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Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

(σελ. 4)

(σελ. 3)

Επίτιμος
Διδάκτορας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Βραβείο
«Χατζηεμ-
μανουήλ»

(σελ. 8-9)

ΜΟΥΣΕΙΑ

Ποιος είναι
ο ρόλος
των μουσείων
στη
συγχρονη
κοινωνία;

(σελ. 15)

Στην εποχή της
κλιματικής αλλαγής

� Έρευνα για την
ανταγωνιστικότητα
και τη διαφάνεια
των πρακτικών
των λιμανιών
(σελ. 10)

� Αξιολόγηση
της κοινωνικής
ευθύνης ελληνικών
επιχειρήσεων
(σελ. 3)

� Νέες διακρίσεις
στη Γεωγραφία
και το Τμήμα
Μηχανικών
Οικονομίας
και Διοίκησης
(σελ. 3)

� Marine Traffic:
μια διαδικτυακή
υπηρεσία για τον
εντοπισμό της
θέσης των πλοίων
(σελ. 10)

� Μεταφυσικά ερωτήματα
� Πρακτικά προβλήματα (σελ. 6)

Αιγαίο:
«η άλλη Ελλάδα»
Νέοι επιστήμονες σε νέες ερευνητικές περιοχές

ΚΟΜΙΚΣ

Θαλάσσιο παιχνίδι.
Ομαδική εργασία των φοιτητών
Ζαφειρίας Ιωάννου, Αντιγόνης
Κακλίδη , Γιάννη Τσάκωνα
και Αλεξάνδρας Χασανίδου
στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων
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Δ
εν «κομίζω γλαύκας εν Αθήναις» αν ι-
σχυριστώ ότι το Πανεπιστήμιο διαφέ-
ρει από τα άλλα μεταλυκειακά εκπαι-

δευτικά ιδρύματα, κυρίως ως προς τη διεξα-
γωγή έρευνας και την ένταξη της δημιουρ-
γούμενης καινούργιας γνώσης στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. Η διαφορά του πανεπι-
στημιακού πτυχίου
από άλλα χαρτιά
δεν είναι μόνο η βα-
θύτερη και πλατύτε-
ρη γνώση του αντι-
κειμένου. Είναι και η
ενσωμάτωση στις
σπουδές της επι-
στημονικής μεθό-
δου, της διαδικασίας της έρευνας, της συμ-
μετοχής στην παραγωγή καινούργιας γνώ-
σης. Και αν για τα άλλα πανεπιστήμια η έ-
ρευνα είναι απλά μία από τις παραδοσιακές
δραστηριότητές τους, για ένα καινούργιο
περιφερειακό πανεπιστήμιο, όπως το δικό
μας, η διεξαγωγή έρευνας στο ψηλότερο δυ-
νατόν επίπεδο είναι όρος επιβίωσης για λό-
γους όχι μόνο κύρους, αλλά και καθαρά
πρακτικούς.
Η κατάσταση σήμερα στο ΠΑ είναι ενθαρρυ-
ντική. Ο δείκτης δημοσιεύσεων ανά καθηγη-
τή, ένας σημαντικός δείκτης αξιολόγησης
του έργου μας, είναι αρκετά πάνω από το μέ-
σο όρο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστη-
μίων. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά σημα-
ντικό. Το λογισμικό βάσης δεδομένων που α-
ναπτύχθηκε από συναδέλφους του ΜΠΕΣ
και θα περιλάβει όλες τις δημοσιεύσεις μας,
θα αποτελέσει ένα εργαλείο διαφάνειας και
αυτογνωσίας εφόσον εφαρμοσθεί.
Όμως, το καλό ερευνητικό αποτέλεσμα που
έχει επιτευχθεί προέρχεται από ατομικές
προσπάθειες των μελών της ερευνητικής

μας κοινότητας. Δεν έχει διαμορφωθεί μία
στρατηγική έρευνας που θα μας κάνει ανα-
γνωρίσιμους με διακριτό ρόλο στα πανεπι-
στημιακά πράγματα της ευρύτερης περιο-
χής.
Σε αυτή την κατεύθυνση, κατά τη γνώμη
μου, η προσπάθεια που πρέπει να καταβλη-

θεί είναι να δοθεί
έμφαση στην ενί-
σχυση ερευνητι-
κών προσπαθειών
όπου το ΠΑ έχει
πλεονέκτημα λόγω
ιστορίας ή θέσης.
Πρέπει να προσ-
διορισθούν αυτές

οι περιοχές «niche» - για να δανειστώ έναν ό-
ρο από τα οικονομικά - και να εστιάσουμε ε-
κεί. Τέτοιες περιοχές, ήδη αναγνωρίσιμες,
μπορεί να είναι ο χώρος του περιβάλλοντος,
της σχεδίασης προϊόντων, της ναυτιλίας, ή
των μεσογειακών σπουδών. Έχουμε αρκετά
τμήματα με διακριτό αντικείμενο. Γύρω από
αυτά τα τμήματα-πυρήνες μπορούν να δια-
μορφωθούν πόλοι αριστείας, με τη συνδρο-
μή όλης της κοινότητας. Θα προκύψουν πολ-
λαπλασιαστικά οφέλη, με αποτέλεσμα να α-
νέβουν και άλλα τμήματα ή εργαστήρια που
έχουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Η ίδρυση ε-
ρευνητικών κέντρων του Πανεπιστημίου, ό-
πως το Κέντρο Θεωρητικών Σπουδών «Κ. Κα-
ραθεοδωρή» στη Σάμο, βοηθάει προς αυτή
την κατεύθυνση.
Σε επίπεδο στελέχωσης, παρατηρείται στα
καινούργια τμήματα να συνυπάρχουν πολλά
γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται α-
πό ένα διδάσκοντα-ερευνητή, μία φυσιολο-
γική αρχική κατάσταση δεδομένου του αντι-
κειμένου του τμήματος (πχ. ΤΜΟΔ). Για να υ-
πάρξει, όμως, έρευνα με επίπτωση (impact)

είναι αναγκαία η δημιουργία ισχυρών ερευ-
νητικών ομάδων. Άρα τα τμήματα πρέπει να
βρουν τρόπους να ενισχύσουν τις ερευνητι-
κές ομάδες τους διατηρώντας την ποικιλία
των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων.
Μακροπρόθεσμα πρέπει να εξετάσουμε και
το είδος των τμημάτων που θέλουμε. Η αρχι-
κή στρατηγική με τμήματα σχετικά χαμηλού
κόστους και καινοτόμο περιεχόμενο ήταν
μία σοφή επιλογή, που δούλεψε για τα προη-
γούμενα 25 χρόνια. Όμως, σε μία καθαρά τε-
χνολογική εποχή, το ΠΑ μπορεί και πρέπει να
διαθέτει έναν ικανό αριθμό περισσότερο ή
λιγότερο παραδοσιακών τεχνολογικών τμη-
μάτων. Εκτός από το εγγενές ενδιαφέρον
μίας τέτοιας επιλογής, της επιλογής-φιλοδο-
ξίας το ΠΑ να είναι ένα μεγάλο, γενικό πανε-
πιστήμιο, μία τέτοια επιλογή τμημάτων μάς

κάνει περισσότερο ανθεκτικούς στον αντα-
γωνισμό από ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα ι-
δρύσουν τμήματα παρεμφερούς αντικειμέ-
νου με αυτό των τμημάτων του ΠΑ σήμερα.
Πάντως, σήμερα τα πανεπιστήμια είναι πολύ
δυσκίνητα. Τίποτα από τα παραπάνω δε θα
βοηθήσει εφόσον το Πανεπιστήμιο δεν κα-
τακτήσει την αυτονομία του από την εσω- ή
εξω-πανεπιστημιακή πολιτική εξουσία, ώστε
να κινηθεί ευέλικτα στο διεθνές γίγνεσθαι
λογοδοτώντας κάθε στιγμή στην ελληνική
κοινωνία.
Μία συνολική συζήτηση με αντικείμενο τα
παραπάνω πρέπει να γίνει το συντομότερο
δυνατόν σε επίπεδο τμημάτων και Συγκλή-
του, ώστε να διαμορφωθεί μία στρατηγική έ-
ρευνας και ανάπτυξης του ΠΑ με ορίζοντα
20ετίας.
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Συγκριτικά πλεονεκτήματα στην έρευνα

Μικτή Ελπίδων

Του Ιωάννη Γκιάλα
Αντιπρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σ
’ αυτό το φύλλο, με αφορμή την επικαιρότητα, αναδει-
κνύεται η δουλειά νεαρών μελών της ακαδημαϊκής μας
κοινότητας. Αντιπροσωπευτικά και απολύτως ενδεικτι-

κά παραδείγματα μιας νέας γενιάς επιστημόνων του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, δείγμα της «μικτής ελπίδων». Διακρίσεις,
συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, φοιτητικές
πρωτοβουλίες…, καθιστούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ολοένα
και πιο ορατό μέσα από την κινητικότητα των στελεχών του.
Όπως επισημαίνει ο αντιπρύτανης καθηγητής κ. Γιάννης Γκιά-
λας, θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική αξιοποίησης και προ-
σανατολισμού των μεμονωμένων ερευνητικών επιτευγμάτων
προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης πόλων αριστείας με την

ενθάρρυνση διατμηματικών συνεργασιών σε ειδικές-εστια-
σμένες περιοχές έρευνας.
Στις σελίδες αυτού του φύλλου θα συναντήσετε τρεις οπτικές
για την Κλιματική Αλλαγή: της διαδικασίας έρευνας του φαι-
νομένου, της μελέτης επιπτώσεών του αλλά και το χιούμορ.
Φαίνεται ότι το «φαινόμενο» έχει πια εγκατασταθεί ως μόνιμη
διάσταση στην καθημερινότητα και στο υποσυνείδητό μας.

Έκρηξη ενημερωτικών πρωτοβουλιών

Ευχάριστη έκπληξη για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Αι-
γαίου αποτελεί η ευτυχής συγκυρία τριών σχεδόν ταυτόχρο-

νων εκδόσεων. Μετά την έκδοση της ΑΙΓΑΙΟ.edu, με δια-
φορά ενός μήνα, κυκλοφόρησε η φοιτητική εφημερίδα
Aegean University Press που ξεκίνησε από τη Λέσβο και τη
Λήμνο και επεκτείνεται στα υπόλοιπα νησιά παρουσίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την αρχή του 2010 κυκλοφόρησε
ηλεκτρονικά και το έντυπο ενημέρωσης του Τμήματος Περι-
βάλλοντος Π&Φ (Περιβάλλον και Φύση). Δείγμα της αγωνίας
μας να γίνουμε ορατοί; Δείγμα ζωντανής κοινότητας; Σί-
γουρα, πάντως, η θετική εκδοχή του Ελληνικού Πανεπιστη-
μίου που δοκιμάζεται και επικρίνεται ισοπεδωτικά. Από τις
σελίδες μας να ευχηθούμε και στις δύο πρωτοβουλίες «καλο-
τάξιδες».
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Νέοι σχολικοί χάρτες
Η Διεθνής Χαρτογραφική Ένωση βράβευσε το Τμήμα Γεωγραφίας για τους νέους σχολικούς χάρτες.

Σ
το πλαίσιο της εκδήλωσης
CSR REPORTING FORUM
2009, που πραγματοποιή-

θηκε το Δεκέμβριο στο ξενοδο-
χείο «Sofitel Athens Airport», το
Τμήμα Περιβάλλοντος ανακοίνω-
σε τα αποτελέσματα αξιολόγησης
των ελληνικών απολογισμών Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης βάσει
του διεθνούς προτύπου GRI
(Global Reporting Initiative). Σε
αυτήν παρουσιάστηκε κατάταξη
των ελληνικών απολογισμών Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης όπως

προκύπτει από μεθοδολογία
(benchmarking) που έχει αναπτύ-
ξει η ερευνητική ομάδα του λέ-
κτορα Κων/νου Ευαγγελινού στο
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Πε-
ριβαλλοντικής Πολιτικής και
Διαχείρισης. Την εκδήλωση διορ-
γάνωσαν από κοινού οι εταιρείες
Sustainable Development και
Connective WGSE. Μετά την ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων, α-
πονεμήθηκαν βραβεία και έπαι-
νοι, στις εταιρείες των οποίων οι
Απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνι-

κής Ευθύνης παρουσιάζουν πλη-
ρέστερη κάλυψη των δεικτών GRI.
Οι εταιρείες που βρέθηκαν στις
πρώτες θέσεις είναι:

ΤΙΤΑΝ: 1ο Βραβείο υψηλής επί-
δοσης έκθεσης ΕΚΕ 2008 βά-
σει δεικτών GRI-G3

Coca–Cola Hellenic: 2ο Βρα-
βείο υψηλής επίδοσης έκθε-
σης ΕΚΕ 2008 βάσει δεικτών
GRI-G3

Coca-cola 3E: 3ο Βραβείο υψη-
λής επίδοσης έκθεσης Ε-
ΚΕ 2008 βάσει δεικτών GRI-G3

Ελληνικά Πετρέλαια: Βραβείο
βέλτιστης ετήσιας προόδου
για την έκθεση ΕΚΕ 2008 σε
σχέση με την έκθεση ΕΚΕ
2007 βάσει δεικτών GRI-G3

Ωστόσο, έπαινο υψηλής επίδοσης
απέσπασαν και οι εταιρείες Εμπο-
ρική Τράπεζα, Motor Oil, Τράπεζα
Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, ΟΤΕ,
ΑΓΕΤ Ηρακλής, Vodafone, Διεθνής
Αερολιμένας «Ελ. Βενιζέλος»,
Interamerican, S&B Βιομηχανικά
Ορυκτά και Cosmote.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Χρυσό μετάλλιο στους Εύζωνες…

Βραβείο «Χατζηεμμανουήλ»

Σ
το 1ο φύλλο της «ΑΙΓΑΙΟ.edu» παρου-
σιάστηκε το έργο των νέων σχολικών
χαρτών που πρόκειται να ενταχθούν

στα ελληνικά σχολεία. Ένα σημαντικό έργο
που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας
και ειδικότερα το Εργαστήριο Χαρτογρα-
φίας και Γεωπληροφορικής. Οι ευχάριστες
εξελίξεις μάς πρόλαβαν. Το Νοέμβριο του
2009, στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Συνε-
δρίου Χαρτογραφίας, που διοργανώθηκε α-
πό τη Διεθνή Χαρτογραφική Ένωση
(International Cartographic Association) στο
Σαντιάγο της Χιλής, οι νέοι σχολικοί χάρτες,
που τυπικά ανήκουν πλέον στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο βραβεύτηκαν με το πρώτο βρα-
βείο στην κατηγορία τους.

