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«Ταξίδια»
με χάρτες
στην Ελλάδα
και τον κόσμο
(σελ. 12 - 13)

Tα 25 χρόνια
μιας ουτοπίας
� Mε 17 τμήματα
σε 6 νησιά,
το Πανεπιστήμιο Aιγαίου
κέρδισε το στοίχημα
και της ποιοτικής
εκπαίδευσης

� Bήμα-βήμα η πορεία
από το 1984 μέχρι σήμερα

� 13.500 φοιτητές,
13.000 πτυχιούχοι

� Γράφουν οι καθηγητές:
Aνδρέας Tρούμπης,
Kώστας Σοφούλης,
Θεμιστοκλής Λέκκας,
Σωκράτης Kάτσικας

� Oι πρώτοι πτυχιούχοι
του 1989 θυμούνται
τα ηρωικά χρόνια

Γ. AΛABANOΣ

ΠPΩTOETEIΣ

AΦIEPΩMA
(σελ. 3, 7, 8, 9, 10)

(σελ. 4)

Θέλουμε
στο ΤΕΕ τους
μηχανικούς
του… Αιγαίου

Π. ΘAΛAΣΣINOΣ

(σελ. 11)

(σελ. 5)

Η Χίος που
θυμάμαι…

Το σοκ του
καινούργιου
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MHNIAIA ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΟΥ ΠANEΠIΣTHMIOY AIΓAIOY

«Αιγαίο.edu» επειδή…
M

ε χαρά και με υπερηφάνεια, αλλά και αγωνία για την α-
ποδοχή του εγχειρήματος, σας αποστέλλουμε σήμερα
το πρώτο φύλλο της εφημερίδας του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου. Με την προσπάθεια αυτή επιχειρούμε να ανταποκριθού-
με στην ανεπιφύλακτα διαπιστωμένη ανάγκη για τη δημιουργία
ενός μέσου επικοινωνίας ικανού να συνομιλήσει με αυτούς και
αυτές που από θέση και από φύση συγκροτούν την κοινότητα
των ανθρώπων του «Αιγαίου».
Οι φοιτητές λένε ότι δύο φορές κλαις στο «Αιγαίο»: τη μια όταν
πρωτοπάς και την άλλη όταν φεύγεις. Οι διδάσκοντες ομολο-
γούν ότι οι βαθμοί ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα εί-
ναι μοναδικοί στη χώρα. Οι συνάδελφοι διοικητικοί υπάλληλοι
στηρίζουν το οικοδόμημα, με περίσσεια ψυχής, υπερήφανοι για
το έργο τους. Όλοι μας νιώθουμε ότι μετέχουμε ενός σημαντι-
κού και μοναδικού έργου: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κι είναι δυσεύ-
ρετη, στις ημέρες μας, η ευκαιρία τού να πράττεις, έστω και με
δυσκολία, με πίεση, με φόρτο, κάτι άυλα πρωτοπόρο, κάτι ανα-
πόφευκτα αναγνωρίσιμο.
Γιατί όμως το «ΑΙΓΑΙΟ.edu»; Πολλά «επειδή»…
Επειδή πρέπει να υπερνικήσουμε τον κατακερματισμό του γεω-
γραφικού χώρου μας και να αυξήσουμε την εσωτερική συνοχή
της κοινότητάς μας. Ο «Συριανός» πρέπει να γνωρίσει το «Ρό-

διο», γιατί αμφότεροι μετέχουν της αυτής προσπάθειας και της ί-
διας αγωνίας…
Επειδή η κοινότητά μας είναι εγκατεσπαρμένη πλέον σε όλη την
Ελλάδα. Δεκατρείς χιλιάδες συμπολίτες μας μέχρι σήμερα, από-
φοιτοι του «Αιγαίου», θέλουν να ξέρουν τη ζωή του Πανεπιστη-
μίου όπου κάποτε πέρασαν τα νιάτα τους και που ανεξίτηλα εί-
ναι η κληρονομιά, το κύρος και οι πλέον τρυφερές αναμνήσεις
τους...
Επειδή ο μυωπικός στραβισμός της καθεστηκυίας «ενημέρω-
σης» εμποδίζει την ευρύτερη μεταφορά της πληροφορίας για
τα όσα σημαντικά μπορεί να συμβαίνουν στην ακαδημαϊκή Ελ-
λάδα εκτός του στενού κύκλου των τετριμμένων επαφών του
«κέντρου»…
Επειδή έχουμε χρέος να συνεισφέρουμε, ακόμα και να επιβάλ-
λουμε, την ημερήσια διάταξη της συζήτησης για την Παιδεία
στη χώρα…
Η εφημερίδα μας είναι μέσο εξωστρέφειας, δεν υποκαθιστά
ούτε αντικαθιστά τις πάγιες οδούς εσωτερικής ενημέρωσης,
συζήτησης ή και διαλογικής αντιπαράθεσης ακόμα, που έχουν
εγκαθιδρυθεί, επί έτη τώρα, εντός του Πανεπιστημίου. Αυτές υ-
πάρχουν και τίποτα δεν μπορεί και δεν πρέπει να τις υποσκελί-
σει.

Η αρχική συντακτική ομάδα αποτελείται από ανθρώπους που
έχουν ζήσει το «Αιγαίο», σχεδόν από την πρώτη ημέρα της λει-
τουργίας του. Με σύνεση και σταθερότητα, θα εμπλουτισθεί,
θα διευρυνθεί, θα ανταποκριθεί. Όλους μας ακολουθεί, ως ευ-
χή και ως κατάρα, η αποχαιρετιστήρια ρήση του ιδρυτού καθη-
γητή Κώστα Σοφούλη, τη μαγική νύχτα της αφυπηρέτησής
του: «Κάντε κάθε κύμα του Αιγαίου να ψιθυρίζει το όνομα του
Πανεπιστημίου του». Ευχόμαστε αυτή η καινούργια εκδοτική
προσπάθεια να συνεισφέρει, στο χρόνο της ωρίμανσής της,
στο όνειρο του ιδρυτή, που είναι κοινό μας όραμα.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και η συμβολή
των αναγνωστών. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μπορεί να
το κάνει είτε μέσω του ιστότοπου της εφημερίδας
(www.aegean.gr/newspaper) είτε στέλνοντας e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση newspaper@aegean.gr
Με αυτό τον τρόπο μπορεί καθένας να διατυπώσει τις απόψεις
του για διάφορα θέματα που θίγει ή θα έπρεπε να θίγει η εφη-
μερίδα. Μπορεί, επίσης, να μας στείλει το δικό του κείμενο (μέ-
χρι 300 λέξεις) για δημοσίευση, αλλά και τα στοιχεία του, ώστε
η «ΑΙΓΑΙΟ.edu» να τον βρίσκει έγκαιρα.

Η Συντακτική Ομάδα
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Φ
ύσει και θέσει, το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου φέρει εγγενώς τις προκλήσεις τού
ζην στα άκρα. Δεν συνιστά ματαιοδο-

ξία ή αμετροέπεια, η αναφορά της αντίληψης
ότι στο Ίδρυμα μας κατ’ εξοχήν, μεταξύ των
λοιπών ελληνικών πανεπιστημίων, συμπυ-
κνώνονται ευδιάκριτα οι αντιφάσεις και οι ευ-
κρινείς στόχοι, οι δυνατότητες και οι φραγμοί,
οι διαρκείς ελπίδες και οι σημειακές απογοη-
τεύσεις, το βάρος των ενδογενών προσδο-
κιών και οι υστερήσεις της εξωγενούς πραγ-
ματικότητας, το μικρό των τόπων και των αν-
θρώπων και το απέραντο της Παιδείας και της
γνώσης. Στην 25ετία μας, το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου κατέστη το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου,
με την πανταχόθεν αναγνωριζόμενη προ-
σφορά στην παιδεία, την έρευνα και τους νέ-
ους ανθρώπους, την οικονομία, τη δημογρα-
φία και τον πολιτισμό, τη συμβολή στα διακυ-
βεύματα εθνικής κυριαρχίας. Το Πανεπιστή-
μιό μας προχώρησε ως υποκείμενο και προϊ-
όν σύγκρουσης, άλλοτε υγιούς ανάμεσα σε
διαφορετικές προσπελάσεις και αντιλήψεις
για την ουσία, τη φύση και τον πολλαπλό ρό-
λο ενός πολυσχιδούς ιδρύματος παιδείας, άλ-
λοτε άσκοπης, οδυνηρής και χρονοβόρας με
τα άχθη και τα άλγη του χώρου, της χώρας και
των ατελών πολιτικών της. Όπως και να ‘χει, η
ανάπτυξή του, ποσοτική και ποιοτική, στον
αιγαιακό χώρο, οι τομές της επιστημονικής
γνώσης που εισήγαγε στην ακαδημαϊκή Ελλά-
δα, η δυναμική του στο μεσογειακό κόσμο
και ευρύτερα, αμετακλήτως αποδεικνύουν ό-
τι δεν νοείται πλέον Αιγαίο χωρίς το Πανεπι-
στήμιό του. Όπως και δεν νοείται η νεωτερική
Ελλάδα, χωρίς το Περιβάλλον, την Κοινωνική
Ανθρωπολογία, τον Πολιτισμό και την Πληρο-
φορική, τη Γεωγραφία, τη Μηχανική Οικονο-
μίας και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, τις Επι-
στήμες της Διοίκησης, τα Μαθηματικά και τις
εφαρμογές τους, τις επιστήμες της Εκπαίδευ-
σης και της Αγωγής, τις σπουδές του Μεσογει-
ακού Κόσμου, κι όλα τ’ άλλα... Όλα όσα ξεκί-
νησαν από εδώ, αντιμετωπίστηκαν επί καιρώ
με δυσπιστία ή και χλεύη ενίοτε και εν τέλει
υιοθετήθηκαν ευρύτατα και πομπωδώς…

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Μου αρέσουν οι αφηγήσεις, τα βιβλία και οι
ταινίες που δεν καταλήγουν, που αφήνουν τα
ενδεχόμενα ανοικτά, με αναπόδραστο το αί-
τημα της συγγραφής. Το Πανεπιστήμιό μας
πρέπει να είναι ένα «βιβλίο» προς ερμηνεία,
όχι προς χρήση. Ένα «βιβλίο» προς δράση, όχι
προς ιδιοτελείς ή συντεχνιακές βεβαιότητες.
Το μοναδικό κεφάλαιο του Πανεπιστημίου
μας είναι -ευτυχώς- οι άνθρωποί του, κι αυτοί,
οι σκέψεις τους, οι αγωνίες τους, οι ελπίδες
και η αξιοσύνη τους πρέπει να γράψουν τις ε-
πόμενες σελίδες, στο χρόνο και τον τόπο.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, το αντίπαλο δέος,

τα τρέχοντα
και τα επόμε-
να χρόνια, εί-
ναι τα στερε-
ότυπα της συ-
ν τ η ρ η τ ι κ ή ς
μας κοινω-
νίας, της αρε-
σκόμενης και
αρκούμενης στο διατυμπανισμό της «προο-
δευτικότητάς» της και η κραυγαλέα ανεπάρ-
κεια των τομών της πολιτικής για το ελληνικό
δημόσιο πανεπιστήμιο, και δη το περιφερεια-
κό. Άλλωστε, ένας από τους θεμελιώδεις στό-
χους της έκδοσης της εφημερίδας μας είναι
αυτός: να θέσουμε επιτακτικά επί τάπητος το
ζήτημα του τι θέλουμε από -και γιατί το θέ-
λουμε- το περιφερειακό πανεπιστήμιο στην
Ελλάδα. Εμείς, στο Αιγαίο, είμαι βέβαιος, α-
πορρίπτουμε συλλογικά και δεν αρκούμαστε
ούτε στο ρόλο του σεβαστού -πλην άκαιρου-
επαρχιώτη-golden δημοδιδασκάλου των‘50s,
ούτε του υποκατάστατου αναχωρούντος τάγ-
ματος εθνοφυλάκων, ούτε του διανομέως
πτυχίων για το ΑΣΕΠ. Κι αυτό πρέπει να το κα-
ταλάβουν οι πάντοιοι συνομιλητές μας: κυ-
ρίως οι χρυσοποίκιλτοι θεράποντες διαλό-
γων, οι νεωτεριστές του δυσκοίλιου τίποτα
και οι νιχιλιστές αστοί αυτόχειρες …

Ρευστό περιβάλλον

Ποτέ άλλοτε το περιβάλλον της Παιδείας
στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο ρευστό, τόσο α-
παιτητικό, τόσο προκλητικό, τόσο ευεπίφορο
στη διαφοροποίηση, τόσο εύθραυστο, τόσο
διεθνοποιημένο, όσο σήμερα. Ποτέ άλλοτε,
ενώπιον των συνεπαγόμενων ρίσκων, κινδύ-
νων και ευκαιριών για το ελληνικό δημόσιο
πανεπιστήμιο -και δη το περιφερειακό, δεν έ-
χει τεθεί με τόση ευκρίνεια το ζήτημα της ευ-
θύνης για επείγουσα επιλογή σαφέστατων
πολιτικών εδραίωσης και ανάπτυξής του. Μια

ευθύνη την ο-
ποία δεν μπο-
ρεί να αποφύ-
γει ουδείς: ού-
τε η ακαδη-
μαϊκή κοινό-
τητα, ούτε η
Πολιτεία και η
Διοίκηση, ού-

τε οι γονείς, ούτε οι λοιποί κοινωνικοί εταίροι.
Ακούμε συχνά το σύνολο (ή σχεδόν το σύνο-
λο) των πολιτικών δυνάμεων να διατυπώνει
τη θέση ότι η Ελλάδα μπορεί (;) ή πρέπει (;) να
γίνει χώρος παροχής υπηρεσιών παιδείας και
έρευνας για την ευρύτερη γεωγραφική πε-
ριοχή. Αν τούτο συνιστά, όπως λέγεται, εθνι-
κό στρατηγικό στόχο, τότε, επιτέλους, πρέπει
να απαντηθούν τα εκκρεμούντα διλήμματα
της μεταπολίτευσης στο χώρο της πανεπι-
στημιακής Παιδείας:
1. η μαζικοποίηση των σπουδών έναντι της
ακαδημαϊκής αριστείας,
2. η κοινωνική πολιτική έναντι της ακαδημαϊ-
κής πολιτικής,
3. η περιφερειακή ανάπτυξη έναντι της ακα-
δημαϊκής ανάπτυξης.
Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο ταυτί-
ζεται χρονικά με την εξέλιξη αυτών των δι-
λημμάτων και πλήττεται καθημερινά από τη
διαιώνισή τους, η απάντησή τους είναι πέραν
από καθοριστική για την περαιτέρω πορεία
του. Ως Ίδρυμα, έχουμε τις απαντήσεις μας, ή
τουλάχιστον ξέρουμε πώς μπορούμε να τις
κατακτήσουμε. Η Πολιτεία οφείλει πάντως να
καταλήξει άμεσα.
Ακούμε επίσης συχνά ότι η γραφειοκρατία
σκοτώνει την ανάπτυξη. Ας θυμηθούμε ότι
για να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθή-
νας, έτερος στόχος αποκληθείς εθνικός, χρει-
άσθηκε το Κράτος να αναιρέσει τον εαυτό
του, εισάγοντας ειδικές ρυθμίσεις παρέκκλι-
σης εκ των πρακτικών του. Για το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου, όπως και κάθε πανεπιστήμιο άλ-

λωστε, είναι κρίσιμα αναγκαίο να γίνει κατα-
νοητό από την Πολιτεία ότι το γενικό νομο-
τεχνικό πλαίσιο διοίκησης, δηλαδή το σύνο-
λο των κανόνων και διαδικασιών που διέ-
πουν τη διοικητική λειτουργία, π.χ. μιας ΔΕ-
ΚΟ, ενός ΟΤΑ ή του όποιου από τους χιλιάδες
φορείς του Δημοσίου, είναι ασύμβατο, ακα-
τάλληλο και αντι-αναπτυξιακό λόγω της κα-
θαυτό φύσης του ως ακαδημαϊκού ιδρύμα-
τος, του αντικειμένου και των ταχυτήτων ε-
ξέλιξής του.

