί να θεωρείται επιτυχημένος δεδομένου ότι εφαρμόστηκε μόλις δύο φορές στην Ελλάδα και είχε σχετικά μεγάλη
ανταπόκριση.
Με βάση τα αποτελέσματα των έρευνών σας τα τελευταία
δύο χρόνια τι θα συμβουλεύατε τις επιχειρήσεις ώστε
να αξιοποιήσουν καλύτερα τον θεσμό της Black Friday
και αντίστοιχα τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέχουν οι
καταναλωτές;
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που διαθέτουμε θα π
 ρότεινα
πρώτον,

οι επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) να
προετοιμάζονται καλύτερα για τη συγκεκριμένη ημέρα

σε ό,τι α
 φορά τόσο στο σχεδιασμό της τιμολογιακής και
προϊοντικής τους πολιτικής (π.χ. ύψος εκπτώσεων, π
 οιότητα
προϊόντων) όσο και στην επικοινωνία τους (π.χ. ενημέρωση
των καταναλωτών για τη συμμετοχή τους στο θεσμό
χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα επικοινωνίας-τηλεόραση,
ραδιόφωνο, βιτρίνες, ι

στοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα).
Δεύτερον, επειδή υπάρχει ήδη μια δυσπιστία μεταξύ των
καταναλωτών/τριών για το ύψος των εκπτώσεων και την
ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται κατά την Black
Friday, οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ενστερνιστούν την ιδέα της σ
 υγκεκριμένης ημέρας. Συγκεκριμένα, να
προσφέρουν εκπτώσεις άνω του 40% σε προϊόντα τα οποία
δεν προέρχονται μόνο από π
 ροηγούμενες χρονιές (stock). Η
έννοια της Black Friday έχει να κάνει με υψηλές εκπτώσεις
και συνεπώς εκπτώσεις ύψους 10-20% που βλέπουμε να
γίνονται την ημέρα αυτή δεν έχουν καμία σχέση με το θεσμό
και αλλοιώνουν την εικόνα και το σκοπό της.

© Anthony Easton/Flickr
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Το ζήτημα
του Κοσόβου
και η Σερβία

Γεώργιος Χρηστίδης*
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών

Για όποιον μελετάει τη σύγχρονη
ιστορία και πολιτική στη νοτιοανατολική Ευρώπη το Κόσοβο αποτελεί
ένα από τα βασικά του ζητήματα:
παραμένει στην επικαιρότητα από τη
δεκαετία του ‘80 (περίοδος των φοιτητικών χρόνων του συγγραφέα) μέχρι
και σήμερα. Η ιδιαίτερη θέση του
Κοσόβου, ή Κοσόβου-Μετόχια, όπως
και αποκαλείται επισήμως στη Σερβία,
στη σερβική ιστορία και η σημασία
του για τη σύγχρονη σερβική
ταυτότητα είναι γνωστή. Όπως έχει
σημειώσει περιεκτικά ο Σέρβος
ιστορικός και πρώην πρέσβης στην
Αθήνα Ντούσαν Μπατάκοβιτς
«θεωρούμενο ως μια ιερή γη,
μια μεσαιωνική πηγή της σερβικής
κουλτούρας, τέχνης, πνευματικών
και πολιτικών παραδόσεων, το Κόσοβο
έγινε ένας πυλώνας της σύγχρονης
σερβικής ταυτότητας». Η ένταξη της
περιοχής του σημερινού Κοσόβου
ωστόσο, αρχικά στο σερβικό (1913)
και στη συνέχεια στο γιουγκοσλαβικό
κράτος (1918), αποδείχθηκε από την
«πρώτη στιγμή» αμφιλεγόμενη
και δύσκολη, με δεδομένη την
αντίθεση του αλβανικού στοιχείου,
που αποτελούσε την πλειονότητα
του πληθυσμού στην περιοχή.
Παρά τις μεγάλες και ουσιαστικές
διαφορές στην κρατική πολιτική
που ακολουθήθηκε απέναντι στους
Αλβανούς ανάμεσα στην «πρώτη
Γιουγκοσλαβία» του μεσοπολέμου
και τη «δεύτερη Γιουγκοσλαβία» που
οικοδομήθηκε μετά το 1945,
οι σχέσεις γιουγκοσλαβικής εξουσίας

και Αλβανών παρέμειναν σε μεγάλο
βαθμό συγκρουσιακές, χαρακτηριζόμενες από αμοιβαία εχθρότητα
και καχυποψία. Εξαίρεση αποτέλεσε
η δεκαετία του ‘70, η οποία για τον
αλβανικό πληθυσμό θεωρείται
η «καλύτερη» στη σύντομη ιστορία
του Κοσόβου ως τμήμα του
γιουγκοσλαβικού κράτους.
Η «γιουγκοσλαβική περίοδος»
στην ιστορία του Κοσόβου
ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1990
με τη σκληρή καταστολή την οποία
άσκησε σε βάρος του αλβανικού
πληθυσμού το καθεστώς Μιλόσεβιτς.
Οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί του 1999
σηματοδότησαν και την ουσιαστική
απώλεια του Κοσόβου για τη Σερβία,
με την επαρχία να υπάγεται στην
ευθύνη του ΟΗΕ. Έχοντας ηττηθεί
από την ισχυρότερη σ
 τρατιωτική
συμμαχία στην υφήλιο, το Βελιγράδι
υποχρεώθηκε σε μια «μάχη
οπισθοφυλακών» μετά τον Ιούνιο του
1999, καθώς η σερβική διπλωματία
παρακολούθησε, ανήμπορη
να παρεμποδίσει, τον ΟΗΕ να
συγκροτεί θεσμούς διακυβέρνησης
της επαρχίας, προετοιμάζοντας
ουσιαστικά το έδαφος για την
ανεξαρτητοποίησή της. Η κήρυξη
ανεξαρτησίας πραγματοποιήθηκε
στις 17 Φεβρουαρίου 2008, παρά
τις έντονες διαμαρτυρίες του
Βελιγραδίου ως προς την «καταστρατήγηση της Απόφασης 1244
του Συμβουλίου Ασφαλείας», με
βάση την οποία ο ΟΗΕ ανέλαβε τη
διακυβέρνηση του Κοσόβου. Μια
εξέλιξη η οποία για πολλούς Σέρβους
δεν αποτελούσε την αναγνώριση εκ
μέρους της Δύσης του θεμελιώδους
δικαιώματος αυτοδιάθεσης των
Κοσοβάρων Αλβανών, αλλά
κυρίως επιβεβαίωνε την «αμείλικτη
γεωπολιτική πραγματικότητα» η οποία
διαμορφώθηκε σταδιακά μετά το 1991
στη νοτιοανατολική Ευρώπη με την
κυριαρχία της Δύσης και την επιβολή
των επιλογών της.
Μετά την κήρυξη ανεξαρτησίας
του Κοσόβου, η σερβική διπλωματία
επιχείρησε, προσφεύγοντας μέσω της

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης,
να καταδικάσει την πράξη κήρυξης
ανεξαρτησίας του Κοσόβου ως μια
«παράνομη πράξη απόσχισης».
Η προσφυγή στη Χάγη ωστόσο
δεν δικαίωσε τις σερβικές προσδοκίες,
καθώς το δικαστήριο αποφάνθηκε
(Ιούλιος 2010) ότι η κήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσόβου «δεν παραβίαζε το
διεθνές δίκαιο». Η απόφαση της Χάγης
ανάγκασε το Βελιγράδι σε «αλλαγή
πλεύσης», ενώ σημαντικά κράτη-μέλη
της ΕΕ, όπως η Γερμανία, ξεκαθάρισαν
στη Σερβία ότι εάν επιθυμούσε να
συνεχίσει στην ευρωπαϊκή της πορεία,
θα έπρεπε να εμπλακεί σε απευθείας
συνομιλίες με τις εκλεγμένες αρχές του
Κοσόβου. Από τον Μάρτιο του 2011
το Βελιγράδι συμμετέχει σε συνομιλίες
με την Πρίστινα υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως
Διάλογος των Βρυξελλών, με α
 πώτερη
επιδίωξη την εξομάλυνση των
σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας.
Ο απολογισμός του δ
 ιαλόγου
Βελιγραδίου-Πρίστινας μέχρι
και σήμερα είναι θετικός, παρά
τα πολλαπλά εμπόδια που έχει
συναντήσει. Βελιγράδι και Πρίστινα
έχουν διανύσει μια «εντυπωσιακή
απόσταση» με αξιωματούχους των
δύο χωρών να κάθονται στο ίδιο
τραπέζι και να εξετάζουν τρόπους
«εξομάλυνσης» των σχέσεών τους.
Πέρα από τις συμφωνίες που έχουν
επιτευχθεί σε μια σειρά από δύσκολα
θέματα «τεχνικής φύσεως»,
ο Διάλογος προσφέρει στο Β
 ελιγράδι
μια θεσμοποιημένη διαδικασία,
διάφανη και αποδεκτή από όλους,
να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των
εναπομεινάντων Σέρβων στο Κόσοβο.
Η μεγάλη συνεισφορά του Διαλόγου
αφορά αδιαμφισβήτητα την υπηρεσία
του στην υπόθεση της «ιστορικής
συμφιλίωσης» Σέρβων και Αλβανών,
και κατ’ επέκταση στη σταθερότητα
και ειρήνη στα Βαλκάνια.
*Συγγραφέας του «Η σερβική πολιτική στο
Κόσοβο». Ιούνιος 1999-2016, Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,
2017.

πανεπιστημιακά9

FoodSMART
Project

Διαμόρφωση έξυπνης συμπεριφοράς
καταναλωτών και επιλογής τροφίμων
Ιωάννης Κ. Μαυρίδης
Καθηγητής
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια
αύξηση σε παθολογικές καταστάσεις
που σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο
ζωής και τις δ
ιατροφικές 
συνήθειες.
Αρκετές φορές είναι δ
 ύσκολο να ελέγχουμε την υγιεινή διατροφή μας όταν
τρώμε έξω από το σπίτι (σε εστιατόρια, καφέ κ.ά.), καθώς τα συνηθισμένα
μενού δίνουν περιορισμένες πληροφορίες για τα σ
 υστατικά των πιάτων. Για
το λόγο αυτό, κάθε πρωτοβουλία που
ενημερώνει τους καταναλωτές και τους
ενθαρρύνει ώστε να τρώνε υγιεινά και
«προσεκτικά», θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση άσκοπης πρόσληψης θερμίδων και στην αποφυγή κινδύνων επιβάρυνσης της υγείας τους.
Ακόμη, η ενημερωμένη επιλογή γευμάτων μπορεί να επιτρέψει σε επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών, όπως
τα άτομα με δυσανεξία ή με άλλες
ειδικές διατροφικές συνήθειες / απαιτήσεις, να ε πιλέξουν ασφαλέστερα το
γεύμα τους, όταν αυτό γίνεται εκτός
σπιτιού, όπως για παράδειγμα στο
χώρο εργασίας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιείται το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο «FoodSMART», διάρκειας
τεσσάρων (4) ετών (2015 – 2018),
το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Horizon 2020 Marie