Η βράβευση αποκτά ιδιαίτερη αξία χάρη
στο διεθνές επιστημονικό κύρος του αξιολο-
γητή, δηλαδή της Διεθνούς Χαρτογραφικής
Ένωσης, η οποία συμπλήρωσε 50 χρόνια πα-
ρουσίας στην ανάδειξη της χαρτογραφίας
ως εργαλείου έρευνας, εκπαίδευσης και υ-
ποστήριξης λήψης αποφάσεων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την υλοποίη-
ση του έργου των χαρτών, το Τμήμα Γεωγρα-
φίας συνεργάστηκε επιστημονικά με μέλη
ΔΕΠ από τα Τμήματα Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Α.Π.Θ.,
τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Α.Π.Θ., του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς επίσης
του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου

Πανεπιστημίου. Η διεπιστημονική σύνθεση
της ομάδας εξασφάλισε τις προϋποθέσεις
δημιουργίας ολοκληρωμένου χαρτογραφι-
κού υλικού, το οποίο βασίζεται ταυτόχρονα
τόσο στις σύγχρονες χαρτογραφικές από-
ψεις και θεωρίες, όσο και στις σύγχρονες αρ-
χές της Διδακτικής της Γεωγραφίας.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του έργου,
οι νέοι σχολικοί χάρτες αξιολογήθηκαν για
την παιδαγωγική τους επάρκεια και καταλ-
ληλότητα. Η αξιολόγησή τους πραγματοποι-
ήθηκε από τα Παιδαγωγικά Τμήματα του
Α.Π.Θ. και του Δ.Π.Θ., με χρήση περισσοτέ-
ρων των 2.000 ερωτηματολογίων προς δα-
σκάλους, καθηγητές και μαθητές, με ιδιαίτε-
ρα θετικά σχόλια.

Μετά και από τη διεθνή τους αναγνώριση,
είναι πλέον καιρός οι χάρτες να φτάσουν
στα σχολεία και στα χέρια των μαθητών και
εκπαιδευτικών.

Στη 2η θέση παγκόσμιου
διαγωνισμού η ομάδα
που συμμετείχε το ΤΜΟΔ:
Διαγωνισμός 2,5 ετών
κρίθηκε στο 20λεπτο…

Η
Νetflix είναι το μεγαλύτερο διαδικτυακό
«βιντεοκλάμπ» των ΗΠΑ. Όταν η εται-
ρεία κατάλαβε ότι οι πελάτες της δυσκο-

λεύονται να βρουν άκρη μέσα στις 150.000 (!)
ταινίες που διαθέτει, απευθύνθηκε στην επι-
στημονική κοινότητα, προκηρύσσοντας σχετι-
κό διαγωνισμό. Στόχος ήταν η βελτίωση του
συστήματος υποδείξεων ώστε να ταιριάζει α-
κριβώς με το γούστο του ενοικιαστή ταινιών
και για το λόγο αυτόν προκήρυξε ένα διαγωνι-
σμό τον οποίο θα κέρδιζε όποιος κατάφερνε να
αναβαθμίσει την επίδοση του συστήματος κα-
τά 10%.
Σε αυτό τον ιδιότυπο διαγωνισμό, τη δεύτερη
θέση κατέλαβε η ομάδα «Τhe Εnsemble»,
στην οποία συμμετείχε ο επίκουρος καθηγητής
Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Οικο-
νομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου κ. Νικόλαος Αμπαζής και ο συνεργάτης του
ερευνητής κ. Γιώργος Τσάγκας. Η ομάδα «Τhe
Εnsemble» κατέθεσε την πρότασή της μόλις 20
λεπτά μετά την ομάδα «BellKor’s Pragmatic
Chaos» που βελτίωσε εξίσου το σύστημα
(10,06%) και τελικά κέρδισε το διαγωνισμό.

Σημαντικός θεσμός για τη βράβευση της διδακτικής αριστείας
στη Σχολή Θετικών Επιστημών

Σ
τις 9 Ιανουαρίου 2010, η ελληνική κοινωνία
συγκλονίσθηκε, εν μέσω γενικευμένης κρί-
σης και απογοήτευσης, από τη στάση των

Ευζώνων φρουρών του Αγνώστου Στρατιώτου,
οι οποίοι δεν απομακρύνθηκαν από τη θέση
τους, παρά την προαναγγελία για την τοποθέτη-
ση βόμβας πλησίον τους, στον αύλειο χώρο τη

Βουλής. Η στάση αυτή, που χαιρετίσθηκε από
την Πολιτεία, κυρίως όμως αναγνωρίστηκε στις
ατομικές συνειδήσεις των πολιτών, αποτέλεσε έ-
να σκίρτημα ελπίδας και αντίστασης στην πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα κατάρρευσης αξιών. Το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ίδρυμα που νομιμοποιεί-
ται ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας κυρίως μέ-

σα από τις πολλαπλές αξίες που υπηρετεί ιστορι-
κά, αποφάσισε με εισήγηση του πρύτανη και ο-
μόφωνη αποδοχή από τη Σύγκλητο, όπως απο-
νείμει το Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύματος στην
Προεδρική Φρουρά και τους Εύζωνες για την
παραδειγματική στάση τους υπέρ των θεσμών
και αρχών της Δημοκρατίας. Εύγε!

Η
άδολη και αυθεντική συνει-
σφορά πολιτών του Αιγαίου
υπέρ του έργου και της υ-

πόστασης του Πανεπιστημίου μας
βρήκε πρόσφατα ένα νέο υποδειγ-
ματικό παράδειγμα στο πρόσωπο
του κ. Εμμανουήλ Χατζηεμμα-
νουήλ. Ο κ. Χατζηεμμανουήλ, με-
τανάστης στις ΗΠΑ, τιμά τη μνήμη
της συζύγου του Αθηνάς ιδρύο-
ντας και χρηματοδοτώντας με

$50.000, στη Σχολή Θετικών Επι-
στημών στη γενέτειρά του Σάμο,
δράσεις υπέρ της αριστείας του δι-
δακτικού έργου. Η Κοσμητεία της
Σχολής απεφάσισε τις διαδικασίες
προκήρυξης και αξιολόγησης των
σχετικών υποψηφιοτήτων-προτά-
σεων και η πρώτη απονομή θα λά-
βει χώρα εντός του 2010.
Ο κ. Χατζηεμμανουήλ, με την ευ-
γενή πράξη του, αποδεικνύει την

αποδοχή στην ευρύτερη κοινωνία
της σημασίας της ποιότητας του
πολλαπλού ρόλου και έργου του
Πανεπιστημίου μας. Έρχεται ως
συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων ε-
πώνυμων και ανώνυμων συμπολι-
τών μας, που μέσα από το υστέ-
ρημά τους πολλές φορές επέλε-
ξαν να συνδράμουν στην προ-
σπάθειά μας. Το μέγεθος της προ-
σφοράς τους, ακόμα και στο συμ-

βολικό επίπεδο, είναι ανεκτίμητο,
συχνά δε άγνωστο. Ας θυμηθούμε
τον Όμηρο Κοντούλη στη Λέσβο
ή τις οικογένειες Λω και Καλαμο-
τούση στη Χίο, ενδεικτικά και μό-
νο. Η ΑΙΓΑΙΟ.edu, ως ελάχιστη τιμή
προς τους συμπολίτες αυτούς,
προγραμματίζει ειδικό αφιέρωμα
για τους συνοδοιπόρους μας στην
ανάδειξη και προαγωγή του Ιδρύ-
ματος.

Netflix & ΤΜΟΔ
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«Θ
α ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπι-
στήμιο του Αιγαίου γι’ αυτήν την τι-
μή.

Τιμώντας ένα σκηνοθέτη του κινηματογράφου
το πανεπιστήμιο τιμά τον κινηματογράφο.
Η σχέση μου με τον κινηματογράφο άρχισε
σχεδόν σαν εφιάλτης. Ήταν το ’46 ή ’47, δε θυ-
μάμαι. Πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, τότε που
πήγαινε πολύς κόσμος στο σινεμά και εμείς μι-
κροί τρυπώναμε ανάμεσα στο συνωστισμό των
μεγάλων για να χαθούμε στο μαγικό σκοτάδι
του εξώστη. Είδα πολλές ταινίες τότε, αλλά η
πρώτη ήταν μια ταινία του Michael Curtiz, το
“Angels With Dirty Faces”.
Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία που ο ήρωας ο-
δηγείται από δυο φύλακες στην ηλεκτρική κα-
ρέκλα. Καθώς προχωρούν, οι σκιές τους μεγα-
λώνουν στον τοίχο.
Ξαφνικά μια κραυγή... “Δε θέλω να πεθάνω.”
Αυτή η κραυγή για καιρό μετά στοίχειωνε τις
νύχτες μου.
Ο κινηματογράφος μπήκε στη ζωή μου με μια
σκιά που μεγάλωνε σ’ ένα τοίχο και μια κραυγή.

Άρχισα να γράφω πολύ νωρίς, εκείνη την ίδια ε-
ποχή, κάτω απ’ την ταραχή και τη συγκίνηση
που μου είχαν δημιουργήσει οι αναταράξεις
της Ιστορίας που είχαν προηγηθεί.
Οι σειρήνες του πολέμου του ’40.
Η είσοδος του γερμανικού στρατού κατοχής σε
μια έρημη Αθήνα. Πρώτοι ήχοι, πρώτες εικόνες.
Έπειτα, ο Εμφύλιος το Δεκέμβρη του ’44. Η
σφαγή.
Η καταδίκη του πατέρα σε θάνατο.
Το χέρι της μητέρας να τρέμει στο δικό μου κα-
θώς ψάχναμε να βρούμε το πτώμα του ανάμε-
σα σε δεκάδες άλλα, σε ένα χωράφι.
Καιρό μετά, ένα μήνυμά του από μακριά.
Η επιστροφή του μια μέρα βροχής.
Πρώτες ιστορίες. Πρώτη επαφή με τις λέξεις,
λέξεις που αναζητούν εικόνα. Τότε δεν ήξερα.
Το κατάλαβα αρκετά αργότερα όταν έγραψα
την πρώτη λέξη στο πρώτο σενάριο.
Η λέξη ήταν “βρέχει”.

Ο Όμηρος, οι αρχαίοι τραγικοί, και γενικά η αρ-
χαία ελληνική γραμματεία, αποτελούσαν την ε-
ποχή μου μέρος της σχολικής μας παιδείας. Οι
αρχαίοι μύθοι μάς κατοικούν και τους κατοι-
κούμε.
Ζούμε σ’ έναν τόπο γεμάτο μνήμες, αρχαίες πέ-
τρες και σπασμένα αγάλματα.
Όλη η νεώτερη ελληνική τέχνη φέρει τα σημά-

δια αυτής της συμβίωσης.
Η διαδρομή μου, η πορεία μου, η σκέψη μου
θα ήταν αδύνατο να μην έχουν ποτιστεί από ό-
λα αυτά.
Όπως λέει ο ποιητής, “έβγαιναν απ’ το όνειρο,
καθώς έμπαινα στο όνειρο. Έτσι ενώθηκε η
ζωή μας και θα’ ναι δύσκολο πολύ να ξαναχωρί-
σει.”.
Η σχέση μου με τη λογοτεχνία και την ποίηση
μ’ έφεραν πολύ νωρίς κοντά σ’ όλες τις αναζη-
τήσεις γλωσσικές ή αισθητικές του μοντερνι-
σμού.
Αργότερα, στις αρχές του ’60 στο Παρίσι, την ε-
ποχή της πολιτικοποίησης, το επικό θέατρο του
Brecht, που αναιρούσε, ως ένα σημείο, τον ορι-
σμό του Αριστοτέλη για τη δραματική τέχνη,
γινόταν σημείο αναφοράς.
Πέρασαν χρόνια για να επιστρέψω στον Αρι-
στοτέλη και στον ορισμό του για την τραγωδία:
Έστιν ουν τραγωδία, μίμησης πράξεως σπου-
δαίας και τελείας...
Πέρασαν χρόνια για να ανακαλύψω ότι ο μονό-
λογος της Μόλλυ στο τελευταίο κεφάλαιο του
“Οδυσσέα” του Τ. Τζόυς δεν είναι παρά η μα-
κρινή ηχώ της εκπληκτικής περιγραφής των ό-
πλων του Αχιλλέα στην “Ιλιάδα” του Ομήρου.