Κορυφαία στοιχήματα

Αυτά είναι τα κορυφαία στοιχήματα της Πο-
λιτείας. Τα υπόλοιπα θέματα, για τα οποία γί-
νεται τόση, ενίοτε άστοχη και εσφαλμένη,
συζήτηση, π.χ. χρηματοδότηση, στελέχωση,
αξιολόγηση κ.λπ., γεννώνται από τα ανωτέ-
ρω, έπονται λειτουργικά και δεν επιλύονται
ουσιωδώς εκτός αυτών. Από την άλλη πλευ-
ρά, όμως, και για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
το εγγύς μέλλον θέτει ένα κορυφαίο στοίχη-
μα: η αποτελεσματικότητα του έργου μας και
η διατήρηση της αναπτυξιακής μας δυναμι-
κής προϋποθέτει τη διαρκή προσήλωση
στην ποιότητα των διαδικασιών μας, ακαδη-
μαϊκών, διοικητικών και κοινωνικών. Αυτή
πρέπει να είναι η απάντησή μας στο φαύλο
λαϊκισμό που απαξιώνει το ελληνικό δημό-
σιο πανεπιστήμιο στα μάτια της κοινωνίας
και το αποστερεί από τους ανιδιοτελείς φυ-
σικούς συμμάχους του.
Το «Αιγαίο» είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, ό-
σο δύσκολη ήταν η ιστορική διαδικασία γέ-
νεσής του, όσο δύσκολος είναι ο φυσικός
χώρος της έδρας του, όσο δύσκολη είναι η
θέση της ελληνικής περιφέρειας μέσα στους
μηχανισμούς του νεο-ελληνικού συγκεντρω-
τισμού. Από παντού ακούω να αναδύεται η
πρόκληση-πρόσκληση της ακαδημαϊκής μας
κοινότητας προς την Πολιτεία: «Λύστε μας τα
χέρια, να κυνηγήσουμε το όνειρό μας». Α-
κούγεται κάπως έωλο, μάλλον εκτός τόπου
και χρόνου. Ίσως είναι μια από τις σπάνιες
περιπτώσεις που το να είσαι εκτός τόπου και
χρόνου, είναι αυτονόητη και δικαιολογημέ-
νη διεκδίκηση.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν έχει να αποδεί-
ξει τίποτα μετά από 25 έτη άτεγκτης πορείας.
Ζητά αποφάσεις πολιτικής και τις εξ αυτών
απορρέουσες πράξεις. Ο ενδεχόμενος θε-
σμικός εγκλωβισμός του σε ένα εκπαιδευτι-
κό χυλό μεταξύ Κέντρων Ελευθέρων Σπου-
δών, ιδιωτικών κολλεγίων, μεταλυκειακών
σπουδαστηρίων δικαιοχρησίας τύπου «bon
pour l’ Orient», προσφερόμενο στην ελληνι-
κή οικογένεια ως δήθεν φάσμα λύσεων, αντί-
κειται σε κάθε λογική ποιότητας, στις απαι-
τήσεις των καιρών και τον πολιτισμό του χώ-
ρου όπου το Πανεπιστήμιό μας γράφει τη
σύγχρονη ιστορία του.

Του Aνδρέα Tρούμπη
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αέναο εγχείρημα Παιδείας,
εκτός τόπου και χρόνου
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Kύριε πρόεδρε, ποιος είναι ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος στην εποχή του «ανοίγματος» των επαγγελμά-
των;
Στην Ελλάδα, η πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού είναι
ανοιχτή σε όποιον έχει λάβει το απαιτούμενο δίπλωμα σπουδών
και επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις. Ο αριθμός των αδειών επαγ-
γέλματος είναι απεριόριστος. Είναι προφανές ότι το επάγγελμα
του μηχανικού στην Ελλάδα είναι «ανοιχτό». Είτε με αυτήν την
έννοια, είτε με τη λογική της ελάχιστης διατιμημένης αμοιβής
της πνευματικής εργασίας των μηχανικών, θέμα λυμένο στο ευ-
ρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, η συγκατάταξή του -από ορισμέ-
νους- στα «κλειστά επαγγέλματα» θεωρείται ότι γίνεται περισσό-
τερο για λόγους εντυπώσεων παρά ουσίας.

Πώς κρίνετε το επίπεδο
των Ελλήνων μηχανι-
κών;
Οι διπλωματούχοι
μηχανικοί είναι α-
πόφοιτοι ενός 5ε-
τούς κύκλου σπου-
δών στα πολυτε-
χνεία ή τις ισότιμες
πολυτεχνικές σχο-
λές. Εκπαιδεύονται
ώστε να

έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τα υπάρχοντα όρια εφαρ-
μογών που απορρέουν από τα διδάγματα των τεχνικών επιστη-
μών, διατυπώνοντας νέες μεθόδους και πρακτικές. Το επίπεδο
των ελληνικών πολυτεχνικών σχολών είναι υψηλό, συγκρινόμε-
νο με αυτό των χωρών της Ε.Ε.. Παράγουν μηχανικούς ικανούς
να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα της προόδου. Η έως
σήμερα μη αναγνώριση του διπλώματος του μηχανικού, ως ισο-
τίμου με master που απονέμεται μετά από πενταετή κύκλο
σπουδών, παραβιάζει κανόνες δικαίου και θίγει τη θεμελιώδη
συνταγματική αρχή της ισονομίας.

Συμφωνείτε ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών στις πολυτε-
χνικές σχολές θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις
γνώσεις «εφαρμογής», έναντι των θεωρητικών μαθημάτων;
Όχι. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί πρέπει να έχουν το θεωρητικό

υπόβαθρο που θα τους διευκολύνει να αφομοιώνουν τις ε-
ναλλασσόμενες με ταχύτητα γνώσεις, διά βίου. Οι «πρακτι-
κές» γνώσεις αποκτούνται γρήγορα, σχετικά εύκολα, με ε-
ξάσκηση, στα πλαίσια των ομάδων που πλέον συνεργάζο-
νται για να υλοποιήσουν ένα έργο, μέσω σεμιναρίων και
μαθημάτων.

Ένας πτυχιούχος μηχανικός θα πρέπει να έχει άμεση
πρόσβαση στο σύνολο των επαγγελματικών δικαιωμάτων

του κλάδου;
Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση δεν είναι μονοδιάστατα κα-
ταφατική. Με δύο διευκρινίσεις: δε νοείται ο πυρήνας των γνώ-
σεων των Ελλήνων μηχανικών να τίθεται υπό την επιβεβαίωση
οποιασδήποτε πιστοποίησης. Και δε νοείται να υπάρξει η παρα-
μικρή καθυστέρηση εισόδου των αποφοίτων στο ΤΕΕ για να α-
σκήσουν το επάγγελμά τους με ένα πλέγμα επαγγελματικών δι-

καιωμάτων που θα τους διασφαλίζει και τα εργασιακά τους
δικαιώματα.

Θα υπάρξουν επιπτώσεις για την ποιότητα των τε-
χνικών έργων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα
και των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα οι μη-
χανικοί της χώρας εάν υιοθετηθεί η κοινοτική ο-
δηγία που αναγνωρίζει τα κολλέγια;
Το τοπίο, σε σχέση με την αδειοδότηση των κολλε-

γίων, δεν είναι σαφές. Σύνταγμα, ευρωπαϊκές οδη-
γίες, νόμος Στυλιανίδη, αποφάσεις ΔΕΚ, αποφάσεις

ΣτΕ, συνθέτουν ένα νομικό, μεταξύ τους αλληλο-
συγκρουόμενο, σύστημα που δεν είναι ακόμα
δεδομένο πού θα κατασταλάξει. Ανεξαρτήτως,
όμως, αυτών, υπάρχει μια πραγματικότητα που
δεν επηρεάζεται από το οποιοδήποτε νομικό
καθεστώς. Δεν υπάρχουν, και ως επένδυση δεν
προσφέρεται για να υπάρξουν, κολλέγια τα ο-
ποία στοιχειωδώς να μπορούν να προσφέρουν

σπουδές επιπέδου πολυτεχνικών σχολών: σε επίπεδο καθηγη-
τών, χρηματοδότησης, εργαστηρίων, υποδομών, διαδικασιών. Η
άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προϋποθέτει ένα ελά-
χιστο επίπεδο γνώσεων, ώστε να μην απειλείται το δημόσιο
συμφέρον, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η α-
σφάλεια των κατασκευών. Η απονομή, με νομικές διατάξεις, ε-
παγγελματικών δικαιωμάτων αναντίστοιχων με το επίπεδο
σπουδών, οδηγεί, μαθηματικά και ιστορικά, σε πτώση της ποιό-
τητας των σπουδών των καλών δημόσιων ελληνικών πολυτεχνι-
κών σχολών. Υπονομεύει μια από τις σημαντικότερες, εν δυνά-
μει, πηγές πλούτου που αποτελεί για την Ελλάδα το επιστημονι-
κό δυναμικό της.

Σε ποια φάση βρίσκεται το θέμα της ένταξης των Μηχανι-
κών Οικονομίας και Διοίκησης στην επαγγελματική οικογέ-
νεια του ΤΕΕ;
Η Μ.Ε. Παιδείας του ΤΕΕ αξιολόγησε το πρόγραμμα σπουδών
του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου και πρότεινε την αλλαγή του ώστε να μπορεί να
διασφαλιστεί από τις σπουδές αυτές το προφίλ του μηχανικού.
Το Τμήμα αποδέχτηκε τις προτάσεις αυτές και τροποποίησε το
πρόγραμμα σπουδών διαδοχικά το 2006 και το 2008. Η Μ.Ε. Παι-
δείας έχει εισηγηθεί τη δημιουργία νέας ειδικότητας με τίτλο
«Μηχανικοί Οικονομίας» και την ένταξη των αποφοίτων του
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου στη νέα αυτή ειδικότητα του ΤΕΕ, μετά από μετονο-
μασία του Τμήματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα της νέας ει-
δικότητας, σύμφωνα με τη Μ.Ε. Παιδείας, θα πρέπει να καθορι-
στούν σε συνεργασία με τις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες μηχα-
νικών, τη Σχολή και τους αποφοίτους της. Από τις «μελέτες Μη-
χανικών» ζητούνται από τους ίδιους δικαιώματα για τις ακόλου-
θες κατηγορίες: Οικονομικές, Κοινωνικές, Οργάνωσης και Επιχει-
ρησιακής Έρευνας και Μελέτες βιομηχανιών. Είναι κατανοητή η
αγωνία, η ανησυχία, ακόμα και η πικρία των αποφοίτων, των γο-
νιών και των καθηγητών τους, για τις χρονοβόρες εσωτερικές
διαδικασίες του ΤΕΕ. Η πείρα έχει δείξει ότι αυτός ο χρόνος δεν
είναι χαμένος χρόνος, αλλά χρόνος ωρίμανσης για να οριστικο-
ποιηθούν αποφάσεις που πρέπει και θα είναι ισχυρές.

Και για τους Μηχανικούς Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη-
μάτων;
Η Μ.Ε. Παιδείας προτείνει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με το
οικείο Τμήμα, η δυνατότητα ενίσχυσης του κεντρικού άξονα των
μαθημάτων του συγκεκριμένου Τμήματος προς την πλέον συνα-
φή με την άσκηση του επαγγέλματος ειδικότητα των Μηχανι-
κών, και συγκεκριμένα αυτή των Μηχανολόγων Μηχανικών. Η
πρόταση προβλέπει την ενίσχυση και προσθήκη μαθημάτων μέ-
χρι το 6ο εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα Σπου-
δών των αντίστοιχων Σχολών του ΕΜΠ, του Α.Π.Θ. και του Πανε-
πιστημίου Πατρών.

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009ΣYNENTEYΞH
Γιάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Θέλουμε στο ΤΕΕ τους
μηχανικούς του… Αιγαίου
Για όλα τα καυτά θέματα που αφορούν στους μηχανικούς, αλλά και ειδικότερα τους αποφοίτους των τμημάτων
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απαντά στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΑΙΓΑΙΟ.Edu»
ο κ. Γιάννης Αλαβάνος. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επισημαίνει -μεταξύ άλλων- ότι «το
επάγγελμα του μηχανικού είναι ανοιχτό», ότι τα κολλέγια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα πολυτεχνεία, ενώ
αποκαλύπτει τη διαδικασία μέσω της οποίας οι απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα
ενταχθούν στους κόλπους του ΤΕΕ, ώστε να κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
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Το σοκ του καινούργιου
Αγωνία και προσδοκίες στις εγγραφές των πρωτοετών

A
ν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, για
τους νεοεισακτέους φοιτητές, η πρώτη
τους επαφή με το πανεπιστήμιο είναι

κάτι σαν οδηγός για το μέλλον. Κάθε χρόνο,
στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρί-
ου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποδέχεται στα
έξι -πλέον- νησιά του περί τα 3.000 «πρωτά-
κια», τα περισσότερα απ’ τα οποία έχουν να
ξεπεράσουν πολλά και διάφορα σοκ. Η φυγή
από το σπίτι, το νησί, το νέο ανθρωποπερι-
βάλλον, οι απαιτήσεις των μαθημάτων, οι ευ-
θύνες της διαχείρισης μιας καθημερινότητας
που μέχρι τώρα είχε -κατά βάσιν- όλα τα προ-
βλήματά της λυμένα. Από την άλλη, η προσ-
δοκία για τη φοιτητική ζωή -ανεξαρτησία, ε-
λευθεριότητα, χαβαλές- συνιστά επαρκές α-
ντίβαρο. Όλα αυτά -κι ακόμη περισσότερα- οι
άνθρωποι του Πανεπιστημίου τα συνάντησαν
για μία ακόμη χρονιά «πρόσωπο με πρόσω-
πο» κατά την περίοδο των εγγραφών, που αυ-
τήν τη φορά είχαν την έμπνευση να καταγρά-
ψουν. Αυτό που προέκυψε ως κλίμα, οι εξομο-
λογήσεις και τα στιγμιότυπα, αποτελούν
πράγματι «σταγόνες ζωής», που αξίζουν τον
κόπο.
«Το Τμήμα Γεωγραφίας ήταν από τις πρώτες
μου επιλογές, γι’ αυτό χάρηκα πολύ που είμαι
εδώ», λέει η Μαρία Μενεγάκη λίγο μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εγγρα-
φή της. Η ίδια υποστηρίζει ότι «πρέπει να δια-
βάζουμε για να αποκτούμε γνώσεις και όχι για
κάποιο άλλο σκοπό, όπως για παράδειγμα οι
επαγγελματικές προοπτικές» και αποκαλύ-
πτει ότι επέλεξε το Τμήμα Γεωγραφίας όταν,
ψάχνοντας, είδε τα μαθήματα που υπάρχουν
ως πολύ ενδιαφέροντα, αφού της φάνηκαν
καινούργια για την ίδια.
Η Αρετή Τ., με πρώτο πτυχίο από το Παιδαγω-
γικό του Α.Π.Θ. και με κίνητρο τον πολιτισμό
και την τεχνολογία, πέτυχε στο Τμήμα Πολιτι-
στικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. «Για δι-
εύρυνση των γνώσεών μου», μας είπε, φανε-
ρά ευχαριστημένη για την εγγραφή της σε μια
δεύτερη σχολή σαν κι αυτή, και μοιράστηκε
μαζί μας το «λίγο» άγχος της για το αν θα κα-
ταφέρει να είναι και καλή δασκάλα στους μα-
θητές κάποιου χωριού της Λέσβου, και συνε-

πής στις υποχρεώσεις της Σχολής.