Skłodowska-Curie RISE (Research and
Innovation Staff Exchange) και στο
οποίο συμμετέχουν ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον 
Καθηγητή του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διευθυντή του Ε ργαστηρίου
Πολυμέσων Ασφάλειας και Δικτύωσης
– MSNlab κ. Ιωάννη Μ
 αυρίδη), το
Bournemouth University από το
Ηνωμένο Βασίλειο (συντονιστής του

έργου), το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης από τη Δανία, το Institute Paul
Bocuse (IPB) από τη Γαλλία και την
εταιρεία Ronge & Partner GmbH από
την Αυστρία. Μάλιστα, στο πλαίσιο
του έργου «FoodSMART», παρέχεται η 
δυνατότητα σε ερευνητές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (όπως
μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού, αλλά και 

Υποψήφιοι
Διδάκτορες) να επισκέπτονται με
μηνιαίες 
αποσπάσεις τους συνεργαζόμενους φορείς (από ακαδημαϊκό/
ερευνητικό φορέα προς επιχειρηματικό και 
αντίστροφα). 
Αντίστοιχα,
ερευνητές
των
συνεργαζόμενων

φορέων αποσπώνται για ένα μήνα
στο Πανεπιστήμιο Μ
ακεδονίας. Οι
αποσπάσεις αυτές αποσκοπούν στην
αρτιότερη υ
λοποίηση των σ
τόχων
του 
ερευνητικού προγράμματος,
συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ερευνητών από διαφορετικούς οργανισμούς και κουλτούρες, προάγουν την
εξωστρέφεια, θέτουν τα θεμέλια για

επόμενα ερευνητικά έργα και συνεργασίες, ενώ βοηθούν στην ανταλλαγή
και διάχυση της γνώσης μεταξύ της
ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας
και του επιχειρηματικού κόσμου.
Στο
πλαίσιο
του
έργου
«FoodSMART» και με σημαντική
συμβολή και συνεχή υποστήριξη του
MSNlab, έχει αναπτυχθεί και είναι
διαθέσιμη από το Google Store η
καινοτόμα εφαρμογή λογισμικού για
κινητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο ή
tablet) Foodsmart app. H εφαρμογή
Foodsmart app σκοπό έχει την
υποστήριξη των καταναλωτών κατά

την επιλογή πιάτων σε εστιατόρια που
λειτουργούν στους χώρους εργασίας.
Η εφαρμογή επιτρέπει στον καταναλωτή να πραγματοποιήσει ενημερωμένη επιλογή γεύματος κατά την
εκτός σπιτιού σίτιση, λαμβάνοντας
υπόψη προκαθορισμένα 
ατομικά
χαρακτηριστικά (π.χ. διατροφικές

ιδιαιτερότητες, π
 ολιτισμικά κριτήρια
κ.ά.), καθώς και χαρακτηριστικά των
πιάτων 
(συστατικά, προδιαγραφές,
προέλευση κ.λπ.). Με την εφαρμογή
Foodsmart, μπορεί ο 
καταναλωτής
να προκαθορίσει τα διατροφικά
χαρακτηριστικά της αρεσκείας του, τα
οποία θα αποτελέσουν κριτήρια κατά
την 
επιλογή γεύματος εκτός σπιτιού
(π.χ. τύπος δίαιτας, μέγιστος αριθμός
θερμίδων ανά ημέρα, αποκλεισμένα
συστατικά γεύματος λόγω ιατρικής ή
θεραπευτικής αγωγής, όπως αποφυγή
αλλεργιογόνων κ.ά.).
Η λειτουργία της εφαρμογής
FoodSMART
υποστηρίζεται
από
επιλεγμένες επιχειρήσεις εστίασης οι
οποίες ενσωματώνουν στον κατάλογο
γευμάτων εγγραφές με κατάλληλο
κώδικα QR για κάθε πιάτο. Με τον

κώδικα QR καταγράφονται πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του
γεύματος (συστατικά, θερμίδες, αλλεργιογόνα, κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, η
αξιοπιστία και ακρίβεια των πληροφοριών αυτών συσχετίζεται άμεσα

με την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών της κάθε επιμέρους επιχείρησης εστίασης που συμμετέχει στο
πρόγραμμα, αποφεύγοντας έτσι γενικεύσεις και προσεγγιστικές 
μετρικές
που δεν οδηγούν πάντα σε αξιόπιστα
αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο σχετικού πακέτου
εργασιών του παραπάνω ερευνητικού
έργου, οργανώνονται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εστίασης π
 ιλοτικές
δοκιμές πεδίου (field tests) της εφαρμογής Foodsmart με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών και τη μέτρηση παραμέτρων λειτουργίας της
εφαρμογής που έχουν κάνουν κυρίως
με θέματα χρηστικότητας και αποδοχής. Το ελληνικό field test πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία που ξεπέρασε
κάθε προσδοκία, στο εστιατόριο του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για την
πραγματοποίησή του υπήρξε άψογη συνεργασία του MSNlab με την
εταιρία εστίασης Χούτος Catering Α.Ε.,
ενώ καθοριστική ήταν η εθελοντική
συμμετοχή των φοιτητών. Για το σκοπό
αυτό, είχαν ενσωματωθεί στην εφαρμογή Foodsmart όλες οι α
 παραίτητες
πληροφορίες που α
φορούν στην
παρασκευή και στο χαρακτηρισμό
των συστατικών του κάθε γεύματος
που παρέχονταν τις ημέρες του field
test από το εστιατόριο, ως προς τη
διατροφική αξία αλλά και τα αλλεργιογόνα στοιχεία τους. Σαρώνοντας τον
κώδικα QR που εμφανίζονταν δίπλα
σε κάθε ονομασία πιάτου, οι φοιτητές
μπορούσαν να ενημερώνονται για τη
διατροφική αξία του κάθε προσφερόμενου πιάτου του και να δέχονται τις
κατάλληλες αποκρίσεις με βάση τα
δικά τους χαρακτηριστικά και προτιμήσεις, ώστε να επιλέγουν τελικά εκείνα τα γεύματα που είναι συμβατά με
την επιθυμητή διατροφή τους.
Από την αξιοποίηση της εφαρμογής
Foodsmart σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
επιδιώκεται:
l η κινητοποίηση της βιομηχανίας
εστίασης αλλά και των αρμόδιων
φορέων της Ευρωπαϊκής Έ
 νωσης
προκειμένου να βελτιωθεί η
ποιότητα των πληροφοριών που
συνοδεύει τα γεύματα στα μενού
των επιχειρήσεων εστίασης.
l η ευαισθητοποίηση και η πρακτική
υποστήριξη των καταναλωτών ως
προς τη σωστή διατροφική επιλογή
γεύματος εκτός σπιτιού.

© Marco Verch/Flickr
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Κωνσταντίνος Ψάννης

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
http://users.uom.gr/~kpsannis/

Χρήστος Στεργίου

Υποψήφιος Διδάκτωρ
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αποτελεσματική
και Ασφαλής μεταφορά
BIG data
στο Cloud Computing
με έναν αλγόριθμο

Όπως είναι πλέον ευρέως αντιληπτό, τα «Μεγάλου
Όγκου» Δεδομένα, ή αλλιώς Μεγάλα Δεδομένα
(Big Data - BD), είναι μια νέα τεχνολογία
που αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών, και ειδικά στον σύγχρονο τομέα των
ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Επίσης, μια ακόμα
τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται ταχύτατα
στον τομέα των ασύρματων τηλεπικοινωνιών
είναι η «Υπολογιστική Νέφους» ή, όπως είναι ευρέως
γνωστή, Cloud Computing (CC).
Εξετάζοντας με συντομία τι είναι BigData
μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας νέος δημοφιλής
όρος, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την
εκπληκτικά ταχεία αύξηση του όγκου των δεδομένων.
Συγκεκριμένα, είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται
σε σύνολα δεδομένων τόσο μεγάλα ή π
 ολύπλοκα
που οι παραδοσιακές εφαρμογές επεξεργασίας
δεδομένων είναι ανεπαρκείς. Από αυτήν τη σκοπιά,
μπορούμε να πούμε ότι η ακρίβεια της τεχνολογίας
Big Data μπορεί να οδηγήσει σε πιο σίγουρη λήψη
αποφάσεων, και έτσι οι καλύτερες αποφάσεις
μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη λειτουργική
αποτελεσματικότητα, μείωση του κόστους, καθώς
και μειωμένο κίνδυνο στη διαχείριση των δ
 εδομένων.
Από αυτήν την άποψη συνειδητοποιούμε ότι τα
Big Data είναι πλέον εξίσου σημαντικά τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για το διαδίκτυο γενικότερα,
και αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες

πληροφορίες οδηγούν σε πιο ακριβείς αναλύσεις.
Όσον αφορά το Cloud Computing, αποτελεί μια
νέα γενιά υπηρεσιών που εμφανίστηκε τα τελευταία
χρόνια με σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα
παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα
από οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε ώρα, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ο όρος Cloud Computing (Υπολο-

γιστική Νέφους) ορίζεται ως η χρήση υπολογιστικών
πόρων υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και
λογισμικού, μέσω της χρήσης υπηρεσιών που μας
παρέχονται μέσω του διαδικτύου. Στις μέρες μας,
οι υπηρεσίες του Cloud Computing απαρτίζουν ένα
από τα μεγαλύτερα πεδία ανταγωνισμού στον κόσμο
μεταξύ κολοσσιαίων εταιρειών στον τομέα
της Πληροφορικής, όπως είναι η Google, η Amazon
και η Microsoft, οι οποίες αγωνίζονται να πάρουν
μια πλεονεκτική θέση, σε αυτήν την ταχέως
αναπτυσσόμενη βιομηχανία.
Όπως γίνεται με τις περισσότερες νέες τ εχνολογίες,
και ειδικότερα με αυτές που σχετίζονται με την
αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων, έτσι
και οι δύο αυτές προαναφερθείσες τεχνολογίες
αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και ιδιωτικότητας στη λειτουργία τους. Σκοπός της έρευνάς μας
ήταν να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τα
ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας στη λειτουργία
των τεχνολογιών αυτών.
Στη δημοσιευμένη έρευνά μας* γίνεται μια
προσπάθεια να εξετάσουμε την τεχνολογία
των Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, δηλαδή
του Big Data, και της Υπολογιστικής Νέφους, δηλαδή
του Cloud Computing, καθώς και τα βασικά
χαρακτηριστικά τους, εστιάζοντας στα ζητήματα
ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας και
των δύο τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, γίνεται μια
προσπάθεια να συνδυάσουμε τη λειτουργία των
δύο προαναφερθέντων τεχνολογιών με σκοπό να
ανακαλύψουμε και στη συνέχεια να εξετάσουμε
τα «κοινά» τους χαρακτηριστικά, αλλά και να
ανακαλύψουμε τα οφέλη που σχετίζονται με θέματα
ασφάλειας κατά την ενοποίηση των τεχνολογιών
αυτών. Έτσι, συνοψίζοντας τα ερευνητικά στοιχεία
της έρευνάς μας, παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος
ενός αλγορίθμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη βελτίωση της ασφάλειας του Cloud Computing
μέσω της χρήσης αλγορίθμων που μπορούν να
παρέχουν περισσότερη προστασία της ιδιωτικότητας
και της ασφάλειας στα δεδομένα που σχετίζονται
με την τεχνολογία του Big Data. Τέλος, γίνεται μια
ερευνητική παρουσίαση σχετικά με τις προκλήσεις
της ενοποίησης της τεχνολογίας Big Data και
της τεχνολογίας Cloud Computing όσον αφορά
το επίπεδο της ασφάλειας τους, με σκοπό να
παρακινήσουμε περισσότερους ερευνητές
για μελλοντικές ερευνητικές μελέτες πάνω
στο συγκεκριμένο επιστημονικό ζήτημα.
* C. Stergiou, K. E. Psannis, “Efficient and secure BIG data
delivery in Cloud Computing”, Springer, Multimedia Tools and
Applications, vol. 67, issue: 21, pp. 22803–22822, November
2017.