Η “Αναπαράσταση”, η πρώτη μου ταινία, γεννή-
θηκε την περίοδο της δικτατορίας των συνταγ-
ματάρχων ως απόπειρα ανασύνθεσης της αλή-
θειας από τα θραύσματά της. Η αναπαράσταση
όχι ως σκοπός, αλλά ως δρόμος. Οι μικρές ιστο-
ρίες όπως αντανακλώνται αλλά και καθορίζο-
νται από τη μεγάλη Ιστορία.
Ο πατέρας ως σύμβολο, ως παρουσία και α-

πουσία, ως μεταφορική έννοια και ως σημείο α-
ναφοράς.
Το ταξίδι, τα σύνορα, η εξορία.
Η ανθρώπινη μοίρα.
Η αιώνια επιστροφή.
Θέματα που ακολούθησαν και μ’ ακολουθούν.
Όλες μου οι εμμονές μπαίνουν και βγαίνουν
στις ταινίες μου, όπως μπαίνουν και βγαίνουν,
όπως σωπαίνουν για να ξαναεμφανιστούν αρ-
γότερα, τα όργανα μιας ορχήστρας.
Είμαστε καταδικασμένοι να λειτουργούμε με
τις εμμονές μας. Δεν κάνουμε παρά μόνο μια
ταινία, δε γράφουμε παρά μόνο ένα βιβλίο.
Παραλλαγές και φούγκα πάνω στο ίδιο θέμα.

Πολλοί που μου έχουν κάνει την τιμή να ασχο-
ληθούν με τη δουλειά μου νομίζουν ότι ο τρό-
πος που γράφω είναι αποτέλεσμα μιας πολιτι-
κής επιλογής.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Βέβαια, όταν γύριζα τις
“Μέρες του ‘36”, μια ταινία πάνω στη δικτατο-
ρία, την εποχή της δικτατορίας, και ήταν αδύ-
νατο να χρησιμοποιήσω άμεσες αναφορές, α-
ναζήτησα μια κρυφή γλώσσα. Υπονοούμενα
της Ιστορίας. Νεκροί χρόνοι μιας συνωμοσίας.
Αποσιωπήσεις. Ο ελλειπτικός λόγος σαν αισθη-
τική αρχή. Μια ταινία που όλα τα σημαντικά
μοιάζουν να γίνονται εκτός κάδρου.
Αλλά δεν ξεκινάει από αυτό το γεγονός η επι-
λογή των μεγάλων πλάνων.
Δεν αποφάσισα λογικά να δουλεύω με μεγάλα
πλάνα. Σκέφτομαι πάντα ότι ήταν μια φυσική ε-
πιλογή. Μια ανάγκη ένταξης του φυσικού χρό-
νου στο χώρο, ως ενότητα χώρου και χρόνου.
Μια ανάγκη οι λεγόμενοι νεκροί χρόνοι ανάμε-

σα στη δράση και την αναμονή της, που συνή-
θως εξαφανίζει το ψαλίδι του μοντέρ, να λει-
τουργήσουν μουσικά σαν παύσεις.
Μια αντίληψη του πλάνου ως ζωντανού κυττά-
ρου με εισπνοή, εκφορά του κυρίως λόγου και
εκπνοή. Γοητευτική και επικίνδυνη επιλογή που
συνεχίζεται ως τώρα.

Δουλεύω με την ίδια ομάδα συνεργατών από
τότε που άρχισα.
Με ξέρουν, τους ξέρω. Με τα χρόνια έχουν γίνει
οικογένειά μου.
Με θυμώνουν συχνά την ώρα της δουλειάς,
μου λείπουν όταν δεν τους βλέπω.
Αισθάνομαι αβέβαιος όταν ένας καινούργιος
τεχνικός μπει στην ομάδα, σαν από αυτόν να ε-
ξαρτώνται όλα.
Μιλάω μαζί τους για τα σχέδια και τις αβεβαιό-
τητές μου. Πέρασαν τόσα χρόνια κι ακόμα η ί-
δια ταραχή, η ίδια συγκίνηση, η ίδια ανάγκη να
είμαστε κοντά, κρατώντας την αναπνοή μας,
περιμένοντας το τέλος ενός πλάνου.

Ταξίδια, χωρισμοί, περιπλανήσεις.
Ένα αυτοκίνητο, ένας φίλος φωτογράφος να ο-
δηγεί σιωπηλά, κι ο δρόμος.
Πολλές φορές σκέφτομαι ότι το μοναδικό μου
σπίτι, το μοναδικό μέρος που αισθάνομαι ότι ι-
σορροπώ, που γαληνεύω, είναι δίπλα στο φίλο
που οδηγεί. Το παράθυρο ανοιχτό, το τοπίο να
φεύγει.
Οι εικόνες γεννιούνται σ’ αυτά τα ταξίδια. Δε
χρειάζεται να κρατάω σημειώσεις.
Γεννιούνται με τις γραμμές τους, με τα χρώματά
τους, με το ύφος τους, πολλές φορές και με τις
κινήσεις της μηχανής, με τις αισθητικές τους ι-
σορροπίες, με το φως τους.
Οι εκατοντάδες φωτογραφίες χρησιμεύουν ως
μνήμες. Όμως τίποτα δεν τελειώνει πριν από το
γύρισμα.
Στο γύρισμα αναπλάθονται όλα με βάση την
καινούργια πραγματικότητα.
Ηθοποιοί, απρόβλεπτα, ευτυχή ή ατυχή, ξαφνι-
κές ιδέες.
Κι όμως, η αρχή έχει προηγηθεί. Καιρό πριν. Τό-
τε που από το τίποτα γεννιέται η ιδέα μιας ται-
νίας.

Πέρασαν σαράντα χρόνια σχεδόν από την
πρώτη ταινία.
Παραφράζοντας τον Eliot, θα μπορούσα να
πω:
Να ‘μαι λοιπόν πιο πέρα, πιο μακριά από του
δρόμου τα μισά.
Τα χρόνια μου σπαταλημένα τα πιο πολλά α-
νάμεσα σε θυμούς της Ιστορίας,
πασχίζοντας ακόμα να μάθω να χρησιμοποιώ
εικόνες.
Και κάθε μου προσπάθεια μια καινούργια αρ-
χή και μια μορφή αποτυχίας γιατί μαθαίνου-
με μόνο όταν δεν χρειάζεται να εκφραστού-
με πια.
Έτσι το κάθε τόλμημα ένα ξεκίνημα καινούρ-
γιο μέσα στης ανακρίβειας των αισθημάτων
τον γενικό χαμό.
Μέσα στου πάθους τις ασύντακτες ορδές.
Μια έφοδος στο άναρθρο.
Να βρεθεί ξανά αυτό που χάθηκε, και βρέθη-
κε, και χάθηκε πάλι.
Να βρεθεί ξανά...
In my end is my beginning.»

Θόδωρος Αγγελόπουλος:

«Αντιλαμβάνομαι το πλάνο
ως ζωντανό κύτταρο…»
Στους επίτιμους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αιγαίου συγκαταλέγεται πλέον ο
Θόδωρος Αγγελόπουλος. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης τιμήθηκε πρόσφατα
από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ενώ προβλήθηκε και η
τελευταία ταινία του «Η σκόνη του Χρόνου». Οι αναγνώστες της «ΑΙΓΑΙΟ.edu»
αξίζει να διαβάσουν την εξομολογητική του ομιλία.
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Του Χρόνη Τζεδάκη*

Σ
τις 19 του περασμένου Νοέμβρη, hackers ανήρτησαν σε α-
νώνυμη ιστοσελίδα κλεμμένα e-mails της γνωστής Μονά-
δας Κλιματικών Αλλαγών του Πανεπιστημίου East Anglia

της Βρετανίας. Αποσπασμένα από το συνολικό περιεχόμενό τους,
αυτά τα e-mails χρησιμοποιήθηκαν από το lobby των «αρνητών»
της κλιματικής αλλαγής ως αποδεικτικά στοιχεία για συνωμοτική
προσπάθεια των επιστημόνων να διαστρεβλώσουν δεδομένα και
να διογκώσουν την έκταση της ανθρώπινης επίδρασης στο κλίμα.
Μάταια η επιστημονική κοινότητα προσπάθησε να εξηγήσει ότι
κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ούτε εξάγεται από τη συνολική ανάγνω-
ση των μηνυμάτων. Η ιστορία γρήγορα έλαβε διαστάσεις μείζο-
νος σκανδάλου (climategate) και έγινε πρώτο θέμα στα μέσα ενη-
μέρωσης τις εβδομάδες πριν τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, ε-
κτροχιάζοντας τη συζήτηση για τη μείωση των εκπομπών ρύπων.
Καθημερινά σφυγμομετρήσεις έδειχναν το ποσοστό των Αμερι-
κανών και Βρετανών πολιτών που αποδέχονται την ύπαρξη αν-
θωπογενούς κλιματικής αλλαγής να μειώνεται σημαντικά. «Πι-
στεύετε στην κλιματική αλλαγή;» ρωτούσαν τον κόσμο οι δημο-
σιογράφοι και το ερώτημα έμοιαζε να είχε αποκτήσει μεταφυσι-
κές διαστάσεις. Αλλά το επιστημονικό πρόβλημα της κλιματικής
αλλαγής είναι τόσο πολύπλοκο, που ακόμη και ένας καλά πληρο-
φορημένος πολίτης δεν είναι σε θέση να το κατανοήσει πλήρως, ι-
διαίτερα όταν διαβάζει στον Τύπο αντικρουόμενες απόψεις που
παρουσιάζονται ως εξίσου επιστημονικές. Συνεπώς, οι απαντή-
σεις των πολιτών στο ερώτημα γίνονται με γνώμονα άλλα κριτή-
ρια, όπως π.χ. η εμπιστοσύνη (ή δυσπιστία) στους θεσμούς. Εξ αι-

τίας αυτής της πολυπλοκότητας του θέματος, οι κυβερνήσεις ζή-
τησαν τη γνωμοδότηση των επιστημόνων και εθνικών ακαδη-
μιών, με αποκορύφωμα τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλι-
ματική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ, στην οποία μετέχουν 3.500 από
τους πλέον εξέχοντες ειδικούς. Το πόρισμα της 4ης έκθεσης της
IPCC το 2007 είναι ότι η υπερθέρμανση του κλιματικού συστήμα-
τος είναι πλέον σαφής και ότι η παρατηρούμενη άνοδος της μέ-
σης πλανητικής θερμοκρασίας από τα μέσα του 20ού αιώνα οφεί-
λεται, με πιθανότητα μεγαλύτερη του 90%, στις ανθρωπογενείς
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η IPCC λειτουργεί με την αρ-
χή της γενικής συναίνεσης από τους συμμετέχοντες. Στην πράξη,
αυτό σημαίνει ότι κάποια συμπεράσματα είναι, αν μην τι άλλο,
σχετικά συντηρητικά ως προς την έκταση του προβλήματος (π.χ.
κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η πρόγνωση της IPCC υ-
ποτιμά τη μελλοντική αύξηση της μέσης στάθμης της θάλασσας).

Πέραν των «αρνητών» της κλιματικής αλλαγής, οι οποίοι στη συ-
ντριπτική πλειονότητα δεν είναι ειδικοί του θέματος, υπάρχουν
και οι «σκεπτικιστές» επιστήμονες οι οποίοι επιτελούν ένα υγιές
έργο με το να εγείρουν δύσκολες ερωτήσεις για θέματα στα ο-
ποία υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα, όπως ο ακριβής ρόλος και ο
χρόνος απόκρισης κάποιων αναδράσεων. Άλλο πράγμα, όμως, οι
επιστημονικές διαφωνίες στα επί μέρους ζητήματα και άλλο η
συνολική απόρριψη της ιδέας της κλιματικής αλλαγής, με επικίν-
δυνες επιπτώσεις για την ανθρωπότητα. Σκεφτείτε, λόγου χάρη,
μια ομάδα από επιστήμονες οι οποίοι παρατηρούν το μέτωπο
μιας πυρκαγιάς που προχωρά προς το μέρος τους. Διαφωνούν
για το αν και πότε ακριβώς θα φτάσει στη θέση τους η πυρκαγιά

και θα ήθελαν να είχαν καλύτερες μετρήσεις της φοράς και ταχύ-
τητας του ανέμου, της τυρβώδους ροής του, της συνολικής εύ-
φλεκτης ύλης κ.λπ.. Υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές λύσεις: (1) να
τρέξουν να σωθούν, (2) να παραμείνουν στη θέση τους για να
μπορέσουν να δουν εμπειρικά ποιος είχε δίκιο, (3) να κοιτάξουν
να σβήσουν τη φωτιά. Στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής,
δυστυχώς, η πρώτη επιλογή δεν υφίσταται, μια και οι επιπτώσεις
αφορούν σε όλο το πλανητικό σύστημα. Μπορεί να υπάρχουν τε-
μάχια προς πώληση στη Σελήνη, αλλά οι δυνατότητες μετοίκη-
σης αυτήν τη στιγμή είναι μάλλον περιορισμένες. Από τις υπόλοι-
πες δύο, δε χρειάζεται να είσαι διάνοια για αποφασίσεις τι να κά-
νεις.