Ποδαρικό στη Λήμνο

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 8.15΄ το πρωί, δύο
νέα παιδιά με τους γονείς τους κι ένα ζευγάρι
γερόντων περιμένουν αμήχανα και διερευνη-
τικά έξω από το κτήριο Διοίκησης της Πανεπι-
στημιακής Μονάδας Λήμνου. Είναι η ημέρα έ-
ναρξης των εγγραφών για τους εισακτέους
του 2009. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοί-
νωση του Πανεπιστημίου, οι εγγραφές ξεκι-
νούν στις 9 το πρωί και διαρκούν μέχρι τις 12
το μεσημέρι. «Ποιος ξέρει τι γραφειοκρατία
μάς περιμένει και πόσοι θα προλάβουμε να
γραφτούμε μέχρι τις 12.00΄;», σκέφτονται κά-
ποιοι, καθώς βλέπουν την… παρέα να μεγα-
λώνει. Στις 8.30΄ εμφανίζονται, σχεδόν ταυτό-
χρονα, οι πέντε κυρίες που στελεχώνουν σή-
μερα τη γραμματεία του Τμήματος της Λή-
μνου. Με ύφος σοβαρό ενημερώνουν ότι θα
τηρηθεί με «βρετανική» συνέπεια το ωράριο
εγγραφών και μπαίνουν στο κτήριο από την
«πλαϊνή πόρτα». Μέσα στο κτήριο ρυθμίζο-
νται οι τελευταίες λεπτομέρειες. Αγωνία και
ενθουσιασμός, και από την πλευρά των παρα-
γόντων του Πανεπιστημίου, αφού εκτός από
πρώτη ημέρα των εγγραφών είναι και η «επί-

σημη πρώτη» της γραμματείας και πρέπει όλα
να πάνε καλά.
8.55΄. Κανείς δεν αντέχει άλλο και η κεντρική
είσοδος του κτηρίου ανοίγει πέντε λεπτά νω-
ρίτερα.
Τελικά οι εγγραφές της πρώτης μέρας ολο-
κληρώθηκαν μέχρι τις 11.30΄, μισή ώρα νωρί-
τερα από το καθορισμένο, με 15 από τους συ-
νολικά 96 φοιτητές του Τμήματος τακτοποιη-
μένους και χαμογελαστούς. Τις επόμενες ημέ-
ρες, η διαδικασία συνεχίστηκε και ολοκληρώ-
θηκε επιτυχώς.

ΑΚΑδημία

Το πρόγραμμα υποδοχής των πρωτοετών «Α-
ΚΑδημία» λειτούργησε και στη Λήμνο, ώστε
να διευκολυνθούν διαδικαστικά οι φοιτητές
και να νιώσουν αμέσως οικεία με το χώρο και
τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου.
Ο πρύτανης ήταν εκεί. Μίλησε με φοιτητές
και γονείς. Σε ένα θερμό κλίμα συζήτησης,
συγκινησιακά φορτισμένο, παρότρυνε τους
«πρώτους της Λήμνου» να γίνουν συντελε-
στές ανάπτυξης του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής και φορείς εδραίω-
σης μιας δημιουργικής συμβίωσης της πανε-
πιστημιακής κοινότητας με την τοπική κοι-

νωνία του νησιού.
Εκείνη την πρώτη μέρα, ο πρύτανης, καθηγη-
τής Ανδρέας Τρούμπης, αξιοποίησε την ευ-
καιρία και μίλησε για το όραμα του Τμήματος.
Μίλησε για τις προοπτικές των επιστημών
τροφίμων και διατροφής και εξήγησε πόσο
σημαντικός είναι ο συγκεκριμένος κλάδος, δε-
δομένων των διεθνών εξελίξεων, με τους κα-
τοίκους του ανεπτυγμένου κόσμου να ανησυ-
χούν για την ποιότητα της διατροφής τους και
τους δυστυχείς του Τρίτου Κόσμου να αγωνί-
ζονται για ένα κομμάτι ψωμί που θα τους επι-
τρέψει να ζήσουν μέχρι την επόμενη ημέρα.

Το «πάσο»

Συμβολικά, μάλιστα, ο πρύτανης και πρόε-
δρος του Τμήματος παρέδωσαν το πρώτο
«πάσο». Η κυρία Ευγενία, που ζει στον Κά-
σπακα της Λήμνου, εξουσιοδοτημένη από
την εγγονή της, έγραψε τη Μαρία - Ευγενία
στο Πανεπιστήμιο. Κατά κάποιον τρόπο το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου δίνει την ευκαιρία σε
ανθρώπους δεύτερης γενιάς εσωτερικής με-
τανάστευσης, να σπουδάσουν στον τόπο κα-
ταγωγής της. Ποιος ξέρει, η Μαρία - Ευγενία
μπορεί να επιλέξει να ζήσει κάποια στιγμή
στη Λήμνο…

T
ο τιμητικό βραβείο αρι-
στείας για το 2009 στη
χρήση Τεχνολογιών Πλη-

ροφορίας και Επικοινωνιών
στην Ανώτατη Εκπαίδευση του
European Foundation for
Quality in E-Learning (EFQUEL)
απονεμήθηκε φέτος για πρώτη
φορά σε ελληνικό πανεπιστήμιο
και συγκεκριμένα στη Σχολή
Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η σχετική εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου
στο πλαίσιο του EFQUEL

Innovation Forum, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ελσίνκι της
Φινλανδίας. Το βραβείο παρέ-
λαβε η καθηγήτρια Χρυσή Βι-
τσιλάκη, αντιπρύτανις του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, από την
Ms. Maruja Gutierrez - Diaz,
Adviser to the Director,
Directorate General for
Education and Culture,
European Commission.
Η διάκριση αυτή αποτελεί το ε-
πιστέγασμα μιας σύνθετης και
ουσιαστικής διαδικασίας αξιο-
λόγησης και πιστοποίησης ποι-

ότητας των προπτυχιακών, με-
ταπτυχιακών και λοιπών εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών που υλοποιούνται μέσω
τηλεκπαίδευσης (e-learning).
Φορέας αξιολόγησης ήταν το
UNIQUe, εξειδικευμένο
consortium υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρη-
ματοδοτούμενο από το
Lifelong Learning Programme
της Ε.Ε..
Ειδικότερα, το UNIQUe eQuality
Official Awarding Certificate πι-

στοποιεί επιλεγμένα ευρωπαϊκά
ΑΕΙ μέσα από μια διαδικασία
δημιουργίας και εφαρμογής
κριτηρίων και διεργασιών δια-
σφάλισης ποιότητας του e-
Learning. Αποσκοπεί στο να
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό
των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και
στην αποτελεσματική χρήση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών σε διάφορα ε-
πίπεδα: διαδικασίες και πλαίσιο
μάθησης, πηγές και εκπαιδευτι-
κό υλικό, διαχείριση πόρων,
στρατηγική διοίκηση κ.α..

Βραβείο στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

H κυρία Bιτσιλάκη με το βραβείο στο Eλσίνκι

Στιγμιότυπα από τις εγγραφές στη Mυτιλήνη (αριστερά)
και από την αναμονή στη Λήμνο (επάνω)



Σ
την ίδρυση διεθνούς Κέντρου Σπουδών
και Έρευνας για την Ανατολική Μεσό-
γειο (C.R.E.M.O.), ως αυτοτελούς οντό-

τητας αλλά και ως συνιστώσας των δραστη-
ριοτήτων του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου (E-M.UNI), προχώρησε το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, στα τέλη του 2008. Πρόκειται για μια
ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που έχει δύο στό-
χους: αφενός τη διεπιστημονική μελέτη των
προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής και α-
φετέρου την ανάδειξη μιας ενδογενούς επι-
στημονικής οπτικής της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, σε θέματα που απασχολούν όλη τη Μεσό-
γειο, την Ευρώπη και τον κόσμο. Με αυτό τον
τρόπο η θάλασσα που «γέννησε τους θεούς /
τον ίδιο το Χριστό», όπως τραγούδησε ο Ζορζ
Μουστακί, θα επιχειρήσει και μέσω της ακα-
δημαϊκής οδού να διατυπώσει το δικό της λό-
γο για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήμα-
τα που την αφορούν άμεσα.
Ήδη 27 πανεπιστήμια της μεσογειακής ζώνης
και της Ευρώπης έχουν συνυπογράψει με το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου την ιδρυτική συμφω-
νία του C.R.E.M.O., ενώ άλλα 15 υποψήφια ι-
δρύματα αναμένουν την απόφαση της Ολο-
μέλειάς του για την ένταξή τους σ’ αυτό. Σε
πρώτη φάση προβλέπεται να αναπτυχθούν
στο πλαίσιο του C.R.E.M.O. κοινά ερευνητικά
προγράμματα, μικτά μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα και διδακτορικές συνεργασίες σε τρεις
τομείς με κορυφαίο ενδιαφέρον για την Ανα-

τολική Μεσόγειο: πρόκειται για την αειφόρο
ανάπτυξη και το περιβάλλον, την περιφερεια-
κή και τοπική ασφάλεια και τη μετανάστευση,
τον πολιτισμό και την κοινωνία.
Φυσική έδρα του C.R.E.M.O. είναι η Ρόδος, ό-
που και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
και το εξ ορισμού συναφές Τμήμα Μεσογεια-
κών Σπουδών. Από το Καταστατικό του, η ετή-
σια Συνέλευση της Ολομέλειας του C.R.E.M.O.
θα διεξάγεται επίσης στη Ρόδο. Επιμέρους
συνεδριάσεις οργάνων μπορούν να διεξάγο-
νται και σε χώρους προσφερόμενους από
τους εταίρους.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία παραχώρη-
σης σημαντικού κτηρίου στην Παλαιά Πόλη
της Ρόδου, όπου θα στεγαστούν βασικές λει-
τουργίες του. Όμως, οι επιλεγόμενες ακαδη-
μαϊκές δράσεις του καλύπτουν το εύρος της
έμπειρης γνώσης και προέρχονται από όλο το
ίδρυμα, συγκροτούνται από διαφορετικά
σχήματα εταίρων, κατά περίπτωση, και επιχει-
ρούν να συνεισφέρουν στον πρωτεύοντα
στόχο της εξωστρέφειας και της διεθνούς πα-
ρουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Η ίδρυση του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου υπογράφηκε στη Σλοβενία τον Ιούνιο
του 2008, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δε Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου αφού πρωτοστάτησε σ’ αυτό, κα-
τέχει πάγια θέση στη Σύγκλητό του. Το E-

M.UNI αποτελεί μια από τις πρώτες άμεσες
δράσεις της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» και η
υψηλή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου στις διαδικασίες γένεσής του θεωρείται α-
πό το Yπουργείο Εξωτερικών ως απτή συμβο-
λή της Ελλάδας στο εγχείρημα της «Ένωσης».
Το Ε-Μ.UNI έχει την έδρα του στο Portoroz της
Σλοβενίας, όπου η σλοβενική κυβέρνηση πα-
ραχώρησε δύο κτήρια και ένα ολιγομελές επι-
τελείο στελεχών. Ως δομή, υιοθετήθηκε η δι-
κτυακή οργάνωση, με εταίρους ιδρύματα από
όλες τις χώρες της Μεσογείου και της Ευρώ-
πης.
Το πρώτο διεθνές πρόγραμμα του Ε-Μ.UNI
πραγματοποιήθηκε, με πιλοτική μορφή, σε Ι-
ταλία, Σλοβενία και Κροατία, το 2009 και επι-
κεντρώθηκε στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό
στη Μεσόγειο. Η γενικότερη πολιτική κατά-
σταση στη Μεσόγειο, με τις πολεμικές συ-
γκρούσεις του παρελθόντος έτους, «πάγω-
σε»τις διεργασίες ανάπτυξης ακαδημαϊκών
συνεργασιών, οι οποίες αναμένεται να δρα-

στηριοποιηθούν εκ νέου κατά την τρέχουσα
περίοδο. Οι ίδιες συνθήκες επηρέασαν πρό-
σκαιρα και την ανάπτυξη των δραστηριοτή-
των του C.R.E.M.O..

Διεύρυνση οπτικής
και διεθνοποίηση θεμάτων

Κατά την ιδρυτική συνεδρίαση του C.R.E.M.O.
(Ρόδος, 2008), κοινή παραδοχή των εταίρων
είναι πως το Κέντρο οφείλει να εστιάσει την ε-
νασχόλησή του εκτός και πέραν των κλασσι-
κών προσεγγίσεων των επιστημονικών πε-
δίων, στα οποία άλλωστε «κινούνται» εξ ορι-
σμού τα υφιστάμενα στην περιοχή πανεπι-
στήμια. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή
ως αντικείμενο θετικών επιστημών δεν εμπί-
πτει στις στοχεύσεις του C.R.E.M.O., αλλά οι ε-
πιπτώσεις που αυτή η μεταβολή του κλίματος
έχει στην πολιτική, οικονομική και επιδημιο-
λογική ευστάθεια των χωρών της περιοχής,
είναι επιστημονική και πολιτική προτεραιότη-
τα και μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα και
πρακτικά στην εφαρμογή τους συμπεράσμα-
τα.
Ταυτόχρονα, στα προγράμματα του
C.R.E.M.O. ως προτεραιότητα θα επιδιωχθεί η
διεθνής ή η πολυπολιτισμική θεώρηση των ε-
ρευνητέων θεμάτων, όχι με την έννοια της ευ-
ρύτερης ανάδειξης ενός τοπικού θέματος, αλ-
λά της ανάλυσης κάθε θέματος με την αξιο-
ποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων που
προκύπτουν από τους συσχετιζόμενους πολι-
τισμούς της Μεσογείου. Για παράδειγμα, μπο-
ρεί όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο να ξέρουν
-ή έστω να έχουν ακούσει- ότι όσο περνά ο
χρόνος το πόσιμο νερό στον πλανήτη διαρ-
κώς λιγοστεύει, αλλά αλλιώς αντιλαμβάνεται
το ζήτημα όποιος ζει στα Πυρηναία και αλ-
λιώς όποιος ζει στη Βόρεια Αφρική ή τη Μέση
Ανατολή.
Κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Οδήγησης
του C.R.E.M.O. (Λήμνος, 2009), αποφασίσθηκε
ως πρώτη δράση ευρύτερης παρέμβασής του
να είναι η διοργάνωση συνεδρίου στη Βαρκε-
λώνη, κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προε-
δρίας της Ε.Ε., με θέμα την ακαδημαϊκή πολι-
τική στη Μεσόγειο.
Για περισσότερες πληροφορίες και ειδικότερη ε-
νημέρωση, επισκεφθείτε το: www.cremo.edu.gr

PEΠOPTAZ� ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κέντρο Σπουδών και Έρευνας για την Ανατολική
Μεσόγειο ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Μεσόγειος
από κοντά!

Στιγμιότυπο
από την
ημέρα της
υπογραφής
ίδρυσης του
C.R.E.M.O.
στη Pόδο,
στις 23 και 24
Oκτωβρίου
2008

Aναμνηστική φωτογραφία από τη συνάντηση εργασίας των μελών του CREMO στη Λήμνο
στο διήμερο 18 - 19 Σεπτεμβρίου 2009
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Με 17 τμήματα σε έξι νησιά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κέρδισε το στοίχημα και της ποιοτικής εκπαίδευσης

Τα 25 χρόνια μιας ουτοπίας

Π
ώς να σκιαγραφήσει κανείς την εξέλιξη ε-
νός Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα όταν αυτό
εδραιώνεται και αναπτύσσεται βάσει ε-

νός εναλλακτικού προς τα παραδοσιακά τριτο-
βάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα μοντέλου; Ενός
πανεπιστημίου «απλωμένου» στα νησιά ενός
Αρχιπελάγους, με τρόπο που διαφέρει ριζικά α-
πό την κλασσική προσέγγιση του campus. Μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει μόνο στοιχεία και δεί-
κτες, που αποτυπώνουν την πορεία του εκπαι-
δευτικού και ερευνητικού του έργου; Η απάντη-
ση είναι μάλλον όχι. Και αυτό διότι το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου είναι κάτι παραπάνω από ένα
εκπαιδευτικό ίδρυμα που δημιουργείται σε μια
αστική περιοχή, με ήδη καθιερωμένα πεδία
σπουδών και εξ ορισμού θωρακισμένο από οι-
κονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αναταρά-
ξεις. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπήρξε από την
αρχή ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό εγχείρη-
μα ως προς τη γεωγραφική του θέση και δια-
σπορά, τα πεδία σπουδών, τις υποδομές και τα
μέσα που αξιοποιεί, καθώς επίσης τη συμβολή
του στις τοπικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα όμως α-
ποτελεί έναν ευάλωτο οργανισμό σε παράγο-
ντες που δεν έχουν να κάνουν με την ουσία του
εκπαιδευτικού και επιστημονικού του έργου,
αλλά με τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές
συνθήκες. Στην ουσία, αυτό που αξίζει να μνη-
μονεύσει κανείς με μία φράση για τα 25χρονα
του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ότι πρόκειται
για «τα γενέθλια μιας ουτοπίας».