© janholmquist/Flickr
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Επηρέασε
το Twitter
την ελληνική
οικονομική κρίση;

Θεολόγος Δεργιαδές

Λέκτορας
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τα κοινωνικά δίκτυα δρουν καταλυτικά στην εξάπλωση ειδήσεων (ψευδών ή όχι)
με καταιγιστικούς ρυθμούς. Για παράδειγμα, ένα ψεύτικο tweet που καταγράφηκε
στις 23 Απριλίου 2013 και το οποίο ανέφερε ότι μία έκρηξη στον Λευκό Οίκο
τραυμάτισε τον Αμερικανό πρόεδρο Ομπάμα, κόστισε στην κεφαλαιοποίηση του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, περισσότερα από 130 δισ. δολάρια μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα. Το ποσό αυτό είναι όσο σχεδόν η βοήθεια που έλαβε η Ελλάδα από
το πρώτο πρόγραμμα στήριξης ή περίπου το μισό ελληνικό ΑΕΠ.
Αναντίρρητα η μεγάλη ταχύτητα διάδοσης μίας είδησης θα ήταν κάτι
επιθυμητό αν επρόκειτο για την πρεμιέρα μίας κινηματογραφικής ταινίας ή για
την 
προβολή ενός νέου καταναλωτικού προϊόντος, πιθανότατα όμως όχι και
κάτι τόσο επιθυμητό αν επρόκειτο για μία χώρα της ευρωζώνης με διογκούμενο
δημόσιο χρέος. Σε ένα σχετικά πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο στο ε πιστημονικό
περιοδικό Oxford Economic Papers με τίτλο «Tweets, Google Trends and Sovereign
Spreads in the GIIPS», με τους συναδέλφους Θ. Παναγιωτίδη, από το Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και Κ. Μήλα, από τη
Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Liverpool, εξετάσαμε το κατά πόσο η
σχετική δραστηριότητα στο Twitter, στο Facebook, στα Google Blogs και στη
μηχανή αναζήτησης Google, επηρέασε την αγορά ομολόγων στην ευρωζώνη κατά
την περίοδο κορύφωσης της κρίσης χρέους.
Ποια ήταν τα συμπεράσματα της μελέτης; Η αυξημένη συζήτηση περί Grexit
στα εξεταζόμενα κοινωνικά δίκτυα οδηγεί στην άνοδο του κόστους δανεισμού για
την Ελλάδα. Πιο ειδικά, τα συμπεράσματα έχουν ως εξής:
Πρώτον, η άνοδος των spread των 10ετών ελληνικών ομολόγων, δηλαδή η
διαφορά απόδοσης από τα αντίστοιχα γερμανικά, δεν αύξανε τη συζήτηση περί
ελληνικού χρέους ή εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ στα κοινωνικά δίκτυα.
Δεύτερον, η αύξηση της συζήτησης περί Grexit και ελληνικού χρέους προκαλούσε στατιστικά σημαντική αύξηση στα spread των ελληνικών ομολόγων.
Τρίτον, η συζήτηση περί Grexit και ελληνικού χρέους στα κοινωνικά δίκτυα
βοηθούσε στην πρόβλεψη για τα spread των πορτογαλικών και ιταλικών

ομολόγων στο επόμενο πολύ βραχυχρόνιο διάστημα (μερικές μέρες).

Καταλήξαμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: αφενός η συζήτηση-ανησυχία προσπαθούσε να απαντήσει στην ερώτηση «ποια χώρα είναι η επόμενη
για χρεοκοπία, έξοδο από το ευρώ;» και αφετέρου λόγω της μεγάλης έ κθεσης
και σύνδεσης που είχαν οι συγκεκριμένες οικονομίες μεταξύ τους.
Τέταρτον, το κοινωνικό δίκτυο με την ισχυρότερη επίδραση στο ελληνικό
χρέος (και όχι μόνο) αναδείχθηκε με διαφορά το twitter, έναντι του facebook.
Πέμπτον, διαπιστώθηκε, επίσης, σχέση μεταξύ των spread των ελληνικών
ομολόγων και των σχετικών αναζητήσεων στο Google με λέξεις κλειδιά, όπως
Grexit, Greek crisis κ.λπ. Μολονότι, η επίδραση του Google ήταν σημαντική,
εντούτοις ήταν ασθενέστερη από εκείνη του twitter. Σε ό,τι αφορά το facebook,
διαπιστώνουμε ότι η χαμηλότερη επίδραση σε σχέση με το twitter οφείλεται
σε δύο βασικούς λόγους: το κοινό του twitter αποτελείται από επαγγελματίες
ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, ενώ το facebook χρησιμοποιείται κυρίως από
τους χρήστες για να μαθαίνουν νέα προσφιλών τους προσώπων.
Η μελέτη διαπιστώνει ότι η εμμονή της συζήτησης περί Grexit, αποτελούσε
αρνητικό «οιωνό», ο οποίος οδηγούσε την περίοδο εκείνη σε αύξηση του spread
και τούτο διότι, αφενός, οι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων ήταν περισσότερο
διατεθειμένοι από ποτέ να πουλήσουν τα ελληνικά ομόλογα αντί να τα διατηρήσουν
στο χαρτοφυλάκιό τους και αφετέρου, οι πιθανοί αγοραστές ελληνικών ομολόγων
κρατούσαν στάση (μακράς) αναμονής μέχρι να πεισθούν ότι η ελληνική κρίση έχει
ξεπερασθεί.
Συνολικά, η έρευνα καταλήγει στο ότι τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν
ανεκμετάλλευτες (μέχρι σήμερα) οικονομικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση και πρόβλεψη της αγοράς ομολόγων
ειδικά σε περιόδους κρίσεων κατά τις οποίες τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα
καθίστανται, εκ των πραγμάτων, ανεπαρκή.

© Vincent Brown/Flickr
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Ιάσων Παπαθανασίου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
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Έρευνα
για τον Ρατσισμό
στο Ποδόσφαιρο:

στόχος του το χρώμα του δέρματος
και η εθνική καταγωγή
πανεπιστημιακά16

Το φαινόμενο του ρατσισμού παρουσιάζεται με πολλές διαστάσεις σε κάθε πτυχή
της κοινωνίας. Είναι επόμενο να επηρεάζει
και το χώρο του αθλητισμού και ειδικά
το ποδόσφαιρο, το οποίο αποτελεί ένα
από τα αθλήματα με υψηλή αποδοχή σε
κάθε χώρα. Η λέξη ρατσισμός, προερχόμενη από την ιταλική razza που σημαίνει
φυλή, εκφράζει τον φυλετικό ρατσισμό,
αλλά περιλαμβάνει και τις 
διακρίσεις
σχετικά με το χρώμα του δέρματος, την
εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, τον

σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει πηγή υποτιμητικών σχολίων. Όλα αυτά αποτελούν μία
πραγματικότητα και στα ποδοσφαιρικά

γήπεδα έως και σήμερα.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο BRISWA (the Ball Rolls
In the Same Way for All) π
ου χρηματοδοτείται μέσω του ERASMUS+ και
στο οποίο συμμετέχουν φορείς από έξι
ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θεωρούνται
ειδικοί στον τομέα του ποδοσφαίρου.

Με αφορμή την 4η διεθνή ημερίδα του
έργου BRISWA με θέμα «Ο ρατσισμός στο
Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο – Κατανοώντας
την κατάσταση 
σήμερα», το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 15 Δ

 εκεμβρίου
2017 στο 
Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας,
παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από την
ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου και
διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις
από ειδικούς του χώρου. Η σ
 υμμετοχή
του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 
είναι
από την πλευρά της επιστημονικής
έρευνας, όπου με βάση ερωτηματολόγια συλλέγονται στοιχεία σχετικά με το
θέμα. Οι ερωτήσεις καλύπτουν μία ευρεία
γκάμα 
πληροφοριών, ενώ έχουν ήδη
συλλεχθεί στοιχεία κυρίως από τις έξι
ευρωπαϊκές χώρες του έργου. Με βάση
τα περισσότερα από 700 ερωτηματολόγια
που είχαν συλλεχθεί μέχρι τη στιγμή της
ημερίδας παρουσιάστηκαν τα κύρια έως
τώρα σ
 υμπεράσματα της έρευνας.

Η συνηθέστερη εκδήλωση ρατσισμού
θεωρείται η λεκτική, ενώ περισσότερο
στοχεύει στο χρώμα του δ
 έρματος και
στην εθνική καταγωγή. Συχνό φαινόμενο
αποτελεί η κακοποίηση των 
παικτών,
των θεατών, των διαιτητών και της
αστυνομίας και υποστηρίζεται πως θα

πρέπει να τιμωρούνται αυτοί που έχουν
ρατσιστικές συμπεριφορές. Κυριαρχεί η
αίσθηση της αύξησης των ρατσιστικών
φαινομένων στη χώρα μας, ενώ παράλληλα ο ρ
ατσισμός στην κοινωνία έχει
αντίκτυπο και στο ποδόσφαιρο. Επίσης,
και τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν στην
αύξηση ρατσιστικών σχολίων, όμως
παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν
στην καταπολέμησή του. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η κυριαρχία της
άποψης πως τα άτομα που συμμετέχουν
σε ρατσιστικές πράξεις χαρακτηρίζονται
από έλλειψη εκπαίδευσης, επομένως εκεί
είναι που πρέπει να στοχεύσουν δράσεις
αντιμετώπισης του φαινομένου.
Σε ό,τι αφορά την ημερίδα, ανάμεσα
στους
προσκεκλημένους
ήταν
ο
καθηγητής Daniel Burdsey από το

Πανεπιστήμιο του Brighton της Α
 γγλίας,
ο οποίος ανάμεσα σε άλλα ανέλυσε την
ιστορία του φαινομένου στο αγγλικό
ποδόσφαιρο, καθώς επίσης αναφέρθηκε
στις 
προσπάθειες από την πλευρά
της πολιτείας και των ποδοσφαιρικών
σωματείων για τη μείωση αυτού. Ιδιαίτερα
ενδιαφέρον ήταν το γεγονός πως η Α
 γγλία
είχε τον πρώτο της μαύρο παίκτη το 1885
στην Darlingon FC, τον Arthur Wharton.
Προσκεκλημένοι
επίσης

ήταν
άνθρωποι και από το χώρο του
ελληνικού 

ποδοσφαίρου, όπως ο κ.
Διονύσης Ψωμιάδης, πρώην πρόεδρος
ποδοσφαιρικών συλλόγων στην Κεντρική
Μακεδονία, που α