Και όμως, παρ’ όλα αυτά συνεχίζουμε να μιλάμε για έλλειψη συ-
ναίνεσης και για διεθνείς συνομωσίες. Όποιος γνωρίζει τον τρό-
πο που λειτουργεί η επιστήμη ξέρει ότι κάθε αποτέλεσμα μιας ο-
μάδας ερευνάται εξονυχιστικά από την υπόλοιπη επιστημονική
κοινότητα. Αλίμονο σε αυτόν που κάνει λάθος ή εσκεμμένα πα-
ραποιήσει στοιχεία· οι υπόλοιποι θα το βρουν αργά ή γρήγορα.
Το γεγονός ότι κανένας μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να δια-
ψεύσει την υπόθεση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής
δεν οφείλεται στο ότι οι επιστήμονες δεν το έχουν προσπαθήσει
(και θα κέρδιζαν το Νόμπελ αν το κατάφερναν), αλλά στο ότι η υ-
πόθεση είναι πιθανότατα σωστή. Μακάρι η IPCC και οι επιστήμο-
νές της να σφάλλουν. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δε σφάλλουν.

* Ο Χρόνης Τζεδάκης είναι αναπληρωτής καθηγητής Κλιματικής Αλλαγής και
Μεσογειακών Οικοσυστημάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος.
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Του Θεοφάνη Καραμπά*

Τ
ις τελευταίες μέρες παρατηρήθηκε στις
ακτές του βορείου και βορειοανατολι-
κού Αιγαίου σημαντική ανύψωση της

στάθμης της θάλασσας, που οδήγησε σε
πλημμύρες στην παράκτια ζώνη και, σε συν-
δυασμό με τη δράση των κυματισμών, σε ση-
μειακές καταστροφές υποδομών (οδοστρώ-
ματα, θαλάσσιοι τοίχοι). Το φαινόμενο αυτό ο-
νομάζεται μετεωρολογική παλίρροια. Οι ά-
μεσες οικονομικές επιπτώσεις οδήγησαν τους
κατοίκους και τους τοπικούς φορείς να αναζη-
τήσουν τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπι-
σης του προβλήματος, ενώ δεν έλειψαν οι ει-
κασίες για τη σχέση του φαινομένου με την
κλιματική αλλαγή. Ας επιχειρήσουμε να βά-
λουμε τα πράγματα σε μια τάξη.

Αιτίες και κλιματική αλλαγή

Η μετεωρολογική παλίρροια προκαλείται από
τη δράση του ανέμου στην επιφάνεια της θά-
λασσας, καθώς και των πιέσεων ενός βαρομε-
τρικού χαμηλού. Ο άνεμος ωθεί το επιφανεια-
κό νερό προς την ξηρά με αποτέλεσμα τη
συσσώρευση νερού κοντά στην ακτή. Επίσης,

η διαφορά των ατμοσφαιρικών πιέσεων ανά-
μεσα σε δύο θαλάσσιες περιοχές μπορεί και
αυτή να προκαλέσει ανύψωση της στάθμης
της θάλασσας.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι το φαινόμενο της
μετεωρολογικής παλίρροιας δεν έχει σχέση
με την άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασ-
σας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου
(δεν οφείλεται δηλαδή στη διαστολή των θα-
λασσίων μαζών και το λειώσιμο των πάγων).
Ωστόσο η κλιματική αλλαγή, που παρατηρεί-
ται τελευταία, ίσως ευθύνεται για φαινόμενα,
όχι κατ’ ανάγκη ακραία, αλλά τουλάχιστον μη
συνηθισμένα. Για παράδειγμα, η μεγάλη διάρ-
κεια των ανέμων από το νότο, και όχι η έντασή
τους (που ήταν 7 - 8 Beaufort), προκάλεσε την
ανύψωση της στάθμης της θάλασσας στο βό-
ρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Δυστυχώς, όμως, τέτοια φαινόμενα αναμένε-
ται να ενταθούν στο μέλλον και επιπλέον να
συνδυαστούν με την ανύψωση της μέσης
στάθμης της θάλασσας, λόγω της διαστολής
του νερού και το λειώσιμο των πάγων.

Επιπτώσεις

Στις επιπτώσεις της μετεωρολογικής παλίρ-
ροιας συμπεριλαμβάνονται:

Πλημμύρες παράκτιων περιοχών
Καταστροφές υποδομών (δρόμων, παρά-
κτιων τεχνικών έργων κ.ά.), όταν συνδυά-
ζεται με κυματισμούς

Διάβρωση ακτών
Ανεπιθύμητη είσοδος αλμυρού νερού σε
βιοτόπους λιμνοθαλασσών, εκβολών
κ.λπ.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των πλημμυρών της παράκτιας
ζώνης και της διάβρωσης των ακτών δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Για την προστασία παρακτίων
περιοχών σχετικά μικρής έκτασης απαιτούνται
πολυδάπανα τεχνικά έργα, όπως αναχώματα, τε-
χνητή αναπλήρωση της ακτής με άμμο, θαλάσ-
σιοι τοίχοι, κυματοθραύστες κ.λπ.. Γι’ αυτόν το
λόγο, οι τοπικές αρχές και η κεντρική διοίκηση
θα πρέπει να δουν με σοβαρότητα το ζήτημα
της παράκτιας ζώνης και να δώσουν προτεραιό-
τητα σε τέτοιου είδους έργα, τα οποία, σε τελική
ανάλυση, συνδέονται με την ανάπτυξη κάθε πε-
ριοχής.

* Ο Θεοφάνης Καραμπάς είναι αναπληρωτής καθηγητής Πα-
ράκτιας Μηχανικής του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας.

Μετεωρολογική παλίρροια στο βόρειο Αιγαίο

Μ
είζον διεθνές θέμα, το Δεκέμβριο 2009,
ήταν η Σύνοδος της Κοπεγχάγης για το
Κλίμα. Η Σύνοδος αυτή σημαδεύτηκε α-

πό πολλά: την τεραστίων διαστάσεων επικοινω-

νιακή προβολή της διεθνώς, τη μαζικότητα της
συμμετοχής κυβερνήσεων και Μ.Κ.Ο., την απο-
τυχία σχεδιασμού και υιοθέτησης διεθνών πολι-
τικών συμβατών με το μέγεθος του υπό διάσκε-

ψη προβλήματος… Ένα σχετικά άγνωστο, αλλά
κρισιμότατο γεγονός που επισκίασε τη Σύνοδο,
ήταν η αμφισβήτηση της επιστημονικής γνώσης
και συμβουλής, από κράτη ή μεγάλα lobbies, μέ-

σω του λεγομένου Climategate: κεντρική ιδέα ή-
ταν ότι οι επιστήμονες «μαγειρεύουν» τα δεδο-
μένα ώστε να επιτύχουν την επικυριαρχία του
ρόλου και της θέσης τους. Είναι έτσι;

Κλιματική αλλαγή και μεταφυσικά ερωτήματα

Κλιματική αλλαγή

Πλημμυρισμένη περιοχή στο Κόλπο Γέρας της Λέσβου
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Σ
τον επισκέπτη της Χίου, η
βόλτα, ή έστω ένα απλό πέ-
ρασμα από την περιοχή του

Κάμπου, προκαλεί εντύπωση, έκ-
πληξη και… πολλές απορίες.
Προς τι όλοι αυτοί οι τοίχοι, οι θεό-
ρατες αυλόπορτες, τα περίτεχνα
μαγγανοπήγαδα και τα αρχοντικά;
Πώς, πότε και κάτω από ποιες συν-
θήκες δημιουργήθηκαν όλα αυτά;
Ανάμεσα στις μανταρινιές του Κά-
μπου «φύτρωσε» κάπου στη δεκα-
ετία του 1960 και ο Βαγγέλης
Ξύδας. Παιδί του Κάμπου, αλλά και
ένας από τους ρομαντικούς λά-
τρεις της ιστορίας, του τοπίου και
αυτής της ιδιότυπης μαγείας που
αποπνέει η περιοχή.
Έργο ζωής αλλά και βιοπορισμός

για το Βαγγέλη είναι να διαδώσει, ή
μάλλον να μοιραστεί με τον
κόσμο, τη «μαγεία που κουβαλάει
αυτός ο τόπος». Με τη σύζυγό του,
Κλαίρη Τσιτσοπούλου, έστησαν
το αγροτουριστικό περιβόλι ΠΕΡ-
ΛΕΑΣ, μια «παρένθεση Τοσκάνης»
στο Αιγαίο, ενώ το 2008 με τη βοή-
θεια του ξάδελφου τους Γιώργου
Πλακωτάρη έστησαν και το «Μου-
σείο Μανταρινιού», το Citrus.
Το Citrus προβάλλει την ιστορία
των εσπεριδοειδών σε έναν
όμορφο πολυχώρο, όπου φιλοξε-
νούνται μνήμες, ντοκουμέντα και
στοιχεία της κοινωνίας του Κά-
μπου, της ιστορίας των εσπεριδο-
ειδών από το 15ο αιώνα, της
καλλιέργειας των περιβολιών, της

εμπορικής διαδικασίας από το πα-
ρελθόν έως σήμερα. Τέλος, δίνεται
η διάσταση του χώρου του Κά-

μπου ως ενός εκτεταμένου αγρο-
περιβαλλοντικού τοπίου υψηλής
πολιτισμικής αξίας.

Με την ευρύτερη έννοια του μου-
σείου ή της συλλογής, οι επισκέψι-
μοι χώροι παραδοσιακών ή
σύγχρονων παραγωγικών μονά-
δων αποκτούν ρόλο στην προ-
βολή της πολιτισμικής ταυτότητας,
της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής κάθε περιοχής.
Αναζητώντας την καινοτομία στην
αξιοποίηση των τοπικών «πόρων»
που πηγάζουν από τον πολιτισμό
και τη φύση του Αιγαίου, είχαμε
την τύχη να γνωρίσουμε παρα-
δείγματα σαν το Βαγγέλη. Τέτοιες
προσπάθειες ενισχύθηκαν από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και ειδικό-
τερα το Τμήμα Περιβάλλοντος,
μέσα από τα προγράμματα NAIAS
και BioBus.

Η ταυτότητα ενός τόπου μέσα από την επιχειρηματικότητα

Ο ρόλος των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία
Της Αλεξάνδρας Μπούνια*

Π
οιος είναι ο ρόλος των μουσείων στη
σύγχρονη κοινωνία; Η προστασία των
πολιτιστικών τεκμηρίων που αποτε-

λούν τις συλλογές τους ή η επικοινωνία με το
κοινό, η μέθεξη και η ψυχαγωγία του; Το δί-
λημμα έχει ήδη αναγνωριστεί από τη διεθνή
βιβλιογραφία των μουσειακών σπουδών ως
ψευδές, καθώς τα μουσεία καλούνται να επι-
τελέσουν και τα δύο αυτά λειτουργήματα πα-
ράλληλα. Ο ρόλος των μουσειακών αντικει-
μένων ως αυθεντικών τεκμηρίων του παρελ-
θόντος, με τη μοναδική ποιότητα της υλικής
παρουσίας τους σε ένα μακρινό χρόνο και εν-
δεχομένως χώρο, έχει αναγνωριστεί ως κα-
θοριστικός παράγοντας έλξης για τους επι-
σκέπτες, οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν σε ε-
παφή με αυτό το διαφορετικό χωροχρόνο και
μαθαίνουν καλύτερα και ουσιαστικότερα μέ-
σα από αυτήν. Από την άλλη πλευρά, το μου-
σείο οφείλει να ενεργοποιήσει κάθε δυνατό-
τητα, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η επα-
φή και τα θετικά επακόλουθά της.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί ότι σε
αυτές τις δύο σημαντικές λειτουργίες του
μουσείου θα πρέπει να προστεθεί και μια τρί-
τη. Ο ρόλος των μουσείων στη σύγχρονη κοι-
νωνία είναι ουσιαστικός μόνον όταν αυτά α-
ξιοποιούν τις συλλογές τους για την παραγω-
γή ζωντανής, εξελισσόμενης, ποιοτικής γνώ-
σης. Είναι η ποιότητα και η ουσία των δράσε-
ων ενός μουσείου που το βοηθούν να επιτε-

λέσει το ρόλο του σε μια σύγχρονη κοινωνία.
Το σύγχρονο μουσείο καλείται να αποδειχθεί
ενεργό κύτταρο της κοινωνίας στην οποία α-

νήκει, να εξασφαλίσει τη συνεχή και δημιουρ-
γική εμπλοκή των επισκεπτών του με τον υλι-
κό πολιτισμό και να επιδιώξει τη μύηση και

την εμπειρία των επισκεπτών. Να εξασφαλίσει
τη δημιουργία νέας γνώσης, όχι μέσω της
στατικής μετάδοσης σχολαστικής πληροφο-
ρίας, αλλά με την ενθάρρυνση του διαλόγου
και της πολυφωνίας. Τα μουσεία δεν πρέπει
να είναι χώροι αποστεωμένης και κοινωνικά
απομακρυσμένης γνώσης, αλλά χώροι δυνα-
μικοί, σε συνεχή διάλογο με την κοινωνία που
υπηρετούν. Να αφουγκράζονται τις ανάγκες
της και να προωθούν τις αναζητήσεις και τους
προβληματισμούς της. Η στείρα μεταφορά
γνώσης από τους ειδικούς επιστήμονες στο
«ευρύ κοινό» όχι μόνον δεν αποτελεί το ζη-
τούμενο, αλλά απεναντίας οδηγεί στην απόρ-
ριψη και την παρακμή.

