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Του Στέλιου Ξανθόπουλου*

Η
πρόσφατη χρηματοοικονομική
κρίση ξεκίνησε στην Αμερική και
γρήγορα επηρέασε όλο τον υπό-

λοιπο κόσμο λόγω της δεσπόζουσας θέ-
σης της Αμερικής στο παγκοσμιοποιημέ-
νο οικονομικό γίγνεσθαι. Η σπίθα που
άναψε τη φωτιά, ήταν το σκάσιμο της
φούσκας στην αμερικανική αγορά ακινή-
των το καλοκαίρι του 2007, ως συνέπεια
των προβλημάτων της αγοράς ενυπόθη-
κων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξα-
σφάλισης (subprime mortgages), που με
τη σειρά τους οδήγησαν σε κρίση ρευ-
στότητας αλλά και κρίση εμπιστοσύνης
μεταξύ των τραπεζών, αλλά και μεταξύ
των τραπεζών και του ευρέος κοινού.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περάσει η
κρίση στην πραγματική οικονομία. Δύο
παράγοντες εμφανίζονται ως βασικοί
στην πορεία ως την κρίση: Ο τρόπος υλο-
ποίησης της αμερικανικής πολιτικής και
οι αποφάσεις της FED (Αμερικανική Κε-
ντρική Τράπεζα) αφενός και ο μετασχη-
ματισμός του τραπεζικού συστήματος
αφετέρου.
Οι κυβερνήσεις Clinton και Bush, στην
προσπάθειά τους να προωθήσουν την
πολιτική «σπίτια για όλους τους Αμερικα-
νούς», προήγαγαν και σχεδόν επέβαλαν
ήδη από το 1995 μια κουλτούρα χαλαρών
δανειακών κριτηρίων για τη στεγαστική
πίστη. Έτσι κάπως άρχισε να αναπτύσσε-
ται η αγορά των ενυπόθηκων στεγαστι-
κών δανείων μειωμένης εξασφάλισης.
Παράλληλα, η νομοθεσία έδινε στους
ιδιοκτήτες ακινήτων το δικαίωμα να επα-
ναδιαπραγματεύονται χωρίς ποινή το
στεγαστικό τους δάνειο όταν έπεφταν τα
επιτόκια ή όταν ανέβαινε αισθητά η αξία
του ακινήτου τους, επιτρέποντάς τους
έτσι, όσο ανέβαιναν οι τιμές των ακινή-
των και τα επιτόκια παρέμενα χαμηλά, να
αποσπούν την πλεονάζουσα αξία του ακι-
νήτου και να τη χρησιμοποιούν για κατα-
ναλωτικές αγορές.
Πριν από το 2007, η Αμερική ζούσε σε
ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, τόσο
λόγω μεγάλων εισροών κεφαλαίου από
το εξωτερικό όσο και λόγω της επιτοκια-
κής πολιτικής της FED, η οποία φοβούμε-
νη φαινόμενα αποπληθωρισμού μετά το
σκάσιμο της φούσκας του internet δεν
τόλμησε να αντιδράσει στο σχηματισμό

της φούσκας των ακινήτων.
Την ίδια περίοδο, το τραπεζικό σύστημα
υφίστατο ένα σημαντικό μετασχηματισμό
μέσω του χρηματοοικονομικού εργαλεί-
ου της τιτλοποίησης απαιτήσεων. Συγκε-
κριμένα, το παραδοσιακό τραπεζικό μο-
ντέλο, όπου η τράπεζα που εκδίδει ένα
δάνειο το κρατάει και το παρακολουθεί
μέχρι την αποπληρωμή του, αντικαταστά-
θηκε από το μοντέλο όπου η τράπεζα λει-
τουργεί ως μεσίτης για δάνεια, συγκε-
ντρώνοντάς τα όλα μαζί σε μια μεγάλη
πίτα, την οποία κόβει στη συνέχεια σε
κομμάτια, δηλαδή τιτλοποιεί το σύνολο
των δανείων και μετά μπορεί να πουλήσει
αυτούς τους τίτλους σε επενδυτές σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Έχοντας πουλήσει η
τράπεζα τα δάνειά της και έχοντας ει-
σπράξει επιπλέον την όποια προμήθειά
της, έχει πάλι ρευστό και το περιθώριο
για να το ξανακάνει.
Η φούσκα έσκασε όταν άρχισαν να ανε-
βαίνουν τα επιτόκια λόγω πληθωρισμού,
η αγορά ακινήτων είχε κορεσθεί και η νο-
μισματική πολιτική γινόταν πιο περιορι-
στική. Οι τιμές των ακινήτων άρχισαν να
πέφτουν και μαζί με αυτές η αξία τους ως
εγγύηση για το δάνειο, βάσει του οποίου

είχαν αγορασθεί. Πολλοί δανειολήπτες
προτιμούσαν να χάσουν το ακίνητό τους
από το να συνεχίζουν να πληρώνουν το
δάνειό τους.
Η χρηματοοικονομική κρίση είχε ξεσπά-
σει και είχε αρχίσει να μεταδίδεται.
Δυστυχώς, τις μεγάλες χρηματοοικονομι-
κές κρίσεις ακολουθούν αναπόφευκτα
περίοδοι ύφεσης, όπως αυτή που βιώνου-
με. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία των
Reinhart και Rogoff (2009), κατά τη
διάρκεια της ύφεσης παρατηρείται κατά
μέσο όρο πτώση των τιμών των ακινήτων
από τις υψηλότερες τιμές τους κατά 35%
σε μια περίοδο 6 ετών, πτώση των τιμών
των μετοχών κατά 56% σε μια περίοδο
3,5 ετών, άνοδος της ανεργίας κατά 7% σε
μια περίοδο 5 ετών, πτώση του ΑΕΠ κατά
9% σε μια περίοδο 2 ετών και αύξηση του
κυβερνητικού χρέους κατά 86% σε μία
περίοδο 3 ετών. Η αύξηση του κυβερνητι-
κού χρέους είναι κυρίως αποτέλεσμα των
χαμηλότερων φορολογικών εσόδων,
λόγω συρρίκνωσης του ΑΕΠ.

* Ο Στέλιος Ξανθόπουλος είναι επίκουρος καθηγη-
τής του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών -
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
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Τις μεγάλες χρηματοοικονομικές
κρίσεις ακολουθεί η ύφεση

Με γνώση
στο δρόμο
της
αισιοδοξίας

Ο
φόβος, η μιζέρια και η αδράνεια δεν υπήρ-
ξαν ποτέ καλοί σύμβουλοι σε κρίσιμες ε-
ποχές. Αλλά ούτε και ο στρουθοκαμηλι-

σμός. Διανύοντας την κατά τεκμήριο πιο δύσκολη
συγκυρία για τη χώρα μας από το 1974 επιλέγου-
με την οπτική της ελπίδας. Επιχειρούμε να κατα-
γράψουμε τα δεδομένα με διεισδυτικό και ολο-
κληρωμένο τρόπο, για να περάσουμε στη συνέ-
χεια σε σκέψεις και προτάσεις για ένα καλύτερο
μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο φιλοξενούμε κείμενα
ανθρώπων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και όχι
μόνο, που σκιαγραφούν ορισμένες βασικές οπτι-
κές της «σύγχρονης κρίσης». Η κατανόηση των
κύριων παραμέτρων, οικονομικών, κοινωνικών,
πολιτισμικών, επιστημονικών, που οδήγησαν τη
χώρα μας σε αυτή την κρίση, αποτελεί το ανα-
γκαίο πρώτο βήμα για να αναζητήσει κανείς εναλ-
λακτικές προοπτικές.
Οι προοπτικές αυτές είναι λογικό να συνδέονται
με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και
του πολιτισμού μας. Η διαμόρφωση ενός σύγχρο-
νου οράματος είναι μόνο το πρώτο βήμα, και αυ-
τό μοιάζει να σχηματίζεται σιγά-σιγά, μάλλον με
συναινετικό τρόπο, γύρω από την προοπτική της
Αειφόρου Ανάπτυξης. Μιας ιδέας που εμπεριέχει
την οικονομική ανάπτυξη αλλά την (επαν)εντάσ-
σει στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλο-
ντος και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρόκειται
για έννοιες και προσεγγίσεις που πραγματεύονται
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για περισσότερα από
είκοσι χρόνια, ενώ υπηρετούνται διεπιστημονικά
μέσα από τα τμήματά του.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα υφιστάμενα αντικείμενα
σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και αυ-
τά που σχεδιάζονται, βρίσκονται πολύ κοντά στα
πλεονεκτήματα και τα σχετικά πεδία που καλού-
μαστε να αξιοποιήσουμε για να βγούμε από το
τούνελ της κρίσης. Το περιβάλλον, οι φυσικοί-δια-
τροφικοί πόροι, οι πολιτισμικοί πόροι, η ναυτιλία,
οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και
φυσικά η εκπαίδευση, αποτελούν ενδεικτικά τέ-
τοια πεδία που θεραπεύονται στο Αιγαίο. Όπως
βέβαια και ο τουρισμός… γι’ αυτό και δυσκολευ-
όμαστε να κατανοήσουμε τη λογική με την οποία
το υπουργείο Παιδείας ανέστειλε την ίδρυση του
σχετικού τμήματος στη Χίο…
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεχίζει να πορεύεται
στο δρόμο της καινοτομίας και της αισιοδοξίας,
με την πεποίθηση ότι εκπαιδεύει και καλλιεργεί
ανθρώπους που θα συμβάλουν στο χτίσιμο μιας
πιο αξιοπρεπούς και δημιουργικής χώρας.
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Ηλεκτρονικά περιοδικά ή λίθινη εποχή;

Μ
έχρι πριν από μια 20ετία ο
ερευνητής που ήθελε να βρί-
σκεται στην αιχμή των επι-

στημονικών εξελίξεων, έπρεπε υπο-
χρεωτικά να εργάζεται ή να επισκέ-
πτεται πανεπιστήμια και ερευνητικά κέ-
ντρα που διέθεταν πλήρεις βιβλιοθήκες,
με τα απαραίτητα επιστημονικά πε-
ριοδικά. Παρά την αδιαμφισβήτητη
αξία του βιβλίου που κεφαλαιοποιεί την
επιστημονική γνώση, η εξέλιξη της
επιστήμης σήμερα καταγράφεται βήμα-
βήμα στα διεθνή επιστημονικά περιο-
δικά. Βέβαια, ένα επιστημονικό περιο-
δικό δεν αγοράζεται άπαξ όπως ένα βι-
βλίο. Ανάλογα με την περιοδικότητά
του (π.χ. τριμηνιαία), η βιβλιοθήκη που
θέλει να είναι ενήμερη οφείλει να προ-
μηθεύεται τα νέα τεύχη. Σήμερα κυ-
κλοφορούν μερικές δεκάδες χιλιάδες
διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Η συστηματική προμήθεια μιας συλ-
λογής περιοδικών, τα οποία καλύπτουν
επαρκώς τα επιστημονικά πεδία που θε-
ραπεύει ένα πανεπιστήμιο, ήταν ανέ-
καθεν ένας «βραχνάς» για τα ελληνικά
πανεπιστήμια με τους περιορισμένους
προϋπολογισμούς και τη γραφειο-
κρατία. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν ση-
μαντικά περιοδικά στα οποία μπορεί να
είχαν συνδρομή ταυτόχρονα ορισμένα
πανεπιστήμια, ενώ άλλα δεν είχαν πρό-
σβαση σε αυτά.

Ηλεκτρονικές πηγές

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε
αποτελεσματικά χάρη στις διαδικτυα-
κές τεχνολογίες, όταν πριν από περίπου
15 χρόνια ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLINK)
δημιούργησε τo σύστημα πρόσβασης
σε ηλεκτρονικές πηγές, ενώ ταυτό-
χρονα τα πρώτα διεθνή περιοδικά ξε-
κίνησαν να έχουν ηλεκτρονική έκδοση.
Το σύστημα αυτό συμπεριλάμβανε,
μεταξύ άλλων, την κοινή συνδρομή

και πρόσβαση από όλα τα ελληνικά πα-
νεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε
περισσότερα από 9.000 περιοδικά. Θα
μπορούσε να πει κανείς ότι από εκείνη
τη στιγμή η έρευνα στην Ελλάδα πέ-
ρασε στη σύγχρονη εποχή. Ουσιαστι-
κά πλέον ένας νέος ερευνητής που ζει
και σπουδάζει στο Καρλόβασι της Σά-
μου έχει, χωρίς υπερβολές, τις ίδιες δυ-
νατότητες πρόσβασης στη σύγχρονη
γνώση με έναν ερευνητή που εργάζε-
ται στο Harvard…
Η εθνική πολιτική που διέπει το σύ-
στημα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
πηγές και η οποία χαράχθηκε από κοι-
νού από τους ερευνητικούς φορείς
της χώρας και την ελληνική Πολιτεία,
υποστηρίχθηκε οικονομικά για αρκετά
χρόνια από τους κοινοτικούς πόρους.