ναφέρθηκε στον
κοινωνικό ρ
 ατσισμό και στις μειονότητες
με αντίκτυπο στο π
 οδόσφαιρο, ο κ. Σ
 άββας
Κωφίδης, βετεράνος π
 οδοσφαιριστής στα
ελληνικά γήπεδα, ο οποίος μοιράστηκε με
το κοινό εμπειρίες με θέμα τον ρατσισμό
από την καριέρα του και ο κ. Γεώργιος
Νάκας, από τον αθλητικό σύλλογο της
ΑΕΛ, όπου λόγω της ακαδημίας που
διαχειρίζεται έχει βρεθεί α

ντιμέτωπος
με 
ιδιαίτερα 
ρατσιστικά γεγονότα και
τόνισε πως η άμεση αντιμετώπισή τους
είναι το κλειδί για τη μείωση μελλοντικών
αντίστοιχων συμβάντων.
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Τα ακίνητα
της Θεσσαλονίκης
μέσα από 5 χάρτες
Θεόδωρος Παναγιωτίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
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Χρήστος Μπάρμπας
Απόφοιτος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κέβιν Τρενταφίλι
Απόφοιτος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Για τις ανάγκες της έρευνας και την δημιουργία των
χαρτών έγινε συλλογή και
ανάλυση δεδομένων από
διαδικτυακές αγγελίες σχετικά με τις προσφερόμενες τιμές κατοικίας των δ
 ιαφόρων
περιοχών της Θεσσαλονίκης
κατά την περίοδο Μαρτίου Ιουλίου 2016. Σ
 υνολικά συγκεντρώθηκαν 9365 παρατηρήσεις (προσφερόμενες
προς πώληση κατοικίες). Με
βάση αυτές τις π
 ληροφορίες
δημιουργήθηκαν πέντε (5)
χάρτες για δεκαεφτά (17)
περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σε αυτούς τους χάρτες
παρουσιάζουμε: 1) τη μέση
ηλικία των π
 ροσφερόμενων
κατοικιών, 2) το μέσο
αριθμό των δωματίων των
προσφερόμενων κατοικιών,
3) τη μέση τιμή πώλησης των
προσφερόμενων κατοικιών,
4) τα μέσα 
τετραγωνικά
και τέλος 5) τη μέση τιμή
ανά
τ
ετραγωνικό
των
προσφερόμενων κατοικιών
στις περιοχές αυτές.

Από τον χάρτη 1 που α
 φορά τη μέση
ηλικία σε χρόνια των προσφερόμενων
κατοικιών, 

παρατηρείται ότι όσο
πιο 
κοντά 
βρίσκονται οι 
κατοικίες
στους 
εσωτερικούς δήμους της
Θεσσαλονίκης τόσο η μέση ηλικία των
προσφερόμενων ακινήτων αυξάνεται.
Το ίδιο ισχύει και για κάποιες π
 εριοχές
στα δυτικά του κέντρου. Σχετικά πιο
καινούργια σπίτια παρατηρούνται στις
περιοχές της Θέρμης, της 
Πυλαίας,
των Πεύκων και της 
Ευκαρπίας,
ενώ οι 
περιοχές του κέντρου και
των Α
μπελοκήπων έχουν σχετικά
μεγαλύτερης ηλικίας ακίνητα. Την χαμηλότερη μέση τιμή την παρατηρούμε
στην Θέρμη (6,7 χρόνια) και στο κέντρο
την υψηλότερη (33,13 χρόνια).
Από τον χάρτη 2 που δείχνει τα
μέσα τετραγωνικά των ακινήτων
εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: οι

περιοχές που βρίσκονται στα α
 νατολικά
διαθέτουν κυρίως ακίνητα με πάνω

από 115 τετραγωνικά ενώ δυτικότερα
η επιφάνεια των ακινήτων μ
ειώνεται.
Έτσι, περιοχές όπως ο Αγ. Παύλος,
οι 
Αμπελόκηποι, η Ν
εάπολη και η
Μενεμένη τείνουν να έχουν κατοικίες

που δεν ξεπερνούν τα 85 τ ετραγωνικά.
Αυτός ο χάρτης 
δείχνει μία πόλη
χωρισμένη στον ά
 ξονα ανατολή – δύση.
Στο Πανόραμα τα 
μεγαλύτερα σπίτια
(μέση τιμή 240 τ.μ.) και στη Μενεμένη τα
μικρότερα (μέση τιμή 79 τ.μ.).
Ο χάρτης 3 με το μέσο αριθμό
δωματίων ανά κατοικία δείχνει ότι

όσο πιο μεγάλη η έκταση ενός δήμου
βλέπουμε ακίνητα με μέσο αριθμό
δωματίων μεγαλύτερου των 

τριών
όπως παρατηρείται στις π
εριοχές
του 
Χορτιάτη, της Θέρμης και του

 ανοράματος. Παράλληλα, όσο πληΠ
σιάζουμε στο κέντρο ο αριθμός
φθίνει και σε ορισμένες περιοχές ο

μέσος αριθμός δωματίων δεν είναι

πολύ μακριά την μονάδα (κυρίως στις
περιοχές που είναι δυτικά του κ έντρου).
Το Πανόραμα πρωτεύει με 3,8 δ
 ωμάτια
κατά μέσο όρο και η Μενεμένη έχει
τα λιγότερα με 1,85. Στο χάρτη 4 της
μέσης τιμής των π
ροσφερόμενων
ακινήτων παρατηρείται μια διαφορά
ανάμεσα στις δυτικές και στις

ανατολικές περιοχές, με τις δεύτερες
να έχουν 
αρκετά μ
εγαλύτερη μέση
τιμή από τις πρώτες. Ενώ, η περιοχή
του Π
 ανοράματος έχει την μ
 εγαλύτερη
μέση τιμή αφού τα ακίνητα της
περιοχής έχουν στο μεγαλύτερο μέρος
τους μέση τιμή πάνω από 250.000
ευρώ. Α

κολουθούν οι Καλαμαριά,
Θέρμη και Πυλαία. Η υψηλότερη μέση
προσφερόμενη τιμή παρατηρείται
στο Πανόραμα (427683 ευρώ) και η
χαμηλότερη στους Αμπελόκηπους
(54430).
Η παραπάνω διάκριση της 
μέσης
τιμής αποτυπώνεται και στον τ ελευταίο
χάρτη 5 αυτόν της 
προσφερόμενης
μέσης τιμής ανά τετραγωνικό.
Παρατηρείται επίσης, ότι περιοχές

που είναι σχετικά μικρές σε έκταση
όπως ο Αγ. Παύλος, η Πολίχνη και
τα Πεύκα έχουν αρκετά υψηλή τιμή
ανά 
τετραγωνικό. Τέλος, τρεις είναι
οι 
περιοχές στις οποίες η τιμή του
τετραγωνικού ξεπερνά τα 1.400 ευρώ.
Αυτές είναι η Πυλαία ,η Καλαμαριά και
το Πανόραμα. Το Πανόραμα έχει παλι
την υψηλότερη μέση τιμή ανά τ.μ.
με 1777 ευρώ και οι Αμπελόκηποι το
χαμηλότερο με 662 ευρώ.
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“Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθαμε...

Και μας έβαλαν μέσα σ’ ένα άχρηστο σπίτι.
Η μαμά μου είχε πέντε παιδιά.
Α! Πρώτα μας έβαλαν μέσα στην
Αγία Παρασκευή· μέσα εκεί γεννήθηκε
ο αδελφός μου, στην Αγία Παρασκευή,
ακριβώς στο εικόνισμα της Παναγίας.

”

(Παναγιώτα Παρασκευά, 21/5/96.
Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών, Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς).

Εικόνα 1
Ο ιερός ναός της Αγίας Σοφίας (/Aya Sofya Camii)
λίγο πριν την επαναφορά του στη χριστιανική
λατρεία. (Αρχείο A. Karamitsos International

Philatelic Auctions).

Ελένη Καλλιμοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Πολιτισμός και αισθήσεις
στη Θεσσαλονίκη
των αρχών του 20ού αιώνα
Πώς βιώνουν μέσα από τις αισθήσεις την πόλη οι άνθρωποι που την κατοικούν; Τι ρόλο παίζουν η οσμή, η ακοή, η όραση στην εμπειρία των ανθρώπων
στον αστικό χώρο, σήμερα και στο παρελθόν; Πώς αλλάζει το αισθητηριακό
καθεστώς μίας πόλης σε περιόδους μετάβασης και πώς τα ιδιαίτερα νοήματα
που αποδίδουν στις αισθήσεις οι άνθρωποι;
Τις τελευταίες δεκαετίες, τα παραπάνω ερωτήματα αναδύονται στο πλαίσιο
μίας πολιτισμικής στροφής στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Μέσα
από τη μελέτη των αισθήσεων, ανθρωπολόγοι και ιστορικοί της πολιτισμικής
ιστορίας παρατηρούν ότι σε περιόδους μετάβασης, το αισθητηριακό καθεστώς
της πόλης μετασχηματίζεται, το ίδιο και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνονται
από τα ά
 τομα οι διαφορετικοί ήχοι, οι μυρωδιές και οι εικόνες. Οι αισθήσεις είναι
πολιτισμικές, είναι δηλαδή φορείς πολιτισμικών αξιών. H εστίαση στις αισθήσεις
επιτρέπει στους μελετητές να προσεγγίσουν τον καθημερινό βίο και το βίωμα των
«απλών» ανθρώπων, απομακρυνόμενοι από την παραδοσιακή ιστοριογραφία και
την έμφαση στην ιστορία των μεγάλων ανδρών και των «υψηλών» πολιτισμών.
Ο πρωτοπόρος ιστορικός της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας Γάλλος
Alain Corbin, για παράδειγμα, στο βιβλίο του Les cloches de la terre: paysage sonore
et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle (1994), μελέτησε την κοινωνική οργάνωση και τους μετασχηματισμούς της γαλλικής υπαίθρου κατά τον
19ο αιώνα μέσω του συστήματος κωδωνοκρουσιών. Εξέτασε τις καμπάνες και
τα κωδωνοστάσια τόσο ως υλικά και ηχητικά σύμβολα συγκρότησης ενοριακών
ταυτοτήτων, όσο και ως διαμεσολαβητές μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας,
καθώς πέραν των ιερών συνδηλώσεων του ήχου τους συμμετείχαν με πολλαπλούς
τρόπους στις πολιτικές διαμάχες και τα πολιτικά διακυβεύματα της κοινωνίας της
γαλλικής υπαίθρου.
Η αισθητηριακή προσέγγιση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη πόλεων
κατά τη μετάβαση από την οθωμανική αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος. Στη
Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ού αιώνα, η μετάβαση αυτή είχε το δικό της
αισθητηριακό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, στο δημόσιο ηχοτοπίο το κάλεσμα
σε προσευχή του μουεζίνη έδωσε την πρωτοκαθεδρία στις κωδωνοκρουσίες
των ορθόδοξων εκκλησιών. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτούσε ευρύτερες αλλαγές
στη δημόσια παρουσία και ισχύ των επιμέρους εθνο-θρησκευτικών κοινοτήτων
της πόλης. Παράλληλα, με την ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος, οι
θρησκευτικές τελετές άρχισαν να συμπλέκονται με τις δημόσιες επιτελέσεις του
κράτους, δημιουργώντας νέες αισθητηριακές ροές μεταξύ έθνους και εκκλησίας.
Η ερευνητική ομάδα sonorCities μελετά τον αστικό χώρο σε σχέση με τον πολιτισμό και τις
αισθήσεις. Ενδιαφέρεται για τις περιόδους κοινωνικής και πολιτισμικής μετάβασης με επίκεντρο
το υστεροθωμανικό και το νεοελληνικό κράτος. Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση του
ερευνητικού έργου της ομάδας μπορεί κανείς να επισκεφθεί τον ιστότοπο http://sonor-cities.edu.