Η πορεία βήμα-βήμα

Ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή και ας θυμη-
θούμε καθοριστικά σημεία στην ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μέσα από αυτή την α-
ναδρομή μπορεί να γίνει κατανοητός ο πολυδιά-
στατος ρόλος αυτού του ιδρύματος και να ανα-
δειχθεί η σημερινή του θέση.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύεται, μαζί με το Ιό-
νιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας, με το Προεδρικό Διάταγμα 83, που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις
20 Μαρτίου 1984 (αρ. ΦΕΚ 31, τεύχος Α΄). Με το
ιδρυτικό του ΦΕΚ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει
έξι Τμήματα (το Ιόνιο τέσσερα και το Θεσσαλίας
πέντε), εκ των οποίων 2 στη Λέσβο, 1 στη Χίο, 1
στη Σάμο και 2 στη Ρόδο. Τα Τμήματα αυτά αρχί-
ζουν να λειτουργούν με σχετικά μικρό αριθμό
φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσω-
πικού. Τα μέλη των μικρών ακόμα πανεπιστημια-
κών κοινοτήτων αναπτύσσουν μεταξύ τους στε-
νούς δεσμούς. Οι φοιτητοπαρέες ζωντανεύουν
τις τοπικές κοινωνίες των νησιών, οι οποίες με τη
σειρά τους αγκαλιάζουν το Πανεπιστήμιο, ακό-
μα και εκεί (π.χ. Μυτιλήνη) όπου υπήρξαν αρχικά
σοβαρές επιφυλάξεις και αντιδράσεις. Ορισμένα
Τμήματα, όπως το Περιβάλλον, η Κοινωνική Αν-
θρωπολογία αλλά και η Διοίκηση Επιχειρήσεων
(!), εισάγουν καινοτόμα για τη χώρα μας γνωστι-
κά αντικείμενα και οριοθετούν σιγά-σιγά νέες ε-
πιστημονικές προσεγγίσεις αλλά και δυνητικές
αγορές εργασίας. Οι συνθήκες που αναπτύσσο-

νται στα νησιά του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου είναι ιδανικές για ποι-
οτική εκπαίδευση και υψηλού ε-
πιπέδου έρευνα, σε ένα κοινωνι-
κό περιβάλλον που έχει ανάγκη
το μπόλιασμα της καινοτομίας.
Όπως αποδεικνύουν οι εξελίξεις,
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μετα-
τρέπει γρήγορα τη θεωρητική α-
δυναμία της διασποράς του σε
πλεονέκτημα, αναπτύσσοντας το
πιο σύγχρονο στην Ελλάδα δί-
κτυο επικοινωνίας και πληροφο-
ρίας, το γνωστό σήμερα Αιγαίο-
ΝΕΤ. Χάρη σε αυτό «γεφυρώνο-
νται» οι γεωγραφικές αποστάσεις
και στηρίζονται καθοριστικά οι ε-
πιστημονικές, εκπαιδευτικές και
διοικητικές λειτουργίες.
Τα χρόνια περνούν και το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου, σε πείσμα όσων
το θέλουν ένα «περιφερειακό-
περιθωριακό» πανεπιστήμιο, με-
γαλώνει σε αριθμό Τμημάτων,
φοιτητών, διδασκόντων, διοικη-
τικών υπαλλήλων, ενώ αιχμή του
δόρατος αποδεικνύονται τα με-
ταπτυχιακά του προγράμματα,
που όχι μόνο αυξάνονται αλμα-
τωδώς, αλλά γίνονται περιζήτη-
τα, όπως αποδεικνύεται από τους
αριθμούς των υποψηφιοτήτων.

Έργο ανθρώπων

Η ανάπτυξη και εδραίωση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως ενός
από τα μεγάλα ελληνικά Πανεπι-
στήμια, δεν ήταν ασφαλώς ένα
τυχαίο και ανώδυνο εγχείρημα.
Το μυστικό του μάλλον κρύβεται
στους ανθρώπους του και στην
ικανότητά τους να δίνουν κάτι
παραπάνω από το συνηθισμένο
και το εφικτό. Εξάλλου, ένα εγ-
χείρημα που εμπεριέχει όραμα, μόνο έτσι μπο-
ρεί να δρομολογηθεί.
Σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το 5ο με-
γαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σε αριθμό
Τμημάτων. Φέτος, με την έναρξη λειτουργίας
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο-
φής στη Λήμνο, ο αριθμός των Τμημάτων έφτα-
σε στο 17, ενώ αναμένεται του χρόνου η έναρξη
λειτουργίας και του Τμήματος Τουρισμού στη
Χίο. Παράλληλα εξακολουθεί να είναι το «Πανε-
πιστήμιο της Καινοτομίας» καθώς 10 από τα 17
Τμήματά του αποτελούν πρωτοπόρα γνωστικά
πεδία για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται για
το πανεπιστήμιο που δε διστάζει να είναι εξω-
στρεφές αλλά και αυτό που τόλμησε πρώτο να
εκτεθεί στην αξιολόγηση από την Ένωση Ευρω-
παϊκών Πανεπιστημίων (EUA), για να αποσπάσει
ιδιαίτερα θετικές κρίσεις. Την εξωστρέφεια του
Πανεπιστημίου Αιγαίου τεκμηριώνουν, μεταξύ

άλλων, το Πρωτόκολλο Ακαδημαϊκής Συνεργα-
σίας που υπογράφηκε το 2007 με το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Λει-
τουργική-Ακαδημαϊκή Συνεργασία με το Πανε-
πιστήμιο του Montpellier, καθώς και η Δημιουρ-
γία Κέντρου Σπουδών και Έρευνας για την Ανα-
τολική Μεσόγειο (CREMO).

13.000 πτυχιούχοι

Παρ’ όλα αυτά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απο-
τελεί ακόμα ένα νέο πανεπιστήμιο. Ο αριθμός
των αποφοίτων του (περίπου 13.000 σήμερα)
εξακολουθεί να είναι μικρότερος από τον α-
ριθμό των φοιτητών του (περίπου 13.500 σή-
μερα). Αυτό σημαίνει ότι παραμένει τρωτό σε
πολιτικές επιλογές όπως, για παράδειγμα, η α-
πελευθέρωση των μετεγγραφών προς κεντρι-
κά πανεπιστήμια, που οδηγεί σε «αφαίμαξη»

τουλάχιστον ορισμένα Τμήματα. Επιπλέον, το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να αντιμετωπίσει το
ζήτημα του δυσανάλογα χαμηλού αριθμού δι-
δασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε
σχέση με τον αριθμό των φοιτητών και, φυσι-
κά, όπως όλα τα πανεπιστήμια, την περιορι-
σμένη λειτουργική αυτονομία και κρατική χρη-
ματοδότηση. Προς το παρόν τα ζητήματα αυ-
τά ξεπερνιούνται με την ευελιξία που προσφέ-
ρουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ιδρύ-
ματος, όπως για παράδειγμα η δυναμική της έ-
ρευνας και το φιλότιμο του ανθρώπινου δυνα-
μικού. Αυτά, εξάλλου, καταγράφονται και στην
έκθεση αξιολόγησης, όπου οι αξιολογητές α-
ναφέρουν χαρακτηριστικά πως «εάν στο Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου δοθεί η πραγματική λειτουρ-
γική αυτονομία, θα λειτουργήσει με υπευθυνό-
τητα και με λογοδοσία προς την κυβέρνηση
και τους πολίτες…».

Tο φύλλο της
«Eφημερίδας

της
Kυβερνήσεως»

στο οποίο
δημοσιεύθηκε

το Διάταγμα για
την ίδρυση του
Πανεπιστημίου

Aιγαίου
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Στα 25 χρόνια της πορείας του Πανεπιστη
του. Τα πάντα κατακτήθηκαν. Τα πάντα είν
επικεφαλής του Ιδρύματος όλα αυτά τα χ
Είναι οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που οραμα
υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, ξεπερνώντα
συγκεντρωτισμό που ακόμη και σήμερα δ
τρεις απ’ αυτούς καταθέτουν την εμπειρία
ταυτόχρονα παραδίδουν ως παρακαταθή
ιδρύματος που, έχοντας ξεπεράσει την εφ
συνοδεύουν, δείχνει να εισέρχεται με δυν
δημιουργική φάση της νεότητάς του.

Από το μηδέν μέχρι το…
H

ίδρυση του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, ενός πο-
λυεστιακού πανεπιστη-

μίου, με ακαδημαϊκές μονάδες
εγκατεστημένες σε νησιά ενός
αρχιπελάγους, ήταν ένα εγχεί-
ρημα πρωτοποριακό, όχι μόνο
σε εθνικό, αλλά και σε ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο. Ταυ-
τόχρονα, ήταν και ένα πείραμα

μεγάλης κλίμακας, η επιτυχία του οποίου αποτελούσε πρό-
κληση για όλους αυτούς που πίστευαν σ’ αυτήν. Στη σύντο-
μη μέχρι τώρα ζωή του, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας,
με όρους αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων σπουδών και πλήθους φοιτητών. Παράλληλα, η
αναγνωρισμένη -και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- υψηλή ποιότη-
τα της εκπαίδευσης και της έρευνας που παρέχει, το κατα-
τάσσει ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Η
εξέλιξη αυτή, που συντελέστηκε σε μικρό χρονικό διάστημα
-αφού οι ζωές των πανεπιστημίων μετριούνται σε αιώνες-,
δεν είναι τυχαία, ούτε αποτέλεσμα ευνοϊκών συνθηκών ή ει-
δικής μεταχείρισης από την Πολιτεία. Είναι αποτέλεσμα της
βαθειάς πίστης των ανθρώπων που το στελεχώνουν, στη
δυνατότητα πραγματοποίησης ενός οράματος, των ακού-
ραστων προσπαθειών τους, στη σκληρή δουλειά τους -συ-
χνά σε πολύ αντίξοες συνθήκες- και της στήριξης των τοπι-
κών κοινωνιών που υποδέχθηκαν τις ακαδημαϊκές του μο-
νάδες.

Προαγωγή της έρευνας

Κύριο χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης που παρέχουν τα
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι τα σύγχρονα γνωστικά τους α-
ντικείμενα, πολλές φορές διεπιστημονικά, που ανταποκρί-
νονται τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και πα-
γκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και προσδοκίες
των φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής α-
ξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής
ανάδειξης.
Εκτός από την παροχή σύγχρονης ποιοτικής εκπαίδευσης,
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επικεντρώνει τις δραστηριότητές
του και στην καλλιέργεια και προαγωγή της βασικής και ε-
φαρμοσμένης έρευνας. Η σύνδεση με ελληνικά και ξένα πα-
νεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, η συμμετο-
χή -πρόσφατα και σε ρόλο πρωταγωνιστικό- σε διεθνείς ε-
ρευνητικές πρωτοβουλίες, τα άρτια εξοπλισμένα εργαστή-

ρια, η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και επιστημονικού
προσωπικού, έχουν οδηγήσει στα εξαιρετικά αποτελέσματα
που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να επιδείξει στον τομέα
αυτόν. Επιπλέον, η έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου συμβάλλει σημαντικά και στην επίλυση προβλημά-
των τοπικής κλίμακας, συνδέοντας έτσι στην πράξη τη λει-
τουργία του Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες των νη-
σιών που υποδέχονται τις ακαδημαϊκές του μονάδες.

Ανταγωνισμός

Το τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης, σε διεθνές επίπεδο, αλ-
λάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας
από τα πανεπιστήμια αυξάνονται, ποσοτικά και ποιοτικά, ε-
νώ τα πανεπιστήμια καλούνται να τις ικανοποιήσουν, έχο-
ντας στη διάθεσή τους περιορισμένους και συνεχώς συρρι-
κνούμενους πόρους. Ο ανταγωνισμός στην εποχή της πα-
γκοσμιοποίησης δε γίνεται πλέον με όρους εθνικούς, αλλά
διεθνείς. Αν λοιπόν η πρόκληση στα πρώτα χρόνια λειτουρ-
γίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν να αποδειχθεί η εφι-
κτότητα του εγχειρήματος να λειτουργήσει ένα υψηλής ποι-
ότητας, μεγάλο πανεπιστήμιο, στα νησιά του Αρχιπελάγους,
η πρόκληση σήμερα είναι να μπορέσει το Πανεπιστήμιο αυ-
τό να παραμείνει ανάμεσα στα πανεπιστήμια πρώτης γραμ-
μής, να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του και να
κατακτήσει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή αναγνωρισιμότητα.
Είναι εφικτή η ικανοποίηση της πρόκλησης αυτής; Ο χρόνος
θα δείξει. Ωστόσο, τα εσωτερικά συστατικά της επιτυχίας εί-
ναι παρόντα: το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, ε-
πιστημονικό και διοικητικό, το γεγονός ότι, όπως αναφέρει
η έκθεση αξιολόγησης της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστη-
μίων για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου είναι ένα ίδρυμα που κάνει περήφανο το προσωπικό και
τους φοιτητές του και που προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες
για περαιτέρω ανάπτυξη», το κοινό όραμα της διοίκησης και
του προσωπικού για ένα μεγάλο, ποιοτικό πανεπιστήμιο, η
πίστη στη δυνατότητα και η επιθυμία συνεισφοράς στην υ-
λοποίηση του οράματος αυτού, οι δημιουργικές πρωτοβου-
λίες της διοίκησής του. Στην Πολιτεία απομένει να αντιλη-
φθεί ότι, πάλι σύμφωνα με την ίδια έκθεση, «το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου είναι ένα συναρπαστικό ακαδημαϊκό έργο για
την Ελλάδα και την Ευρώπη και αξίζει να συνεχιστεί η εν-
θάρρυνση και υποστήριξή του» και να δώσει στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου τα μέσα εκείνα που θα του επιτρέψουν να
εκμεταλλευτεί και να αναδείξει πλήρως τη δυναμική του.

* Ο καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας διετέλεσε πρύτανης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου την περίοδο 2003 - 2006.

