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Σχολές
Περιβάλλοντος
& Κοινωνικών
Επιστημών
(σελ. 2)

Στο δρόμο
της αειφορίας

ΡΟΔΟΣ: Συνέδριο & Σύνοδος Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων
ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Κ
.Κ
.

Μ
Υ
Τ
ΙΛ
Η
Ν
Η
Σ

5
7

(σελ. 3)

� Μόδα στο χώρο
του παραμυθιού

Gothic πριγκήπισσες φιγουράρουν
δίπλα στην Αλίκη από τη Χώρα
των Θαυμάτων, αποκεφαλισμένες
ελισαβετιανές βασίλισσες βρίσκονται
κοντά σε πολεμιστές των άστρων
και σαμουράι…

(σελ. 12)

� Open Dance:
μια διαδικτιακή
εφαρμογή
για την εκμάθηση
παραδοσιακών χορών

(σελ. 13)

1199  --  2200    ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ  22001100

� Η επανασυγκρότηση 
της Επιτροπής «Φύση 2000»
(σελ. 8)

� Οι Green Teachers καλλιεργούν 
την ιδέα ενός αειφόρου Πανεπιστημίου
(σελ. 8-9)

� Ευρωπαϊκή προοπτική 
στις περιβαλλοντικές σπουδές
(σελ. 10)

� Ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού 
στη Μυτιλήνη
(σελ. 9)

� LEDDRA
Αναζήτηση λύσεων στο πρόβλημα 
της υποβάθμισης του εδάφους 
και της ερημοποίησης
(σελ. 6)

� Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος
(σελ. 15) Φ
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Α
ρχές καλοκαιριού και ο πρώτος καύ-
σωνας βρίσκεται προ των πυλών. Ευ-
τυχώς η θαλασσινή αύρα ξυπνάει ευ-

χάριστα τη Μυτιλήνη. Οι άνθρωποι στους
δρόμους ακόμα νυσταγμένοι. Οι ταξιτζήδες
στην πιάτσα σχολιάζουν με αιχμές τα αποτε-
λέσματα των αγώνων του Mundial. Μερικοί
συνταξιούχοι απολαμβάνουν τον πρωινό
καφέ στον κήπο και στα καφενεία της προ-
κυμαίας. Όλα μοιάζουν όπως σε μια συνηθι-
σμένη ημέρα.
Κι όμως, το στίγμα της ημέρας θα δώσει μια κυ-
ρία που μόλις έφτασε με το πλοίο, ελαφρώς τα-
λαιπωρημένη. Τραβώντας τη βαλίτσα της φτά-
νει στο πρώτο ταξί. «Χρυσομαλλούσα, παρα-
καλώ. Η κόρη μου μένει εκεί. Φοιτήτρια είναι στο
Πανεπιστήμιο. Ορκίζεται σήμερα Κοινωνιολό-
γος!» Μόλις ξημέρωσε η μέρα της ορκωμοσίας
στη Μυτιλήνη. Δεν είναι μια συνηθισμένη
ημέρα.
Δεν περνά πολλή ώρα και από τα ξενοδοχεία
ξεπροβάλλουν οι πρώτες καλοντυμένες κυρίες.
Δίνουν ήδη οδηγίες, καθορίζουν το πρό-
γραμμα της ημέρας. Αρκετές από αυτές συ-
νοδεύονται από τους συζύγους. Εκείνοι, στω-
ικά, θέλουν να απολαύσουν χωρίς άγχος τη
μέρα που το παιδί τους θα πάρει το πτυχίο. Τό-
σοι αγώνες, τόσος κόπος, όλη τους η
ζωή ή τουλάχιστον τα τελευταία αρ-
κετά χρόνια, γι’ αυτήν τη στιγμή. Ορι-
σμένοι γονείς είχαν τη δυνατότητα να
επισκέπτονται τα παιδιά συχνά. Άλλοι
πάλι όχι. «Τόσα χρόνια ερχόμουν με χιό-
νια και μποφώρ… τώρα στην ορκω-
μοσία δε θα ’ρχόμουν;», έλεγε ανα-
κουφισμένη μια μητέρα.
Τα κομμωτήρια γεμάτα από νωρίς
με νεαρές που θέλουν διακαώς ένα
νέο look, συνοδευόμενες από μαμά κι
αδελφή. Χρυσές δουλειές θα κάνουν
αυτό το πρωινό και τα λουλουδάδικα.
Όσο για τις ταβέρνες, τα περισσότε-
ρα τραπέζια είναι ήδη ρεζερβέ, όχι
μόνο για το μεσημέρι, αμέσως μετά

την ορκωμοσία, αλλά και το βράδυ. Στα νυ-
χτερινά μπαρ και κλαμπ, ξεσηκωμός από την
προηγούμενη μέρα…
Η ώρα έχει πάει 11 και έξω από το Δημοτικό Θέ-
ατρο συνωστίζεται ήδη πολύς κόσμος. Τελει-
όφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες, άλλοι ντυμένοι
κυριλέ περιμένοντας να φορέσουν την τήβεννό
τους, και άλλοι πιο εναλλακτικοί, που σχολιά-
ζουν με μια δόση ειρωνείας τις «αμερικανιές»
που βλέπουν γύρω τους. Όλες και όλοι, πάντως,
μοιράζονται παρόμοια συναισθήματα. Χαρά,
ανακούφιση, συγκίνηση, περηφάνεια, αμη-
χανία για το μέλλον, λύπη που αφήνουν τις πα-
ρέες και το νησί… Ναι, άλλωστε το νησί αυτό
είναι πλέον η δεύτερη πατρίδα τους. Τριγύρω
παντού φίλοι, γονείς, συγγενείς, καθηγητές, φω-
τογράφοι και αρκετοί περίεργοι… είναι το γε-
γονός της πόλης!
Με μια μικρή καθυστέρηση ξεκινά η τελετή.
Ορκίζονται περίπου 250 φοιτήτριες και φοι-
τητές. Το αμφιθέατρο είναι κατάμεστο και η
ατμόσφαιρα πολύ φορτισμένη. «Για τα παιδιά
μας στεκόμαστε και στο ένα πόδι», ακούστηκε
να λέει μια μητέρα. Το προσωπικό του Πανε-
πιστημίου σε εγρήγορση, συνεχίζει να φρο-
ντίζει στο παρασκήνιο για τους τελειόφοι-
τους, όπως φρόντιζε όλα αυτά τα χρόνια.

Στο βήμα εμφανίζεται η συντονίστρια της εκ-
δήλωσης και καλεί πρώτα τους καθηγητές, τους
κοσμήτορες και τις πρυτανικές αρχές. Όλα εί-
ναι έτοιμα. Ξεπροβάλλουν οι τελειόφοιτοι και
το θέατρο σείεται… Ο πρύτανης και οι πρόε-
δροι των Τμημάτων θα κάνουν ένα μικρό
«απολογισμό». «Μας εμπιστευτήκατε τα παιδιά
σας εφήβους μόλις, τα αγκαλιάσαμε αυτά τα χρό-
νια, τα μορφώσαμε και τα παραδίνουμε στην κοι-
νωνία ώριμους και δημιουργικούς πολίτες, καλούς
επιστήμονες», θα πουν.
Όταν τα χέρια υψώνονται για να δώσουν τον
όρκο, επικρατεί απόλυτη σιγή. Η συγκίνηση στο
κατακόρυφό της. Οι πρωτεύσαντες διαβά-
ζουν τον όρκο και όλοι μαζί επαναλαμβάνουν.
Αυτό ήταν! Δε μένει παρά να παραλάβουν τα
πτυχία τους από τον πρόεδρο του Τμήματος και
τον πρύτανη. Οι πτυχιούχοι παραλαμβάνουν
το πτυχίο τους. Πώς, άραγε, είχαν φανταστεί αυ-
τήν τη στιγμή και πώς είναι στην πραγματι-
κότητα; Οι πιο «δημοφιλείς» κάνουν εμφανή
την παρουσία τους, αφού το «fun club» κάνει
σαματά στο αμφιθέατρο. Δε θα πάρει πολλή
ώρα και όλες/όλοι μαζί θα βρεθούν έξω από
το αμφιθέατρο. Αγκαλιές, λουλούδια, άπει-
ρες φωτογραφίες και γονείς περήφανοι, πολύ
περήφανοι.

Η πόλη πλημμυρίζει… πτυχιούχους.
Η μέρα έχει πλέον άλλο χρώμα. Η
ατμόσφαιρα είναι γεμάτη συναισθή-
ματα και οι πολίτες αναγνωρίζουν
ότι το Πανεπιστήμιο έχει δώσει ένα
πνεύμα ανανέωσης και φρεσκάδας
στον τόπο τους.
Τα παιδιά θα απολαύσουν τις τελευ-
ταίες μέρες στο νησί με τους φίλους
τους, απαλλαγμένα από το άγχος των
μαθημάτων και των εξετάσεων. Θα
κάνουν ένα μάλλον γρήγορο απολο-
γισμό αυτών των χρόνων και θα ανοί-
ξουν την πόρτα της κοινωνίας… Τα-
ξιδιάρικα πουλιά… Όταν κάποτε επι-
στρέψουν ξανά στο νησί, το πιο πι-
θανό είναι ότι θα δακρύσουν…
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Ταξιδιάρικα πουλιάΜήνας ανα-
στοχασμού

Τ
έσσερα σημειακά γεγονότα χαρακτη-
ρίζουν τον Ιούνιο, τα οποία όμως πρέ-
πει να ιδωθούν μέσα από μια μακρο-

σκοπική οπτική που συγκλίνει στην ιδέα
της αειφορίας, για την κοινωνία, το περι-
βάλλον, την ανάπτυξη.
Το πρώτο είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περι-
βάλλοντος (5 Ιουνίου), μια γιορτή που κα-
θιερώθηκε για να υπενθυμίζει στον
άνθρωπο την ευθύνη του απέναντι στον -
έμβιο και μη - κόσμο που τον περιβάλλει.
Καθώς οι συνέπειες της ανθρώπινης πα-
ρέμβασης στον πλανήτη γίνονται ολοένα
πιο συχνά εμφανείς με τραγικό τρόπο, οι
δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποί-
ησης της πανεπιστημιακής κοινότητας και
της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά και η σχε-
τική έρευνα που τις υποστηρίζει, πολλα-
πλασιάζονται και ξεπερνούν τα όρια της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
Το δεύτερο είναι η ορκωμοσία αποφοίτων
από τις Σχολές Κοινωνικών Επιστημών και
Περιβάλλοντος (14 Ιουνίου). Οι τελετές κα-
θομολόγησης ήταν ανέκαθεν γεγονότα γε-
μάτα χαρά και συγκίνηση. Όμως
σηματοδοτούν και την έναρξη της περιό-
δου που θα αξιολογηθεί στην πράξη η δου-
λειά που έχει γίνει - από διδάσκοντες και
φοιτητές - τα προηγούμενα χρόνια. Κατά
πόσο οι απόφοιτοι διαμόρφωσαν ολοκλη-
ρωμένες προσωπικότητες για να δημιουρ-
γήσουν στον επαγγελματικό στίβο και να
κάνουν την κοινωνία καλύτερη;
Το τρίτο είναι η Σύνοδος Παιδαγωγικών
Τμημάτων που πραγματοποιείται στη Ρόδο
(19 - 20 Ιουνίου). Σε μια εποχή που οι πολι-
τικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές της
χώρας μας μοιάζουν να καταρρέουν, η Εκ-
παίδευση οφείλει να καλλιεργήσει στις νε-
ώτερες γενιές τις αναγκαίες ικανότητες και
τις αξίες που θα υποστηρίξουν μεσο-μα-
κροπρόθεσμα την ανάκαμψη της χώρας.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι προσδοκίες από τη
Σύνοδο για τη δρομολόγηση ουσιαστικών
παρεμβάσεων στην Εκπαίδευση - όλων
των βαθμίδων - είναι μεγάλες.
Το τέταρτο γεγονός είναι η Παγκόσμια
Ημέρα Προσφύγων (20 Ιουνίου). Οι εκδη-
λώσεις που συνδιοργανώνει το Τμήμα Κοι-
νωνιολογίας φαίνεται πως είναι
προσανατολισμένες να αναδείξουν ότι το
ζήτημα της προσφυγιάς μάς αφορά όλους
και είναι σύνθετο. Είναι θέμα πολιτικό, κοι-
νωνικό, είναι ένα θέμα ανθρωπιάς που δεν
μπορούμε πλέον να κάνουμε ότι δε βλέ-
πουμε.

Στιμιότυπα από την ορκωμοσία των Σχολών Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Επιστημών τη 14η Ιουνίου



Η
Σχολή Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου φιλοξε-

νεί στη Ρόδο τη Σύνοδο των Παι-
δαγωγικών Τμημάτων, με την
έμπρακτη υποστήριξη του δή-
μου Ροδίων. Ο κοσμήτορας της
Σχολής και πρόεδρος της ορ-
γανωτικής επιτροπής της Συ-
νόδου, καθηγητής Φραγκίσκος
Καλαβάσης, παραχώρησε στην
«ΑΙΓΑΙΟ.edu» συνέντευξη σχε-
τικά με τη φιλοσοφία και τις
προσδοκίες της συνάντησης
αυτής.

Κύριε Καλαβάση, ποια ανάγκη
γέννησε το θεσμό της Συνό-
δου Προέδρων Παιδαγωγι-
κών Τμημάτων;
Παιδαγωγικά τμήματα ιδρύθη-
καν στα Πανεπιστήμια όλων
σχεδόν των ευρωπαϊκών χω-
ρών κατά τη δεκαετία του ‘80,
στη χώρα μας κυρίως το 1986 -
‘87.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα
για τη σημασία της παιδικής
ηλικίας στη νοητική ανάπτυξη,
τη μαθησιακή ικανότητα, την
επικοινωνία, την ψυχολογική
συγκρότηση και την κοινωνι-
κοποίηση των ανθρώπων οδή-
γησαν τις ευρωπαϊκές κοινω-
νίες και τους συνδικαλιστικούς
φορείς των εκπαιδευτικών να
διεκδικήσουν την «ανωτατο-
ποίηση» των σπουδών στις επι-

στήμες της εκπαίδευσης.
Στη χώρα μας λειτουργούν 19
Παιδαγωγικά Τμήματα σε 9 Πα-
νεπιστήμια (Αθηνών, Αιγαίου,
Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσα-
λίας, Θεσσαλονίκης, Θράκης,
Ιωαννίνων, Κρήτης, Πάτρας) με
ιδιαίτερα αλλά κοινά προβλή-
ματα στελέχωσης και διοίκη-
σης, δεδομένου του μεγάλου εύ-
ρους των ακαδημαϊκών τους
δραστηριοτήτων, αλλά και των
προγραμματικών παρεμβάσεων
στην Εκπαίδευση.
Το κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα,
πέραν του προγράμματος σπου-
δών, αναπτύσσει Πρόγραμμα
Πρακτικής Άσκησης για το σύ-
νολο των φοιτητών του, διαθέ-
τει Διδασκαλείο για τη συνεχι-
ζόμενη μετεκπαίδευση των εν
ενεργεία εκπαιδευτικών, ενώ
πολλά Τμήματα έχουν αναπτύ-
ξει Προγράμματα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.
Η ανάγκη συντονισμού στα θέ-
ματα που αφορούν κυρίως στη
συνεργασία με το υπουργείο
Παιδείας για την απόσπαση εκ-
παιδευτικών στα Προγράμματα
Πρακτικής Άσκησης και στα
Προγράμματα των Διδασκαλεί-
ων, οδήγησε στο θεσμό της Συ-
νόδου των Προέδρων των Παι-
δαγωγικών Τμημάτων από το
1999. Φυσικά, στην πορεία του
θεσμού έχουν τεθεί και ανα-
πτυχθεί προτάσεις για ευρύτερα

ζητήματα που αφορούν στην
προσαρμογή της εκπαιδευτι-
κής πραγματικότητας στα πο-
ρίσματα της έρευνας που πραγ-
ματοποιείται διεθνώς και στα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια.
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου έχουν από την αρχή
πρωταγωνιστήσει στη λειτουρ-
γία αυτού του θεσμού. Σήμερα
ο πρόεδρος του δικού μας
Π.Τ.Δ.Ε., Κωνσταντίνος Βρα-
τσάλης, αναπληρωτής καθη-
γητής, έχει εκλεγεί στη θέση
του γραμματέα στο Τριμελές

Προεδρείο της Συνόδου.