Εικόνα 2
Πρόσφυγες εντός του ναού
της Παναγίας Αχειροποιήτου / Αγίας Παρασκευής.
(Fred Boissonnas, 1919).
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gr/. H έκθεση «Ηχοτοπίο της πυρκαγιάς: απόηχοι από τη Θεσσαλονίκη του 1917», σε ε πιστημονική
επιμέλεια της ομάδας sonorCities και καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικοσυνθέτη Δημήτρη
Μπάκα, φιλοξενήθηκε στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης έως τον
Ιούνιο του 2018.
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Diploma
Supplement
Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη
Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας
για τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σοφία Παναγιωτίδου
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης
Προϊσταμένη Τμήματος Σπουδών, Διεύθυνση Ακαδημαϊκών

Το Πανεπιστήμιο Μ
 ακεδονίας είναι
το πρώτο δημόσιο ε λληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα που με απόφαση
Συγκλήτου (11/21.11.2016), ενέταξε,
στις συμπληρωματικές πληροφορίες
του Παραρτήματος Διπλώματος
(Diploma Supplement), την
εκπαίδευση στις δεξιότητες διαχείρισης
σταδιοδρομίας, ως στοιχείο ενίσχυσης
της υ
 ποψηφιότητας του κατόχου τους,
τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα αξιολόγησης
του προφίλ του.
Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
μας, ο
 λοκλήρωσε τον πρώτο
κύκλο σεμιναρίων «Εκπαίδευση
στη Διαχείριση Δεξιοτήτων
Σταδιοδρομίας/Career Management
Skills (CMS)» στο διάστημα Οκτώβριος
2017 - Φεβρουάριος 2019, με την
εντυπωσιακή προσέλευση να φτάνει
τις 817 συμμετοχές.
Τα σεμινάρια σχεδιάστηκαν από

πανεπιστημιακά22

το Γραφείο Διασύνδεσης ως μία
στοχευμένη, δυναμική ανταπόκριση
του Πανεπιστημίου μας, στο πάγιο
αίτημα της αγοράς εργασίας για την
γεφύρωση του χάσματος (gap) μεταξύ
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της
επιχειρηματικής πραγματικότητας.
Στόχος των σεμιναρίων αυτών
ήταν η ενίσχυση της επαγγελματικής
ετοιμότητας των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών μας, με την
ανάπτυξη και ενδυνάμωση συγκεκριμένων κοινωνικών, μεταβιβάσιμων
δεξιοτήτων τους (soft skills), που τους
παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
διεκδίκησης και διατήρησης θέσεων
απασχόλησης στο ε υρύτερο επαγγελματικό περιβάλλον των προτιμήσεων
και επιδιώξεών τους.
Η βιωματική ε κπαιδευτική
προσέγγιση των σεμιναρίων έδωσε τη
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
ανακαλύψουν, μέσα από προσωπικές
εμπειρίες, συζητήσεις, τοποθετήσεις

και προβληματισμούς, τα ε πίπεδα
«επιδεξιότητάς» τους σε διάφορες
δεξιότητες και να ενεργοποιηθούν
για την περαιτέρω ενίσχυση τους,
στο β
 αθμό που απαιτούνται για
την άσκηση του επαγγέλματος που
επιθυμούν. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες/ασκήσεις κάθε σεμιναρίου
βοήθησαν στην δημιουργία φιλικού
κλίματος ομάδας επιτρέποντας έτσι
την ενεργή συμμετοχή όλων στην
εξέλιξη κάθε ενότητας.
Αναλυτικά, οι θεματικές που
περιλήφθησαν, ως απόρροια βιβλιογραφικής επισκόπησης και εμπειρικής
έρευνας του γραφείου, είναι:
l Μέθοδοι και εργαλεία ενίσχυσης
της α
 υτό-αποτελεσματικότητας
σχεδιασμού και διαχείρισης
σταδιοδρομίας.
l Καθορισμός και μεθοδολογία
επίτευξης στόχων καριέρας.
l Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης
απόφασης για την διαχείριση

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l

ακαδημαϊκών και επαγγελματικών
μεταβάσεων.
Σχεδιασμός πλάνου ανάπτυξης
επαγγελματικής ταυτότητας
(Personal Branding).
Στρατηγικές αναγνώρισης και
ενδυνάμωσης δεξιοτήτων που
ενισχύουν την απασχολησιμότητα
νέων αποφοίτων.
Διαμόρφωση κριτηρίων και
εφαρμογή τεχνικών στην
αναζήτηση εργασίας.
Τεχνικές αποτελεσματικής
επικοινωνίας στον προφορικό
και γραπτό λόγο.
Ομαδικότητα- συνεργατικότητα.
Δεξιότητα (αυτό)-παρουσίασης
(Presentation και self presentation skills).
Οργάνωση/Διαχείριση χρόνου,
πληροφοριών, πόρων.
Διαχείριση κρίσεων.
Διαπολιτισμική δεξιότητα.
Δεξιότητες προσαρμοστικότητας
και ευελιξίας.

Ηγετικές δεξιότητες.
Για τη διαμόρφωση του
περιεχομένου και την υλοποίηση
των σεμιναρίων σ
 υνεργάστηκαν
οι κ.κ. Σοφία Παναγιωτίδου,
Ελισάβετ Παυλίδου και Βενετία
Μπαρμποπούλου, α
 ρμόδιες για την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
σχεδιασμού σταδιοδρομίας στο
Γραφείο Διασύνδεσης. Ο πλήρης
κύκλος των προαναφερόμενων
θεματικών θα επαναλαμβάνεται
τουλάχιστον μία φορά σε
κάθε ακαδημαϊκό έτος και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια
σε όλη τη διάρκεια είτε του
προπτυχιακού είτε του μεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών τους.
Αντί επιλόγου παραθέτουμε την
απάντηση, η οποία εμφανίζεται
επικρατέστερη όλων στην ανοιχτή
ερώτηση: «Τι άλλο/περισσότερο θα
ήθελαν να γνωρίζουν για τη θ
 εματική

l

του σεμιναρίου», διατυπώνεται
επανειλημμένα ως εξής:
«…ήταν όλα άκρως ικανοποιητικά.».
«Τίποτα, έμεινα ικανοποιημένος
πλήρως»
«Η θεματική του σεμιναρίου ήταν
πλήρης και με κάλυψε.».
«Είμαι καλυμμένη, μέσω των ερωτήσεων
και συζητήσεων λύθηκαν πολλές
απορίες.».
«Νομίζω πως το σεμινάριο κάλυψε κάθε
απαίτηση».
«Συζητήθηκαν όλα όσα αφορούν το
θέμα του σεμιναρίου».
«Τίποτα άλλο, η εισηγήτρια ήταν πολύ
καλή, κάλυψε ό,τι χρειαζόταν για τη
θεματική του σεμιναρίου.».
* Ο επόμενος κύκλος των σεμιναρίων
θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018 και
θα ολοκληρωθεί στο τέλος του εαρινού
εξαμήνου 2018-2019. Ενημερωθείτε για τις
ημερομηνίες και τη διαδικασία συμμετοχής σας
στα σ
 εμινάρια στο dasta.uom.gr.
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Μήπως
χρειαζόμαστε
μια πανεπιστημιακή
κοινότητα;
Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Φοιτητής
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017
Στο Corallia Clusters Initiatives
βρεθήκαμε 24 φοιτητές ελληνικών

πανεπιστημίων. Λίγες ώρες αργότερα

θα ξεκινούσαμε το ταξίδι μας σε έξι
διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Μαζί μου ήταν η Αγγελική Ρούσου.
Εκπροσωπούσαμε και οι δύο το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε αυτό το
Educational Trip. Το Edutrip μου έδωσε
την δυνατότητα να βιώσω μία σύντομη
αλλά περιεκτική ακαδημαϊκή εμπειρία
στο πανεπιστήμιο του Harvard και
στο MIT. Ενώ, η Αγγελική επισκέφθηκε
το πανεπιστήμιο του Princeton στην
Πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ.
Το αντικείμενο του άρθρου μου
δεν είναι όμως το πρόγραμμα. Θέλω
να εστιάσω στα ερεθίσματα που αυτό
μου προσέφερε μέσα από τα οποία
οδηγήθηκα σε κάποια σ
 υμπεράσματα
για το ακαδημαϊκό οικοσύστημα στην
Ελλάδα τον ρόλο των φοιτητών σε αυτό,
αλλά και το κατά πόσο απέχει από αυτό
των κορυφαίων ιδρυμάτων δ
 ιεθνώς.
Μέσα από διάφορες δράσεις που
είχα αναπτύξει στο παρελθόν τόσο σε
σχολικό όσο και σε ακαδημαϊκό ε πίπεδο
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είχα από καιρό α
 ναγνωρίσει την αξία
της συμμετοχής και της έκθεσης σε
εμπειρίες πέραν αυτών που ανήκουν
παραδοσιακά στη τυπική δομή της
εκπαίδευσης. Το Edutrip λειτούργησε
καταλυτικά στο να 
αντιληφθώ το
πως αυτή η 
έκθεση υ
φίσταται και
οργανώνεται μέσα στο ακαδημαϊκό

περιβάλλον, έτσι η αξία της ανάγεται
σε καθολικό επίπεδο, και πως τελικά
η υπεροχή ενός πανεπιστημίου αυτού
του επιπέδου δεν περιορίζεται στους
χώρους των αμφιθεάτρων, στη διοίκηση
ή την οικονομική του ευμάρεια, αλλά
ακμάζει στηριζόμενο στην έννοια της
ακαδημαϊκής κ οινότητας και μέσω των
μελών της κοινότητάς του, μέσα από
το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους
σπουδαστές του.
Η κοινότητα. Αυτή ακριβώς η έννοια
κατέκλυσε τη σκέψη μου όταν βρέθηκα
για πρώτη φορά στο campus. Φ
 οιτητές
κάθε επιπέδου, ακαδημαϊκοί αλλά και το
προσωπικό του πανεπιστημίου δρουν
ως μέρη του π
 ανεπιστημίου, αλλά και
εκείνο γίνεται μέρος τους. Δημιουργούν
και συνδέονται με κοινό στόχο τόσο τη
προσωπική τους βελτίωση αλλά και την
ανάδειξη του ιδρύματος που φοιτούν,