Ξανά στη λίθινη εποχή;

Με την ολοκλήρωση των κοινοτικών
χρηματοδοτήσεων, το σύστημα συν-
δρομών στα ηλεκτρονικά περιοδικά πέ-
ρασε στο υπουργείο Παιδείας και ταυ-
τόχρονα ξεκίνησε η συσσώρευση ενός
χρέους που έφτασε πρόσφατα τα 33
εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν η δια-
κοπή πρόσβασης στην υπηρεσία για
τους Έλληνες χρήστες από μεγάλους

εκδοτικούς οίκους, όπως ο Elsevier.
Αυτή η εξέλιξη συνεπάγετο την επι-
στροφή στη «λίθινη εποχή» της έρευ-
νας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο
πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου και προεδρεύων της Συνόδου των
Πρυτάνεων, καθηγητής Ανδρέας Τρού-
μπης, στην επιστολή παραίτησης που
απέστειλε ως ένδειξη διαμαρτυρίας
απέναντι σε αυτή την εξέλιξη.

Πυροσβεστική λύση

Η ανταπόκριση από το υπουργείο Παι-
δείας σε αυτή την κίνηση υπήρξε ευ-
τυχώς άμεση, αφού η υπουργός, κ.
Άννα Διαμαντοπούλου, ανακοίνωσε
την ένταξη του κόστους χρηματοδό-
τησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Παρά τη θετική έκβαση της
υπόθεσης, η ελληνική επιστημονική
κοινότητα δεν μπορεί να επαναπαύε-
ται, καθώς, ιδιαίτερα μέσα στη σημε-
ρινή ασφυκτική οικονομική συγκυρία,
το ζήτημα μπορεί να επανέλθει σύ-
ντομα με πιο έντονο τρόπο.
Για μια χώρα που θέλει να στηρίξει το
μέλλον της σε μια ανάπτυξη με εναλ-
λακτική μορφή και σε μια κοινωνία
σύγχρονη, η έρευνα αποτελεί αναπό-
σπαστο στοιχείο.

Ό
ταν στο φύλλο του Δεκεμβρίου 2009
δημοσιεύαμε με χαρά την είδηση της
ίδρυσης Τμήματος Οικονομικής και

Διοίκησης Τουρισμού (ΤΟΔΙΤ) στη Χίο, δεν
μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μόλις δύο
μήνες μετά θα ερχόταν το υπουργείο Παιδεί-
ας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να
αναστείλει την έναρξη λειτουργίας του. Παρ’
όλο που το Δεκέμβριο ήταν ήδη πολύ ορατά
τα σημάδια του οικονομικού και αναπτυξια-
κού τέλματος στο οποίο βρίσκεται η χώρα
μας, κανένας δεν μπορούσε να εκτιμήσει ότι η
Πολιτεία θα αποφάσιζε να παγώσει ένα σχέδιο
που συνδέεται ευθέως με την ανάπτυξη του
πλέον δυναμικού οικονομικού τομέα της Ελ-
λάδας.
Στη λιτή δήλωσή της, που αφορά συνολικά σε

6 πανεπιστημιακά τμήματα, η υπουργός κ.
Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε: «Δε θα ανοί-
ξει κανένα νέο τμήμα, όπως γίνεται εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, όπου ανακοινώνουμε νέα τμήμα-
τα στα ΤΕΙ και στα πανεπιστήμια χωρίς να έχουν
καθηγητές, χωρίς να υπάρχουν συγγράμματα,
χωρίς να υπάρχουν προγράμματα σπουδών και
οι φοιτητές περιμένουν επί χρόνια τους καθηγη-
τές να έρθουν.»
Εν τούτοις, το Τμήμα Τουρισμού δεν είναι μια
τέτοια περίπτωση. Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρουν στο ψήφισμά τους τα μέλη της προ-
σωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος:
Το ΤΟΔΙΤ πληροί ήδη όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την άμεση λειτουργία του,
χωρίς να επιφέρει πρόσθετο οικονομικό κό-
στος για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ίδρυση του ΤΟΔΙΤ δεν ήταν αποτέλεσμα
σχεδιασμού μικρής κλίμακας (τοπικού ενδια-
φέροντος), αλλά στρατηγικός στόχος για την
αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών στην
Ελλάδα, που συνδέεται με τη γενικότερη προ-
σφορά του Πανεπιστημίου στην τουριστική
εκπαίδευση.
Η λειτουργία του, σύμφωνα με τεκμηριωμένη
μελέτη σκοπιμότητας που υποβλήθηκε στο
υπουργείο το Φεβρουάριο του 2006, εκτιμά-
ται ότι θα προσφέρει πολλαπλά οικονομικά
και κοινωνικά οφέλη στην τουριστική ανάπτυ-
ξη της χώρας.
Εξάλλου η πρόταση που κατατέθηκε και
εγκρίθηκε (ΦΕΚ 205/2-10-2009) ικανοποιούσε
επί της ουσίας όλα τα κριτήρια του υπουργεί-
ου (υποδομές, οικονομικά, επάρκεια διοικητι-

κού προσωπικού, βιβλιοθήκη, πρόγραμμα
σπουδών κ.λπ.).
Η διαμαρτυρία της ευρύτερης κοινότητας του
Πανεπιστημίου ήταν πολύπλευρη, όπως μαρ-
τυρούν το σχετικό Δελτίο Τύπου του πρύτανη,
αλλά και το κοινό ψήφισμα της Επιτροπής
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
με τη Χιακή Κοινωνία και του Σωματείου
«Φίλοι Πανεπιστημίου Αιγαίου». Παρ’ όλα
αυτά, δεν υπήρξε ούτε αλλαγή της απόφασης
αλλά ούτε και πειστική τεκμηρίωση των λό-
γων που ανεστάλη η έναρξη λειτουργίας του
συγκεκριμένου Τμήματος.
Μαζί, λοιπόν, με το μεγάλο ερωτηματικό, θα
διατηρήσουμε την προσδοκία το ΤΟΔΙΤ να
βρίσκεται στα μηχανογραφικά δελτία του
2011.

Άγονος αγώνας για την άμεση λειτουργία του Τμήματος Τουρισμού

Από 30 Απριλίου έως 2 Μαΐου
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
ως οικοδεσπότης, φιλοξενεί στην Κω
τους πρυτάνεις και τους προέδρους
των διοικουσών επιτροπών
των ελληνικών Πανεπιστημίων.

63η Σύνοδος
Πρυτάνεων

Π
έρασαν ήδη 4 χρό-
νια από τότε που το
Πανεπιστήμιο Αιγαί-

ου φιλοξένησε την 52η Σύ-
νοδο, η οποία χαρακτηρί-
στηκε αφενός από τη συ-
γκρότηση ενός συνεκτικού
πλαισίου θέσεων για τη θε-
σμική λειτουργία των πανε-
πιστημίων και αφετέρου α-
πό την «εναλλακτική» προσέγγιση στη διοργάνωσή της.
Η 63η Σύνοδος πραγματοποιείται μέσα σε μια εντελώς διαφορετική
συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από τη διεθνή οικονομική κρίση και
βρίσκει την Ελλάδα στο «χείλος» της χρεωκοπίας και της κοινωνικής
κατάρρευσης. Η Σύνοδος καλείται, πέραν της συζήτησης και υλοποί-
ησης της ημερήσιας διάταξης, να διαμορφώσει νέους συμβολισμούς
και να δώσει το στίγμα της πορείας που πρέπει να ακολουθήσει από
αύριο η πανεπιστημιακή εκπαίδευση της χώρας μας.
Σε αυτό το πλαίσιο έχει επιλεγεί ο ουσιαστικός περιορισμός των δα-
πανών διοργάνωσης, ενώ οι πρυτάνεις θα παραλάβουν δώρο ταπει-
νό με υψηλό συμβολισμό. Σπόρους βοτάνων από εκείνα που ακόμα
και ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε στις πρακτικές του. Με αυτό τον
τρόπο τιμάται η Κως, όπου θα εδρεύει μελλοντικά η Σχολή Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και ο θεσμός του «Διε-
θνούς Έτους Βιοποικιλότητας 2010», όπως έχει κηρυχθεί από τον
ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της Συνόδου θα συζητηθούν
μεταξύ άλλων:

Ζητήματα προσλήψεων και εργασιακά θέματα του προσωπικού
των πανεπιστημίων.
Ζητήματα χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και ιδιαίτερα
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Κτηριολογικά θέματα.
Η πρόοδος του νέου συστήματος διανομής συγγραμμάτων.
Οι δράσεις για το ψηφιακό πανεπιστήμιο.
Η πολιτική των μετεγγραφών.
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Του Μιχάλη Ψημίτη*

Σ
υνηθίσαμε (γιατί έτσι
μας έμαθαν) να σκε-
φτόμαστε ότι τα οικο-

νομικά και ιδιαίτερα τα μα-
κροοικονομικά δεδομένα (δη-
μοσιονομική πολιτική, εξω-
τερικό χρέος, δημόσιο έλ-
λειμμα, ισοζύγιο πληρωμών,
χρηματοπιστωτικό σύστημα
κ.τ.λ.) αποτελούν μέρος ενός
κόσμου αυθύπαρκτου, ανε-
ξάρτητου από τις επιθυμίες,
τις ανάγκες, τις έξεις και τις
επιλογές των ανθρώπων. Έτσι
λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος ξε-
χωριστά αισθάνεται ανίσχυ-
ρος μπροστά στις δυνάμεις
που αναπτύσσονται σε αυτό
το πεδίο δράσης, αφήνοντας
το πεδίο ελεύθερο στους «ει-
δικούς», δηλαδή σε οικονο-
μικούς αναλυτές, πολιτικά
πρόσωπα, εκπροσώπους τρα-
πεζών, μεγαλόσχημους δη-
μοσιογράφους-προπαγανδι-
στές, και πάει λέγοντας. Υπο-
τίθεται ότι στην οικονομία
ενεργούν κάποιες μυστικές
και καταχθόνιες δυναμικές
που ξεπερνούν τις διανοητι-
κές δυνατότητες του μέσου
ανθρώπου. Είναι όμως έτσι;
Στην πραγματικότητα, οι μη-
χανισμοί της οικονομίας δεν
είναι «αντικειμενικά δεδομέ-
να», αφού λειτουργούν χρη-
σιμοποιώντας ως «καύσιμο»
την ανθρώπινη δράση σε όλο
της το συναισθηματικό, γνω-
στικό, ψυχολογικό και σχε-
σιακό φάσμα. Θέλω να πω
πως κανένας μακροοικονο-
μικός κανόνας δε θα έστεκε
και καμμία δομική οικονομι-
κή επιλογή δε θα ήταν εφικτή
αν έλλειπαν οι απλές ανθρώ-
πινες αντιδράσεις των αν-
θρώπων, που, με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο διαπλέκο-
νται μεταξύ τους και στο τέλος
«επαληθεύουν» τον κανόνα ή
την επιλογή. Σκεφτείτε το
απλό παράδειγμα της χρέω-
σης και υπερχρέωσης. Μια
χώρα, ακριβώς όπως και ένας
απλός πολίτης, χρεώνονται
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Αμφότεροι δανείζονται για
πραγματικές ή πλασματικές
ανάγκες τους με όρους που
συνήθως επιβάλλονται απο-
κλειστικά από τους δανειστές,
υπερχρεώνονται δε όταν ο
δανειστής ή οι δανειστές τους
αποφασίσουν ότι το χρέος
έχει ξεπεράσει κάποια ανε-
κτά όρια. Φαίνονται όλα τόσο
απλά και δεδομένα εξ αρχής,
όσο και μια απλή αριθμητική
πράξη. Στην προηγούμενη
πρόταση, ωστόσο, υπάρχουν
ορισμένα στοιχεία που ανα-
τρέπουν τη λογική της αριθ-
μητικής εξίσωσης.
Πρώτον, υπάρχουν οι ανά-
γκες οι οποίες, στο μέτρο που
«φέρονται» από ζωντανά υπο-
κείμενα (ατομικά ή συλλογι-
κά), είναι εξόχως υποκειμενι-
κά δεδομένα. Δεύτερον,
υπάρχουν οι άνισες σχέσεις
εξουσίας μεταξύ δανειστή και
δανειζομένου, στοιχείο που
παραπέμπει στην τελείως αν-
θρώπινη και υποκειμενική
φύση των ανθρώπινων σχέ-
σεων. Τρίτον, υπάρχει ο αυ-
θαίρετος προσδιορισμός του
ανεκτού ορίου χρέωσης, που
επίσης εμπλέκει τον ανθρώ-
πινο παράγοντα στην πιο «ορ-
θολογικά προσανατολισμέ-
νη», δηλαδή την πιο συμφε-
ροντική διάστασή του.
Έχουμε, επομένως, πολλά
υποκειμενικά, άρα και απρό-
βλεπτα και, ίσως, και απολύ-
τως διαμφισβητούμενα στοι-

χεία, τα οποία ακυρώνουν
την απλή αριθμητική εξίσωση.
Σκεφτείτε, ενδεικτικά, πώς
διαμορφώνονται οι συμπερι-
φορές των ατόμων μέσα στις
οικονομικές πράξεις. Προφα-
νώς, εκτός από την οικονομι-
κή επιφάνεια εμπλέκονται
ενεργά και παράγοντες όπως
κοινωνικό κύρος, στυλ ζωής,
ατομικές προσδοκίες, προ-
σωπικές ανάγκες, επιθυμίες,
δυνατότητες επιρροής, συμ-
μαχικά δίκτυα κ.ο.κ.. Δηλα-