T
ο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε στις
αρχές της δεκαετίας του ‘80 ως η βασι-
κή πρωτοβουλία ανάμεσα σε μια σει-

ρά από σχέδια που εντάσσονταν σε μια μεί-
ζονος σημασίας στρατηγική για την ανάδει-
ξη του Αιγαίου Αρχιπελάγους σε επίλεκτη
ανθρωπογεωγραφική περιοχή της νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή ε-
ξυπηρετούσε σαφώς προσδιορισμένους
στόχους εθνικής πολιτικής, με ευρύτερη εμ-

βέλεια. Συγκεκριμένα, ήταν η εποχή που είχε κριθεί ότι το Ελληνικό
Αρχιπέλαγος προσέφερε τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να
αναδειχθεί ως διεθνής ζώνη πολιτισμικής κυρίως παραγωγής, πάνω
στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η οικονομική και κοινωνική
του ανάπτυξη, που αλλιώς πιεζόταν αφενός από τη μειονεξία του γεω-
γραφικού κατακερματισμού (πλειάδα μικρών νησιών με πενιχρές οι-
κονομικές βάσεις) και αφετέρου δεχόταν την καθημερινή πίεση της ε-
πεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας.
Σε συνοπτική μορφή «οράματος», η στρατηγική αυτή απέβλεπε στην
υποστήριξη δραστηριοτήτων υψηλής πολιτισμικής προστιθέμενης α-
ξίας, όπως είναι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας
και καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε κλίμακα που υπερέβαινε κατά πολύ
τη δυνατότητα ενδογενούς ανάπτυξης των νησιών και με γνώμονα τη
διεθνή ανταγωνιστικότητά τους και τη διεθνή εμβέλεια διανομής των
προϊόντων και υπηρεσιών τους. Στα πλαίσια αυτά είχε τεθεί σε εφαρ-
μογή ένα σχέδιο επιστράτευσης της UNESCO για την ανάδειξη του Ελ-
ληνικού Αρχιπελάγους σε διεθνή ζώνη πνευματικής δημιουργίας, ειδι-
κά προστατευόμενη από τη διεθνή κοινότητα. Με την αξιοποίηση αυ-
τής της διεθνούς πλατφόρμας, η ελληνική κυβέρνηση απέβλεπε στην
προσέλκυση διεθνών δραστηριοτήτων πολιτισμικής δημιουργίας στα
νησιά του Αιγαίου, που λόγω του ειδικού περιβαλλοντικού προνομίου
τους θα μπορούσαν να αναδειχθούν σε κάτι ανάλογο προς τη Ζώνη
Ηλίου (Sunbelt) της Β. Αμερικής, όπου αναπτύσσονται οι βασικοί το-
μείς της νέας επιστήμη και τεχνολογίας, καθώς και οι προηγμένες
μορφές ανώτατης εκπαίδευσης.
Από την ελληνική πλευρά, η μείζων συνεισφορά θα ήταν η ίδρυση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη μορφή δικτυακής δομής που θα κατέ-
νειμε τις ακαδημαϊκές και λοιπές δραστηριότητές του σε επάλληλα υ-
ποδίκτυα συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, που με τη σειρά τους
θα κάλυπταν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό νησιών του Αρχιπελά-
γους.

Ακούραστη προσπάθεια

Από το ξεκίνημα μέχρι το μέλλ

Του Σωκράτη Kάτσικα*

Του Kώστα Σοφούλη*
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ημίου Αιγαίου τίποτε δεν έγινε από μόνο
ναι «ανθρώπων έργα». Εξ ορισμού οι
ρόνια πιστώνονται την ανάπτυξή του.
ατίστηκαν και πάλεψαν για να

ας τη γραφειοκρατία, αλλά και το
διακρίνει την ελληνική πολιτεία. Σήμερα,

α τους από αυτή την πορεία και
ήκη τις απόψεις τους για το μέλλον ενός
φηβεία και τις… ασθένειες που τη
αμισμό στην επόμενη και πιο

… άπειρο

T
ο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλεί-
νει φέτος τα πρώτα 25 χρόνια
λειτουργίας του. Σ’ αυτό το

χρονικό διάστημα, εδραιώθηκε η
λειτουργία του, έγινε αποδεκτό ως
ένα μεγάλο για τα δεδομένα της
χώρας μας Ίδρυμα, ανέπτυξε πολ-
λές αξιόλογες επιστημονικές δρά-
σεις και έλυσε επιτυχώς ορισμένα
προβλήματα που προέρχονταν

κυρίως από τη γεωγραφική ιδιομορφία του χώρου όπου α-
ναπτύσσεται.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί σ’ ένα χώρο που έχει
παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας.
Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα παράλια της Μι-
κράς Ασίας αναπτύχθηκε για πολλούς αιώνες εξαιρετικός
πολιτισμός, που προσέφερε σημαντικά στην πορεία της
ανθρωπότητας. Κατά το Μεσαίωνα ο πολιτισμός αυτός υ-
πήρχε κυρίως ως πολιτισμικό υπόστρωμα στους πληθυ-
σμούς της περιοχής.
Ως κληρονόμοι του μεγάλου αυτού πολιτισμού, είχαμε και
έχουμε υποχρέωση να τον αναδείξουμε και να συνεχίσου-
με την παράδοση του χώρου.
Μετά από μία αδικαιολόγητη ολιγωρία από το 1922, που
τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου περιήλθαν στην ελληνι-
κή επικράτεια, έως το 1984, υπήρξε τότε τελικά η πρωτο-
βουλία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αρχιτε-
κτονική του δικτυακού πανεπιστημίου, γιατί έτσι επέβαλε
η γεωγραφία.

Δικτυακή οργάνωση

Πέρα από τη δικτυακή του οργάνωση, το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου υιοθέτησε ως όραμά του την καινοτομία, την αριστεία,
τη διεθνή του λειτουργία και φυσικά την ανάδειξη του τό-
που όπου λειτουργεί, με ευαισθησία για την κοινωνία του.
Τα αρχικά αρνητικά σχόλια για τη δικτυακή κυρίως οργάνω-
ση πάγωσαν, καθώς εξελισσόταν η προσπάθεια και φαινό-
ταν ότι το εγχείρημα ήταν επιτυχές.
Ο γράφων ανέλαβε τη διοίκηση του Ιδρύματος μετά τη δημι-
ουργία του πρώτου προγεφυρώματος (1984 - 1993). Κατά τη

δεκαετία που ακολούθησε (1993 - 2003) το Ίδρυμα γνώρισε
μια αύξηση όλων των μεγεθών του. Οι φοιτητές πενταπλα-
σιάσθηκαν για να φτάσουν τις δέκα χιλιάδες, τα Τμήματα αυ-
ξήθηκαν σημαντικά (από 6 έγιναν 16), ενώ ξεκίνησαν οι με-
ταπτυχιακές σπουδές, με περισσότερα από 15 προγράμμα-
τα, που απετέλεσαν στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου
μετά το 2001. Συγχρόνως αναπτύχθηκε η κτηριακή και γενι-
κότερα η υλικοτεχνική υποδομή σε όλες τις πανεπιστημια-
κές μονάδες.
Η ακαδημαϊκή οργάνωση βασίσθηκε σε μία τουλάχιστον
Σχολή ανά πανεπιστημιακή μονάδα και τουλάχιστον ένα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανά Τμήμα. Εκπονή-
θηκε, επίσης, ένα ακαδημαϊκό σχέδιο για το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, που μετά την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει το
δεύτερο πανεπιστήμιο της χώρας μετά το Α.Π.Θ.. Την προ-
σέγγιση αυτή επιβάλλει η έκταση του χώρου που καλύπτει
το Π.Αι..
Μετά από ένα χρονικό διάστημα σταθεροποίησης του Ιδρύ-
ματος (2003 - 2009) ξεκίνησε πάλι η αναπτυξιακή του πορεία
με τη νέα πανεπιστημιακή μονάδα της Λήμνου, που θα λει-
τουργεί το παρόν ακαδημαϊκό έτος.
Στα πρώτα αυτά 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, παρά τη θετική πορεία του και τις επιτυχίες του, έ-
χουν διαπιστωθεί και ορισμένες αδυναμίες.
Το Πανεπιστήμιο αυτό, εάν απευθύνεται μόνο σε Έλληνες
φοιτητές, όπως κάνει μέχρι σήμερα, έχει πρόβλημα ενδοχώ-
ρας. Το μέλλον του δεν μπορεί να είναι άλλο από τη μετα-
τροπή του σε διεθνές πανεπιστήμιο, που θα απευθύνεται
στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Αυτό επιβάλλει η γεω-
γραφία, αυτό απαιτεί η ιστορία.
Το υπουργείο Παιδείας και ο εκάστοτε υπουργός, για ανεξή-
γητους λόγους, δε θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι στα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια δεν μπορούν να εισάγονται αλλοδαποί
φοιτητές. Το ζήτημα αυτό για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι
ζωτικό και η επίλυσή του θα δημιουργήσει συνθήκες περαι-
τέρω δυναμικής ανάπτυξης, αλλά και ποιοτικής αναβάθμι-
σης.
Αναμένουμε...

* Ο καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας διετέλεσε πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου από το 1997 μέχρι το 2003.

Από το συνολικό στρατηγικό σχέδιο, κατά την πάγια μοίρα των μεγά-
λων εθνικών οραμάτων, πραγματοποιήθηκαν δυστυχώς μόνο σπορα-
δικά αλλά σημαντικά βήματα. Εξασφαλίστηκε η ομόφωνη έγκριση
του σχεδίου «Αιγαίο Αρχιπέλαγος» από τη γενική συνέλευση της
UNΕSCO και επικεφαλής του Σχεδίου ετέθη με ενθουσιασμό ο τότε γε-
νικός διευθυντής της F. Mayor. Υπογράφηκε η Χάρτα της Πολιόχνης
(Λήμνος), όπου μερικές δεκάδες διεθνών προσωπικοτήτων ανέλαβαν
πρωτοβουλιακά να εποπτεύσουν και να στηρίξουν το «Σχέδιο Αιγαίο
Αρχιπέλαγος». Δυστυχώς η εξέλιξη του μεγαλόπνοου αυτού σχεδίου
ανακόπηκε με το θάνατο της τότε υπουργού Πολιτισμού, αείμνηστης
Μελίνας Μερκούρη, που ήταν η πολιτική ηγήτοράς του. Οι επόμενες
ελληνικές κυβερνήσεις απλώς αγνόησαν την όλη υπόθεση.

Μοναχικός κληρονόμος

Κατά ευτυχή συγκυρία, είχαμε ήδη προλάβει να ιδρύσουμε το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου και ταχύτατα να του δώσουμε νομική και λειτουργική
υπόσταση. Με μια σειρά αποφασιστικές υποστηρικτικές κινήσεις της
ελληνικής κυβέρνησης, το Πανεπιστήμιό μας προχώρησε προς την ω-
ρίμανση με τους ταχύτερους ρυθμούς ανάμεσα στα ιδρύματα της δι-
κής του γενιάς. Έτσι προέκυψε και η σημερινή εικόνα ενός δυναμικού
και ποιοτικά αναβαθμισμένου, για τα ελληνικά μέτρα, δημόσιου πανε-
πιστημίου, παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις διαφόρων συντη-
ρητικών κύκλων, που αδυνατούν να αντιληφθούν τη δύναμη των ση-
μαντικών δημιουργικών οραμάτων.
Οι εξελίξεις έφεραν το Πανεπιστήμιό μας στη θέση του «μοναχικού
κληρονόμου» του μεγάλου οράματος για το Αιγαίου της τρίτης χιλιε-
τηρίδας. Ηθικά μεν το βάρος και η αίσθηση αποστολής που συνεπά-
γεται αυτή η κληρονομιά είναι μεγάλο, αλλά είναι συνάμα αρκετό για
να εμπνεύσει δημιουργική και πρωτοποριακή δράση σε όλους τους
συντελεστές του Ιδρύματος. Οι ίδιες εξελίξεις, εν τούτοις, επιβάλλουν
και ένα ιστορικό καθήκον σε όλους μας. Να αναβιώσουμε με τη συ-
στηματική δράση μας και την ποιοτική λειτουργία μας το μείζον όρα-
μα που εκφράστηκε με το πρόγραμμα «Αιγαίο Αρχιπέλαγος». Αυτό το
όραμα οφείλουμε να το διατηρήσουμε ζωντανό και με κάθε πρόσφο-
ρο τρόπο να του δώσουμε ξανά ζωή και δυναμική. Αυτό μπορεί ν’ α-
ποτελέσει το κεντρικό κινούν αίτιο των καλών μας προσπαθειών για
τα χρόνια που έρχονται.

* Ο καθηγητής Κώστας Σοφούλης υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Διοικούσας Eπιτρο-
πής του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την περίοδο 1984 - 1989.

λον Τα καλύτερα έπονται

Του Θεμιστοκλή
Λέκκα*
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Η ιστορία γράφεται και με πρωτιές. Χρονικές και ποιοτικές. Το «Αιγαίο.edu» φιλοξενεί σήμερα τρεις μικρές
ιστορίες ανθρώπων που πριν από 25 χρόνια «τόλμησαν» να έρθουν στη Χίο και να γραφτούν στο,
νεοσύστατο τότε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Φοιτητές-πιονέροι κατά κάποιον τρόπο. Μοιραία αυτοί οι άνθρωποι
αποφοίτησαν πρώτοι και μετά έκαναν τα πρώτα μεταπτυχιακά. Τότε ήταν και οι ίδιοι προβληματισμένοι για
την… περιπέτεια. Όπως έδειξε όμως η εξέλιξη, κανείς τους δε μετάνιωσε.

Οι πρώτοι των πρώτων

O
Γιώργος Παρασκευάδης
είναι ο πρώτος απόφοιτος
του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου, παρ’ όλο που στο Τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων τον οδήγησε
η τύχη ή μάλλον τα παράδοξα του
μηχανογραφικού εκείνης της επο-
χής! Δήλωσε μια σειρά από Σχο-
λές που σχετίζονταν με τα Οικο-
νομικά και συγκέντρωσε τα μόρια που τον
οδήγησαν στη Χίο.
«Στην αρχή ήμασταν… ψάρια» θυμάται ο
Γιώργος και διευκρινίζει ότι ήταν η πρώτη
φορά που έφευγε μακριά από το σπίτι της
οικογένειας και η προσαρμογή στην αρχή ή-
ταν λιγάκι δύσκολη. «Το Πανεπιστήμιο στά-
θηκε πολύ κοντά μας, όπου χρειαζόμασταν
βοήθεια», υπογραμμίζει, εξηγώντας γιατί
γρήγορα όλα ξεπεράστηκαν και όλοι στο
Πανεπιστήμιο έγιναν μια παρέα.
Όπως και οι περισσότεροι πρωτοετείς της
χρονιάς του, ο Γιώργος έμενε στο ξενοδο-
χείο «Κύμα», το οποίο έπαιζε το ρόλο φοιτη-
τικής εστίας, ενώ οι διδάσκοντες έμεναν α-
πέναντι, στου «Χανδρή». Η σχέση τους ήταν
τόσο στενή που ένα βράδυ οι καθηγητές έ-
καναν καντάδα στους φοιτητές. Όπως επι-
σημαίνει, το καλό ήταν πως οι καθηγητές

μοιράζονταν ένα κοινό όραμα, εί-
χαν κοινή ιδεολογία και ιδανικά.
Δεν ήταν τυχαίοι. Ήταν φανερό
ότι έκαναν μια μεγάλη προσπά-
θεια να στήσουν το Πανεπιστή-
μιο και ήθελαν να κάνουν το κα-
λύτερο.
Σήμερα ο Γιώργος νιώθει ότι υ-
πήρξε από τους «ευνοημένους»

της εποχής. Μέσα από το κλίμα ανοικτής ε-
πικοινωνίας που είχε διαμορφωθεί, μπόρεσε
να συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμμα-
τα, αλλά επιπλέον να πάρει «μια βαθειά ε-
μπειρία και γνώση του αντικειμένου». Ταυ-
τόχρονα αξιοποίησε ένα πρωτοποριακό για
την εποχή πρόγραμμα σύνδεσης του Πανε-
πιστημίου με τις επιχειρήσεις. Έτσι, όταν πή-
ρε το πτυχίο του, διέθετε όχι μόνο ακαδη-
μαϊκή γνώση, αλλά και εμπειρία. Όλα αυτά
τού έδωσαν τη δυνατότητα να πάρει υπο-
τροφία και να βρεθεί στο Tulane University
στη Νέα Ορλεάνη για να κάνει MBA. Στη
διάρκεια του Master, η Johnson & Johnson
τον επέλεξε για μια θέση πρακτικής άσκη-
σης στην εταιρεία στην Ελλάδα, όπου και
παραμένει μέχρι σήμερα που έχει εξελιχθεί
σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
Johnson & Johnson Hellas.