Ποιο το διακύβευμα αυτής
της Συνόδου;
Δυο θέματα, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να έχουν συνάφεια.
Το πρώτο είναι οι προτάσεις
των Παιδαγωγικών Τμημάτων
για την οργάνωση και το περιε-
χόμενο των σπουδών για το Πι-
στοποιητικό Παιδαγωγικής
Επάρκειας των εκπαιδευτικών
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, κάτι αναγκαίο στη χώρα
μας για την παιδαγωγική ανα-

βάθμιση του γυμνασίου και του
λυκείου.
Το δεύτερο είναι η διεύρυνση
του ρόλου και του θεσμού των
Διδασκαλείων με την αναμόρ-
φωση του επιμορφωτικού πε-
ριεχομένου και την αναδιοργά-
νωση του τρόπου επιλογής και
παρακολούθησης των εκπαι-
δευτικών όλων των βαθμίδων.

Υπάρχει συγκεκριμένη πρό-
ταση των Παιδαγωγικών Τμη-
μάτων για τη λειτουργία του
Δημόσιου Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού Σχολείου;
Σε παλαιότερη Σύνοδο, που

είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της, στο Ρέθυμνο, είχαν δια-
μορφωθεί προτάσεις για την
υποχρεωτική προσχολική εκ-
παίδευση από 4 ετών, συγκε-
κριμένες σκέψεις για την ανα-
μόρφωση της εκπαίδευσης για
τις ηλικίες από 6 έως 8 ετών, κα-
θώς και σκέψεις για την εξειδί-
κευση των εκπαιδευτικών σε
διεπιστημονικές ενότητες για
τις ηλικίες από 8 έως 12 ετών. Οι
πρωτοβουλίες της Συνόδου πά-
ντα διατυπώνονται σε συνδυα-
σμό με ένα ευέλικτο πλέγμα
συνεργασίας των Πανεπιστη-
μίων με τους υπηρετούντες εκ-
παιδευτικούς, ώστε να προ-
σαρμόζονται και να επιδρούν οι
μεταρρυθμίσεις στη σχολική
πραγματικότητα.

Πιστεύετε ότι υπάρχουν πε-
ριθώρια αναβάθμισης του
Ελληνικού Σχολείου με δε-
δομένη την κοινωνικοοικο-
νομική κρίση που διανύουμε;
Η αναβάθμιση του σχολείου
σχετίζεται με την εμπιστοσύνη
της κοινωνίας στο σχολείο της.
Η διακυβέρνηση των εκπαι-
δευτικών μονάδων, η ανάδει-
ξη των διαφορετικών ψυχο-
λογικών προφίλ των μαθη-
τών, η διεπιστημονική και παι-
δαγωγική ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών, η ένταξη σύγ-
χρονου εκπαιδευτικού υλικού,
η ανάπτυξη συνεργατικών και
πολυπολιτισμικών πρακτικών
αποτελούν τα βασικά εργαλεία
μιας εκπαιδευτικής πολιτικής,
που μπορεί να ξαναφέρει το
δημόσιο σχολείο ψηλά στην
εκτίμηση της κοινωνίας. Όλα
αυτά χρειάζονται κυρίως εκ-
παιδευτικό σχεδιασμό, ο οποί-
ος είναι πολύπλοκος αλλά όχι
τόσο ακριβός. Στην Ελλάδα
έχει ξοδευτεί πολύς κόπος και
χρήμα με λάθος τρόπο, χωρίς
επιστημονική επάρκεια και με
αρκετή αυθαιρεσία στην ανά-
θεση των προγραμμάτων και
στο περιεχόμενο των δράσε-
ων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά
περιθώρια, αλλά δυστυχώς η
Πολιτεία φαίνεται να παραμέ-
νει δέσμια των κακών πρα-
κτικών.
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Μ
ε ένα πλούσιο σε εκδηλώ-
σεις και δραστηριότητες
πρόγραμμα, το Τμήμα

Κοινωνιολογίας τιμά την Παγκό-
σμια Ημέρα Προσφύγων, καλώντας
τους πολίτες να προβληματιστούν
για τα αίτια του παγκόσμιου αυτού
ζητήματος και να δράσουν για να
αλλάξουν τη μοίρα των ανθρώπων
που υφίστανται την προσφυγιά. Το
γεγονός ότι η Λέσβος είναι ένα από
τα βασικά σημεία εισόδου προ-
σφύγων στην Ελλάδα, αποτελεί βέ-
βαια ένα βασικό κίνητρο για την
υλοποίηση των εκδηλώσεων.
Την πρώτη ημέρα το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει μια ημερίδα με θέμα
«Πολιτικές ασύλου και πρωτο-
βουλίες για την ένταξη των προ-
σφύγων». Σε αυτή την ημερίδα επι-
χειρείται η σύνδεση θεωρητικών

προσεγγίσεων του προσφυγικού ζη-
τήματος με την ανάλυση και το σχο-
λιασμό συγκεκριμένων πολιτικών
και παρεμβάσεων από κυβερνητι-
κούς και μη κυβερνητικούς οργανι-
σμούς.

Η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει ποι-
κιλία δραστηριοτήτων, όπως έκθεση
φωτογραφίας, θεατρικά δρώμενα,
δημιουργική απασχόληση για παιδιά,

εργαστήρι επαναχρησιμοποίησης
υλικών, μοντέρνο χορό κ.ά..
Οι εκδηλώσεις γίνονται πραγματι-
κότητα χάρη σε μια διευρυμένη συ-
νεργασία του Δικτύου για την Υπο-
στήριξη των Λιγότερο Ευνοημένων
(ANCE MKO), του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, της Μονάδας Φιλοξενίας Ασυ-
νόδευτων Ανήλικων Προσφύγων
(Villa AzAdi), της Ύπατης Αρμοστεί-
ας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το
διήμερο βρίσκεται υπό την αιγίδα του
δήμου Μυτιλήνης στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος «Yourope
for Rights: Μεταναστευτική πολι-
τική και ανθρώπινα δικαιώματα
στην Ευρώπη».

Περισσότερες πληροφορίες: ΜΚΟ
ANCE, τηλ. 210 8215343, 210
8215044

Μυτιλήνη, 19 - 20 Ιουνίου 2010
Διήμερο εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ρόδος, 19 - 20 Ιουνίου 2010
Συνέδριο & Σύνοδος Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων
Ελληνικών Πανεπιστημίων

({})
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Ο
Kieran Egan είναι καθηγητής στην
Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Simon Fraser και πρόεδρος του Κέ-

ντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας του Καναδά,
με ένα έργο εκτενέστατο και διεθνώς ανα-
γνωρισμένο. Οι περιοχές του ενδιαφέροντός
του περιλαμβάνουν την παιδαγωγική θεωρία
και τη θεωρία των Αναλυτικών Προγραμμά-
των, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και τον
τρόπο που τα γνωστικά εργαλεία διαμορφώ-
νουν τη μάθηση και την κατανόησή μας.
Το 1991 ο καθηγητής Egan ίδρυσε το
Imaginative Education Research Group (IERG)
στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser για να εφαρ-
μόσει και να ερευνήσει την επαναστατική
του παιδαγωγική θεωρία, η οποία οικοδομεί-
ται μέσα από δεκαετίες έρευνας και αντλεί από
ένα μεγάλο εύρος επιστημών, όπως η αν-
θρωπολογία, η γλωσσολογία και οι γνωστικές
επιστήμες. Εισάγει μια νέα προσέγγιση στην
εκπαίδευση μέσα από την επανασύλληψή
της και τον επαναπροσδιορισμό της ως μιας
διαδικασίας ανακεφαλαίωσης, δηλαδή επα-
νάληψης των ειδών κατανόησης όπως αυτά
εμφανίστηκαν στην πολιτισμική μας ιστορία.

Η ομιλία

Η ομιλία που απηύθυνε ο καθηγητής Egan στο
κοινό της Ρόδου με τίτλο «Το μέλλον της εκ-
παίδευσης: Τρεις παλιές απόψεις και μια
νέα» («The future of education: Education’s
three old ideas, and a new idea») πραγμα-
τεύτηκε αυτό ακριβώς το θέμα της επανα-
σύλληψης και του επαναπροσδιορισμού της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εξήγησε ότι όταν
ιδρυθήκαν σχολεία για πρώτη φορά, προς τα
τέλη του 19ου αιώνα, τρεις απόψεις προσδιό-
ριζαν τόσο τον τρόπο που ήταν οργανωμένα
όσο και τους στόχους τους, και ο λόγος για τον
όποιο τα σχολεία δεν έχουν αποφέρει τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους πε-
ρισσότερους ανθρώπους είναι επειδή αυτές
οι τρεις ιδέες είναι αμοιβαία ασύμβατες. Κάθε
μια από αυτές καταφέρνει να ασκήσει αρκε-
τή επιρροή στα εκπαιδευτικά μας συστήματα,
κυρίως για να υπονομεύσει την αποτελεσμα-
τικότητα των δυο άλλων. Στη ρητορική του
ερώτηση «Πώς αλλιώς μπορούμε να σκε-
φτούμε για την εκπαίδευση;», απάντησε ότι
μπορούμε να επανασυλλάβουμε την εκπαί-
δευση ως τη διαδικασία μέσω της οποίας
αποκτούμε όσο το δυνατό πιο πλήρως τα κυ-
ριότερα συμβολικά σύνολα εργαλείων που
έχουν εφευρεθεί ή ανακαλυφθεί στους αν-
θρώπινους πολιτισμούς και τα οποία δημι-
ουργούν για τους ανθρώπους ευδιάκριτα
είδη κατανόησης.
Για να κατανοήσει το κοινό τι εννοεί με τον όρο

«είδη κατανόησης» έδωσε το παράδειγμα
ενός γεγονότος, το όποιο θα μπορούσε να ει-
δωθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, εξη-
γώντας ότι η κατανόησή μας σήμερα είναι πο-
λύπλοκη αναμειγνύοντας διάφορους τρό-
πους για να έχουν νόημα οι γνώσεις και οι
εμπειρίες μας. Προτείνει, λοιπόν, έναν τρόπο
διάσπασης αυτού του συμπλέγματος κατα-
νοήσεων που όλοι έχουμε διαθέσιμο, οργα-
νώνοντάς τες στη σειρά με την οποία ανα-
πτύχθηκαν ιστορικά και λογικά και χρησιμο-
ποιώντας τες ως βάση για ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.
Το πρώτο, λοιπόν, είδος κατανόησης που πα-
ρουσίασε είναι η «Σωματική» («Somatic»
understanding), αφού το πρώτο εργαλείο
που έχουμε διαθέσιμο για την κατανόηση
του κόσμου είναι το σώμα μας. Αυτό το είδος
κατανόησης είναι μια ευδιάκριτα ανθρώπινη,
προ-γλωσσική «πρόσληψη» στον κόσμο και
παραμένει σε όλη μας τη ζωή ως βασική σε
όλες τις άλλες μορφές κατανόησης. Το δεύτερο
διακριτό είδος κατανόησης το αποκαλεί «Μυ-
θικό» («Mythic» understanding), στο οποίο
οδηγούμαστε μέσω της προφορικής γλώσσας.
Το επόμενο εργαλείο που αποκτούμε είναι ο
γραμματισμός, όχι όμως απλά ως μια διαδι-

κασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίη-
σης, αλλά εναρμονισμένος με το σύνολο των
χρήσεων που αναπτύσσονται γι’ αυτόν στην
πολιτισμική ιστορία. Ονομάζει «Ρομαντικό»
το είδος της κατανόησης στο οποίο οδηγού-
μαστε μέσω του γραμματισμού, για το λόγο ότι
ο νους προσπαθεί να υπερβεί την πραγματι-
κότητα ενώ γνωρίζει ότι είναι περιορισμένος
και ευάλωτος μέσα σ’ αυτή.
Το τέταρτο είδος κατανόησης στο οποίο ανα-
φέρθηκε ο καθηγητής Egan είναι το «Φιλο-
σοφικό», στο οποίο οδηγούμαστε μέσα από
το αντίστοιχο τέταρτο σύνολο εργαλείων που
προκύπτει με το να μαθαίνουμε να χρησιμο-
ποιούμε θεωρητικές αφηρημένες έννοιες.
Αυτό το είδος κατανόησης τείνει να κατανο-
εί τον κόσμο αναφορικά με τις διαδικασίες
παρά με ξεχωριστά γεγονότα, και ασχολείται
με τη χαρτογράφηση του «όλου» ή, όπως το
ονομάζει ο Wittgenstein, «τη λαχτάρα για αο-
ριστία». Το τελευταίο είδος κατανόησης, το «Ει-
ρωνικό», προκύπτει από την αναγνώριση
ότι η γλώσσα μας δεν μπορεί να είναι ποτέ
επαρκής σε οτιδήποτε αναζητά να περιέχει ή
να επικοινωνεί. Η «ειρωνική» κατανόηση μας
δίνει μια καλύτερη αίσθηση του πού καταλή-
γουμε εμείς και πού αρχίζει ο κόσμος, των τρό-

πων που τα συμβολικά μας μέσα τείνουν να
μας εμπλέκουν σε αυτά που προσπαθούμε να
κατανοήσουμε.
Μετά τη σύντομη αυτή τοποθέτησή του, ο κα-
θηγητής Egan θέλησε να προτείνει ότι ο τρό-
πος με τον οποίο μπορούμε να επανασυλλά-
βουμε την εκπαίδευση είναι να τη θεωρήσουμε
ως ένα εγχείρημα, το οποίο στοχεύει να δια-
σφαλίσει για κάθε παιδί, όσο το δυνατό πλη-
ρέστερα, την απόκτηση καθενός από αυτά τα
είδη κατανόησης και τα πνευματικά μέσα τα
οποία τα αποτελούν, παρ’ όλο που ως τέτοια
η εκπαίδευση δεν είναι κάποια σαφής προο-
δευτική απεικόνιση, αλλά μάλλον μια διαδι-
κασία με κέρδη και ζημίες, διότι, ενώ κάθε εί-
δος κατανόησης ιδανικά συνδυάζεται σε ση-
μαντικό βαθμό με τα άλλα είδη, ταυτόχρονα
καταπιέζει και κάτι από τα προηγούμενα είδη.
Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να είμαστε σε εγρή-
γορση για το ποια κέρδη απειλούνται από ποι-
ες ζημίες και αντίστροφα. Καταλήγοντας, ο κα-
θηγητής Egan κατέθεσε την άποψη ότι η σχο-
λική εκπαίδευση για την κατανόηση, όταν πε-
ριγράφεται διεξοδικά, δεν απαιτεί μαζική
επαναοργάνωση των πάντων. Κατά μια έννοια
θα είναι οικεία, σχεδόν αυτό που ανέκαθεν εν-
νοούμε με τη λέξη «εκπαίδευση».