δή, ένα σύνολο μεταβλητών
που εξαρτώνται απόλυτα από
τον τρόπο με τον οποίο το
άτομο συλλαμβάνει τον εαυ-
τό του σε σχέση με τους άλ-
λους.
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
και στη μακροκλίμακα των
κρατών. Για παράδειγμα, τι
σημαίνει «πιστοληπτική αξιο-
πιστία» ενός κράτους; Πολύ
απλά ότι το κράτος αυτό θε-
ωρείται -στο πλαίσιο μιας οι-
κονομικής ορθολογικότητας

που στηρίζεται σε νοηματο-
δοτήσεις πολιτισμικού χαρα-
κτήρα- ότι διαθέτει αποθέ-
ματα κύρους σε άλλους οι-
κονομικούς «παίχτες» (κράτη,
τράπεζες, διεθνείς οικονομικοί
οίκοι, παγκόσμιοι οργανισμοί,
χρηματιστήρια κ.τ.λ.). Όμως
με ποιο τρόπο αποφασίζεται
κάθε φορά πότε αυτά τα απο-
θέματα υπάρχουν και πότε
εξαντλούνται; Πολύ απλά,
μέσω των σχέσεων δύναμης
και επιρροής που το κάθε
κράτος είναι σε θέση να ασκή-
σει. Ενδεικτικά, η Ελλάδα έχει
μικρότερο εξωτερικό χρέος
και μικρότερο δημόσιο έλ-
λειμμα από τις ΗΠΑ, όμως
κανείς ποτέ δε διανοήθηκε
να επιβάλλει στις ΗΠΑ αυ-
στηρή δημοσιονομική πολι-
τική και αύξηση των έμμε-
σων φόρων.
Αυτό σημαίνει ότι τα «αντι-
κειμενικά κριτήρια» πάνε πε-
ρίπατο μαζί με τις βαθυστό-
χαστες αναλύσεις που θέλουν
να μας πείσουν ότι τα μέτρα
της ελληνικής κυβέρνησης
είναι μονόδρομος για τη
χώρα. Θα μπορούσαμε, ας
πούμε, να βγούμε από τη στε-
νωπό μέσω της ανάπτυξης
και της παραγωγικής ανα-
διάρθρωσης της οικονομίας
και να αρχίσουμε να απο-
πληρώνουμε όταν προκύψει
το πλεόνασμα της ανάπτυ-
ξης.
Ας ξανασυνδεθούμε με την

αρχική παρατήρηση. Μένει
να συνοψίσουμε γιατί όλα
αυτά είναι στοιχεία πολιτι-
σμικά, γιατί η οικονομία είναι
μέρος του καθημερινού μας
πολιτισμού. Η απάντηση είναι
επίσης απλή. Ο τρόπος που
αντιλαμβανόμαστε τις οικο-
νομικές σχέσεις, ο τρόπος
που νοηματοδοτούμε τις οι-
κονομικές πράξεις, ο τρόπος
που νομιμοποιούμε τις οικο-
νομικές πολιτικές εξαρτάται
απόλυτα από αρχές, αξίες,
νοήματα, πεποιθήσεις. Αν, ως
συλλογική κοινωνία, πιστεύ-
αμε ακόμη στην αρχή της
ελεύθερης βούλησης και της
δικαιοσύνης, αν εμφορούμα-
σταν ακόμη από την αξία της
ισότητας και της αυτοδιάθε-
σης, αν υπήρχε για μας ακόμη
κάποιο νόημα στη λέξη «αλ-
ληλεγγύη», αν ήμασταν πε-
πεισμένοι πως για την αξιο-
πρέπεια δεν υπάρχει κανένα
αντίτιμο, αν συνέβαιναν όλα
αυτά τότε θα λέγαμε ότι εί-
μαστε ακόμη πνευματικά παι-
διά του πολιτισμού του Δια-
φωτισμού και όχι εξαρτήματα
του πολιτισμού της παγκο-
σμιοποιημένης νεοφιλελεύ-
θερης οικονομικής πολιτικής
την οποία επιβάλλει το διε-
θνές χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα, που αποτελεί σήμερα
το πιο επιθετικό κομμάτι του
παγκόσμιου κεφαλαίου.
Τότε, απλά, θα ήμασταν μέρος
ενός άλλου πολιτισμού που
θα επέβαλλε τους δικούς του
όρους λειτουργίας στην οι-
κονομική μηχανή, ενδεχομέ-
νως μαζί με άλλους ανθρώ-
πους, μαζί με άλλες κοινωνι-
κές ομάδες, μαζί με άλλα κρά-
τη (όπως π.χ. η Ισλανδία), που
ίσως περιμένουν εναγωνίως
όλοι μαζί, όπως κι εμείς, μια
σπίθα αντίδρασης στον ορί-
ζοντα. Το ερώτημα είναι: Μπο-
ρούμε να προκαλέσουμε τη
σπίθα;

* Ο Μιχάλης Ψημίτης είναι επίκου-
ρος καθηγητής του Τμήματος Κοι-
νωνιολογίας.

Η κρίση της οικονομίας
ως κρίση πολιτισμική
Πριν περίπου έναν αιώνα, ο Νορβηγο-αμερικανός κοινωνιολόγος Thorstein Veblen διατύπωσε την άποψη ότι
η οικονομία δεν είναι ένα κλειστό αυτόνομο σύστημα, αλλά αποτελεί κομμάτι του καθημερινού πολιτισμού
μας. Ας δοκιμάσουμε να δούμε τη σημερινή κρίση υπό το πρίσμα αυτό.

Edward Munch «The scream»

Ανθρώπινες πρωτοβουλίες

Με πρωτοβουλία των υπαλλήλων του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου και του Ερυθρού Σταυρού φτιάχτηκαν

τα «κοφίνια αγάπης», στα οποία συγκεντρώνονται ρού-
χα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για οικογένειες που περ-
νούν δύσκολα. Η κίνηση αυτή ξεκίνησε στο κτήριο Δι-
οίκησης στη Μυτιλήνη πριν από περίπου ένα χρόνο και
η ανταπόκριση των ανθρώπων του Πανεπιστημίου
(υπαλλήλων, φοιτητών, διδασκόντων) είναι συγκινητική.
Πρόκειται για μια προσπάθεια που χαρακτηρίζεται από
διάρκεια, αποτελεσματικότητα και φυσικά πολλή αν-
θρωπιά! Ευχή της «ΑΙΓΑΙΟ.edu» είναι να βρει μιμητές και
στα άλλα νησιά.
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Greek Statistics:

Υπαίτιοι δεν είναι μόνο οι πολιτικοί μας
(Μέρος πρώτο)

Του Αλέξανδρου Μηλιώνη*

Α
λβανός τουρίστας! Όπως θα
ενθυμούνται ασφαλώς οι πα-
λαιότεροι, αυτό ήταν το πλέον

σύντομο ανέκδοτο στην Ελλάδα πριν
το τέλος της εποχής του Ψυχρού Πο-
λέμου (τέλη της δεκαετίας του ‘80).
Σήμερα στην Ευρώπη, αλλά και σε ο-
λόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, το
πιο σύντομο ανέκδοτο είναι χωρίς
αμφιβολία το Greek Statistics! Αυτή
δυστυχώς την έκφραση χρησιμοποι-
ούν πλέον οι ξένοι τεχνοκράτες, και
όχι μόνο, όταν θέλουν να χαρακτηρί-
σουν στατιστικά δεδομένα ως ανα-
ξιόπιστα. Τι όμως έφταιξε και φθάσα-
με σε αυτό το σημείο, να καταντήσει
η στατιστική στην Ελλάδα ανέκδοτο;
Πολλοί ασφαλώς θα πουν, και όχι αδι-
καιολόγητα, ότι φταίνε οι κυβερνή-
σεις και οι πολιτικοί μας, καθώς «μα-
γειρεύουν» κατά το δοκούν τα στατι-
στικά στοιχεία που η χώρα μας, λόγω
του υφιστάμενου θεσμικού-νομικού
πλαισίου, είναι υποχρεωμένη να πα-
ρέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα
και τους διεθνείς οργανισμούς. Όπως
επιχειρηματολογούμε στο παρόν, αυ-
τό ναι μεν ασφαλώς και έχει μία δόση
αληθείας, αλλά δεν είναι όλη η αλή-
θεια.
Για να αντιληφθούμε, όμως, την ουσία
του προβλήματος ας πάρουμε τα πράγ-
ματα με τη σειρά. Από τις αρχές της δε-
καετίας του ’90, στην Ελλάδα η οικο-
νομική πραγματικότητα άλλαξε άρ-
δην. Από ένα καθεστώς περιορισμών
και ελέγχων περάσαμε σταδιακά στην
πλήρη άρση των συναλλαγματικών
και λοιπών περιορισμών στην κίνηση
επενδυτικών κεφαλαίων, στην πλήρη
μετατρεψιμότητα του τότε εθνικού νο-
μίσματος, της δραχμής, και τελικά στην
ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και την υι-
οθέτηση του ευρώ. Χωρίς αμφιβολία η
οικονομία της χώρας έπεσε σε βαθιά
νερά. Όσο, όμως, έπεσε η οικονομία
στα βαθιά, άλλο τόσο έπεσε και το στα-
τιστικό σύστημα της χώρας. Πράγμα-
τι, στην πρότερη κατάσταση, οπότε η
οικονομία λειτουργούσε κάτω από ένα
καθεστώς πολλαπλών και αυστηρών
περιορισμών και ελέγχων, το αντί-
στοιχο στατιστικό σύστημα, παρά την
απλότητά του, λειτουργούσε σε γενικές
γραμμές ικανοποιητικά, ακριβώς λόγω
των περιορισμών αυτών. Δυστυχώς
όμως, σε σχέση με την από εκεί και
εντεύθεν ταχύτατα μεταβαλλόμενη οι-
κονομική πραγματικότητα, το παρα-
πάνω περιγραφέν στατιστικό σύστημα
ήταν απολύτως ανεπαρκές. Πιο συ-

γκεκριμένα, απαιτούνταν ριζικές αλ-
λαγές: (α) σε επίπεδο θεσμικού-νομικού
πλαισίου και (β) σε επίπεδο στατιστικής
μεθοδολογίας.
Ως προς το (α), ήταν κατ’ αρχήν απα-
ραίτητη η ανεξαρτητοποίηση των δύο
κύριων πηγών επίσημης στατιστικής
πληροφόρησης της χώρας - Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
(ΕΣΥΕ) και Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
- από τη γενική κυβέρνηση, καθώς και
επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε
να είναι δυνατή η συλλογή των απα-
ραίτητων στοιχείων υπό τις νέες συν-
θήκες, αφού το παλαιότερο στατιστικό
σύστημα στηριζόταν εν πολλοίς στην
έμμεση πληροφόρηση (indirect
reporting), ενώ το νεώτερο θα στηρι-
ζόταν σε σημαντικό βαθμό και στην
άμεση πληροφόρηση (direct reporting).
Όσον αφορά στην ΤτΕ, καθιερώθηκε η
ανεξαρτησία της το 1997 (ν.2548/97),
ενώ όσον αφορά στην ΕΣΥΕ, μόλις
πρόσφατα και μάλιστα κάτω από την
απόλυτη απαίτηση και την ασφυκτική
πίεση κοινοτικών οργάνων νομοθε-
τήθηκε η κατάργησή της ως γενικής

γραμματείας και η σύσταση, στη θέση
της, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
ως νέας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρ-
χής (Ν.3832/9.3.2010).
Ως προς το (β), για να αντιληφθεί ο ανα-
γνώστης τη δυσκολία που προέκυψε
στην καταγραφή των οικονομικών με-
γεθών αλλά και το μέγεθος της απαι-
τούμενης αναβάθμισης σε επίπεδο
στατιστικής μεθοδολογίας, αρκεί να
αναφέρουμε ένα πολύ απλό παρά-
δειγμα. Πριν την είσοδό μας στην ΟΝΕ,
ένας τουρίστας που έφθανε στην Ελ-
λάδα και ήθελε να δραχμοποιήσει το
συνάλλαγμά του αποτεινόταν σε οποι-
αδήποτε τράπεζα. Η συναλλαγή αυτή
καταγραφόταν και μέσω των αναλυτι-
κών λογαριασμών κίνησης συναλλάγ-
ματος των τραπεζών, η πληροφορία
είχε τελικό αποδέκτη την ΤτΕ. Με την
ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, ήταν
αδύνατο να καταγραφούν οι δαπάνες
ενός τουρίστα αν αυτός προερχόταν
από άλλη χώρα μέλος της ΟΝΕ, καθό-
τι δεν απαιτούνταν μετατροπή συναλ-
λάγματος. Έτσι, από το 2002, για την
εκτίμηση του ύψους των εισπράξεων

και πληρωμών από τουριστικές υπη-
ρεσίες η ΤτΕ (ακριβέστερα δύο ιδιωτι-
κές εταιρείες για λογαριασμό της ΤτΕ)
είναι αναγκασμένη μεταξύ άλλων να
διενεργεί κάθε μήνα δειγματοληπτική
έρευνα στα σύνορα της χώρας. Χωρίς
υπερβολή, ομιλούμε για νέο τρόπο
στατιστικής προσέγγισης και σκέψης,
για την ανάπτυξη μιας νέας στατιστικής
κουλτούρας, κατά την οποία η γνώση
της στατιστικής καθαυτής θα έπρεπε
απαραιτήτως να συνδυασθεί με τη βα-
θιά γνώση του ιδιαίτερα σύνθετου
νέου μακροοικονομικού - χρηματοοι-
κονομικού γίγνεσθαι με σκοπό την
επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.
Θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ ότι στο
μεγάλο αυτό εγχείρημα ουσιώδης και
πολύπλευρη θα έπρεπε να ήταν η συν-
δρομή των σχετικών με το αντικείμενο
πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας,
πρωτίστως δε εκείνων στα οποία θε-
ραπεύεται η επιστήμη της Στατιστικής.
Η συμβολή αυτή, πέραν της παροχής
τεχνογνωσίας, θα περιελάμβανε με-
ταξύ άλλων και το σχεδιασμό της ύλης
νέων σχετικών μαθημάτων, την εκπό-