H
διαδρομή του Μιχάλη
Καψύλη, ο οποίος σή-
μερα είναι διευθυντής

στο υποκατάστημα της Εθνι-
κής Τράπεζας στη Χίο, διαφέ-
ρει αρκετά από εκείνες των υ-
πόλοιπων φοιτητών που τέ-
λειωσαν πρώτοι το Τμήμα Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Μιχάλης κα-
τάγεται από τη Χίο και επέλεξε συνειδη-
τά να σπουδάσει σε αυτό το Τμήμα, έχο-
ντας ήδη τελειώσει τα τότε ΚΑΤΕΕ στη
Χαλκίδα. Τα Οικονομικά τού άρεσαν έτσι
κι αλλιώς, οπότε η λειτουργία του νέου
Τμήματος στον τόπο καταγωγής του ή-
ταν μια πραγματικά καλή συγκυρία.
Έχοντας την εμπειρία της Χαλκίδας, ει-
σέπραξε πολύ καλή εικόνα για το Πανε-
πιστήμιο. Εκείνο που θυμάται πολύ έ-
ντονα είναι ότι η καθαριότητα των κτη-
ρίων ήταν μέλημα των φοιτητών! Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μιχάλης,
«είχαμε μια λογική ότι ήταν περιουσία
μας, ήταν δικό μας, όπως το σπίτι
μας…».
Ο Μιχάλης παρ’ όλο που, ως Χιώτης, δεν
είχε ιδιαίτερη ανάγκη να τον αγκαλιάσει

το Πανεπιστήμιο, αναφέρεται
με έμφαση στις καλές και πο-
λιτισμένες σχέσεις που ανα-
πτύχθηκαν μεταξύ των μελών
της Πανεπιστημιακής Κοινό-
τητας. «Διακίνηση πολιτικών ι-
δεών ασφαλώς και υπήρχε»,
όπως λέει, όμως «εμείς λει-
τουργούσαμε πάνω από τις

φοιτητικές παρατάξεις, αφού είχαμε αί-
σθηση πως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
στα νησιά ήταν ένα πείραμα».
Όλα δείχνουν ότι η επαγγελματική πο-
ρεία που ακολούθησε ο Μιχάλης ήταν
αυτή που ήθελε από μικρός. Ο ίδιος νιώ-
θει πολύ ικανοποιημένος, αφού αξιοποί-
ησε στην καριέρα του αυτά που σπού-
δασε. Λες και επεδίωκε τις πρωτιές, ολο-
κλήρωσε και το πρώτο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
στο Τμήμα Ναυτιλίας. Με αυτά τα δεδο-
μένα, ως Χιώτης και ως απόφοιτος, νιώ-
θει υπερήφανος για την προσφορά του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην τοπική κοι-
νωνία και υπογραμμίζει με νόημα το με-
γάλο αριθμό κατοίκων του νησιού που
επέλεξαν να σπουδάσουν στα Τμήματά
του.

Γιώργος Παρασκευάδης, αριθμός πτυχίου «1»

Από τη Χίο στο Δ.Σ.
της Johnson & Johnson

O
Δημήτρης Μπούχαλης άφησε το 1985
μια «στρωμένη» και καλά αμειβόμενη
δουλειά φωτογράφου στην Αθήνα για

να έρθει στη Χίο. Ένας καθηγητής του από το
φροντιστήριο, ο οποίος ήταν Χιώτης και μόλις
είχε διοριστεί εκεί, τον ενθάρρυνε να δοκιμάσει
την εμπειρία του νησιού. Αυτό που θυμάται ως
πρώτη εικόνα στο «Πανεπιστήμιο» είναι ένα
γραφείο με μία καρέκλα στην οποία καθόταν η
κ. Ζούντα, περιμένοντας να τον εγγράψει. Κα-
θώς δεν υπήρχε δεύτερη καρέκλα, ο λογιστής
κ. Φουντούλης καθόταν επάνω στο γραφείο…
Τον πρώτο καιρό στο νησί ο Δημήτρης δεν ή-
ταν σίγουρος για το αν πρέπει να μείνει ή να

φύγει. Αυτό που καθόρισε την από-
φασή του ήταν οι πρώτοι του Δά-
σκαλοι. Παναγιωτοπούλου, Σερε-
μέτης, Αλεξάκης, Ρομπόλης, Σα-
κελλαρίδης. Άνθρωποι με μεγάλη
όρεξη για δουλειά και ζεστασιά για
τους φοιτητές, τους οποίους απο-
καλούσαν «Κύριους συναδέλ-
φους…». Καθηγητές και φοιτητές
αποτελούσαν τότε ένα σώμα, στο
μάθημα, στην έρευνα, στο χαβαλέ… Ο ίδιος
θυμάται το μπαράκι «Κλόουν», τα ούζα στο
«Χότζα», τα μπάνια στον Καρφά, ενώ δε θα ξε-
χάσει ποτέ πως ήταν ένας από τους μόλις τέσ-
σερις που κατάφεραν να περάσουν το μάθημα

Πληροφορικής του 1ου έτους. Σήμε-
ρα αναλογίζεται πόσο καλά έκανε
που έμεινε στη Χίο, αφού τα χρόνια
που έζησε εκεί τον καθόρισαν.
Σε επιστημονικό πεδίο, ο Δημήτρης
Μπούχαλης ξεχωρίζει τη σχέση του
με τον κ. Λίτινα, ο οποίος ως «αμε-
ρικανοτραφής ερευνητής» τον κα-
θοδήγησε στα πρώτα συστηματικά
επιστημονικά του βήματα. Φεύγο-

ντας από το Αιγαίο, ο Δημήτρης ξεκίνησε με-
ταπτυχιακά στο Guildford της Αγγλίας και συ-
γκεκριμένα στο University of Surrey. Γρήγορα
διαπίστωσε ότι ήταν πολύ καλύτερα καταρτι-
σμένος σε επιστημονικά θέματα (κυρίως στον

τουρισμό) από άλλους συμφοιτητές τους. Ό-
ταν δέχθηκε την πρόταση να διδάξει Οικονο-
μικά με το διεθνούς φήμης καθηγητή John
Fletcher, δε δίστασε να πέσει στα βαθιά. Πα-
ράλληλα ολοκλήρωσε το Master και τον επό-
μενο χρόνο ξεκίνησε το διδακτορικό του. Από
το 1995 ξεκινάει την πανεπιστημιακή του «πε-
ριπέτεια» στα Πανεπιστήμια Westminster,
Surrey και τώρα στο Bournemouth, όπου σή-
μερα είναι καθηγητής Τουρισμού και μέλος
της πρυτανείας. Παράλληλα κατέχει θέση επι-
σκέπτη καθηγητή σε Γαλλία, Πορτογαλία και
Hong Kong, στήνει διαδοχικά επιστημονικούς
θεσμούς και δίνει διαλέξεις σε ολόκληρο τον
κόσμο.

Δημήτρης Μπούχαλης, ακαδημαϊκή καριέρα

Από το Αιγαίο στον κόσμο

Μιχάλης Καψύλης, το πρώτο μεταπτυχιακό

Έκανε τα όνειρά του
πραγματικότητα…
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Ο Παντελής Θαλασσινός πέρασε την κρίσιμη ηλικία, από δύο έως εννέα ετών, στη Χίο, που εξακολουθεί να τη
θεωρεί πατρίδα του. Άλλωστε ο πατέρας του ήταν Χιώτης και η μητέρα του, που κατάγεται από τη Σέριφο,
εξακολουθεί να ζει στη Χίο. Έτσι, ο ταλαντούχος και αγαπημένος τροβαδούρος επισκέπτεται το νησί συχνά.
Άλλωστε ο ίδιος ομολογεί πως «το αεράκι του Αιγαίου» φυσάει στα τραγούδια του. Στη συνέντευξη που
ακολουθεί, λέει κι άλλα. Για τους «Pink Floyd» και την καλοζωία. Τα κυριακάτικα πρωινά των παιδικών του
χρόνων και τη Σέριφο του Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα ομολογεί τις… αδυναμίες του: Η καλή παρέα και η ΑΕΚ!

Παντελής Θαλασσινός

Η Χίος που θυμάμαι…

��  Αισθάνομαι τυχερός που έζησα τα παιδικά μου χρόνια
στη Χίο. Στο νησί αναπτύχθηκε η σχέση μου με τη θάλασ-
σα. Ο θείος μου είχε το «Μπέλα Βίστα», δίπλα στο Ναυτικό
Όμιλο, όπου έμαθα να κολυμπάω, να ψαρεύω και να αγα-
πάω τη θάλασσα. Μέχρι και σήμερα το ψάρεμα είναι η κα-
ταφυγή, ή μάλλον η απόδρασή μου.

��  Η μητέρα μου ζει ακόμη στη Χίο κι έτσι πηγαίνω συχνά
για να τη δω. Συνήθως κάθομαι μία εβδομάδα με δέκα μέ-
ρες. Μακάρι να μπορούσα να εγκατασταθώ, αλλά με τη
δουλειά μου κάτι τέτοιο δε γίνεται. Συναντώ τους φοιτη-
τές στη «Φαίδρα», το στέκι στο οποίο έχουμε «στήσει» και
ορισμένες αυτοσχέδιες συναυλίες.

��  Η λειτουργία του Πανεπιστημίου έδωσε «ζωή» στη Χίο, α-
φού οι φοιτητές βγαίνουν και κυκλοφορούν. Έχουν ανεβά-
σει το επίπεδο της κοινωνικότητας στο νησί. 

��  Όταν άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια βγήκαν α-
πό μέσα μου τα παιδικά ακούσματα. Στα πανηγύρια στη
Χίο ακούγονται πολύ τα μικρασιάτικα και τα νησιώτικα
τραγούδια.

��  Το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου προσωπικού μου δί-
σκου, που κυκλοφόρησε το 1995 με τίτλο «Αστρανάματα»,
είναι γραμμένα στη Χίο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται
τα «Σμυρναίικα τραγούδια», «Καράβια χιώτικα» και «Τα
θαύματα».

��  Ασφαλώς ο τραγουδοποιός είναι αυτός που θα συμπερι-
φερθεί καλύτερα στα τραγούδια του, κι εγώ, δεν το κρύ-
βω, έχω πικρή πείρα από τραγουδιστές. Με τα χρόνια α-
πλά πιστεύω ότι επιλέγω ορθότερα τους ερμηνευτές τους
οποίους εμπιστεύομαι.

��  Για μένα το δύσκολο σε ένα τραγούδι είναι ο στίχος. Ο στί-
χος είναι αυτός που θα συγκινήσει βαθιά. Η μελωδία βοη-
θά -ή πρέπει να βοηθά- να προσέξουμε τον στίχο. Να τον
υπογραμμίζει, να είναι σαφής. Υπάρχουν βέβαια και οι
στιγμές που δημιουργούνται «μαγικά» τραγούδια, αυτά
στα οποία είναι τόσο τέλεια δεμένη η μελωδία με το στίχο.
Τραγούδια, όπως τα «Μαλαματένια λόγια» των Μαρκό-
πουλου - Μ. Ελευθερίου, η «Δίκοπη ζωή» του Θάνου Μι-
κρούτσικου, τα δικά μου «Σμυρναίικα τραγούδια» σε στί-
χους Ηλία Κατσούλη και «Ο πατέρας μου», είναι παρα-
δείγματα τραγουδιών στα οποία η μελωδία υπογραμμίζει
το στίχο.

��  Είναι σπουδαία η απλότητα και η σαφήνεια στο τραγούδι.
Οι πολλές πληροφορίες εμποδίζουν το νόημά του να φθά-
σει στα αυτιά μας.

��  Έχω ασχοληθεί με πολλά πράγματα στη ζωή μου, όπως η
θάλασσα -εργάστηκα ως ναυτικός δύο χρόνια-, η ζωγρα-
φική, το ποδόσφαιρο, το πόλο. Πάντα προσπαθούσα να
«ρουφάω» πράγματα από όλες αυτές τις εμπειρίες.

��  Ζωγραφίζω, πλέον, μόνο για τον εαυτό μου ή για τους φί-
λους μου. Ζηλεύω αφάνταστα όλους τους ζωγράφους που
υπήρξαν ή υπάρχουν. Θα ήθελα να έχω περισσότερο τα-
λέντο στη ζωγραφική.

��  Χαλαρώνω ακούγοντας -θα γελάσετε τώρα- «Pink Floyd».
Είναι ένα χρέος στην εφηβεία μου. Τουλάχιστον μία φορά

την εβδομάδα ακούω ανακατεμένα κομμάτια από τους δί-
σκους τους.

��  Καλή ζωή για μένα είναι να μην έχεις έμμονους στόχους.
Να είσαι αυτάρκης. Να έχεις σπίτι όσο χωρείς και χωράφι
όσο μπορείς. Να πέφτεις για ύπνο το βράδυ, χωρίς να σκέ-
φτεσαι ότι το πρωί έχεις να ζητήσεις συγγνώμη από κά-
ποιον. Να είσαι χρηστός, δηλαδή «σε χρήση» σε μία κοι-
νωνία ανθρώπων. Για να μιλήσω πιο πρακτικά, προσπαθώ
στην καθημερινότητα μου να μην είμαι ο άνθρωπος που
βρίσκεται «χαμένος» μέσα στη μουσική του. Να συμμετέ-
χω, όσο μπορώ, στις δουλειές του σπιτιού.

��  Καλοζωία για μένα είναι -επίσης- να καθίσεις με μία πα-
ρέα, να πιεις ένα καλό κρασί και να τραγουδήσεις ή να
βγεις να δεις δυο φίλους, ή να πας στο γήπεδο να δεις την
ομάδα σου. Τα πολύ απλά πράγματα στη ζωή με γεμίζουν
και με κάνουν ευτυχισμένο.

��  Είμαι «κολλημένος» με το ποδόσφαιρο. Έγινα ΑΕΚτζής
γιατί όταν ήμουν μικρός ήθελα να βρω κι εγώ μια αγάπη,
αλλά κανένα κορίτσι δε με ήθελε. Έτσι βρήκα για μοναδι-
κή μου αγάπη την ΑΕΚ.

��  Θυμάμαι πάντα το κυριακάτικο τραπέζι των παιδικών
μου χρόνων. Πήγαινα το μεσημέρι της Κυριακής με τον
αδελφό μου στο φούρνο και παίρναμε το ταψί με το
φαγητό. Πάντα κρέας, μαγειρεμένο με διάφορους
τρόπους. Το καλύτερο γεύμα της εβδομάδας. Έχω
συνδυάσει επίσης το κυριακάτικο τραπέζι με τη φωνή
του Γιώργου Οικονομίδη, που είχε την εκπομπή με τα
ταλέντα στην ΕΡΤ. Σήμερα δε στέλνουμε πια τα φαγη-
τά στο φούρνο και τρώμε κρέας σχεδόν όλη την ε-
βδομάδα. Έτσι δε μας κάνει εντύπωση πια το
κυριακάτικο τραπέζι.

��  Δε θα ξεχάσω ποτέ τα φαγοπότια
στην Αγία Θέκλα, στη Σέριφο.
Άλλωστε συνεχίζονται ακό-
μη. Η γιορτή είναι κάθε
χρόνο στις 24 του Σε-
πτέμβρη. Εκεί οι εκκλη-
σίες ανήκουν σε κτή-
τορες, οι οποίοι μα-
γειρεύουν για τον
κόσμο και δεξιώνο-
νται τους καλεσμέ-

νους με μακαρονάδες, κρέας και φάβα. Για τους κτήτορες
υπάρχει ο εκλεκτός μεζές, τα τσιγαρίδια. Είναι κομμάτια α-
πό την πανσέτα του ζώου και τηγανίζονται με κύμινο, πι-
πέρι και αλάτι. Αυτά όταν κρυώσουν γίνονται σαν το κα-
πνιστό μπέικον και είναι πολύ νόστιμα. Το γλέντι με τα βιο-
λιά και την κρασοποτία στη γιορτή της Αγίας Θέκλας στη
Σέριφο κρατά δύο μέρες. Εκείνη την περίοδο στη Σέριφο,
γεμίζουμε τα βαρέλια με την καινούργια εσοδεία του κρα-
σιού και έτσι βρίσκουμε την ευκαιρία να πιούμε όλο το
παλιό κρασί.