ερευνούν ή 
εργάζονται. Ένα κομμάτι
της κουλτούρας τους και της τ αυτότητάς
τους είναι κοινό και είναι αυτό που
αφορά το Πανεπιστήμιό τους. Φυσικά
αυτό είναι φανερό και στα αμφιθέατρα
αλλά κυρίως, σε κάθε άλλο χώρο του
πανεπιστημίου. Εκεί, οι δ
 ράσεις ανάγονται σε συνέργειες. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ζουν μέσα σε αυτή
και προάγουν το έργο, τον στόχο και
τον σκοπό της τόσο σε α
καδημαϊκό
επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό σε ένα
ευρύτατο φάσμα που περιλαμβάνει
ερευνητικά 
προγράμματα αλλά και
δράσεις ψυχαγωγίας.
Αναρίθμητες φοιτητικές οργανώσεις, σύλλογοι ενδιαφερόντων και
ομάδες κάθε αντικειμένου εντοπίζο
νται ανά πάσα στιγμή σε όλα τα σημεία του πανεπιστημίου. Ερχόμενος
σε επαφή με Έλληνες, και όχι μόνο,
φοιτητές - μέλη αυτών των ομάδων,
μου εξήγησαν ότι μέσω αυτών των
δράσεων επιτυγχάνουν τόσο την ακαδημαϊκή τους πρόοδο όσο και την ανάπτυξη των προσωπικών και ομαδικών
τους δεξιοτήτων. Προέβαλαν όμως ως
βασικό όφελος τη δ
 ημιουργία ενός δικτύου επαφών μεταξύ των μ
 ελών της

ακαδημαΐκής κοινότητάς τους μέσω
της οποίας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους συνεχίζουν να δρουν προς όφελος τόσο των
ιδίων, όσο και του πανεπιστημίου τους.
Καθ’ όλη τη παραμονή μου στις Η.Π.Α.
αλλά και σ
ήμερα, ένα χρόνο μετά,
σκέφτομαι πόσο διαφορετικά θα ήταν
τα ελληνικά πανεπιστήμια αν όντως
καλλιεργούσαμε αυτή την κουλτούρα
της 
συμμετοχής, της κοινότητας, της
συμβολής στην εξέλιξή τους σε όλους
τους φοιτητές και αποφοίτους τους. Θα
μπορούσε φυσικά κάποιος να πει ότι
είναι γνωστό πως έχει θετικό αντίκτυπο
αυτή η νοοτροπία. Όμως, μόνο όταν το
βίωσα κατάλαβα πόσο θετικός μπορεί
να είναι και φ
 υσικά προβληματίστηκα
από το γεγονός πως δεν υφίσταται ή
δεν υποστηρίζεται επαρκώς καμία αντίστοιχη προσπάθεια στη χώρα μας και,
για να σας προλάβω, αυτή η αλλαγή
στάσης μπορεί να ε πιτευχθεί χωρίς να
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός των
ιδρυμάτων.
Ένα άλλο βασικό γνώρισμα του
πανεπιστημίου είναι η εξωστρέφεια
και η σύνδεσή του με την πραγματική
οικονομία. Οι ‘Ελληνες φοιτητές και


καθηγητές που μας φιλοξένησαν και
φρόντισαν για τη διαμόρφωση του
προγράμματός μας, συμπεριέλαβαν
διάφορες επισκέψεις σε εταιρίες που
εδρεύουν στη περιοχή. Επισκεφθήκαμε
τις εγκαταστάσεις τους και ήρθαμε σε
επαφή με το εργασιακό περιβάλλον.
Μέσω αυτών των επισκέψεων
αντιλήφθηκα τον καθοριστικό ρόλο
των εταιριών στην ανάπτυξη των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Γύρω από τα
πανεπιστήμια εδρεύουν οι μεγαλύτερες
εταιρίες κάθε κλάδου και η όσμωση
μεταξύ της πηγής της επιστημονικής

γνώσης και του πεδίου εφαρμογής
της είναι συνεχής. Κατά κύριο λόγο, η
ύπαρξη αυτής της σχέσης εξασφαλίζει
κατά ελάχιστο την επιβίωσή τους και
κατά μέγιστο την άνθισή τους. Τα
παραπάνω μεταφράζονται πολυεπί
πεδα. Ανάπτυξη της επιστημονικής
γνώσης, οικονομική ευμάρεια και εξασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού είναι
μερικά από τα οφέλη των δύο πλευρών
που συνεργάζονται, πάντα, με σεβασμό
στην αυτονομία τους.
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2018
Από τη μία πλευρά, αισθάνομαι
αισιόδοξος καθώς, ως τελειόφοιτος,


αρατηρώ πως η εικόνα του πανεπιπ
στημίου έχει βελτιωθεί αρκετά σε ό,τι
αφορά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα
παραπάνω. Οι δράσεις των φοιτητών

έχουν αυξηθεί σημαντικά και η «εξωστρέφεια» είναι ένας όρος που ακούγεται
συχνά στους χώρους του Πανεπιστημίου.
Είμαι επίσης αισιόδοξος, καθώς αντιλήφθηκα ότι τα πανεπιστήμιά μας δεν υστερούν ακαδημαϊκά αλλά, λειτουργούν με
βαρύδια νοοτροπίες και ιδεοληψίες του
παρελθόντος που θα μπορούσαν ευκολότερα να αλλάξουν. Από την α
 παλλαγή
των νοοτροπιών που δεν επιτρέπουν
στο Πανεπιστήμιο να προχωρήσει, από
την προσπάθεια να δημιουργήσουμε
πραγματικές ακαδημαϊκές κοινότητες
και να τις συνδέσουμε με την κ οινωνία
και την αγορά εξαρτάται το μέλλον των
Πανεπιστημίων και της χώρας μας. Είναι
ευθύνη όλων μας, όσων συσχετιζόμαστε
καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το πανεπιστήμιο αλλά και με την ιδιότητά μας ως
πολίτες να συμβάλλουμε στη βελτίωση
παραγόντων που θα καθορίσουν την
εξέλιξή τους και την εξέλιξη της χώρας
μας. Πιστεύω ότι πολλοί φοιτητές και
καθηγητές ενστερνίζονται αυτή την άποψη, δυστυχώς οι περισσότεροι, σιωπηλά.
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Στην Αμερική έχω
παράδειγμα όπου
ο CEO μιας πολυεθνικής
έκατσε μαζί με έναν
απόφοιτο και του
ζήτησε να του ε ξηγήσει
πώς λειτουργεί
το Bitcoin.

Συνάντηση
με μία απόφοιτο
του Ανδρέα Τζέκα, Φοιτητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Φωτογραφίες: TEDx Thessaloniki

Η Φωτεινή Μπαλδιμίτση, επίκουρη καθηγήτρια στο George Mason University,
ειδικεύεται στην κρυπτογραφία και τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin.
Λογικό θα σκεφτείτε. Αλλά πόσο λογικό μοιάζει, αν γνωρίζατε ότι το 2009 που
εμφανίστηκε το bitcoin, είχε μόλις τελειώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας και ετοιμαζόταν για το μεταπτυχιακό της στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού;
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Φωτεινή
Μπαλδιμίτση

”

«Ξεκίνησα να ασχολούμαι από νωρίς
με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ήδη
από όταν ήμουν στην Ελλάδα. Έτσι
όταν γνώρισα το bitcoin, ήδη από το
2010, ενθουσιάστηκα και μου ήταν
εύκολο να ‘μεταπηδήσω’ μιας και είχαν
πολλά κ οινά». Σήμερα, μου α
 ναφέρει,
«οι τράπεζες έχουν τη δύναμη να
γνωρίζουν με μ
 εγάλη ακρίβεια το που
ξοδεύουμε τα χρήματά μας. Ταυτόχρονα όμως τις εμπιστευόμαστε ότι
δεν θα τροποποιήσουν το υπόλοιπο
του λογαριασμού μας σε μια νύχτα. Η
εμπιστοσύνη αυτή χτίστηκε μέσα σε

αιώνες».
Εδώ όμως έρχεται το bitcoin! Ένα
ηλεκτρονικό νόμισμα που στόχο έχει
να εξαφανίσει τους διαμεσολαβητές
των συναλλαγών, όπως οι τράπεζες
και να αποκεντρώσει το παγκόσμιο
οικονομικό σύστημα. «Τον τελευταίο

ένα χρόνο, έχει κάνει θεαματική άνοδο
διαψεύδοντας όσους μιλούσαν για
μια ακόμα φούσκα. Έχει αποδειχθεί
μαθηματικά ότι είναι πολύ ασφαλές

ενώ διαχρονικά παρατηρούμε ότι είναι
σχετικά σταθερό, ήδη από την αρχή
της δημιουργίας του. Αυτό όμως οδηγεί
ταυτόχρονα και σε συντηρητισμό στην
κοινότητα των προγραμματιστών,
σχετικά με αλλαγές ή προσθήκες στην
αρχιτεκτονική του».
«Γενικά θεωρώ πως τα 
σημερινά
κρυπτονομίσματα
που
έχουν
δημιουργηθεί, είναι πειράματα προς μια
σωστή κατεύθυνση. Αλλά σ
 ίγουρα στο
μέλλον πιστεύω ότι αυτό που θα επικρατήσει στις συναλλαγές θα ε ίναι κάτι
διαφορετικό» μου σχολιάζει η Φωτεινή.
Από την πλευρά της 
κρυπτογράφου,
μου προσθέτει ότι, «το bitcoin δεν
παρουσιάζει κάτι 

καινοτόμο στις
τεχνικές κρυπτογραφίας, αλλά η καινοτομία βρίσκεται στον έξυπνο τρόπο
που ο μυστηριώδης Shatosi Nakamoto
συνδύασε παλιά στοιχεία της, με την
οικονομική θεωρία και την θεωρία
κατανεμημένων συστημάτων».
Οι προκλήσεις όμως αυτού του
νέου νομίσματος είναι εξίσου μεγάλες.
«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα

υπάρξει doublespending, δηλαδή, το
ίδιο νόμισμα να χρησιμοποιηθεί δύο
φορές. Ας μην ξεχνάμε ότι τα νομίσματα
στον ηλεκτρονικό κόσμο είναι αρχεία
και όχι κάτι φυσικό που κρατάμε στα
χέρια μας. Ταυτόχρονα απαιτείται να

διασφαλίσουμε ότι δεν μπορεί κ άποιος
να δημιουργήσει α

υθαίρετα δικά
του αντίτυπα και να προχωρήσει σε
συναλλαγές».
Την ρωτάω πως βλέπει το μέλλον. «Η
μετάβαση στο νέο π
 εριβάλλον -κολλάεισε νομικές και φορολογικές δ
 υσκολίες
σε πολλές χώρες, ενώ η 
τεχνολογία
υπάρχει ήδη έτοιμη. Σίγουρα τ εχνικά
θα χρειαστεί να α
 υξήσουμε τον όγκο
συναλλαγών
που
ε
πεξεργάζεται
το 
υπολογιστικό σ
ύστημα για να
εξελιχθεί ως κεντρικό παγκόσμιο μέσο
συναλλαγών, αλλά τα βασικά είναι ήδη
στη θέση τους». Π
 ροσθέτει δε, ότι, ήδη
υπάρχει αυξημένη ανάγκη παγκοσμίως
για 
ανθρώπους που γνωρίζουν τα
κρυπτονομίσματα, είτε στο τεχνικό

είτε στο θεωρητικό κομμάτι, κάτι που
θεωρεί ότι στο μέλλον θα 

αυξηθεί
ακόμα περισσότερο. Φτάνοντας προς
το τέλος, η σ
 υζήτηση χαλαρώνει και
γυρνάμε στα φοιτητικά της χρόνια.
«Έφυγα το 2008 λίγο πριν την κρίση.
Σίγουρα αυτή δεν ήταν ο λ όγος, αλλά
τότε δεν υπήρχε υ
 ποστήριξη καθόλου
για να φύγεις έξω. Ήμουν τυχερή να
βρω έναν καθηγητή που είχε μόλις
γυρίσει από Αμερική και μου έδειξε