νηση ερευνητικών προγραμμάτων και
την ανάθεση διδακτορικών διατριβών
και μεταπτυχιακών διπλωματικών ερ-
γασιών σε σχετικά αντικείμενα, με σκο-
πό την περαιτέρω ανάπτυξη σχετικής
τεχνογνωσίας και την κατάρτιση νέων
επιστημόνων, την προκήρυξη νέων
θέσεων μελών ΔΕΠ με συναφές γνω-
στικό αντικείμενο, το σχεδιασμό και τη
λειτουργία διατμηματικών μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων κ.λπ..
Έναντι όμως αυτών, τι πραγματικά έγι-
νε; Εκτός λίγων εξαιρέσεων, όσον αφο-
ρά στην απαιτούμενη σοβαρή ανα-
βάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του
στατιστικού μας συστήματος, αυτό
που τελικά έγινε ήταν σε αρκετές πε-
ριπτώσεις «μερεμέτια», για να χρησι-
μοποιήσουμε την πρόσφατη έκφραση
του κύριου Πρωθυπουργού, χωρίς
συμβολή στον απαιτούμενο βαθμό
της ακαδημαϊκής στατιστικής κοινό-
τητας.
Με τα προαναφερόμενα ασφαλώς και
δε θα θέλαμε να δοθεί η εντύπωση ότι
με το παρόν επιχειρούμε να δώσουμε
«συγχωροχάρτι» στους πολιτικούς μας
για τα Greek Statistics. Σαφώς, όμως, και
θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε
αρκετές περιπτώσεις δε γνώριζαν ούτε
οι ίδιοι οι πολιτικοί (και ας έλθουν να
μας διαψεύσουν) πόσο πραγματικά
απέχει η τιμή ενός «μαγειρεμένου»
κατά το δοκούν στατιστικού που επι-
καλούνταν, από την αληθή τιμή του,
απλά και μόνο επειδή ούτε οι ίδιοι
αλλά ούτε και κανένας άλλος γνώριζε
την αληθή τιμή ή έστω μία αξιόπιστη
εκτίμησή της! Και δεν τη γνώριζε κανείς
επειδή δεν υπήρχε επιστημονικά σχε-
διασμένος τρόπος ή στατιστική μεθο-
δολογία αποδεκτού προσδιορισμού
της.
Πέραν λοιπόν της αναμφισβήτητης
ευθύνης των πολιτικών, θεωρούμε ότι
υπάρχει και επιστημονική-ακαδημαϊκή
ευθύνη για τις εκκωφαντικές αδυναμίες
του στατιστικού μας συστήματος, για
την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων
των νέων σχετικών με το αντικείμενο
επιστημόνων και συνακόλουθα για
την αναξιοπιστία των ελληνικών στα-
τιστικών δεδομένων. Περισσότερα,
όμως, σχετικά με την ευθύνη αυτή
γράφουμε στο δεύτερο μέρος του άρ-
θρου, που θα δημοσιευθεί στο επόμε-
νο τεύχος της εφημερίδας, σεβόμενοι
την παράκληση της εκδοτικής επιτρο-
πής σχετικά με την έκταση των υπο-
βαλλόμενων κειμένων.

* Ο Αλέξανδρος Μηλιώνης είναι επίκουρος κα-
θηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Αναλο-
γιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματι-
κών.
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Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Α
Π

ερισσότεροι από 13.000 απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Ορισμένοι από αυτούς
είναι ήδη επιτυχημένοι επαγγελματίες και άλλοι κάνουν τα πρώτα δύσκολα βήματα. Κάποιοι διεκδικούν μια θέση στο Δη-
μόσιο, που μοιάζει πλέον να κλείνει τις πόρτες του, και άλλοι τολμούν στην ελεύθερη αγορά. Μερικοί δοκιμάζουν την τύχη

τους στις υφιστάμενες αγορές εργασίας και άλλοι επιχειρούν να διαμορφώσουν νέες!
Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη συλλόγων αποφοίτων έχει αποδειχτεί ωφέλιμη, τόσο στη στήριξη των νέων πτυχιούχων όσο και
στη διεκδίκηση συλλογικών αιτημάτων. Παρ’ όλο που περισσότερα από τα μισά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν έχουν
δημιουργήσει ακόμα τέτοιους συλλόγους, οι υφιστάμενοι έχουν δυναμική παρουσία.

Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας

Πέρα από τα σύνορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Του Παναγιώτη Στρατάκη
Προέδρου της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας

Η Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) αποτελεί το πρώτο επαγγελματικό και επιστημονικό μη
κερδοσκοπικό συλλογικό όργανο των γεωγράφων, αποφοίτων των τμημάτων Γεωγραφίας

της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία της ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2002 με πρωτοβουλία
του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Σκοπός της Ένωσης Γεωγράφων είναι η προάσπιση, προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματι-
κών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της. Σημαντικός
στόχος της είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διάδοση και την προαγωγή της σύγχρονης
επιστήμης της Γεωγραφίας. Παράλληλα, προωθεί τη διαρκή επιμόρφωση και την επιστημονική

κατάρτιση των μελών της και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Μέλος της Ένωσης Γεωγράφων μπορεί να γίνει όποιος είναι κάτοχος προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
τμήματος Γεωγραφίας της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η Ένωση Γεωγράφων μέχρι σήμερα έχει πραγμα-
τοποιήσει μια σειρά από ενέργειες που έχουν
συμβάλει στην κατοχύρωση των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων και στην προβολή των επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων των γεωγράφων. Οι
σημαντικότερες από αυτές είναι:

Ένταξη του πτυχίου της Γεωγραφίας σε κλάδο
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, που μας έδωσε τη δυνατότητα συμ-
μετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ κα-
θώς και στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση.
Ενημέρωση υπουργείων, περιφερειακών διοι-
κήσεων και βαθμίδων τοπικής αυτοδιοίκησης
για την ειδικότητα του γεωγράφου, που είχε
ως αποτέλεσμα την ένταξη του πτυχίου της
Γεωγραφίας στις περισσότερες προκηρύξεις
για νέες θέσεις εργασίας.
Αποστολή επιστολών διαμαρτυρίας σε φορείς που δεν είχαν συμπεριλάβει το πτυχίο της Γεωγραφίας στην προκήρυξή
τους.
Διερεύνηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των γεωγράφων και ενημέρωση των μελών της Ένωσης.
Διεξαγωγή έρευνας για την επαγγελματική αποκατάσταση των γεωγράφων και την καταγραφή των προβλημάτων μας, η
οποία δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας.
Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των δραστηριοτήτων της Ένωσης Γεωγράφων και δυνατότητα ενημέρωσης
των μελών της για προκηρύξεις θέσεων εργασίας, καθώς και για άλλα ζητήματα επαγγελματικής φύσης.

Αν και τα παραπάνω αποτελούν μια καλή αρχή, είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν μέσα από συλλογικές δράσεις.
Στα μελλοντικά σχέδια της Ένωσης Γεωγράφων συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν σε:

δράσεις για την ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση του μαθήματος της Γεωγραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κα-
θώς και την ίση μεταχείριση των γεωγράφων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
διαρκή ενημέρωση όλων των δημόσιων φορέων για τα θεματικά πεδία δράσης των γεωγράφων, καθώς και για τις δυνα-
τότητες επαγγελματικής απασχόλησής μας,
συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους φορείς, προκειμένου να προβληθεί το επάγγελμα
του γεωγράφου και να ενισχυθεί ο ρόλος μας σε ανάλογες δραστηριότητες,
τέλος, περαιτέρω διεκδικήσεις (όπως, νομοθετικές ή δικαστικές), που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και προαγωγή
της επαγγελματικής θέσης μας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα
www.geographers.gr ή μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου geographers.gr@gmail.com

Μηχανικοί Οικονομίας & Διοίκησης

Συνεχείς
διαπραγματεύσεις
με το ΤΕΕ και
το Υπουργείο Παιδείας

Του Μάρκου Δελασούδα
Αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Αποφοιτώντας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τελειώνει
μία φοιτητική σχέση με τη Σχολή μας και ξεκινάει μια

νέα, επαγγελματική. Ένας σύλλογος αποφοίτων είναι ο κόμ-
βος που συγκεντρώνει τους, επαγγελματίες πλέον, αποφοί-
τους και τους εκπροσωπεί συλλογικά με άξονα και κοινό
στοιχείο την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση και επομένως το
επαγγελματικό τους προφίλ. Ο ΠΑ.Σ.ΔΙ.Μ.Ο.Δ. (Πανελλήνιος
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοί-
κησης) ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την προβολή και προώ-
θηση του καινοτόμου για τα ελληνικά δεδομένα Τμήματος
Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης (ΤΜΟΔ) στη Χίο, αλλά
και του επαγγέλματος του μηχανικού οικονομίας. Ο ΠΑΣΔΙ-
ΜΟΔ, σε συνεργασία με το ΤΜΟΔ, το φοιτητικό σύλλογο και
τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου βρίσκεται
σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ) και το υπουργείο Παιδείας για την επαγγελ-
ματική κατοχύρωση των μελών του. Παράλληλα, παρακο-
λουθεί τις εξελίξεις σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστα-
σης (ΑΣΕΠ, ΣΑΠΕ, εξελίξεις στο εξωτερικό) και προωθεί τα
συμφέροντα και τη βελτίωση της άσκησης επαγγέλματος
των μελών του. Ένα τυπικό διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΣ-
ΔΙΜΟΔ ξεκινάει με τα πιο «καυτά» θέματα, που συνήθως
έχουν να κάνουν με το ΤΕΕ αυτή την περίοδο, και τελειώνει
με συζητήσεις μεταξύ (απο)φοιτητών για τους κοινούς κα-
θηγητές και μαθήματα που είχαν πίσω στο νησί και φοιτητι-
κές ιστορίες της Χίου. Ο Σύλλογος είναι νέος ακόμα, αλλά
καθώς περνούν τα χρόνια τα μέλη του γίνονται περισσότε-
ρα και επαγγελματικά πιο έμπειρα, κάτι που ενδυναμώνει τη
λειτουργία του. Καλούμε, λοιπόν, όλους τους φοιτητές ΜΟΔ,
μελλοντικούς συναδέλφους, να παρακολουθούν τα ενημε-
ρωτικά δελτία του ΠΑΣΔΙΜΟΔ και όταν ορκιστούν διπλωμα-
τούχοι, να έρθουν στην ομάδα μας.
Επικοινωνία: mdelasoudas@gmail.com
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ιγαίου σε συλλογικές προσπάθειες
Σύλλογος Αποφοίτων Ναυτιλίας

Με όρεξη και πολλά
όνειρα… on board
Του Γιώργου Βαγγέλα
Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου Αποφοίτων
του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Εδώ και μερικούς μήνες, η κοι-
νότητα του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου εμπλουτίστηκε με έναν
ακόμη σύλλογο αποφοίτων. Πρό-
κειται για το Σύλλογο Αποφοίτων
του Τμήματος Ναυτιλίας και Επι-
χειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ).
Η ίδρυσή του αποτελούσε βασικό
αίτημα πολλών αποφοίτων του

Τμήματος, οι οποίοι επιθυμούσαν να υπάρχει ένας δίαυλος
επικοινωνίας μεταξύ τους, με την πανεπιστημιακή κοινότητα
και ιδιαίτερα την πανεπιστημιακή μονάδα της Χίου. Το κενό
αυτό έρχεται να καλύψει ο Σύλλογός μας, ο οποίος ευελπιστεί
να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των αποφοίτων του
ΤΝΕΥ, αλλά και των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
Προτεραιότητες του Συλλόγου αποτελούν η ενημέρωση των
μελών του αναφορικά με ευκαιρίες εργασίας στο ναυτιλιακό
χώρο, αλλά και στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών, καθώς
επίσης και η επιμόρφωσή του μέσω μίας σειράς δράσεων
(διαλέξεις, ημερίδες κ.ά.) με αντικείμενο τις εξελίξεις στη βιο-
μηχανία των μεταφορών και όχι μόνο. Ήδη στις 5 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια εκδήλωση του
Συλλόγου, στην οποία διακεκριμένοι ομιλητές προσέγγισαν
το θέμα των προοπτικών απασχόλησης αποφοίτων ναυτιλια-
κών τμημάτων.
Καλούμε τους αποφοίτους του ΤΝΕΥ να στηρίξουν το Σύλλο-
γο και τις δράσεις του μέσω της εγγραφής τους. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο στο e-
mail info@sttalumni.gr ενώ μπορούν να πληροφορηθούν
για τις δράσεις του Συλλόγου στο www.sttalumni.gr/.
Η συμμετοχή όλων κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς τους αμέ-
σως επόμενους μήνες ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει εκλο-
γές για την ανάδειξη νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου,
ενώ ήδη προγραμματίζεται η πραγματοποίηση μίας ακόμη εκ-
δήλωσης για τον Ιούνιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι-απόφοιτοι, welcome on board!!!