Δράσεις (εκπαιδευτικές κάθε είδους), δρα-
στηριότητες (πολιτιστικές, κοινωνικές, περι-
βαλλοντικές), εξασφάλιση συμμετοχής και εκ-
προσώπησης διαφορετικών ομάδων κοινού,
ανθρώπων με διαφορετικές αντιλήψεις και α-
πόψεις, πρωτοτυπία, ενθουσιασμός για το νέο
και το διαφορετικό, για την επαναδιαπραγμά-
τευση του παρελθόντος και την αξιοποίησή
του για το μέλλον, είναι τα ζητούμενα του
σύγχρονου μουσείου. Σεβασμός για τον επι-
σκέπτη, στροφή από τη «σοβαροφάνεια» στη
σοβαρότητα και την ποιότητα. Αυτή είναι η
συνταγή που εξασφαλίζει για τα μουσεία έναν
ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία.

* Η Αλεξάνδρα Μπούνια είναι επίκουρη καθηγήτρια
Μουσειολογίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας
& Επικοινωνίας.

Οι επισκέψιμες επιχειρήσεις - το παράδειγμα του Citrus.

Έ
να σύγχρονο πανεπιστήμιο αξιολογείται από την πολλα-
πλότητα της δράσης του στα πεδία της γνώσης, της έρευ-
νας και του πολιτισμού. Παρήλθαν οι χρόνοι που η δράση

μας ως ΑΕΙ εστιαζόταν στα Τμήματα και τις μεταπτυχιακές σπου-

δές. Τα μουσεία, τα ερευνητικά ινστιτούτα, οι κοινωνικές πολιτι-
σμικές παρεμβάσεις, συνιστούν κορυφαίο στοιχείο ταυτότητας
του Πανεπιστημίου μας. Η πολιτισμική παρέμβασή μας στο χώ-
ρο των μουσείων του Αιγαίου, κι όχι μόνον, αποτελεί μια κρυφή

πτυχή της λειτουργίας του Ιδρύματός μας. Γι’ αυτήν, σήμερα
γράφουν ειδικοί και συμπολίτες μας… έστω κι αν τα κείμενα πε-
ριγράφουν μεαρικά μόνον παραδείγματα της πολυσχιδούς δρά-
σης μας στα νησιά του Αιγαίου και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Μουσεία: η κρυφή όψη του Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, και ιδιαίτερα το Εργαστήριο Μου-
σειολογίας, έχουν μια πολύπλευρη συνεργασία με μουσεία σε όλη τη χώρα. Πέρα από τις
μουσειολογικές μελέτες και τις εφαρμογές τους, οι συνεργασίες αφορούν:

στη δημιουργία οδηγών και εκπαιδευτικού υλικού
τεκμηρίωση-ψηφιοποίηση αρχείου
συντήρηση εκθεμάτων
δημιουργία ιστοσελίδων
δημιουργία συστημάτων ψηφιακής ξενάγησης



Του Νίκου Ζούρου*

Τ
ο Μουσείο Φυσικής Ι-
στορίας Απολιθωμέ-
νου Δάσους Λέσβου ι-

δρύθηκε το 1994 στο Σίγρι
της Λέσβου και έχει ως κε-
ντρικό σκοπό τη μελέτη, την
έρευνα, την ανάδειξη, την
έκθεση, τη συντήρηση, τη
φύλαξη και την κάθε πρό-
σφορη αξιοποίηση του απο-
λιθωμένου δάσους της Λέ-
σβου, ενός μνημείου με πα-
γκόσμια ακτινοβολία. Ωστό-
σο, από την ίδρυσή του, το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου δεν περιορίσθηκε
στην αποστολή της ανάδει-
ξης και προστασίας των τεκ-
μηρίων της φυσικής ιστο-
ρίας της Λέσβου, αλλά επε-
δίωξε να αναλάβει έναν ε-
ρευνητικό, εκπαιδευτικό,
πολιτιστικό αλλά και ανα-
πτυξιακό ρόλο ως πόλος έλ-
ξης επισκεπτών και δημι-
ουργός επιστημονικών και
πολιτιστικών γεγονότων.
Το Μουσείο, μέσα από τις
συλλογές και τις μόνιμες εκ-
θέσεις του, επιδιώκει να πα-
ρουσιάσει και να διηγηθεί
στους επισκέπτες του μια ι-
στορία, την ιστορία του α-
πολιθωμένου δάσους της
Λέσβου, ενός μοναδικού
στο είδος του φυσικού μνη-
μείου, και των γεωλογικών
διεργασιών που οδήγησαν
στη δημιουργία του. Ωστό-
σο, η εκθεσιακή του απο-
στολή δεν ολοκληρώνεται
στον πρώτο αυτό στόχο, αλ-
λά με αφορμή την ιστορία
του απολιθωμένου δάσους,
το Μουσείο επιχειρεί να πα-
ρουσιάσει στον επισκέπτη
του σημαντικά κεφάλαια της
ιστορίας του πλανήτη και
της εξέλιξης της ζωής, ενώ
επιδιώκει την εξοικείωσή
του με τα φαινόμενα της η-
φαιστειακής δραστηριότη-
τας και της σεισμικότητας
που προκαλούν τη συνεχή
μεταβολή και εξέλιξη της ε-
ξωτερικής επιφάνειας της
γης και συντελούν στην εξέ-
λιξη του ζωντανού μας πλα-

νήτη. Για να το πετύχει αυτό,
το Μουσείο διηγείται την
πολύπλοκη ιστορία της δη-
μιουργίας και της γεω-ιστο-
ρικής εξέλιξης της λεκάνης
του Αιγαίου, ένα συγκλονι-
στικό ταξίδι στο χρόνο, που
ξεκινάει από την καταστρο-
φή του ωκεανού της Τηθύως
και τη δημιουργία της Αιγηί-
δας χέρσου, φτάνει μέχρι τη
δημιουργία του Ελληνικού
Αρχιπελάγους και ολοκλη-
ρώνεται με την εμφάνιση
του Ανθρώπου στον χώρο
αυτό.
Στόχος της όλης προσπάθει-
ας είναι να υπηρετείται η λει-
τουργία ενός ζωντανού μου-
σείου, ενός σύγχρονου μου-
σείου, το οποίο να αποτελεί
ταυτόχρονα χώρο γνώσης,
διαπαιδαγώγησης, μελέτης,
έμπνευσης, τέρψης και ανα-
ψυχής.

Έρευνα

Από την έναρξη λειτουργίας
του Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου, κύριος σκοπός του
ήταν η έρευνα, η συλλογή, η
καταγραφή, αλλά και η μελέ-
τη, η ταξινόμηση και η τεκμη-
ρίωση των απολιθωμάτων -
φυτικών και ζωικών- της πε-
ριοχής του απολιθωμένου
δάσους της Λέσβου. Η έρευ-
να του Μουσείου επεκτάθηκε
ακόμη στη μελέτη των γεω-
λογικών φαινόμενων και
διεργασιών που σχετίζονται
με τη δημιουργία του μοναδι-
κού φυσικού μνημείου και ει-
δικότερα της γεωλογικής δο-
μής της Λέσβου, της ηφαι-
στειότητας και της σεισμικό-
τητας που καθόρισαν τη γεω-
ιστορική εξέλιξη της περιο-
χής, αλλά και στη μελέτη των

οικοσυστημάτων, της χλωρί-
δας και της πανίδας της προ-
στατευόμενης περιοχής του
απολιθωμένου δάσους.

Με το Πανεπιστήμιο

Οι ερευνητικές δράσεις πραγ-
ματοποιούνται σε συνεργα-
σία με αντίστοιχους ερευνητι-
κούς φορείς, μουσεία και πα-
νεπιστήμια στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Το Μουσείο και το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου έχουν διευρύ-
νει τα τελευταία χρόνια τη συ-
νεργασία τους, μέσω της υλο-
ποίησης ποικίλων εκπαιδευτι-
κών και πολιτιστικών δράσε-
ων, που περιλαμβάνουν:

την οργάνωση εκθέσεων
σε θέματα φυσικής ιστο-
ρίας,
την καταγραφή, χαρτογρά-
φηση και ανάδειξη της

βιοποικιλότητας της Λέ-
σβου,
την εκπόνηση προπτυχια-
κών διπλωματικών εργα-
σιών και μεταπτυχιακών
διατριβών ειδίκευσης,
την οργάνωση εκπαιδευτι-
κών επισκέψεων φοιτητών,
τη συνδιοργάνωση συνε-
δρίων καθώς και ετήσιου
διεθνούς μεταπτυχιακού
θερινού σχολείου σε θέμα-
τα γεωπάρκων,
τη φιλοξενία του ιστοτό-
που του Μουσείου από το
δίκτυο του Πανεπιστημίου
(ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΤ) και την προ-
βολή των δραστηριοτήτων
του Μουσείου μέσω του
δικτύου του Πανεπιστημί-
ου,
τη λειτουργία μετεωρολο-
γικού σταθμού στο Σίγρι,
την πραγματοποίηση θερι-
νής πρακτικής άσκησης

φοιτητών,
την οργάνωση επισκέψεων
στο γεωπάρκο συμμετεχό-
ντων σε συνέδρια και επι-
στημονικές συναντήσεις.

Στο πλαίσιο της ήδη μακρό-
χρονης επιτυχημένης συνερ-
γασίας τους, οι δύο φορείς υ-
πέγραψαν το 2007 προγραμ-
ματική σύμβαση συνεργασίας
με κύριο στόχο τη συνέχιση
αυτής σε θέματα κοινού εν-
διαφέροντος που ενισχύουν
και προωθούν την επιστημο-
νική έρευνα, σε τομείς καινο-
τόμους και ενδιαφέροντες όχι
μόνο για την επιστημονική
κοινότητα, αλλά και για το ευ-
ρύ κοινό.

* Ο Νίκος Ζούρος είναι αναπληρω-
τής καθηγητής του Τμήματος Γεω-
γραφίας και διευθυντής του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμέ-
νου Δάσους Λέσβου.
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Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Ένα μουσείο που διηγείται
την εξέλιξη της ζωής

Το απολιθωμένο δάσος απο-
τελεί ένα από τα σημαντικό-
τερα και ωραιότερα σε πα-
γκόσμια κλίμακα μνημεία της
φυσικής μας κληρονομιάς.
Tο απολιθωμένο δάσος Λέ-
σβου έχει χαρακτηρισθεί Δια-
τηρητέο Μνημείο της Φύσης
και προστατεύεται από τη
Σύμβαση της Βαρκελώνης. Η
περιοχή του απολιθωμένου
δάσους εντάσσεται επίσης
στο Δίκτυο Προστατευόμε-
νων Περιοχών Ευρωπαϊκής
Σημασίας «ΦΥΣΗ 2000».

Το Μουσείο λειτουργεί ως κοινωφελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτι-
κού Δικαίου εποπτευόμενο από το υπουργείο Πολιτισμού.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει θεσμικά με εκπρόσωπό του
στο διοικητικό συμβούλιο του Μουσείου. Μέλη του Δ.Σ. έχουν
διατελέσει ο πρύτανης, καθηγητής ΑΑννδδ..  ΤΤρροούύμμππηηςς, ο επίκ. καθη-
γητής ΤΤ..  ΑΑκκρριιώώττηηςς και ο αναπλ. καθηγητής ΝΝ..  ΣΣοουυλλαακκέέλλλληηςς.
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Τα λιμάνια στα «σαλόνια» της επιστήμης

Τ
ο ζήτημα των λιμανιών απασχόλησε πρό-
σφατα την κοινή γνώμη. Οι κινητοποιήσεις
των εργαζομένων ανέδειξαν ένα κρίσιμο

πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα, που
φαίνεται ότι παραμένει ανοικτό.
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπη-
ρεσιών (ΤΝΕΥ) συμμετέχει σε σύμπραξη υπό
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων (ESPO) για
τη δημιουργία δεικτών απόδοσης λιμένων. Στη
σύμπραξη συμμετέχουν επίσης το Cardiff
University, το Technical University of Eindhoven,
το University of Antwerp - Institute of Transport
and Maritime Management Antwerp (ITMA) και
το Vrije Universiteit Brussel. Η εξέλιξη αυτή επι-
βεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση και κινητικό-
τητα του Τμήματος και ειδικότερα του Εργα-
στηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενι-
κών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ).
Με την ευκαιρία αυτή επικοινωνήσαμε με τον ε-
πίκουρο καθηγητή κ. Θάνο Πάλλη, επιστημονι-
κό υπεύθυνο από πλευράς Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, και ζητήσαμε λεπτομέρειες για τη συγκε-
κριμένη συνεργασία αλλά και τη γνώμη του για
το ζήτημα των λιμανιών.

