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«Τ
ις αγορεύειν βούλεται» στο Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου. Η νέα μηνιαία ε-
φημερίδα του Πανεπιστημίου μας.

Εντυπωσιακή, καλαίσθητη, έγχρωμη. Η κο-
ρυφαία ίσως στιγμή αποτελεσματικότητας
της πρυτανικής αρχής υπό τον Ανδρέα
Τρούμπη. Στην ευρύτερη ακαδημαϊκή οικο-
γένεια του ιδρύματός μας -καθηγητές, φοι-
τητές, στελέχη διοίκησης- παραδίδεται έγκυρο βήμα διαλόγου. Θέ-
ματα του Πανεπιστημίου, της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και ευρύ-
τερα προβλήματα της πολιτικής και της κοινωνίας θα συναντώνται
σε ελευθερόφρονη και ανταγωνιστική πορεία προς το τυπογραφείο.
Ευκαιρίας δοθείσης θα διηγηθώ, μέσα από τις στήλες της εφημερί-
δας μας, μια ενδιαφέρουσα στιγμή, που ανήκει πλέον στην πανεπι-
στημιακή ιστορία.
Αρχές Νοεμβρίου 2008. Με τον πρύτανη συναποφασίζουμε να εορ-
τάσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τη μαρτυρική επέτειο του Πολυτε-
χνείου. Κεντρική ομιλήτρια η Έλλη Παππά, συγκλονιστική προσωπι-
κότητα της ευρύτερης αριστεράς και ιστορική προσωπικότητα της

ελληνικής διανόησης, την οποία αποχαιρέ-
τησε προ ολίγων ημερών στην πολιτική κη-
δεία της σύσσωμη η κοινωνική και πολιτική
έκφραση της χώρας. Ανέλαβα την τηλεφω-
νική επικοινωνία. Μία γλυκύτατη και ήρεμη
φωνή στην άλλη άκρη του σύρματος. «Πα-
ρακολουθώ τη συνεχή πρόοδο και ανάπτυ-
ξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου», μου λέει.

«Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκλησή σας. Μέχρι σήμερα, στην πολυκύ-
μαντη ζωή μου, είχα πολιτειακές και πολιτικές τιμές, ουδέποτε όμως
πανεπιστημιακή διάκριση.» Δύο μέρες μετά, μου ανακοινώνει με λύ-
πη ότι ο γιατρός δεν της επιτρέπει το ταξίδι στη Μυτιλήνη. «Η υγεία
μου είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένη, αλλά αν έχετε χρόνο θα σας απο-
καλύψω τηλεφωνικώς τι θα έλεγα, εάν ήμουν παρούσα στο αμφιθέα-
τρο τη 17η Νοεμβρίου.» Την άκουσα με δέος. Μία δραματική εξιστό-
ρηση από τα πέτρινα χρόνια μέχρι σήμερα. Η έκπληξή μου από τις α-
πόψεις και θέσεις της θα συνοδεύουν πάντοτε τη μνήμη μου. Αυτήν
τη μνήμη θα την εξωτερικεύσω άλλη χρονική στιγμή, εδώ, από το
βήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σαν μνημόσυνο υπέρτατης τιμής.
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Το Αιγαίο ως
Πανεπιστήμιο

Του Κώστα Ζώρα
Αντιπρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

17 Νοεμβρίου 2008

Η
ταυτότητα και η θεματολογία
της «ΑΙΓΑΙΟ.edu» διαπλάθεται
στα πρώτα φύλλα της

εφημερίδας. Ποιο είναι το ζητούμενο;
Να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της
τρέχουσας επικαιρότητας στην
κοινωνία, της «είδησης» στα θέματα
Παιδείας και της ευρύτερης
ενημέρωσης για τις εξελίξεις εντός
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Επιδιώκουμε μια θεματολογία που θα
ενδιαφέρει φοιτητές, αποφοίτους,
διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό,
αλλά ταυτόχρονα θα κεντρίζει το
ενδιαφέρον της κοινωνίας, της
τοπικής και της ευρύτερης.

Το πρώτο φύλλο είχε χαρακτήρα
αφιερώματος στα 25 χρόνια του
ιδρύματος. Στο τρέχον φύλλο
επιχειρούμε, με βάση θέματα που
απασχολούν την επικαιρότητα, να
προσεγγίσουμε όψεις της ευρύτερης
εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

«Campus» του Πανεπιστημίου
Αιγαίου είναι το Αρχιπέλαγος. Η
ιδιαιτερότητα αυτή σηματοδοτεί την
αμφίδρομη σχέση που αναπτύσσεται
μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου και
τοπικών κοινωνιών, και διατρέχει
σημαντικό μέρος της αρθρογραφίας
και του ρεπορτάζ. Η υποστήριξη της
εκπαίδευσης σε μικρά νησιά, η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση εντός και
εκτός πλαισίου Πανεπιστημίου, η
εμπέδωση της συνεργασίας με την
τοπική αυτοδιοίκηση, οι
πρωτοβουλίες των φοιτητικών
συλλόγων που δημιουργούν «νοερές
γέφυρες» μεταξύ των νησιών,
αποτελούν μερικά μόνο
χαρακτηριστικά παραδείγματα της
δημιουργικής σχέσης που
αναπτύσσεται με τις τοπικές
κοινωνίες, με κεντρικό άξονα την
Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα,
σκιαγραφούν μια πραγματικότητα
που παραπέμπει ευθέως στην
εναλλακτική οπτική που περιγράφει
πρόσφατα ο πρύτανης για το
Πανεπιστήμιό μας: «Δεν πρέπει να
μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
άλλα για το Αιγαίο ως Πανεπιστήμιο.»
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Τμήμα Τουρισμού
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Θεσμικά και… άλλα

Μ
ε τη δημιουργία του Τμήματος Οικονομι-
κής και Διοίκησης Τουρισμού, το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου αριθμεί πλέον 18 Τμήμα-

τα. Έστω και με χρονική καθυστέρηση, το ελληνι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει σπουδές τουρι-
σμού σε πανεπιστημιακό επίπεδο και μάλιστα στο
Αιγαίο, δηλαδή στην κατ’ εξοχήν τουριστική πε-
ριοχή της χώρας.
Οι σπουδές με αντικείμενο την «τουριστική ανά-
πτυξη» αποτέλεσαν πρόβλεψη της Πολιτείας ήδη
από το 1984. Το ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέτει ως θεματικούς άξο-
νες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τον
τουρισμό και τη ναυτιλία. Από το 1996 παρέχεται
κατεύθυνση «τουρισμού» στο προπτυχιακό του
ΤΔΕ, ενώ από το 1997 το ίδιο Τμήμα συντονίζει Δια-
τμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τουρισμού.
Ο τουρισμός, ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά σε
παγκόσμιο επίπεδο και βασικός πυλώνας της ελλη-
νικής οικονομίας, αφού εισφέρει στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν κατά 18% και γι’ αυτό χαρακτηρί-

ζεται για την Ελλάδα «βαριά βιομηχανία», αποτελεί
ειδικό αντικείμενο σπουδών στις ΗΠΑ από το 1922
και στη Βρετανία από το 1964. Ήδη το 2004 υπήρ-
χαν παγκοσμίως 570 πανεπιστημιακά τμήματα
Τουρισμού, τα μαθήματα των οποίων παρακολου-
θούσαν 30.000 φοιτητές.
Το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ιδρύθηκε φέτος -
οι πρώτοι φοιτητές θα εισαχθούν το Σεπτέμβριο
του 2010- εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών της
Διοίκησης στη Χίο. Αντικείμενο του Τμήματος είναι
η τουριστική ανάπτυξη με την ευρύτερη έννοια. Ε-
κτός από τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
περιλαμβάνει πεδία για την ανάπτυξη του τουρι-
στικού προϊόντος και την ανάπτυξη-διαχείριση
τουριστικών προορισμών. Με αυτά τα δεδομένα,
στην αναζήτηση προοπτικών για την ελληνική οι-
κονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη ο τουρι-
σμός αποτελεί κυρίαρχη διέξοδο και το Τμήμα
Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ένα ελπι-
δοφόρο εργαλείο για την αγορά και την Πολιτεία.

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στη Χίο.
Το Σεπτέμβριο του 2010 οι πρώτοι φοιτητές - Ποια είναι τα
γνωστικά πεδία του νέου Τμήματος

Σ
ημαντικές αποφάσεις της Συγκλήτου επικυρώθηκαν πρόσφατα με διοικητικές
πράξεις της Πολιτείας. Θεσμικά ζητήματα που απασχολούσαν το Πανεπιστήμιό
μας αντιμετωπίσθηκαν, διαμορφώνοντας συνθήκες αποτελεσματικότερης λει-

τουργίας και σχεδιασμού, καθώς και ισχυρότερων προοπτικών για τις σπουδές και
τους αποφοίτους μας.
Σημαντική εξέλιξη για τον προγραμματισμό των δράσεων του Πανεπιστημίου αποτε-
λεί η υπογραφή από τον υπουργό Παιδείας και τον πρύτανη της δεσμευτικής συμφω-
νίας (ΦΕΚ 1845/τ.Β/3.9.2009) για το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα
2009 - 2012, που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημα-
ντική διοικητική πράξη, που επιτρέπει το δεσμευτικό καθορισμό των κονδυλίων για
την ανάπτυξη υποδομών σε όλα τα νησιά, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και το πλή-
θος για τις προκηρύξεις και προσλήψεις ακαδημαϊκών και διοικητικών στελεχών του
ιδρύματος. Η ωφέλεια που προκύπτει από αυτήν τη συμφωνία συνδέεται με το γεγο-
νός ότι για πρώτη φορά το Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει την αναπτυξιακή
πολιτική του και να προγραμματίσει συγκεκριμένα έργα που θα υλοποιηθούν σε βά-
θος χρόνου τετραετίας.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέταξε έγκαιρα το «δικό του» Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας, ως συνέχεια του προηγουμένου ισχύοντος από το 2002, ο οποίος και επικυ-
ρώθηκε με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 155/2009, ΦΕΚ 197/τ.Α/1.10.09). Πολύ
συχνά μέχρι σήμερα, το Πανεπιστήμιό μας, έχοντας τις ιδιαιτερότητες ενός περιφερει-
ακού νησιωτικού πανεπιστημίου, δεν καλυπτόταν από τις προβλέψεις των γενικών
διατάξεων που σχεδιάζονταν με πρότυπο τα μονοεδρικά ιδρύματα των μεγάλων α-
στικών κέντρων. Πλέον όμως, χάρη στον Εσωτερικό Κανονισμό, το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου δεν υποχρεώνεται στην εφαρμογή του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας που συνέταξε το υπουργείο Παιδείας, ενώ παράλληλα αίρεται και η εφαρμο-
γή γενικών διατάξεων του Νόμου Πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικές διαδικασίες
του Ιδρύματος έχουν ουσιαστικά αποφασιστεί στο πλαίσιο της Συγκλήτου.

Νέα διεπιστημονικά πεδία

Σε μια συγκυρία όπου η ελληνική οικονομία αναζητά νέα πρότυπα ανάπτυξης και ό-
που τα «πτυχία ΑΣΕΠ» αποδυναμώνονται στο πλαίσιο περιορισμού δημοσίων δαπα-
νών και προσλήψεων, η ακαδημαϊκή προσέγγιση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τα
καινοτόμα διεπιστημονικά τμήματα, γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ.
Στις αρχές Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 170/2009, ΦΕΚ
205/τ.Α/2.10.09) ίδρυσης του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού. Το νέο
Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης της Χίου και θα υποδεχθεί τους
πρώτους φοιτητές του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Σε μια οικονομία, τοπική και εθνική,
που προσδοκά στον Τουρισμό, οι τουριστικές σπουδές παρέχονται πια και σε πανεπι-
στημιακό επίπεδο.
Παράλληλα, επίκειται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση πολυτεχνι-
κής σχολής, μετά τη θετική εισήγηση του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκ-
παίδευσης. Η Πολυτεχνική Σχολή, στην οποία θα ενταχθούν τα 3 Τμήματα Μηχανικών
(της Χίου, της Σάμου και της Σύρου) αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις αναγνώρισης
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους από το ΤΕΕ. Κυρίως όμως θέτει τις
προϋποθέσεις μελλοντικής ίδρυσης νέων τμημάτων Μηχανικής.
Επίκειται επίσης η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη μετονομασία του Τμή-
ματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας σε Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορι-
κής, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης από το ΣΑΠΕ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιχειρεί να συμβάλει στην προώθηση θεμάτων επαγγελμα-
τικής κατοχύρωσης των αποφοίτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, τον τελευταίο καιρό έ-
χουν οριστικοποιηθεί αποφάσεις για τη διασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων α-
ποφοίτων τμημάτων, για τα οποία υπήρχαν κρίσιμες εκκρεμότητες.
Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Γεωγραφίας και Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
εντάσσονται πια στη μέση εκπαίδευση. Ήδη έχουν προσληφθεί πλήρως, αλλά και ως
ωρομίσθιοι και αναπληρωτές καθηγητές από τα Τμήματα αυτά, ενώ οι απόφοιτοι θα
συμπεριλαμβάνονται πλέον σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τη μέση εκπαίδευση.
Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, οι απόφοιτοι Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επι-
κοινωνίας και οι απόφοιτοι Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μα-
θηματικών εντάσσονται άμεσα στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ09 αντίστοιχα.
Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 159/2009 ΦΕΚ 199/τ.Α/1.10.2009) επαγγελμα-
τικής κατοχύρωσης των Κοινωνιολόγων, ενώ εκκρεμεί στο ΣΑΠΕ η επικαιροποίηση
του ΠΔ επαγγελματικής κατοχύρωσης των αποφοίτων της Σχολής Περιβάλλοντος.