Πολιτισμικοί Πληροφορικοί

Το εύρος της αγοράς εργασίας υποδηλώνει
την ανάγκη για έναν ενεργό και δραστήριο
σύλλογο αποφοίτων

Της Ελένης Πανάγου, Μέλους του Σ.Α.Π.Τ.Ε.
και της Ηρώς Σταυρακάκη, Προέδρου του Δ.Σ. του Σ.Α.Π.Τ.Ε.

ΟΣύλλογος Αποφοίτων Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Σ.Α.Π.Τ.Ε.) ιδρύθηκε το 2005, λίγο πριν τη δεύτερη
ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος. Η ανάγκη για ίδρυση του Συλλόγου γεννήθηκε από τη συνεχώς αυξανό-

μενη απαίτηση των ίδιων των πτυχιούχων όσο και από τις ευρύτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.
Η διεπιστημονική ταυτότητα του πολιτισμικού πληροφορικού χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών δεξιο-
τήτων, αλλά ταυτόχρονα είναι ρηξικέλευθη για τα ελληνικά δεδομένα. Η ειδικότητα του πολιτισμικού πληροφορικού
αφορά στη μελέτη και ανάδειξη όλων των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο των Ψηφιακών Πολιτιστικών Σπουδών
(Digital Humanities/Cultural Studies - Cultural Heritage and New Technologies). Η ευρύτητα των δεξιοτήτων και των
επαγγελματικών πεδίων στα οποία μπορεί να ενταχθεί ο πολιτισμικός πληροφορικός τονίζει ακόμα περισσότερο την
ανάγκη για έναν ενεργό και δραστήριο σύλλογο αποφοίτων.
Ο Σ.Α.Π.Τ.Ε. επιθυμούμε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο, έτσι ώστε να ενισχύει τους αποφοίτους σε επίπεδο πληροφόρη-
σης, στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, αγκαλιάζοντας ταυτόχρονα κάθε άποψη, θέση ή προσανατολισμό για κοινά
επιστημονικά ενδιαφέροντα και ανησυχίες. Mε τη διοργάνωση συναντήσεων και άλλων δραστηριοτήτων γίνεται δίαυλος
επικοινωνίας, μέσω του οποίου τα μέλη του διατηρούν ζωντανές τις σχέσεις τους. Τα μέλη του Σ.Α.Π.Τ.Ε. έχουν συστήσει
πέντε ομάδες εργασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη αντιμετώπιση των παρακάτω ζητημάτων:
1. Ομάδα για την επικοινωνία των δραστηριοτήτων του Σ.Α.Π.Τ.Ε.
2. Ομάδα οικονομικών ζητημάτων
3. Ομάδα διαδικαστικών ζητημάτων
4. Ομάδα νομικών ζητημάτων
5. Ομάδα για την προώθηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων

Η δυνητική αγορά εργασίας
των πολιτισμικών πληροφορι-
κών περιλαμβάνει:

Βιομηχανία των Μ.Μ.Ε.
Εκδόσεις και Διαφήμιση
Βιομηχανία Ψυχαγωγίας
Πολιτιστικούς Οργανισμούς
Τομείς Πολιτιστικής Διαχεί-
ρισης
Τομείς Πολιτιστικής Αναπα-
ράστασης
Διαδίκτυο
Μουσεία, Εκθεσιακά Κέ-
ντρα, Γκαλερί,
Πολιτιστικούς Συλλόγους
Δημοτικές Επιχειρήσεις,
Πολιτιστικά Κέντρα, Επι-
τροπές Διοργάνωσης Φε-
στιβάλ
Κινηματογραφικά και Τηλε-
οπτικά Στούντιο, Περιοδι-
κά, Δημιουργικά Τμήματα
Επιχειρήσεων

Από το 2008, ο Σ.Α.Π.Τ.Ε. έχει αναρτήσει σχετικό blog (http://sa-pte.blogspot.com/), στο οποίο δημοσιεύονται ανακοι-
νώσεις για θέσεις εργασίας, θέματα επικαιρότητας, επαγγελματικά ζητήματα και αναρτήσεις μελών του Συλλόγου. Με
στόχο την απρόσκοπτη προβολή του και σε νέα μέλη, φιλοξενείται στη φοιτητική δικτυακή πύλη myAegean
(http://my.aegean.gr/), όπου τα μέλη μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για επίκαιρα ζητήματα που τους απα-
σχολούν, για τη ζωή και την καθημερινότητά τους, στις διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού στις οποίες
ζουν και σταδιοδρομούν.
Ο Σ.Α.Π.Τ.Ε. καλεί κάθε απόφοιτο, αλλά και φοιτητή του Τμήματος, να συμμετέχει στις δραστηριότητές του. Κάθε νέο
μέλος εγγράφεται υποβάλλοντας αίτηση (η οποία είναι ανηρτημένη ηλεκτρονικά στο blog και στο site του Τμήματος Πο-
λιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας). Στη συνέχεια, εάν το επιθυμεί μπορεί να αρθρογραφεί σχετικά με τα επαγγελ-
ματικά ή ερευνητικά ζητήματα που τον απασχολούν ή να επικοινωνεί μαζί μας, στη διεύθυνση
silogosapofoitwntpte@gmail.com
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Του Μάριου Μπαλή
Ειδικού Γραμματέα της ΕΠΠΕ

Η ειδικότητα του περιβαλλοντολόγου ήταν
άγνωστη την εποχή που αποφοίτησαν οι

πρώτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος (1991 -
‘92). Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αντιμετωπί-
ζονταν ακόμη και με μια δόση «ελαφρότητας»
από την Πολιτεία και την κοινωνία την εποχή
εκείνη.
Αποστολή της ΕΠΠΕ, του συνδικαλιστικού ορ-
γάνου των αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος του Παν. Αιγαίου, είναι να υποστηρίξει
και να προαγάγει την προστασία του περιβάλ-
λοντος και να αναδείξει-εδραιώσει το ρόλο
του περιβαλλοντολόγου σε αυτή. Πολύ περισ-
σότερο σήμερα, που η κοινωνία εμφανίζεται
σαφώς ευαισθητοποιημένη, τα Μ.Μ.Ε. και οι
επιχειρήσεις «φλερτάρουν» με ό,τι «πράσινο»
και η πολιτική και η Πολιτεία ευαγγελίζονται
την «αειφόρο ανάπτυξη» και την «πράσινη οι-
κονομία».
Κυρίαρχος στόχος της ΕΠΠΕ είναι η διαχείριση
του θεσμικού εκτοπισμού-αποκλεισμού των
περιβαλλοντολόγων από επαγγελματικά πε-
δία στα οποία έχουν τις ουσιαστικές γνώσεις
και τη δυνατότητα προσφοράς. Επίσης έχουν
τεθεί στόχοι εξωστρέφειας, εξετάζεται το εν-
δεχόμενο δημιουργίας Περιβαλλοντικού Επι-

μελητηρίου, επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργα-
σιών με το Τμήμα Περιβάλλοντος κ.ά. (βλέπε
Σχέδιο Δράσης www.eppe.gr/anakoinoseis/).
Το 1995 ιδρύθηκε ως σύλλογος αποφοίτων,

αλλά μέσα στα χρόνια μετεξελίχθηκε σε επαγ-
γελματική ένωση. Στους κόλπους της ΕΠΠΕ
λειτουργούν ομάδες εργασίας (π.χ. Ελεύθερων
Επαγγελματιών, Δημοσίων Υπαλλήλων, Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΑΠΕ, Επικοινωνίας
κ.λπ.), ενώ πολύ πρόσφατα ξεκίνησε ο θεσμός
των Περιφερειακών Παραρτημάτων με την
ίδρυση των δύο πρώτων, του Βορείου Αιγαίου
και της Βορείου Ελλάδας.
Η τρέχουσα συγκυρία αυξημένου ενδιαφέρο-
ντος για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και ανα-
θεώρησης του καθεστώτος αναγνώρισης
επαγγελματικών δικαιωμάτων αποτελεί ευκαι-
ρία δικαιότερης αντιμετώπισης της ειδικότη-
τας του περιβαλλοντολόγου. Στην προσπά-
θεια αυτή είναι απαραίτητη η σύμπραξη των
παλιότερων περιβαλλοντικών επιστημόνων
που μπορούν να καταθέσουν την εμπειρία
τους από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
με τους νέους που μπορούν να προσφέρουν
φρεσκάδα και παραγωγική διάθεση και χρό-
νο.
Καλούμε όλους τους περιβαλλοντολόγους να
συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, περιφερει-
ακά παρατήματα, καταθέτοντας προτάσεις και
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Όπως τότε
στο «Κομνηνάκειο», στο «Ξενία»… Η γραμμα-
τεία της Ένωσης λειτουργεί καθημερινά 10:00
- 14:00.

Στοιχεία επικοινωνίας: Βουλγαροκτόνου 30 -
Τ.Κ. 11472, Τηλ./Fax: 210 6492095, e-mail:
env@env.aegean.gr - URL: www.eppe.gr

Του Γιάννη Σπιλάνη*

Η
οικονομική κρίση που βιώνουμε τον
τελευταίο χρόνο στη χώρα μας είναι
συνδυασμός τουλάχιστον τριών παρα-

γόντων:
της κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστι-
κού συστήματος, που προσπαθώντας να
εξασφαλίσει όλο και μεγαλύτερα κέρδη
στο κερδοσκοπικό και τραπεζικό κεφά-
λαιο όχι απλά έχει διευρύνει τις ανισότη-
τες, αλλά έχει οδηγήσει αυξανόμενα τμή-
ματα του πληθυσμού του πλανήτη (και ει-
δικά των ανεπτυγμένων χωρών) να ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας.
της κρίσης της ελληνικής κοινωνίας που
αποτυπώνεται σε δημοσιονομική κρίση,
ως συνδυασμός (α) σειράς κυβερνήσεων
ευάλωτων για κάθε είδους «ρυθμίσεις»
(φορολογικές και ασφαλιστικές, ρυθμίσεις
στους διαγωνισμούς κ.λπ.) υπέρ των ομά-
δων πίεσης, (β) ενός κρατικού μηχανισμού
αυταρχικού, αναποτελεσματικού και διε-
φθαρμένου που εξασφαλίζει «πρόσθετα
εισοδήματα» σε ιδίους και ημετέρους,
αφήνοντας όμως άδεια τα κρατικά ταμεία
και (γ) μιας κοινωνίας (ή καλύτερα ενός
αθροίσματος ατόμων χωρίς συνοχή και
κοινούς στόχους) που έχει εθιστεί να διευ-
ρύνει την οικονομική της ευημερία σε βά-

ρος των άλλων (των «κουτόφραγκων»,
του κράτους, του περιβάλλοντος, των πιο
αδύναμων μελών της).
της κρίσης της παρασιτικής, κερδοσκοπι-
κής και αντιπαραγωγικής δομής της ελλη-
νικής οικονομίας που ποτέ δεν απέκτησε
γερές παραγωγικές ρίζες ώστε να είναι
ανταγωνιστική. Με τον τελευταίο αυτόν
παράγοντα θα ασχοληθούμε στη συνέ-
χεια.

Η συνεχής συρρίκνωση των ανταγωνιστι-
κών (εξαγωγικών) κλάδων οδηγεί μαθηματι-
κά σε μείωση του ΑΕΠ, μείωση που μπορεί
προσωρινά να ανακόψει η υψηλή κατανα-
λωτική δαπάνη βασισμένη σε δανεισμό
(εθνικό και ατομικό). Στην περίπτωση της
χώρας μας, οι επιδοτήσεις (ευρωπαϊκές και
εθνικές) και η ρευστότητα από την υπεξαί-
ρεση του δημόσιου πλούτου -που στράφη-
καν κυρίως στη κατανάλωση και στην από-
κτηση πάγιων αγαθών (π.χ. αυτοκίνητα, ακί-
νητα)- συνέβαλαν προς αυτή τη κατεύθυν-
ση.

Επιπλέον, η όποια εθνική αναπτυξιακή
στρατηγική έμεινε προσκολλημένη στην
επίτευξη ανταγωνιστικότητας μέσω του χα-
μηλού κόστους παραγωγής, σε συνδυασμό
με τη χρήση ανειδίκευτου ανθρώπινου δυ-

ναμικού. Αν αυτή η στρατηγική ήταν αποτε-
λεσματική τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70,
είναι φανερό ότι αποτελεί αδιέξοδο για μια
χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενι-
αίο νόμισμα. Το κλείσιμο μεγάλου αριθμού
παραγωγικών μονάδων στο μεταποιητικό
τομέα και η μεταφορά τους κατ’ αρχάς στα
Βαλκάνια και στη συνέχεια σε χώρες όπως η
Κίνα, με πολύ χαμηλότερο κόστος παραγω-
γής, ήταν απλά μια φυσιολογική εξέλιξη. Σή-
μερα, για τους ίδιους λόγους, κινδυνεύει και

η τελευταία «βαριά βιομηχανία» της ελληνι-
κής οικονομίας: ο τουρισμός.