Στο�Τμήμα�Επιστημών�της�Προσχολικής�Αγωγής�και�του�Εκπαιδευτικού�Σχεδιασμού�(ΤΕΠΑΕΣ)�στη
Ρόδο�πραγματοποιήθηκε,�στις�4�Ιουνίου,�η�τελετή�αναγόρευσης�του�καθηγητή�Kieran�Egan�ως
επίτιμου�διδάκτορα�του�Τμήματος.�Το�έργο�του�παρουσιάστηκε�από�τον�πρόεδρο�του�ΤΕΠΑΕΣ,
καθηγητή�Αναστάσιο�Κοντάκο.

Kieran Egan

Επίτιμος Διδάκτορας του ΤΕΠΑΕΣ

O Kieran Egan (αριστερά) με τον πρόεδρο του ΤΕΠΑΕΣ κ. Κοντάκο (μέση) και τον κοσμήτορα της ΣΑΕ κ. Καλαβάση (πίσω)
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LEDDRA
Αναζήτηση λύσεων στο πρόβλημα
της υποβάθμισης του εδάφους και της ερημοποίησης

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
στα ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010

Τ
ις τελευταίες δεκαετίες γινόμαστε συχνά
μάρτυρες περιβαλλοντικών και κοινωνικο-
οικονομικών κρίσεων που προκαλούν

έντονο ενδιαφέρον, τόσο επειδή είναι αλληλέν-
δετες όσο και γιατί έχουν σοβαρές επιπτώσεις,
ιδιαίτερα στα ασθενέστερα τμήματα της κοινω-
νίας, σε φτωχές και τρωτές περιοχές. Η επισιτι-
στική και η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και η
εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού, εξαρ-
τώνται κρίσιμα από τη διαθεσιμότητα των φυσι-
κών πόρων όπως επίσης και από τις αγορές, τη
χρηματοδότηση, τα συστήματα διαχείρισης, το
ιδιοκτησιακό καθεστώς, τον τρόπο ζωής και
πολλούς άλλους παράγοντες. Περιορισμένοι και
σπάνιοι φυσικοί πόροι -έδαφος, νερό, βιοποικι-
λότητα- δυσκολεύουν περισσότερο τα κρίσιμα
διλήμματα που εγείρονται όταν αποφασίζεται
πώς να χρησιμοποιηθεί η γη για να ικανοποιη-
θούν όσο το δυνατόν καλύτερα περισσότερες
ανθρώπινες ανάγκες. Η πρόληψη της υποβάθ-
μισης των γαιών και της ερημοποίησης και η
προστασία των πόρων είναι, κατά συνέπεια, ου-
σιαστικές προτεραιότητες για την εξασφάλιση
της επιβίωσης και της κοινωνικής ευημερίας
τώρα και στο μέλλον, ιδιαίτερα στις ξηρές και
ημίξηρες περιοχές. Επιπλέον, επείγουσα είναι η
ανάγκη διαμόρφωσης λύσεων που δεν είναι
μόνο επιστημονικά ορθές αλλά και οικονομικά
βιώσιμες, κοινωνικά αποδεκτές και προσαρμο-
σμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευαί-
σθητων περιοχών όπου εφαρμόζονται.

Το LEDDRA

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συντονίζει ένα νέο τε-
τραετές ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδο-
τούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το

LEDDRA, ή «Υποβάθμιση Γαιών και Οικοσυστη-
μάτων και Ερημοποίηση: Εκτίμηση της Προ-
σαρμογής των Αποκρίσεων», που φιλοδοξεί να
προσθέσει νέα και να βελτιώσει την υφιστάμενη
επιστημονική γνώση για τη διερεύνηση αυτών
των ζητημάτων, με στόχο την υποστήριξη λή-
ψης αποφάσεων πολιτικής.
Το LEDDRA στηρίζεται στην υπερ-εικοσαετή
εμπειρία της χρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής
έρευνας καθώς και των μακρόχρονων διεθνών
ερευνητικών προγραμμάτων, που εκτίμησαν
την έκταση και ανέλυσαν τους καθοριστικούς
παράγοντες της υποβάθμισης των γαιών και
της ερημοποίησης και διερεύνησαν διάφορες
στρατηγικές και συστήματα διαχείρισης έγγει-
ων πόρων για την αειφορική ανάπτυξη των ευ-
αίσθητων περιοχών. Η ομάδα του LEDDRA περι-
λαμβάνει 11 εταίρους από πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, την Ιταλία, την
Ισπανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Μεγάλη
Βρετανία, το Μαρόκο και την Κίνα, που θα συν-
δυάσουν την ποικίλη και πολυεπιστημονική

εμπειρία τους για να μελετήσουν ολοκληρωμέ-
να και συστηματικά τις αποκρίσεις/τρόπους
αντιμετώπισης της υποβάθμισης των γαιών σε
τρεις τύπους περιοχών -γεωργικές, βοσκοτό-
πους και θαμνώδεις/δασικές. Η κ. Ελένη
Μπριασούλη, καθηγήτρια του Τμήματος Γεω-
γραφίας και συντονίστρια του LEDDRA, εξηγεί
ότι «αυτό είναι θεμελιώδης προαπαίτηση για ορ-
θολογική και αποτελεσματική αειφορική διαχείρι-
ση γαιών, σχεδιασμό χρήσεων γης και διαμόρφω-
ση πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, που ανταποκρίνε-
ται στις πραγματικές ανάγκες των ευαίσθητων πε-
ριοχών».

Οικοσυστημική προσέγγιση

Υιοθετώντας την οικοσυστημική προσέγγιση,
το LEDDRA θα διερευνήσει τους περιβαλλοντι-
κούς, κοινωνικοοικονομικούς, πολιτισμικούς και
θεσμικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επι-
λογές των τρόπων αντιμετώπισης της υποβάθ-
μισης των γαιών και των πόρων και θα αναπτύ-

ξει πρωτότυπες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις
για την εκτίμηση του κόστους και της ωφέλειας
αυτών των επιλογών. Θα γίνουν διαβουλεύσεις
με μια μεγάλη γκάμα ενδιαφερομένων, από
ντόπιους χρήστες γης μέχρι λήπτες αποφάσεων
πολιτικής, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίη-

σης. Θα γίνουν εφαρ-
μογές σε επιλεγμένες
περιοχές μελέτης σε
Ελλάδα, Ιταλία, Ισπα-
νία, Κίνα και στο Μα-
ρόκο. Το LEDDRA θα
εξετάσει πολιτικές που
συμβάλλουν ή αποτρέ-

πουν την υποβάθμιση των γαιών και θα προ-
σφέρει συστάσεις σε ποικίλους ενδιαφερομέ-
νους σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
για να υποστηριχθεί με κατάλληλες πολιτικές η
εφαρμογή λύσεων που προωθούν την περιβαλ-
λοντική και κοινωνική ευημερία.

Σύστημα πληροφοριών

Ο ιστότοπος του προγράμματος
http://leddra.aegean.gr θα ενσωματώσει ένα
Σύστημα Πληροφοριών που θα περιλαμβάνει
πόστερ, βιντεοκλίπ, συλλογές φωτογραφιών,
κείμενα και άλλα πολυμέσα, για να προσελκύσει
το ενδιαφέρον ενός ευρέος κοινού και να δια-
δώσει τα ευρήματα του προγράμματος με τρό-
πο που ταιριάζει στα ποικίλα ενδιαφέροντα και
τις ανάγκες διαφόρων τύπων ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
E-mail: e.briassouli@aegean.gr
Τηλ.: 22510 36411

Η
έκθεση προσελκύει το παγκόσμιο ναυτι-
λιακό ενδιαφέρον και θεωρείται κορυ-
φαίο σημείο συνάντησης για τους κύρι-

ους φορείς και συμμέτοχους της διεθνούς ναυ-
τιλιακής και ναυπηγικής βιομηχανίας. Τα «Πο-
σειδώνια» φιλοξενήθηκαν στον εκθεσιακό χώ-
ρο του Ελληνικού από τις 7 έως τις 11 Ιουνίου,
με αρκετές χιλιάδες επισκεπτών και 1.859 εκθέ-
τες από 87 χώρες. Η έκθεση θεωρήθηκε η πιο
επιτυχημένη όλων των εποχών. Παρά την πα-
γκόσμια οικονομική κρίση, 21 εθνικές αποστο-
λές συμμετείχαν με περίπτερα που κάλυπταν έ-
κταση που ξεπερνούσε τα 31.000 μ2, καθιστώ-
ντας τα «Ποσειδώνια» την πιο σημαντική εμπο-
ρική έκθεση ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέ-
ροντος, στη Μεσόγειο.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, μέλη του διδα-

κτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπι-
κού του ΤΝΕΥ, αλλά και σημαντικός αριθμός φοι-
τητών και αποφοίτων, παρουσίασαν στους
επισκέπτες του περιπτέρου τις εκπαιδευτικές,
επιμορφωτικές και ερευνητικές δραστηριότη-
τες του Τμήματος, ενώ διακινήθηκε και πλη-
ροφοριακό υλικό.
Κύριοι σκοποί της συμμετοχής ήταν η προβο-
λή των πολυποίκιλων ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων στη διεθνή αγορά των θαλάσσιων με-
ταφορών, αλλά και του εκπαιδευτικού έργου
που παρέχεται στο Τμήμα, τόσο σε προπτυχιακό,
όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Έμφαση δόθηκε στη διάχυση πληροφοριών που
αφορούν στη δυνατότητα Μεταπτυχιακής Εξει-
δίκευσης μέσω του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος σπουδών στη Ναυτιλία, στις Μεταφορές

και στο Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.) σε αποφοίτους οι-
κονομικών τμημάτων, σε στελέχη επιχειρήσε-
ων αλλά και σε ναυτικούς. Το περιεχόμενο των
Μεταπτυχιακών Σπουδών αντικατοπτρίζεται
στο πρόγραμμα σπουδών και στοχεύει στην ευ-
ρύτητα της γνώσης και της εμπειρίας που απαι-
τεί η σύγχρονη ναυτιλιακή, μεταφορική και
εμπορική κοινότητα.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης τίμησαν με την
επίσκεψη και το ενδιαφέρον τους, ανταλλάσο-
ντας απόψεις και προτάσεις τόσο με τους κα-
θηγητές όσο και με τους φοιτητές, ο πρόεδρος
της κυβέρνησης, κ. Γιώργος Παπανδρέου, η
υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Αντώνης Σα-
μαράς, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου, κ. Ρόδη Κράτσα, οι βουλευτές
Χίου και άλλες σημαντικές πολιτικές προσωπι-
κότητες από το χώρο της ναυτιλίας και των με-
ταφορών. Το περίπτερο τίμησαν επίσης εκ-
πρόσωποι των κυριότερων φορέων της ναυτι-
λίας, όπως το Ναυτικό Επιμελητήριο, το προε-
δρείο και εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών, της Ένωσης Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων, της Ένωσης Πλοιάρχων, της Πα-
νελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και της
HELMEPA.
Η συμμετοχή του ΤΝΕΥ στη Διεθνή Έκθεση «Πο-
σειδώνια 2010» αποτελεί μέρος της στρατηγι-
κής του Τμήματος, που στοχεύει στην ενεργό πα-
ρουσία, συμμετοχή αλλά και παρέμβαση στα κυ-
ριότερα fora της ελληνικής και διεθνούς ναυ-
τιλιακής κοινότητας.

Mε�ιδιαίτερη�επιτυχία�και�με�ειδικό�περίπτερο,�για�έκτη�φορά�συμμετείχε�το�Τμήμα�Ναυτιλίας�
και�Επιχειρηματικών�Υπηρεσιών�(ΤΝΕΥ)�στη�διεθνή�ναυτιλιακή�έκθεση�«Ποσειδώνια�2010».





Του Παναγιώτη Δημητρακόπουλου*

Σ
τα μέσα Μαΐου του 2010 το υ-
πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής

προχώρησε στη επανασυγκρότηση της
Επιτροπής «Φύση 2000», με πρόεδρο
την κ. Δ. Βώκου, καθηγήτρια Α.Π.Θ., και
αναπληρωτή πρόεδρο τον κ. Π. Δημό-
πουλο, καθηγητή Παν. Ιωαννίνων. Η Ε-
πιτροπή «Φύση 2000» έχει γνωμοδοτι-
κό χαρακτήρα και λειτουργεί και ως Ε-
θνική Επιτροπή Προστατευόμενων Πε-
ριοχών. Η κύρια αρμοδιότητά της είναι
ο έλεγχος τήρησης και αποτελεσματι-
κής εφαρμογής των διατάξεων της Ο-
δηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/Ε-
ΟΚ), όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνι-
κό Δίκαιο, για το σύνολο των περιοχών
του δικτύου Natura 2000 της χώρας,
αλλά και για το σύνολο του εθνικού χώρου (πέραν του δικτύου Natura 2000).
Τα ζητήματα στα οποία αναμένεται να δοθεί έμφαση όσον αφορά στο έργο
της Επιτροπής είναι: (α) η ύπαρξη και εφαρμογή συστηματικής παρακολούθη-
σης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών,
σε επίπεδο προστατευόμενης περιοχής, δικτύου Natura 2000 αλλά και σε εθνι-
κό επίπεδο, β) η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης για την προστασία τύπων οι-
κοτόπων και ειδών ή/και η λήψη μέτρων για τη βελτίωσης της μη ικανοποιητι-
κής κατάστασης διατήρησής τους και (γ) η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συ-
στήματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης
που εφαρμόζονται σε επιμέρους περιοχές του δικτύου Natura 2000 και αφο-
ρούν τύπους οικοτόπων και είδη.
Επιπροσθέτως, υπάρχει ανάγκη να προετοιμαστεί η χώρα για την παραγωγή
της εξαετούς έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο
2007 - 2012, που αφορά στην αποτύπωση της κατάστασης διατήρησης ειδών
και τύπων οικοτόπων και η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε δράσεις και στοι-
χεία πεδίου και όχι σε γνώμες ειδικών, όπως αυτή της προηγούμενης περιόδου
(2000 - 2006). Στο τρέχον διάστημα ετοιμάζονται από τους Φορείς Διαχείρισης
(Φ.Δ.) Προστατευόμενων Περιοχών τεχνικά δελτία, στα οποία το θέμα της πα-
ρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων και
της αποτελεσματικότητας των ήδη ληφθέντων μέτρων προστασίας θα αντιμε-
τωπίζεται στη βάση ενιαίων πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών, προτεινόμενων
από ειδική ομάδα της Επιτροπής.
Πέραν αυτών, στο Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής περιλαμβάνεται: (α) η έκφρα-
ση γνώμης επί του σχεδίου νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας, (β)
ο καθορισμός διαδικασίας για την καταγραφή, το συντονισμό και την αξιολό-

γηση του έργου των Φ.Δ., (γ) η οργά-
νωση, σε ενιαία βάση, στοιχείων και
πληροφοριών για τη βιοποικιλότητα,
στα διαφορετικά επίπεδα αναφοράς,
εντός και εκτός των προστατευόμενων
περιοχών, (δ) η έναρξη διαλόγου για τη
μελλοντική διαχείριση των περιοχών
του δικτύου Natura 2000 και για τη
χρηματοδότηση των δράσεων διαχεί-
ρισης-διατήρησης και (ε) η συμμετοχή
σε φάσεις διαβούλευσης, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, με έκφραση γνώ-
μης σε συναφή με τις αρμοδιότητές
της θέματα.

* Ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος είναι επίκου-
ρος καθηγητής Λειτουργικής Οικολογίας του
Τμήματος Περιβάλλοντος και μέλος της Επιτρο-
πής «Φύση 2000».

Η
«πράσινη» ανάπτυξη έχει μπει για τα κα-
λά στο λεξιλόγιό μας. «Πράσινες» πολι-
τικές, «πράσινες» επιχειρήσεις, «πράσι-

νες» θέσεις εργασίας κ.ο.κ.. Έχουν σχέση όλα
αυτά με το αειφόρο πανεπιστήμιο; Όπως μας
εξηγεί η κ. Γεωργία Λιαράκου, επίκουρη κα-
θηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. και υπεύθυνη της έρευ-
νας, στην ιδέα του αειφόρου πανεπιστημίου ε-
μπεριέχονται τεχνικές επιλογές που έχουν
σκοπό να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περι-
βάλλον από τη λειτουργία του ιδρύματος, ό-
μως στην ουσία είναι μια ευρύτερη προσέγγι-
ση. Με δυο λόγια, το αειφόρο πανεπιστήμιο:

διαθέτει προγράμματα σπουδών, παιδα-
γωγική προσέγγιση και ερευνητική στρα-
τηγική που συνάδουν με τις βασικές αρχές
της αειφορίας, όπως η προστασία του περι-
βάλλοντος και των φυσικών πόρων, η δημο-
κρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν πρόκει-
ται για ένα επιπλέον μάθημα, αλλά για μια
προσέγγιση που διατρέχει όλα τα τμήματα ε-
νός πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως αντικειμέ-

νου σπουδών.
διαθέτει θεσμικές λειτουργίες που ελαχι-
στοποιούν τη σπατάλη φυσικών και οικονο-
μικών πόρων, δε ρυπαίνουν, ενώ σε αυτή την
προσπάθεια η συμμετοχή όλης της κοινότη-
τας (φοιτητών, διδασκόντων, προσωπικού)
είναι ενεργή.

Οι δράσεις

Ξεκινώντας με αυτήν τη λογική, οι φοιτητές και
η υπεύθυνη της έρευνας αποφάσισαν να διε-
ρευνήσουν πού βρίσκεται η Σχολή Ανθρωπι-
στικών Επιστημών (αρχής γενομένης από το
Π.Τ.Δ.Ε.) σε μερικούς από τους άξονες που οριο-
θετούν το αειφόρο πανεπιστήμιο και, επιπλέον,
να αναλάβουν ορισμένες πρακτικές πρωτο-
βουλίες που συγκλίνουν σε αυτή την ιδέα. Αφού
πρώτα ανακάλυψαν την ταυτότητά τους στην
ονομασία «Green Teachers», ξεκίνησαν το σχε-
διασμό της έρευνας και των δράσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κατά το εαρινό εξά-

μηνο εστιάστηκε στα εξής
θέματα:

Πρόγραμμα σπουδών.
Ήδη αναλύθηκε το πε-
ριεχόμενο του υφιστά-
μενου προγράμματος
σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε..
Παράλληλα, καταγράφηκαν οι α-
πόψεις των διδασκόντων του Τμήματος σχε-
τικά με το πώς αντιλαμβάνονται το «αειφόρο
πανεπιστήμιο» και αν προτίθενται να ενσω-
ματώσουν στο πρόγραμμα σπουδών νέα
στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση.
Διαχείριση απορριμμάτων, με έμφαση

στην ανακύκλωση υλικών. Οργανώθηκαν
τα πρώτα σημεία συγκέντρωσης χαρτιού και
προωθείται μνημόνιο συνεργασίας με το δή-
μο Ροδίων για τη συλλογή και ανακύκλωσή
του. Στο μνημόνιο περιλαμβάνεται και η το-
ποθέτηση έξω από το πανεπιστήμιο δύο κι-
νητών κέντρων ανακύκλωσης για πολλαπλές
κατηγορίες υλικών (μέταλλα, γυαλί, πλαστι-

κό, μπαταρίες κ.ά.).
Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πρώ-
τες προσπάθειες αφιερώθηκαν στην εκτίμη-
ση της κατανάλωσης από λαμπτήρες, στην
καταγραφή της ενεργειακής κλάσης μηχανη-
μάτων και στη διερεύνηση σεναρίων μείω-
σης της κατανάλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο,
δρομολογήθηκε, σε συνεργασία με την τε-

χνική υπηρεσία, η εγκατάσταση φωτο-
κυττάρων σε διάφορους
χώρους.

Composting οργανικών
υλικών. Συγκεντρώθηκαν α-

ξιόλογες ποσότητες οργανι-
κής ύλης από τη φοιτητική

λέσχη, οι οποίες τοποθετήθη-
καν σε ειδικά διαμορφωμένο

χώρο στον περίβολο της Σχο-
λής και το φθινόπωρο το οργα-

νικό λίπασμα θα είναι έτοιμο
προς χρήση.

Αναγόμωση μελανιών. Ολο-
κληρώθηκε η προκαταρκτική έ-

ρευνα για τη διαδικασία συλλογής
και αναγόμωσης μελανιών.

Αισθητική χώρων. Στο πλαίσιο
των φοιτητικών εκλογών, έγινε μια σοβαρή
προσπάθεια να περιοριστεί η αφισοκόλλη-
ση.
Διαχείριση των πόρων της φοιτητικής λέ-
σχης.

Για κάθε άξονα δημιουργήθηκε μια ομάδα φοι-
τητών. 22 συνολικά φοιτήτριες και φοιτητές
συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες. Τα πρώτα
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με την ολο-
κλήρωση του εξαμήνου. Όπως όλα δείχνουν, οι
δράσεις αυτές πρόκειται να συνεχιστούν, και εν-
δεχομένως να διευρυνθούν, την προσεχή ακα-
δημαϊκή χρονιά.
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Η επανασυγκρότηση 
της Επιτροπής 
«Φύση 2000»

Οι Green Teachers καλλιεργούν στη Ρόδο 
την ιδέα ενός αειφόρου πανεπιστημίου

Στο�πλαίσιο�του
προπτυχιακού
προγράμματος�του
Παιδαγωγικού�Τμήματος
Δημοτικής�Εκπαίδευσης�και
συγκεκριμένα�της�έρευνας
«Σχεδιασμός�Προγράμματος
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης»,
δημιουργήθηκε�η�ομάδα
Green�Teachers�και
γεννήθηκε�η�ιδέα�να�μπουν
τα�πρώτα�λιθαράκια�για�τη
λειτουργία�της�Σχολής
Ανθρωπιστικών�Επιστημών
σύμφωνα�με�την�προσέγγιση
της�αειφορίας.�Τι�σημαίνει,
όμως,�αειφόρο�πανεπιστήμιο
και�ποιες�είναι�οι�πρώτες
ενέργειες�προς�αυτή�την
κατεύθυνση;

Η «ΑΙΓΑΙΟ.edu» αναζήτησε μερικούς από τους συμμετέχοντες
στην έρευνα για να καταγράψει την αρχική τους εμπειρία.

ΗΝεφέλη Βρατσάλη είναι τριτοετής φοιτήτρια του
Π.Τ.Δ.Ε. και μέλος της ομάδας που ασχολείται με το

πρόγραμμα σπουδών.

Νεφέλη, ποια βασικά χαρακτηριστικά έχει το πρόγραμ-
μα σπουδών ενός «αειφόρου πανεπιστημίου»;
Ένα αειφόρο πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα περιβαλ-
λοντικού γραμματισμού στους φοιτητές, τους διδάσκοντες,
το προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει τα ήδη υπάρχοντα
μαθήματα με διαστάσεις της αειφορίας. Ένα τέτοιο πανεπι-
στήμιο υποστηρίζει μία εκπαίδευση σύμφωνα με τα χαρα-
κτηριστικά της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αει-
φορία και ενθαρρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή όλων
στη διαμόρφωσή του.

Πώς δουλέψατε για να ανακαλύψετε αυτά τα χαρακτη-
ριστικά στη Σχολή σας;
Η ομάδα μας διενήργησε ημιδομημένες συνεντεύξεις στους
22 από τους 36 διδάσκοντες του Π.Τ.Δ.Ε., προκειμένου να διε-
ρευνήσει τις διαστάσεις της αειφορίας στα μαθήματα του κα-

θενός, τον τρόπο διδασκαλίας τους και τις απόψεις τους για
το γενικότερο κλίμα μέσα στο οποίο γίνονται οι συνεργασίες
και παίρνονται οι αποφάσεις στο Τμήμα.

Έχετε αρχίσει να διαμορφώνετε κάποια εικόνα για το αν
το Π.Τ.Δ.Ε. βρίσκεται στο δρόμο του αειφόρου πανεπι-
στημίου;
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το πρόγραμμα
σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. πληροί αρκετά από τα κριτήρια ενός αει-
φόρου πανεπιστημίου. Επιπλέον, οι διδάσκοντες φαίνονται
ανοιχτοί σε αλλαγές που θα το φέρουν πιο κοντά στο στόχο.

Έχετε στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτή την εικόνα;
Σχεδόν το σύνολο των διδασκόντων γνωρίζει και έχει θετική
στάση απέναντι στην αειφορία και στη μετατροπή του
Π.Τ.Δ.Ε. σε αειφόρο ίδρυμα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι
υπάρχει σχέση του διδακτικού τους αντικειμένου με την αει-
φορία, ενώ το 1/3 αυτών ακολουθεί κάποιες από τις αρχές της
εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Όλοι επι-
θυμούν βελτίωση των συνθηκών λήψης αποφάσεων προς το
δημοκρατικότερο και διεπιστημονικότητα στις συνεργα-
σίες, ενώ το 1/3 προτείνει αναμόρφωση του προγράμματος
σπουδών.

Τι σου έδωσε η εμπειρία αυτής της έρευνας;
Την πεποίθηση ότι οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ενός πα-
νεπιστημίου δε γίνονται αμέσως και έξωθεν. Τέτοιες αλλαγές προ-
ϋποθέτουν τη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας, που θα βασί-
ζεται στην ενημέρωση, την κριτική αντιπαράθεση και τη συμ-
μετοχική λήψη αποφάσεων.

ΟΔημήτρης Μήτσης είναι τριτοετής φοιτητής του Π.Τ.Δ.Ε.
και μέλος της ομάδας που ασχολείται με την κομποστο-

ποίηση και την αναγόμωση μελανιών.

Δημήτρη, τι είναι η κομποστοποίηση;
Είναι μια μέθοδος αποσύνθεσης απορριμμάτων και μετατρο-
πής τους σε φυτικό λίπασμα. Η μετατροπή γίνεται μέσα σε ει-
δικά διαμορφωμένους κάδους ή και μέσα στο χώμα όπου το-
ποθετούνται διάφορα οργανικά απόβλητα (λαχανικά, φρούτα,
φλούδες…).

Πού βρίσκετε τα υλικά και πού γίνεται η επεξεργασία;
Για τη συλλογή των υλικών τοποθετήσαμε έναν κάδο στη λέ-
σχη, όπου μαζεύαμε αποφάγια. Δύο φορές τη μέρα αδειάζαμε
τον κάδο σε χώρο που είχαμε διαμορφώσει σε ένα δασάκι δί-
πλα στο παλιό κτήριο του Πανεπιστημίου (κτήριο 7ης Μαρτίου)

και «σκεπάζαμε» τα αποφάγια με χώμα και φύλλα.

Έχετε ενδείξεις για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος από
την πρώτη περίοδο;
Αποτελέσματα (δηλαδή λίπασμα) θα έχουμε το Σεπτέμβρη, το
κλίμα ήταν θετικό και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Την κομπο-
στοποίηση θα τη συνεχίσει η περιβαλλοντική ομάδα του Πα-
νεπιστημίου.

Πώς είδες τον τρόπο λειτουργίας της έρευνας και της συ-
γκεκριμένης δράσης;
Ήταν κάτι δημιουργικό και πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω πως βά-
λαμε κάποιες βάσεις για να υπάρξει η κομποστοποίηση στο Πα-
νεπιστήμιο. Όμως καλό θα ήταν να υπάρχει κάτι πιο οργανω-
μένο από μεριάς Πανεπιστημίου (π.χ. να τοποθετηθούν ειδικοί
κάδοι κομποστοποίησης).

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα στο site
http://sites.google.com/site/aeiphoroptde/
Ανακαλύψτε τους Green Teachers στο site
http://groups.google.gr/group/green_teachers?hl=el
Η ομάδα που προσπαθεί να κάνει το πανεπιστήμιο λιγάκι πιο «πρά-
σινο», ώστε να μπορέσει αύριο να πρασινίσει λιγάκι και το σχολείο. 

Το ενδημικό είδος της Λέσβου
Alyssum xiphocarpum

Δάσος κουκουναριάς (Pinus pinea)
στη Σκιάθο

Ανακατεύοντας το compost



Η
«πράσινη» ανάπτυξη έχει μπει για τα κα-
λά στο λεξιλόγιό μας. «Πράσινες» πολι-
τικές, «πράσινες» επιχειρήσεις, «πράσι-

νες» θέσεις εργασίας κ.ο.κ.. Έχουν σχέση όλα
αυτά με το αειφόρο πανεπιστήμιο; Όπως μας
εξηγεί η κ. Γεωργία Λιαράκου, επίκουρη κα-
θηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. και υπεύθυνη της έρευ-
νας, στην ιδέα του αειφόρου πανεπιστημίου ε-
μπεριέχονται τεχνικές επιλογές που έχουν
σκοπό να μειώσουν τις επιπτώσεις στο περι-
βάλλον από τη λειτουργία του ιδρύματος, ό-
μως στην ουσία είναι μια ευρύτερη προσέγγι-
ση. Με δυο λόγια, το αειφόρο πανεπιστήμιο:

διαθέτει προγράμματα σπουδών, παιδα-
γωγική προσέγγιση και ερευνητική στρα-
τηγική που συνάδουν με τις βασικές αρχές
της αειφορίας, όπως η προστασία του περι-
βάλλοντος και των φυσικών πόρων, η δημο-
κρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν πρόκει-
ται για ένα επιπλέον μάθημα, αλλά για μια
προσέγγιση που διατρέχει όλα τα τμήματα ε-
νός πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως αντικειμέ-

νου σπουδών.
διαθέτει θεσμικές λειτουργίες που ελαχι-
στοποιούν τη σπατάλη φυσικών και οικονο-
μικών πόρων, δε ρυπαίνουν, ενώ σε αυτή την
προσπάθεια η συμμετοχή όλης της κοινότη-
τας (φοιτητών, διδασκόντων, προσωπικού)
είναι ενεργή.