πως να συμπληρώσω τις α
 ιτήσεις. Το
Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας είναι ένας
ωραίος χώρος να κ ινείσαι ως φ
 οιτητής,
αλλά βγαίνοντας έξω βλέπεις κάτι
αρκετά διαφορετικό σαν περιβάλλον».
Διαπιστώνει, πως, «δυστυχώς οι
φοιτητές έχουμε έναν π
 ροσανατολισμό
προς τις εξετάσεις, κάτι που στην
Αμερική δεν παρατηρείς, καθώς

μέσα στο εξάμηνο οι απαιτήσεις είναι
μεγάλες ώστε η εξεταστική π
 ερίοδος
να μην αποτελεί κάτι 
ιδιαίτερα
ξεχωριστό. Αντίστοιχα η έλλειψη
αξιολόγησης καθώς και η μη ύπαρξη
ενός
συστήματος
υποστήριξης
σε 
καθηγητές και φοιτητές από το
πανεπιστήμιο, κάνουν τα πράγματα

ακόμα πιο δύσκολα στην Ελλάδα».
Λίγο πριν κλείσουμε της ζητάω μια συμβουλή σε ένα σημερινό φοιτητή πίσω στην
Ελλάδα. Χωρίς σκέψη απαντάει, «φυσικά να
εκμεταλλευτεί ό,τι του δίνει το πανεπιστήμιο
και 
κυρίως να δημιουργήσει μόνος του
ευκαιρίες. Αν κάτι πραγματικά το θέλεις, θα
γίνει και δεν υπάρχουν δικαιολογίες» αναφέρει και κλείνει για να προλάβει τα πυροτεχνήματα για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας,
στο νυχτερινό ουρανό της Ουάσινγκτον.
πανεπιστημιακά27

“

Overnight success stories δεν υπάρχουν.
Όλοι βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα
και σχεδόν κανένας δεν παρατηρεί τις θυσίες που έχεις κάνει εδώ
και «ενάμιση χρόνο» έτσι ώστε να μπορείς να δημιουργήσεις κάτι
που εύχεσαι έστω και ένας να το εκτιμήσει πραγματικά!

Βαλεντίνος Τζέκας

Φοιτητής
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

«Ακούγεται glamorous, αλλά δεν είναι...»,
επιμένει και μοιράζεται μαζί μας τη γνώμη του
για την επιχειρηματικότητα και 10 βήματα
που πιστεύει ότι είναι σημαντικά για έναν startuper

“It is possible for ordinary people to choose to be extraordinary.”
Elon Musk

Startups

Επιχειρηματικότητα
και 10 δύσκολα βήματα για να
αρχίσεις να αλλάζεις τον κόσμο

”
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Κάποιοι ίσως τον ξέρετε από το FightHoax, ο φοιτητής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας που προσπαθεί να μειώσει την παραπληροφόρηση, τα Fake news.
Κάποιοι τώρα θα τον γνωρίσετε! Ο Βαλεντίνος Τζέκας, ξοδεύει τις 13 ώρες από
την κάθε μέρα του έτσι ώστε να προσπαθήσει να αφήσει κάτι πίσω του, όταν
φύγει για πάντα, όπως λέει. Λόγω του FightHoax τον έχουν προσκαλέσει στο
Ευρωκοινοβούλιο και στη Βουλή, σε μεγάλα συνέδρια στο εξωτερικό, έχει μιλήσει
σε περιοδικά όπως το Forbes αλλά και πανεπιστήμια όπως το London School of
Economics, για να μοιραστεί την ιδέα του, αλλά και την ανησυχία του για τα Fake
news!

Το να λύνεις ένα πρόβλημα, το να βελτιώνεις μια υπάρχουσα λύση... Είναι απλώς
αναγκαίο! Έτσι εξελίχθηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός και έτσι θα συνεχίσει...
Όλοι έχουμε ιδέες. Πόσες από αυτές όμως υλοποιούνται; Πόσες από αυτές όμως
υπάρχουν ακόμα μετά τους πρώτους 3 μήνες; Τον πρώτο χρόνο; Οι startups και η
επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας που θέλει μεγάλες θυσίες. Κατά πόσο είσαι
έτοιμος να μείνεις στο σπίτι σου 13 μέρες σερί; Πόσο «ένα βήμα πριν την τρέλα»
νιώθεις όταν από την κάθε σου κίνηση εξαρτάται ο μισθός ενός οικογένειαρχη;
Κατά πόσο είσαι έτοιμος να τρως μακαρόνια και ψωμί για μία εβδομάδα έτσι ώστε
να μπορείς να πληρώνεις τους servers;

Αν δεν φοβήθηκες, welcome!
Είσαι «καταραμένος» να είσαι δημιουργικός και ιδεαλιστής!
Να 10 «απλά» βήματα για να ξεκινήσεις να αλλάζεις τον κόσμο προς το καλύτερο:

1ο: Χρησιμοποίησε το Πανεπιστήμιο σαν networking space. Βρες τους φοιτητές/

καθηγητές που έχουν πάθος για δημιουργία. Ξεκίνα, μίλα για ιδέες, άρχιζε να
βλέπεις το κάθε πρόβλημα σαν μια ευκαιρία, Ξεκίνα!
2ο: Πήγαινε σε events που έχουν σχέση με τεχνολογία, οικονομία, χρηματιστήριο,
μαγειρική, τα πάντα! Σε κάθε τομέα υπάρχουν προβλήματα που ζητούν λύση.
Don’t forget to network. Create a LinkedIn account. Be social, be available 24/7.
3ο: Βρες τον τομέα που νιώθεις άνετα και σε εκφράζει. Ξεκίνα να δ ίνεις σημασία
στους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτόν. Ρουτίνες, εργαλεία, σ
υνήθειες.
Αναγνώρισε τα προβλήματα. Διάλεξε αυτό που νιώθεις πιο σίγουρος και άρχισε να
φτιάχνεις ένα πλάνο επίλυσης. Θυμήσου: Το να εξοικονομείς χρήματα και χρόνο σε
ανθρώπους και εταιρείες είναι η πιο πολύτιμη ανάγκη.
4ο: Google is your best friend. Ξεκίνα να ψάχνεις στο Google ό,τι απορία έχεις.
«What’s an API», «How do I learn Python», «How do I sell something to someone»,
«How do I make my product well known», «How investors, invest».
5ο: Θυμήσου τον βασικό κανόνα: «Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις
αρκεί να ξέρεις τους σωστούς ανθρώπους». «I need someone to create a website
for me».
6ο: Φτιάξε ένα αρκετά άθλιο prototype και δώσε το σε 50 άτομα που ειναι το
target market σου. Άκουσε τη γνώμη τους. Κλάψε. Πήγαινε πίσω στον υπολογιστή
και βελτίωσε την υλοποίησή σου. Get more feedback. Cry again. Repeat.
7ο: Θυμήσου πως, μόνος σου πας γρήγορα αλλά με άλλους πας μακριά! Η ομάδα
είναι το κλειδί στις startups.
8ο: Αν δεν τα έχεις παρατήσει ακόμα... Congratulations! You made it! Η πρώτη σου
startup μόλις είδε το φως της ημέρας!
9ο: Προσπάθησε να πάρεις όσο περισσότερο feedback γίνεται. Ίσως χρειαστεί να
κάνεις pivot, δηλαδή να αλλάξεις λίγο την πορεία της υλοποίησής σου αλλά αυτό
είναι η φυσική εξέλιξη των ιδεών! Adapt!
10ο: Fail a lot, fail fast and learn from your failures.
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συνέντευξη

Τάσος Τζήκας
Πρόεδρος
ΔΕΘ-HELEXPO
πανεπιστημιακά30

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
είναι ένα πολυ-γεγονός, 

εμπορικό,
ψυχαγωγικό και πολιτικό. Τα

τελευταία χρόνια καταφέρνετε να

κάνετε αυτό το πολυ-γεγονός, κάθε
χρόνο, και πιο επιτυχημένο. Θέλετε
να μας πείτε ποια είναι τα σ
 υστατικά
των επιτυχιών των τελευταίων
χρόνων;
Το brand name της ΔΕΘ είναι πολύ
ισχυρό. Η διοργάνωση όμως είχε
χάσει τη λάμψη της, παρόλο που

σήμαινε πολλά για τη Θ

 εσσαλονίκη
και τους α
 νθρώπους της, αφού ήταν
συνυφασμένη με τις 

αναμνήσεις
τους και την 
ιστορία της πόλης. Τα
τελευταία χρόνια ενισχύσαμε όλα

τα σκέλη της Γενικής Έ
κθεσης του
Σεπτεμβρίου, μέσα από συνερ
γασίες με φορείς, Ε
πιμελητήρια,
πολιτιστικούς
οργανισμούς,
ενώ
εμπλουτίσαμε τις θ

εματικές της,
καλύπτοντας όλα τα πεδία ενδιαφέ
ροντος του κόσμου. Π
 ιστεύουμε στη
ΔΕΘ, που μπορεί να συμπορεύεται
αρμονικά με τις κ λαδικές μας εκθέσεις
και να έχει τον χ αρακτήρα του πολυγεγονότος, όπως το χ αρακτηρίσατε. Ο
επιχειρηματικός χαρακτήρας της έχει
ενισχυθεί σημαντικά, με ελληνικές και
ξένες επιχειρήσεις να της δ
 ίνουν ψήφο
εμπιστοσύνης, ο διεθνής «
αέρας»
επιτυγχάνεται σε μεγάλο β


αθμό
από την αναβίωση του θεσμού της
τιμώμενης χώρας, ενώ οι επιμέρους

ενότητές της, από την 
εκπαίδευση,
την αυτοκίνηση, την ενέργεια μέχρι
την ομορφιά, τη γαστρονομία και το
e-gaming, μεγεθύνονται και αφορούν
όλο και περισσότερο κόσμο.
Τι προσφέρει σήμερα η ΔΕΘ-Helexpo
στους Έλληνες Επιχειρηματίες και τι
παραπάνω σχεδιάζετε να προσφέρει
αύριο;
Η ΔΕΘ-Helexpo προσφέρει ένα
«παράθυρο» στον κόσμο. Μέσα από

τη διεθνή της δικτύωση, τις κ λαδικές
της εκθέσεις, αλλά και τις επαφές
της με εμπορικούς αγοραστές από
όλο τον κόσμο, φέρνει τις ελληνικές
επιχειρήσεις πιο κοντά με ξένες

ομολόγους τους, δημιουργεί ευκαιρίες
συνεργασιών και ανοίγει εξωστρεφείς
δρόμους, που δύσκολα θα άνοιγαν
διαφορετικά. Ο εθνικός εκθεσιακός

φορέας γίνεται σε αυτήν τη δύσκολη
εποχή εφαλτήριο εξωστρέφειας για τις
ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι άλλωστε
ένας στόχος που είχαμε θέσει από την
πρώτη στιγμή της νέας διοίκησης.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ΔΕΘHelexpo την επόμενη δεκαετία
και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η
Θεσσαλονίκη συνολικά; Ποια μπορεί
να είναι η συμβολή της ΔΕΘ-Helexpο
στην ανάπτυξη της πόλης;
Η ΔΕΘ-Helexpo, στην επόμενη
δεκαετία θα πρέπει να έχει αποκτήσει
ένα 
εμβληματικό εκθεσιακό και
συνεδριακό κέντρο, στο κέντρο της

πόλης, το οποίο θα περιβάλλεται από
ένα 
μητροπολιτικό και πολιτιστικό
πάρκο και βέβαια θα 

υποστηρίζεται
από το α
ντίστοιχο parking. Έτσι η
Διεθνής Έκθεση 

Θεσσαλονίκης θα
συνεχίσει να είναι ένα οικονομικό
πνευμόνι για την πόλη, την περιοχή και
την Ελλάδα 
ολόκληρη. Επιπλέον, θα
πρόσθετα ότι, ειδικά όσον αφορά τις
νέες τεχνολογίες, η Θεσσαλονίκη έχει
τις δυνατότητες να γίνει ένα ε υρωπαϊκό
κέντρο Τεχνολογίας και Έρευνας. Το
οικοσύστημα που έχει αναπτυχθεί
από τα Πανεπιστήμια, τα Ε ρευνητικά
Ιδρύματα, τις Θ
ερμοκοιτίδες, τη
Ζώνη Καινοτομίας και την Τεχνόπολη
Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει ήδη μία

τέτοια αναπτυξιακή κατεύθυνση της
πόλης.
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο
της ανάπλασης της ΔΕΘ; Ποια θα

είναι τα χαρακτηριστικά του νέου
χώρου με τον οποίο ως Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, γειτνιάζουμε;
Έχουμε εξασφαλίσει την προέγκριση
χωροθέτησης του Ειδικού 
Χωρικού
Σχεδίου για το Εκθεσιακό Κέντρο.