Υπάρχει διέξοδος για τον ελληνικό τουρισμό
(και κατ’ επέκταση για την ελληνική παραγω-
γή); Η δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων
δεν μπορεί να στηρίζεται ούτε στην εκμετάλ-
λευση του ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμι-
κού (χαμηλά αμειβόμενη και ανασφάλιστη
εργασία), στην εξαπάτηση του τουρίστα-κα-
ταναλωτή και του κράτους, ούτε όμως και στη
συνεχή επέκταση της δόμησης (παραθερι-
σμός). Αντιθέτως θα πρέπει να βασίζεται στην
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των της χώρας (φύση, πολιτισμός και τοπικά
προϊόντα ποιότητας) με τη χρήση εξειδικευ-
μένου ανθρώπινου δυναμικού. Η ενσωμάτω-
ση γνώσης σε όλα τα στάδια της παραγωγι-
κής διαδικασίας (σχεδιασμού και παραγωγής
προϊόντος, ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών
στην προστασία και στην ανάδειξη φυσικών
και πολιτιστικών πόρων, ανάπτυξης στρατηγι-
κών προώθησης, διαχείρισης προορισμών
κ.λπ.) αποτελεί δοκιμασμένη στρατηγική. Τα
πανεπιστήμια, που έχουν ως αντικείμενο την
παραγωγή και τη διάχυση γνώσης, μπορούν
να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

* Ο Γιάννης Σπιλάνης είναι επίκουρος καθηγητής
του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.)

Μόλις πριν από 20 χρόνια η έννοια «περιβάλλον» δεν υπήρχε στο λεξιλόγιό μας

Η ελληνική οικονομική κρίση και πανεπιστήμια
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Π
ριν από τέσσερα χρόνια η
«Υδριάδα», η πλωτή μονάδα
αφαλάτωσης που χρησιμοποι-

εί αιολική και ηλιακή ενέργεια, εξέ-
πληξε με την πρωτοτυπία της. Περι-
βαλλοντικά απολύτως «εύστοχη»,
λειτουργικά ευέλικτη, προσαρμο-
σμένη στις ελληνικές συνθήκες,
αποτελεί τεχνολογική λύση που
υπηρετεί την αειφόρο διαχείριση
ενέργειας και υδατικών πόρων.
Καθώς φαίνεται ότι οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) θα αποτελέ-
σουν και για τη χώρα μας το θεμε-
λιακό λίθο της «πράσινης» ανάπτυ-
ξης, ζητήσαμε από τον καθηγητή κ.
Νικήτα Νικητάκο, επιστημονικό
υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας
της «Υδριάδας», να μας σκιαγραφή-
σει πώς εκείνος αντιλαμβάνεται ένα
νέο μοντέλο προς την «πράσινη»
ανάπτυξη.

Κύριε Νικητάκο, ποια είναι η εικό-
να που έχετε αποκομίσει ως προς
την αξιοποίηση «πράσινων» λύσε-
ων στην Ελλάδα;
Θεωρώ σημαντικό να υπάρξει πολι-
τική βούληση ώστε να υποστηρι-
χτούν οικολογικές λύσεις. Πρέπει
όμως και η κοινωνία να μην επιτρέ-
πει την παρεμπόδιση τέτοιων προ-
σπαθειών από οικονομικά συμφέ-
ροντα. Από την εμπειρία μας στην
αξιοποίηση της «Υδριάδας», διαπι-
στώνουμε θεσμικές αδυναμίες που

δείχνουν ότι αντί να ισχύει η αρχή
«ο ρύπαινων πληρώνει», στην πραγ-
ματικότητα «ο ρύπαινων επιδοτεί-
ται».
Για παράδειγμα, η μεταφορά νερού
από την ηπειρωτική χώρα στα νησιά
επιδοτείται, αποτελώντας εργολα-
βία με μεγάλο οικονομικό αντικείμε-
νο και με σημαντική περιβαλλοντική
επιβάρυνση τόσο των υδάτινων
αποθεμάτων της ηπειρωτικής χώ-
ρας όσο και, κυρίως, λόγω περιβαλ-
λοντικού κόστους της διαδικασίας
μεταφοράς με δεξαμενόπλοια.
Η δε τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ
ευνοεί, επιδοτώντας την, την εφαρ-
μογή και διατήρηση στα νησιά συ-
στημάτων αφαλάτωσης που τροφο-
δοτούνται από παραγωγή ενέργειας
βασισμένης στο πετρέλαιο.

Πέρα από την εφαρμογή της αφα-
λάτωσης, πιστεύεται ότι η «Υδριά-
δα» μπορεί να συμμετέχει στην
εξαγγελλόμενη αξιοποίηση του
Αιγαίου ως πεδίου «πράσινης»
ενέργειας;
Η τάση διεθνώς είναι προς παρά-
κτιες ανεμογεννήτριες, κυρίως
offshore. Επειδή όμως εκτός της Βό-
ρειας Θάλασσας που έχει πολλά
ρηχά νερά, στον υπόλοιπο κόσμο τα
νερά είναι αρκετά βαθιά, η λύση εί-
ναι οι πλωτές.
Η «Υδριάδα» είναι η πρώτη πλωτή
ανεμογεννήτρια που έχει δοκιμαστεί

στις δύσκολες συνθήκες του Αιγαί-
ου. Λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια έχο-
ντας αντιμετωπίσει χωρίς πρόβλημα
μεγάλες κακοκαιρίες και ανέμους
μέχρι 120 χλμ./ώρα.
Αν δει κανείς τον αιολικό χάρτη της
Ελλάδας, μπορεί να καταλάβει ότι
πιθανή αξιοποίηση του αιολικού δυ-
ναμικού στη θάλασσα μπορεί να λύ-
σει το ενεργειακό πρόβλημα της χώ-
ρας με απόλυτα οικολογικό τρόπο.
Και η μονάδα αυτή, όπως και η με-
γαλύτερη που σχεδιάζεται, είναι ένα
σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύ-
θυνση.
Αλλού όμως είναι η μεγάλη πρόκλη-
ση. Στην «πράσινη» ανάπτυξη ελλη-
νικών συμφερόντων!

Πώς εννοείτε την «πράσινη» ανά-
πτυξη ελληνικών συμφερόντων;
Μιλώντας για γιγάντιες επενδύσεις
σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές πρέ-
πει να γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτε-
ρο κόστος και το μεγαλύτερο μερί-
διο θέσεων εργασίας αφορά στη
βιομηχανική παραγωγή των ανεμο-
γεννητριών ή των φωτοβολταϊκών.
Σε αντίθεση δηλαδή με τα τυπικά
κατασκευαστικά έργα (οδικά, κτη-
ριολογικά), που απασχολούν το το-
πικό διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμι-
κό. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της
Ελλάδας πρέπει να είναι η μεγιστο-
ποίηση του έργου που παράγεται
εδώ και η μείωση της διαρροής κε-
φαλαίων (θέσεων εργασίας, επιχει-
ρηματικού κέρδους κ.λπ.) στο εξω-
τερικό.
Μια ευκαιρία που δίνεται στην Ελλά-
δα είναι η αξιοποίηση των υποδο-
μών και της τεχνογνωσίας των ναυ-
πηγείων μας. Αναλύσεις βιωσιμότη-
τας των ναυπηγείων διεθνώς προ-
τείνουν τη στροφή τους σε «πράσι-
νες» κατασκευές. Ήδη το τελευταίο
διάστημα ναυπηγεία σε όλο τον κό-
σμο μετατρέπονται (ή επεκτείνονται
τα μεγάλα προσθέτοντας δραστη-
ριότητες) σε μονάδες συναρμολόγη-
σης και υποστήριξης αιολικών συ-
στημάτων και κυρίως θαλάσσιων αι-
ολικών συστημάτων. Οι ανεμογεν-
νήτριες έχουν δομή που έχει κοινά
χαρακτηριστικά με μηχανές πλοίων
(με άξονες, έλικες, ευθυγραμμίσεις
κ.λπ.). Ακόμα, τα ναυπηγεία έχουν
τις υποδομές και σε μεγάλο βαθμό
τα μηχανήματα που χρειάζονται για
να χειριστούν τέτοια συστήματα.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της «πράσινης»
ανάπτυξης που έχει εξαγγελθεί,
υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες
αξιοποίησης ελληνικής τεχνολογίας
(«Υδριάδα») και των ναυπηγείων μας

(υποδομές και το έμπειρο ανθρώπι-
νο δυναμικό).
Εκτός της κάλυψης των μικρών νη-
σιών με φθηνό πόσιμο νερό και της
προσφοράς θέσεων εργασίας, η
προσέγγιση μπορεί να διευρυνθεί,

συμπεριλαμβάνοντας τη συναρμο-
λόγηση μη πλωτών ανεμογεννη-
τριών ακόμη και την ανάπτυξη Ελ-
ληνικής Βιομηχανίας πλωτών ανεμο-
γεννητριών με εξαγωγικό πια προ-
σανατολισμό.

«Πράσινη ανάπτυξη» ελληνικών συμφερόντων!
Συνέντευξη με το κ. Νικήτα Νικητάκο, Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Η Υδριάδα
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Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Καινοτομίες με σκοπό την αποτελεσματική
εκπαίδευση και τη σύνδεση με την κοινωνία
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απέκτησε φέτος ένα νέο τμήμα, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
(ΤΕΤΔ) με έδρα τη Μύρινα, την πρωτεύουσα της Λήμνου. Οι 75 πρωτοετείς φοιτητές, μαζί με το διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό αποτελούν πλέον μέρος της κοινότητας που συμμετέχει στο διεθνές ακαδημαϊκό
γίγνεσθαι από το νησί της Λήμνου.

Το ΤΕΤΔ λειτουργεί πλέον ως το
17ο Τμήμα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Η τοπική κοινωνία στη-

ρίζει έμπρακτα τη λειτουργία του, κα-
θώς μέρος των εγκαταστάσεών του
αποτελεί δωρεές ανθρώπων της το-
πικής κοινωνίας. Ας γνωρίσουμε, ό-
μως, λίγο καλύτερα το αντικείμενο
και την προσέγγιση αυτού του Τμή-
ματος που φιλοδοξεί να συμβάλει ου-
σιαστικά στην επιστημονική αλλά και
την κοινωνική διάσταση των τροφί-
μων.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση

Αντικείμενο των σπουδών του ΤΕΤΔ
είναι η ολοκληρωμένη μελέτη των
τροφίμων, τόσο ως προς τη χημική
σύσταση και ποιότητα όσο και ως
προς το ρόλο τους, αφενός στην κοι-
νωνία στο μέτρο που τα τρόφιμα
επηρεάζουν την οικονομία και το πε-
ριβάλλον, αφετέρου στον άνθρωπο
στο μέτρο που επηρεάζουν την ανά-
πτυξη, την υγεία και την ευημερία
του. Αν και τα τρόφιμα υπήρξαν πριν
από τον άνθρωπο, η μελέτη αυτών εί-
ναι πάντα επίκαιρη και αποτελεί ανα-
γκαιότητα, αλλά και πρόκληση για τις
σύγχρονες κοινωνίες, καθώς μπορεί
να δώσει λύση σε διατροφικά θέματα
όπως ο υποσιτισμός από τη μία με-
ριά, ή η εκδήλωση χρόνιων παθήσε-
ων, όπως τα καρδιοαγγειακά, η παχυ-
σαρκία, οι αλλεργίες και ο καρκίνος,
από την άλλη. Αναμφίβολα, λοιπόν,
το αντικείμενο των σπουδών του
ΤΕΤΔ θα έχει πάντα παρόν και μέλλον.

Κέντρο αναφοράς

Στόχος του ΤΕΤΔ είναι να αποτελέσει
στο άμεσο μέλλον ένα κέντρο ανα-
φοράς για τα θέματα της επιστήμης
των Τροφίμων και της Διατροφής,
που θα παράγει νέα γνώση στο χώρο
αυτό και θα μπορεί να ενημερώνει
την κοινωνία με τρόπο που να συνει-
σφέρει στην εξασφάλιση της δημό-
σιας υγείας και ευημερίας, στο μέτρο
που αυτές επηρεάζονται από τα τρό-
φιμα και τον τρόπο κατανάλωσής
τους μέσα από τα μοντέλα διατροφής
που υιοθετούνται κατά καιρούς.
Η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών

στην πολύπλευρη Επιστήμη των Τρο-
φίμων και της Διατροφής αποτελεί το
θεμέλιο για τη δημιουργία επιστημό-
νων με δεξιότητες, που μέσω της ευ-
ρείας γνώσης αλλά και της εξειδίκευ-
σης σε συγκεκριμένα θέματα θα μπο-
ρούν να εκτιμούν υπάρχουσες κατα-
στάσεις, να παράγουν νέα γνώση και
να την εφαρμόζουν για να δίνουν λύ-
σεις σε θέματα που αφορούν τόσο
στα τρόφιμα σε επίπεδο παραγωγής
νέων προϊόντων, ποιότητας και
ασφάλειας, όσο και στη διατροφή σε
επίπεδο που αυτή επηρεάζει την
υγεία του καταναλωτή. Το γεγονός ότι
το 26% των ελληνικών επιχειρήσεων
και το 24% του παραγόμενου εγχώρι-

ου προϊόντος αντιστοιχεί σε επιχειρή-
σεις τροφίμων και παραγόμενα απ’
αυτές προϊόντα, αντικατοπτρίζει το
σημαντικά μεγάλο πεδίο δράσης για
την εφαρμογή της επιστήμης αυτής
στον ελλαδικό χώρο.