Κύριε Πάλλη, σε τι ακριβώς αφορά αυτή η
σύμπραξη;
Πρόκειται ουσιαστικά για το πρόγραμμα
«PPRISM», το οποίο επιχειρεί να θεμελιώσει το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Λιμένων, καθορί-
ζοντας τους κύριους άξονες δράσης του και
παρέχοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση λει-
τουργίας του. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την
πρώτη συστηματική προσπάθεια σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο για τον καθορισμό ενός συνόλου
δεικτών μετρήσεως της απόδοσης των λιμέ-
νων. Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό ότι θα πραγ-
ματοποιηθεί με την ενεργή συμμετοχή των ευ-
ρωπαϊκών λιμένων από όλα τα κράτη μέλη της
Ε.Ε.. 
Το σύνολο των επιστημονικών συνεργατών εί-
ναι πεπεισμένο ότι με τη συνεργασία των λιμε-
νικών αρχών τα συμπεράσματα θα είναι αποδε-

κτά από το σύνολο της λιμενικής βιομηχανίας
και εφαρμόσιμα με τρόπο που θα προωθήσουν
στην πράξη την ανταγωνιστικότητα της ευρω-
παϊκής λιμενικής βιομηχανίας. Είμαστε όλοι πο-
λύ ικανοποιημένοι, καθώς η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή συμμερίζεται την άποψη ότι το συγκε-
κριμένο πλαίσιο συνεργασίας των λιμενικών
αρχών και της επιστημονικής κοινότητας μπο-
ρεί να συμβάλλει προς την αναγκαία βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και τη διαφάνεια των
πρακτικών των ευρωπαϊκών λιμένων.

Ποιες είναι οι προοπτικές της σύμπραξης;
Πρόκειται για μια σύμπραξη που αποσκοπεί σε
μία μακροχρόνια συνεργασία με τον ESPO, τον
οργανισμό που εκπροσωπεί όλους τους ευρω-
παϊκούς λιμένες. Ο χαρακτήρας αυτός θα ανα-
πτυχθεί περαιτέρω με την αναμενόμενη πρω-
τοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ί-
δρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Λιμέ-
νων. Αναμφίβολα, η επιστημονική συνεργασία
του Εργαστηρίου μας με το Παρατηρητήριο θα
διατηρήσει την ερευνητική μας δραστηριότητα
στο  επίκεντρο του ευρωπαϊκού «λιμενικού» εν-
διαφέροντος για αρκετά χρόνια.

Πολύς λόγος γίνεται για τη διαχείριση των λι-
μανιών στη χώρα μας. Ποια είναι η θέση σας;
Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Σταθμό Εμπορευμα-
τοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) Πειραιά, έφεραν τους ελ-
ληνικούς λιμένες στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος. Όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι ο Οργανισμός
Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ) διοικείται από τη λιμενι-
κή αρχή, διαθέτει εξειδικευμένους τερματικούς
σταθμούς εξυπηρέτησης, και υπάρχει ενδιαφέ-
ρον πολυεθνικών ναυτιλιακών εταιρειών (π.χ.
COSCO Pacific) και ειδικών εταιρειών διαχείρι-
σης τερματικών λιμένων για την ανάληψη της
εκμετάλλευσης των ΣΕΜΠΟ μέσω παραχώρη-
σης. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε σύγχρο-
νο δημόσιο λιμένα με διεθνή κίνηση σχεδόν σε
ολόκληρο τον κόσμο. Οι δομικές αλλαγές που έ-
χουν συμβεί στη ναυτιλία, οι απαιτήσεις που επι-
βάλλουν και η αναγκαιότητα σημαντικών επεν-
δύσεων οδηγούν στη λογική σκέψη ότι ο δημό-
σιος τομέας δεν είναι σκόπιμο να κυνηγήσει (βλ.
δημόσιες επενδύσεις) την εξυπηρέτηση συγκε-
κριμένων μόνο χρηστών, που ναι μεν εξασφαλί-
ζουν στο λιμάνι σημαντικές ποσότητες φορτίων,
έχουν όμως εξειδικευμένες ανάγκες και είναι
«περιστασιακοί» χρήστες του λιμένα.

Είναι η διαχείριση των λιμανιών αντικείμε-
νο διδασκαλίας και μελέτης;
Αν οι απόψεις κάθε εμπλεκόμενης πλευράς
στο ζήτημα των λιμένων αποτελούν γρίφο
για τους περισσοτέρους, δε συμβαίνει το ίδιο
και με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχια-
κούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τα θέματα της λιμενικής οικονομικής και πο-
λιτικής αποτελούν τμήμα των σημαντικών ε-
ρευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων
που αναπτύσσονται στο ΤΝΕΥ.
Κεντρικό στοιχείο των διδακτικών προσπα-
θειών αποτελεί η ευρωπαϊκή δράση «Jean
Monnet», μέσω της οποίας χρηματοδοτείται
από το 2003 η ανάπτυξη της έρευνας θεμά-
των της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής.
Πρόκειται για το πρώτο σχετικό πρόγραμμα
σε πανεπιστήμιο της Ευρώπης, η χρηματοδό-
τηση του οποίου εκτός των άλλων έχει δώσει
τη δυνατότητα να επισκεφθούν την πανεπι-
στημιακή μονάδα της Χίου διακεκριμένοι επι-
στήμονες από την Ευρώπη και την Ασία. Η ε-
πιτυχής υλοποίησή της την περίοδο 2003 -
‘08, συνέβαλλε στην ανανέωση της χρηματο-
δότησης της δράσης ώς το 2013.

Επομένως, με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε
και στην παραγωγή γνώσης…
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναμφίβολα συμ-
βάλλει στην παραγωγή γνώσης για την επιβε-
βλημένη βελτίωση της ποιότητας των παρε-
χόμενων λιμενικών υπηρεσιών και την ελαχι-
στοποίηση των προβλημάτων ισόρροπης α-
νάπτυξης των ελληνικών λιμένων σε σχέση
με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες όλων των
ενδιαφερομένων. Επιδιώκοντας, μάλιστα, την
ευρύτερη δυνατή διάχυση της γνώσης που
παράγεται στο Π.Α., δημιούργησαμε ένα δια-
δικτυακό κόμβο, το
www.porteconomics.gr, που ενημερώνει
για όλες τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις
σε θέματα λιμενικής οικονομίας, διοίκησης
και πολιτικής.

Πραγματική ιστορία!

Τ
αξίδευα το καλοκαίρι από Πειραιά για Πάρο. Φτάνοντας
στην Πάρο, μέσα στη γενική αναστάτωση, κατάφερα να
πάρω μαζί μου λάθος αποσκευή. Όταν το συνειδητοποίησα,

βρισκόμουν πια στο camping της Νάουσας και το καράβι μου είχε
αναχωρήσει προ πολλού. Σε κατάσταση πανικού, παρέδωσα στην
Τουριστική Αστυνομία την ξένη τσάντα και ξεκίνησα να ανακα-
λύψω τη δική μου. Δε θα τολμήσω να περιγράψω τη διαδικασία
για να εντοπίσω το πλοίο, να δηλώσω την απώλεια και να βρω
τρόπο να επιστρέψει σε μένα η τσάντα μου. Η απόλυτη τρέλα…
Το μόνο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι προσπαθούσα 20 λεπτά
από το τηλέφωνο να πείσω υπάλληλο λιμενικού σταθμού γειτονι-
κού νησιού ότι το πλοίο «Ithaki» περνάει και από Πάρο, ενώ
εκείνη επέμενε ότι αυτό δεν έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια!
Για καλή μου τύχη θυμήθηκα ότι ένας φίλος μου είχε αναφέρει
μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία που έχει αναπτύξει το Πανεπιστή-

μιο Αιγαίου, η οποία λέγεται Marine Traffic και σου δίνει τη δυνα-
τότητα να παρακολουθείς τις διαδρομές των πλοίων. Πηγαίνω σε
ένα internet café, βρίσκω το Marine Traffic μέσα από τον ιστότο-
πο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και τι να δω εκεί; Όλα τα πλοία του
κόσμου, φυσικά και του Αιγαίου, να κινούνται μπροστά μου όπως
σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ανακαλύπτω ότι το πλοίο με το οποίο τα-
ξίδεψα βρίσκεται μεταξύ Τήνου και Μυκόνου, βρίσκω τα τηλέφω-
να των τοπικών λιμεναρχείων και τελικά εντοπίζω το τηλέφωνο
του αρχιλογιστή του πλοίου, ο οποίος για καλή μου τύχη είχε μα-
ζέψει την απολεσθείσα τσάντα. Τι ανακούφιση!
Επειδή, ως γνωστόν, ουδέν κακό αμιγές καλού, με αυτό τον τρόπο
ανακάλυψα την υπηρεσία Marine Traffic, που έχει αναπτυχθεί από
το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
με πρωτοβουλία και υπό το συντονισμό του λέκτορα Δημήτρη
Λέκκα. Αν, λοιπόν, αναζητάτε πού ακριβώς βρίσκεται το πλοίο
που ψάχνετε ή περιμένετε, σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα τη

βρείτε στη διεύθυνση http://syros-observer.aegean.gr/ais/ ή
στην αρχική σελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
http://www.aegean.gr/.

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε… καραβάκια στο aegean.gr…
Marine Traffic: μια διαδικτυακή υπηρεσία για τον εντοπισμό της θέσης των πλοίων.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών συμμετέχει σε σύμπραξη υπό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων
(ESPO) για τη δημιουργία δεικτών απόδοσης των λιμανιών και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Λιμένων.





Φ
οιτητές από τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών,
ασχολούμενοι με ένα χόμπυ τους, προχωρούν παράλλη-
λα σε επιστημονική διερεύνηση φαινομένων και μαθαί-

νουν για τη δημιουργία του Κόσμου.
Πριν ιδρυθεί επίσημα ο Όμιλος με καταστατικό (2006), η Ομάδα
Αστρονομίας ήταν μια παρέα λίγων φοιτητών που έπαιρναν τα
βουνά και τα λαγκάδια κουβαλώντας κάτι μεγάλους σάκκους
στη μέση της νύχτας! Στη συνέχεια εμφανίστηκαν κι άλλα άτομα
με παρεμφερή ενδιαφέροντα και πολλή θέληση να ασχοληθούν
με τη διερεύνηση τομέων της Αστρονομίας. Ορισμένοι τούς κοι-
τούσαν με περιέργεια, άλλοι μειδιώντας, αφού και ο ρομαντι-
σμός που οδηγεί τους νέους στις παραλίες κάτι μέρες χωρίς
φεγγάρι για να δουν κανένα αστέρι να πέφτει έχει αρχίσει να ε-
κλείπει.
Όταν η μικρή παρέα έγινε μεγάλη ομάδα και πραγματικός σύλ-
λογος, επέκτεινε τις δράσεις της οργανώνοντας μαθήματα πρα-
κτικής και θεωρητικής αστρονομίας, για φοιτητές και όχι μόνο.
Επομένως, οι «νεοσύλλεκτοι» της ομάδας δε χρειάζεται πλέον
να έχουν αστρονομικές γνώσεις, αφού μπορούν να τις αποκτή-
σουν από τα μαθήματα που κάνουν οι παλιότεροι και φυσικά με
λίγη προσωπική μελέτη.

Εξορμήσεις - Εκδηλώσεις

Η πιο καθιερωμένη δραστηριότητα του ΟΠΑ είναι η διοργάνω-
ση «παρατηρησιακών» εξορμήσεων σε μέρη απαλλαγμένα από
φώτα, τα οποία θα εμπόδιζαν την παρατήρηση και φωτογράφη-
ση αμυδρότερων στόχων. Και αν τα «ανυποψίαστα» φαινόμενα
έλκουν μόνο τα μέλη του Ομίλου που ενδιαφέρονται γι’ αυτά, σε
περιπτώσεις εκλείψεων (Ηλίου, Σελήνης) η ομάδα οργανώνει α-
νοικτές εκδηλώσεις για κάθε ενδιαφερόμενο, στη Σάμο αλλά και
πέρα από αυτήν, στις οποίες συμμετέχει πολύς κόσμος. Ίσως η
πιο επιτυχημένη εκδήλωση ήταν η «Εβδομάδα Αστρονομίας»
που έγινε το Μάρτιο του 2007. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν
προβολές αστρονομικού περιεχομένου με το κινητό πλανητά-
ριο Starlab, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ε-
πισκέπτες, 800 από τους οποίους ήταν μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί του Καρλοβάσου Σάμου.