Οι δράσεις

Ξεκινώντας με αυτήν τη λογική, οι φοιτητές και
η υπεύθυνη της έρευνας αποφάσισαν να διε-
ρευνήσουν πού βρίσκεται η Σχολή Ανθρωπι-
στικών Επιστημών (αρχής γενομένης από το
Π.Τ.Δ.Ε.) σε μερικούς από τους άξονες που οριο-
θετούν το αειφόρο πανεπιστήμιο και, επιπλέον,
να αναλάβουν ορισμένες πρακτικές πρωτο-
βουλίες που συγκλίνουν σε αυτή την ιδέα. Αφού
πρώτα ανακάλυψαν την ταυτότητά τους στην
ονομασία «Green Teachers», ξεκίνησαν το σχε-
διασμό της έρευνας και των δράσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κατά το εαρινό εξά-

μηνο εστιάστηκε στα εξής
θέματα:

Πρόγραμμα σπουδών.
Ήδη αναλύθηκε το πε-
ριεχόμενο του υφιστά-
μενου προγράμματος
σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε..
Παράλληλα, καταγράφηκαν οι α-
πόψεις των διδασκόντων του Τμήματος σχε-
τικά με το πώς αντιλαμβάνονται το «αειφόρο
πανεπιστήμιο» και αν προτίθενται να ενσω-
ματώσουν στο πρόγραμμα σπουδών νέα
στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση.
Διαχείριση απορριμμάτων, με έμφαση

στην ανακύκλωση υλικών. Οργανώθηκαν
τα πρώτα σημεία συγκέντρωσης χαρτιού και
προωθείται μνημόνιο συνεργασίας με το δή-
μο Ροδίων για τη συλλογή και ανακύκλωσή
του. Στο μνημόνιο περιλαμβάνεται και η το-
ποθέτηση έξω από το πανεπιστήμιο δύο κι-
νητών κέντρων ανακύκλωσης για πολλαπλές
κατηγορίες υλικών (μέταλλα, γυαλί, πλαστι-

κό, μπαταρίες κ.ά.).
Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πρώ-
τες προσπάθειες αφιερώθηκαν στην εκτίμη-
ση της κατανάλωσης από λαμπτήρες, στην
καταγραφή της ενεργειακής κλάσης μηχανη-
μάτων και στη διερεύνηση σεναρίων μείω-
σης της κατανάλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο,
δρομολογήθηκε, σε συνεργασία με την τε-

χνική υπηρεσία, η εγκατάσταση φωτο-
κυττάρων σε διάφορους
χώρους.

Composting οργανικών
υλικών. Συγκεντρώθηκαν α-

ξιόλογες ποσότητες οργανι-
κής ύλης από τη φοιτητική

λέσχη, οι οποίες τοποθετήθη-
καν σε ειδικά διαμορφωμένο

χώρο στον περίβολο της Σχο-
λής και το φθινόπωρο το οργα-

νικό λίπασμα θα είναι έτοιμο
προς χρήση.

Αναγόμωση μελανιών. Ολο-
κληρώθηκε η προκαταρκτική έ-

ρευνα για τη διαδικασία συλλογής
και αναγόμωσης μελανιών.

Αισθητική χώρων. Στο πλαίσιο
των φοιτητικών εκλογών, έγινε μια σοβαρή
προσπάθεια να περιοριστεί η αφισοκόλλη-
ση.
Διαχείριση των πόρων της φοιτητικής λέ-
σχης.

Για κάθε άξονα δημιουργήθηκε μια ομάδα φοι-
τητών. 22 συνολικά φοιτήτριες και φοιτητές
συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες. Τα πρώτα
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με την ολο-
κλήρωση του εξαμήνου. Όπως όλα δείχνουν, οι
δράσεις αυτές πρόκειται να συνεχιστούν, και εν-
δεχομένως να διευρυνθούν, την προσεχή ακα-
δημαϊκή χρονιά.

Μια νέα προσπάθεια 
ανακύκλωσης ξεκινά 
στη Μυτιλήνη

Α
ρκετές φορές έχουν ξεκινήσει
προσπάθειες ανακύκλωσης υλι-
κών στην πανεπιστημιακή μο-

νάδα της Μυτιλήνης. Ήδη από τα
πρώτα χρόνια του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, κάπου στα τέλη της δεκαετίας
του 1980 (!), όταν ελάχιστοι στην Ελ-
λάδα γνώριζαν τον όρο «ανακύκλω-
ση», μια ομάδα φοιτητών του Τμήμα-
τος, η περίφημη «Ομάδα Ανακύκλω-
σης», συνέλλεγε αλουμίνιο και χαρτί από το Πανεπιστήμιο και την πόλη και τα
έστελνε με το καράβι στην Αθήνα για ανακύκλωση. Όπως οι περισσότερες
φοιτητικές πρωτοβουλίες, έτσι κι αυτή μετεξελίχθηκε, έκανε μια καμπή, ασχο-
λήθηκε και με άλλα ενδιαφέροντα θέματα και τελικά ολοκλήρωσε τη λειτουρ-
γίας της όταν αποφοίτησαν και τα τελευταία μέλη της.
Από τότε, νέες δυναμικές πρωτοβουλίες, κυρίως φοιτητικές, αλλά και σε συ-
νεργασία με το προσωπικό, επεχείρησαν να οργανώσουν ένα σύστημα ανακύ-
κλωσης στο Πανεπιστήμιο. Μάταια όμως. Αργά ή γρήγορα οι φιλότιμες προ-
σπάθειες σταματούσαν, είτε γιατί δεν έβρισκαν συνεχιστές, είτε γιατί δεν είχαν
την κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θα μπορούσαν να προχωρήσουν ένα τόσο απαι-
τητικό εγχείρημα, είτε γιατί η μικρή κλίμακα του συστήματος ανακύκλωσης δεν
ευνοεί τη βιωσιμότητά του, είτε διότι δεν βρήκαν την απαραίτητη οργανωτική
υποστήριξη και συνεργασία με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση. Όλες αυτές οι προσπάθειες δεν εντάχθηκαν σε ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα ανακύκλωσης της πόλης, του δήμου, αφού δεν υπήρξε ποτέ
κάτι τέτοιο.
Σήμερα, μια νέα προσπάθεια ξεκινά, από διαφορετική αφετηρία, και όλοι ευ-
χόμαστε να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη.

Ανακύκλωση χαρτιού 
& πλαστικού

ΤΤηηςςΖαχαρώς Καβακλή*

Σ
τις αρχές του καλοκαιριού, στο Λόφο
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυ-
τιλήνη, πραγματοποιήθηκε για πρώ-

τη φορά από τα Χυτήρια Λέσβου, την πι-
στοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης του
νησιού, η συλλογή προς ανακύκλωση 6 κά-
δων με χαρτιά και 2 κάδων με πλαστικά.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τους Συλλό-
γους Συμβασιούχων και Μονίμων Διοικητι-
κών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, με τη συνεργασία και χορηγία της νο-
μαρχίας Λέσβου, η οποία διέθεσε κάδους
ανακύκλωσης. Η ενέργεια αυτή είχε τη σύμ-
φωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και την υποστήριξη της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης και Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ανταπόκριση τόσο των εργαζομένων όσο και των φοιτητών του Πανεπιστη-
μίου είναι μεγάλη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους συμμετείχαν στη δράση αυτή,
που βασίζεται καθαρά στον εθελοντισμό και την περιβαλλοντική ευαισθητο-
ποίηση. Είναι μια σημαντική ενέργεια για να προστατεύσουμε το περιβάλλον της
Λέσβου και να συμβάλουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, μέσω της εξοι-
κονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων και τη μείωση του όγκου των απορ-
ριμμάτων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού,
αλουμινίου και άδειων μελανοδοχείων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ζα-
χαρώ Καβακλή στο e-mail: zkavakli@aegean.gr

* Η Ζαχαρώ Καβακλή είναι μέλος του Συλλόγου Συμβασιούχων Υπαλλήλων.
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Οι Green Teachers καλλιεργούν στη Ρόδο 
την ιδέα ενός αειφόρου πανεπιστημίου

Η «ΑΙΓΑΙΟ.edu» αναζήτησε μερικούς από τους συμμετέχοντες
στην έρευνα για να καταγράψει την αρχική τους εμπειρία.

ΗΝεφέλη Βρατσάλη είναι τριτοετής φοιτήτρια του
Π.Τ.Δ.Ε. και μέλος της ομάδας που ασχολείται με το

πρόγραμμα σπουδών.

Νεφέλη, ποια βασικά χαρακτηριστικά έχει το πρόγραμ-
μα σπουδών ενός «αειφόρου πανεπιστημίου»;
Ένα αειφόρο πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα περιβαλ-
λοντικού γραμματισμού στους φοιτητές, τους διδάσκοντες,
το προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει τα ήδη υπάρχοντα
μαθήματα με διαστάσεις της αειφορίας. Ένα τέτοιο πανεπι-
στήμιο υποστηρίζει μία εκπαίδευση σύμφωνα με τα χαρα-
κτηριστικά της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αει-
φορία και ενθαρρύνει τη δημοκρατική συμμετοχή όλων
στη διαμόρφωσή του.

Πώς δουλέψατε για να ανακαλύψετε αυτά τα χαρακτη-
ριστικά στη Σχολή σας;
Η ομάδα μας διενήργησε ημιδομημένες συνεντεύξεις στους
22 από τους 36 διδάσκοντες του Π.Τ.Δ.Ε., προκειμένου να διε-
ρευνήσει τις διαστάσεις της αειφορίας στα μαθήματα του κα-

θενός, τον τρόπο διδασκαλίας τους και τις απόψεις τους για
το γενικότερο κλίμα μέσα στο οποίο γίνονται οι συνεργασίες
και παίρνονται οι αποφάσεις στο Τμήμα.

Έχετε αρχίσει να διαμορφώνετε κάποια εικόνα για το αν
το Π.Τ.Δ.Ε. βρίσκεται στο δρόμο του αειφόρου πανεπι-
στημίου;
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το πρόγραμμα
σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. πληροί αρκετά από τα κριτήρια ενός αει-
φόρου πανεπιστημίου. Επιπλέον, οι διδάσκοντες φαίνονται
ανοιχτοί σε αλλαγές που θα το φέρουν πιο κοντά στο στόχο.

Έχετε στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτή την εικόνα;
Σχεδόν το σύνολο των διδασκόντων γνωρίζει και έχει θετική
στάση απέναντι στην αειφορία και στη μετατροπή του
Π.Τ.Δ.Ε. σε αειφόρο ίδρυμα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι
υπάρχει σχέση του διδακτικού τους αντικειμένου με την αει-
φορία, ενώ το 1/3 αυτών ακολουθεί κάποιες από τις αρχές της
εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Όλοι επι-
θυμούν βελτίωση των συνθηκών λήψης αποφάσεων προς το
δημοκρατικότερο και διεπιστημονικότητα στις συνεργα-
σίες, ενώ το 1/3 προτείνει αναμόρφωση του προγράμματος
σπουδών.

Τι σου έδωσε η εμπειρία αυτής της έρευνας;
Την πεποίθηση ότι οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ενός πα-
νεπιστημίου δε γίνονται αμέσως και έξωθεν. Τέτοιες αλλαγές προ-
ϋποθέτουν τη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας, που θα βασί-
ζεται στην ενημέρωση, την κριτική αντιπαράθεση και τη συμ-
μετοχική λήψη αποφάσεων.

ΟΔημήτρης Μήτσης είναι τριτοετής φοιτητής του Π.Τ.Δ.Ε.
και μέλος της ομάδας που ασχολείται με την κομποστο-

ποίηση και την αναγόμωση μελανιών.

Δημήτρη, τι είναι η κομποστοποίηση;
Είναι μια μέθοδος αποσύνθεσης απορριμμάτων και μετατρο-
πής τους σε φυτικό λίπασμα. Η μετατροπή γίνεται μέσα σε ει-
δικά διαμορφωμένους κάδους ή και μέσα στο χώμα όπου το-
ποθετούνται διάφορα οργανικά απόβλητα (λαχανικά, φρούτα,
φλούδες…).

Πού βρίσκετε τα υλικά και πού γίνεται η επεξεργασία;
Για τη συλλογή των υλικών τοποθετήσαμε έναν κάδο στη λέ-
σχη, όπου μαζεύαμε αποφάγια. Δύο φορές τη μέρα αδειάζαμε
τον κάδο σε χώρο που είχαμε διαμορφώσει σε ένα δασάκι δί-
πλα στο παλιό κτήριο του Πανεπιστημίου (κτήριο 7ης Μαρτίου)

και «σκεπάζαμε» τα αποφάγια με χώμα και φύλλα.

Έχετε ενδείξεις για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος από
την πρώτη περίοδο;
Αποτελέσματα (δηλαδή λίπασμα) θα έχουμε το Σεπτέμβρη, το
κλίμα ήταν θετικό και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Την κομπο-
στοποίηση θα τη συνεχίσει η περιβαλλοντική ομάδα του Πα-
νεπιστημίου.

Πώς είδες τον τρόπο λειτουργίας της έρευνας και της συ-
γκεκριμένης δράσης;
Ήταν κάτι δημιουργικό και πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω πως βά-
λαμε κάποιες βάσεις για να υπάρξει η κομποστοποίηση στο Πα-
νεπιστήμιο. Όμως καλό θα ήταν να υπάρχει κάτι πιο οργανω-
μένο από μεριάς Πανεπιστημίου (π.χ. να τοποθετηθούν ειδικοί
κάδοι κομποστοποίησης).

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα στο site
http://sites.google.com/site/aeiphoroptde/
Ανακαλύψτε τους Green Teachers στο site
http://groups.google.gr/group/green_teachers?hl=el
Η ομάδα που προσπαθεί να κάνει το πανεπιστήμιο λιγάκι πιο «πρά-
σινο», ώστε να μπορέσει αύριο να πρασινίσει λιγάκι και το σχολείο. 

Ανακατεύοντας το compost Κούτες άνακύκλωσης στο κτήριο «Κλεόβουλος»

Κάδοι ανακύκλωσης στο Λόφο
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Του Μιχάλη Μπάκα*

Τ
ο μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργανώνεται
με τη συνεργασία τεσσάρων σημαντικών
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων στην περιβαλλο-

ντική έρευνα και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση:
του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου,
του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης
(CEU) (Ουγγαρία),
του Πανεπιστημίου του Lund (Σουηδία) και
του Πανεπιστημίου του Manchester (Μεγά-
λη Βρετανία).

Το MESPOM λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος «Erasmus Mundus»
από το ακαδημαϊκό έτος 2005 και με πρόσφα-
τη απόφαση της Ε.Ε. η χρηματοδότηση του
προγράμματος έχει επεκταθεί τουλάχιστον μέ-
χρι το 2015.