Σύνδεση με επιχειρήσεις
και κοινωνία

Για την αποτελεσματικότερη και απο-
δοτικότερη ανάπτυξη και προσφορά
γνώσης, το ΤΕΤΔ επένδυσε από την
αρχή στην επικοινωνία με τις επιχει-
ρήσεις τροφίμων και την ελληνική
κοινωνία. Από το πρώτο εξάμηνο λει-
τουργίας, επιστήμονες και στελέχη

επιχειρήσεων τροφίμων από όλη την
Ελλάδα συμμετέχουν ως ομιλητές σε
διαλέξεις για την εκπαίδευση των
φοιτητών, οι οποίες ταυτόχρονα είναι
ανοικτές και στην κοινωνία για την
ενημέρωσή της. Παράλληλα, οι φοι-
τητές, μέσα από οργανωμένες επι-
σκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις πα-
ραγωγής τροφίμων, έρχονται σε επα-
φή με την παραγωγική διαδικασία
διαφόρων τροφίμων, αποκτούν γνώ-
σεις και ερεθίσματα για ένα χώρο που
μελλοντικά θα κληθούν να επέμβουν
και να βελτιώσουν.
Το αντικείμενο σπουδών του ΤΕΤΔ
επιβάλλει εξωστρέφεια και δημιουρ-
γία δεσμών με την κοινωνία περισσό-

τερο ίσως από κάθε άλλο αντικείμε-
νο. Άμεσος στόχος του ΤΕΤΔ είναι η
δημιουργία μεγάλου και κατάλληλα
εξοπλισμένου αμφιθεάτρου για την
εξυπηρέτηση τόσο των εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων που αφορούν
στους φοιτητές του Τμήματος, όσο
και της ενημέρωσης της ευρύτερης
κοινωνίας μέσω συνεδρίων και άλλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το αμφι-
θέατρο αυτό θα αποτελέσει το Γα-
ρουφαλίδειο Κτήριο (πρώην κινημα-
τογράφος).

Βοτανικός κήπος

Στον προαύλιο χώρο του Παντελίδει-
ου Κτηρίου στο Ρωμαίικο Γιαλό, όπου
διεξάγεται μέρος των μαθημάτων του
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, θα
διαμορφωθεί βοτανικός κήπος με εκ-
παιδευτικό χαρακτήρα και ανοικτός
στην κοινωνία. Στο βοτανικό κήπο θα
καλλιεργηθούν είδη και ποικιλίες βο-
τάνων που ευδοκιμούν στη Λήμνο
και στην ευρύτερη περιοχή του βο-
ρείου Αιγαίου, που είτε χρησιμοποι-
ούνται κατά παράδοση σε τοπικές
συνταγές παρασκευής φαγητών είτε
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
σε νέες συνταγές που θα αναδεικνύ-
ουν παραδοσιακά τρόφιμα, τόσο σε
επίπεδο οργανοληπτικών ιδιοτήτων
όσο και σε επίπεδο αυξημένης δια-
τροφικής αξίας.
Οι πρώτες αυτές κινήσεις αποτελούν
μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης
του ΤΕΤΔ για εξωστρέφεια και άρτια
εκπαίδευση των φοιτητών του. Άμε-
σος στόχος του Τμήματος είναι η
έναρξη της ερευνητικής δραστηριό-
τητας μέσα από μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα σπουδών, που θα εστιάζει
στην ποιότητα και την ασφάλεια των
τροφίμων ως καταναλωτικών προϊό-
ντων και ως μέρους της διατροφής
του ανθρώπου, καθώς και η ίδρυση
ινστιτούτου έρευνας, ανάπτυξης και
προώθησης ελληνικών ποιοτικών πα-
ραδοσιακών τροφίμων αυξημένης
διατροφικής αξίας. Η ερευνητική
δραστηριότητα στους τομείς αυτούς
θα συμβάλει σύντομα στη διατήρηση
και στη βελτίωση της δημόσιας υγεί-
ας, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη
της τοπικής κοινωνίας.

Από την επίσκεψη
των φοιτητών
σε επιχειρήσεις
παραγωγής
παραδοσιακών
τροφίμων
της Λήμνου
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Ερασιτεχνικό θέατρο στο Πανεπιστήμιο
Η Θεατρική Oμάδα
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Στην αρχή ήταν μεράκι και πείραμα. Μετά ήρθε το χειροκρότημα και ο ενθουσιασμός. Στη συνέχεια, καθώς
εναλλάσσονταν τα παλαιότερα μέλη με τα νέα, εμφανίστηκαν ορισμένα σκαμπανεβάσματα. Σήμερα, πλέον,
είναι από τις δημιουργικές φοιτητικές πρωτοβουλίες. Παρ’ όλο που έχουν διαφορετικές αφετηρίες και
προσεγγίσεις, οι θεατρικές ομάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου ακολούθησαν λίγο ως πολύ αυτή την πορεία.

Σ
ε αυτό το φύλλο φιλο-
ξενούμε την κ. Μαρία
Κλαδάκη, διδάσκουσα

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης και συ-
ντονίστρια της θεατρικής ο-
μάδας της Σχολής Ανθρωπι-
στικών Επιστημών στη Ρόδο.

Κυρία Κλαδάκη, τι είναι αυτό
που φέρνει μια φοιτή-
τρια/ένα φοιτητή στη θεα-
τρική ομάδα;
Γενικά, οι θεατρικές ομάδες
των πανεπιστημίων είναι ζω-
ντανοί οργανισμοί που ανα-
νεώνονται συνεχώς με νέο δυ-
ναμικό, νέους/-ες φοιτητές/-
τριες, που εισέρχονται σε αυτές
με βασικό κίνητρο την αγάπη
για την τέχνη του θεάτρου.
Όμως η ένταξη κάποιου φοι-
τητή ή κάποιας φοιτήτριας σε
μια τέτοια ομάδα πολλαπλα-
σιάζει τα οφέλη, τόσο για το
ίδιο το άτομο όσο και για την
ομάδα. Οι σχέσεις φιλίας που
αναπτύσσονται, η προσπάθεια
όλων για έναν κοινό σκοπό, η
αγωνία για την επιτυχή έκβα-
ση μιας παράστασης και το
χειροκρότημα, αποτελούν
σταθμούς έντονα συναισθη-
ματικούς που δένουν τα άτομα
μεταξύ τους και επαναφέρουν
στο μυαλό μνήμες ακόμα και
αν έχουν περάσει χρόνια από
εκείνη τη φορά που δώσαμε
μαζί την πρώτη παράσταση...

Αλήθεια, πώς ξεκίνησε η θε-
ατρική ομάδα της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών;
Όπως πιθανότατα πολλοί να
γνωρίζουν, η θεατρική ομά-
δα των -τότε- δύο τμημάτων
της Σχολής (δηλαδή των Παι-
δαγωγικών) ξεκίνησε έχοντας
ως υπεύθυνη καθηγήτρια την
Άννα Ξανθάκη και ανέβασε
στη σκηνή του Δημοτικού και
του Εθνικού Θεάτρου της πό-
λης της Ρόδου μεγάλες επιτυ-
χίες, συμβάλλοντας με αυτό
τον τρόπο στα καλλιτεχνικά
και πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης. Στη συνέχεια, τη σκυ-

τάλη πήραν άλλοι άνθρωποι,
απόφοιτοι του Πανεπιστημί-
ου μας και μη, και έγιναν αξιό-
λογες προσπάθειες, καθώς
όλοι προσέφεραν ό,τι καλύ-
τερο μπορούσε ο καθένας.

Και πώς προέκυψε η δική
σας συνεργασία με τη θεα-
τρική ομάδα;
Για να γεμίσουμε τις βαλίτσες
μας εμπειρίες, καλές φιλίες,
νέες γνώσεις, και σίγουρα δυ-
νατές στιγμές, αποφασίσαμε
πριν δυο χρόνια με κάποιους
φοιτητές της Σχολής να ενώ-
σουμε τις δυνάμεις μας προ-

κειμένου να δώσουμε μια νέα
πνοή στη θεατρική ομάδα
αντάξια της ιστορίας της.
Βέβαια, η επιθυμία μου να
δουλέψω μαζί με τους φοιτη-
τές ίσως ξεκίνησε από μια
εσωτερική ανάγκη να κλείσω
μια πόρτα που για μένα είχε
μείνει ανοιχτή. Μια «οφειλή»
στην τότε καθηγήτριά μου
Άννα Ξανθάκη. Το θεατρικό
«Για μιας πεντάρας νιάτα» την
είχε σημαδέψει. Την εποχή
που η θεατρική ομάδα ανέ-
βασε για πρώτη φορά το έργο
αυτό, ήταν η περίοδος που
εκείνη άρχισε να χάνει την

όρασή της. Λίγα χρόνια αργό-
τερα και συγκεκριμένα το
1998, την περίοδο που συμ-
μετείχα και γω ως φοιτήτρια
στη θεατρική ομάδα, η Άννα
αποφάσισε να ανεβάσει και
πάλι το ίδιο έργο. Έτσι, πάντα
με τη βοήθεια του συντρό-
φου της Αυγουστίνου Τσιρι-
μώκου, ξεκίνησαν οι πρόβες.
Αλλά η παράσταση δεν ανέ-
βηκε ποτέ. ΗΆννα έφυγε και το
τραγικό γεγονός μάς σημά-
δεψε όλους.
Όταν το 2008 ξεκίνησε η δική
μου συνεργασία με την ομάδα,
θεώρησα ότι ήρθε η κατάλ-

ληλη στιγμή να πραγματο-
ποιήσουμε αυτή την παρά-
σταση που είχαμε αφήσει στη
μέση. Για μένα η παράσταση
είχε βαρύτητα.

Με τη συγκεκριμένη παρά-
σταση έχετε προσφέρει ση-
μαντικό κοινωνικό έργο. Θα
μας πείτε δυο λόγια γι’αυτό;
Η παράσταση αρχικά ανέβηκε
στο Δημοτικό Θέατρο το Μάιο
του 2009 και στη συνέχεια
είχε τη χαρά να ταξιδέψει στη
Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της Πο-
λιτιστικής Εβδομάδας. Αλλά
η πορεία της θεατρικής ομά-

δας είχε και άλλους πολύ εν-
διαφέροντες σταθμούς. Ειδι-
κότερα, το Δεκέμβριο του
2009 ανέβηκε μια παράσταση
προς τιμήν του Οίκου Ευγη-
ρίας Δωδεκανήσου «Χαραλά-
μπειο Γηροκομείο» και του Κέ-
ντρου Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Ρόδου,
ενώ άλλη μια παράσταση που
ανέβηκε τον ίδιο μήνα ήταν
αφιερωμένη στα παιδιά που
φιλοξενούνται στο Κέντρο
Προστασίας Θηλέων (Ορφα-
νοτροφείο Ρόδου). Και οι δυο
παραστάσεις έγιναν δεκτές με
ενθουσιασμό από τους τιμω-
μένους. Αυτό φάνηκε και από
τις δημόσιες ευχαριστίες τους
στον τοπικό Τύπο.

Ποια είναι τα σχέδιά σας
για το προσεχές μέλλον;
Γι’αυτήν τη χρονιά η θεατρική
ομάδα σχεδιάζει να ανεβάσει
ένα… παιδικό έργο. Μια πα-
ράσταση την οποία θα παρα-
κολουθήσουν μαθητές και μα-
θήτριες των δημοτικών σχο-
λείων της Ρόδου. Ήδη έχουμε
έρθει σε επικοινωνία με ορι-
σμένα σχολεία που έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον, αφού το
όλο εγχείρημα έχει και συμ-
βολικό χαρακτήρα, καθώς φοι-
τητές και φοιτήτριες παιδα-
γωγικών τμημάτων ανεβάζουν
παράσταση με θέμα τη ρύ-
πανση του περιβάλλοντος για
τους πιθανότατα μελλοντι-
κούς μαθητές τους!
Με αυτές τις δράσεις, η θεα-
τρική ομάδα επιθυμεί να συμ-
βάλει όσο μπορεί στην κοινή
προσπάθεια όλων για το
άνοιγμα του Πανεπιστήμιου
προς την τοπική κοινωνία,
μέσα από εκδηλώσεις που
αναδεικνύουν το ανθρώπινο
πρόσωπο του Πανεπιστημίου
με διάθεση για συν-δημιουρ-
γία σε πολιτιστικό, πνευματικό
και κοινωνικό επίπεδο. Με τη
στήριξη όλων ελπίζουμε να
καταφέρουμε να συνεχίσουμε
και ευχόμαστε για πολλές δρά-
σεις και στο μέλλον.