Η
πρόθεση της νέα κυβέρ-
νησης να στελεχώσει τις
θέσεις γενικών και ειδι-

κών γραμματέων με, κατά τεκ-
μήριο, δυναμικό υψηλών προ-
σόντων, οδήγησε στην τοποθέ-
τηση πολλών πανεπιστημιακών
στις θέσεις αυτές. Από το Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, μέχρι την η-
μέρα έκδοσης του παρόντος
φύλλου, έχουν τοποθετηθεί σε
καίρια πόστα άνθρωποι που υ-
πηρετούν ή υπηρέτησαν το ί-
δρυμα κατά το παρελθόν.

Έρευνα - Τεχνολογία

Τη Γ.Γ.Ε.Τ., που ανήκει πλέον

στο υπουργείο Παιδείας, ανέ-
λαβε ο καθηγητής του Τμήμα-
τος Περιβάλλοντος κ. Αχιλλέ-
ας Μητσός, με διεθνή εμπειρία
στο χώρο ως τέως γενικός δι-
ευθυντής Έρευνας & Τεχνολο-
γίας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής.

Εφαρμογές πληροφορικής

Σε διαφορετικά υπουργεία, αλ-
λά με συγγενές αντικείμενο τις
εφαρμογές της πληροφορικής,
τοποθετήθηκαν άνθρωποι του
Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων (ΜΠΕΣ):

Στο υπουργείο Εσωτερικών, γε-
νικός γραμματέας Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης ο κ. Στέ-
φανος Γκρίτζαλης, καθηγητής
του ΜΠΕΣ.
Στο υπερ-υπουργείο Υποδο-
μών, γενικός γραμματέας Επι-
κοινωνιών ο κ. Σωκράτης Κά-
τσικας, πρώην πρύτανης και
νυν καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς.
Στο Οικονομικών, γενικός
γραμματέας Πληροφοριακών
Συστημάτων ο κ. Διομήδης
Σπινέλλης, καθηγητής στο Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, που έχει επίσης διατελέσει
μέλος ΔΕΠ του ΜΠΕΣ.

Άνθρωποι του Αιγαίου
στην Κεντρική Διοίκηση
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Νικόλαος Σταυρακάκης, Καθηγητής ΕΜΠ, πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ

Χρειαζόμαστε νέο όραμα

Κύριε πρόεδρε, τι περιμένετε από τη νέα πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας;
Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θέλουμε να αντιμετω-
πίσει τα πανεπιστήμια και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους
με την επιβαλλόμενη σοβαρότητα, ειλικρίνεια και ουσιαστική
διάθεση για πραγματικό διάλογο. Διάλογο για τα τεράστια και
στην ουσία τραγικά μισθολογικά προβλήματα των πανεπι-
στημιακών δασκάλων. Διάλογο για το μέγεθος και την ποιό-
τητα των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το
πανεπιστημιακό σύστημά μας. Τέλος, διάλογο για τις στρατη-
γικού και ποιοτικού χαρακτήρα διαχρονικές λειτουργικές ατέ-
λειες του θεσμικού πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης. Όλα
αυτά με στόχο, σε εύλογο χρόνο, να οδηγηθούμε μέσα από
πράξεις και λόγο στη διατύπωση ενός νέου οράματος για το
πανεπιστήμιο, που θα επιτρέψει στο σύστημα να προχωρήσει
στην ποιοτική αναβάθμισή του, ώστε να μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον των ε-
πιστημών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Τι ζητά η ΠOΣΔEΠ για τη χρηματοδότηση των πανεπιστη-
μίων και το μισθολογικό των διδασκόντων;
Νομίζω είναι κοινή πεποίθηση ότι η επένδυση στην παιδεία
αποτελεί μια αναγκαιότητα υψίστης στρατηγικής και εθνικής
σημασίας. Υπό αυτή την έννοια, η Πολιτεία οφείλει να αυξή-
σει σταδιακά αλλά σημαντικά τη χρηματοδότηση της ανώτα-
της εκπαίδευσης, σε επίπεδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δε-
δομένα. Όμως για να πιάσει τόπο αυτή η αύξηση, θα πρέπει
να συνδυαστεί με μια ευρύτερη θεσμική μεταρρύθμιση. Ακό-
μα τα αποτελέσματα των διαδικασιών της αξιολόγησης πρέ-
πει να χρησιμοποιηθούν για την οικονομική ενίσχυση των ΑΕΙ
που παρουσιάζουν προβλήματα. Όμως όλα αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία.

Ποια είναι σήμερα τα βασικά προβλήματα του Ελληνικού
Πανεπιστημίου;
Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν σοβαρές αγκυλώσεις. Είμαστε από
τις λίγες χώρες, όπου η εκπαίδευση στα πανεπιστήμια γίνεται
ουσιαστικά με ένα σύστημα εξ αποστάσεως. Δεν ξέρω να υ-
πάρχει χώρα στον κόσμο, όπου οι φοιτητές δε φοιτούν. Είμα-
στε ένα μοναδικό φαινόμενο! Υπάρχουν και άλλες αγκυλώ-
σεις, οι οποίες ακουμπάνε κάποιους συναδέλφους πανεπιστη-
μιακούς, καθώς και τον όλο τρόπο διοίκησης των πανεπιστη-
μίων. Φαινόμενα αρνητικών συμπεριφορών, μειωμένης ηθι-
κής, νεποτισμού, αντι-ακαδημαϊκής συμπεριφοράς, αναξιο-
κρατίας, ευνοιοκρατίας, αδιαφάνειας στη διαχείριση, θα πρέ-
πει να στηλιτεύονται, να απομονώνονται και όποτε αυτό επι-
βάλλεται να ακολουθούνται οι κατά νόμον προβλεπόμενες
διαδικασίες. Η κατάσταση σε ορισμένα θέματα δεν πάει άλλο.
Θέλω να τονίσω, ακόμα, ότι το υπάρχον «ακαδημαϊκό περι-
βάλλον» βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Έχουμε συχνά
φαινόμενα βίας, λεηλασιών, καταστροφών, κλοπών, βιαιο-
πραγιών απέναντι σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
φοιτητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους και λοιπό προσωπι-
κό. Φαινόμενα, τα οποία πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να εξα-
λειφθούν.

Ποια είναι η θέση της Ομοσπονδίας για τα κολλέγια;
Ως Ομοσπονδία θεωρούμε ότι τα κολλέγια, όπως και τα ΙΕΚ,
τα ΚΕΣ και όλες οι άλλες παρόμοιες κερδοσκοπικές ή μη επι-
χειρήσεις, ανήκουν στην ευρεία ζώνη της μεταλυκειακής και
προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το γεγο-
νός ότι η ζώνη αυτή για πολλές δεκαετίες είχε παραμείνει ε-
κτός του ΥΠΕΠΘ αποτελεί μια διαχρονική παράλειψη της Πο-
λιτείας. Στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας, η χώρα
μας απαιτείται να έχει ένα καλά οργανωμένο, αποτελεσματι-
κό και ευέλικτο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
πολλά επίπεδα. Η ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και το Δικαστήριο
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβάλλουν στην Ελλάδα την ανα-
γνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων κατέχουν
πανεπιστημιακούς τίτλους, ακόμη και αν τμήμα των σπου-
δών τους έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς μη πανεπιστημια-
κούς. Όμως ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε το ΔΕΚ επιβάλ-
λουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. τον τρόπο οργάνωσης της Α-
νώτατης Εκπαίδευσης. Συνεπώς η Ελλάδα δεν υποχρεούται
να ανέχεται και περισσότερο να αναγνωρίζει εξω-πανεπιστη-
μιακούς φορείς παροχής πανεπιστημιακής παιδείας. Η σύγ-
χυση αυτή σκοπίμως καλλιεργείται από τους ενδιαφερομέ-
νους.

Όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα, θα ήθελα να
σας υπενθυμίσω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργεί πλέον
το European Qualifications Framework (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων), έχει δε επιτέλους αρχίσει να διαμορφώνεται και
σε εθνικό επίπεδο το αντίστοιχο σχήμα του Εθνικού Πλαισί-
ου Προσόντων. Θα ήθελα να τονίσω ότι παρακολουθούμε
αυτήν τη διαδικασία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από πολύ
κοντά. Να είστε σίγουροι ότι θα επιβάλουμε τη δίκαιη αποτύ-
πωση των προσόντων των αποφοίτων των ελληνικών πανε-
πιστημίων.

Ποιες είναι οι εξελίξεις στο χώρο της έρευνας στα πανε-
πιστήμια;
Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στη Ευρώπη -και όχι
στενά μόνο στην Ε.Ε.- σχεδιάζεται τα τελευταία 15 - 20 χρό-
νια μέσα στα πλαίσια του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαί-
δευσης και του αντίστοιχου Ενιαίου Χώρου Έρευνας. Η διαδι-
κασία αυτή χαρακτηρίζεται από στόχους και επιτεύγματα υ-
ψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, καθώς και από τη συλ-
λογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Η ατζέντα αυτής της
διαδικασίας περιλαμβάνει όλους τους σύγχρονους στρατηγι-
κούς άξονες ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης και της έ-
ρευνας στην Ευρώπη. Άξονες, που τείνουν να συμβάλλουν
καθοριστικά στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική,
πολιτιστική ανάπτυξη και θετική ανέλιξη των κοινωνιών. Στο
έσχατο περιθώριο αυτών των πράγματι «επαναστατικών δια-
δικασιών» στο χώρο των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, έχου-
με και την εμφάνιση της δικαιόχρησης (franchising) ως συνέ-
πειας της Κοινοτικής Οδηγίας του 1989. Η κατάσταση αυτή
αφορά στην πράξη ένα μικρό αριθμό χωρών και από τις δύο
πλευρές των συμβαλλομένων. Στις υπόλοιπες χώρες το φαι-
νόμενο είναι ασήμαντο ή ανύπαρκτο. Η διεθνής πραγματικό-
τητα δείχνει ότι σε χώρες με ισχυρό πανεπιστημιακό σύστη-
μα, τέτοιου είδους «αντι-ακαδημαϊκές αλχημείες» δεν ευδο-
κιμούν.

Ποια είναι η πιο άμεση προτεραιότητα του πανεπιστη-
μιακού μας συστήματος;
Τεράστια σημασία για το σύστημά μας έχει το θέμα της άμε-
σης και ακαδημαϊκά σωστής πιστοποίησης της ποιότητας ό-
λων των συνιστωσών του συνολικού πανεπιστημιακού συ-
στήματος. Πιστεύω ότι η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
της αξιολόγησης των πανεπιστημίων θα μας οδηγήσει σε μια
νέα πραγματικότητα και θα μας έχει κάνει πλούσιους σε γνώ-
σεις χρήσιμες για σοβαρές στρατηγικές κινήσεις στα επιμέ-
ρους, αλλά και στα κεντρικά πανεπιστημιακά θέματα.

Τελικά είστε αισιόδοξος;
Είμαι απόλυτα αισιόδοξος για το μέλλον του Ελληνικού Πανε-
πιστημίου. Υπάρχει πλέον το κρίσιμο εκείνο σύνολο συνα-
δέλφων πανεπιστημιακών δασκάλων υψηλής ποιότητας και
διεθνών προδιαγραφών, η οποία έχει -ή πρόκειται στο άμεσο
μέλλον να πάρει- στα χέρια της τις τύχες των ΑΕΙ. Πρόκειται
για συναδέλφους με περίσσεια σε εργατικότητα, ακαδημαϊκή
ποιότητα, αλτρουισμό και αυταπάρνηση.

Το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στο σύγχρονο τοπίο της εκπαίδευσης και της
έρευνας υποδεικνύει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού, Νικόλαος Σταυρακάκης. Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη συνέντευξη που
παραχώρησε στην «ΑΙΓΑΙΟ.edu», αναπτύσσει επίσης τις απόψεις του για τα κολλέγια και τη μεταλυκειακή
εκπαίδευση γενικότερα.