Η ΔΕΘ-Helexpo συνεργάστηκε με
το 
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης του Α
ριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και

με το Τεχνικό Επιμελητήριο - Τμήμα
Κεντρικής

Μακεδονίας
για
να
διαμορφώσει τη σχετική πρόταση, ενώ
σ τενή ήταν η συνεργασία και με τον
Δήμο Θεσσαλονίκης. Η πρόταση προς
το Υπουργείο Περιβάλλοντος αφορά
στη δημιουργία ενός 
σύγχρονου
εκθεσιακού,

συνεδριακού
και
επιχειρηματικού κέντρου στην έκταση
των 180 στρεμμάτων των υ
 φιστάμενων
εκθεσιακών εγκαταστάσεων, καθώς
και ενός Μητροπολιτικού Πάρκου. Η
απόφαση της Γενικής 

Γραμματείας
Χωρικού 

Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος
προβλέπει
ήπια
ανάπτυξη στο ακίνητο των 180

σ τρεμμάτων, με χρήσεις για εκθεσιακό
και συνεδριακό κέντρο, εμπορικά
καταστήματα,
τουρισμό-αναψυχή,
κτίρια

πολιτιστικών χ
ρήσεων,
αθλητικές
δραστηριότητες,
κοινόχρηστο 
πράσινο και χώρους
στάθμευσης. Α

κόμη, κατά την
απόφαση,
προβλέπεται
ικανή
έκταση
κοινόχρηστου
χώρου
της π
όλης στο δυτικό τμήμα του
ακινήτου (Μητροπολιτικό Πάρκο),
που θα 
αποτελέσει συνέχεια των
ήδη 
υφισταμένων χώρων υψηλού
πρασίνου νοτιοδυτικά της ΔΕΘ (από
τη Λ
 εωφόρο Στρατού και μέχρι την
παραλία της π
 όλης). Εντός του 2018
θα προχωρήσουμε με το master plan
της ανάπλασης, θα μελετήσουμε το
χρηματοδοτικό θέμα και στη συνέχεια
θα κάνουμε το βήμα της προκήρυξης
διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
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Οι ξένες γλώσσες
στο χώρο εργασίας:
ποιος ο ρόλος
της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης;

Ιφιγένεια Μαχίλη
ΕΕΠ Αγγλικής Γλώσσας

Η αναγκαιότητα διδασκαλίας 
ξένων
γλωσσών
για
επαγγελματικούς
σκοπούς στην τριτοβάθμια ε κπαίδευση
αναδείχτηκε πρόσφατα σε έρευνα
που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη
χρήση ξένων γλωσσών σε πολυεθνικές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Ελληνική
και η Αγγλική αναδείχτηκαν ως οι δύο
βασικές γλώσσες επικοινωνίας από
σύνολο 6 γλωσσών, με τη δεύτερη να
επικρατεί στον γραπτό λόγο. Τα ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα ανέδειξαν
τα παρακάτω προβλήματα που εξακολουθούσαν να παρουσιάζονται παρά
τα χρόνια υπηρεσίας των στελεχών
στην εταιρία:
1. Προσαρμογή του γραπτού λόγου
σε διαφορετικό κοινό
36% των ερωτηθέντων ανέφεραν
δυσκολία έκφρασης όταν έπρεπε να
αποτανθούν σε αναγνώστες διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων και
επαγγελμάτων και κυρίως όταν αυτό
έπρεπε να γίνεται ταυτόχρονα στην
ίδια αλληλογραφία. Συγκεκριμένα οι
συμμετέχοντες, και περισσότερο τα
μεσαία από τα διευθυντικά στελέχη,
δυσκολεύονταν στο να κάνουν τις γραπτές πληροφορίες τους κατανοητές
και σαφείς ανάλογα με τον αναγνώστη
και να χρησιμοποιούν επίσημο ύφος
κατάλληλο για την περίσταση.
2. Χρήση κατάλληλης ορολογίας
20% των συμμετεχόντων ανέφερε
δυσκολία στη χρήση κατάλληλων
ειδικών και τεχνικών όρων ειδικότερα
στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα, αν και
όλοι οι συμμετέχοντες ήταν κάτοχοι
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε Γ2
επίπεδο.
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Αντιμετώπιση δυσκολιών
1. Εργασιακή εμπειρία
Η πλειονότητα των σ
 υμμετεχόντων ανέφεραν ότι η εμπειρία που απόκτησαν
και η τριβή που είχαν συντάσσοντας
κείμενα μόνοι αλλά και με τη
συνεργασία άλλων σ
 υναδέλφων στην
παρούσα αλλά και σε π
 ροηγούμενες
επιχειρήσεις συνέβαλε περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο στο να μάθουν να
επικοινωνούν καλύτερα γραπτώς.
2. Μαθήματα Αγγλικής για ειδικούς
σκοπούς
Ο επόμενος παράγοντας στην
αντιμετώπιση προβλημάτων ήταν τα

μαθήματα Αγγλικής που έκαναν πάνω
στην ειδικότητα τους ως μέρος των
σπουδών τους. Αξίζει να παρατηρηθεί
ότι όλοι όσοι παρακολούθησαν τέτοια
μαθήματα δήλωσαν ότι βοηθήθηκαν
στην πράξη. Ταυτόχρονα ελάχιστοι
δήλωσαν να έχουν κάνει μαθήματα
Αγγλικών για ειδικούς σκοπούς εκτός
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν
ωφεληθεί από αυτά. Κατά την άποψη
των στελεχών επιχειρήσεων, υπάρχει
έλλειψη γλωσσικής εκπαίδευσης σε
κάποιες ειδικότητες και την ανάγκη

παροχής τέτοιου είδους εκπαίδευσης
ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3. Γενικά μαθήματα Αγγλικής
γλώσσας και ενδοεταιρικά σεμινάρια
Τη μικρότερη συνεισφορά στην
αντιμετώπιση

των
παραπάνω
προβλημάτων φάνηκε να την έχουν

τα 
μαθήματα γενικών 
Αγγλικών στα
φροντιστήρια και τα 
ενδοεταιρικά
σεμινάρια. Το 75% των στελεχών

επιχειρήσεων που παρακολούθησαν
μαθήματα γενικών Αγγλικών σε
φροντιστήρια δήλωσαν ότι αυτά δεν
τους βοήθησαν να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες στη γραπτή επικοινωνία

στο χώρο εργασίας τους. Χωρίς να
αμφισβητείται η ανάγκη για μια

καλή βάση γενικών Αγγλικών, τα
ευρήματα αναδεικνύουν την 

ανάγκη
για 
περαιτέρω επιμόρφωση και
εκπαίδευση πάνω στις συγκεκρι
μένες επικοινωνιακές ανάγκες των
στελεχών των επιχειρήσεων. Βασικός
παράγοντας άμεσα συνδεδεμένος

με την παρακίνηση των στελεχών να
βελτιωθούν στη γραπτή επικοινωνία

ήταν οι ευκαιρίες και δυνατότητες
διατήρησης της θέσης τους και προαγωγής τους. Η ανάγκη για απόκτηση
δεξιοτήτων στη γραπτή επικοινωνία
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο
της οικονομικής κρίσης, η οποία κάνει

την αγορά εργασίας πιο ανταγωνιστική
και ασταθή.
Έτσι, οδηγούμαστε στα παρακάτω
συμπεράσματα:
1. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση α
 ποτελεί
το βασικό χώρο προετοιμασίας
για τις επικοινωνιακές ανάγκες
του εργασιακού χώρου. Αν και τα
περισσότερα στελέχη πολυεθνικών
εταιριών στην Ελλάδα θ
εωρητικά
διαθέτουν πολύ καλή γενική γ νώση
της
Αγγλικής,
ε
ξακολουθούν
να
αντιμετωπίζουν
γλωσσικά
προβλήματα στον εργασιακό χώρο.
2.

Δεδομένου του πολυποίκιλου
χ
αρακτήρα
του
εργασιακού
χώρου και κατά συνέπεια της

γραπτής εργασιακής επικοινωνίας, 
προτείνεται η έκθεση των
φοιτητών σε ποικίλα α

υθεντικά
κείμενα και η παράλληλη ανάπτυξη
δεξιοτήτων
κριτικής
σκέψης
και
προσαρμοστικότητας

σε
διαφορετικές εργασιακές περιστάσεις και σ
 υνθήκες. Ιδιαίτερα εδώ
μπορεί να σ
 υμβάλει η συνεργασία
των καθηγητών ειδικότητας με
τους διδάσκοντες ξένων γλωσσών.

3. Από τα παραπάνω α
ναδεικνύεται
η ανάγκη εκπαίδευσης των
φοιτητών στην αυτόνομη και δια
βίου μ
 άθηση, την εφαρμογή του
μοντέλου «εμπειρικής μάθησης»,
το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα
του εργασιακού χώρου, και στον
ακαδημαϊκό.
Με αυτήν την οπτική στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, επεκτείνουμε το βασικό
μας ρόλο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
εξοπλίζουμε τους φοιτητές μας με 
εφόδια / τρόπους
μάθησης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν με π
ολλαπλούς εποικοδομητικούς 
τρόπους σε 
διαφορετικές
εταιρίες, 
εργασιακούς χώρους, με
διαφορετικούς

πολιτισμούς
και
κουλτούρες, σε διαφορετικές συνθήκες
και με διαφορετικούς ανθρώπους.
Ταυτότητα της έρευνας
Περίοδος έρευνας:
Σεπτέμβριος 2009 – Mάρτιος 2014|
Μεθοδολογία:
Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων
Δείγμα: 80 ερωτηματολόγια και 20
συνεντεύξεις με στελέχη 8 πολυεθνικών
εταιριών διαφορετικών δραστηριοτήτων
και μεγεθών.