Του Νικόλα Κουντούρη*

Τ
ο θέμα των γυναικείων συμβόλων της ι-
σλαμικής πίστης αποτελεί ζήτημα βαθύ-
τατου προβληματισμού για τη γαλλική

κοινωνία εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες.
Όσοι έτυχε να ζήσουμε στη χώρα αυτή μπο-
ρέσαμε να διαπιστώσουμε και πρακτικά το
πώς ένα ένδυμα μεταβάλλεται σε αντικείμενο
έκφρασης βαθύτατων αντιθέσεων σε μια κοι-
νωνία «παράλληλων κόσμων». Η πρώτη φορά
που ο υπογράφων κατάλαβε τη σοβαρότητα
του ζητήματος, ήταν πριν από μερικά χρόνια,
όταν περιπλανώμενος στις βόρειες συνοικίες
της Μασσαλίας, μακριά από τα τουριστικά α-
ξιοθέατα, αντίκρισε το εξής: μια γυναίκα κα-
λυμμένη με την αφγανική μπούργκα (η οποία
ως γνωστόν κρύβει ακόμα και τα μάτια) να
περπατάει συνοδευόμενη από ένα νεαρό ά-
ντρα, ο οποίος την οδηγούσε από το χέρι.
Για τη δυτική μας κουλτούρα, μια τέτοια εικό-
να σοκάρει. Εν τούτοις, προτού καταλήξουμε,
θα ήταν χρήσιμο αφενός να δούμε τη διαδρομή
του φαινομένου στη χώρα του Μολιέρου και
αφετέρου να επιχειρήσουμε να ερμηνεύσου-
με το τι αντικατοπτρίζει η χρήση αυτών των
συμβόλων για τις νεαρές μουσουλμάνες Γαλ-
λίδες και τις οικογένειές τους.
Η πρώτη μεγάλη δημόσια συζήτηση για τη
«μαντήλα» ξεκίνησε στη Γαλλία στα μέσα
Ιουνίου του 1989, όταν ο δημοσιογράφος
Ghislaine Ottenheimer δημοσίευσε στην
εφημερίδα «Le quotidien de Paris» ένα άρ-
θρο με τίτλο «Το τσαντόρ στα σχολεία», το
οποίο αφορούσε σε μια διαμάχη ανάμεσα
στους καθηγητές ενός σχολείου στη μικρή
πόλη Épinal και σε γονείς μαγκρεμπίνων μα-
θητριών που φορούσαν το φουλάρι. Το θέμα
παίρνει διαστάσεις και σε διάφορα σχολεία
στη γαλλική επικράτεια, το διδακτικό προ-
σωπικό και οι διευθύνσεις ζητούν από τις μα-
θήτριες να μη φέρουν το προαναφερθέν

σύμβολο πίστης. Η υπόθεση φτάνει μέσα σε
λίγους μήνες στο Ανώτατο Συνταγματικό Δι-
καστήριο, το οποίο το Νοέμβριο του ιδίου
έτους 1989 αποφαίνεται ότι το φουλάρι δεν
αντιτίθεται στο λαϊκό χαρακτήρα του σχολεί-
ου. Αφήνει εν τούτοις ανοιχτό το ενδεχόμενο
αποβολής από τα σχολεία αυτών που το φο-
ρούν, σε περίπτωση που το εν λόγω σύμβο-
λο «ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους

στην τάξη και στην εύρυθμη λειτουργία των
ιδρυμάτων». Σειρά υπουργικών εγκυκλίων
από το 1989 μέχρι το 2003 επιχείρησαν να
ρυθμίσουν το θέμα, προσπαθώντας να μετα-
τοπίσουν την ευθύνη απόφασης στο προσω-
πικό και στις διοικήσεις των σχολείων, ώστε
να αποπολιτικοποιηθεί το ζήτημα. Το αποτέ-
λεσμα ήταν ότι από το 1994 μέχρι το 2003
τουλάχιστον 100 νεαρές μουσουλμάνες απο-

βλήθηκαν από τα γαλλικά σχολεία. Το 2004 ο
«νόμος για τη μαντήλα» του Ζακ Σιράκ έρχε-
ται να γενικεύσει την απαγόρευση «έκδηλων»
θρησκευτικών συμβόλων στα σχολεία και
στη δημόσια διοίκηση, όπως η εβραϊκή
kippah, οι μεγάλοι χριστιανικοί σταυροί και
βέβαια και το φουλάρι. Ο νόμος βέβαια συνέ-
χισε να εφαρμόζεται κατά περίπτωση ανάλο-
γα με τις εκάστοτε τοπικές συνιστώσες κάθε
περιοχής και το ζήτημα παρέμεινε ανοιχτό
μέχρι τις πρόσφατες παρεμβάσεις του σημε-
ρινού Γάλλου Προέδρου, Νικολά Σαρκοζί.
Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο το ότι ούτε η γαλλική
πολιτεία αλλά ούτε και η γαλλική κοινωνία δεν
μπόρεσαν να τοποθετήσουν το θέμα σε ένα σα-
φές και σταθερό πλαίσιο. Το ζήτημα είναι πολύ
βαθύτερο από το λαϊκό χαρακτήρα της σχολι-
κής εκπαίδευσης. Είναι θέμα, κατά τη γνώμη
μας, αυτοπροσδιορισμού και ταυτότητας ενός
σημαντικού τμήματος της γαλλικής κοινω-
νίας, το οποίο νιώθει αποκλεισμένο από αρκετές
πτυχές του δημόσιου βίου. Πέραν των «φω-
τεινών εξαιρέσεων», οι μουσουλμάνοι Γάλλοι
πολίτες (τέκνα μεταναστών ως επί το πλείστον)
αδυνατούν να βρουν τη θέση τους σε μια κοι-
νωνία όπου το χρώμα του δέρματος, η κατα-
γωγή, ακόμα και η προφορά διευκολύνουν ή
δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε ένα καλύτερο
«αύριο». Στο πλαίσιο αυτό, το φουλάρι συμ-
βολίζει για ορισμένους Γάλλους μουσουλμά-
νους, όχι μόνο τα θρησκευτικά τους «πιστεύω»,
αλλά και την αναζήτηση μιας εναλλακτικής ταυ-
τότητας και μιας κοινωνικής αντίδρασης στον
αποκλεισμό.

E-mail: n_kountouris@yahoo.gr
http://immigration-
phenomenon.blogspot.com

* Ο Νικόλας Κουντούρης είναι πολιτειολόγος, διδάκτωρ
Πολιτικής Επιστήμης του Ινστιτούτου Πολιτικών Σπου-
δών του Aix-en-Provence.
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Οι κακοποιήσεις τετράποδων δεν μας τιμούν

Σύμβολα πίστης ή αυτοπροσδιορισμού
και κοινωνικής ταυτότητας;

Της Κλειάννας Μαλαματίνα*

Σ
ε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συνάνθρωποί μας που κα-
κοποιούν ζώα σε συχνή βάση. Τραγικά περιστατικά,
όπως κάψιμο κουταβιού με λάδι, δηλητηριάσεις

σκύλων και γατών και απαγχονισμός ζώων, κάνουν το
γύρο του κόσμου μέσω των Μ.Μ.Ε..
Στις 8 Μαρτίου στο νησί της Ρόδου συνελήφθη από
θηροφύλακες ένας βοσκός που κρέμασε δύο κου-
τάβια με σύρμα σε δέντρο, καθώς ισχυρίστηκε ότι
του πείραξαν τα πρόβατά του. Στο χώρο του, που
κηρύχθηκε πρόσφατα χώρος εκγύμνασης κυνηγό-
σκυλων, βρέθηκε άλλο ένα σκυλί δηλητηριασμένο,
αλλά και πολλές παράνομες παγίδες θηραμάτων.
Αυτό που δεν υπολόγιζε, όμως, ήταν ο νόμος που
εφαρμόστηκε πολύ δυναμικά στην περίπτωσή του,
τιμωρώντας τον με 9 μήνες φυλάκισης και 2.500
ευρώ πρόστιμο, σύμφωνα με την τηλεόραση «Κό-
σμος» και το «adespoto.gr» που ανέδειξαν το θέμα.
Μετά από ένα 24ωρο, το θέμα μετέδωσαν τόσο τη-
λεοπτικοί σταθμοί της Αθήνας καταδικάζοντας το
γεγονός, όσο και διεθνή μέσα.
Λίγες μέρες μετά, στις 12 Μαρτίου ένας άνδρας

στην Κω αποκεφάλισε το σκυλί της πρώην γυναίκας του για
να την εκδικηθεί και κρέμασε το κεφάλι του άτυχου ζώου
στην πόρτα του σπιτιού της. Η φοβισμένη γυναίκα δεν απο-

καλύπτει περισσότερα γιατί φοβάται τον άνθρωπο αυτό.
Εκτός από τη φρίκη που προκαλούν στο μέσο άνθρωπο αυ-
τές οι πράξεις και τον πόνο στα ζώα που αναγκάζονται να

τον υποστούν, τα γεγονότα αυτά δεν τιμούν καθόλου τη
χώρα μας και τα νησιά μας. Οι εικόνες που βλέπουμε στα

χωριά με δεμένα ζώα δίπλα σε βαρέλια, μπορεί
να θεωρούνται φυσιολογικές για τους ντόπιους,
όμως δε συμβαδίζουν με το νόμο και τις προϋπο-
θέσεις καλής διατήρησης και φροντίδας των κα-

τοικίδιων σκύλων και γατών. Πέρα από ψυχολογικά ή άλλα
προβλήματα που μπορεί να οδηγούν τους ανθρώπους αυ-
τούς στα εγκλήματα κατά των ανυπεράσπιστων ζώων, πρέ-
πει να αναθεωρήσουμε κι εμείς οι ίδιοι τη στάση μας για να
μην είμαστε συνένοχοι.

Αυτό που πολλοί από εμάς αγνοούν είναι ότι μπορούμε να
βοηθήσουμε αυτά τα ζώα είτε πριν είτε μετά την κακο-

ποίησή τους, καταγγέλλοντας οποιοδήποτε γεγονός
πέσει στην αντίληψή μας στην Αστυνομία, στη νο-
μαρχία ή σε φιλοζωικές οργανώσεις. Ο νόμος
υπάρχει, αρκεί να φροντίσουμε να εφαρμόζεται.

* Η Κλειάννα Μαλαματίνα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών και εθελόντρια του StraysHelp.gr



Η
διαδικασία πραγματο-

ποιήθηκε μέσω της ε-
ταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., η οποία απο-
τελεί τον υπεύθυνο φορέα για
την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία του Συλλογικού Συστήμα-
τος Εναλλακτικής Διαχείρισης
των Α.Η.Η.Ε. στην Ελλάδα. Τα
υλικά προς ανακύκλωση πα-
ραδόθηκαν στην εταιρεία Α-
ΦΟΙ ΣΑΜΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., η ο-
ποία λειτουργεί ως σημείο
συλλογής στη Μυτιλήνη και
παράλληλα είναι μία από τις
εννέα μονάδες επεξεργασίας
Α.Η.Η.Ε. στην Ελλάδα.
Αποσύρθηκαν προς ανακύ-
κλωση όλα τα Α.Η.Ε.Ε. που εί-
χαν συσσωρευτεί σχεδόν από
την έναρξη λειτουργίας του
Πανεπιστημίου, τόσο από τις
διοικητικές υπηρεσίες όσο και
τα εκπαιδευτικά Τμήματα. Πα-
ράλληλα, παραδόθηκε και μι-
κρή ποσότητα μετάλλου, πλα-

στικού και μπαταριών. Αξίζει
να σημειωθεί ότι για να φτά-
σουμε σε αυτό το σημείο
χρειάστηκαν πάνω από 2 χρό-
νια γραφειοκρατίας ώστε να
είναι δυνατόν από εδώ και
στο εξής το Πανεπιστήμιό μας
να έχει τη δυνατότητα να
αποσύρει προς ανακύκλωση
τα Α.Η.Η.Ε. χωρίς να είναι
απαραίτητη η μεσολάβηση
άλλων δημοσίων υπηρεσιών.
Συνεπώς, έχουμε πλέον τη δυ-
νατότητα μέσα σε λίγες ημέ-
ρες από τη στιγμή που θα εκ-
δηλωθεί ενδιαφέρον από
τους τελικούς χρήστες, να
προχωρούμε στην ενεργοποί-
ηση της ανακύκλωσης σε τα-
κτικά χρονικά διαστήματα
(π.χ. δύο φορές ανά έτος), με
στόχο την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, την εξοικονόμη-
ση ενέργειας και φυσικών πό-
ρων, τη μείωση του όγκου
των απορριμμάτων και συνε-

πώς την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής. Επίσης, η παρα-
πάνω διαδικασία θεσμοθετή-
θηκε, πραγματοποιήθηκε και
θα συνεχίζει να πραγματοποι-
είται και στα πλαίσια της δια-
δικασίας πιστοποίησης των
Διοικητικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με το
περιβαλλοντικό πρότυπο
EMAS.
Ευελπιστούμε ότι με αυτή μας

την ενέργεια ως δημόσια υπη-
ρεσία, θα ευαισθητοποιήσου-
με και τα μέλη της ακαδημαϊ-
κής κοινότητας να προχω-
ρούν σε ανακύκλωση των
ιδιωτικών τους ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών τους απο-
βλήτων, είτε μέσω του Πανε-
πιστημίου είτε στα διάφορα
σημεία συλλογής που βρίσκο-
νται στην πόλη της Μυτιλή-
νης.
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Γραφειοκρατία - Πρασίνισμα: 0-1
Το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ολοκλήρωσε για πρώτη φορά στη Μυτιλήνη τη διαδικασία απόσυρσης προς
ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.).

Νεαρή επισκέπτης
της έκθεσης «Εκπαί-

δευση 2010», με την «ΑΙ-
ΓΑΙΟ.edu » ανά χείρας.
Φέτος, με τη συμμετοχή
φοιτητών στο περίπτερο
της Έκθεσης και τη διανο-
μή 2.000 φύλλων της ε-
φημερίδας σε μαθητές
λυκείου και γονείς, το Πα-
νεπιστήμιό μας ήταν αι-
σθητά παρόν και πρωτό-
τυπο.