Φιλοσοφία

Η συνεργασία στοχεύει να προωθήσει μια αλη-
θινά ευρωπαϊκή προοπτική στις περιβαλλοντι-
κές σπουδές, με το συνδυασμό των σκανδινα-
βικών, μεσογειακών, δυτικών και κεντροευρω-
παϊκών μορφωτικών παραδόσεων και προσεγ-
γίσεων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

To MESPOM προετοιμάζει σπουδαστές απ’ όλο
τον κόσμο για τον προσδιορισμό, την ανάπτυ-
ξη και την εφαρμογή των ενσωματωμένων λύ-
σεων στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, σε ένα
διεθνές πλαίσιο. Το Πρόγραμμα προσφέρει μια
περιεκτική διεπιστημονική και πολυεπιστημο-
νική οπτική στις περιβαλλοντικές σπουδές. Η
οπτική αυτή προκαλεί το ενδιαφέρον των φοι-
τητών να ενσωματώσουν τη θεωρία και την
πρακτική για τη συστηματική ανάλυση, την

ολιστική κατανόηση και τη διαχείριση των δια-
φορετικών περιβαλλοντικών ζητημάτων, στα
διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Εκτός από την
ακαδημαϊκή εργασία τους, οι φοιτητές ανα-
πτύσσουν έρευνα, επικοινωνία και άλλες επαγ-
γελματικές δεξιότητες, μαθαίνουν να προσα-
νατολίζονται στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δί-
κτυα των περιβαλλοντικών ιδρυμάτων και να
διαμορφώνουν τους σχετικούς στόχους και τις
στρατηγικές σταδιοδρομίας.

33 φοιτητές

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμμα-
τος, καθηγητής Κώστας Χαλβαδάκης, υποδέ-
χτηκε ως οικοδεσπότης τους 33 φοιτητές του
Προγράμματος. Οι φοιτητές αυτοί, που έρχο-
νται από 25 κράτη όλου του κόσμου, έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τη Λέσβο ενώ παράλ-
ληλα παρακολουθούν ένα εντατικό πρόγραμ-
μα σπουδών. Από την άλλη, οι φοιτητές του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβαλλοντι-
κή Πολιτική και Διαχείριση» του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος έχουν την ευκαιρία να συνεργα-
στούν με τους ξένους φοιτητές και να αποκο-
μίσουν πολύτιμες εμπειρίες συνεργαζόμενοι
σε ένα διεθνές, διεπιστημονικό περιβάλλον.
Με συνεργασίες σαν αυτή προωθείται η διε-
θνής προοπτική του Παν. Αιγαίου ως ενός εκ-
παιδευτικού ιδρύματος με κυρίαρχο ρόλο στη
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου, εκμεταλ-
λευόμενου το υπέροχο φυσικό περιβάλλον
των νησιών μας καθώς και το υψηλό επίπεδο
σπουδών του.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
στο www.aegean.gr/environment-
postgraduate

* Ο Μιχάλης Μπάκας συντονίζει διοικητικά το MESPOM.

Ευρωπαϊκή προοπτική στις περιβαλλοντικές σπουδές
Για�πέμπτη�χρονιά�υλοποιείται�φέτος�η�επίσκεψη�πεδίου�του�διεθνούς�Μεταπτυχιακού�Προγράμματος�Σπουδών
Masters�in�Environmental�Policy�and�Management�(MESPOM)�στη�Λέσβο,�από�22�Μαΐου�έως�26�Ιουνίου�2010

ΗΦάι από την Ταϋλάνδη και η
Γαλλοαμερικάνα AC, που έχουν

συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, μας
μίλησαν για τις εμπειρίες τους κατά
την παραμονή τους στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου.

Όταν πληροφορηθήκατε ότι θα
επισκεπτόσαστε για ένα μήνα το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο νησί
της Λέσβου, τι σκεφτήκατε για
αυτό;
ΦΑΙ: «Αρχικά δεν είχα καμμία ιδέα
για την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά
και τους Έλληνες. Αυτό που μου ερ-
χόταν στο μυαλό ήταν ένας αρχαίος
πολιτισμός, οι ελιές καθώς και η Με-
σόγειος Θάλασσα· έτσι ήμουν προε-
τοιμασμένη για τα πάντα. Από πα-
λαιότερους φοιτητές του προγράμ-
ματος που είχαν έρθει την προηγού-
μενη χρονιά έμαθα ότι το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου στη Λέσβο έχει ένα
πολύ ωραίο campus, ενώ πολλοί
από αυτούς μου είχαν πει ότι αυτό
ήταν το καλύτερό τους καλοκαίρι,
γεγονότα που διαπίστωσα προσωπι-
κά και η ίδια.»
AC: «Για μένα αυτή ήταν μια από τις
βασικές αιτίες που έκανα αίτηση
στο πρόγραμμα του MESPOM και
τελικά το επέλεξα για τη συνέχιση

των σπουδών μου. Ένας μήνας σε
ένα ελληνικό νησί, σπουδάζοντας το
περιβάλλον σε ένα τόσο υπέροχο
μέρος… τι άλλο; παράδεισος.»
Μετά την παραμονή σας εδώ, ποι-
ες είναι οι εντυπώσεις σας από το
νησί της Λέσβου;
ΦΑΙ: «Πρώτα από όλα, ιδιαίτερα θε-
τική εντύπωση μου έκανε το προ-
σωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και οι καθηγητές του. Πραγματικά
ήταν πολύ ενθουσιώδεις και δουλέ-
ψαμε πολύ καλά μαζί τους, και αυτό
νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Οι
εντυπώσεις μου για το νησί (σχετι-
ζόμενες με το περιβάλλον φυσικά!!!)
είναι ότι είναι ένα μικρό αλλά πα-
ράλληλα αρκετά μεγάλο νησί, πράγ-
μα που το καθιστά ιδανικό για την
έρευνα πεδίου. Έχει πολλά διαφορε-
τικά οικοσυστήματα όπως τα ηφαι-
στειακά οικοσυστήματα στα δυτικά,
τα υπέροχα πευκοδάση, αλλά και οι
πλούσιοι υγρότοποι στους δύο κόλ-
πους του νησιού. Το νησί είναι επί-
σης ιδανικό για τη μελέτη του αστι-
κού περιβάλλοντος, καθώς το νησί
έχει μια μεγάλη πόλη σαν τη Μυτι-
λήνη και αρκετά μικρά και μεγάλα
χωριά διασκορπισμένα στο νησί, με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Αρνητικές εντυπώσεις δεν μπορώ

να σκεφτώ. Ίσως ότι δεν υπάρχει
αρκετά πικάντικο φαγητό (… γέλια)!
Στα σοβαρά τώρα, νομίζω ότι υπάρ-
χει πρόβλημα με τη διαχείριση των
απορριμμάτων στο νησί. Η Λέσβος,
αλλά και η Ελλάδα γενικότερα φαί-
νεται ότι έχει αργοπορήσει συγκρι-
νόμενη με άλλες χώρες της Ε.Ε. στα
περιβαλλοντικά ζητήματα. Νομίζω
ότι αυτή είναι μια πρόκληση, καθώς
υπάρχουν πολλά που μπορείτε ακό-
μα να κάνετε.»
AC: «Το μόνο αρνητικό που μπορώ
να σκεφτώ είναι ίσως κάποια ση-
μεία στη Μυτιλήνη (το εργοστάσιο
της ΔΕΗ, τα θορυβώδη μηχανάκια
στην προκυμαία), αλλά πραγματικά
όχι σημαντικά. Από τη θετική πλευ-
ρά, είναι ένα πανέμορφο νησί, με
εξέπληξε ότι υπάρχουν ακόμα πα-
νέμορφες περιοχές χωρίς τουρίστες

και ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά
αυτό που πραγματικά δεν θα ξεχά-
σω ποτέ είναι το πόσο αξιαγάπητοι
και φιλικοί είναι οι Έλληνες.»

Με λίγες λέξεις δώστε μας τις
εντυπώσεις σας από το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου.
ΦΑΙ: «Φιλικοί, ενθουσιώδεις, πάντα
δίπλα μας, φιλόξενοι, δουλειά και
διασκέδαση μαζί… και φυσικά…
πάντα με έναν καφέ φραπέ (… γέ-
λια).»
AC: «Εκτός από το ότι ήταν ιδιαίτε-
ρα φιλικοί μαζί μας, το προσωπικό
του Πανεπιστημίου ήταν ιδιαίτερα
ικανό και νιώθω ότι έμαθα πολλά
πράγματα κατά την παραμονή μου
εδώ, ενθουσιάστηκα για τις πληρο-
φορίες που έμαθα για την παραγω-
γή ελαιολάδου και την αγροτική πα-
ραγωγή στο νησί με ιδιαίτερες πα-
ρουσιάσεις στην τάξη αλλά και
ασκήσεις πεδίου.»

Τι θα ήθελες να δεις στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου που είχατε στο
πανεπιστήμιο σας και τι θα προ-
τείνατε στα άλλα πανεπιστήμια
από την εμπειρία σας στο δικό
μας Πανεπιστήμιο;
ΦΑΙ: «Στην Ουγγαρία είχαμε την ευ-

καιρία να μελετήσουμε πολλά ζητή-
ματα για τα οικοσυστήματα, τη βιο-
ποικιλότητα και την περιβαλλοντική
πολιτική και διαχείριση, αλλά ερχό-
μενοι στη Λέσβο, σε πραγματικές
συνθήκες, είχαμε την ευκαιρία με
βάση το σχεδιασμό του προγράμ-
ματος να δούμε πώς μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε όλα όσα είχαμε
μάθει και να τα εφαρμόσουμε σε
πραγματικές συνθήκες.»
AC: «Εκτός από τις διαλέξεις από
τους καθηγητές, αυτό που είχα δει
στις προπτυχιακές μου σπουδές και
θα ήθελα να το δω πιο έντονα στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι να
υπάρχουν συμπληρωματικές φρο-
ντιστηριακές ασκήσεις που να συ-
νοδεύουν όλα τα μαθήματα, όπου
οι φοιτητές είναι χωρισμένοι σε μι-
κρότερα γκρουπ και συζητούν προ-
βλήματα και εφαρμογές. Αυτό ενερ-
γοποιεί τους φοιτητές να έχουν πιο
βαθιά μελέτη του αντικειμένου και
να έχουν πλήρη άποψη για αυτό.
Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα
μετέφερα στο παλαιότερό μου πα-
νεπιστήμιο τη θετική διάθεση του
προσωπικού, καθώς και το κέφι του
για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Σας παρακαλώ μην το χάσετε
ποτέ!!!»

Εμπειρίες MESPOM

Η AC και η Φάι





Της Φλωρεντίας Οικονομίδου*

Τ
ην Τετάρτη 2 Ιουνίου έγιναν τα εγκαίνια έκ-
θεσης των πρωτοετών φοιτητών του ερ-
γαστηρίου «Σχεδίου - Χρώματος ΙΙ» στη βι-

βλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων, στην Ερμούπολη
της Σύρου. Μέρος της έκθεσης θα συνεχιστεί και
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Πρόκειται για μια εγκατάσταση απο δισδιάστα-
τες και τρισδιάστατες κατασκευές και ψηφιακά
τυπώματα μεγάλου μεγέθους με θέμα «Η μόδα
στο χώρο του παραμυθιού». Οι εργασίες αυτές
έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχέδιο - Χρώ-
μα ΙΙ» με υπεύθυνες εργαστηρίου την κ. Φλω-
ρεντία Οικονομίδου, λέκτορα, και την κ. Έλσα
Χαραλάμπους, διδάσκουσα του Τμήματος.
Στόχος των εργαστηριακών μαθημάτων του α΄
και β΄ εξαμήνου «Σχέδιο - Χρώμα» Ι και ΙΙ είναι η
ενημέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών σε
θέματα οπτικής αντίληψης και αισθητικής. Βα-
σικές αρχές της σύνθεσης, του χρώματος και
στοιχεία του σχεδίου, όπως γραμμή, τόνος,
φόρμα, σχέση φιγούρας - χώρου, αναλογίες, εξε-
τάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Για το σκο-
πό αυτό οι φοιτητές ασκούνται σε συνθέσεις πα-
ρατήρησης και μελέτης της ορατής πραγματι-
κότητας, καθώς και στη δημιουργία δικών τους
συνθέσεων με διάφορα υλικά και τεχνικές σε δύο
ή τρεις διαστάσεις.
Οι εργασίες των φοιτητών παρουσιάζονται κάθε
χρόνο στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Έχει γίνει πια
θεσμός το εργαστήριό μας να συμμετέχει στο
Φεστιβάλ Επιστημονικής Φαντασίας που γί-
νεται στην Ερμούπολη και που το καλύπτει το
«Περιοδικό 9» της «Ελευθεροτυπίας». Ο πήχης
μετά από τις τακτικές αναφορές στα έργα των
φοιτητών μας έχει ψηλώσει αρκετά. Γι’ αυτό κάθε
χρόνο επιδιώκουμε να εντυπωσιάσουμε θετικά,
επιλέγοντας ένα ενδιαφέρον θέμα, που φυσικά

μέλημά μας είναι να αποδοθεί αισθητικά απο-
δεκτό και με πρωτοτυπία.

Φετινή θεματολογία

Φέτος, στο β΄ εξάμηνο ξεκινήσαμε με προβολές,
πορτραίτων κυρίως, από Μεσαίωνα, Αναγέννη-
ση, Μπαρόκ, Αρ Ντεκό, αλλά και έργων ζωγρα-
φικής διαφόρων κινημάτων του 20ού αιώνα. Οι
φοιτητές με γρήγορα σκίτσα απέδωσαν τις φόρ-
μες των ζωγραφισμένων ρούχων, ενώ σχεδίασαν
και αρκετές λεπτομέρειες. Το ζητούμενο στην
άσκηση που ακολούθησε ήταν να συνδυάσουν

οι φοιτητές αναφορές του παρελθόντος με σύγ-
χρονα στοιχεία και να πραγματοποιήσουν ένα
φανταστικό δικό τους ρούχο σε φυσικό μέγε-
θος στις δύο διαστάσεις. Δούλεψαν σε μεγάλα
χαρτιά με τέμπερες, ακρυλικά κολάζ και μικτές
τεχνικές. Τα αποτελέσματα απο τη δουλειά τους
έδωσαν και τον τίτλο της έκθεσης. Τα έργα
έμοιαζαν να έχουν βγει από το χώρο του παρα-
μυθιού. Gothic πριγκήπισσες φιγουράριζαν δί-
πλα στην Αλίκη από τη Χώρα των Θαυμάτων,
αποκεφαλισμένες ελισαβετιανές βασίλισσες
βρέθηκαν κοντά σε πολεμιστές των άστρων
και σαμουράι.