Ανάλυση εικόνων

Μια άλλη δραστηριότητα που έχει και επιστημονικό ενδιαφέρον
είναι η συμμετοχή των μελών του ΟΠΑ σε προγράμματα όπου
γίνονται αναλύσεις φωτογραφιών ερασιτεχνών αστρονόμων α-
πό όλο τον κόσμο. Ο Όμιλος, μέσω της διεθνούς Ένωσης Παρα-
τηρητών Σελήνης και Πλανητών, της ALPO (Association of Lunar
and Planetary Observers), συμμετέχει στη συλλογή εικόνων της
Σελήνης από διαφορετικά μέρη της Γης. Στόχος του προγράμμα-
τος Bright Lunar Rays, στο οποίο αξιοποιούνται οι εικόνες αυτές,
είναι η αποτύπωση και μελέτη των ακτινωτών «τυπωμάτων»-
«ιχνών» που έχουν αφήσει στην επιφάνεια τις σελήνης οι συ-
γκρούσεις πάνω της, μετεωριτών και αστεροειδών.
Σύμφωνα με τον Αλέξη, ενός από τα ιδρυτικά μέλη του ΟΠΑ, «η
ενασχόληση με την Αστρονομία γεμίζει τον άνθρωπο χαρά και ικα-
νοποίηση, ιδίως όταν έχει παρατηρηθεί κάποιο σπάνιο φαινόμενο ή
έχει ληφθεί επιτυχώς μια δύσκολη αστροφωτογραφία. Απαιτεί κα-
θαρό μυαλό και ξεκούραστο σώμα, για να μπορούμε να αντεπεξέλ-
θουμε σωστά και χωρίς να βλέπουμε ανύπαρκτα UFO, ειδικά όταν ο
παγερός καιρός ή τα ενοχλητικά κουνούπια δεν είναι με το μέρος
μας.».
Είναι σίγουρο, όπως λένε και τα μέλη του ΟΠΑ, ότι δεν πρόκειται
ποτέ να συνειδητοποιήσουμε με τις αισθήσεις μας πόσο μεγά-

λος είναι ο Δίας ή πόσο απέχει το κοντινότερο αστέρι μετά τον
Ήλιο, αλλά ούτε το ότι δεν έχει νόημα να συζητάμε τι υπήρχε
πριν γεννηθεί το Σύμπαν. Από τις πρώτες, όμως, στιγμές της α-
στρονομικής του ενασχόλησης, ο καθένας καταλαβαίνει το με-
γαλείο της Φύσης, και πέρα από τη Γη, χωρίς ποτέ να την ξεχνάει
κι αυτή. Επιπλέον, αν και μηδαμινό, είμαστε όλοι ένα κομματάκι
του Σύμπαντος και ίσως το μοναδικό με το χάρισμα της ζωής…

Όμιλος ανοικτός

Στον Όμιλο Παρατηρησιακής Αστρονομίας, παρ’ όλο που απο-
τελεί κατά βάση φοιτητική ομάδα, τα μέλη του δεν είναι απαραί-
τητο να είναι φοιτητές. Αρκεί μόνο να συμφωνούν με το κατα-
στατικό του και να έχουν μεράκι για παρατήρηση. Το σίγουρο εί-
ναι ότι υπάρχει πάντοτε διάθεση για συνεργασία, μελέτη, έρευ-
να, εφαρμογή και διάδοση αστρονομικών θεμάτων με οποιοδή-
ποτε ενδιαφερόμενο.
Σε όσους, λοιπόν, είναι περίεργοι να μάθουν τι γίνεται έξω από
τον πλανήτη μας, χωρίς μεγάλες προσδοκίες για ανακάλυψη…
UFO, τα μέλη του ΟΠΑ απευθύνουν πρόσκληση να δοκιμάσουν
την εμπειρία της παρατήρησης και να γίνουν ερασιτέχνες α-
στρονόμοι.
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Πέρα από τις προφανείς θετικές κοινωνικές και οικονομι-
κές συνέπειες από την παρουσία των φοιτητών στις τοπι-
κές κοινωνίες του Αιγαίου, οι ντόπιοι έχουν πολλαπλές
ευκαιρίες να μοιραστούν τη γνώση που παράγεται και
τον πολιτισμό που δημιουργείται. Η προστιθέμενη αξία
για τον τόπο είναι ανεκτίμητη. Σε αυτήν τη διαδικασία
ώσμωσης, οι φοιτητικές πρωτοβουλίες αποτελούν την
αφορμή. Τα παραδείγματα είναι πολλά και θα παρουσιά-
ζονται ένα-ένα στα επόμενα φύλλα της «ΑΙΓΑΙΟ.edu».

Όμιλος Παρατηρησιακής Αστρονομίας

Χόμπυ τα άστρα στο νησί του Πυθαγόρα
Κάπου εκεί, στις ρίζες των Πυθαγορείων Φιλοσόφων, ανάμεσα στους μύθους και την ιστορία που τους περιβάλλει,
ανάμεσα στα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία, εκεί που έπεσαν οι πρώτοι σπόροι της Αστρονομίας, φύτρωσε ο Όμι-
λος Παρατηρησιακής Αστρονομίας.
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Μ
ε αντιφατικά συναισθήματα
δέχονται κάθε χρόνο οι χι-
λιάδες πρωτοετείς φοιτητές

την είδηση της επιτυχίας τους στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πολλοί από
αυτούς δεν έχουν φανταστεί πώς
είναι να ζει κανείς σε νησί. Μερικοί
δε θα δοκιμάσουν ποτέ και θα επιλέ-
ξουν το συμβατικό δρόμο της μετεγ-
γραφής. Οι πολλοί, όμως, που θα
τολμήσουν, θα φύγουν μετά από με-
ρικά χρόνια με την προσδοκία κά-
ποτε να επιστρέψουν και να
ξαναγευτούν τις ονειρεμένες στιγμές
των φοιτητικών τους χρόνων. Αναζη-
τήσαμε την ανθρωπογεωγραφία των
εισακτέων του 2009 για να δούμε αν
υποδηλώνει κάτι ενδιαφέρον.
Και τα έξι νησιά όπου βρίσκεται το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελούν
σημαντικούς τουριστικούς προορι-
σμούς, άλλα του λεγόμενου συμβα-
τικού (ή μαζικού) μοντέλου και άλλα
του αποκαλούμενου εναλλακτικού.
Σε κάθε περίπτωση, τα νησιά αυτά
φιλοξενούν, ή γεμίζουν, τους καλο-
καιρινούς μήνες με νέες και νέους
από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
Τους χειμερινούς μήνες, όμως, τον
παλμό των νησιών «υπερασπίζο-
νται» οι φοιτητές. Οι νέοι, δηλαδή,
που σε πείσμα των σειρήνων οι
οποίες υπαινίσσονται ή διακηρύτ-
τουν ότι οι καλές σπουδές και η συ-
ναρπαστική φοιτητική ζωή
συνδέονται μόνο με τα κεντρικά πα-
νεπιστήμια, τολμούν, δοκιμάζουν
την τύχη τους και επενδύουν μερικά
από τα καλύτερα χρόνια τους στα

νησιά του Αιγαίου.
Παρ’ όλο που εκκρεμεί μια συστη-
ματική έρευνα για το προφίλ, τα κί-
νητρα και τις προσδοκίες των
φοιτητών, η απλή χαρτογραφική
αποτύπωση των τόπων καταγωγής
των εισακτέων του ακαδημαϊκού
έτους 2009 - ‘10 μάς λέει ότι τα
νησιά του Αιγαίου επιλέγονται πε-
ρισσότερο από… νησιώτες και ιδιαί-
τερα εκείνους που ζουν ήδη στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ση-
μαντική αναλογία νέων από την
Κρήτη, την Εύβοια αλλά και τις Κυ-
κλάδες επιλέγει τις σπουδές στο Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου. Εξίσου υψηλά
είναι τα ποσοστά των εισακτέων
που προέρχονται από τους νομούς
που σχηματίζουν το νοητό «τόξο»
Φλώρινα - Κοζάνη - Λάρισα - Φθιώ-
τιδα - Αιτωλοακαρνανία - Αχαΐα -
Αρκαδία - Αργολίδα. Παρ’ όλο που
θα ήταν παρακινδυνευμένο να ερ-
μηνεύσουμε αναλυτικά αυτή την ει-
κόνα, το γεγονός ότι παρεμφερείς
αναλογίες εντοπίζονται σε όμορους
νομούς, υποδηλώνει πως υπάρχει
μια λογική σύνδεση και μια σχέση
που αξίζει να διερευνηθεί περισσό-
τερο.
Χωρίς αμφιβολία, μια εικόνα μπορεί
να πει περισσότερα από… αρκετές
λέξεις. Επειδή όμως είναι καλό να δι-
εισδύουμε και να ερμηνεύουμε τα
φαινόμενα, δίνουμε αυτή την οπτι-
κοποιημένη πρωτογενή πληροφο-
ρία στους κοινωνικούς επιστήμονες
του Πανεπιστημίου μας, ως ερέθι-
σμα για μια πιο συστηματική
έρευνα.

Ανθρωπογεωγραφία 
των πρωτοετών

Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε
κι άλλος για Μυτιλήνη
κι άλλος στης Σύρας τα στενά ...

Συχνά με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου υποδέχονται οι εισακτέοι με τις οικογένειές τους την είδηση της ει-
σαγωγής τους σε κάποιο από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Από πού προέρχονται όμως όλα αυτά τα παιδιά;

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
2009 ΑΝΑ 100.000

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
1 ΧΙΟΥ 38 71
2 ΣΑΜΟΥ 21 48
3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 87 46
4 ΛΕΣΒΟΥ 48 44
5 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 20 37
6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 99 34
7 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37 33
8 ΚΟΖΑΝΗΣ 49 32
9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 31 30
10 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 64 29
11 ΕΥΒΟΙΑΣ 60 28
12 ΑΧΑΪΑΣ 86 27
13 ΧΑΝΙΩΝ 40 27
14 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 27 26
15 ΛΑΡΙΣΑΣ 72 26
16 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 20 26
17 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 46 26

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
2009 ΑΝΑ 100.000

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
18 ΠΙΕΡΙΑΣ 32 25
19 ΦΩΚΙΔΑΣ 12 25
20 ΑΤΤΙΚΗΣ 888 24
21 ΗΜΑΘΙΑΣ 34 24
22 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33 24
23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 48 23
24 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12 22
25 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 13 22
26 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18 22
27 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 21
28 ΑΡΤΑΣ 16 20
29 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8 20
30 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24 19
31 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30 19
32 ΚΑΒΑΛΑΣ 26 18
33 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 18
34 ΠΕΛΛΑΣ 26 18

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
2009 ΑΝΑ 100.000

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
35 ΔΡΑΜΑΣ 18 17
36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 178 17
37 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 29 17
38 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 17 17
39 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 16
40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 28 16
41 ΞΑΝΘΗΣ 16 16
42 ΕΒΡΟΥ 23 15
43 ΚΙΛΚΙΣ 13 15
44 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16 12
45 ΣΕΡΡΩΝ 24 12
46 ΗΛΕΙΑΣ 21 11
47 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 11
48 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10 10
49 ΡΟΔΟΠΗΣ 10 9
50 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 7
51 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0 0

Μια ενδεικτική εικόνα εμφανίζεται στο χάρτη που απεικονίζει για κάθε νομό της Ελλάδας τον αριθμό των τε-
λειοφοίτων λυκείου του 2009, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Αιγαίο.

Η ένταση στο χρώμα κάθε νομού δείχνει και το βαθμό επιτυχόντων συναρτήσει του πληθυσμού κάθε νομού.
Δείχνει, δηλαδή, τον αριθμό εισακτέων ανά 100.000
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Α
ν νομίζετε ότι η εποχή του βι-
βλίου έχει περάσει, μάλλον α-
πατάσθε. Αν θεωρείτε ότι η

χρήση του διαδικτύου και η λογοτε-
χνία είναι δύο ασύμβατοι κόσμοι, τό-

τε μάλλον δεν έχετε ακούσει για το
bookcrossing. Αν νιώθετε την ανάγκη
να μοιραστείτε τις σκέψεις και τους

προβληματισμούς που σας γέννησε το διάβα-
σμα ενός βιβλίου αλλά δεν ξέρετε με ποιον, ι-
δού ένας τρόπος μαγικός…

Τι είναι το bookcrossing;

Το 2001 ο Ron Hornbaker από το Μι-
ζούρι των ΗΠΑ είχε μια πρωτότυπη ιδέα.
Σκέφτηκε να δημιουργήσει μια κοινό-

τητα ανθρώπων που θέλουν να μοιρα-
στούν τα διαβάσματά τους με άλλους. Με τη βοήθεια του
διαδικτύου, η κοινότητα έγινε πραγματικότητα και αριθμεί
σήμερα περισσότερα από 830.000 μέλη από όλο τον κόσμο.
Ποια είναι η φιλοσοφία της κοινότητας; Αν στη βιβλιοθήκη
σου έχεις ένα βιβλίο που θέλεις να το «δανείσεις» σε άλλους
ανθρώπους και να ανταλλάξεις γνώμες, δεν έχεις παρά να
μπεις στο site www.bookcrossing.com και να καταχωρήσεις
τον κωδικό του (BCID) που υπάρχει στο εσωτερικό του βι-
βλίου. Στη συνέχεια δηλώνεις το μέρος που θα το αφήσεις,
εκτυπώνεις μια ειδική ετικέτα που διαμορφώνεται αυτόματα

(I’m free. I’m not lost…) και την κολλάς στο εξώφυλλο. Τέλος,
το αφήνεις σε ένα σημείο της πόλης που ζεις και το ταξίδι του
βιβλίου ξεκινά. Κάποιος άλλος bookcrosser θα εντοπίσει την
ύπαρξή του τυχαία ή επειδή το ανακάλυψε στο γνωστό site,
και θα το μαζέψει. Αφού το διαβάσει, θα το αφήσει σε κάποιο
άλλο σημείο για να συνεχίσει το δρόμο του. Μοιάζει λίγο με
«κρυμμένο θησαυρό»; Μα ναι, αφού τα βιβλία είναι πολύτιμα!
Ξέχασα να σου πω το σπουδαιότερο. Μπορείς μέσα από το
ηλεκτρονικό ημερολόγιο του site να διαβάσεις τα πρώτα σχό-
λια για ένα βιβλίο που κάποιος άλλος έχει καταχωρήσει και
αφού το διαβάσεις να προσθέσεις τα δικά σου. Το ίδιο θα γίνει
και με το δικό σου βιβλίο. Επίσης, πάντα μέσα από το site,
μπορείς να παρακολουθήσεις την πορεία των βιβλίων λες και
είναι δακτυλιωμένα ταξιδιάρικα πουλιά.