Γ
ια το Καρλόβασι η επιλογή εγκατάστα-
σης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα μέ-
σα της δεκαετίας του 1980 δεν ήταν μό-

νο στιγμή ιστορικής σημασίας, αλλά και κα-
θοριστικό σημείο καμπής στην πορεία του.
Με λιγοστή τουριστική ανάπτυξη σε σχέση
με την ανατολική Σάμο, με τη σταδιακή «α-
ποψίλωση» από καίριες υπηρεσίες, μακριά
από το αεροδρόμιο που ήταν -και είναι- βα-
σικός χώρος υποδοχής επισκεπτών στο νη-
σί, το Καρλόβασι βάδιζε προς το μαρασμό
και την οικονομική και πολιτιστική παρακμή.
Τα τελευταία 25 χρόνια το σκηνικό άλλαξε…
Σήμερα η πόλη φιλοξενεί τη Σχολή Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δη-
λαδή το Τμήμα των Μαθηματικών, το Τμήμα
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινω-
νιακών Συστημάτων και το Τμήμα Στατιστι-
κής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομι-
κών Μαθηματικών, καθώς και διοικητικές υ-
πηρεσίες, αλλά και τη Βιβλιοθήκη. Μία σειρά
από ιστορικά κτήρια παραχωρήθηκαν από
το δήμο στο Πανεπιστήμιο, όπως το κτήριο
της παλιάς Εμπορικής Σχολής, το Ηγεμονικό
Μέγαρο, το Χατζηγιάννειο Παρθεναγωγείο,
που μέσα σε λίγα χρόνια τα είδαμε να μετα-
τρέπονται σε «κοσμήματα» για την πόλη.
Παράλληλα, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα

μεγαλόπνοο έργο αναδιαμόρφωσης τμήμα-
τος των παλαιών ταμπάκικων, που θα δο-
θούν προς χρήση από το Πανεπιστήμιο.
Πρόκειται για πέτρινα κτήρια μοναδικής αι-
σθητικής αξίας, που μετρούν πάνω από 100
χρόνια ζωής.
Φυσικά, όπως συμβαίνει σε κάθε περιφερει-
ακή πόλη που φιλοξενεί σχολή της τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα είναι εμ-
φανή. Η οικονομική ζωή της πόλης μπήκε σε
τροχιά ανόδου, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέ-
σματα στο πεδίο της απασχόλησης, που α-
ποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την
παραμονή των νέων ανθρώπων στην περιο-
χή. Όμως θα ήταν άδικο για τους ίδιους τους
πολίτες Καρλοβάσου αν εκτιμούσαν τη λει-

τουργία του Πανεπιστημίου αποκλειστικά με
όρους κοντόφθαλμου υπολογισμού. Η πα-
ρουσία μιας ζωντανής και ενεργητικής πανε-
πιστημιακής κοινότητας θέτει συνεχώς επί
τάπητος ζητήματα που χρειάζονται άμεσες
λύσεις. Όλα όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει για
να είναι πιο άνετη η ζωή των ντόπιων κατοί-
κων επιταχύνθηκαν κάτω από την πίεση της
ύπαρξης του φοιτητικού πόλου. Σημειώστε
ως παραδείγματα: Λύθηκε το πρόβλημα της
αστικής συγκοινωνίας, βελτιώθηκε η λει-
τουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, δια-
μορφώθηκαν νέοι αθλητικοί χώροι, κατα-
σκευάστηκε δημοτικό κολυμβητήριο, ενι-
σχύθηκαν οι υπάρχουσες υποδομές υγείας,
αναβαθμίστηκαν οι περιοχές της πόλης στις
οποίες υπάρχουν κτήρια που εξυπηρετούν
τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Παράλλη-
λα, οι φοιτητές ως ένα σύνολο νέων ανθρώ-
πων -με τη ριζοσπαστικότητα και τη δυναμι-
κότητα που χαρακτηρίζει την ηλικία, αλλά
και τη φοιτητική τους ιδιότητα- βρήκαν δίαυ-
λο επικοινωνίας τόσο με τους νέους ανθρώ-
πους, τόσο με τους νεολαίους της πόλης, όσο
και με το σύνολο των πολιτών του νησιού.
Με αυτά τα δεδομένα η τοπική αυτοδιοίκη-
ση δε θα μπορούσε παρά να σταθεί δυναμι-
κός αρωγός στις προσπάθειες του Πανεπι-
στημίου. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε
-και ως ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει- μια
αμφίδρομη σχέση που να διαθέτει δυναμική.
Το Πανεπιστήμιο και ο δήμος δε στέκονται α-
πέναντι, αλλά δίπλα-δίπλα, ώστε να βρί-
σκουν τον πιο εποικοδομητικό κώδικα επι-
κοινωνίας.

Του Παναγιώτη Λυμπέρη
Δημάρχου Καρλοβάσου
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Ε
πιστημονικός σύμβουλος του δήμου Ρο-
δίων σε ζητήματα Παιδείας, Πολιτισμού,
Κοινωνικής Χρήσης των Τεχνολογιών

Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Μεσογειακό-
τητας και Διεθνών Σχέσεων, είναι πλέον και ε-
πίσημα η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών, μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπογράφηκε
στα τέλη του Οκτώβρη στη Ρόδο, «κεφαλαιο-
ποιεί την εικοσαετή εμπειρία συνύπαρξης και
σηματοδοτεί την επιθυμία ενός από κοινού,
πλέον, σχεδιασμού της Ρόδου ως μιας σύγχρο-
νης πανεπιστημιακής πόλης», όπως σημειώνει
ο κοσμήτορας της Σχολής, καθηγητής Φρα-
γκίσκος Καλαβάσης.
Το Πανεπιστήμιο πλέον δεσμεύεται να συμ-
βάλει συστηματικά στην κατασκευή της σύγ-
χρονης ταυτότητας της πόλης. Η
πνευματικότητα, η τεχνογνωσία, η διοικητική
εμπειρία και η νεανικότητα της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας, τίθενται στη διάθεση κοι-
νών σχεδίων και ερευνητικών
δραστηριοτήτων που θα κάνουν την πόλη
πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και πιο ελκυστική
για τις νέες και τους νέους που σπουδάζουν ή

επιθυμούν να εργάζονται και να εγκαθίστα-
νται στη Ρόδο.
Αμφίδρομα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
κοινωνίας και του τοπίου της Ρόδου, η ιστορι-
κότητα, η μεσογειακότητα, η γλωσσική και

πολιτισμική ποικιλία, ενσωματώνονται οργα-
νικά στην ακαδημαϊκή ταυτότητα της Σχολής
και της ανάπτυξης των Ανθρωπιστικών Επι-
στημών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ο δήμαρχος της πόλης, κ. Χατζής Χατζηευ-

θυμίου, και ο κοσμήτορας της Σχολής Αν-
θρωπιστικών Επιστημών δεσμεύτηκαν να ορ-
γανώσουν την άνοιξη στη Ρόδο συνέδριο για
τη λειτουργική σύνδεση της ανάπτυξης και
της έρευνας στις τοπικές κοινωνίες που δια-
θέτουν πανεπιστημιακές μονάδες. Εξάλλου, η
Ρόδος θα επιδιώξει την ένταξή της στο διε-
θνές δίκτυο των εκπαιδευτικών πόλεων.
Εν τω μεταξύ, με κοινή συμφωνία συγκροτή-
θηκε επιτροπή παρακολούθησης του Μνημο-
νίου Συνεργασίας, η οποία κατά την τετραετή
θητεία της θα αξιολογεί και θα συντονίζει τα
κοινά προγράμματα. Η σύνθεση της επιτρο-
πής αυτής έχει ως εξής:
- Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μηνάς, ομότι-
μος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Μέλη από πλευράς Πανεπιστημίου
Αιγαίου: Νικήτας Πολεμικός, καθηγητής του
ΤΕΠΑΕΣ, Κατερίνα Φραντζή, επίκουρη κα-
θηγήτρια του Τ.Μ.Σ., με αναπληρωτές αντί-
στοιχα τα μέλη ΔΕΠ του Π.Τ.Δ.Ε., Ελένη
Σκούρτου, αν. καθηγήτρια, και Κώστα Τσο-
λακίδη, επ. καθηγητή.
- Μέλη από πλευράς δήμου Ροδίων: δρ. Σάβ-
βας Καραγιάννης, τ. δήμαρχος, Μάνος Κόκ-
κινος, τ. δήμαρχος.

Κατασκευάζοντας τη σύγχρονη ταυτότητα της Ρόδου

Μια αμφίδρομη σχέση
Πανεπιστήμιο και τοπική κοινωνία

Το «Χατζηγιάννειο» κτήριο που φιλοξενεί τη Bιβλιοθήκη

Οι κ.κ. Καλαβάσης και Χατζηευθυμίου υπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας





M
ια από τις βασικές αρχές που
χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία
του Πανεπιστημίου του Αιγαίου

είναι ότι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ί-
δρυμα στην περιφέρεια έχει πολλα-
πλούς ρόλους: Εκτός από τη συμβολή
του στην προώθηση της ακαδημαϊκής
γνώσης, έχει την εξ ίσου σημαντική α-
ποστολή να προωθήσει την ευημερία
των τοπικών κοινωνιών του Αρχιπελά-
γους και να συμμετάσχει, μέσα από ποι-
κίλες δράσεις, στη διαδικασία κοινωνι-
κο-οικονομικής και πνευματικής ανά-
πτυξης του νησιώτικου χώρου που το υ-
ποδέχτηκε.
Ειδικά για τα παιδαγωγικά τμήματα του
περιφερειακού πανεπιστημίου η απο-
στολή αυτή γίνεται πιο συγκεκριμένη:
Μιας και η εκπαίδευση είναι κλειδί για
την ανάπτυξη, τι πιο χρήσιμο από το να
βοηθήσουν τα τμήματα αυτά στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευ-
σης που παρέχεται στην περιοχή;
Στο πνεύμα αυτό, το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου προσπαθεί, μέ-
σα από πιλοτικές δράσεις και προγράμ-
ματα, σε κάθε γωνιά του κατακερματι-
σμένου αιγαιοπελαγίτικου χώρου, να
δώσει «ουσία» στον κοινωνικό αυτό ρό-
λο, οργανώνοντας καινοτόμες δράσεις
που έχουν εφαρμογή στο πεδίο της τυ-
πικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης
κάθε βαθμίδας.
Βασικός σύμμαχος σε αυτές τις προσπά-
θειες είναι η τεχνολογία που, κατά γενι-
κή ομολογία, μπορεί να βελτιώσει δρα-
ματικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην Ψέριμο

Ιδιαίτερο παράδειγμα είναι η προσπά-
θεια που δρομολογείται σήμερα, ώστε
τα ελάχιστα παιδιά που ζουν στην Ψέρι-
μο (ένα μικρό νησάκι κοντά στην Κάλυ-
μνο και δίπλα στα Ίμια) να μπορούν να
τελειώσουν το σχολείο χωρίς να μετακι-
νούνται με καΐκι στο γειτονικό νησί.
Ο επίκουρος καθηγητής Κώστας Τσο-
λακίδης, σε συνεργασία με τη νομαρ-
χιακή αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, επι-
χειρεί να εξοπλίσει το Γυμνάσιο του νη-
σιού, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει
σύστημα από απόσταση εκπαίδευσης
(distance learning) μέσω του Γυμνασίου
της Καλύμνου. Ήδη έχει αγοραστεί ο ε-
ξοπλισμός, έχει γίνει η σύνδεση ADSL, ε-
νώ παράλληλα προετοιμάζονται τα σχε-
τικά μαθήματα. Το πιο σημαντικό σε αυ-
τή την υπόθεση είναι ότι, εφόσον το εγ-
χείρημα ολοκληρωθεί με επιτυχία, ανοί-
γεται ο δρόμος και σε άλλες τέτοιες πε-
ριπτώσεις. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε
πολίτες που είναι απομονωμένοι για λό-
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Από τη Σ
Ιστορίες Παιδείας στα μικρά νησΣ

την εποχή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοι-
νωνίας, ένα «πανεπιστήμιο-δίκτυο» δε θα μπορούσε να μην έ-
χει ενσωματώσει στην εκπαιδευτική του διαδικασία το e-learn-

ing. Το e-learning επιτρέπει, μεταξύ άλλων:
Την υπέρβαση γεωγραφικών, οικονομικών κ.ά. περιορισμών που
εμποδίζουν πολλούς ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στη μάθη-
ση. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετάσχει από οποιονδήποτε
χώρο, ακόμα και από το σπίτι του.
Τη συνεργατική μάθηση και τη συστηματική αλληλεπίδραση εκ-
παιδευομένου - εκπαιδευτικού.
Τον πλήρη έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας από τον ίδιο τον εκ-
παιδευόμενο.
Την αξιοποίηση μεγάλης γκάμας πηγών γνώσης και μαθησιακών
μεθόδων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Blackboard Vista, την οποία διαχειρίζε-
ται και υποστηρίζει η Βιβλιοθήκη, αποτελεί το υπόβαθρο επάνω στο
οποίο βασίζεται η ηλεκτρονική μάθηση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η
σχετική υπηρεσία («Πλάτων») επιτρέπει τη διεξαγωγή μαθημάτων
κατάλληλα προσαρμοσμένων στα προγράμματα σπουδών των Τμη-
μάτων, των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και των Διατμηματικών
Προγραμμάτων Σπουδών.
Σύμφωνα με τον Πέρρη Βουγιούκα και τη Μαριάννα Δούκα, που
είναι μέλη της ομάδας υποστήριξης και ανάπτυξης ηλεκτρονικών υ-
πηρεσιών της Βιβλιοθήκης, στόχος της υπηρεσίας είναι «η αναβάθμι-
ση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέες τεχνολογίες, ιδέες και μεθό-
δους, η διεύρυνση του φάσματος των τεχνικών μετάδοσης της ακαδη-
μαϊκής γνώσης και ο περιορισμός των γεωγραφικών προβλημάτων επι-
κοινωνίας μεταξύ των νησιών στα οποία δραστηριοποιείται το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου».
Ηλεκτρονικά μαθήματα ξεκίνησαν να σχεδιάζονται το 2003 και από
τότε η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή. Το βραβείο που έλαβε πρόσφατα η
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών για την αξιοποίηση των νέων τε-
χνολογιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σχετικό ρεπορτάζ στο 1ο

φύλλο της «ΑΙΓΑΙΟ.edu») ήταν το επιστέγασμα μιας συστηματικής
προσπάθειας που γίνεται σε αρκετά τμήματα. Ταυτόχρονα ήταν η α-
φορμή για να αναδειχθεί περισσότερο το θέμα.
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση υλοποίησης e-learning είναι το
πρόγραμμα «Κύκλος διεπιστημονικών μαθημάτων σε θέματα
φύλλου και ισότητας» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ). Υλοποιείται ή-

δη από το 2003 εξ ολοκλήρου από απόσταση. Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος προσφέρονται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου 10 διεπιστημονικά/διαθεματικά μαθήματα.