Τρισδιάστατα & ψηφιακά

Με βάση το δισδιάστατο έργο τους προχώρησαν
στη δεύτερη άσκηση, μια τρισδιάστατη κατα-
σκευή. Έπρεπε να λύσουν, εκτός από τα πλαστικά
ζητήματα, και δομικά θέματα στήριξης. Το εύ-
χαριστο ήταν ότι, παρ’ ότι παρουσιάστηκαν αρ-
κετές δυσκολίες, αντιμετωπίστηκαν θετικά εξ αι-
τίας του συγκεκριμένου θέματος και σχεδόν όλοι
οι φοιτητές πραγματοποίησαν τις κατασκευές
τους με φαντασία και ευρηματικότητα. Μετα-
χειρίστηκαν ευτελή υλικά, όπως σύρματα, γύψο,
χαρτιά, πλαστικά, ξύλα κ.λπ..
Η τρίτη τους εργασία ήταν τα ψηφιακά τυπώματα.
Για το λόγο αυτόν, οι φοιτητές φωτογραφήθηκαν
και φωτογράφισαν το δισδιάστατο ρούχο τους.
Με τη βοήθεια σχεδιαστικών προγραμμάτων σε
Η/Υ, «φόρεσαν» το ρούχο τους και σχεδίασαν
γύρω τους ένα παραμυθένιο περιβάλλον. Σε
όλες τις ασκήσεις μάς ενδιέφερε το αποτέλεσμα
να μην είναι αποκλειστικά εικονογραφικό, αλλά
να έχει ταυτόχρονα εικαστικές αναζητήσεις.

Παρουσίαση

Το σύνολο των έργων φιλοξενήθηκε στη Βι-
βλιοθήκη του Πανεπιστημίου και είχε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η ένταξή τους στον περιβάλλοντα
χώρο ενός σύγχρονα διαμορφωμένου παλιού ερ-
γοστασίου. Η έκθεση θα επαναληφθεί τον Απρί-
λιο του 2011 στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, στο
πλαίσιο του τριήμερου Φεστιβάλ Επιστημονικής
Φαντασίας, και θα συμπληρωθεί με το video-
animation που δεν πρoλάβαμε να ολοκληρώ-
σουμε.

* Η Φλωρεντία Οικονομίδου είναι ζωγράφος, λέκτορας
του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ-
στημάτων.
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Η μόδα στο χώρο του παραμυθιού

Της Αριστέας Καζαντζή*

Σ
τη σημερινή εξαιρετικά ευμετάβλητη
κατάσταση της παγκόσμιας πραγματι-
κότητας, το Πανεπιστήμιο καλείται να

βρει μια νέα θέση ισορροπίας. Οι πιέσεις και
οι τριγμοί στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομι-
κό πλαίσιο που περιβάλλει το ελληνικό πανε-
πιστήμιο καθιστούν αναγκαίες ουσιαστικές
αλλαγές. Εξάλλου, το πανεπιστήμιο εξ ορι-
σμού θα έπρεπε να οδηγεί τις εξελίξεις και ό-
χι να ασθμαίνει για να τις προλάβει.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα αναμφισβήτη-
τα μεγάλο περιφερειακό πανεπιστήμιο της
χώρας, καλείται εκ των πραγμάτων να διατη-
ρήσει και, ει δυνατόν, να ισχυροποιήσει τη
θέση του, επιτελώντας με συνέπεια και ακό-
μα πιο σκληρή δουλειά τον πολλαπλό του
ρόλο. Πώς, όμως, μπορεί να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος αν, όπως όλα δείχνουν, θα πληγεί οι-

κονομικά και δεν θα μπορεί λόγω του γεω-
γραφικού του χαρακτήρα να εκμεταλλευτεί
οικονομίες κλίμακας, όπως η πλειοψηφία των
ΑΕΙ; Επιπλέον, θα έχει να αντιμετωπίσει την
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, όταν την
ίδια στιγμή πολλοί από τους επιτυχόντες του
αναζητούν άμεσα μια μετεγγραφή στο «κέ-
ντρο».

Με δεδομένη την καινοτομία των προσφερό-
μενων γνωστικών του αντικειμένων και τη
δυναμική που έχει δημιουργήσει, το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου έχει την ευκαιρία να εδραιώ-
σει τη θέση του στο διεθνές περιβάλλον.
Δυο στρατηγικοί στόχοι που πρέπει μεταξύ
άλλων να επιτευχθούν, είναι:

Ο πρώτος στόχος αφορά στην ικανότητα
των αποφοίτων να προσαρμόζονται στην
αβεβαιότητα και την αλλαγή. Η επίτευξη
αυτού του στόχου απαιτεί αφενός την κα-
τάρτιση ενός άρτιου προγράμματος σπου-

δών για την κατάκτηση της γνώσης και α-
φετέρου τη συμμετοχή του φοιτητή σε πα-
ράλληλες δραστηριότητες για την απόκτη-
ση δεξιοτήτων. Η ενθάρρυνση των φοιτη-
τών να συμμετάσχουν καθ’ όλη τη διάρκεια
της φοιτητικής τους ζωής σε προγράμματα
κινητικότητας, ερευνητικά προγράμματα,
πρακτικές ασκήσεις, συμμετοχή σε συνέ-
δρια και ημερίδες, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.
Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής εμπλέκεται
ενεργά και κατακτά ευκολότερα το τρίγωνο
της γνώσης (εκπαίδευση - έρευνα - καινο-
τομία). Με αυτό τον τρόπο, είναι σε θέση να
αντεπεξέλθει καλύτερα στον ευμετάβλητο
και άκρως απαιτητικό εργασιακό στίβο. 
Ο δεύτερος στόχος αφορά στην κατοχύ-
ρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των αποφοίτων, ένα ζήτημα που απασχολεί
διαχρονικά αρκετά τμήματα. Στο Πανεπι-
στήμιο πρέπει να ανοίξει άμεσα αυτός ο
διάλογος και σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοι-

νότητα του Αιγαίου να δράσει άμεσα προς
αυτή την κατεύθυνση. Οι θέσεις που θα
διατυπωθούν πρέπει να είναι σαφείς και ξε-
κάθαρες, ώστε να τύχουν ευρύτερης απο-
δοχής. Οι φοιτητές πρέπει να εμπλακούν ε-
νεργά σε αυτήν τη διαδικασία, κινητοποιώ-
ντας τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους
αποφοίτους. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη τα τε-
λευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το
φαινόμενο της αυξημένης ζήτησης για τις
σχολές με σίγουρη επαγγελματική αποκα-
τάσταση.

Επειδή οι προκλήσεις είναι μπροστά, δεν
πρέπει να ξεχνάμε το Δαρβίνο και τη Θεωρία
της Εξέλιξης. Στις μεγάλες αλλαγές του περι-
βάλλοντος δεν επιβιώνει ο ισχυρότερος,
αλλά αυτός που προσαρμόζεται καλύτερα.

* Η Αριστέα Καζαντζή είναι συντονίστρια του Γραφείου
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων.

Το Πανεπιστήμιο να οδηγήσει τις εξελίξεις



Της Ευαγγελίας Καβακλή*

Ο
παραδοσιακός χορός παρα-
μένει ένα αναπόσπαστο κομ-
μάτι της πολιτιστικής ζωής

στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η διδα-
σκαλία του αποτελεί μέρος πολλών
ευρωπαϊκών αναλυτικών προγραμ-
μάτων της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, τις περισ-
σότερες φορές στο πλαίσιο του μα-
θήματος της Φυσικής Αγωγής. Είναι,
ωστόσο, γεγονός ότι από όλες τις
μορφές τέχνης, ο χορός συγκεντρώ-
νει τη μικρότερη προσοχή.

Οι αιτίες αυτής της περιορισμένης
απήχησης περιλαμβάνουν (α) την
έλλειψη κατάλληλων διδακτικών
πόρων που θα διευκόλυναν τους
δασκάλους χορού να παρέχουν μια
ολοκληρωμένη αντίληψη της κίνη-
σης, αλλά και της κοινωνικής διά-
στασης του χορού, (β) την περιορι-
σμένη χρήση των νέων ψηφιακών
μέσων, τα οποία μπορούν να κά-
νουν την εκμάθηση του χορού πιο
ελκυστική για τους μαθητές.

Το πρόγραμμα OpenDance, το
οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο
2005 - 2009 με τη συγχρηματοδότη-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πλαίσιο της δράσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ -
ΜΙΝΕΡΒΑ, με τη συμμετοχή 9 οργα-
νισμών από 6 ευρωπαϊκές χώρες,
είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας

διαδικτυακής εφαρμογής ανάπτυ-
ξης μαθημάτων, φιλικής προς το
χρήστη, που να δίνει στους δασκά-
λους χορού τη δυνατότητα να δημι-
ουργούν τα δικά τους ψηφιακά μα-
θήματα χορού, χωρίς να προϋποθέ-
τει εξειδικευμένες γνώσεις πληρο-
φορικής.

Προσέγγιση

Στα μαθήματα αυτά οι δά-
σκαλοι μπορούν να ενσω-
ματώνουν διαφορετικές
εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες, συνδυάζοντας
υλικό που οι ίδιοι διαθέ-
τουν ή που δημιουρ-
γήθηκε από τους συ-
νεργάτες του
OpenDance. Συ-
γκεκριμένα, στο
πλαίσιο του προ-
γράμματος δημι-
ουργήθηκε μια σειρά
τρισδιάστατων ψη-
φιακών αναπαρα-
στάσεων επιλεγμέ-
νων ευρωπαϊκών
χορών, με τη χρήση τεχνολογίας
σύλληψης κίνησης (motion capture)
από πραγματικούς χορευτές, μια
σειρά μαθημάτων παραδοσιακού
χορού, καθώς και ένα διαδραστικό
εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Συνδυάζοντας διαφορετικού τύπου

δραστη-
ριότητες (π.χ. ανάγνω-
ση ενός κειμένου, πα-
ρατήρηση ενός βίντεο,
άκουσμα μουσικής,
αναπαραγωγή ενός

animation, λύση ενός quiz, συμμε-
τοχή σε φόρα συζητήσεων κ.λπ.), οι
δάσκαλοι μπορούν να αναπτύξουν
μαθήματα χορού σύμφωνα με τις δι-
δακτικές αρχές της επιλογής τους.
Για παράδειγμα, κατά την εφαρμογή

μιας ολιστικής προσέγγισης μπορεί
να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο
υλικό για έναν ολόκληρο χορό (π.χ.
με τη μορφή ενός βίντεο του χο-
ρού). Εναλλακτικά, όταν είναι προτι-
μότερη μια αναλυτική προσέγγιση,
η ανάλυση του χορού βήμα προς
βήμα (π.χ. με τη χρήση τρισδιάστα-
της ψηφιακής αναπαράστασης)
μπορεί να είναι καταλληλότερη.

Τα μαθήματα που αναπτύσσονται

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τους μαθητές είτε στο πλαίσιο του
μαθήματος είτε μέσω του διαδικτύ-
ου· το μόνο που χρειάζονται είναι
ένας φυλλομετρητής διαδικτύου
(web browser). Το λογισμικό ανά-
πτυξης μαθημάτων, καθώς και το
εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημι-
ουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος, είναι διαθέσιμο στη διεύθυν-
ση
http://www.ct.aegean.gr/projects
/opendance/. Η εγκατάσταση της
εφαρμογής είναι απλή, ενώ δεν
απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλι-
σμός. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα
τα νέα μαθήματα που φτιάχνονται
να προστίθενται στη βάση μαθημά-
των παραδοσιακού χορού τού
OpenDance, ώστε να είναι διαθέσι-
μα σε όλους τους χρήστες της εφαρ-
μογής. Στην ίδια διεύθυνση λειτουρ-
γεί επίσης και διαδικτυακή κοινότη-
τα χρηστών τού OpenDance, η
οποία λειτουργεί και ως on-line υπο-
στήριξη χρηστών.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετεί-
χε στο OpenDance μέσω του Εργα-
στηρίου Πολιτισμικών Πληροφο-
ρικών Συστημάτων (CILab) του
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας.

* Η Ευαγγελία Καβακλή είναι επίκουρη κα-
θηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμικής Τε-
χνολογίας και Επικοινωνίας.

Του Ηλία Κουρλιούρου*

Τ
ο Θερινό Σχολείο (Θ.Σ.) Πάρου
βρίσκεται φέτος στον έβδομο
συνεχή χρόνο λειτουργίας του.

Πρωτοξεκίνησε το καλοκαίρι του
2004 κατόπιν συνδυασμένων πρωτο-
βουλιών τού τότε καθηγητή του Τμ.
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου (και σήμερα καθηγητή του Τμ.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης) Μανώλη Μαρμα-
ρά, από την πλευρά του Πανεπιστημί-
ου, και του τότε δημάρχου Πάρου
(και νυν υπουργού), Γιάννη Ραγκού-
ση, από την πλευρά της τοπικής κοι-
νωνίας της Πάρου. Σήμερα, το Θ.Σ.
συνδιοικείται από τον κοσμήτορα της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και
καθηγητή του Τμ. Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ηλία Κουρ-
λιούρο, και τον καθηγητή του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης και πρόεδρο του Τμ.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μανώλη

Μαρμαρά. Με τις προσπάθειες του
νυν δημάρχου Παρίων, Χρήστου
Βλαχογιάννη, συνεχίζεται και σήμε-
ρα αδιατάρακτα η λειτουργία του
Θ.Σ.. Το Θ.Σ. πραγματοποιείται κάθε Ι-
ούλιο στον παραδοσιακό οικισμό
«Λεύκες», διαρκεί 2 εβδομάδες κα-
θημερινών εντατικών μαθημάτων
(πρωινών ασκήσεων και απογευματι-
νών διαλέξεων θεωρίας) και το παρα-
κολουθούν τελειόφοιτοι φοιτητές τό-
σο του Τμ. Γεωγραφίας και άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου, όσο και φοιτητές του Τμ. Αρχιτε-
κτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ε-
νώ έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέ-
ρον νέων πτυχιούχων από την τοπική
κοινωνία. Οι διδάσκοντες είναι μέλη
ΔΕΠ ή/και συμβασιούχοι του Π.Δ. 407
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης και άλλων ΑΕΙ της
χώρας (κατά περίπτωση θεματολο-
γίας), ενώ έχουν διδάξει σ’ αυτό ακα-
δημαϊκοί και άλλες προσωπικότητες

εγνωσμένου διεθνούς επιστημονικού
κύρους. Για τους φοιτητές του Τμ. Γε-
ωγραφίας και του Τμ. Αρχιτεκτόνων,
το Θ.Σ. Πάρου αποτελεί μάθημα επι-
λογής ενταγμένο στα προγράμματα

σπουδών τους. Η θεματολογία τού
Θ.Σ. περιλαμβάνει επιστημονικά ζη-
τήματα, τα οποία όμως έχουν έντονη
την τοπική νησιωτική διάσταση: Θέ-
ματα διαχείρισης της πολιτιστικής
διάστασης του νησιωτικού χώρου,
θέματα ολοκληρωμένης τοπικής ανά-
πτυξης, θέματα οικιστικής οργάνω-
σης και πολεοδομικού σχεδιασμού
και σύγχρονα θέματα μετανάστευσης
και επιπτώσεων στο νησιωτικό χώρο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος του
Θ.Σ. πραγματοποιείται και μια ανοι-
χτή ημερίδα (με ευθύνη της δημοτι-
κής αρχής) σε θεματολογία συναφή
με τη θεματολογία του Θ.Σ.. Η καινο-
τομία του Θ.Σ. Πάρου είναι ότι για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα «με-
ταφέρονται» γεωγραφικά σε ένα νησί
του Αιγαίου οι διδακτικές δραστηριό-
τητες δύο μεγάλων Πανεπιστημίων
του ελληνικού αρχιπελάγους, πράγμα
που αποτελεί σημαντικό γεγονός για
την ίδια την τοπική κοινωνία, η οποία

έχει αγκαλιάσει το Θ.Σ. Πάρου θεω-
ρώντας το, πλέον, οργανικό στοιχείο
της.