Τι γίνεται στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα το φαινόμενο bookcrossing αρχίζει να παίρνει
διαστάσεις χιονοστιβάδας. Με την καλή έννοια… Ήδη υπάρ-
χουν περισσότεροι από 4.000 bookcrossers, έχουν οργανωθεί
τέσσερα συνέδρια και αρκετές συναντήσεις. Το Μάιο του
2010 γίνεται το πέμπτο συνέδριο bookcrossing στη Θεσσα-
λονίκη. Όμως οι συναντήσεις είναι το λιγότερο. Όσοι είχαν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τύχη των βιβλίων τους ή να
αναζητήσουν ένα «ξένο», δηλώνουν ενθουσιασμένοι. Στην
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, την Πάτρα και
τα Χανιά γίνεται καλό παιχνίδι.
Ζεις σε άλλη πόλη και δεν ξέρεις αν θα πετύχει; Δοκίμασέ
το…

Θες να μάθεις περισσότερα; Μπες στα sites:
www.bookcrossing.com
www.bookcrossers.gr
www.facebook.com/group.php?gid=30808766037

Μ
ια πρωτότυπη ιδέα για την επανα-
χρησιμοποίηση υλικών που ορισμέ-
νοι θεωρούμε άχρηστα, έρχεται να

ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της διαχείρισης
των απορριμμάτων και στη χώρα μας. Σήμε-
ρα όλοι πλέον γνωρίζουμε, έστω και αν δε
συμμετέχουμε, ότι η ανακύκλωση αποτελεί
μια καλή πρακτική για τη μείωση των απορ-
ριμμάτων. Στην πραγματικότητα, όμως, το
ζητούμενο δεν είναι μόνο η επεξεργασία ο-
ρισμένων υλικών, όπως το αλουμίνιο, το χαρ-
τί, το γυαλί και τα πλαστικά, η οποία εξάλλου
έχει και κάποιο ενεργειακό κόστος. Το ζητού-
μενο είναι αφενός η αλλαγή του καταναλωτι-
κού προτύπου, που συνεπάγεται τη μείωση
των παραγόμενων απορριμμάτων, και αφε-
τέρου η επαναχρησιμοποίηση υλικών, δηλα-
δή η διατήρησή τους στον οικονομικό κύ-
κλο.
Στη δεύτερη αυτή διάσταση έρχεται να συμ-
βάλει το Freecycle, μια ιδέα που γεννήθηκε
το 2003 στην Αριζόνα των ΗΠΑ από τον
Deron Beal, για να αποκτήσει διαστάσεις
παγκόσμιου κινήματος τα τελευταία χρόνια.

Διαδικτυακές ανταλλαγές

Η λογική του Freecycle είναι πολύ απλή,
όπως μας λέει ο Γιώργος Ηλιόπουλος, περι-
βαλλοντολόγος που ζει σήμερα στην Αθήνα,
γι’ αυτό άλλωστε είναι και πετυχημένη. Καθέ-
νας μας έχει στο σπίτι του λειτουργικά αντι-
κείμενα που τα θεωρεί πλέον περιττά. Ένα
μπλουζάκι, μια καφετιέρα, ένα φωτιστικό,

μια τηλεόραση, έναν υπολογιστή, ένα κρε-
βάτι κ.ο.κ.. Η χρησιμότητα ενός αντικειμένου
είναι βέβαια σχετική. Για κάποιον μπορεί να
είναι περιττό, αλλά για έναν άλλον πολύτιμο.
Ο ιστότοπος www.freecycle.org δημιουρ-
γήθηκε για να βοηθήσει όσους θέλουν να
προσφέρουν δωρεάν σε άλλους ανθρώπους
πράγματα που δεν τους χρειάζονται. Ο ιστό-
τοπος αυτός λειτουργεί ως ένας μεγάλος πί-
νακας ανακοινώσεων. Όποιος ενδιαφέρεται,
καταχωρεί τα αντικείμενα που δε χρειάζεται
πλέον, μαζί με μια συνοπτική περιγραφή

(των χαρακτηριστικών και της κατάστασής
τους), και οι ενδιαφερόμενοι «πελάτες» δεν
έχουν παρά να επικοινωνήσουν με τον ιδιο-
κτήτη και να τα αποκτήσουν. Μ’ αυτό τον
τρόπο λειτουργεί ένα τεράστιο ηλεκτρονικό
δίκτυο ανταλλαγών.

Βασικοί «πελάτες» οι φοιτητές

Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι εκτός από τις
περιβαλλοντικές, οι κοινωνικές διαστάσεις
αυτής της πρακτικής είναι τεράστιες. Άνθρω-

ποι με περιορισμένες οικονομικές δυνατότη-
τες μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν χρή-
σιμα και λειτουργικά αντικείμενα, των
οποίων συχνά η οικονομική αξία δεν είναι
ευκαταφρόνητη. Μεταξύ αυτών, οι φοιτητές
αποτελούν βασική ομάδα-στόχο. Ήδη πολ-
λοί από αυτούς εξοπλίζουν τα σπίτια τους
ανέξοδα. Θα πρέπει βέβαια να διευκρινί-
σουμε ότι το freecycle διέπεται από κανόνες
για την προστασία των παιδιών, ενώ οι δια-
χειριστές των κόμβων είναι υπεύθυνοι για τη
διατήρηση της ποιότητας του περιεχομένου.

Πού βρίσκονται οι κόμβοι;

Ήδη το Freecycle έχει περισσότερες από
4.800 ομάδες (κόμβους) σε 104 χώρες από
όλο τον κόσμο, ενώ περίπου 7 εκατομμύρια
μέλη συμμετέχουν στις ανταλλαγές αντικει-
μένων. Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί
κόμβοι σε 15 πόλεις. Στο Αιγαίο, με πρωτο-
βουλία φοιτητών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, λειτουργούν κόμβοι στη Μυτιλήνη και
τη Ρόδο. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος έφτιαξε τον
κόμβο της Μυτιλήνης
(http://groups.yahoo.com/group/mytilen
e_freecycle/), ενώ τον αντίστοιχο της Ρόδου
(http://groups.yahoo.com/group/rhodes_
freecycle/) έφτιαξε ο Τάσος Θεοδοσίου.
Δεν έχετε, λοιπόν, παρά να μπείτε στους σχε-
τικούς ιστοτόπους, να διαπιστώσετε πόσο
εύχρηστοι είναι και να γίνετε ενεργά μέλη
της παγκόσμιας κοινότητας που φιλοδοξεί
να αλλάξει τα δεδομένα στη διαχείριση των
απορριμμάτων μας.

Freecycle
Είναι για πέταμα; Ξανασκέψου το!

Θέλετε να προτείνετε στους α-
ναγνώστες της «ΑΙΓΑΙΟ.edu»

ένα βιβλίο που διαβάσατε πρό-
σφατα;
Ένα βιβλίο καινούργιο ή διαχρονικό,
που αξίζει να διαβαστεί;
Προτείνουμε τη δημιουργία χώρου για
τη δημοσίευση των δικών σας βιβλιο-
κριτικών. 
Σε σύντομα κείμενα, 150 - 200 λέξεων,
συνοψίστε την κριτική σας και στείλτε
τη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση news-
paper@aegean.gr ή μέσα από το site
www.aegean.gr/newspaper/.

Εσύ είσαι bookcrosser ;

Στείλε μια βιβλιοκριτική 
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Γίνε ανταποκριτής,   
γίνε αρθρογράφος

Ο
Zaro μας δίνει τη
δεύτερη σειρά κόμικς
που θα παρουσιάζε-

ται μέσα από αυτήν τη σελί-
δα της «ΑΙΓΑΙΟ.edu». Πρό-
κειται για ένα νέο άνθρωπο
που ξεκίνησε από τον Πολι-
χνίτο της Λέσβου για να γί-
νει ένας πολύ ανατρεπτικός
δημιουργός. Συνεργάζεται
με την «Ένατη Διάσταση»,
ίσως την πιο δυναμική εκ-
δοτική εταιρεία στο χώρο
των κόμικς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η
«Ένατη Διάσταση» ξεκίνησε
το 1999 στη Θεσσαλονίκη
από τον Πάνο Κρητικό και
το Νίκο Δαλαμπύρα, ως
μια ομάδα νέων δημιουρ-
γών κόμικς που έβγαζε διά-
φορα περιοδικά,
διοργάνωνε εκθέσεις, φε-
στιβάλ κ.λπ.. Το 2006 οι
συνθήκες ωρίμασαν, και
έτσι ο Πάνος και ο Νίκος
αποφάσισαν να δημιουργή-
σουν την εταιρεία με έδρα
τη Λέσβο. Από τότε έχει εκ-
δώσει 18 τίτλους. Μεταξύ
αυτών είναι το άλμπουμ
του Zaro «Neighborhood»,
ένα πολύ σκοτεινό noir άλ-
μπουμ. Αυτό τον καιρό
ετοιμάζεται μια ακόμα δου-
λειά του Zaro, το «Έλεος»,
ένα «βρόμικα χιουμορι-
στικό» και σίγουρα
«politically incorrect» άλ-
μπουμ.
Στην καθιερωμένη σελίδα
της «ΑΙΓΑΙΟ.edu» θα εναλ-
λάσσεται, μήνα παρά μήνα,
το JURRASTA PARK με τους
FREAKS & geeks (δες προη-
γούμενο φύλλο). Καθώς θα

ξετυλίγονται τα επεισόδια,
υποψιαζόμαστε ότι θα
δούμε τη φοιτητική ζωή
του Αιγαίου να εξελίσσεται
μέσα από το διεισδυτικό
βλέμμα των μελών της

ICONOTOPIA και του Zaro.

Αν και δεινόσαυροι, ο
Μάκης, ο Σαλόνικα και ο
Μπλακ Σάββας είναι και-
νούργιοι στο πανεπιστήμιο.

Θα τους δώσουμε όλο το
χώρο για να μπουν στο…
«κλίμα».
Στη σύγχρονη εποχή των
κλιματικών αλλαγών, οι δει-
νόσαυροι του Zaro έρχο-

νται, με εναλλακτικό τρόπο,
να μας θυμίσουν ότι τέτοιες
αλλαγές κάπου, κάποτε,
έχουν ξανασυμβεί… με όχι
και τις καλύτερες συνέπειες
για τους δεινοσαύρους και

άλλα είδη…

Μάθε περισσότερα για την
«Ένατη Διάσταση» στο
http://enatidiastasi.blogspo
t.com/.

Συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού μας με τους μαθητές λυκείου, τους
υποψήφιους φοιτητές δηλαδή, στελέχη του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου από όλα τα νησιά θα βρεθούν σε δύο Διεθνείς Εκθέσεις Εκπαί-
δευσης.
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών προσελκύουν επίσης το
ενδιαφέρον πολλών φοιτητών που σκέφτονται να συνεχίσουν τις
σπουδές τους σε ένα από τα 28 μεταπτυχιακά του Αιγαίου. 
Ραντεβού λοιπόν:

17η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση, 
26 - 28 Φεβρουαρίου, 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

12η Διεθνής Έκθεση για την Εκπαίδευση, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2010,
19 - 21 Μαρτίου 2010, Εκθεσιακός χώρος του Ολυμπιακού Κέντρου
Ξιφασκίας, παλιός αερολιμένας, ΑΘΗΝΑ

Jurrasta Park
Δεινόσαυροι χαμένοι μεταξύ εξεταστικής και γεωλογικής περιόδου.

Η«ΑΙΓΑΙΟ.edu» αναπτύσσει δίκτυο ανταποκριτών σε
όλα τα νησιά και πέρα από αυτά.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με ακαδημαϊκή κοινότητα
περίπου 14.000 ανθρώπων, με 17 τμήματα και με γεω-
γραφική διασπορά σε 6 νησιά, είναι ένας μεγάλος ορ-
γανισμός με ανάλογο μέγεθος δραστηριοτήτων.
Υπάρχουν θέματα της επιστημονικής δημιουργίας αλλά
και της καθημερινής ζωής στο Πανεπιστήμιο που αξίζει να
γίνονται γνωστά, τόσο στο εσωτερικό της πανεπιστημιακής
κοινότητας του Αιγαίου, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο, η «ΑΙΓΑΙΟ.edu» καλεί όσους ενδιαφέρονται
να στείλουν ανταπόκριση ή να αρθρογραφήσουν, να το κάνουν μέ-
σα από το site www.aegean.gr/newspaper/.
Αν θέλετε να ενταχθείτε στο δίκτυο ανταποκριτών, 
επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 22510 36772 & 22510 36776.

Εκθέσεις Εκπαίδευσης