Της Βαλαντίας Καραγιάννη
και του Γιώργου Γκιουζέπα
Υπεύθυνων διαχείρισης των διαδικτυακών μα-
θημάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος

Η
διασπορά των Τμημάτων στα νησιά του
Αιγαίου δεν αντιμετωπίζεται από το Πα-
νεπιστήμιό μας ως μειονέκτημα, αλλά

ως ευκαιρία ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευ-
τικών πρακτικών, με τις δυνατότητες που προ-
σφέρει η κοινωνία της πληροφορίας. Η εκπαι-
δευτική διαδικασία αποκτά μια νέα διάσταση
μέσω διαδικτυακών εφαρμογών που εκμηδε-
νίζουν τις φυσικές αποστάσεις και επιτρέπουν
την ελεύθερη διάχυση της γνώσης.
Μία από τις πρώτες εφαρμογές προς αυτή
την κατεύθυνση ήταν η προσφορά μαθημά-
των από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε φοιτη-
τές άλλων τμημάτων του Παν. Αιγαίου, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε-
ΠΕΑΕΚ ΙΙ-Μέτρο 2.2. Τα μαθήματα συμβάλ-
λουν στην κατανόηση των βασικών αρχών
περιβαλλοντικής προστασίας και τη σύνδεση

των τοπικών προβλημάτων με εκείνα που α-
φορούν στο σύνολο του πλανήτη, στα πλαί-
σια της αρχής «σκέψου πλανητικά, δράσε
τοπικά».
Από το 2004, το Τμήμα Περιβάλλοντος προ-
σφέρει τα διαδικτυακά μαθήματα Εισαγωγή
στο Περιβάλλον και Σύγχρονα Περιβαλλο-
ντικά Προβλήματα Πλανητικής Κλίμακας,
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
Blackboard Vista. Η εύκολη χρήση της πλατ-
φόρμας, οι δυνατότητες ενσωμάτωσης εκπαι-
δευτικού υλικού εικόνας-ήχου και η δυνατό-
τητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των φοιτητών
και του διδάσκοντα, δημιουργούν ένα περι-
βάλλον φιλικό προς το χρήστη.
Το ενδιαφέρον στην καινοτόμο αυτή διδακτι-
κή πρωτοβουλία αυξάνεται συνεχώς και μέχρι
σήμερα 6 Τμήματα του Πανεπιστημίου και
πάνω από 2.200 φοιτητές έχουν παρακολου-
θήσει τα διαδικτυακά μαθήματα του Τμ. Περι-
βάλλοντος.
Λαμβάνοντας υπόψη ακόμη ότι τα περιβαλ-
λοντικά ζητήματα απαιτούν το ενδιαφέρον

και την ενεργή συμμετοχή του κάθε πολίτη,
το Τμήμα Περιβάλλοντος, από το 2005 έως
και το 2008, προσέφερε τα διαδικτυακά μα-
θήματα σε περισσότερους από 300 εκπαι-
δευτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς υ-
παλλήλους και γενικότερα σε ανθρώπους με
ευρύτερα ενδιαφέροντα. Με την παραπάνω
διαδικασία δεν παρείχε απλά τη δυνατότητα
επιμόρφωσης και πληροφόρησης για τις σύγ-
χρονες τάσεις της περιβαλλοντικής επιστή-
μης, αλλά συνέβαλε και στη διαμόρφωση πε-
ριβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων και ενερ-
γών πολιτών.
Επομένως το διαδίκτυο αποτελεί τη δίοδο
του Τμήματος Περιβάλλοντος στην κοινωνία
των πολιτών. Η ολοένα και αυξανόμενη συμ-
μετοχή στα διαδικτυακά μαθήματα που προ-
σφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, αντικατο-
πτρίζει την ανάγκη για πληροφόρηση στα ζη-
τήματα αυτά και ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο
του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.aegean.gr/environment/elearning

Το διαδικτυακό περιβάλλον και το «Περιβάλλον» στο διαδίκτυο

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ
Το Τμήμα Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) προσφέρει μαθήματα
σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών στη Σάμο, του ΤΕ-
ΠΑΕΣ στη Ρόδο και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων στη Σύρο.
Το ΤΕΠΑΕΣ (Ρόδος) προσφέρει μαθήματα σε φοιτητές του
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημά-
των στη Σύρο και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορια-
κών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στη Σάμο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Μέσω της πλατφόρμας VISTA πραγματοποιούνται από το
2004 οι εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Πο-
λιτική και Διαχείριση» του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Πανεπιστήμιο - δίκτυο

Πηγή: Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης (www.lib.aegean.gr)

Ορεινές περιοχές: Δημοτικό Σχολείο Μονοδενδρίου στα Ζαγοροχώρια
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ια από τις βασικές αρχές που
χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία
του Πανεπιστημίου του Αιγαίου

είναι ότι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ί-
δρυμα στην περιφέρεια έχει πολλα-
πλούς ρόλους: Εκτός από τη συμβολή
του στην προώθηση της ακαδημαϊκής
γνώσης, έχει την εξ ίσου σημαντική α-
ποστολή να προωθήσει την ευημερία
των τοπικών κοινωνιών του Αρχιπελά-
γους και να συμμετάσχει, μέσα από ποι-
κίλες δράσεις, στη διαδικασία κοινωνι-
κο-οικονομικής και πνευματικής ανά-
πτυξης του νησιώτικου χώρου που το υ-
ποδέχτηκε.
Ειδικά για τα παιδαγωγικά τμήματα του
περιφερειακού πανεπιστημίου η απο-
στολή αυτή γίνεται πιο συγκεκριμένη:
Μιας και η εκπαίδευση είναι κλειδί για
την ανάπτυξη, τι πιο χρήσιμο από το να
βοηθήσουν τα τμήματα αυτά στην ανα-
βάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευ-
σης που παρέχεται στην περιοχή;
Στο πνεύμα αυτό, το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου προσπαθεί, μέ-
σα από πιλοτικές δράσεις και προγράμ-
ματα, σε κάθε γωνιά του κατακερματι-
σμένου αιγαιοπελαγίτικου χώρου, να
δώσει «ουσία» στον κοινωνικό αυτό ρό-
λο, οργανώνοντας καινοτόμες δράσεις
που έχουν εφαρμογή στο πεδίο της τυ-
πικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης
κάθε βαθμίδας.
Βασικός σύμμαχος σε αυτές τις προσπά-
θειες είναι η τεχνολογία που, κατά γενι-
κή ομολογία, μπορεί να βελτιώσει δρα-
ματικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην Ψέριμο

Ιδιαίτερο παράδειγμα είναι η προσπά-
θεια που δρομολογείται σήμερα, ώστε
τα ελάχιστα παιδιά που ζουν στην Ψέρι-
μο (ένα μικρό νησάκι κοντά στην Κάλυ-
μνο και δίπλα στα Ίμια) να μπορούν να
τελειώσουν το σχολείο χωρίς να μετακι-
νούνται με καΐκι στο γειτονικό νησί.
Ο επίκουρος καθηγητής Κώστας Τσο-
λακίδης, σε συνεργασία με τη νομαρ-
χιακή αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, επι-
χειρεί να εξοπλίσει το Γυμνάσιο του νη-
σιού, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει
σύστημα από απόσταση εκπαίδευσης
(distance learning) μέσω του Γυμνασίου
της Καλύμνου. Ήδη έχει αγοραστεί ο ε-
ξοπλισμός, έχει γίνει η σύνδεση ADSL, ε-
νώ παράλληλα προετοιμάζονται τα σχε-
τικά μαθήματα. Το πιο σημαντικό σε αυ-
τή την υπόθεση είναι ότι, εφόσον το εγ-
χείρημα ολοκληρωθεί με επιτυχία, ανοί-
γεται ο δρόμος και σε άλλες τέτοιες πε-
ριπτώσεις. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε
πολίτες που είναι απομονωμένοι για λό-

γους γεωγραφικούς, οικονομικούς, υ-
γείας κ.λπ. να έχουν πρόσβαση στην ε-
πίσημη εκπαίδευση.
Όμως η ενασχόληση του κ. Τσολακίδη
με την αξιοποίηση των νέων τεχνολο-
γιών για την ενίσχυση της εκπαίδευσης
σε μικρά νησιά και απομονωμένες πε-
ριοχές δεν είναι πρόσφατη. Ήδη από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 μελετά
τους διάφορους δείκτες εξέλιξης των υ-
ποδομών και του ανθρώπινου δυναμι-
κού και υποστηρίζει, ότι «η αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
είναι θέμα ζωτικής σημασίας».
Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας αναπτύξει
βιωματική σχέση με τις τοπικές κοινω-
νίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, α-
σχολήθηκε, στο πλαίσιο προγραμμά-
των του Α΄ και Β΄ Κ.Π.Σ., με την προσπά-
θεια να εισαγάγει την Τεχνολογία της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε
εκπαιδευτικά προγράμματα και προ-
γράμματα επιμόρφωσης που απευθύ-
νονται σε ποικίλες ομάδες των τοπικών
κοινωνιών των μικρών νησιών του Αι-
γαίου.
Το 1998, η γνωριμία του με τον κ. Τάσο
Αλιφέρη, δήμαρχο της Τήλου μέχρι σή-
μερα, υπήρξε καταλυτική για να δρομο-
λογηθούν οι πρώτες προσπάθειες σε ε-
θελοντική βάση. Μαζί ξεκινούν τη δημι-
ουργία ενός Εργαστηρίου Πληροφορι-
κής στο νησί. Με άδεια από το υπουρ-
γείο Άμυνας και ένα διαρκές εισιτήριο
με το «ελικόπτερο-ταχυδρόμο» του
Στρατού, αρχίζει η μεταφορά προσωπι-
κού και μηχανημάτων από τη Ρόδο
στην Τήλο, ενώ παράλληλα εκπαιδεύο-

νται άνθρωποι στο νησί. Μέσα σε λίγο
καιρό δημιουργείται στην Τήλο ένα
πρώτο Εργαστήριο Πληροφορικής.
Την επόμενη χρονιά, ελλείψει καθηγητή
Πληροφορικής στο Γυμνάσιο Τήλου, δί-
νεται η άδεια από το υπουργείο Παιδεί-
ας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ώστε
η ομάδα του κ. Τσολακίδη να διδάξει α-
πό απόσταση το μάθημα της Πληροφο-
ρικής. Το γεγονός μάλλον ήταν συντα-
ρακτικό για τα δεδομένα του νησιού,
αλλά και τα δεδομένα της ελληνικής εκ-
παίδευσης. Την επόμενη χρονιά τα μα-
θήματα, με τη βοήθεια εκπαιδευτών
στην Τήλο, επεκτείνονται στο Δημοτικό
αλλά και σε κατοίκους και επαγγελμα-
τίες του νησιού, δηλαδή εστιάτορες, ξε-
νοδόχους κ.λπ.!

«Πειραματικό» σύστημα 

Το «πειραματικό» αυτό σύστημα απο-
κτά άλλες διαστάσεις τα επόμενα χρό-
νια. Με την οικονομική υποστήριξη του
υπουργείου Αιγαίου και με ιδιαίτερη
προσπάθεια του τότε γενικού γραμμα-
τέα του υπ. Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρί-
δη, ξεκινά το πρόγραμμα ΣΧΕΔΙΑ (ΣXο-
λικός Εκπαιδευτικός Δικτυακός Ιστός
Αιγαίου). Ένα πρόγραμμα που καλύπτει
όλα τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο
των 3.000 κατοίκων της περιοχής του υ-
πουργείου Αιγαίου. Στην πράξη, εγκαθί-
στανται περίπου 90 υπολογιστές και άλ-
λα περιφερειακά μηχανήματα σε 46 δη-
μοτικά σχολεία 32 μικρών νησιών. Αρ-
κετοί από τους εκπαιδευτικούς επιμορ-
φώνονται στη χρήση Η/Υ. Αναπτύσσο-

νται ιστοσελίδες για κάθε σχολείο και α-
ναρτάται εκπαιδευτικό υλικό για όλες
τις τάξεις του δημοτικού, το οποίο μάλι-
στα ακόμα και σήμερα χρησιμοποιείται
από μαθητές και γονείς σε όλη την Ελ-
λάδα. Παράλληλα, υλοποιούνται δρα-
στηριότητες, όπως διαγωνισμοί ζωγρα-
φικής και έκθεσης και δίνονται ποδήλα-
τα ως βραβεία. Το ενδιαφέρον σε αυτή
την ιστορία είναι ότι διαμορφώθηκε μια
βάση δεδομένων με ανθρώπους (κατοί-
κους, στρατιώτες, επαγγελματίες κ.ά.)
που ζούσαν μόνιμα ή προσωρινά στα
νησιά και μπορούσαν να υποστηρίξουν
τεχνολογικά τα σχολεία.
Όπως σκιαγραφεί αυτή την εικόνα ο κ.
Τσολακίδης: «Η κυρία Μαρία βοηθούσε
στα Windows 3.1, ο λοχαγός χειριζόταν
scanner, ενώ η γιατρός του νησιού έκανε
στα παιδιά αγγλικά.» Ταυτόχρονα ενθαρ-
ρύνονται δήμαρχοι ώστε να αγοράσουν
Η/Υ (ή να πλαισιώσουν με νέους αυτούς
που τους δόθηκαν) και να οργανώσουν,
με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, δικά
τους σεμινάρια κατάρτισης των κατοί-
κων. Πάνω από 10 δήμοι ανταποκρίθη-
καν σε αυτό το κάλεσμα. Προσεγγίστη-
καν διάφοροι διοικητές στρατιωτικών
μονάδων με αίτημα την τοποθέτηση
στρατιωτών με γνώσεις πληροφορικής
και προτροπή για βοήθεια στα σχολεία.
Το «ΣΧΕΔΙΑ» τελικά ήταν η «μάνα» μιας
αλυσίδας τέτοιων εγχειρημάτων.

Άλλες προσπάθειες

Ως συνέχεια της προσπάθειας ήρθε το
ΜΟΥΣΑ (MUSE - MUltigrade School

Education), ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
(Comenius 2.1) που έγινε σε συνεργα-
σία με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
Μέσα από αυτήν τη συνεργασία έγινε
σαφές ότι το πρόβλημα που αντιμετω-
πίζουν οι απομονωμένες περιοχές στην
Ελλάδα, καταγράφεται και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, ενώ παράλληλα δόθη-
κε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας προσα-
νατολισμός για τον τρόπο διαχείρισης
του ζητήματος μέσω νέων τεχνολογιών.
Σχεδόν παράλληλα, ένα άλλο πρόγραμ-
μα ήταν το NEMED (NEtwork for
Multigrade Education), μέσω του οποί-
ου μελετήθηκε το θέμα των ολιγοθέ-
σιων σχολείων, διαπιστώθηκε η ανα-
γκαιότητά τους και κατατέθηκαν σχετι-
κές προτάσεις αναβάθμισής τους. Ακο-
λούθησε το πρόγραμμα ΔΙΑΣ (Δορυφο-
ρικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολεί-
ων), στο πλαίσιο του οποίου δόθηκε δο-
ρυφορικό internet (μέσω του Hellas Sat
- μόνο downloading) σε 10 απομακρυ-
σμένα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ήταν
η πρώτη φορά που έγινε κατάρτιση μέ-
σω δορυφόρου στην Ελλάδα.

«Rural Wings»

Τις μέρες αυτές ολοκληρώνεται το διε-
θνές πρόγραμμα «Rural Wings», το ο-
ποίο αφορά στην εισαγωγή της Πληρο-
φορικής σε απομακρυσμένα μέρη της
Ευρώπης (αλλά και άλλες χώρες όπως
Αρμενία, Γεωργία και Ισραήλ) με χρήση
ευρυζωνικών-δορυφορικών συνδέσε-
ων. Το ΕΜΠ είναι ο γενικός συντονιστής.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι εθνικός

συντονιστής για τη διαχείριση των πιλο-
τικών σταθμών των απομακρυσμένων
περιοχών.
Ο κ. Τσολακίδης σημειώνει ότι όλη αυτή
η προσπάθεια για την ενίσχυση της εκ-
παιδευτικής πράξης στα μικρά νησιά
και τις απομονωμένες περιοχές γενικό-
τερα δεν ξεκίνησε σα μια μεγάλη ιδέα,
ούτε σαν ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα.
Οργανώθηκε κλιμακωτά και σπονδυλω-
τά, με παράλληλη κλιμάκωση των
προσδοκιών του. Ξεκινώντας από τη
διάθεσή του να βοηθήσει πρακτικά,
συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη,
σήμερα έχει πολλά να πει για τον τρόπο
με τον οποίο πρέπει να συνδεθεί το πα-
νεπιστήμιο με την τοπική κοινωνία μέ-
σω της τεχνολογίας.
Διαπιστώνει ότι έχει επιτευχθεί «[...] μια
κίνηση ευαισθητοποίησης για τη μελέτη
αλλά και την αναβάθμιση της εκπαίδευ-
σης και της ποιότητας ζωής στα απομα-
κρυσμένα μέρη, στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη [...]».
Σε προσωπικό επίπεδο έχει διαμορφώ-
σει ολοκληρωμένη γνώση και πολιτική
άποψη για αυτά τα θέματα. Ποια είναι η
πολιτική που βλέπει για αυτά τα μέρη;
«Μια ενιαία αντιμετώπιση. Δεν έχει νόημα
να προωθούμε το σχολείο όταν τους υπό-
λοιπους τομείς τούς έχουμε παρατήσει.
Ουσιαστικά χρειάζεται να διαμορφωθεί
μια γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική -έ-
να αναπτυξιακό πρόγραμμα μέσα στο ο-
ποίο να ενταχθεί και το σχολείο σαν ένα
σημαντικό εκπαιδευτικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό κύτταρο.»
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Από τη Σχεδία στους Δορυφόρους
Ιστορίες Παιδείας στα μικρά νησιά του και τις απομονωμένες περιοχές Αιγαίου 

Ορεινές περιοχές: Δημοτικό Σχολείο Μονοδενδρίου στα Ζαγοροχώρια Νησιωτικές περιοχές: Δημοτικό Σχολείο Πυλών Καρπάθου



Λαθρομετανάστες 
ή Πρόσφυγες;
Του Γιώργου Μπουνταγκίδη*

Μ
εταναστευτικά ρεύματα εισρέουν συνεχώς στη Μυτιλήνη όπου
ζούμε και σπουδάζουμε. Καθώς το νησί αποτελεί διασυνοριακό
κόμβο, γινόμαστε όλοι μάρτυρες αυτού του φαινομένου.

Οικογένειες ολόκληρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, πρόσωπα εξαθλιωμένα,
μορφές κουρασμένες, ταλαιπωρημένες, καταβεβλημένες, χωρίς τροφή
και με ελάχιστα ή δίχως χρήματα, αλλά πάντα με την ελπίδα στα μάτια. Τέ-
τοιες μορφές βλέπουμε καθημερινά να τριγυρνούν στους δρόμους και ι-
δίως στο λιμάνι, το οποίο αποτελεί την έξοδό τους από το νησί για να συ-
νεχίσουν το ταξίδι τους στον τελικό προορισμό τους.
Εισροές γίνονται σε μεγάλο βαθμό στο Αιγαίο από την όμορη χώρα. Για
παράδειγμα, στα σύνορα με τη γειτονική Τουρκία το μεταναστευτικό ζή-
τημα έχει μετεξελιχθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, σε σύγχρονο δουλε-
μπόριο, με τους λαθρεμπόρους να δραστηριοποιούνται ανενόχλητοι, εκ-
μεταλλευόμενοι την ελπίδα κάποιων ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. 
Στην προσπάθειά τους να φτάσουν ζωντανοί στον τελικό τους προορισμό
-νωπή στη μνήμη όλων μας είναι η πρόσφατη τραγωδία με οκτώ νεκρούς
από πρόσκρουση του σκάφους που τους μετέφερε σε βράχια- οι άνθρω-
ποι αυτοί εμπλέκονται στα δαιδαλώδη αντιφατικά αρμόδια νομοθετικά
πλαίσια του κράτους-«σταθμού», όπου προσωρινά καταλήγουν, προκα-
λώντας μια γενική «κοινωνική δυσφορία». Ο φόβος, ο ρατσισμός, κίνδυ-
νοι δημόσιας υγείας είναι μερικά μόλις φαινόμενα που αναδύθηκαν και
βρίσκονται στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Η κοινή γνώμη είναι διχα-
σμένη.
Μέσα σε αυτή την κατάσταση τίθεται συχνά σε πολιτικό επίπεδο το ερώ-
τημα: «πρόσφυγες ή μετανάστες;». Η απάντησή είναι πως «είναι άνθρω-
ποι». Είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Άνθρωποι με τις ίδιες ανάγκες, άνθρω-
ποι που έχουν το δικαίωμα στη ζωή και στην ελευθερία. Γι’ αυτό και η με-
ταχείριση και η αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι ανθρώπινη.

* Ο Γιώργος Μπουνταγκίδης είναι φοιτητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
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Άνθρωποι χαμένοι στα σύνορα
Η

μετανάστευση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Χιλιάδες άνθρωποι χάνονται
καθημερινά στα σύνορα των εθνικών κρατών και ακόμα περισσότεροι υφίστανται καταπάτηση των δικαιωμά-
των τους στις χώρες υποδοχής. Ωστόσο, συχνά η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη απέναντι στις πολιτικές

διαχείρισης του ζητήματος. Η Ηλέκτρα Πετράκου και ο Γιώργος Μπουνταγκίδης αναπτύσσουν την προβληματική
και καταθέτουν ορισμένες θέσεις γύρω από το ζήτημα αυτό.
Αφορμή στάθηκε αφενός η ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Νοέμβριο στη Μυτιλήνη τα Τμήματα Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας & Ιστορίας, Γεωγραφίας και Κοινωνιολογίας και αφετέρου η έκθεση κατασκευών «Ασυνόδευτοι Ανήλικοι
Δημιουργοί», που πραγματοποιείται στις αρχές του Δεκέμβρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου α-
πό τα παιδιά που ζουν στη Μονάδα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων «Villa AzAdi».

Της Ηλέκτρας Πετράκου*

Ο
ι μετακινήσεις ατόμων ως μετανάστευση και άσυλο α-
ναδύονται στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα. Μετά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο καθιερώνονται τα διαβατήρια για

τη διάσχιση των συνόρων μεταξύ των εθνικών κρατών και
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθιερώνεται ο διαχωρισμός
μεταξύ μεταναστευτικού και προσφυγικού καθεστώτος ή με-
ταξύ εθελούσιας και εξαναγκαστικής μετακίνησης.
Η υιοθέτηση της Σέγκεν από την Ε.Ε. και η άρση των εθνικών
συνόρων των κρατών-μελών διαμορφώνουν μια ενιαία ευ-
ρωπαϊκή επικράτεια ή αλλιώς το χώρο της ελευθερίας, της α-
σφάλειας και της δικαιοσύνης που επιτάσσει ταυτόχρονα την
ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων αυτής της υπό διαμόρ-
φωση επικράτειας. Το ζήτημα της παράνομης μετανάστευ-
σης έρχεται στο προσκήνιο από τα κράτη-μέλη και την Ε.Ε. ως
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που πρέπει να κατα-
πολεμηθεί, ενώ το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων
των προσφύγων σταδιακά εντάσσεται, λόγω πολιτικών απο-
φάσεων, στην κατηγορία της παράνομης μετανάστευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται μια σειρά αντιλήψεων και πο-
λιτικών που αντιμετωπίζουν τις μετακινήσεις ως βασική απει-
λή και επικίνδυνο φαινόμενο για την Ευρώπη, περιορίζοντας
την προστασία και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων
των προσώπων. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που
στοιχειοθετούν τα παραπάνω είναι:

Η ιδιωτικοποίηση των ελέγχων για την είσοδο στην Ε.Ε..
Η δημιουργία βάσης δεδομένων με βιομετρικά στοιχεία
των εισερχομένων (eurodac).
Η σύνδεση της μετανάστευσης με την παρανομία, την τάξη
και την ασφάλεια.
Η επιλεκτική πολιτική στη βάση των οικονομικών αναγκών
των κρατών-μελών και ο χαρακτηρισμός ατόμων ως «οικο-
νομικών μεταναστών».
Η αντίληψη ότι μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο εκμε-
ταλλεύονται το ευρωπαϊκό προσφυγικό καθεστώς, ενώ δε
διώκεται στη χώρα του.
Η ίδρυση κέντρων κράτησης και στρατοπέδων στο έδαφος
των κρατών-μελών ή άλλων χωρών, για όσους προσπα-
θούν να έλθουν στην Ε.Ε. χωρίς να έχουν τα κατάλληλα έγ-
γραφα και έχουν συλληφθεί ή έχει διαταχθεί η απέλασή
τους.

Παγανή

Για την επίσημη ελληνική πολιτική δεν υπάρχουν πρόσφυγες
στην Ελλάδα, αφού είναι μηδενικό το ποσοστό αναγνώρισης,
όπως δεν υπάρχουν και τα παιδιά των μεταναστών που γεννι-
ούνται στην Ελλάδα λόγω της μη εγγραφής τους στα δημοτο-
λόγια. Άλλες επίσημες κυρίαρχες αντιλήψεις είναι ότι «η Ελλά-
δα δεν είναι μόνιμος προορισμός, είναι μια μικρή χώρα που
δεν μπορεί να αντέξει το μεγάλο αριθμό μεταναστών, η δημι-
ουργία “έξυπνων” συνόρων».
Αν είναι τυχεροί οι άνθρωποι και φτάσουν ζωντανοί σε μια
συνοριακή περιοχή της Ελλάδας, συνήθως συλλαμβάνονται

και κρατούνται σε κέντρα-φυλακές γιατί δεν έχουν τα απα-
ραίτητα έγγραφα. Σε αυτά τα κέντρα δεν τηρούνται ούτε οι
στοιχειώδεις κανόνες του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου
για το άσυλο, παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές θυμί-
ζουν στην Τουρκία ότι πρέπει να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δί-
καιο. Ακόμα και αυτοί που έχουν δικαίωμα για αίτηση ασύ-
λου, αντιμετωπίζονται κατασταλτικά και αυθαίρετα. Έτσι, γυ-
ναίκες, άντρες και παιδιά κρατούνταν μέχρι πρόσφατα στην
Παγανή της Λέσβου σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες.
Αλλά και εκείνοι που ασχολούνται με την κατοχύρωση στοι-
χειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιμετωπίζονται με κα-
χυποψία από τις αστυνομικές αρχές, που έχουν και την αρμο-
διότητα για τα ζητήματα του ασύλου. Παράδειγμα, ο ξυλο-
δαρμός προσφύγων και η κακοποίηση ενός Παλαιστινίου με-
τά την επίσκεψη του νέου υφυπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη -που αποφάσισε να κλείσει το Κέντρο-, όταν οι πρόσφυ-
γες διεκδίκησαν την απελευθέρωσή τους. Η επώνυμη καταγ-
γελία που έγινε για το περιστατικό, αντιμετωπίστηκε με σειρά
απειλών και κατηγοριών από την πλευρά της Αστυνομίας
προς τους πρόσφυγες, καθώς και στη νομικό και τους συνερ-
γάτες της που παρέχουν νομική στήριξη στους κρατουμέ-
νους.
Εν κατακλείδι, διάφορα ερωτήματα τίθενται για τη χάραξη
και άσκηση πολιτικής. αλλά και για όλους μας:

Τι θα γίνει με τους ανθρώπους που συνεχίζουν να έρχονται
στη Λέσβο, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κέντρα;
Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση του αιτήμα-
τος ασύλου και με ποια κριτήρια θα κρίνεται αυτή η ανα-
γνώριση;
Θα αποκεντρωθεί το σύστημα της αίτησης ασύλου για να
πάψουν να υφίστανται διακρίσεις όσοι ζητούν άσυλο;
Θα συμμετέχουν οι άνθρωποι που φτάνουν στην Ελλάδα
και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης στις αποφάσεις για τη
μετακίνησή τους και την εγκατάστασή τους, ή θα απελαύ-
νονται και θα επιστρέφονται σα να είναι αντικείμενα μετα-
ξύ των κρατών;
Προέχει η τουριστική εικόνα μιας περιοχής έναντι της κα-
τοχύρωσης δικαιωμάτων;

* H Ηλέκτρα Πετράκου είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμή-
ματος Γεωγραφίας.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα του  Αιγαίου, εκτός από την επιστη-
μονική προσέγγιση του ζητήματος, έχει κινητοποιηθεί σε ανθρω-
πιστικό επίπεδο.
Μερικές «αθόρυβες» ενέργειες θεσμικών και μη προσώπων:

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλή-
νη, φιλοξενήθηκε bazaar με τίτλο «Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Δημι-
ουργοί» καλλιτεχνημάτων που έχουν φιλοτεχνήσει παιδιά της
Μονάδας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων «Villa
AzAdi».
Φοιτητές παρέχουν εθελοντική εργασία στα κέντρα υποδοχής.

Από την πρυτανεία παραχωρείται το λεωφορείο του Πανεπιστη-
μίου για διευκόλυνση δραστηριοτήτων της «Villa AzAdi». 
Mε παρέμβαση του πρύτανη και σε συνεργασία με το τοπικό πα-
ράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διατίθενται μερίδες
φαγητού από τη Λέσχη Σίτισης. 
Οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν οργανώσει τα «κοφίνια αγάπης»,
όπου συλλέγονται ρούχα, παιχνίδια κ.ά. για τους μετανάστες. Και
πάλι οι υπάλληλοι ερυθροσταυρίτες αναλαμβάνουν τη διοχέτευ-
ση του υλικού

Αθόρυβα

Κληρονομιά του 20ού αιώνα
Δραστηριότητα των παιδιών στη «Villa AzAdi»
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Παράλληλες πορείες
Το ΣΠΑΤΠΕ και Myaegean
ΤΟΤΕ: ο «ΣΠΑΤΠΕ», Παναγιώτης Βούρος, 2η

σειρά περιβαλλοντολόγων (εισακτέος του
1988).
ΤΩΡΑ: ο «MyAegean», Γιάννης Αποστολό-
πουλος, 3η σειρά μηχανικών σχεδίασης (εισα-
κτέος του 2002). 
Η ζωή τα έφερε έτσι που ενώ ο Γιάννης σπου-
δάζει στην Ερμούπολη, ο Παναγιώτης είναι
την ίδια εποχή υπάλληλος στο Τμήμα Περι-
βάλλοντος της νομαρχίας Κυκλάδων στην Ερ-
μούπολη.
Αξιοποιήσαμε τη συγκυρία. Η «ΑΙΓΑΙΟ.edu»
προκάλεσε τη γνωριμία αυτών των δύο Αν-
θρώπων του Πανεπιστήμιου, που έχουν πα-
ραπλήσιες εμπειρίες φοιτητικών πρωτοβου-
λιών, ο καθένας στην εποχή του.

Το ΦΛΑΣ
1996: έχουν αποφοιτήσει οι πρώτοι περιβαλ-
λοντολόγοι και στην ελληνική κοινωνία επι-
κρατεί ακόμη «περιβαλλοντικός μεσαίωνας».
Ο Παναγιώτης βρίσκεται στη Μυτιλήνη ως με-
ταπτυχιακός φοιτητής με αγωνίες: «Πώς θα
μπορέσουν οι περιβαλλοντολόγοι να δοκιμά-
σουν τις γνώσεις τους στο “πεδίο”;», «πώς θα γί-
νουν γνωστοί στην κοινωνία;» Πάνω σ’ αυτόν
τον προβληματισμό γίνεται το «φλας», «θα ι-
δρύσουμε μια περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική
Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) με επιστήμονες, προερχό-
μενη από το Τμήμα Περιβάλλοντος». Έτσι γεν-
νήθηκε η ιδέα του ΣΠΑΤΠΕ.
Το 2002 η αγωνία των φοιτητών στην Ερμού-
πολη είχε άλλο χαρακτήρα: «Λένε ότι το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου είναι ένα μεγάλο Πανεπιστή-
μιο, αλλά πού ‘ν’ το, εμείς γιατί δεν το βλέπου-
με;» Στην περίπτωση του MyAegean, η «φλα-
σιά» ήταν ομαδική. Πάνω στη συζήτηση της
παρέας «μια χειμωνιάτικη νύχτα του Νοέμ-
βρη», πέφτει η ιδέα: «γιατί δε φτιάχνουμε μια η-
λεκτρονική “πανεπιστημιακή” κοινότητα;».

ΣΠΑΤΠΕ
Ο ΣΠΑΤΠΕ αποτέλεσε ένα «εργαστήρι» επαγ-
γελματικής δράσης. Νέοι περιβαλλοντολόγοι
είχαν την ευκαιρία να εργαστούν, σε εθελοντι-
κή βάση, ασκώντας το επάγγελμά τους. Ενδει-
κτική της δράσης του ΣΠΑΤΠΕ είναι η σειρά ε-
ξορμήσεων σε σχολεία της Λέσβου, της Σάμου,
της Ικαρίας και των Φούρνων και η επικοινωνία
με τους ανθρώπους της υπαίθρου. Η διοργά-
νωση τριών θερινών camps περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης σε Ψέριμο και Καστελλόριζο,
βρήκε αργότερα μιμητές και σε άλλες Μ.Κ.Ο.. Ο
Σύλλογος είχε γίνει αναγνωρίσιμος με αποτέλε-
σμα να του ανατίθενται έργα ευαισθητοποίη-
σης του κοινού (π.χ. ΔΕΥΑΜ Μυτιλήνης), ενώ υ-
πέβαλε και προτάσεις σε ανταγωνιστικά προ-
γράμματα από όπου χρηματοδοτήθηκε.
Ο ΣΠΑΤΠΕ συνεργάστηκε και υποστηρίχθηκε,
μεταξύ άλλων, από τη γενική γραμματεία Νέας
Γενιάς και το υπουργείο Αιγαίου, ενώ ηγετικός
υπήρξε ο ρόλος του σε δίκτυο Μ.Κ.Ο. για την
περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικά επαγγελματισμού και εξω-
στρέφειας είναι για παράδειγμα η δημιουργία ι-
στοσελίδας ήδη από το 1996 (www. aegean
.gr/spatpe), η συμμετοχή στον πρώτο τηλεμα-
ραθώνιο για το περιβάλλον με τη Λιάνα Κα-
νέλλη και το Νίκο Αλιάγα και η έκδοση
newsletter και εκπαιδευτικού υλικού που ακό-
μα και σήμερα αξιοποιούνται.

MyAegean
Η πρωτοβουλία MyAegean ξεκίνησε ως διαδι-
κτυακή κοινότητα, αλλά έλαβε και άλλες προε-
κτάσεις σε επίπεδο αντιλήψεων και δράσεων.
Ενώ η σύλληψη της ιδέας αφορούσε τη δημι-
ουργία ενός chat room μεταξύ των μελών (φοι-
τητών) που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Δί-
κτυο του Πανεπιστημίου, στην πράξη το εγχεί-
ρημα έγινε τεχνολογικά και κοινωνικά πολύ ευ-
ρύτερο.
Τεχνολογικά η διαδικτυακή πλατφόρμα αφορά
σε μια πύλη (my.aegean.gr) προσβάσιμη από
τους πάντες, που περιλαμβάνει chat και forum
αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα εικονικό café
στο οποίο κανείς συζητά, μαθαίνει νέα του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, ακόμη και χρήσιμες συμ-
βουλές για φοιτητές. Η πύλη έχει φτάσει κατά
μέσο όρο στις 30.000 επισκέψεις το μήνα
(1.000 την ημέρα). Εντυπωσιακή είναι η επισκε-
ψιμότητα και εκτός Αιγαίου, ιδιαίτερα κατά την
περίοδο των εγγραφών, όπου καταγράφονται
πολλά ερωτήματα από νεοεισαχθέντες προς
τους παλιούς φοιτητές για πρακτικές πληροφο-
ρίες σχετικά με το νησί, τη σχολή κ.λπ.. Συχνά υ-
πάρχουν ερωτήματα από παιδιά που τελειώ-
νουν το λύκειο και αναζητούν πληροφορίες ή
τη γνώμη φοιτητών για το περιεχόμενο σπου-
δών, τη φοιτητική ζωή και τις επαγγελματικές
προοπτικές σχολών του Αιγαίου.
Στην πορεία η περιπέτεια του MyAegean οδή-
γησε στην ιδέα-στόχο της δημιουργίας «κοινής
ταυτότητας και συνείδησης» των φοιτητών του
Αιγαίου. Πολλές αφίσες, cart postals, wall-
papers, Τ-shirts κ.λπ. έχουν φιλοτεχνηθεί από
τα μέλη του «MY» με κεντρικό μήνυμα «το Αι-
γαίο ένα Campus». Η δυναμική της παρέας και

της ιδέας οδήγησε στο MyExperience, που α-
ποτελεί μια διά ζώσης δράση με συναντήσεις
φοιτητών από διαφορετικά νησιά, εξορμήσεις
στην ύπαιθρο, διοργάνωση πολιτιστικών δρω-
μένων κ.ά..

Ανεκδοτολογικά
1998: «Μα, τα καημένα τα φωκάκια;» Η Ολυμπία
παλεύει μεταξύ των φιλοζωικών της συναισθη-
μάτων και της επιστημονικής γνώσης για να ε-
πιχειρηματολογήσει με τους ψαράδες, οι οποί-
οι παραπονιούνται για τις ζημιές στα δίχτυα
τους, κάποιο απόγευμα στο καφενείο των
Φούρνων. Εκεί αντιλαμβάνονται οι νέοι περι-
βαλλοντολόγοι πόσο σύνθετο είναι το έργο
που καλούνται να επιτελέσουν.
2005: «Παρακαλώ για την αποζημίωση των απο-
σκευών μου που χάθηκαν…» Κάποιος είδε φιλό-
ξενη ιστοσελίδα και μπήκε. Μια από τις αστείες
επικοινωνίες με το MyAegean ήταν ενός επιβά-

τη που μπέρδεψε το MY με το AIR, αξιώνοντας
αποζημίωση των αποσκευών που έχασε.

Ποιο το κέρδος;
Μέσα από τη δίωρη κουβέντα, ο Παναγιώτης
και ο Γιάννης συνειδητοποιούσαν συχνά τις ο-
μοιότητες που έχουν οι φοιτητικές πρωτοβου-
λίες.
Στο ερώτημα «ποιο το όφελος» για κάποιον
που συμμετέχει σ’ αυτές, οι απαντήσεις ήρθαν
από τον Παναγιώτη. Πιο παλιός και αποστασιο-
ποιημένος πια.
«Τα άμεσα οφέλη είναι η χαρά της συμμετοχής και
της δημιουργίας. Όμως ανεκτίμητη είναι η εμπει-
ρία που αποκτάς και την οποία αποτιμάς μετά α-
πό χρόνια. Δοκιμάζεις τις δυνάμεις σου και καλ-
λιεργείς δεξιότητες πριν βρεθείς αντιμέτωπος με
τη σκληρή και άχαρη πραγματικότητα. Δεν είναι
τυχαίο που σε προηγμένα κράτη η θητεία σε
Μ.Κ.Ο. λογίζεται ως επαγγελματική εμπειρία.»

Συνηθίζουμε να λέμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι οι Άνθρωποί του. Ότι δηλαδή
αυτό το υπό τεχνοκρατικούς όρους «ανορθόδοξο πανεπιστήμιο» δε θα είχε καν ξεκινήσει
αν δεν το πίστευε και δεν το στήριζε το έμψυχο δυναμικό του. Στη στήλη «Άνθρωποι ΤΟΤΕ
& ΤΩΡΑ» θα φιλοξενηθούν πρόσωπα και ομάδες, αντιπροσωπευτικές του «Ανθρώπου» του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οι πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών αποτελούν ιδιαίτερη πτυχή της ζωής στο Πανεπιστή-
μιο. Είναι οι εξω-ακαδημαϊκές αυτές πρωτοβουλίες που πηγάζουν μεν από τη νεανική ανη-
συχία, αλλά έχουν καταφέρει να αποτελούν πολιτιστική δημιουργία για το Πανεπιστήμιο
και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών μας.

ΤΟΤΕ: ΣΠΑΤΠΕ
Ο Σύλλογος Περιβαλλοντικής Αγωγής Τμήματος Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1997. Αντικεί-
μενό του η Περιβαλλοντική Αγωγή και Ευαισθητοποίηση, και μέλη του το ανθρώπινο δυ-
ναμικό του Τμήματος Περιβάλλοντος (φοιτητές, απόφοιτοι και διδάσκοντες).
ΤΩΡΑ: MyAegean
Η Διαδικτυακή Κοινότητα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σκοπός της η δικτύω-
ση φοιτητών από όλα τα νησιά, για να μεγαλώσει η παρέα και να ανταλλάσσονται εμπει-
ρίες από τη ζωή στα διάφορα νησιά και Σχολές.

Από το πρόγραμμα του ΣΠΑΤΠΕ: Αγρο-οικοσυστήματα στα Νησιά του Αιγαίου

Από το πρόγραμμα του ΣΠΑΤΠΕ: Υιοθετώ και
προστατεύω τον Κόλπο Καλλονής Λέσβου

Άνθρωποι ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ 



Α
ν η πολιτισμική ζύμωση και δημιουρ-
γία είναι ένα ζητούμενο στο σύγχρονο
ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, τα προ-

γράμματα εντατικής γλωσσικής προετοιμα-
σίας για φοιτητές Erasmus (Erasmus
Intensive Language Course - EILC) αποτε-
λούν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για την
καλλιέργεια αυτής της διαδικασίας. Στην Ελ-
λάδα λειτουργούν τέτοια προγράμματα σε
πέντε πανεπιστήμια και ένα από αυτά βρί-
σκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το
2005.
Στις πέντε συνεχείς χρονιές που έχει υλοποι-
ηθεί το πρόγραμμα, έχουν φιλοξενηθεί στη
Μυτιλήνη συνολικά 90 φοιτητές από όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες. Ο σκοπός του προγράμ-
ματος, όπως επισημαίνει η κ. Αργυρώ Ντίλι-
ου, που είναι υπεύθυνη για τη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας, είναι διττός: «Γλώσ-
σα και Πολιτισμός. Ως προς τη γλώσσα, κε-
ντρικός σκοπός είναι η κατάκτηση βασικών ε-
πικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αυτό επιτυγχάνε-
ται τόσο μέσα από συστηματική διδασκαλία
της γλώσσας, όσο και μέσα από άλλες επικοι-
νωνιακές δραστηριότητες και μεθόδους, π.χ.
παιχνίδια ρόλων. Τα μαθήματα της γλώσσας
είναι εντατικά και συνεπικουρούνται από δια-
λέξεις καθηγητών των Τμημάτων της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών.»
Το EILC, που οργανώνεται και υποστηρίζεται
από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
και Διεθνών Σχέσεων, «συνεπικουρεί την πο-
λιτική ενίσχυσης και προώθησης των λιγότερο
ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών της
Ευρώπης και συμβάλλει στη γνώση και τη διά-
δοση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού»,
αναφέρει η κ. Αριστέα Καζαντζή, η οποία
είναι συντονίστρια του προγράμματος. Τονί-
ζει επίσης ότι το Πανεπιστήμιο συγχρηματο-
δοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και προ-

σφέρει στους συμμετέχοντες σίτιση, μετακι-
νήσεις κ.ά..

Πολιτισμός, περιβάλλον…

Η γνωριμία των φοιτητών με τον ελληνικό

πολιτισμό και γενικά η επαφή τους με την
ελληνική πραγματικότητα επιτυγχάνεται και
μέσα από τη συμμετοχή τους σε πολιτιστι-
κές δραστηριότητες, όπως μαθήματα ελλη-
νικών παραδοσιακών χορών, επισκέψεις σε
μουσεία και αξιοθέατα του νησιού κ.ά.. Επί-

σης, οι εκδρομές που οργανώνονται, τους
δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το φυ-
σικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ η παρα-
μονή τους στο νησί τούς εξασφαλίζει ευκαι-
ρίες για επαφή με την τοπική κοινωνία σε
συνθήκες πραγματικής καθημερινής ζωής.

… και Πανεπιστήμιο

Το ακαδημαϊκό προφίλ του προγράμματος
ενισχύεται με διαλέξεις που πραγματοποι-
ούνται σχετικά με θέματα επικαιρότητας,
γλώσσας και πολιτισμού. Χαρακτηριστικά
θέματα διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν
φέτος είναι:

«Όψεις της μετανάστευσης» από την επί-
κουρη καθηγήτρια Ηλέκτρα Πετράκου, 
«Φωνητική και φωνολογία της Νέας Ελλη-
νικής» από τον επίκουρο καθηγητή Κώ-
στα Κανάκη,
«Ελληνικός Κινηματογράφος: χτες και σή-
μερα» από την επίκουρη καθηγήτρια Ει-
ρήνη Στάθη
«Οδυσσέας Ελύτης» από τους Α. Ντίλιου
και Α. Μιχαλακοπούλου.

Σύνδεση με τον τόπο

Η σύνδεση που επιτυγχάνεται με τον τόπο
είναι τέτοια, που αρκετοί από τους αλλοδα-
πούς φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτό το
πρόγραμμα επιστρέφουν με τις οικογένειές
τους για διακοπές και περαιτέρω εξερεύνη-
ση του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά δηλώ-
νουν κάποιοι από αυτούς: «Χάρη στο πρό-
γραμμα συνειδητοποιήσαμε ότι τελικά η Ελλά-
δα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Είναι έ-
νας τόπος που αξίζει κανείς να επισκεφτεί για
τον πολιτισμό, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που
προσφέρει και φυσικά το περιβάλλον του.»
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30 πρεσβευτές της Ελλάδας 
Φοιτητές από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν και φέτος με τον ελληνικό πολιτισμό, μαθαίνοντας και ζώντας
ελληνικά στο Αιγαίο. Νέοι άνθρωποι από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, την
Τσεχία, την Ολλανδία, την Τουρκία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Εσθονία και τη Σουηδία βρέθηκαν στη
Μυτιλήνη, έκαναν μαθήματα ελληνικής γλώσσας κι έζησαν ανάμεσά μας…

Του Στράτου Στρατηγάκη*

Μ
ερικοί φοβούνται, κάποιοι δεν ε-
μπνέονται και κάποιοι άλλοι πιστεύ-
ουν ότι είναι χαμηλό το επίπεδο. Η α-

λήθεια είναι τελείως διαφορετική. Στα περι-
φερειακά πανεπιστήμια, άρα και στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου, οι καθηγητές είναι νεώτεροι
σε ηλικία και βρίσκονται σε πιο δημιουργική
φάση της ζωής τους. Η αναλογία καθηγητών
προς φοιτητές είναι πολύ μικρή, με αποτέλε-
σμα να έχουν χρόνο να αφιερώσουν στους
φοιτητές τους. Το Πανεπιστήμιο έχει ήδη
κλείσει 25 χρόνια ζωής και έχει οργανωθεί,

ξεπερνώντας τις… παιδικές ασθένειες που
κατατρέχουν άλλα πανεπιστήμια. Το μεγάλο
ερώτημα, όμως, είναι το επίπεδο σπουδών. Η
αλήθεια είναι ότι δεν έχουν αξιολογηθεί ακό-
μη όλα τα τμήματα των πανεπιστημίων. Δεν
μπορούμε δηλαδή να έχουμε μία σύγκριση
με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Όμως το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου ήδη έχει αξιολογηθεί, με δι-
κή του πρωτοβουλία, από την Ένωση Ευρω-
παϊκών Πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης ήταν κολακευτικά για το πανε-
πιστήμιο, γεγονός που αίρει τις όποιες ανη-
συχίες μπορεί να είχε ο υποψήφιος φοιτητής.
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να ξεκαθαρί-

σουμε είναι ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν
έχει καμμία σχέση με τα περιφερειακά ΤΕΙ
που φθίνουν, γιατί η υποχρηματοδότηση που
ταλανίζει τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας είναι μεγα-
λύτερη στα ΤΕΙ και τα φέρνει στα όρια της
διάλυσης.
Ποιο θα είναι το κέρδος αυτού που θα επιλέ-
ξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για σπουδές; Θα
σπουδάσει ένα αντικείμενο, εξίσου καλά, έ-
χοντας συγκεντρώσει λιγότερα μόρια από
τον υποψήφιο που θα σπουδάσει στην Αθή-
να ή τη Θεσσαλονίκη (π.χ. Βάσεις του 2009:
Μαθηματικό Αθήνας 17.022 μόρια, Θεσσαλο-
νίκης 17.410 και Αιγαίου - Σάμος 14.441). Να

τονίσουμε εδώ κάτι που δε γνωρίζουν πολλοί
υποψήφιοι. Η βάση μιας σχολής εκφράζει μό-
νο τη ζήτηση που έχουν οι θέσεις σ’ αυτή κι
όχι την αξία της. Γι’ αυτό είναι χαμηλότερη η
βάση του Μαθηματικού στη Σάμο. Τι θα μπο-
ρούσε να σπουδάσει ένας φοιτητής στην Α-
θήνα ή τη Θεσσαλονίκη με τόσα μόρια; Μόνο
σε κάποιο ΤΕΙ.
Τελικά είναι πολύ λογικό να σπουδάζεις σε
νησί.

* Ο Στράτος Στρατηγάκης είναι εκπαιδευτικός
- αναλυτής, σύμβουλος επαγγελματικού 
προσανατολισμού.

Η βάση εισαγωγής εκφράζει μόνο τη ζήτηση που έχουν οι θέσεις σ’ ένα Τμήμα κι όχι την αξία του

Σπουδές σε νησί;
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Φ
έτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη δημοσίευση του σημαντικότερου κατά πολλούς βιβλίου που έ-
χει γραφτεί ποτέ, και 200 χρόνια από τη γέννηση του συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Πρόκειται βέβαια
για την Καταγωγή των ειδών και για τον Κάρολο Δαρβίνο (1809 - 1882). Το έργο αυτό θεμελίωσε τη Θεω-

ρία της Εξέλιξης, η οποία αποτελεί τη βάση της σύγχρονης Βιολογίας και των κλάδων της, όπως της επιστήμης
της Οικολογίας. Η σημασία της αποκρυσταλλώνεται στη φράση ενός από τους κορυφαίους παγκοσμίως γενετι-
στές και εξελικτικούς βιολόγους, του Theodosius Dobzhansky: «Τίποτα στη Βιολογία δεν έχει νόημα παρά μόνο
κάτω από το φως της Εξέλιξης.»
Το 2007 ο διακεκριμένος Έλληνας γενετιστής και εξελικτικός βιολόγος Κώστας Κριμπάς - συνεργάτης του
Dobzhansky - παρουσίασε το πόνημά του με τίτλο Κοινωνιοβιολογία (εκδ. Κάτοπτρο) και πρόσφατα το ογκώδες,
εξαιρετικά σημαντικό έργο του Δαρβινισμός και η ιστορία του έως τις μέρες μας (εκδ. Ωκεανίδα). Ο Λεωνίδας Λου-
λούδης, αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ευκαιρία της διπλής επετείου,
παρουσιάζει την Κοινωνιοβιολογία.

Γιώργος Κόκκορης, 
Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας

Του Λεωνίδα Λουλούδη*

Ο
ακαδημαϊκός Κώστας Κρι-
μπάς, διακεκριμένος πανεπι-
στημιακός δάσκαλος και ερευ-

νητής, δίνει και πάλι το παρών, μετά
το έξοχο δοκίμιό του για το φυτοπα-
θολόγο και φιλόλογο Γιάννη Σαρε-
γιάννη, προσθέτοντας ένα ακόμη έρ-
γο στην ήδη εκτεταμένη βιβλιογρα-
φία του, αξιοσημείωτης πρωτοτυπίας
και τόλμης. Η Κοινωνιοβιολογία του α-
ποτελεί, από όσο γνωρίζω, την πρώτη
στην ελληνική βιβλιογραφία ολοκλη-
ρωμένη προσέγγιση σε ένα θέμα που,
από το 1975, όταν εκδόθηκε η Κοινω-
νιοβιολογία του E.O. Wilson (ελληνική
έκδοση «Σύναλμα» 2000), δίχασε βα-
θιά τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα,
κατά κύριο λόγο των βιολόγων και
στη συνέχεια εκείνη των επιστημών
του ανθρώπου. Οι λόγοι είναι προφα-
νείς. Ο E.O Wilson, ένας από τους γνω-
στότερους ειδικούς στην ταξινόμηση
των μυρμηγκιών και στη μελέτη των
κοινωνιών τους, ακολουθώντας την έ-
γκυρη παράδοση των ηθολόγων επι-
χείρησε με την Κοινωνιοβιολογία να
μελετήσει τις κοινωνίες διαφόρων ζώ-
ων, μεταξύ άλλων και του ανθρώπου.
Ενδεχομένως αυτή η μελέτη να είχε α-
πήχηση μόνο στις βιολογικές σπου-
δές αν δεν είχε ασχοληθεί στο κατα-
ληκτικό της κεφάλαιο με τις ανθρώπι-
νες κοινωνίες, προτείνοντας βιολογι-
κές ερμηνείες των αναπαραγωγικών
και πολιτισμικών τους μηχανισμών.
Αυτό ειδικά το κεφάλαιο επέσυρε τη
μήνη επιφανών βιολόγων, μεταξύ των
οποίων ξεχωρίζουν τα ονόματα του
μακαρίτη πλέον S.J. Gould και του
R.C. Lewontin. Με το δεύτερο, ο Κρι-
μπάς συνδέεται όχι μόνο ως προς την
κοινή τους καταγωγή από τον πα-
τριάρχη της Θεωρίας της Εξέλιξης
Theodosius Dobzhansky (1900 -
1975), αλλά και με μακρά προσωπική
φιλία. Αναφέρω το τελευταίο γιατί έ-
χω τη γνώμη ότι η συγγραφική παρα-
γωγή του φιλελεύθερου Κριμπά από
το 1986, όταν εγκαινίασε, τουλάχι-
στον στην ελληνική βιβλιογραφία, με

τα Δαρβινικά (εκδ. «Ερμής») την ορι-
στική στροφή του στην ιστορία και τη
φιλοσοφία της βιολογίας, το έργο του
βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις
θέσεις του μαρξιστή Lewontin. Σε μια
ορισμένη πτυχή αυτής της δημιουργι-
κής αντίθεσης, την οποία θεωρώ πο-
λύ ενδιαφέρουσα, θα επανέλθω στη
συνέχεια.

Αναμενόμενη έκδοση

Για όσους παρακολουθούν συστημα-
τικά τον Κριμπά, ως ιστορικό και θεω-
ρητικό της Εξέλιξης, η έκδοση της Κοι-
νωνιοβιολογίας ήταν, σχεδόν, αναμε-
νόμενη. Ήδη, πριν μια δεκαετία, στο
πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του, με
τον εύγλωττο τίτλο «Εκτείνοντας το
Δαρβινισμό και άλλα δοκίμια», είχε α-
σχοληθεί με τις, και κατά τον ίδιο, πλέ-
ον διαμφισβητούμενες περιπτώσεις
της δαρβινικής επέκτασης, οι οποίες
δεν είναι άλλες από τις απόπειρες ερ-
μηνείας της κοινωνίας και ειδικότερα
της ηθικής της με βιολογικούς όρους.
Ωστόσο, στην οξεία κριτική του
Lewontin ότι αυτές οι απόπειρες δεν
είναι παρά ανάκληση του κυρίαρχου
κατά τα τέλη του 19ου αιώνα βιολογι-
κού ντετερμινισμού και κακέκτυπο ε-
πιστήμης, ο Κριμπάς δηλώνει ευθαρ-
σώς, από τότε, «γοητευμένος από το
πνευματικό θάρρος αυτού του εγχειρή-
ματος και από το επιστημονικό ενδια-
φέρον του». Από εκεί και πέρα, όσοι
γνωρίζουν το πείσμα με το οποίο ο
Κριμπάς υπερασπίζεται τις ιδέες του,
είχαν κάθε λόγο να αναμένουν την
Κοινωνιοβιολογία του, έστω και ως
προδημοσίευση της μεγάλης σύνθε-
σης, όπως αναφέρει στον Πρόλογο,
που ετοιμάζεται να εκδώσει προσε-
χώς με τίτλο Ο δαρβινισμός. Μία ιστο-
ρική και εννοιολογική ανασκόπηση.
Αν και η Κοινωνιοβιολογία του Κριμπά
αναφέρεται διεξοδικά στην Κοινωνιο-
βιολογία του Wilson, την οποία θεωρεί
ως μία από τις πέντε μεγάλες τομές
της εξελικτικής μετά τον Κάρολο
Δαρβίνο του 1858, σε καμμία περί-
πτωση δεν εξαντλείται σε αυτήν. Αντί-

θετα, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του βι-
βλίου έγκειται στα ανάντη και τα κα-
τάντη αυτού του ορμητικού χειμάρ-
ρου αμφισβήτησης, αν όχι της επιστη-
μολογικής εγκυρότητας τουλάχιστον
της εργαλειακής χρησιμότητας των ε-
πιστημών του ανθρώπου. Έτσι, ο ανα-
γνώστης, ήδη από τις πρώτες σελίδες
μυείται στα ενδότερα της νέας ώθη-
σης, η οποία δίνεται στη Θεωρία της
Εξέλιξης από τις αρχές της δεκαετίας
του 1960. Όταν η αλτρουιστική συ-
μπεριφορά είναι δύσκολο να κατα-
νοηθεί με τον απλό δαρβινισμό. Την
ανατροπή θα φέρει, στην προσπάθειά
του να επιλύσει το πρόβλημα του αλ-
τρουισμού, η μείζων συμβολή του
William Hamilton (1937 - 2000) με τις
εργασίες του για την εγκλείουσα αρ-
μοστικότητα, αυτό που αργότερα ο-
νομάσθηκε επιλογή συγγενών. Με α-
πλά λόγια, το άτομο με αλτρουιστική
συμπεριφορά ευνοεί την αναπαρα-
γωγή άλλων ατόμων εις βάρος του. Τις
αντιστάσεις του επιστημονικού κατε-
στημένου στην αναγνώριση και τη
δημοσίευση, το 1964, αυτής της ρηξι-
κέλευθης σύλληψης του Hamilton, α-
φηγείται τεκμηριωμένα ο Κριμπάς, υ-
ποδεικνύοντας την οδό που οδηγεί
μέσω του Maynard Smith και του
Robert Trivers στο Wilson. Αναφέρω

ενδεικτικά, για την οικονομία του κει-
μένου μου, αυτό το επεισόδιο, ένα α-
πό τα πολλά ανάλογα που συνθέτουν
την Κοινωνιοβιολογία, περισσότερο
για να δείξω τη μεθοδολογία εργα-
σίας του Κριμπά, ο οποίος συστηματι-
κά διασταυρώνει βιογραφικά στοιχεία
συνοδευόμενα από ανέκδοτο φωτο-
γραφικό υλικό και πλούσιο υλικό τεκ-
μηρίωσης με την ανάδυση νέων θεω-
ρητικών συλλήψεων στην ιστορία της
Εξέλιξης. Μέσω αυτού του προγράμ-
ματος συγγραφής, ο Κριμπάς θα πε-
ράσει από παρουσίαση και την κριτι-
κή της κοινωνιοβολογίας στα μακρο-
χρόνια αποτελέσματα αυτής της δια-
μάχης στην ανάπτυξη γνωστικών πε-
δίων και δράσεων πέραν της βιολο-
γίας, όπως η ηθική, η οικονομία, η αι-
σθητική, η μουσική, η γλώσσα, ο χο-
ρός, η ψυχολογία, η επιστημολογία, η
λογική. Προς αποφυγήν παρεξηγήσε-
ων, θα ήταν περισσότερο συνεπές με
την προσεκτική ανάλυση του Κριμπά
να προσθέσουμε σε όλα τα ονόματα
αυτών των γνωστικών πεδίων το επί-
θετο «εξελικτική» διά της οποίας το ό-
λο εγχείρημα ανάγεται στον προ-
γραμματικό στόχο του Wilson περί
συνθέσεως των επιστημών της φύσης
και του ανθρώπου, τον οριζόμενο, α-
πό τον ίδιο, με το νεολογισμό «σύναλ-
μα». Αυτό που δεν επιδέχεται παρεξη-
γήσεων είναι το συμπέρασμα του Κρι-
μπά ότι, για παράδειγμα, οι βασικές η-
θικές αξίες αλλά και η λογική, όπως
και οι βαθιές γλωσσικές δομές (σε α-
ναπάντεχη συμμαχία με τη γλωσσο-
λογία του Τσόμσκι) είναι εγγενείς, κοι-
νές σε όλους τους ανθρώπους από
κοινή γενετική εγγραφή, έτσι ώστε να
παρέχουν την εντύπωση ότι έχουν μια
εξωπραγματική, μεταφυσική υπόστα-
ση. Στο πόσο τολμηρή είναι αυτή η υ-
πόθεση θα αφιερώσω το τελευταίο
σχόλιό μου για την Kοινωνιοβιολογία
του Κριμπά. Μιας όμως και ανέφερα
τον Τσόμσκι της δεκαετίας του 1960,
μου προκαλεί εντύπωση γιατί ο Κρι-
μπάς δε σχολιάζει το έργο του μείζο-
νος Αμερικανού κοινωνιολόγου
Talcott Parsons, το οποίο αναπτύσ-

σεται την ίδια περίοδο, εισάγοντας έ-
να δομολειτουργικό μοντέλο περι-
γραφής ιεραρχημένων ορίων μεταξύ
του βιολογικού, του κοινωνικού και
του πολιτισμικού πολύ συγγενές, ώ-
στε να πιθανολογείται ότι άμεσα ή έ-
στω έμμεσα, επηρέασε και την ανά-
πτυξη της θεωρίας της εξέλιξης της ί-
διας περιόδου.
Να έρθω, καταλήγοντας, στη διαφω-
νία Κριμπά - Lewontin, όπως υποσχέ-
θηκα στην εισαγωγή μου. Διερωτό-
μουν από καιρό γιατί ο Κώστας Κρι-
μπάς έχει επανειλημμένα συνοδεύσει
την αυτονόητη δήλωση ότι η κριτική
στην επιστήμη είναι καλόδεχτη, χα-
ρακτηρίζοντάς την με τον αυταρχικό
όρο «αστυνόμευση» (βλ. σχετ. τα προ-
λογικά του κείμενα στο Σεξουαλικό πί-
θηκο του Ε. Καφετζόπουλου και στο
Η Βιολογία ως Ιδεολογία του R.
Lewontin). Η τελευταία φράση του
στην Κοινωνιοβιολογία αφιερώνεται
στην ίδια αναγκαιότητα: «πρέπει να α-
ναγνωρίζουμε στους αντιπάλους της
κοινωνιοβιολογίας, όχι μόνο τις αρνητι-
κές τους πλευρές αλλά και την θετική
τους συνεισφορά στην αστυνόμευση
του κλάδου». Νομίζω ότι τώρα, με την
ολοκληρωμένη έκθεση των απόψεών
του για την κοινωνιοβιολογία, έχω την
απάντηση γι’ αυτή την, εκ πρώτης ό-
ψεως, παράδοξη εμμονή ενός πάντο-
τε κυριολεκτούντος επιστήμονα και
φιλελεύθερου διανοουμένου. Ο Κρι-
μπάς, πιστός στην επιστημολογία του
Popper, δεν έχει πεισθεί από τα επι-
χειρήματα εναντίον της κοινωνιοβιο-
λογίας. Από την άλλη γνωρίζει, όσο ί-
σως λίγοι, τις κακοτοπιές (για παρά-
δειγμα τον αναγωγισμό ή τη φυσιο-
κρατική πλάνη), οι οποίες παραμο-
νεύουν την Εξελικτική Θεωρία όταν ε-
πεκτείνεται πέραν των «σκληρών» και
αυστηρών επιστημονικών κλάδων επί
των οποίων θεμελιώθηκε. Όπερ έδει
δείξαι, ή αλλιώς ένα σπάνιο παράδειγ-
μα ακαδημαϊκού θάρρους και ήθους.

* Ο Λεωνίδας Λουλούδης είναι αντι-
πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

Ιστορία της εξέλιξης 

Κώστα Β. Κριμπά, Κοινωνιοβιολογία,
Εκδόσεις Κάτοπτρο, 2007, Σελ. 203.
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ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

� Καθομολογήσεις
Σχολή Επιστημών της Διοίκη-
σης, 4/12/09, Χίος
Σχολή Θετικών Επιστημών,
11/12/09, Καρλόβασι
Σχολή Περιβάλλοντος,
17/12/09, Μυτιλήνη
Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών, 18/12/09, Μυτιλήνη

� Αναγόρευση σε επίτιμο διδά-
κτορα του ακαδημαϊκού Στα-
μάτη Κριμιζή
Τμήμα Μηχανικών Οικονο-
μίας και Διοίκησης, 4/12/09,
Χίος 

� Αναγόρευση σε επίτιμο διδά-
κτορα του σκηνοθέτη Θόδω-
ρου Αγγελόπουλου
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολο-
γίας και Επικοινωνίας,
9/12/09, Μυτιλήνη

� 10χρονα του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών
Εορταστική εκδήλωση,
9/12/09, Ρόδος

� Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων αξιολόγησης των ελ-
ληνικών απολογισμών
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης από το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και βράβευση εται-
ρειών με την πληρέστερη κά-
λυψη των δεικτών GRI,
8/12/09, Αθήνα

� Διαλέξεις
- «Η θέση του Ερμήλου ή Δη-
μοκριθηράκλειτου (1817) Μι-
χαήλου του Περδικάρη στην
ιστορία του ελληνικού μυθι-
στορήματος» & «Γαλλικές επι-
δράσεις στην ελληνική
πεζογραφία του 19ου αιώνα»,
του καθηγητή και διευθυντή
του Νεοελληνικού Ινστιτού-
του της Σορβόννης (Paris IV),
Henri Tonnet
- «H ιδέα της Ευρώπης στη νε-
οελληνική σκέψη του 19ου

αιώνα», της καθηγήτριας του
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθη-
νών Βίκυς Πάτσιου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης, 11 &
12/12/09, Ρόδος

FREAKS & geeks
ΕΜΑ, ΛΕΝΙΩ, ΞΕΝΙΑ - ΜΑΚΗΣ, ΚΛΑΡΚ, OLDBOY;

Ο
ι «FREAKS & geeks» βρί-
σκονται κάπου ανάμεσά
μας, στη Χίο, τη Σύρο, τη

Μυτιλήνη… Μια σειρά κόμικς
από την ομάδα ICONOTOPIA,
που δημιουργήθηκε στο Τμήμα
Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Ε-
πικοινωνίας το 2003 και ασχο-
λείται με τη μελέτη της ιστορίας
και θεωρίας των κόμικς. Η έντο-
νη δραστηριοποίηση της ομά-
δας όλα αυτά τα χρόνια (οργά-
νωση συνεδρίων, εκδόσεις κ.ά.)
έχει συμβάλει καθοριστικά, ώ-
στε σήμερα το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και ειδικότερα το
Τ.Π.Τ.Ε. να θεωρείται ως το πιο
δυναμικό κύτταρο έρευνας και
ανάπτυξης κόμικς στην Ελλάδα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε
την ICONOTOPIA που με μεγά-
λη προθυμία ανταποκρίθηκε
στην πρόσκληση της «ΑΙ-
ΓΑΙΟ.edu» για τη δημιουργία
κόμικς, τα οποία θα φιλοξενού-
νται σε αυτήν τη σελίδα της ε-
φημερίδας.