Το αντικείμενο του φετινού Θερινού
Σχολείου, που υλοποιείται από 19 έως
30 Ιουλίου 2010, είναι:
«Σύγχρονα μεταναστευτικά ζητή-
ματα και επιπτώσεις στον ελληνικό
νησιωτικό χώρο

Πληροφορίες:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 22510
36426, egou@aegean.gr -
sanom@aegean.gr 
Πολυτεχνείο Κρήτης: 28210 37102,
galateia@arch.tuc.gr
Δήμος Πάρου: 22840 22860,
depa@paros.gr

* Ο Ηλίας Κουρλιούρος είναι καθηγητής του
Τμήματος Γεωγραφίας, κοσμήτορας της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών και συνδιευθυντής
του Θερινού Σχολείου Πάρου.

Θερινό Σχολείο στις Λεύκες της Πάρου
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OpenDance
Μια διαδικτυακή εφαρμογή για την εκμάθηση
παραδοσιακών χορών



Οι ανακοινώσεις

Ο
κτώβριος 2009, με την αρχή του ακα-
δημαϊκού έτους κυκλοφορεί η ανακοί-
νωση:

«Το θεατρικό σωματείο ΠΡΟΒΑ αρχίζει συναντή-
σεις από αυτή την Παρασκευή 9/10/2009 και
κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή στο κτή-
ριο Παπαρίσβα, στις 21:00 (ακριβώς!!!)»

Αρχές Ιουνίου, λίγο πριν από την εξεταστική
περίοδο, ανακοινώνεται η παράσταση:
«Η θεατρική ομάδα ΠΡΟΒΑ ανεβάζει το έργο του
Αντόνιο Μπουέρο Βαλιέχο, “Στο πανηγύρι του
Αγίου Οβιδίου” στις 3 και 4 Ιουνίου, στο Δημο-
τικό Θέατρο Μυτιλήνης.»

Ένας ετήσιος κύκλος προετοιμασίας και «μελέ-
της» ενός έργου κορυφώνεται, πώς αλλιώς,
παρά με τις «εξετάσεις» απέναντι στο κοινό.
Φέτος η πρεμιέρα της παράστασης έγινε στα
Ιωάννινα, στις 23 Μαΐου στο πλαίσιο του 7ου

Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου,
και ακολούθησαν οι δύο παραστάσεις στην
πόλη της Μυτιλήνης.

Το έργο

Μια ομάδα άπορων τυφλών μουσικών, που
ζουν από τις ελεημοσύνες και την προστασία
του ιδρύματος που φιλοξενούνται. Η ομάδα
καλείται από έναν επιχειρηματία ταβερνιάρη
να ανοίξει τη γιορτή του Αγίου Οβίδιου, που
προετοιμάζει ο ίδιος στο μαγαζί του. Ξεχασμέ-
νοι από την κοινωνία για τόσα χρόνια, οι τυ-
φλοί αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόταση σαν
δώρο Θεού και φυσικά ως τρόπο για να μαζέ-
ψουν κάποια λεφτά για τις ανάγκες τους.
Με τη βοήθεια έμπειρων μουσικών και του
επιχειρηματία Βαλιντέν, οι τυφλοί αρχίζουν να
ετοιμάζονται για την εμφάνισή τους και, όπως
όλα δείχνουν, η τύχη τούς χαμογελά. Τι γίνεται,
όμως, όταν αντιλαμβάνονται ότι οι προθέσεις
του Βαλιντέν δεν είναι και τόσο αθώες και η
παράσταση που θέλει να διοργανώσει αντί για
μουσικό θέαμα είναι η σάτιρα και ο εξευτελι-
σμός των τυφλών;
Το πανηγύρι του Αγίου Οβίδιου θίγει με τρόπο
άμεσο και μερικές φορές σκληρό τη στάση
της κοινωνίας απέναντι στις μειονότητες. Προ-
σπαθεί να μεταδώσει τις σκέψεις των ανθρώ-
πων που ζουν στο περιθώριο και το πώς πέ-
φτουν θύματα εκμετάλλευσης και κακομετα-
χείρισης από ανθρώπους που η κοινωνία τούς
έχει μετατρέψει σε αδηφάγα όντα, τα οποία
επιδιώκουν το κέρδος με κάθε τίμημα. Από
την άλλη πλευρά, μας μιλάει για την ελπίδα,
που υπάρχει ακόμα και στις πιο δύσκολες συν-
θήκες επιβίωσης, τη δύναμη της ψυχής, την
πίστη στην επανάσταση, προκειμένου να κα-
ταπολεμηθεί ο κοινωνικός ρατσισμός και, τέ-
λος, την προσωπική θυσία για το συνολικό
καλό.

Η ομάδα

Μιλώντας με συντελεστές της φετινής παρά-
στασης, μας δόθηκε η ευκαιρία να θέσουμε κά-
ποια ερωτήματα για τον τρόπο που οργανώνε-
ται η ομάδα-θίασος «Πρόβα».

Πώς καλείτε τους ενδιαφερόμενους να συμ-
μετάσχουν;
Με μια ανακοίνωση-αφισούλα που τοποθετού-
με στα κτήρια του Πανεπιστημίου και μέσα από
το διαδίκτυο. Η ανακοίνωση δίνει το πρόγραμ-
μα των τακτικών συναντήσεων κάθε εβδομά-
δας.

Και η επιλογή του έργου;
Όποιος θέλει, προτείνει και παρουσιάζει όποιο
έργο θέλει, και πιστεύει πως μπορεί να υποστη-
ριχτεί από την ομάδα, και μετά ψηφίζουμε από
τις προτάσεις που έχουμε.

Πώς καταλήγετε στους συμμετέχοντες;
Όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να συμμετέ-
χουν, έρχονται στις συναντήσεις της ομάδας και
εφόσον φανούν συνεπείς και θέλουν, θα συμμε-
τέχουν στην παράσταση του καλοκαιριού.

Ποια είναι η διαδικασία προετοιμασίας του
έργου;
Το πρόγραμμα της ομάδας στη διάρκεια του
έτους έχει ως εξής:
Αρχικά κάνουμε θεατρικά παιχνίδια για να δέσει
η ομάδα. Αυτά διαρκούν κάπου δύο μήνες.
Έπειτα ο καθένας κι η καθεμιά επιλέγουμε και
παρουσιάζουμε ένα μονόλογο που έχουμε προ-
ετοιμάσει. Για την παρουσίαση των μονολόγων

αφιερώνονται δυο με τρεις συναντήσεις. Στη
συνέχεια, ψηφίζονται σκηνοθέτες για μονόπρα-
κτα, οι οποίοι επιλέγουν όποιους θέλουν να παί-
ξουν (τελικά μοιραζόμαστε όλοι σε κάποιο μο-
νόπρακτο) και έχουμε μια βδομάδα να το προε-
τοιμάσουμε, και στο τέλος τα παρουσιάζουμε.
Μόλις παρουσιαστούν και τα μονόπρακτα,
μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την παράστα-
ση, ψηφίζουμε έργο, ψηφίζουμε σκηνοθέτη/-
τες και αρχίζουμε πρόβες.

Με ποιον τρόπο αποφασίζετε την κατανομή
«αρμοδιοτήτων» - σκηνοθεσία, φωτισμός,
μουσική, ηθοποιοί κ.λπ.;
Όποιος θέλει δηλώνει για σκηνοθέτης και ψηφί-

ζεται από την ομάδα. Συνήθως οι σκηνοθέτες
προτείνουν οι ίδιοι και έργο, αλλά δεν είναι
απόλυτο. Σκηνοθέτης και έργο δεν πάνε απα-
ραίτητα «πακέτο». Η υπόλοιπη ομάδα θεωρείται
αυτομάτως πως είναι οι ηθοποιοί. Οι ρόλοι του
σκηνογράφου, του φωτιστή, του υπεύθυνου για
τα κοστούμια και τη μουσική, συχνά αναλαμβά-
νονται είτε από παιδιά της ομάδας που το προ-
τιμούν αντί να παίξουν ή θέλουν να βοηθήσουν
επιπλέον, είτε από φίλους της ομάδας που θέ-
λουν να βοηθήσουν.

Υπάρχει «μυστική συνταγή» στην «Πρόβα»;
Ίσως να μπορούσε η δημοκρατικότητα που επι-
κρατεί να θεωρηθεί ως «μυστική συνταγή», δεν
ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.

Τι σας προσφέρει τελικά μια τέτοια εμπειρία;
Πιστεύω πως το θέατρο γενικά είναι αρκετά
απελευθερωτικό για το άτομο που εκτίθεται,
απελευθερωτικό από φόβους και αναστολές,
και πως σε κάνει, μάλλον, πιο σίγουρο για τον
εαυτό σου.

… άλλος ένας θίασος στην πόλη

Πολύς λόγος γίνεται για τη σκοπιμότητα των πε-
ριφερειακών πανεπιστημίων… «που το μόνο
που εξυπηρετούν είναι η τόνωση τοπικών, προ-
βληματικών οικονομιών, αντλώντας από τις δαπά-
νες διαβίωσης των φοιτητών». Υπάρχει όμως και
η άλλη όψη, της τόνωσης δηλαδή των τοπικών
κοινωνιών μέσα από μια διαδικασία όσμωσης
με τους νέους από όλα τα μέρη της χώρας… και
όχι μόνο.
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Το Θεατρικό Σωματείο ΠΡΟΒΑ του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου (μέλος της Πανελλήνιας Έ-
νωσης Φοιτητικών Θεατρικών Ομάδων) ξε-
κίνησε την πορεία του το 1997 με το έργο
«Χιονάτη» και συνέχισε με τα έργα: 

«Ο Άγιος Βασίλης είναι σκέτη λέρα»
«Οι εκκλησιάζουσες»
«Γυάλινος κόσμος»
«Σώσε»
«Καλύτερα στα τέσσερα»
«Δέκα μικροί νέγροι»
«Κλέψε λιγότερο»
«Σκηνές από έναν κόσμο νεκρό»
«Εσωτερικές ειδήσεις»
«Οι περιπέτειες του θείου Πάπαρου»
«Στο πανηγύρι του Αγίου Οβιδίου»

Η θεατρική ομάδα ΠΡΟΒΑ
«Στο πανηγύρι του Αγίου Οβιδίου»

Τα έργα που έχει 
ανεβάσει η ΠΡΟΒΑ

Ερασιτεχνικού�θεάτρου�συνέχεια.�Μετά�από�την�αναφορά�μας�στη�θεατρική�ομάδα�της�Σχολής
Ανθρωπιστικών�Επιστημών�της�Ρόδου,�άλλη�μια�ομάδα,�η�«Πρόβα»,�από�τη�Μυτιλήνη�αυτήν�τη�φορά.

Από παλιότερες πρόβες και
παραστάσεις

Από την παράσταση «Στο πανηγύρι του Αγίου Οβιδίου»



Ό
πως όλες οι
«παγκόσμιες
ημέρες», έτσι και η

5η Ιουνίου μπορεί να δώσει
το έναυσμα για την
υλοποίηση δράσεων γύρω
από το ζήτημα που
επισημαίνεται, αλλά
μπορεί να λειτουργήσει και
ως άλλοθι για απραξία. Δεν
είναι παράλογη η
επιφύλαξη εκείνων που
θεωρούν ότι αυτές οι
ημέρες προσφέρονται για
μεγαλόστομες δηλώσεις
υπέρ της «μειονοτικής
θέσης» που συνήθως
εκφράζουν, για
αποπροσανατολισμό της
κοινής γνώμης από την
ουσία του ζητήματος που
πραγματεύονται ή για ένα
ανούσιο party. Χωρίς
αμφιβολία η αντιμετώπιση
των περιβαλλοντικών
ζητημάτων προϋποθέτει
την αφύπνιση της
συνείδησης της κοινωνίας
και καθενός ξεχωριστά. Με
αυτή την έννοια, οι
δράσεις ευαισθητοποίησης
των πολιτών, και ιδιαίτερα
των παιδιών, έχουν μεγάλη
σημασία. Και φυσικά η
ευκαιρία που προσφέρει η
Παγκόσμια Ημέρα του
Περιβάλλοντος καλό είναι
να αξιοποιείται προς αυτή
την κατεύθυνση.
Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει
να υπάρχει συνείδηση ότι
χωρίς συνέχεια, η
επένδυση αυτή πάει
χαμένη.
Η Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος θα είχε
περισσότερο νόημα ως
ορόσημο για έναν
απολογισμό δράσεων της
χρονιάς που πέρασε και
ταυτόχρονα ως αφετηρία
για το σχεδιασμό
μελλοντικών. Θα πρέπει να
έχει συγκεκριμένη
στόχευση, ουσιαστική
συμμετοχή και
διασφαλισμένη συνέχεια.

Τ
ο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-

ντος στις 5 Ιουνίου και την ανακήρυξη του 2010 ως
Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας, διοργάνωσαν
πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πάρκο της Αγίας Ει-
ρήνης στη Μυτιλήνη, με ποικίλες παιδαγωγικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Το πρωί του Σαββάτου 5 Ιουνίου στήθηκε από τους
φοιτητές εργαστήρι παιδικής ζωγραφικής με θέμα:
«Ζωγραφίζω τα απειλούμενα είδη» και είχε μεγά-
λη ανταπόκριση από τους μικρούς επισκέπτες. Ει-

καστικά δρώμενα τράβηξαν την προσοχή όλων και
το μήνυμα της ημέρας διαδόθηκε με ζωντανό και
ευχάριστο τρόπο, σε μικρούς και μεγάλους. Παράλ-
ληλα, μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό με απαντή-
σεις στο ερώτημα «Γιατί μας ενδιαφέρει η ΒΙΟ-
ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ;», που επιμελήθηκε το Τμήμα Περι-
βάλλοντος.
Η γεωγραφική διασπορά των ειδών (χλωρίδας και
πανίδας) έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι κα-
θένα από αυτά χρειάζεται ιδιαίτερες περιβαλλοντι-
κές συνθήκες για να ζήσει και να αναπαραχθεί. Γι’
αυτόν το λόγο, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγρα-

φίας, είχε δημιουργηθεί ειδικός χάρτης στον οποίο
τα παιδιά τοποθετούσαν μαγνητάκια, δείχνοντας
τους χώρους που εντοπίζονται ορισμένα απειλού-
μενα είδη. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στα παι-
διά το οπτικοακουστικό υλικό που είχαν τη δυνατό-
τητα να δουν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Τα περισσότερα παιδιά έφυγαν γεμάτα ζωγραφιές
στα χέρια και στα πρόσωπά τους, ενώ τα ταμπλώ
του Πανεπιστημίου είχαν γεμίσει μέχρι το μεσημέ-
ρι με σκίτσα ζώων και άλλες περιβαλλοντικές ζω-
γραφιές με την υπογραφή των μικρών καλλιτε-
χνών.
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Άλλη μια
παγκόσμια
ημέρα 
πέρασε…
Αύριο τι;

5η Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

«Ζωγραφίζω τα απειλούμενα είδη»