O
ι χάρτες, οι πολύχρω-
μες απεικονίσεις της
χώρας ή του πλανήτη

σε πολύχρωμο illustration
χαρτί, αποτελούν μέχρι και
σήμερα βασικό στοιχείο τη
διακόσμησης σε κάθε σχολι-
κή αίθουσα. Ανεξάρτητα αν
ήταν πολιτικός ή γεωφυσι-
κός, με τους νομούς της Ελ-
λάδας ή τα κράτη της Ευρώ-
πης, τα ποτάμια και τα βουνά,
που τόσο προσπαθήσαμε να
απομνημονεύσουμε στο μά-
θημα της Γεωγραφίας και της
Πατριδογνωσίας παλιότερα,
ο χάρτης αποτελεί βασικό
παιδαγωγικό εργαλείο για το
δάσκαλο και τον καθηγητή,
αλλά κι ένα μέσον για να χα-
ράξει ο μαθητής τα πρώτα
του ταξίδια.
Όπως όλα τα πράγματα, έτσι
και οι χάρτες εξελίσσονται. Τα
χρόνια περνούν και σημαντι-
κές γεωπολιτικές και περι-

βαλλοντικές αλλαγές συμβαί-
νουν. Η νέα εικόνα πρέπει να
αποτυπωθεί αποδοτικά
στους σύγχρονους σχολικούς
χάρτες, που συν τοις άλλοις
αποτελούν πλέον το όχημα
με το οποίο οι μαθητές διε-
ρευνούν τα ποικίλα κοινωνι-
κά, οικονομικά, περιβαλλο-
ντικά, ιστορικά και πολιτισμι-
κά στοιχεία της χώρας και
του κόσμου. Η πληθυσμιακή
πυκνότητα, η γήρανση του
πληθυσμού και οι μεγάλες
φυσικές καταστροφές είναι
μερικά χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα. Επιπλέον, ο τρό-
πος παρουσίασης αυτών των
γεωγραφικών δεδομένων θα
πρέπει να γίνεται με τη χρή-
ση πολλών χαρτογραφικών
συμβόλων, τρισδιάστατων ει-
κόνων και εντυπωσιακών
γραφικών, ούτως ώστε οι μα-
θητές να αποκτήσουν κίνη-
τρο για μια πιο ενδιαφέρου-

σα και εις βάθος μελέτη.
Για την Ελλάδα όλα αυτά μό-
νο αυτονόητα δεν είναι. Μέ-
χρι πριν από 15 χρόνια δεν
υπήρχε Τμήμα Γεωγραφίας
σε κανένα ελληνικό πανεπι-
στήμιο, σε αντίθεση με ό,τι
συμβαίνει στον υπόλοιπο α-
νεπτυγμένο κόσμο. Γι’ αυτό
οι σχολικοί χάρτες ήταν αντι-
κείμενο δραστηριότητας ι-
διωτικών φορέων αποκλει-
στικά. Το πρώτο Τμήμα Γεω-
γραφίας στην Ελλάδα ιδρύ-
θηκε το 1994 στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου. Μέχρι σήμε-
ρα, το Τμήμα αυτό έχει δια-
δραματίσει σημαντικό ρόλο
για την αναβάθμιση της Γεω-
γραφικής Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα. Ειδικότερα, στο Ερ-
γαστήριο Χαρτογραφίας και
Γεωπληροφορικής σχεδιά-
στηκαν οι νέοι σχολικοί χάρ-
τες που θα αναρτηθούν σε
όλες τις αίθουσες των ελλη-

νικών σχολείων του εσωτερι-
κού και εξωτερικού και θα υ-
ποστηρίξουν την εκπαιδευ-
τική διαδικασία.

Από το 2005 

Ας πιάσουμε όμως την άκρη
του νήματος. Το 2005, στο
πλαίσιο του έργου «Συγγρα-
φή διδακτικών βιβλίων και
δημιουργία υποστηρικτικού
υλικού για το Δημοτικό και
το Γυμνάσιο», που χρηματο-
δοτήθηκε από το Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο, πραγματοποι-
ήθηκε η σύνθεση πλήρους
σειράς νέων σχολικών χαρ-
τών για τα μαθήματα της Γε-
ωγραφίας. Αποκλειστικός
στόχος του έργου ήταν οι νέ-
οι χάρτες να επικουρούν α-
ποτελεσματικά τους καθηγη-
τές και τους δασκάλους στην
προσπάθεια μετάδοσης της
γεωγραφικής γνώσης, αλλά

και τους μαθητές στην κατα-
νόηση γεωγραφικών εννοι-
ών και φαινομένων. Οι χάρ-
τες σχεδιάστηκαν στο Εργα-
στήριο Χαρτογραφίας και Γε-
ωπληροφορικής του Τμήμα-
τος Γεωγραφίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, με την επι-
στημονική συνεργασία και
συμβολή των Τμημάτων Α-
γρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου και
του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, των
Παιδαγωγικών Τμημάτων
του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων και του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, καθώς και του Τμή-
ματος Γεωγραφίας του Χαρο-
κόπειου Πανεπιστημίου. Η
διεπιστημονική σύνθεση της
ομάδας εξασφάλισε τις προ-
ϋποθέσεις δημιουργίας ολο-
κληρωμένου χαρτογραφικού

υλικού, το οποίο βασίζεται
ταυτόχρονα τόσο στις σύγ-
χρονες χαρτογραφικές από-
ψεις και θεωρίες, όσο και
στις σύγχρονες αρχές της Δι-
δακτικής της Γεωγραφίας.
Κατά τη διάρκεια της εκπό-
νησης του έργου, οι νέοι σχο-
λικοί χάρτες αξιολογήθηκαν
για την παιδαγωγική τους ε-
πάρκεια και καταλληλότητα.
Η αξιολόγησή τους πραγμα-
τοποιήθηκε με χρήση περισ-
σοτέρων των 2.000 ερωτη-
ματολογίων προς εκπαιδευ-
τικούς και μαθητές, με ιδιαί-
τερα θετικά σχόλια. Επίσης,
το χαρτογραφικό υλικό απε-
τέλεσε το βασικό αντικείμε-
νο εκθέσεων, τις οποίες επι-
σκέφθηκαν σχολεία όλων
των βαθμίδων και στο πλαί-
σιο των οποίων εκφράσθηκε
από δασκάλους, καθηγητές
και μαθητές η επιθυμία και η
ευχή οι χάρτες να εκτυπω-
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Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής
του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου εκπόνησε τους νέους χάρτες που θα
αναρτηθούν στις τάξεις των ελληνικών σχολείων  

• Γεωμορφολογικός και Πολιτικός χάρτης 
της Ελλάδας

• Γεωμορφολογικός και Πολιτικός χάρτης 
της Ευρώπης

• Γεωμορφολογικός και Πολιτικός χάρτης 
της Ασίας

• Γεωμορφολογικός και Πολιτικός χάρτης 
της Αφρικής

• Γεωμορφολογικός και Πολιτικός χάρτης 
της Β. Αμερικής

• Γεωμορφολογικός και Πολιτικός χάρτης 
της Ν. Αμερικής

• Γεωμορφολογικός και Πολιτικός χάρτης 
της Ωκεανίας

• Θεματικοί χάρτες της Ελλάδας:
Διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας, Γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας, Πληθυσμιακή πυκνότητα
των δήμων το 2001, Οδικό δίκτυο, πόλεις, κωμοπό-
λεις και χωριά, Διαχρονική κατανομή γήρανσης πλη-
θυσμού (1951), Διαχρονική κατανομή γήρανσης
πληθυσμού (1971), Διαχρονική κατανομή γήρανσης
πληθυσμού (2001), Τόποι με Ιστορική και Θρησκευτι-
κή σημασία.
Κατανομή των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα, Κατανο-
μή θερμοκρασίας του αέρα τον Ιανουάριο, Κατανομή
θερμοκρασίας του αέρα τον Ιούλιο, Σεισμοτεκτονι-
κός (σε δορυφορική εικόνα), Χάρτης σημαντικών
Φυσικών Καταστροφών, Περιοχές ιδιαίτερης οικολο-
γικής σημασίας, Δορυφορικός της Ελλάδας.
• Θεματικοί χάρτες της Ευρώπης: Περιοχές της Ευ-
ρώπης με υψόμετρο έως 500 μέτρα, Φυσιογραφικές
περιοχές της Ευρώπης, Κατανομή κλιματικών ζωνών
στην Ευρώπη, Τύποι βλάστησης της Ευρώπης, Κατα-
νομή θερμοκρασίας του αέρα τον Ιανουάριο, Κατα-
νομή θερμοκρασίας του αέρα τον Ιούλιο, Κατανομή
των βροχοπτώσεων στην Ευρώπη, Σεισμοτεκτονικός
χάρτης της Ευρώπης (σε δορυφορική εικόνα).
• Θεματικοί χάρτες της Ασίας: Κατανομή κλιματι-
κών ζωνών της Ασίας και περιοχές που επηρεάζονται
από τους Μουσώνες, Κατανομή των βροχοπτώσεων,
Τύποι βλάστησης της Ασίας, Κατανομή θερμοκρα-
σίας του αέρα τον Ιανουάριο, Κατανομή θερμοκρα-

σίας του αέρα τον Ιούλιο, Το υδρογραφικό
δίκτυο της Ασίας, Σεισμοτεκτονικός χάρτης
της Ασίας (σε δορυφορική εικόνα).
• Θεματικοί χάρτες της Αφρικής: Κατανο-
μή κλιματικών ζωνών της Αφρικής, Κατανο-
μή των βροχοπτώσεων, Ζώνες βλάστησης
της Αφρικής, Κατανομή θερμοκρασίας του α-
έρα τον Ιανουάριο, Κατανομή θερμοκρασίας
του αέρα τον Ιούλιο, Το υδρογραφικό δίκτυο
της Αφρικής, Σεισμοτεκτονικός χάρτης της Α-
φρικής.
• Θεματικοί χάρτες της Β. Αμερικής: Κατανο-
μή κλιματικών ζωνών της Β. Αμερικής, Κατα-
νομή των βροχοπτώσεων, Τύποι βλάστησης
της Β. Αμερικής, Κατανομή θερμοκρασίας
του αέρα τον Ιανουάριο, Κατανομή θερμο-
κρασία του αέρα τον Ιούλιο, Χρήσιμα ορυ-
κτά, Υδρογραφικό δίκτυο Β. Αμερικής, Σει-
σμοτεκτονικός χάρτης της Β. Αμερικής.
• Θεματικοί χάρτες της Ν. Αμερικής: Κα-
τανομή κλιματικών ζωνών της Ν. Αμερι-
κής, Κατανομή των βροχοπτώσεων, Τύποι
βλάστησης της Ν. Αμερικής, Κατανομή
θερμοκρασίας του αέρα τον Ιανουάριο,
Κατανομή θερμοκρασίας του αέρα τον Ι-
ούλιο, Χρήσιμα ορυκτά, Σεισμοτεκτονι-
κός χάρτης της Ν. Αμερικής.
• Θεματικοί χάρτες της Ωκεανίας: Χάρτης του Ει-
ρηνικού Ωκεανού, Κατανομή θερμοκρα-
σίας του αέρα τον Ιανουάριο, Κατανομή
θερμοκρασίας του αέρα τον Ιούλιο, Χρή-
σεις γης στην Αυστραλία, Χρήσιμα ορυκτά,
Κατανομή κλιματικών, ζωνών της Αυστρα-
λίας, Πληθυσμιακή κατανομή, Κατανομή
των βροχοπτώσεων.
• Παγκόσμιοι θεματικοί χάρτες: Πληθυ-
σμιακή πυκνότητα της γης, Σεισμοτεκτονικός
χάρτης του πλανήτη (σε δορυφορική εικόνα),
Ο Βόρειος Πόλος, Ο Νότιος Πόλος, Κατανομή
θερμοκρασίας του αέρα τον Ιανουάριο, Κατα-
νομή θερμοκρασίας του αέρα τον Ιούλιο, Κατα-
νομή κλιματικών ζωνών, Κατανομή των βροχο-
πτώσεων.

ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΝΝΕΕΩΩΝΝ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΧΧΑΑΡΡΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΕΕ    
ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΓΓΕΕΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ

θούν και να διανεμηθούν το
συντομότερο δυνατόν.
Η απόφαση για την εκτύπω-
ση και τη διανομή τους (υπο-
τίθεται ότι) έχει ληφθεί -τα
δοκίμια των εκτυπώσεων εί-

ναι έτοιμα-, αλλά η υλοποίη-
σή της καθυστερεί. Η διδα-
σκαλία των αντίστοιχων μα-
θημάτων γίνεται χωρίς τους
χάρτες για εποπτικό υλικό,
αλλά -ταυτόχρονα- με βάση

σχολικά βιβλία, το περιεχό-
μενο των οποίων αναφέρε-
ται και έχει προσαρμοσθεί
στη σειρά των χαρτών που
εκπονήθηκαν. Ελληνικό πα-
ράδοξο!

«Ταξίδια» στην Ελλάδα και       τον κόσμο 
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Π
όσο κρατάει ένας αιώνας; Σίγουρα πολύ λιγότερο από
100 χρόνια, αφού σημασία έχουν οι μέρες που τον σημα-
δεύουν. Πόσο κρατάει μια επανάσταση; Πολύ περισσότε-

ρο κι από μια ζωή, αφού εκείνο που μετράει είναι οι συνέπειές
της. Για τη μουσική τα οκτώ περίπου χρόνια που οι «Beatles» έ-
μειναν μαζί, μπορούν να χαρακτηριστούν και ως αιώνας και ως
επανάσταση. Ανεξάρτητα από αισθητικές και ιδεολογικές α-
ντιρρήσεις και επιφυλάξεις που ο καθένας μπορεί να έχει απέ-
ναντι στη μουσική και τα τραγούδια τους, οι τέσσερις μουσικοί
από το Λίβερπουλ σημάδεψαν την ποπ και ροκ μουσική σκηνή
του 20ού αιώνα πολύ περισσότερο και πολύ βαθύτερα απ’ οποι-
ονδήποτε άλλο. Χωρίς να είναι πρωτοπόροι με την αυστηρή έν-
νοια του όρου -αν και αρκετές από τις δημιουργικές εμπνεύσεις
του Τζον Λένον και του Πολ Μακάρτνεϊ ήταν πράγματι πρωτο-
ποριακές- κατάφεραν να εκφράσουν τόσο επιτυχημένα την ε-
ποχή που η απήχησή τους ήταν πρωτοφανής. Στις αρχές Απρι-
λίου του 1964 πέντε τραγούδια τους βρέθηκαν στις πέντε πρώ-
τες θέσεις του καταλόγου των επιτυχιών του Billboard στις
HΠA. Κατά σειράν: Can’t buy me love, Twist and shout, She
loves you, Want to hold your hand, Please please me. Το ρεκόρ
είναι παγκόσμιο και δεν προβλέπεται να καταρριφθεί εύκολα,

ακόμη κι αν όσα ισχύουν πλέον στη μουσική βιομηχανία δεν έ-
χουν καμμία σχέση με τα όσα συνέβαιναν τότε.
Στην ουσία οι «Beatles» δεν εξέφρασαν την εποχή τους, ήταν οι
ίδιοι η εποχή τους. Η διαφορά δεν είναι ποσοτική, αλλά ουσια-
στική. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τη δεκαετία του 1960 -τη
δεκαετία που άλλαξε τον κόσμο κι όχι μόνο τον 20ό αιώνα- χω-
ρίς τη μουσική των «Beatles». Επηρέασαν τόσο πολύ τη σκέψη
και τον ψυχισμό των νέων της εποχής, που έκαναν τα εκπαιδευ-
τικά συστήματα να μοιάζουν αναιμικά. Βρέθηκαν στο κατάλλη-
λο μέρος, την κατάλληλη στιγμή. Πριν από τους «Beatles», το

ροκ εντ ρολ τραγουδούσε σχεδόν αποκλειστικά τον έρωτα, τη
μόδα και την εφηβεία. Ο Λένον και ο Μακάρτνεϊ είχαν εκρηκτι-
κό ταλέντο κι επιπλέον επέκτειναν τη θεματολογία τους, αφού
«έσκυψαν» με το ίδιο ενδιαφέρον επάνω στον Ντίλαν, το Στοκ-
χάουζεν και το Ραβί Σανκάρ. Εμπνεύστηκαν τραγούδια από
τίτλους συναυλιών, αποσπάσματα ταινιών, τηλεοπτικές διαφη-
μίσεις, θρησκευτικά φυλλάδια, ακόμη και από αφίσες τσίρκου.
Έγραψαν για να σχολιάσουν πρώτα-πρώτα τους εαυτούς τους
και με αυτό το «όχημα» να θίξουν πολιτικά, οικονομικά, ακόμη
και νομικά ζητήματα.  

Ο αιώνας
των «Beatles»
Συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη
δημιουργία του σημαντικότερου
μουσικού συγκροτήματος όλων
των εποχών 

ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

�� CCiinnéé--SScciieennccee
Σειρά επιστημονικών διαλέξεων, ανοικτή στο
κοινό, για τη σχέση του κινηματογράφου με
τις κοινωνικές επιστήμες. Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο «Αλέ-
ξανδρος Δελμούζος» και Κινηματογραφική
Λέσχη Ρόδου «ΘΕΑΣΙΣ». 5-6 διαλέξεις με έ-
ναρξη 21 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Ρό-
δου.

��  ΔΔιιδδαακκττιικκήή  ΜΜααθθηημμααττιικκώώνν
3ο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδα-
κτικής των Μαθηματικών με τίτλο «Μαθημα-
τική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτι-
κές». Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας
και Διδακτικής Μηχανικής του Τμήματος Επι-
στημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου
Αιγαίου 29 - 31 Οκτωβρίου, Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου, Ρόδος.

��  ΤΤρρόόφφιιμμαα  κκααιι  ΔΔιιααττρροοφφήή  
Σειρά διαλέξεων, ανοικτή στο κοινό, από στε-
λέχη επιχειρήσεων στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος «Σεμινάρια Τροφίμων» του Τμήματος Επι-
στήμης Τροφίμων και Διατροφής. Κάθε Τετάρ-
τη με έναρξη στις 21 Οκτωβρίου, Κινηματοθέ-
ατρο «Μαρούλα», στη Μύρινα της Λήμνου.

��  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκόόςς  σσττααθθμμόόςς
Έναρξη ομαδικών και ατομικών συναντήσεων
που παρέχονται δωρεάν από το Συμβουλευτι-
κό Σταθμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάθε
Δευτέρα από τον Οκτώβρη. Για πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
στο τηλ.: 22510 36520.

A
πό 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε στη Μυτιλήνη το τρίτο
συνέδριο για την ιστορία και τη

θεωρία των κόμικς με τίτλο «Fearful
Symmetry: Κόμικς, Πολιτική και Νέες
Τεχνολογίες» που διοργάνωσαν το Τμή-
μα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοι-
νωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η
ομάδα ICONOTOPIA.
Με θεματικό πλαίσιο το δυναμικό «πα-
ρών» της Ένατης Τέχνης στο κοινωνικο-
πολιτικό τοπίο των χρόνων που ακολού-
θησαν την 11η Σεπτεμβρίου 2001, το συ-
νέδριο είχε ενότητες αφιερωμένες σε πε-
δία όπως η πολιτική φαντασία, οι υπερή-
ρωες στη σύγχρονη πραγματικότητα και η
σχέση χιούμορ και πολιτικής, στο πλαίσιο
των οποίων εξετάστηκαν το ιδεολογικό πε-
ριεχόμενο, οι νέες τεχνολογίες και οι πολ-
λαπλές μεταμορφώσεις που επιτυγχάνουν
τα κόμικς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
τις επίφοβες συμμετρίες ενός θαυμαστού
καινούργιου κόσμου. Παράλληλα, το συνέ-
δριο φιλοξένησε έκθεση ασπρόμαυρων, πο-
λιτικών έργων κόμικς με τίτλο «Οράματα σε
άσπρο και μαύρο».
Η ομάδα ICONOTOPIA δημιουργήθηκε μέσα
στην πολυσυλλεκτική ατμόσφαιρα του Τμή-
ματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινω-
νίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ως ερευνητι-
κή ομάδα για την ιστορία και θεωρία των κόμικς, φιλοδοξεί να φέρει
στο προσκήνιο τους προβληματισμούς για το ρόλο της Ένατης Τέ-

χνης στη σύγχρονη πολυπολιτισμική
πραγματικότητα, να δώσει έμφαση
στην επικοινωνιακή λειτουργία των ει-
κονογραφημένων ιστοριών και να προ-
βάλει τα κόμικς ως σύγχρονη μορφή
τέχνης στο ευρύτερο κοινό. Ένας επι-
πλέον στόχος της ομάδας είναι να ανα-
δειχθεί η ανάγκη να μελετηθούν τα
κόμικς ως ένα πεδίο της σύγχρονης
τέχνης και να υπογραμμιστεί η ανα-
γκαιότητα θεωρητικής προσέγγισης
των κόμικς δημιουργιών από τους ι-
στορικούς της τέχνης, τους κοινωνι-
κούς επιστήμονες και τους εκφρα-
στές και ερευνητές των νέων τεχνο-
λογιών εντός και εκτός της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, έτσι ώστε να
δημιουργηθούν, οι προϋποθέσεις
για μια «θεωρία των κόμικς» σε ελ-
ληνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Την ομάδα ICONOTOPIA ίδρυσαν
τέσσερις νέοι επιστήμονες, η ιστο-
ρικός τέχνης και επίκουρη καθη-
γήτρια του Τμήματος Πολιτισμι-
κής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας
Εύη Σαμπανίκου, η δημοσιογρά-
φος, συγγραφέας και απόφοιτος
του Τμήματος Μυρτώ Τσελέντη,
ο υπεύθυνος της εκδοτικής εται-

ρείας «9η Διάσταση» και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος
Πάνος Κρητικός και ο συγγραφέας, πολιτισμικός αναλυτής και λέ-
κτορας του Τμήματος Αβραάμ Κάουα.

Τα κόμικς ως όχημα σύγχρονης κουλτούρας
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«Ο
19ος αιώνας έμεινε στην ιστορία ως ο αιώνας της βιομηχα-
νικής επανάστασης και των μεγάλων ανακατατάξεων. Ή-
ταν όμως και ο αιώνας που σφράγισε την οριστική μετατό-

πιση του ιστορικού κέντρου: η Μεσόγειος, θάλασσα των πολιτισμών
και των μεγάλων θρησκειών, παύει πλέον να βρίσκεται στο επίκεντρο
της ιστορίας. Η ιστορία ταξιδεύει στην αρχή βόρεια και αργότερα υπε-
ρατλαντικά, στα νέα οικονομικά κέντρα. Ο αιώνας που ακολουθεί, ο
20ός, εγγράφει στη συλλογική συνείδηση του μεσογειακού κόσμου αυ-
τή την πτώση, την απώλεια. Αναμφισβήτητα, οι πιο χαρακτηριστικές
φωνές που αναδύονται μέσα απ’ αυτό το ιστορικό τραύμα είναι ο
Κωνσταντίνος Καβάφης και ο Φερνάντο Πεσσόα. Η Αλεξάνδρεια
και η Λισσαβόνα. Η Αλεξάνδρεια, το πιο ανοικτό λιμάνι την εποχή που
η Μεσόγειος σχεδόν ταυτιζόταν με τον τότε γνωστό κόσμο. Η Λισσα-
βόνα, η πέραν των Ηρακλείων Στηλών έξοδος στον ωκεανό, τότε που
η Πορτογαλία άνοιγε πανιά για νέους κόσμους. Σ’ αυτούς τους τόπους,
με έντονα τα σημάδια της φθοράς και της παρακμής, θα ριζώσουν, θα
παλιώσουν μαζί τους ο Πεσσόα και ο Καβάφης.»
Ο σκηνοθέτης Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, με την τόλμη που οφείλει
να διακρίνει ένα δημιουργό, επιχειρεί να φέρει κοντά τους δύο μεγά-
λους ποιητές της Μεσογείου μέσα από τους κινηματογραφικούς κώδι-
κες στο ντοκυμαντέρ μυθοπλασίας «Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσ-
σόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη», που κυκλοφορεί στα βι-
βλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο». Σαν ώριμο απόσταγμα της
πολιτισμικής κληρονομιάς ή σα σαρδόνια ειρωνεία της τύχης, ένας Έλ-
ληνας κινηματογραφιστής εμπνεύστηκε να εικονογραφήσει τους δυο
μεγιστάνες της ποίησης, στον ίδιο φιλμικό χωροχρόνο. Άλλωστε -ας
μην ξεχνάμε- ο κινηματογράφος εφευρέθηκε ως προϊόν της βιομηχα-
νικής επανάστασης. Ήταν λοιπόν μια κατασκευή, μια συνοδεία εικό-
νων, όπου κατείχε το χαρακτηριστικό της αναπαράστασης. Στην αφη-
γηματική του μορφή στόχος του παραμένει η εξόρυξη των βασικών
συναισθημάτων, όπως φόβος, συγκίνηση, χαρά, έκπληξη, δηλαδή
ταύτιση με τους επί της οθόνης υποκρινόμενους χαρακτήρες των η-

ρώων. Γι’ αυτό μια ακόμη βιογραφική προσέγγιση των συγκεκριμένων
ποιητών θα ήταν καταδικασμένη, λόγω της πολυ-
διάσπασης των θεατών στις δικές τους προσεγγί-
σεις, αλλά και στην ίδια την αδυναμία του μέσου να
χωρέσει εντός του τον Καβάφη και τον Πεσσόα,
στον Α΄ και Β΄ ανδρικό ρόλο. Ο σκηνοθέτης έτσι θα
περιοριζόταν σε μια επιδιαιτησία της πλοκής, παρα-
κολουθώντας απλά τη ροή των πραγμάτων.
Σε αντιστροφή όλων αυτών, ο Σ. Χαραλαμπόπουλος
παρουσιάζεται σαν το τρίτο ενεργό πρόσωπο μιας
Συμφωνίας που διαχέεται από την Ιστορία, τη μνήμη
και τις νότες της ποιητικής γραφής. Τοποθετεί υπαινι-
κτικά τα εξής ερωτήματα: μυθοπλασία ή αντικειμενι-
κότητα; Μυθιστόρημα ή ντοκουμέντο; Ποια τα όρια;
Μήπως δεν υπάρχουν και εν τέλει οι ρίζες του ενός
παρεισφρέουν στο χωράφι του άλλου; Δυστυχώς η
πλειονότητα των σύγχρονων ταινιών μυθοπλασίας, με
σκοπό να ξεπεράσουν το δείκτη της μετριότητας,
παίρνουν αληθινά γεγονότα και τα εικονογραφούν. Ο
Στέλιος Χαραλαμπόπουλος το ανατρέπει και αυτό με
την κατασκευή ενός ντοκυμαντέρ που επικαλείται ξε-
κάθαρα, μυθολογικά στοιχεία. Η αλήθεια ως μύθευμα
και το ακριβώς αντίθετο.
Τι κοινό είχαν, όμως, οι δύο ποιητές; Αυτό που φοβάται η
σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινότητα του μεταμο-
ντερνισμού: την ατόφια μυθοπλασία. Η αλήθεια μασκα-
ρεμένη μπροστά στον παραβολικό καθρέπτη της. Η κα-
τασκευή φανταστικών ηρώων που ανάγονται σε ρεαλι-
στικούς προσδιορισμούς. Η διανόηση που δε λογαριάζει
κανόνες και αποκαλύπτει τις πολλαπλές πραγματικότητες.
Μα, όλα αυτά έχουν κοινό σημείο εκκίνησης την πλατωνι-
κή σκέψη. Ίχνη της ελληνιστικής σκέψης.

A
πό τις 7 Οκτωβρίου ξεκί-
νησαν οι προβολές της κι-
νηματογραφικής λέσχης

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου στη Σύρο.
Tις προηγούμενες χρονιές πραγ-
ματοποιήθηκαν αφιερώματα
στη λογοτεχνία και τον κινημα-
τογράφο, στην εργατική τάξη,
στο σπουδαίο Αμερικανό ηθο-
ποιό Πωλ Νιούμαν και στη σε-
ξουαλικότητα των δύο φύλων. 
Για το πρώτο αφιέρωμα της φε-
τινής σαιζόν, η κ. Αλίκη Τσου-
καλά, υπεύθυνη της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη Σύρο, και οι συνερ-
γάτες της ετοίμασαν μια σειρά
ταινιών με κύριο θέμα το φαΐ και
το ποτό. Και -όπως οι ίδιοι λένε-
επειδή οι ταινίες εκτός από τον
προβληματισμό που θα προκα-
λέσουν και τη διασκέδαση που
θα προσφέρουν, είναι σίγουρο
πως θα ανοίξουν και την όρεξη,

μετά το τέλος του αφιερώματος,
την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, όσοι
θέλουν μπορούν να μαγειρέ-
ψουν κάτι που εμπνεύστηκαν
από τις προβολές και να το προ-
σκομίσουν ώστε να το γευθούν
όλοι. Την ίδια μέρα στη Λέσχη,
εκτός από… φαΐ, θα υπάρχει και
ανάγνωση, αφού οι ενδιαφερό-
μενοι εκτός από τα εδέσματα,
θα μπορούν να φέρουν και αγα-
πημένα κείμενα συγγραφέων
και ποιήματα σχετικά με τη
γεύση. Στην ουσία θα πρόκειται
για τη ληξιαρχική πράξη γέννη-
σης της «λέσχης ανάγνωσης»
της Βιβλιοθήκης.
Το πρόγραμμα του πρώτου φετι-
νού αφιερώματος της Λέσχης
είναι το ακόλουθο:
* 7 Οκτωβρίου: «Φαΐ, ποτό, αρ-
σενικό, θηλυκό». (Ταϊβάν, 1994)
και «Το μεγάλο φαγοπότι» (ιτα-
λογαλλική ταινία του 1972, σε
σκηνοθεσία Μάρκο Φερέρι με

πρωταγωνιστές τους: Μαρ-
τσέλο Μαστρογιάνι, Ούγκο Το-
νιάτσι, Μισέλ Πικολί
* 14 Οκτωβρίου: «Ο μάγειρας, ο
κλέφτης, η γυναίκα του και ο
εραστής της» (βρετανική ταινία
του 1989, σε σκηνοθεσία Πίτερ
Γκριναγουέι) και «Πλαγίως»
(ΗΠΑ, 2004)
* 21 Οκτωβρίου: «Ο Ρατατούης»
(κινούμενα σχέδια, ΗΠΑ, 2007)
και «Κους κους με φρέσκο ψάρι»
(Γαλλία, 2007)
* 4 Νοεμβρίου: «Μπέλα Μάρθα»
(Γερμανία, 2001) και «Γεύμα για
έναν» (Γερμανία, 1963)
Οι προβολές γίνονται κάθε Τε-
τάρτη -δύο ταινίες, στις 7:30 το
απόγευμα και στις 9:30 το
βράδυ- και απευθύνονται τόσο
στους καθηγητές, φοιτητές και
εργαζομένους του Πανεπιστη-
μίου, όσο και στους κατοίκους,
αλλά και τους επισκέπτες της
Ερμούπολης.

Η ποίηση και ο μύθος της 

Το… μεγάλο φαγοπότι
στη Λέσχη της Σύρου

«Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη», του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου




