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∆ιµηνιαία ∆ιαδικτυακή Εφηµερίδα του Γραφείου
∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας

Χαρετισµός υπεύθυνου Πράξης
Αγαπητοί φοιτητές και απόφοιτοι,
αγαπητοί συνάδελφοι, διοικητικοί και
λοιποί αναγνώστες της εφηµερίδας µας
στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα
Η ηλεκτρονική µας έκδοση είναι για άλλη
µια φορά κοντά σας µε ποικίλη
ενηµέρωση σχετικά µε τον επαγγελµατικό
προσανατολισµό,
προτάσεις
για
µεταπτυχιακή ειδίκευση αλλά και
προτάσεις δραστηριοτήτων που µπορούν
ν’ αντέξουν στην κρίση.
Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να
σας παροτρύνω να ενηµερωθείτε
για
το
νέο
µας
Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα
Σπουδών
MSc
in
Mediterranean Water Management and Policy under
Water Scarcity Conditions.
Εµµανουλούδης
Πρόκειται για ένα µεταπτυχιακό
∆ηµήτριος,
αριστείας, είναι µοναδικό στο
υπεύθυνος
Πράξης
είδος του, λειτουργεί για πρώτη
Γραφείου
φορά και του απενεµήθη
∆ιασύνδεσης,
πρόσφατα το ‘Label’ του
Αντιπρόεδρος
Mediterranean Office for
ΤΕΙ Καβάλας
Youth (Μ.Ο.Υ.), που είναι
οργανισµός υποστηριζόµενος
και χρηµατοδοτούµενος από τη ∆/νση
Εκπαίδευσης
και
Πολιτισµού
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις
σελίδες
που
ακολουθούν
προσπαθούµε, για άλλη µια φορά, να σας

δώσουµε πληροφορίες που µπορεί να
ενδιαφέρουν
επαγγελµατικά
τους
αποφοίτους µας, και όχι µόνο, πολύτιµες
γνώσεις που αλιεύουµε εµείς σε όλα τα
µήκη και πλάτη του δικτυακού τόπου, για
να τις διοχετεύσουµε µε χαρά προς τους
αποδέκτες µας, πιστεύοντας ότι κάποια
απ’ αυτές θα τους φανεί χρήσιµη.
Η ικανοποίησή µας είναι, φυσικά,
µεγάλη, όταν µαθαίνουµε ότι κάποιος από
σας βρήκε κάποια χρήσιµη ιδέα ή
χρησιµοποίησε τις πληροφορίες µας για
την επαγγελµατική του αποκατάσταση.
Στην
προσπάθεια
της
διαρκούς
ενηµέρωσης και της συνεχούς ροής της
πληροφορίας δεν παύουµε, όπως πάντα, ν’
αναζητούµε συνεργασίες µέσα από την
Ακαδηµαική Κοινότητα στην οποία
απευθυνόµαστε. Γι’ αυτό παρακαλώ να
µας στείλετε τις δικές σας απόψεις, τα
δικά σας σχόλια, τη δική σας αρθρογραφία
σχετικά µε τη θεµατολογία µας.
Κλείνοντας, εύχοµαι ολόψυχα σε όλα τα
παιδιά που δίνουν εξετάσεις, καλή
επιτυχία.
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Χαιρετισµός προέδρου
ΤΕΙ Καβάλας
Στον απόηχο των οικονοµικών δυσκολιών
και
της
γενικότερης
κοινωνικοπνευµατικής κατάθλιψης που έχει
περιέλθει η χώρα µας, παραδείγµατα
όπως η Θεατρική Οµάδα του ΤΕΙ
Καβάλας, µας δείχνουν την άλλη πλευρά,
την αισιόδοξη, για το αύριο αυτής της
χώρας.
Πρόκειται για 36 νέα παιδιά γεµάτα
θέληση και υποµονή, παιδιά που
αντιτάσσουν την ενεργό δράση στον
υφέρποντα «ωχαδερφισµό» της απραξίας,
παιδιά που αντιµετωπίζουν τη γενικότερα
αναδυόµενη απογοήτευση
µέσα από το αγνό
φιλότιµο της δικής τους
προσπάθειας
τιµώντας
στην πράξη
το ρητό
«αγαθά
κόποις
κτώνται».

Αθανάσιος Μητρόπουλος
Πρόεδρος
ΤΕΙ Καβάλας

Γι’ αυτό και παραδείγµατα, όπως το δικό τους,
αποτελούν µια από τις
µεγαλύτερες ελπίδες για το αύριο, όχι
µόνο της τοπικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Κοινωνίας αλλά και
ολόκληρης της χώρας.

σήµερα
τις
όποιες
αντιξοότητες
τοποθετήσει στο διάβα τους η προσέγγιση
στόχων. Από αυτούς τους χαρακτήρες θ’
αναδυθεί και η όποια ελπίδα για τούτη
εδώ τη χώρα, η οποία κάπου καθ’ οδόν
«πήρε τη ζωή της λάθος».
Φυσικά δεν είναι µόνο τα παιδιά της
Θεατρικής µας Οµάδας. Είναι και τα
παιδιά της Μουσικής Οµάδας, είναι και τα
παιδιά της Βιοµηχανικής Πληροφορικής
που
παρουσίασαν
πρόσφατα
τις
εκπληκτικές εργασίες τους στο κοινό,
είναι και όλα εκείνα τα παιδιά των ΤΕΙ και
των πανεπιστηµίων της χώρας που
προσπαθούν να δράσουν θετικά, µε
αισιοδοξία, αντί να αδρανήσουν στην
άρνηση.
Και όσο τα θετικά παραδείγµατα
πληθαίνουν γύρω µας, τόσο περισσότερο
θα γνωρίζουµε από πρώτο χέρι, ότι η χώρα
αρχίζει να πατάει, πια, σταθερά στα πόδια
της. Γιατί οι µικρές αλλαγές είναι εκείνες
πάνω στις οποίες µπορούν να στηριχτούν
οι µεγάλες.
Σ’ αυτό το πνεύµα εύχοµαι σε όλους υγεία
και καλό καλοκαίρι.

Χαρακτήρες που αντιλαµβάνονται τη ζωή
ως µια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης,
είναι οι πλέον ικανοί ν’ αντιµετωπίσουν
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ενηµερώνεσαι πρώτος και
καλύτερος µε mail ή SMS για την παροχή του
Τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού,
για ενδιαφέρουσες ηµερίδες, χρήσιµα
εργαστήρια, θέσεις εργασίας, Ηµέρες
Καριέρας, Ηµέρες Αποφοίτων, Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα και άλλα πολλά…
Ενηµερωτικές ηµερίδες
α) Στις 25.05.2011 το Γραφείο ∆ιασύνδεσης
διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα : «Άνθρωποι µε
αναπηρία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
και στην αγορά εργασίας» που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη
Καβάλας µε
εισηγητές τους παραολυµπιονίκες Ανθή Καραγιάννη, Αλεξάνδρα
∆ήµογλου και Σίµο Παλτσανιτίδη,

όπως και τους Μάκη Κρεµµύδα (πρόεδρο
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Νοµαρχιακού
Συλλόγου Καβάλας και γεν. γραµµατέα
Τυφλών Αν. Μακεδονίας) και Τάσο Βιζικίδη
(πρόεδρο Παραπληγικών Κινητικά Αναπήρων
Ν. Καβάλας, πρόεδρο Αθλ. Συλλόγου IRIS και
γενικό γραµµατέα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
Νοµαρχιακού Συλλόγου Καβάλας).

β) Στις 09.06.2011 το Γραφείο ∆ιασύνδεσης
διοργάνωσε ηµερίδα στο χώρο του ΤΕΙ
Καβάλας µε θέµα τα Μεταπτυχιακά
Προγράµµατα Σπουδών (ΜΠΣ) του ΤΕΙ
Καβάλας. Έξι είναι τα ΜΠΣ στα οποία
συµπράττει ή συµβάλλει το ΤΕΙ Καβάλας αυτή
τη στιγµή. Για το «MSc in Finance und
Financial Information Systems» το ΤΕΙ
Καβάλας συνεργάζεται µε το πανεπιστήµιο
του Greenwich, για την «Κατάλυση και τις
εφαρµογές της» µε το Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, για τις «Σπουδές
Νοτιοανατολικής
Ευρώπης»
µε
το
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, για το
“European
MSc
in
Environmental
Technology and Management” µε τα
Πανεπιστήµια Aalborg ∆ανίας, Emden
Γερµανίας και De Montfort Αγγλίας, για το
«MSc of Distance Education» µε το
πανεπιστήµιο Athabasca του Καναδά και για
το «MSc on Water Resources Management
and
Policy
Unter
Water
Scarcity
Conditions» µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
πανεπιστήµια του Palermo, Ιταλίας και
Αλεξάνδρειας Αιγύπτου. Στην εκδήλωση
µίλησαν οι υπεύθυνοι των προαναφερόµενων
µεταπτυχιακών ∆. Μαδυτινός, Ν. Νικολάου, Γ.
Φλώρου, Θ. Σπανός, Α. Τσινάκος και ∆.
Εµµανουλούδης αντίστοιχα.
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στο

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων
αναλαµβάνει πρωτοβουλία αξιοποίησης της
τουριστικής περιόδου µε τη διοργάνωση
καλοκαιρινών «εορτών εµπορίου». Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Ενωσης, αφού ανέλυσε τα πρόσφατα
στοιχεία από την κίνηση της αγοράς σε όλη τη
χώρα, κατέληξε ότι πρέπει να προωθηθεί ένα νέο
και ισχυρό εµπορικό µήνυµα σε όσους
επισκέπτονται την Ελλάδα.
Η αξιοποίηση α) του δυναµισµού που διαθέτει ο
τουρισµός, β) η υπεραξία της µακρόχρονης
εµπειρίας των επιχειρηµατιών του τουρισµού, γ) η
φαντασία και το δαιµόνιο του πάλαι ποτέ κραταιού
εµπορίου, δ) η παράδοση, ε) ο πολιτισµός και ζ) το
φυσικό κάλλος της Ελλάδας µπορούν σε ένα
πλαίσιο συνέργειας να αποδώσουν τα µέγιστα.
Έτσι, λοιπόν, προτείνουν τη συνεργασία των
τοπικών Εµπορικών Συλλόγων, της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, των ΟΤΑ και των αρµόδιων
Υπουργείων, τη δηµιουργία µιας πρωτοβουλίας µε
ενδεικτικό τίτλο «Agora» : Greek Summer
Shopping Experience.
Για όλους τους παλαιούς, τους νέους, τους
γνωστούς τουριστικούς προορισµούς η πρωτοβουλία θα προσφέρει ένα συνδυασµό διακοπών,

αγορών και ψυχαγωγίας στο ελληνικό, ιστορικό,
πολιτιστικό περιβάλλον. Με την
επισήµανση ότι η λέξη αγορά (“agora”) είναι µία
ελληνική λέξη, η οποία αντιστοιχεί στη
συνάντηση, στην ανταλλαγή, στη συζήτηση και
στη διασκέδαση. Στόχος είναι η διαφήµιση και
προβολή της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών, η ενίσχυση των
εµπορικών δραστηριοτήτων και η άντληση
ρευστότητας, η διείσδυση σε νέες αγορές, η
προσέλκυση ξένων καταναλωτών, ο εµπλουτισµός
της αγοράς µας µε νέα brands και η βελτίωση της
παραγωγικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Η πρόταση για την πρωτοβουλία «Agora Summer
Shopping» σε ελληνικές τουριστικές περιοχές έχει
σκοπό να αναδείξει νέες µορφές υποδοχής του
τουριστικού κοινού, ο οποίες θα είναι διαρκείς και
θα επιτρέπουν τη συνέργεια ανάµεσα σε
διαφορετικού τύπου επιχειρήσεις, κυρίως του
τουρισµού και του εµπορίου. Στις «Καλοκαιρινές
Γιορτές του Εµπορίου» οι επισκέπτες θα
παρακολουθούν και θα συµµετέχουν σε δράσεις που
θα συνδυάζουν πολιτισµικά δρώµενα, ψυχαγωγικές
δραστηριότητες και φυσικά διαφόρων τύπων
εµπορικές εκδηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα
αναδειχθούν οι πολιτισµικές, ιστορικές και
περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και
θα διαµορφωθεί ένα ειδικό πλαίσιο λειτουργίας της
αγοράς, το οποίο θα επιτρέψει την καλύτερη
πλαισίωση των επισκεπτών.
(Επιµέλεια ΝιΚ)
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What are the world's top scientific cities?

Οι top πόλεις-περιοχές της παγκόσµιας έρευνας, σύµφωνα µε ένα χάρτη που είδε πρόσφατα το φως της
δηµοσιότητας σε έντυπο του ΜΙΤ µε την ονοµασία www.technologyreview.com βρίσκονται στην
Ευρώπη και όχι στην Αµερική. Ο τεράστιος κόκκινος κύκλος ανήκει στην περιοχή του Μονάχου…
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προαναφερόµενου περιοδικού (ΝιΚ).

χρηµατοδοτούµενου από την ∆/νση Εκπαίδευσης
και Πολιτισµού της Ε. Ε.
Τη διάκριση «Label» φέρουν µόνο 41 Μεταπτυχιακά και ∆ιδακτορικά σε ολόκληρη την Ε.Ε., η
οποία µέσω του ΜΟΥ χορηγεί και περιορισµένο
αριθµό υποτροφιών στους υποψηφίους του εν λόγω
Μεταπτυχιακού.

Αντικείµενο Σπουδών

ρία ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, το ΤΕΙ
Καβάλας, το University of Palermo, Italy και το
University of Damanhur, Alexandria, Egypt
πρόκειται να υλοποιήσουν (για πρώτη φορά από το
Σεπτέµβριο 2011) ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
Σπουδών µε τίτλο: MSc. in Mediterranean Water
Management and Policy under Water-scarcity
Condition.
Το µεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα είναι µοναδικό
στο είδος του και πριν καν ξεκινήσει του
απενεµήθη το ‘Label’ του Mediterranean Office
for Youth, οργανισµού υποστηριζόµενου και

Ανάπτυξη
ερευνητικών
και
διαχειριστικών
δυνατοτήτων υδάτινων πόρων, υδρολογία της
Μεσογείου, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο υδάτων,
µοντέλα υδρολογικών συστηµάτων, κλιµατικές
αλλαγές στις λεκάνες της Μεσογείου, άµπωτη και
παλίρροια, τεχνικές αφαλάτωσης, ανάπτυξη
χρηµατοδοτικών δράσεων και επιχειρηµατικότητας,
πράσινες τεχνολογίες.

Αναγνώριση ∆ΟΑΤΑΠ
Η αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ θεωρείται
δεδοµένη, αφού η λειτουργία του προγράµµατος
υποστηρίζεται από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας
και ∆ια Βίου Μάθησης όπως και από το
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Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας [Mediterranean

Προϋποθέσεις συµµετοχής
Πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε Επιστήµες
που σχετίζονται άµεσα µε το Περιβάλλον. Σε ότι
αφορά τη γλώσσα απαιτείται καλή γνώση της
αγγλικής, η οποία αποδεικνύεται µε Proficiency
Cambridge ή Michigan, TOEFL ή IELTS.

Κόστος, διάρκεια
Το συνολικό κόστος διδάκτρων του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών ανέρχεται σε 6.900 € και η
διάρκειά του σε ενάµιση έτος-τρία εξάµηνα. Σε ότι
αφορά το πρώτο εξάµηνο, το οποίο διεξάγεται στο
ΤΕΙ Καβάλας, υπάρχει πρόβλεψη δωρεάν διαµονής

Office for Youth (MOY)].
και σίτισης για τους συµµετέχοντες. Γίνονται
προσπάθειες να ισχύσει το ίδιο και για την Ιταλία.
Το τρίτο εξάµηνο περιλαµβάνει την Πρακτική
Άσκηση “hands-on experience” και την συγγραφή
µεταπτυχιακής ∆ιατριβής (Master).

Κατάθεση αιτήσεων: Έως 30 Ιουνίου 2011
Περισσότερες πληροφορίες:
http://moy.teikav.edu.gr/
∆ρ. ∆ηµήτριος Εµµανουλούδης
Αντιπρόεδρος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων ΤΕΙ Καβάλας
Τηλ.: 2510 462602
E-mail: demmano@teikav.edu.gr

Σχετική Αρθρογραφία
Το ΕνΕπι∆ραση φιλοξενεί επιλεγµένη αρθρογραφία σε θέµατα που ενδιαφέρουν!
Το 95% των στελεχών ετοιµάζει
χαρτοφύλακες για Αυστραλία
ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΠΡΩΧΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΝΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΕΧΟΥΝ Η∆Η
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙ

Οι δύο στους τρεις, µάλιστα, µετά τις
περικοπές στους µισθούς τους, δηλώνουν ότι
θα αποφάσιζαν να αλλάξουν τόπο διαµονής,
προκειµένου να βελτιώσουν τις αποδοχές τους.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, το 83% των στελεχών
οµολογούν πως αν η εταιρεία καταργούσε τη
θέση εργασίας τους, θα αποδέχονταν δυσµενή
µετάθεση στην επαρχία ή στο εξωτερικό.

Πέρσι δεν ήταν έτσι...

Του ΑΝ∆ΡΕΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

Εκατοντάδες στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων
έχουν µεταναστεύσει ήδη στο εξωτερικό:
Ευρώπη, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ρωσία,
Αυστραλία, Νησιά Κέιµαν... Χιλιάδες
ετοιµάζονται ή ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν
δουλειά· η µαζική µετανάστευση στελεχών
από τις παραπαίουσες ελληνικές επιχειρήσεις
είναι γεγονός.

Στην ίδια έρευνα που έγινε πέρσι το καλοκαίρι
η ψυχολογία ήταν εντελώς διαφορετική.

Μα το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι πως τα
στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων, σε
ποσοστό 95% (!), δηλώνουν αποφασισµένα να
φύγουν στο εξωτερικό ή στην επαρχία αν
χάσουν τη δουλειά τους.

Το 51,2%, αν η θέση του στην εταιρεία
καταργούνταν, θα αναζητούσαν δουλειά σε
άλλη επιχείρηση εντός Αττικής. Ούτε ο ένας
στους δύο δεν θα παρέµενε στην εταιρεία του
αν τον υποχρέωνε να πάει να εργαστεί στην
περιφέρεια ή στο εξωτερικό.

Αυτό προκύπτει για πρώτη φορά φέτος,
σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα που
πραγµατοποίησε η εταιρεία επιλογής στελεχών
«People for Business» από 1 Φεβρουαρίου έως
31 Μαρτίου 2011, µε αντιπροσωπευτικό
δείγµα 385 στελέχη ηλικίας 18-60 χρόνων, που
εργάζονται στον οικονοµικό, εµπορικό και
διοικητικό τοµέα, στο χώρο των logistics και
της φαρµακοβιοµηχανίας.

Το 39,5% των στελεχών δήλωναν πως θα
προτιµούσαν να µείνουν χωρίς δουλειά ακόµη
και ένα χρόνο, αρκεί να µη µετακινηθούν
εκτός Αττικής και να µην αλλάξουν τρόπο
ζωής.

Πού λένε να πάνε
Το καλοκαίρι του 2010 πολύ λίγοι σκέφτονταν
να µεταναστεύσουν. Στην ερώτηση «αν σας
πρότειναν την ίδια θέση και µε τις ίδιες
αποδοχές για να εργαστείτε στο εξωτερικό ή
στην Ελλάδα, τι θα προτιµούσατε;», η
πλειονότητα των ερωτηθέντων (67,44%)
δήλωναν ότι θα 'µεναν Ελλάδα...
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Αν ήταν υποχρεωµένοι να µετακινηθούν για
επαγγελµατικούς λόγους στο εξωτερικό, θα
κατευθύνονταν κυρίως σε χώρες της ∆υτικής
Ευρώπης, ώστε να µη φύγουν µακριά και να
µην αλλάξει πολύ ο τρόπος ζωής τους.
Φέτος, στην ερώτηση «αν έπρεπε να φύγετε
στο εξωτερικό για να βρείτε δουλειά, ποιος
προορισµός θα αποτελούσε την πρώτη επιλογή
σας;», σχεδόν ισοψηφούν η ∆υτική Ευρώπη
(75%) και οι ΗΠΑ (74%). Αντιθέτως, πέρσι,
µόνο το 6,97% των ερωτηθέντων ήταν
διατεθειµένοι να µεταναστεύσουν στο
Αµέρικα...

www.totaljobs.nl), Λουξεµβούργο (www.stepstone.com),
Λιθουανία (www.cvmarket.ee), Σλοβακία
(www.profesia.sk), Πορτογαλία (www.stepstone.com),
Ιρλανδία (www.careerbuilder.ie, www.irishjobs.ie),
Αυστρία (www.stepstone.com), Εσθονία
(www.cvmarket.ee), Γερµανία (www.careerbuilder.de,
www.stepstone.com),Ιταλία (www.careerbuilder.it,
www.stepstone.com), Ισπανία (www.careerbuilder.es,
www.infojobs.net), Ρωσία (www.headhunter.ru),
Νορβηγία (www.careerbuilder.no, www.stepstone.com),
Λετονία (www.cvmarket.ee), Βέλγιο
(www.careerbuilder.be, www.stepstone.com)

Ηδη, έπειτα από προσπάθειες της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας της Μελβούρνης, ο
οµοσπονδιακός υπουργός Μετανάστευσης
Κρις Μπόουεν ανακοίνωσε σχέδιο νόµου για
τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των νέων
µεταναστών που έρχονται από την Ελλάδα.
Με πρωτοβουλία της ελληνικής κοινότητας
έχει συσταθεί στην Πολιτεία της Βικτόριας
πολυπολιτισµική
επιτροπή,
η
οποία
στελεχώνεται από ειδικούς σε µεταναστευτικά
θέµατα καθώς και γραφείο ευρέσεως εργασίας,
το οποίο καταγράφει τις ανάγκες της αγοράς
για να τοποθετήσει αµέσως όσους έρχονται
από την Ελλάδα σε εξειδικευµένες θέσεις.
Μόνο στην ηλεκτρονική πύλη europass.com
τους τρεις πρώτους µήνες του 2011 έχουν
υποβληθεί 27.288 βιογραφικά Ελλήνων που
ζητούν δουλειά έξω. ∆ηµοσιεύουµε σήµερα τα
42 πιο δηµοφιλή sites ευρέσεως εργασίας ανά
τον κόσµο, που επισκέπτονται τα στελέχη µας.
Η νέα µετανάστευση είναι γεγονός. Θα τα
ξαναπούµε σύντοµα από την Τανζανία, όπου
έχω βρει καλή άκρη... *

Τρείς νεοµετανάστες
Ο Γιώργος, 37 χρόνων, planning engineer, αφού
έµεινε 9 µήνες άνεργος, βρήκε δουλειά σε
κατασκευαστική στο Οµάν. Ο Αρης, στέλεχος
τράπεζας, ύστερα από 15 µήνες ανεργίας έφυγε για
τα νησιά Κέιµαν. Η Κατερίνα, 43 ετών, διευθύντρια
ανθρώπινου δυναµικού, πήγε Κύπρο και περιµένει
να πάρει σύνταξη ο άνδρας της απ' την τράπεζα για
να 'ρθει να τη βρει.

Μελβούρνη, Αυστραλία

Ηλεκτρονικές αναζητήσεις για εργασία στο εξωτερικό:
ΗΠΑ (www.careerbuilder.com), Καναδάς
(www.careerbuilder.ca), Αυστραλία (www.seek.com),
Νέα Ζηλανδία (www.seek.com), Ινδία
(www.careerbuilder.co.in, www.naukri.com), Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα (www.bayt.com), Σαουδική Αραβία
(www.bayt.com), Κατάρ (www.bayt.com), Ιορδανία
(www.bayt.com),Μπαχρέιν (www.bayt.com), Πακιστάν
(www.bayt.com), Μαλαισία (www.jostreet.com),
Κουβέιτ (www.bayt.com), Σιγκαπούρη
(www.jobstreet.com), Φιλιππίνες (www.jobstreet.com),
Τουρκία (www.kariyer.net), Ηνωµένο Βασίλειο
(www.careerbuilder.co.uk), Βουλγαρία (www.jobs.bg)
∆ανία (www.stepstone.com), Γαλλία
(www.careerbuilder.fr), Ουγγαρία (www.profession.hu),
Ελβετία (www.careerbuilder.ch) Τσέχικη ∆ηµοκρατία
(www.jobs.cz),Φινλανδία (www.stepstone.com),
Σουηδία (www.jobbguiden.se), Ρουµανία
(www.careerbuilder.com.ro, www.bestjobs.neogen.ro),
Πολωνία (www.pracuj.pl), Ολλανδία
(www.careerbuilder.nl, www.stepstone.com,

Γιάννης, 41 ετών, πρώην στέλεχος διαφηµιστικής εταιρείας

«Το σοκ µόνο απ' την απόλυσή µου ήταν µεγάλο. Η
γυναίκα µου δεν εργαζόταν, ενώ τα έξοδα των
παιδιών αυξάνονταν συνεχώς. Εψαξα εντατικά για
εργασία τόσο στον κλάδο µου όσο και στις
πωλήσεις -αλλά κι εκεί τα πράγµατα ήταν δύσκολα.
Με θεωρούσαν µεγάλο σε ηλικία για να ξεκινήσω
καινούργια καριέρα στις πωλήσεις. Ασε που δεν µε
πίστευαν ότι ήθελα να εργαστώ οπουδήποτε.
Έλεγαν: "Εσύ µόλις βρεις δουλειά ανάλογη µε τα
προσόντα και την προϋπηρεσία σου, θα µας
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εγκαταλείψεις και θα φύγεις"... Κανείς δεν
µπορούσε να κατανοήσει πως µια δουλειά ήταν για
µένα πλέον θέµα επιβίωσης. Υστερα από µήνες, τα
"έτοιµα" τέλειωναν και ήµουν πραγµατικά στα όρια
της απελπισίας. Οχι τόσο για τον εαυτό µου, όσο
για την οικογένειά µου.

µου, η κοπέλα µου-, όµως παρακολουθώντας την
κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, νοµίζω ότι η
µετανάστευση ήταν η καλύτερη επιλογή για µένα
στην παρούσα φάση».

Νησιά Κέϊµαν, Καραϊβική

Είχα έναν µακρινό συγγενή στην Αυστραλία. Μου
είπε ότι εκεί υπάρχουν δουλειές -ίσως όχι ακριβώς
στον τοµέα µου, αλλά όλο και κάτι θα έβρισκα.
Πήραµε τη µεγάλη απόφαση. Πουλήσαµε το
αυτοκίνητο, νοικιάσαµε το σπίτι και παρ' όλο που
πικράναµε τους δικούς µας ανθρώπους, τα
µαζέψαµε και φύγαµε...
Υστερα από ένα χρόνο στη Μελβούρνη, είµαι
βέβαιος ότι πήραµε τη σωστή απόφαση. Μας
λείπουν οι γονείς και οι φίλοι µας, η κοινωνική µας
ζωή είναι περιορισµένη αλλά είµαστε πλέον καλά
οικονοµικά. Ο µισθός µου είναι πολύ
ικανοποιητικός, εργάζοµαι σε µεγάλη τοπική
εταιρεία στο αντικείµενό µου και τα παιδιά έχουν
αρχίσει να προσαρµόζονται και να µαθαίνουν τη
γλώσσα. Στην ηλικία που είναι µιλούν µε τα άλλα
παιδάκια τη "γλώσσα της παιδικής χαράς".
Η τεχνολογία και το skype έχουν βοηθήσει στο να
µειωθεί λίγο η απόσταση, αν και η διαφορά ώρας
είναι πρόβληµα. Αλλά µπροστά στα άλλα
προβλήµατα που ξεπεράσαµε, αυτό είναι µάλλον
παιχνίδι... Πότε θα έρθουµε ταξίδι στην Ελλάδα;
Λίγο µακρινό το βλέπω... Αλλά αν γύριζα το χρόνο
πίσω, κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, πάλι το ίδιο θα
έκανα. Θα έφευγα...».

Αρης, 49 ετών, πρώην στέλεχος τράπεζας

«Ξαναβρήκα δουλειά ύστερα από 15 µήνες. Ξέρεις
πού είµαι... Στα νησιά Κέιµαν! Ο τραπεζικός
κλάδος ήταν ο πρώτος που επηρεάστηκε από την
κρίση. Και εγώ όπως και οι συνάδελφοί µου όταν
µείναµε άνεργοι πάθαµε πανικό! Στην Αθήνα ήταν
αδύνατον να βρω δουλειά. Τα προσόντα και η
προϋπηρεσία µου δεν έπαιζαν κανέναν ρόλο υπό τις
παρούσες συνθήκες. ∆εν άντεχα άλλο την αγωνία
και την αβεβαιότητα. Ετσι αναζήτησα µια... σανίδα
σωτηρίας στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι
πρώτες στη λίστα αναζήτησης ήταν οι χώρες της
Μέσης Ανατολής: Ντουµπάι, Κατάρ... Οµως δεν
βρήκα κάτι εκεί.
Ετσι αποφάσισα να δεχτώ µια προσφορά ενός
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος στα νησιά Κέιµαν. Η
µετανάστευση δεν είναι εύκολη απόφαση, αυτή τη
στιγµή όµως θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πολλές
επιλογές για τους Ελληνες. Οσο για την οικογένειά
µου... είναι δύσκολα τα πράγµατα. Μέχρι στιγµής η
γυναίκα µου, η Ελένη, και τα τρία µας παιδιά δεν µε
έχουν ακολουθήσει. Οµως αυτό θα γίνει από τον
Σεπτέµβριο.

Οµάν, Σαουδική Αραβία

Γιώργος, 37 ετών, planning engineer

«Εχασα τη δουλειά µου πριν από ενάµιση χρόνο.
Για 9 µήνες ήµουν άνεργος. Εστειλα βιογραφικά
παντού χωρίς καµία ανταπόκριση. Είχα πέσει σε
κατάθλιψη. Συνειδητοποιώντας την κατάσταση που
επικρατεί στην Ελλάδα, πήρα τη µεγάλη απόφαση
να αναζητήσω την τύχη µου στο εξωτερικό. Τους
τελευταίους 3 µήνες εργάζοµαι στο Οµάν σε
κατασκευαστική εταιρεία.

Το αποφασίσαµε, γιατί και η δουλειά της γυναίκας
µου δεν πάει καλά -εργάζεται σε διαφηµιστική
εταιρεία- αλλά και γιατί στην Ελλάδα δεν θα
υπάρχουν προοπτικές για πολλά χρόνια ακόµη. Σε
καµία περίπτωση δεν θέλουµε να υποθηκεύσουµε
το µέλλον των παιδιών µας. Οπότε µετά το
καλοκαίρι, που θα µετακοµίσουν εδώ στα νησιά
Κέιµαν, θα ξεκινήσουµε µια νέα ζωή...»
Ελευθεροτυπία, 23 Μαΐου 2011

Η ζωή εδώ είναι πολύ διαφορετική, ωστόσο είµαι
ευχαριστηµένος γιατί οι απολαβές µου είναι
διπλάσιες από αυτές που έπαιρνα στην Ελλάδα.
Σίγουρα βρίσκοµαι ακόµη στο στάδιο της
προσαρµογής -µου λείπουν οι γονείς µου, οι φίλοι
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Στο πλαίσιο ενός προγράµµατος µε την επωνυµία Study
Abroad 13 φοιτητές και δυο (2) καθηγητές από το
Κρατικό Πανεπιστήµιο της Iowa, ΗΠΑ επισκέφθηκαν το
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Καβάλας για
πέντε ηµέρες (από 6.6. – 10.6.2011), παρουσίασαν
εργασίες τους, γνώρισαν «συµφοιτητές» τους στις δύο
βορειοελλαδίτικες πόλεις Καβάλα και ∆ράµα και
επισκέφθηκαν τους Φιλίππους και τη Θάσο. Η επίσκεψη
των 13 φοιτητών (11 φοιτητριών και 2 φοιτητών) που
φεύγουν από την περιοχή µας µε τις καλύτερες των
εντυπώσεων, έγινε σύµφωνα µε ένα Memorantum of
Understanding (MoU) που υπέγγραψαν πέρυσι τα δύο
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µεταξύ τους. Ήδη
υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση προς το ΤΕΙ Καβάλας για
επίσκεψη φοιτητών στο Κρατικό Πανεπιστήµιο της
IOWA.

Έρχεται πρόσκληση για µόνιµες
άδειες ενεργειακού επιθεωρητή
ις αιτήσεις τους θα υποβάλουν σύντοµα χιλιάδες
µηχανικοί, προκειµένου να λάβουν µέρος στις εξετάσεις
χορήγησης µόνιµης άδειας ενεργειακού επιθεωρητή.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εργασία», το υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
επεξεργάζεται τη διαδικασία χορήγησης µόνιµων αδειών,
που θα αφορούν και νέους µηχανικούς τετραετούς
εµπειρίας
σε
κτιριακά.
∆ικαίωµα συµµετοχής θα έχουν µηχανικοί διπλωµατούχοι,
πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά και όσοι
έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων
στη χώρα µας κατ' εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και
εθνικής νοµοθεσίας.

Οι υποψήφιοι αφού υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει
να παρακολουθήσουν ειδικό σεµινάριο, ενώ θα δώσουν
εξετάσεις που θα τους επιτρέψουν την εγγραφή τους στα

Στη φωτογραφία η οµάδα των Αµερικανών φοιτητών µε τον
πρόεδρο του ΤΕΙ Καβάλας Αθανάσιο Μητρόπουλο (κέντρο) και
τον Αντιπρόεδρο ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ∆ηµήτριο
Εµµανουλούδη (πρώτο δεξιά)

σχετικά µητρώα. Να επισηµανθεί ότι ήδη έχουν χορηγηθεί
4500 προσωρινές άδειες ενεργειακών επιθεωρητών σε
µηχανικούς 1 θετούς εµπειρίας, οι οποίοι ήδη διενεργούν
ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια εκδίδοντας
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Από τις
αρχές του έτους έχουν εκδοθεί περίπου 30.000 ΠΕΑ. Ο
αριθµός των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών
αναµένεται να αυξηθεί σε 5500-6000 µόλις ολοκληρωθεί ο
έλεγχος από το ΥΠΕΚΑ. Υπολογίζεται ότι µε την
εκκίνηση του οριστικού συστήµατος στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών θα εγγραφούν περισσότεροι
από 20.000 µηχανικοί, δεδοµένου ότι µε> Η διαδικασία θα
αφορά και νέους µηχανικούς τετραετούς εµπειρίας σε
κτιριακά τά τον Ιούνιο του 2011 η έκδοση Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για όλες τις
αγοραπωλησίες
και
τις
µισθώσεις
ακινήτων.
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν µε σειρά προτεραιότητας και
για όσες απορρίπτονται υπάρχει δικαίωµα υποβολής
ένστασης, ενώ η προϋπόθεση για την υποβολή των
αιτήσεων είναι η αποδεδειγµένη, τετραετής τουλάχιστονεπαγγελµατική ή επιστηµονική εµπειρία σε
θέµατα µελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτιρίων,
συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων, ελέγχων
ενεργειακών
εγκαταστάσεων
ή
ενεργειακών
επιθεωρήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις
εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και
τους χορηγείται Αδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α' ή Β'
τάξης), η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: (α)
Κτιρίου, (β) Λεβήτων και Εγκα∆ικαιωµα συµµετοχής θα
έχουν µηχανικοί διπλωµατούχοι, πτυχιούχοι τεχνολογικής
εκπαίδευσης αλλά και όσοι έχουν αποκτήσει αναγνώριση
επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ' εφαρµογή
της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας
ταστάσεων Θέρµανσης και (γ) Εγκαταστάσεων
Κλιµατισµού.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής της
συγκεκριµένης υπηρεσίας θα υπάρχει εκπαίδευση των
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υποψηφίων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και πιστοποιηµένα
ΚΕΚ. H συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράµµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από: ■ 60
ώρες για τους επιθεωρητές κτιρίων, ■ 30 ώρες για τους
επιθεωρητές λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρµανσης και ■
30 ώρες για τους επιθεωρητές εγκαταστάσεων
κλιµατισµού.
Επιπλέον, πρέπει να επισηµανθεί ότι η πρακτική εξάσκηση
για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από το 30% του χρόνου των αντίστοιχων
εκπαιδευτικών
προγραµµάτων.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά Οι υποψήφιοι για tis
µόνιµες Αδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών θα πρέπει να
υποβάλουν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα,
επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου από
ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή οε περίπτωση
σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής ισότιµο και αντίστοιχο
πτυχίο αναγνωρισµένο σύµφωνα την ελληνική νοµοθεσία,
και τέλος επικυρωµένο αντίγραφο των µεταπτυχιακών
τίτλων σπουδών από ανώτατες σχολές. Επιπλέον, οι
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη
δήλωση µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, στην
οποία αναφέρονται τα στοιχεία απασχόλησης του
υποψηφίου (ανπκείµενο, φορέας απασχόλησης, χρονικές
περίοδοι απασχόλησης, θέση και ειδικότερα καθήκοντα).
Την υπεύθυνη δήλωση συνοδεύει βεβαίωση του φορέα
απασχόλησης, καθώς και επικυρωµένα φωτοαντίγραφα
πιστοποιητικών της δηλούµενης κατά περίπτωση
εµπειρίας, όπως δελτία παροχής υπηρεσιών, αντίγραφα
στελεχών οικοδοµικών αδειών, βεβαιώσεις του φορέα
ασφάλισης.

Σε ποιους µηχανικούς θα χορηγούνται οι δύο
πιστοποιήσεις Η άδεια Β' τάξης χορηγείται σε
διπλωµατούχους µηχανικούς, µέλη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας (TEE) και για τις τρεις
κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών (Κτιρίου, Λεβήτων
και Εγκαταστάσεων θέρµανσης, και Εγκαταστάσεων
Κλιµατισµού) ή οε κατόχους απόφασης επαγγελµατικής
αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου
επιπέδου,
από
το
Συµβούλιο
Αναγνώρισης
Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το
δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων
όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρµανσης ή κλιµατισµού ανεξαρτήτως
θερµικής
και
ψυκτικής
ισχύος.
Η άδεια κατηγορίας Α' τάξης χορηγείται σε πτυχιούχους
µηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρεις
κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών (Κτιρίου, Λεβήτων
και Εγκαταστάσεων θέρµανσης, και Εγκαταστάσεων
Κλιµατισµού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελµατικής
αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου
επιπέδου,
από
το
Συµβούλιο
Αναγνώρισης
Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το
δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων
κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης ή

κλιµατισµού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερµικής ή/ και
ψυκτικής
ισχύος
έως
100
κιλοβάτ.
Υστερα από αποδεδειγµένη εµπειρία διενέργειας
ενεργειακών επιθεωρήσεων τεσσάρων ετών δίνεται η
δυνατότητα αναβάθµισης της άδειας σε Β' τάξης, έπειτα
από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής
Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) του άρθρου
11.24156
Έθνος 24.5. 2011

Ίδρυση-εξπρές
εταιρία

για

κάθε

µορφής

Με πολύ µικρότερο κόστος (από 50% - 70%) και
διαδικασίες - εξπρές, αφού µέχρι τώρα χρειαζόταν περίπου
4πλάσιος χρόνος, µπορούν να συστήνονται πλέον στη
χώρα µας ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης), ΑΕ
(Ανώνυµες Εταιρείες) και διάφορες ΟΕ (Οµόρρυθµες
Εταιρείες), χάρη στις σχετικές υπηρεσίες που προσφέρουν
2.000 πιστοποιηµένοι συµβολαιογράφοι, αλλά και τα
Επιµελητήρια (για τις Ετερόρρυθµες Εταιρείες και κάποιες
ΟΕ).
Μέχρι τις αρχές Απριλίου η Ελλάδα βρισκόταν στις
τελευταίες θέσεις ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες όσον
αφορά τον χρόνο αλλά και το κόστος που χρειαζόταν για
τη σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ. Τον τελευταίο ενάµιση όµως
µήνα έχουν συσταθεί µε ταχύτητα και πολύ µικρότερο
κόστος 500 εταιρείες, από τις οποίες 120 ΑΕ και ΕΠΕ µε
τη συνδροµή συµβολαιογράφων και 380 ΟΕ και ΕΕ µε τη
συνδροµή Επιµελητηρίων, µέσα από το σύστηµα της
«υπηρεσίας µίας στάσης».
Μάλιστα για το νέο σύστηµα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και
από άλλες χώρες, σχολιάστηκε πολύ θετικά σε διεθνές
συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε το περασµένο
Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα, ενώ θα παρουσιαστεί και
στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο συµβολαιογράφων στις 28
Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

ΕΠΕ σε 10 ηµέρες
Σύµφωνα µε στοιχεία που γνωστοποίησαν σε χθεσινή
συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής των συµβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας,
Κ.
Βλαχάκης,
και
η
γ.
γραµµατέας
του
συµβολαιογραφικού συλλόγου Αθηναίων - Πειραιώς Αιγαίου - ∆ωδεκανήσου Φ. Τριγάζη, για τη σύσταση ΕΠΕ
(µε το χαµηλότερο κεφάλαιο 4.500 ευρώ), µε το
προηγούµενο σύστηµα χρειάζονταν περίπου 38 ηµέρες και
1.695 ευρώ.
Τώρα αν οι ιδρυτές της εταιρείας είναι ασφαλιστικά και
φορολογικά ενήµεροι, η εταιρεία τους θα αποκτήσει
νοµική προσωπικότητα (µέσω της συµβολαιογραφικής
οδού) και θα πάρει ΑΦΜ για να αρχίσει την οικονοµική
δραστηριότητα το πολύ σε 10 µέρες, µε κόστος περίπου
500 ευρώ (λιγότερο από το 1/3). Ο χρόνος µπορεί να
µειωθεί σε δύο µόλις ηµέρες.
Με το νέο σύστηµα, όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές
ή φόρους, είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν τις
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παλαιότερες οφειλές τους αν θέλουν να συστήσουν νέα
εταιρεία, ενώ αποκλείεται να λειτουργήσουν εταιρείεςµαϊµού που δεν έχουν ελεγχθεί από πλευράς νοµικής
υπόστασης, µε συνέπεια να ενισχύεται η ασφάλεια των
συναλλαγών.
Τώρα µε γραπτή εντολή του ιδρυτή της εταιρείας προς τον
συµβολαιογράφο, η εταιρεία αποκτά ταχύτατα νοµική
προσωπικότητα µε σύνταξη καταστατικού και απόδοση
αριθµού ΓΕΜΗ (Γενικού Εµπορικού Μητρώου). Οι
συµβολαιογράφοι εκτιµούν ότι για το χαµηλότερο
κεφάλαιο ΑΕ (60.000 ευρώ), ο χρόνος µειώνεται επίσης
από περίπου 38 σε 10 µέρες και το κόστους από 3.500 σε
1.800 ευρώ.

Λένιγκραντ

της

Αγίας

Πετρούπολης.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, ο
χρόνος κατασκευής είναι 4 χρόνια, συµπεριλαµβανοµένου
του απαιτούµενου χρόνου αδειοδότησης και δοκιµαστικής
λειτουργίας και η παραχώρηση θα διαρκέσει 30 χρόνια.

Έθνος, 24.5.11

Μεταναστεύουν» οι Ελληνες
µηχανικοί
Οι κατασκευαστικές εταιρείες αναλαµβάνουν όλο και
περισσότερα έργα σε Μέση Ανατολή αλλά και σε
χώρες της Ευρώπης
Στις αγορές της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου
αλλά και άλλων χωρών όπως η Ρωσία στρέφονται οι
ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες σε µια προσπάθεια
να καλύψουν τις απώλειες που έχουν στην εσωτερική
αγορά εξαιτίας της ύφεσης ακαι της µεγάλης κρίσης που
έχει δηµιουργήσει και στην οικοδοµή.

Οµως και εκεί τα έργα δεν κινούνται µε ταχείς ρυθµούς,
αφού η διεθνής κρίση έχει επηρεάσει και αυτές τις αγορές.
Πάντως, οι έλληνες κατασκευαστές συνεχίζουν να
διεκδικούν και να παίρνουν έργα στο εξωτερικό, όπως ο
όµιλος ΓΕΚ Τέρνα, ο όµιλος Ελλάκτωρ και ο όµιλος J&Ρ
Αβαξ.
Σε ότι αφορά τους έλληνες µηχανικούς, όπως αναφέρουν
πηγές της αγοράς, «έχουν καλό όνοµα στην πιάτσα» και
ως εκ τούτου, παρά τη µείωση του έργου των ελληνικών
εταιρειών, συνεχίζεται η ροή ελλήνων µηχανικών από την
Ελλάδα προς τις χώρες του Κόλπου, κυρίως, καθώς
πολλοί εργάζονται για λογαριασµό ξένων εταιρειών.
- Ο όµιλος Ελλάκτωρ πριν λίγες ηµέρες ανακοίνωσε την
υπογραφή σύµβασης 300 εκατ. ευρώ στην Αγία
Πετρούπολη για την κατασκευή, λειτουργία και
συντήρηση εργοστασίου απορριµάτων.
Ειδικότερα, η σύµβαση παραχώρησης µεταξύ της
κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης και της κοινοπραξίας
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, όλες θυγατρικές του οµίλου Ελλάκτωρ,
προβλέπει τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση,
λειτουργία και συντήρηση εργοστασίου επεξεργασίας
απορριµµάτων στην περιοχή Yanino της επαρχίας

Το εργοστάσιο θα επεξεργάζεται 350.000 τόνους
σύµµικτων απορριµµάτων ανά έτος. Η συνολική έκταση
του εργοστασίου είναι περίπου 70 στρέµµατα.
Όπως αναφέρεται ,το εργοστάσιο θα περιλαµβάνει µονάδα
µηχανικής ανακύκλωσης και οπτικών διαχωρισµών των
υλικών (πλαστικών ΡΕΤ, ΡΕ, ΡΡ, φίλµ, χαρτιού, γυαλιού,
σιδήρου και αλουµινίου) σε ποσοστό που υπερβαίνει το
22% της ποσότητας των απορριµµάτων που
τροφοδοτούνται
προς
επεξεργασία.
Το οργανικό κλάσµα των απορριµµάτων θα ξηραίνεται και
θα σταθεροποιείται. Το προϊόν αυτής της επεξεργασίας θα
είναι υψηλής καθαρότητος βιοµάζα, µε ποσοστό
ανανεώσιµων υλικών που θα υπερβαίνει το 90%, η οποία
θα αξιοποιείται θερµικά προς παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερµότητας.
Ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει
ονοµαστική ισχύ 14 ηλεκτρικά MW και θα καθιστά
ενεργειακά αυτοδύναµη την λειτουργία του εργοστασίου
επεξεργασίας. Μέρος της παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας και του ζεστού νερού θα διατίθενται στα δίκτυα
της πόλης. Η παραγόµενη βιοµάζα προς ενεργειακή
αξιοποίηση ανέρχεται σε περίπου 48% της ποσότητας των
απορριµµάτων, που τροφοδοτούνται προς επεξεργασία.
Το εργοστάσιο θα είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα
καθαρισµού των υγρών αποβλήτων, µε συστήµατα
απόσµησης και αποκονίωσης, η δε ποιότητα των
καυσαερίων από τον σταθµό καύσης της βιοµάζας θα
πληροί τα όσα καθορίζονται από την σχετική ευρωπαϊκή
οδηγία.
- Ο όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε πρόσφατα την
ανάληψη έργου αξίας 88 εκατ. ευρώ στα Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα , µέσω της 100% θυγατρικής του
κατασκευαστικής ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Το έργο αφορά την
κατασκευή του νοσοκοµειακού συγκροτήµατος Danat Al
Emarat στο Εµιράτο του Αµπου Ντάµπι για λογαριασµό
της εταιρείας UEMEDICAL SERVICES LLC.
Το νοσοκοµείο Danat Al Emarat θα είναι µία από τις
µεγαλύτερες και πολυτελέστερες νοσοκοµειακές µονάδες
στο Αµπου Ντάµπι και στοχεύει στην κάλυψη του κενού
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που υφίσταται στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας
για γυναίκες και παιδιά στην ευρύτερη περιοχή. Η
συνολική επιφάνειά του θα φτάνει τα 59.000 τ.µ. και θα
διαθέτει 119 µονόκλινα δωµάτια, µεταξύ των οποίων 7
«βασιλικές»
και
15
VIP
σουίτες.

Το κατασκευαστικό αντικείµενο που ανέλαβε η εταιρεία
ΤΕΡΝΑ περιλαµβάνει το κεντρικό κτίριο του
νοσοκοµείου, το οποίο θα έχει ύψος 65 µ. µε 2 υπόγεια και
11 ορόφους, καθώς και το κτίριο ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων που αναπτύσσεται σε 4 ορόφους.

πύλη αναζήτησης εργασίας Europass, ζητώντας εξάσκηση
ή εργασιακή εµπειρία στο εξωτερικό.
Η χώρα µας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της
συγκεκριµένης κατάταξης και ο αριθµός κρίνεται ιδιαίτερα
υψηλός, αν συγκρίνει κανείς τον πληθυσµό της Ελλάδας
µε τον αντίστοιχο της Ιταλίας, της Ισπανίας ή της Γαλλίας,
που προηγούνται σε απόλυτο αριθµό αιτήσεων. Ακόµη κι
αν η Ελλάδα ήταν πάντοτε µια πλούσια πηγή στελέχωσης
εταιρειών ή πανεπιστηµίων και οι Ελληνες επιστήµονες
αλλά και οι εργάτες διέπρεπαν στην εργασία τους, είναι
τέτοια η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας που η τάση
φυγής των νέων δεν µπορεί παρά να προκαλεί
απογοήτευση.

«Ακόµη κι αν ήθελα να µείνω
στην Ελλάδα, οι πιθανότητες να βρω δουλειά είναι
ισχνές», λέει ο Λευτέρης Ξενάκης, τελοιόφοιτος της
σχολής Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αφού έκανε τη στρατιωτική
του θητεία, βρέθηκε στην Αγγλία για µεταπτυχιακές
σπουδές και αµέσως µετά «µετανάστευσε» στις Βρυξέλλες
όπου βρήκε θέση ασκούµενου σε ιδιωτική εταιρεία. «Αν
όλα πάνε κατ' ευχήν, θα προτιµήσω να συνεχίσω εδώ»
λέει. «Οσο και αν οι Βρυξέλλες αποτελούν "µαγνήτη" για
όσους αναζητούν εργασία στις πολιτικές και νοµικές
επιστήµες και υπάρχει σχετικός συνωστισµός, υπάρχουν οι
υποδοµές» λέει.

Η διάρκεια της περιόδου κατασκευής είναι 22 µήνες.
Επιπλέον, προγραµµατίζεται και δεύτερη φάση του έργου
η οποία θα ανατεθεί µέχρι το τέλος τους έτους. Με το νέο
αυτό έργο, το συνολικό ανεκτέλεστο της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ανέρχεται πλέον σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
περίπου 340 εκατ. ευρώ αφορούν έργα στο εξωτερικό.
Ο όµιλος J&Ρ Αβαξ και η εξαγορασθείσα από αυτόν
Αθηνά υλοποιούν έργα ύψους περίπου 260 εκατ. ευρώ
στην περιοχή, όπως έργο στο αεροδρόµιο στο Αµµάν, ένα
έργο στο νησί Σόουα και άλλα έργα υποδοµής, ενέργειας
και λιµενικά. Επιπλέον, η Ιντρακάτ έχει παρουσία στη
Συρία, όπου σκοπεύει να αναπτύξει εµπορικό κέντρο στο
δεύτερο εξάµηνο του 2011, το οποίο αφορά µια επένδυση
ύψους 80 εκατ. ευρώ.
19/05/2011

48.811άνεργοι πτυχιούχοι ψάχνουν
δουλειά στο εξωτερικό
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΡΟΥΤΣΩΝΗ

ον πληθυσµό µιας µικρής πόλης φτάνουν οι νέοι που
επιθυµούν να εργαστούν σε χώρες του εξωτερικού. ∆εν
είναι κάτι πρωτοφανές -η Ελλάδα έχει παράδοση στην
εξαγωγή ανθρώπινου δυναµικού-, η αναζήτηση εργασίας
όµως παρουσιάζει, όπως δείχνουν τα στοιχεία πρόσφατης
έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σταθερά ανοδική
πορεία και οι τελειόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστηµίων
(και όχι µόνον αυτοί) που θέλουν να µεταναστεύσουν
πληθαίνουν µέρα µε τη µέρα.
Την περασµένη χρονιά 48.811 νέοι Ελληνες έστειλαν
βιογραφικά σηµειώµατα στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή

Η Ολγα Τόκη, τελειόφοιτη Νοµικής Αθηνών και
µεταπτυχιακών στο Εµπορικό ∆ίκαιο και στο ∆ίκαιο
Ανταγωνισµού στο Humbolt του Βερολίνου, είναι έτοιµη
για µετανάστευση. «Ισως στη Γερµανία, ίσως αλλού».
«Στην Ελλάδα, εκτός από υπερπληθυσµό δικηγόρων,
παρατηρούµε µια γενικότερη απαξίωση του νοµικού -τα
γραφεία προσφέρουν δουλειά αγγαρείας για µισθούς
πείνας, αλλιώς απαιτούν σηµαντική προϋπηρεσία» τονίζει.
«Ο τελειόφοιτος βρίσκεται σε αυτό το µεταίχµιο και
σχεδόν "υποχρεώνεται" να ψάξει για δουλειά έξω». Για τη
νεαρή δικηγόρο η Ευρώπη ίσως είναι εξίσου ή και
περισσότερο ακριβή από την Ελλάδα, αλλά «οι µισθοί
είναι ανάλογοι και αυτή είναι η µεγάλη διαφορά µε την
Ελλάδα».

Κάποιοι άλλοι «τραβάνε» για ακόµη
παραπέρα. Ο Μάνος Χ., που τελείωσε δύο σχολές στην
Αθήνα (Νοµική και Πολιτικές Επιστήµες), δοκίµασε τις
δυνάµεις του σε πρόγραµµα stage στο Βέλγιο. Τώρα
ετοιµάζεται να ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία
και δεν θα διστάσει να περάσει τον Ατλαντικό για
µεταπτυχιακές σπουδές στο Berkley. «Αν και προέρχοµαι
από οικογένεια που υπόσχεται επαγελµατική "συνέχεια",
έτσι όπως βλέπω τα πράγµατα θα προτιµήσω να ρισκάρω
στις ΗΠΑ», τονίζει. «Εκεί, παρ' όλα τα µειονεκτήµατα, η
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εργασία ανταµείβεται, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει εδώ, και
η αξιοκρατία εξακολουθεί να λειτουργεί σε σηµαντικό
βαθµό» συµπληρώνει.
Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις αποδεικνύουν για ακόµη
µία φορά πως η χώρα αδυνατεί να συγκρατήσει το «βαρύ»
πυροβολικό της. Νέους ανθρώπους µε σηµαντικές σπουδές
και δίψα για διάκριση. Η πολιτεία παρακολουθεί µε
αµηχανία. Μήπως όµως, όπως παρατήρησε ο
ευρωβουλευτής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Γιώργος
Παπανικολάου, µε αφορµή τη δηµοσιοποίηση των
αποτελεσµάτων της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά µε την αναζήτηση εργασίας µέσω της
διαδικτυακής πύλης Europass από νέους των χωρών της
Ευρώπης, «χρειάζονται πολιτικές συγκράτησης, ευκαιριών
και επένδυσης του ειδικευµένου δυναµικού της χώρας;».
Το ζήτηµα είναι πότε θα εφαρµοστούν αυτές οι πολιτικές
και το κυριότερο, από ποιον...
Ελευθεροτυπία, 9-10 Μαΐου 2011

στη γεωργία η απασχόληση αυξήθηκε 6,1%. Ο αριθµός
απασχολουµένων αυξήθηκε κυρίως στις ηλικίες µεταξύ 14
και 44 χρόνων. Στα νησιά του νότιου Αιγαίου αυξήθηκε
κατά 55%, στην Κρήτη κατά 31% και στα Ιόνια νησιά
κατά
20%.
Το
95%
των
νεοεισερχόµενων
δραστηριοποιούνται σε γεωργία και κτηνοτροφία και το
5% στην αλιεία.
Οι νεοαγρότες ζητούν πληροφορίες από υπηρεσίες του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αγροτικά
ινστιτούτα, την ΠΑΣΕΓΕΣ, συνεταιρισµούς κι Ενώσεις
Αγροτικών Συνεταιρισµών ή ενηµερώνονται από το
∆ιαδίκτυο.
Ρωτούν συνήθως: Τι µπορώ να καλλιεργήσω στην περιοχή
που βρίσκοµαι; Τι είδους λιπάσµατα πρέπει να
χρησιµοποιήσω;
Ποιες
καλλιέργειες
αποδίδουν
µεγαλύτερο εισόδηµα; Στρέφονται συνήθως στη βιολογική
γεωργία ή ειδικεύονται στην εκτροφή σαλιγκαριών, την
καλλιέργεια µανιταριού τύπου τρούφας και της ροδιάς.
annio@enet.gr

Επιστροφή στο χωράφι
Της ΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Με την ανεργία να χτυπά κόκκινο, οι νεοέλληνες
επιστρέφουν στην ύπαιθρο αξιοποιώντας πατρικά ή
εξοχικά, όπως έγραψε ο Ανδρέας Ρουµελιώτης στο
σαββατιάτικο φύλλο της «Ε», γεγονός που επιβεβαιώνεται
από την έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ, που αναδηµοσιεύτηκε από
το γερµανικό περιοδικό «Focus».

Η κατάρρευση του τοµέα κατασκευών στην Κρήτη, π.χ.,
στρέφει εργαζοµένους στην αγροτική παραγωγή. Υπάρχει
ένα κύµα συνταξιούχων και δηµοσίων υπαλλήλων, οι
οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για την αγροτική παραγωγή
και κυρίως για τα κηπευτικά, που είναι πιο απλή
καλλιέργεια. Χρειάζεται, όµως, να υπάρχει µια µόνιµη
συµβουλευτική υπηρεσία από το κράτος, για γεωργικές
επενδυτικές συµβουλές», λέει ο γενικός διευθυντής της
ΠΑΣΕΓΕΣ, Γιάννης Τσιφόρος.
Σύµφωνα µε τη µελέτη, τα προηγούµενα δύο χρόνια
περίπου 40.000 νέοι αγρότες δραστηριοποιήθηκαν στη
γεωργία, µετά την προηγούµενη µείωση αγροτικού
δυναµικού την περίοδο 2005-8. Κι ενώ η ανεργία
αυξήθηκε πάνω από 15% σε όλους τους κλάδους, φέτος

AGRO Φεστιβάλ Γαστρονοµίας
Αγροτικό Χωριό
Στο πλαίσιο του «Αγροτικού Χωριού» που λειτούργησε
ένα διήµερο στο 2ο AGRO Φεστιβάλ Γαστρονοµίας (υπό
την οµπρέλα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) στις
14 και 15 Μαΐου, οι επισκέπτες έπεφταν από τη µία
έκπληξη στην άλλη.

Πίτες, τυριά, ουζοµεζέδες, µέλι, γλυκά του κουταλιού και
του ταψιού, παστέλια, λικέρ, κρασιά κ.ά. φιγουράριζαν
µπροστά στ αµάτια τους, ενώ τα παιδιά είχαν τη
δυνατότητα να φτιάξουν ζυµαράκια και χειροτεχνίες και ν'
ασχοληθούν µε τα µουσικοµαγειρέµατα (σε ειδικά
εργαστήρια). Ήταν όµως και µια καλή ευκαιρία για όσους
ασχολούνται µε τη διατροφή να γευτούν, γνωστά και µη,
ελληνικά
προϊόντα
Προστατευόµενης
Ονοµασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ). Στον ίδιο χώρο, η Πανελλήνια
Ενωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) διοργάνωσε στις 13
Μαΐου ηµερίδα µε θέµα: «Αγροτική Επιχειρηµατικότητα
και Αγροτουρισµός» υπό την αιγίδα του Προέδρου της
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∆ηµοκρατίας Κάρολου Παπούλια, ενώ στις 11 το πρωί του
Σαββάτου οργανώθηκε ηµερίδα µε θέµα: «Αγροτική
επιχειρηµατικότητα στην πράξη».

Πρωταγωνιστές του Αγροτικού Χωριού:
∆ειπνοσοφιστές
Ο Βαγγέλης Γκουβέντας και η σύζυγός του αποφάσισαν
πριν από 14 χρόνια να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα κι
εγκαταστάθηκαν στα Στύρα Ευβοίας. Στα πλατάνια της
µεγάλης βρύσης, επηρεασµένοι απ' την ιστορία των
αρχαιοελληνικών συµποσίων, δηµιούργησαν έναν
φιλόξενο χώρο, ο οποίος στάθηκε αφορµή για να ιδρυθεί η
λέσχη µε τίτλο «Το Στέκι των ∆ειπνοσοφιστών», η οποία
σήµερα αριθµεί γύρω στα 85 µέλη.

περιλαµβάνουν τα περίπτερα της 12µελούς οµάδας
παραγωγών «Απειρος Γαία». Οπως µας εξήγησε η
Κατερίνα Βαϊµάκη, η «Απειρος Γαία» ιδρύθηκε το 2010
και λειτουργεί κανονικά από φέτος, µε έδρα τα Ιωάννινα.
Ολα τα προϊόντα παράγονται σε νοµούς της Ηπείρου,
βασισµένα στην παράδοση (apeirosgaiaepirus@gmail.
com). Ποια προβλήµατα αντιµετώπισαν ως οµάδα
παραγωγών; «Μεταξύ µας είµαστε πάρα πολύ καλά σαν
οµάδα αλλά οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι πάντα ένας
µεγάλος δεινόσαυρος.

Προσπαθούµε να κάνουµε µια κοινή προβολή των
ηπειρωτικών προϊόντων, µε σήµα το δέντρο της ζωής, που
συµβολίζει την αειφορία και τη µεγάλη αγάπη µας για το
περιβάλλον. Τα προϊόντα µας προέρχονται από
οικοτεχνίες και φτιάχνονται µε µεράκι και προσοχή στην
ποιότητα.

«∆ηµιουργούµε πιάτα µε βάση την αρχαία ελληνική
κουζίνα, όπως "Ματτύαι" πανσέτα χοιρινή µε γλυκόξινη
σάλτσα µε µέλι, γεµιστές φέτες χοιρινού µε δαµάσκηνα,
"ήπατα εν επίπλω", συκωτάκια τυλιχτά», λέει. «Το
πείραµα διατροφής, µε γνώµονα το βιβλίο του συγγραφέα
έργων γαστρονοµίας Χρίστου Ζουράρι, απέδωσε και
καρπούς και δηµιουργήσαµε πιάτα µε αναφορές στην
αρχαία Ελλάδα και τη νεοελληνική παράδοση. Τώρα
σχεδιάζουµε να προωθήσουµε και τα τοπικά προϊόντα της
περιοχής, µε αρχαίες ή νεοελληνικές συνταγές».
http://www.tostekitondeipnosofiston.gr
Μέλι και σουσάµι
Με το µέλι και το σουσάµι ασχολείται απ' τα γεννοφάσκια
του ο 27χρονος σήµερα παρασκευαστής παστελιού
∆ηµήτρης Τριτάκης, αφού ο προπάππος του έφτιαχνε
παστέλι ήδη απ' το 1900. Η οικογενειακή επιχείρηση
λειτουργεί επαγγελµατικά δύο χρόνια τώρα στη λακωνική
Μάνη, στον Αγιο Νικόλαο κοντά στον Ταΰγετο.
«Με το παστέλι µεγάλωσα. Φτιάχνουµε περίπου 100 κιλά
παστέλι την ηµέρα, µε παραδοσιακό και χειροποίητο
τρόπο. Αντίστοιχα η παραγωγή βιοµηχανικού παστελιού
φτάνει τον 1,5 τόνο ηµερησίως. Στη λακωνική Μάνη
είµαστε 2 παρασκευαστές παστελιού, ενώ στη µεσσηνιακή
υπάρχουν 5-6 παραγωγοί. Αποφεύγουµε συντηρητικά και
γλυκόζη και χρησιµοποιούµε µόνο ελληνικό µέλι». Το
παστέλι αποτελεί ένα διατροφικό θησαυρό για τα
Ελληνόπουλα, αφού περιέχει «182 στοιχεία που
προέρχονται απ' το µέλι, ενώ τα εκχυλίσµατα σουσαµιού
χρησιµοποιούνταν απ' τους αρχαίους Ελληνες και τους
Κινέζους για την καταπολέµηση ασθενειών».

«Κιανών Εργα»
Μικρασιάτικα γλυκά και συνταγές απ' το γενέθλιο τόπο,
την Κίο, το σεκέρµπαρε, το ισλί, το καζάν ντιπί
παρουσιάζει ο αγροτικός συνεταιρισµός γυναικών
Αργολίδας «Κιανών Εργα». Μόλις 6,5 χιλιόµετρα απ' το
Ναύπλιο, έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί ο
συνεταιρισµός στη Νέα Κίο, µε 15 γυναίκες. Σύµφωνα µε
την πρόεδρο Κατερίνα Χαµαράτου, ιδρύθηκε πριν από 3,5
χρόνια και δίνει παραγωγή σε όλη την Ελλάδα.
Μαρµελάδες από φρούτα, καρότο και κολοκύθι,
µικρασιάτικο χυλοπιτάκι, χορτόπιτες, τραχανόπιτες,
τουρσιά, ψητά λαχανικά, σιρόπια και σπιτικά λικέρ
περιλαµβάνει το τραπέζι των γυναικών, που κατάγονται
απ' τη Μικρά Ασία. Οσο για τους µερακλήδες, µπορούν να
δοκιµάσουν το «κρασάτο», το παραδοσιακό µικρασιάτικο
γλυκό του ταψιού.
annio@enet.gr

«Άπειρος Γαία»
Γλυκά κουταλιού και ταψιού, µαζί και το φηµισµένο
γιαννιώτικο µπακλαβά, µακαρόνια, πίτουρα, τραχανά και
καλό κρασί απ' την περιοχή της Ζίτσας αλλά και ξίδι
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Το Έθνος, 11.1.2011-Επιµέλεια (ΟλΑ)

Μικρή
ανεµογεννήτρια µε τη µορφή δέντρου
τοποθετείται σε αστικές περιοχές, αξιοποιεί κάθε
είδους άνεµο, ακόµη και το ωστικό κύµα που
παράγεται από την κίνηση των αυτοκινήτων,
παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Ευρεσιτεχνία,
του Γιαννιώτη επιχειρηµατία Λ. Κόντου, το
«ενεργειακό δέντρο» υπόσχεται «κατάργηση»
της ∆ΕΗ σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δηµόσια
κτίρια, απόσβεση κόστους αγοράς σε τρία χρόνια
και κέρδη από την πώληση του επιπλέον
ρεύµατος στη συνέχεια.
Με ύψος που ξεκινάει από τα τρία µέτρα και όψη που
προσοµοιάζει σε δέντρο, ώστε να µην προκαλεί αισθητική
όχληση, η συγκεκριµένη ανεµογεννήτρια περιστρέφεται
σε άξονα κάθετο προς το έδαφος, σε αντίθεση µε τις
περιστροφές των αιολικών γεννητριών που
περιστρέφονται σε οριζόντιο άξονα. Αυτό της δίνει τη
δυνατότητα να χρησιµοποιεί ανέµους οποιασδήποτε
κατεύθυνσης, στροβιλισµούς, ανερχόµενα και
κατερχόµενα ρεύµατα, ακόµα και αυτά που
δηµιουργούνται από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων
στον δρόµο.

Οικογενειακές βιοτεχνίες παλεύουν
απέναντι στους ισχυρούς του κλάδου
µε όπλο τις παραδοσιακές συνταγές
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, 4 Μαΐου 2011

«Με τα τελευταία, φετινά χιόνια αποκλειστήκαµε για
δύο µέρες. Τα φορτηγά µας ήταν αδύνατον να βγουν έξω
στους δρόµους για τις διανοµές των προϊόντων µας. Παρά
τις δυσκολίες, ωστόσο, κάτω δεν το βάζουµε, γιατί
είµαστε από τους… κουζουλούς! Εξι - εφτά οικογένειες
αποµείναµε όλες κι όλες στην Κρήτη να ασχολούµαστε
ακόµα
µε
την
παραγωγή
αναψυκτικών…».

Πάνω από 500

Σε υψόµετρο 850, στο χωριό Τεµένια, 63 χιλιόµετρα από
τα Χανιά, ξέρουν να αξιοποιούν το νερό των ιαµατικών
πηγών της περιοχής τους. Από το 1954 στον χώρο της
παραγωγής και εµπορίας µιας ολόκληρης σειράς
αναψυκτικών, η οικογένεια Γαροφαλάκη είναι µια από τις
µετρηµένες βιοτεχνίες ανά τη χώρα που επιµένουν να
βγάζουν στα ράφια και στους χώρους εστίασης τα δικά
τους
αναψυκτικά.
Ο πατέρας µας Γιώργος ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας µας.
Από το 1986 πια το ιδιόκτητο εργοστάσιό µας
διευθύνουµε τα τρία παιδιά του, ο Τάσος, ο Στέλιος και
εγώ. Με προσωπική εργασία µας κι άλλα είκοσι άτοµα ως
προσωπικό, καταφέρνουµε και παράγουµε ετησίως
500.000 κιβώτια των 24 φιαλών (250 ml). Αεριούχα ποτά
όπως λεµονάδες, πορτοκαλάδες, µανταρινάδες, γκαζόζες
και σόδες, φρουτοποτά από βύσσινο και φραγκοστάφυλο,
αλλά και τσάι κι ανθρακούχο νερό, όλα µε την επωνυµία
Τεµένια, φτάνουν σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα µέσω
αλυσίδων σούπερ µάρκετ και χονδρεµπόρων. Κατά
καιρούς, µάλιστα, κάνουµε και εξαγωγές σε Κύπρο,
Γερµανία, Φινλανδία και Καναδά…», λέει στα «ΝΕΑ» ο
υπεύθυνος
µάρκετινγκ
και
πωλήσεων
Γιάννης
Γαροφαλάκης.

Ιδιοκτήτης της εταιρείας ενεργειακών εφαρµογών Air-Sun
µε έδρα τα Ιωάννινα ο κ. Κόντος έχει διαθέσει ήδη
περισσότερα από 500 «ενεργειακά δέντρα» στην Ελλάδα
και σε χώρες των Βαλκανίων. Η εγκατάσταση µιας µικρής
ανεµογεννήτριας στη στέγη µονοκατοικίας, αυτόνοµα ή σε
συνδυασµό µε φωτοβολταϊκά πάνελ, µπορεί να
υπερκαλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του νοικοκυριού και
οι ιδιοκτήτες να πωλούν το περίσσευµα στη ∆ΕΗ, ενώ µια
συστοιχία «δέντρων» σε µια πόλη µπορεί να εξασφαλίσει
το ρεύµα για τον δηµόσιο φωτισµό της. «Το κόστος
αγοράς και εγκατάστασης ξεκινά από τα 10.000 ευρώ, που
µπορεί να αποσβεστεί σε 3 χρόνια και να αποφέρει ένα
επιπλέον εισόδηµα για άλλα 22 χρόνια, αφού ο µέσος όρος
ζωής είναι τα 25 χρόνια», υπογράµµισε.

Απέναντι στους Γολιάθ τις µεγάλες εταιρείες του κλάδου
τους – οι µικροί των αναψυκτικών είναι υποχρεωµένοι,
όπως λέει, να βασιστούν στα δικά τους συγκριτικά
πλεονεκτήµατα. «∆ιαθέτουµε και την ανώτατη
πιστοποίηση για τα κα θαρά προϊόντα µας, οι πρώτες ύλες
µας προέρχονται κυρίως από το νησί µας. Αφετέρου,
ποντάρουµε
και
στη
διαφορετικότητά
µας:
κατοχυρώσαµε, για παράδειγµα, το µπιράλ – είδος
αναψυκτικού µε αγνά τοπικά αιθέρια έλαια από φρούτα,
µε βάση παραδοσιακή συνταγή µας, που κρατά
περισσότερο από πενήντα χρόνια. Και την γκαζόζα µας,
πάλι, εδώ στην Κρήτη τη φτιάχνουµε τελείως
αλλιώτικη…», υποστηρίζει και µιλά για δουλειά όχι
απλώς απαιτητική, αλλά από τις σκληρότερες, απέναντι σε
ισχυρό ανταγωνισµό. «Πάνω απ’ όλα θέλει µεράκι, να το

Το µοντέλο που εγκαταστάθηκε πριν από λίγες µέρες στην
κεντρική πλατεία έξω από τη Νοµαρχία Ιωαννίνων οφείλει
την κίνησή του κυρίως στην κυκλοφορία των οχηµάτων.
«Η κίνηση των αυτοκινήτων δηµιουργεί υποπίεση,
προκαλώντας έτσι την κίνηση αερίων µαζών που έρχονται
να εξισορροπήσουν την υποπίεση αυτή. Με άλλα λόγια, το
ωστικό κύµα που παράγεται από την κίνηση των
αυτοκινήτων, σε συνδυασµό µε τον υπάρχοντα άνεµο,
περιστρέφουν την ανεµογεννήτρια, η οποία, χάρη στο
σχήµα κατασκευής της, εργάζεται µε ανέµους από
διαφορετικές κατευθύνσεις και µε διαφορετικές
ταχύτητες», εξηγεί ο εφευρέτης.
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παλεύεις. Εµείς έχουµε στα συν µας και την παράδοση και
εµπειρία τόσων ετών, ήδη από µια εποχή παλαιότερη, πιο
εύκολη από τη σηµερινή της κρίσης. Αυτό που κάνουµε
είναι να προσαρµοζόµαστε διαρκώς στα νέα δεδοµένα και
να συνεχίζουµε τον αγώνα µας…», τονίζει.

Με συνταγή από το Αϊβαλί.
«Αν δεν δοκιµάσεις, ποτέ δεν θα µάθεις τι διαφορετικό
έχει η αυθεντική γκαζόζα µας! Κι αν δοκιµάσεις...
κόλλησες!», λέει ο 45χρονος τεχνολόγος τροφίµων
Κωστής Τενεδιός που διατηρεί την οµώνυµη βιοτεχνία
εµφιάλωσης αναψυκτικών στον Κοπανό Ηµαθίας. «Η
αφετηρία του εγχειρήµατος πιστώνεται στον παππού µου,
τον µπαρµπα - Κώστα, από το 1924. Στο Αϊβαλί, απ’ όπου
και καταγόταν, είχε µάθει καλά την τέχνη της
τζιτζιµπίρας. Στην πόλη της Νάουσας, όπου βρέθηκε µετά
τη Μικρασιατική Καταστροφή, ξεκίνησε και την πρώτη
παραγωγή γκαζόζας απ’ τα πλούσια τοπικά νερά. Εφερε
µαζί του απ’ τη Μικρά Ασία και την παραδοσιακή
συνταγή της: ένα µείγµα αρωµατικών που µε ειδική
διεργασία στο εργοστάσιό µας την κάνουν πιο καθαρή στο
ποτήρι, µε έντονη τη γεύση φρούτων…», περιγράφει.
Την περίοδο 1980 - 1997 την επιχείρηση αναλαµβάνουν
ξαδέρφια και θείοι του, σταδιακά και ο ίδιος. «Σήµερα πια
τη λειτουργώ ατοµικά µε λίγους υπαλλήλους. Η
διαδικασία παραγωγής είναι αυτόµατη. Σε πέντε µέρες
βγάζουµε τα αναψυκτικά που διαθέτουµε σ’ ένα δίµηνο.
Σ’ ένα οκτάωρο εµφιαλώνουµε µέχρι και
20.000 πλαστικές φιάλες. Συνολικά, φεύγουν ένα µε
ενάµισι εκατοµµύριο πλαστικά µπουκάλια (pet των 330
ml) ετησίως…», αναφέρει. Ο κ. Τενεδιός
δραστηριοποιείται και σε Πιερία, Καβάλα, Θάσο,
Χαλκιδική.
Η γκάµα των αναψυκτικών του – πορτοκαλάδα,
λεµονάδα, βυσσινάδα, κόλα, ανθρακούχο νερό - σόδα,
τόνικ και άλλες γεύσεις – καταλήγουν και στην Κέρκυρα.
«Μέσω χονδρεµπόρων, κινούµαστε σε περιοχές µε
τουρισµό», σηµειώνει.
Το στοίχηµα µε τα αναψυκτικά.
Με σπουδές χηµικού µηχανικού, ο 33χρονος ∆ηµήτρης
Βυζιώτης βάλθηκε να κερδίσει το στοίχηµα µε τα
αναψυκτικά, στην πρώτη επιχειρηµατική απόπειρά του,
στην Ηράκλεια Σερρών. «Στο Πολυτεχνείο ακολούθησα
την κατεύθυνση των Τροφίµων και Ποτών. Και στην
πράξη, από το 2005 επέλεξα τον κλάδο αυτό, καθώς
µιλάµε για αντικείµενα καθηµερινής κατανάλωσης κι
αυτό ήταν ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να ασχοληθώ. Το
ξεκίνηµά µου, βέβαια, ήταν οµολογουµένως ένα ρίσκο,
την ώρα που η αγορά κατακλύζεται από αεριούχα ποτά
εταιρειών - κολοσσών. Αλλά, δόξα τω Θεώ, αν πιστεύεις
αυτό που κάνεις, µε πολλή και συστηµατική δουλειά και
µεράκι, θα τα πας καλά, εφόσον και το προϊόν σου είναι
ποιοτικό. Εκεί ακριβώς βασίζοµαι κι εγώ, σε συνδυασµό
και µε τις φθηνότερες, συγκριτικά µε τις άλλες ελληνικές,
τιµές µου…», εξηγεί.

Με τη βοήθεια του πατέρα του, στις εγκαταστάσεις του
εµφιαλώνει ως και 2.500 γυάλινες φιάλες ανά ώρα,
συνολικά 500.000 ετησίως, που διαθέτει µε το σήµα
«∆ρόση». «Πορτοκαλάδα, λεµονάδα, γκαζόζα µε τοπική
συνταγή, βυσσινάδα, σόδα και espero light – από
ροδάκινο, βερίκοκο και πορτοκάλι µε µειωµένες θερµίδες
– παρασκευάζονται όλα από ελληνικούς χυµούς φρούτων
κι εµφιαλώνονται σε γυάλινες συσκευασίες, ώστε να
διατηρούν αναλλοίωτη τη γεύση τους. Για την ώρα,
διακινούνται µόνο στα όρια του νοµού, σε χοντρική και
λιανική -αν χρειαστεί, πηγαίνω και εγώ ο ίδιος για
διανοµές. Αλλά τα µηνύµατα που λαµβάνουµε για την
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεών µας είναι
άκρως ενθαρρυντικά», ξεκαθαρίζει.
∆ροσιστικό ρόφηµα µε γεύση µαστίχας
Ανθρακούχο αναψυκτικό µε γνήσια φυσική µαστίχα,
ονόµατι Mast, λανσάρουν οι Γιάννης Μπενέτος και
Γιώργος Γαλάτουλας µέσω της οµόρρυθµης εταιρείας
τους Anemos, µε έδρα το Κοντάρι Χίου. Με το ίδιο
βασικό συστατικό, συνεταιρικά δέκα χρόνια τώρα
παράγουν ή µεταποιούν ποικιλία χιώτικων προϊόντων, από
γλυκίσµατα έως σαπούνια και καλλυντικά.

Ενδιάµεσα, το 2006, έβγαλαν για πρώτη φορά παγκοσµίως
στο εµπόριο και το «δροσιστικό και ξεδιψαστικό»
δηµιούργηµά τους. «Ψαχνόµασταν για κάτι που όχι απλώς
θα έχει ως βάση του τη µαστίχα, αλλά θα είναι και
πραγµατικά άξιο να βγει στην παραγωγή. Θέλαµε να είναι
πρωτότυπο, να αξιοποιεί άριστα τις ευεργετικές ιδιότητες
του συστατικού του. Πειραµατιστήκαµε για περισσότερο
από έναν χρόνο µέχρι να φέρουµε τη γεύση του
αναψυκτικού εκεί όπου τη θέλαµε. Αποδείχθηκε τελικά
δύσκολη υπόθεση, µια και ήθελε ειδικές τεχνικές η
επιτυχής ενσωµάτωση του φυσικού µαστιχελαίου στο
νερό. Το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι µια αγνή, χωρίς
χηµικά ή συντηρητικά, παραδοσιακή γκαζόζα µε γεύση
µαστίχας», λέει ο κ. Γαλάτουλας. Η βιοτεχνία του, µία από
τις δύο αντίστοιχες µονάδες του νησιού, µπορεί και
κυκλοφορεί ετησίως ώς και 10.000 κιβώτια, µε 240.000
κουτάκια του αναψυκτικού. «Το πρόβληµά µας είναι η
προώθηση του εµπορεύµατος, γιατί στα ράφια κυριαρχούν
οι γνωστές ετικέτες. Εστω κι έτσι, είµαστε σε θέση να το
διαθέτουµε και εκτός του νησιού µας σε καταστήµατα
παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων και σε
επιλεγµένα σούπερ µάρκετ ανά τη χώρα, όπου η τιµή του
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φτάνει από 0,80-1,20 ευρώ (330 ml)», αναφέρει.
Μας έµαθαν και µας προτιµούν
«Κρατάµε ζωντανή την οικογενειακή παράδοσή µας στα
αναψυκτικά!», λέει από την πλευρά του ο Γιάννης
Μιχαηλίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
επιχείρησης «Εσπέρια», που λειτουργεί στην Ανθεια του
Εβρου. Παράγει ετησίως ένα εκατοµµύριο φιάλες του 1,5
λίτρου και ισάριθµες των 250 ml, που διαθέτει σε όλη τη
Θράκη, µε δικό της δίκτυο και αντιπροσώπους. «Την
ξεκίνησε ο πόντιος στην καταγωγή πατέρας µου, που
αµέσως µετά τον πόλεµο, στα τέλη της δεκαετίας του ‘40,
έστησε το µικρό εργαστήριο παραγωγής γκαζόζας στην
Αλεξανδρούπολη.

Το 1965, το ανέλαβα εγώ. ∆εκαπέντε χρόνια µετά,
επεκτείναµε τις εγκαταστάσεις µας, µεταφερθήκαµε
έντεκα χιλιόµετρα εκτός πόλεως, σε έναν χώρο 1.700
τετραγωνικών, µε σύγχρονα µηχανήµατα. Εκτοτε
επενδύουµε συνεχώς σε εξοπλισµό. ∆εν σταµατάµε, έστω
κι αν έχουµε χτυπηθεί από τους µεγάλους του κλάδου.
Ηταν 1.200 τα εργοστάσια αναψυκτικών στην Ελλάδα το
1965, κυρίως οικογενειακά. Σήµερα είµαστε µετρηµένοι
στα δάχτυλα. Στην περιοχή µας, µόνον άλλη µία µικρή
µονάδα λειτουργεί, στην Ορεστιάδα…», επισηµαίνει.
Οπως και να ‘χει, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής
ξέρουν πλέον και προτιµούν τις πορτοκαλάδες, λεµονάδες,
βυσσινάδες, κόλες, γκαζόζες και σόδες µε τη θρακιώτικη
φίρµα, υποστηρίζει. «Αυτό θέλουµε και εµείς από τους
καταναλωτές: να διαλέγουν συνειδητά τα ντόπια προϊόντα.
Τα δικά µας είναι και πιο φρέσκα στο ποτήρι, γιατί δεν
χάνουν τη φρεσκάδα τους κατά τη µεταφορά. Εδώ
βγαίνουν, εδώ καταναλώνονται, κι αυτό είναι το ατού
µας…», συµπληρώνει.
pstefanis@dolnet.gr

∆ιεθνές Συνέδριο Οικονοµικής
Φυσικής στην Καβάλα
Η Οικονοµική Φυσική ή Οικονοµο-Φυσική (Econo
Physics) είναι ένα διεπιστηµονικό πεδίο έρευνας
σύµφωνα µε το οποίο γίνεται εφαρµογή αρχών και νόµων
της φυσικής µε σκοπό να λυθούν προβλήµατα που
αφορούν την Οικονοµία.

ειδικότερα οι χρηµατοπιστωτικές αγορές. Έτσι, γεννήθηκε
ένα νέο επιστηµονικό πεδίο η Οικονοµική Φυσική. Το
πρώτο συνέδριο έγινε στην Ινδία το 1995 και η
εναρκτήρια συνάντηση για Econophysics διοργανώθηκε
το 1998 στη Βουδαπέστη. Σήµερα, η Οικονοµική Φυσική
συγκεντρώνει την προσοχή ολοένα και περισσότερων
ερευνητών, αφού φαίνεται να βοηθά στην ανάλυση και
επίλυση οικονοµικών προβληµάτων.
Στην Ελλάδα το αντικείµενο της Οικονοµικής Φυσικής
είναι σχετικά άγνωστο, µε ελάχιστους ερευνητές να έχουν
ασχοληθεί µέχρι σήµερα µε αυτό. Στην προσπάθεια
ανάδειξης αυτού του αντικειµένου όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, πραγµατοποιήθηκε στην Καβάλα στις 2-3
Ιουνίου 2011 ∆ιεθνές Συνέδριο στην Οικονοµική Φυσική
(International Conference on EconoPhysics- ICE) που
διοργανώθηκε από το Τµήµα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ
Καβάλας.
Οι εργασίες που παρουσιάσθηκαν στο συνέδριο θα
δηµοσιευθούν στο περιοδικό Journal of Science and
Technology Review, (σ.σ. διεθνές επιστηµονικό
περιοδικό του ΤΕΙ Καβάλας).

Έτσι, αρχές και νόµοι της Φυσικής από το πεδίο της
Στατιστικής Φυσικής, της µη Γραµµικής ∆υναµικής
(Θεωρίας του Χάους), των Νευρωνικών ∆ικτύων και της
Ασαφούς Λογικής βρίσκουν εφαρµογή κυρίως σε
προβλήµατα χαρακτηρισµού και προτυποποίησης
οικονοµικών συστηµάτων καθώς και στην πρόβλεψη
χρονοσειρών οικονοµικών µεγεθών.
Στα µέσα του 1990 επιστήµονες φυσικοί που εργάζονταν
στο αντικείµενο της στατιστικής µηχανικής αποφάσισαν
να εφαρµόσουν αρχές και µεθοδολογίες προκειµένου να
λύσουν σύνθετα προβλήµατα που θέτει η οικονοµία και
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Επτά
εβδοµάδες
είχαν στη διάθεση τους οι φοιτητές του Τµήµατος
Βιοµηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας, για
να ετοιµάσουν τις εργασίες που παρουσίασαν χθες
το απόγευµα στο ανοικτό αµφιθέατρο του
ιδρύµατος.

Για µία ακόµα χρονιά, το αποτέλεσµα ήταν πολύ
ενδιαφέρον. ∆ικαιολογηµένα, λοιπόν, ο υπεύθυνος
καθηγητής, Ευάγγελος Νικολαρόπουλος, ήταν
ικανοποιηµένος από την προσπάθεια τους.
Μικρά, αθόρυβα και "κρυµµένα" υπολογιστικά
συστήµατα.

διάρκεια παραµονής, 3) εξοικονόµηση πάρκινγκ σε
επίπεδη ρόδα, 4) χρηµατοκιβώτιο διπλής
ασφάλειας, µε ειδοποίηση σε κινητό τηλέφωνο σε
περίπτωση ανάγκης, 5) µηχανή παρασκευής κρύου,
ή ζεστού, καφέ, που παίρνει παραγγελία από κινητό
τηλέφωνο, µέσω εφαρµογής που επιτρέπει την
επιλογή 72 συνδυασµών καφέ, 6) µηχανή
παρασκευής κοκτέιλ από τρία διαφορετικά
συστατικά, 7) αυτόµατη στέγη σταδίου που αντιδρά
σε ήλιο, βροχή και καπνό, 8) αυτόµατη τέντα
υπαίθριου χώρου συναυλιών που αντιδρά σε ήλιο
και βροχή, 9) αυτόµατη µονή κυλιόµενη σκάλα
διπλής κατεύθυνσης, που αυτορυθµίζεται ανάλογα
µε την προσέλευση επάνω, ή κάτω.

Τα "ενσωµατωµένα συστήµατα", είναι µικρά,
αθόρυβα, "κρυµµένα" υπολογιστικά συστήµατα, τα
οποία έχουν ως βασική αποστολή, να ελέγχουν και
να αναπροσαρµόζουν το σύστηµα σύµφωνα µε µία
σειρά σταθερών κανόνων. Αναπτύσσονται για
κάποιο ειδικό σκοπό, µε στόχο, κυρίως, το µικρό
κόστος υλοποίησης και τη µεγάλη αξιοπιστία.
(Καθηµερινός Τύπος, 3.6.2011)

Η παρουσίαση των εργασιών έγινε στο πλαίσιο του
µαθήµατος:
"Τεχνολογία
ενσωµατωµένων
συστηµάτων βασισµένων σε µικρουπολογιστές". Οι
φοιτητές χωρίστηκαν σε οµάδες των 4-5 ατόµων και
κάθε οµάδα ανέλαβε να σχεδιάσει και να
κατασκευάσει διάφορα υπολογιστικά συστήµατα
(µικροελεγκτές), αποτελούµενα από hardware και
λογισµικό, τα οποία ενσωµατώθηκαν σε περίπλοκα
τεχνικά περιβάλλοντα (αυτοκίνητα, οικιακές
συσκευές, µονάδες παραγωγής κ.λπ.). Φέτος, τα
θέµατα των εργασιών ήταν τα ακόλουθα: 1)
Οικολογικό πλυντήριο αυτοκινήτων, ανάλογα µε το
µέγεθος των οχηµάτων, 2) αυτόµατη καθοδήγηση
σε πάρκινγκ µε τρία επίπεδα, ανάλογα µε τη
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∆ειλά αλλά σταθερά το ΤΕΙ Καβάλας µπαίνει στο
χώρο της διαδικτυακής διδασκαλίας, του e-learning,
όπως λέγεται επίσηµα. Πρόσφατα ανακαλύψαµε
ένα σύνολο βιντεοσκοπηµένων παραδόσεων στα
µαθηµατικά από τον καθηγητή του γενικού
Τµήµατος του ΤΕΙ Καβάλας Βασίλειο Τσιάντο. Τα
βιντεάκια αυτά που κυκλοφορούν και στο
youtube.com µπορεί κανείς να τα δει και να τα
ακούσει από το σπίτι είτε επειδή έχασε τη
συγκεκριµένη παράδοση, είτε επειδή δεν κατάλαβε
κάτι κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Από πλευράς
θεάµατος τα βίντεο αυτά είναι λιτά. Από πλευράς
πληροφορίας, όµως, είναι πολύτιµα. Ακόµη και
κάποιος που δεν γνωρίζει καλά µαθηµατικά, µπορεί
να τα παρακολουθήσει ευχάριστα. Ήδη, εδώ και
αρκετά χρόνια, το σύστηµα του e-learning
εφαρµόζουν πολλά πανεπιστήµια του κόσµου,
αρκετά από αυτά και ζωντανά (online). ∆ηλαδή, την
παράδοση του µαθήµατος µπορεί κανείς να
παρακολουθήσει την ώρα που γίνεται ζωντανά και
από το σπίτι του. Έτσι µηδενίζεται η απόσταση
µεταξύ ενός φοιτητή που ζει στην Καβάλα και ενός
καθηγητή που διδάσκει στο ΜΙΤ, την Οξφόρδη, το
Κεϊµπριτζ. Για να διαχωρίσουµε, όµως, τις δυο
περιπτώσεις µεταξύ τους, υπάρχουν Αντικείµενα
Σπουδών (προπτυχιακά και µεταπτυχιακά) που
µπορεί κανείς να τα σπουδάσει εξ ολοκλήρου από
απόσταση (όπως π.χ. τα Αντικείµενα Σπουδών του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου www1.eap.gr
ή του πανεπιστηµίου της Athabasca του Καναδά µε
το οποίο συνεργάζεται το ΤΕΙ Καβάλας
www.athabascau.ca) και υπάρχουν και διάφορες
µαγνητοσκοπηµένες παραδόσεις που τοποθετούν τα
πανεπιστήµια στο διαδίκτυο για να διευκολύνουν
όσους (κανονικά εγγεγραµµένους φοιτητές) είτε δεν

Γεώργιος Μπαµπινιώτης, 30.04.2011
Προσπαθώ να πω µε όση δύναµη δηµόσιας φωνής διαθέτω
ότι η οικονοµική κρίση που µαστίζει σήµερα τη χώρα µας
είναι πριν και πάνω απ΄ όλα κρίση αρχών, κανόνων, αξιών
και ιδανικών, κρίση υπεύθυνων πολιτών µε αίσθηση
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, κρίση σκεπτόµενων

µπόρεσαν να παραστούν στην παράδοση, είτε δεν
κατάλαβαν κάποιο σηµείο της.

Μεγάλα Πανεπιστήµια, όπως το αµερικανικό ΜΙΤ
«ανεβάζουν» ολόκληρη συστοιχία παραδόσεων στο
διαδίκτυο, ανταποκρινόµενοι στο ενδιαφέρον
εκείνων που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν
κάποια µεµονωµένη ή ολόκληρη σειρά από αυτές
και δεν µπορούν να παραστούν (ιδίως όταν ο
εισηγητής είναι εξέχουσα προσωπικότητα). Η
χρησιµότητα αυτών των βίντεο ανήκει σ΄εκείνη τη
διάσταση της εκπαίδευσης που ονοµάζουµε ∆ια
Βίου Μάθηση. Από καλά πληροφορηµένη πηγή
γνωρίζουµε, ότι το ΤΕΙ Καβάλας προσπαθεί να
αναπτύξει περισσότερο τον τοµέα του e-learning,
έτσι µάλλον αρκετά σύντοµα θα µπορούν οι
απανταχού
φοιτητές
του
Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Καβάλας, αλλά και
ενδιαφερόµενοι Καλιώτες, να επισκέπτονται από το
σπίτι τους τις παραδόσεις του Ιδρύµατος. Φυσικά οι
παραδόσεις αυτές δεν αντικαθιστούν την παρουσία
του φοιτητή στα µαθήµατα που πρέπει να
παρευρίσκεται (εργαστήρια κλπ.), στα οποία λόγω
απουσιών, µπορεί να χάσει και τη χρονιά του (ΝιΚ).

πολιτών µε δυνατότητα εκτιµήσεως προσώπων και
πραγµάτων,
κρίση ήθους και ηθικής, κρίση ευαισθησίας κοινωνικής,
κρίση πολιτικής σκέψεως µε όραµα και πολιτικών µε
συνείδηση ευθύνης, µε πείρα ζωής και αίσθηση τής
πραγµατικότητας, κρίση
συναίσθησης τής ουσίας και τής σπουδαιότητας τού
πολιτισµού και τής εν γένει καλλιέργειας τού ανθρώπου,
κρίση θρησκευτικής πίστης, κρίση εµπιστοσύνης
σε πρόσωπα και θεσµούς (στον δάσκαλο, στον δικαστή,
στον ιερέα, στον γιατρό, στον πολιτικό, στον
δηµοσιογράφο, στον δηµόσιο υπάλληλο), κρίση σύνεσης
και ορθοφροσύνης, κρίση
αυτογνωσίας, κρίση στοχασµού για το τι είναι σηµαντικό
στη ζωή, κρίση... Μπορώ εδώ να σταµατήσω την
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απαρίθµηση των µορφών κρίσεως που γέννησαν, κατά
βάθος, την οικονοµική κρίση και να εστιάσω στην καρδιά
τής κρίσης: στην κρίση παιδείας που περνάει πολλά
χρόνια τώρα η χώρα µας και που είναι αυτή η οποία
υπέσκαψε, αν δεν διέλυσε ήδη, τον ιστό τής ελληνικής
κοινωνίας.
Η κρίση παιδείας, βαθύτερης δηλαδή και ουσιαστικής
καλλιέργειας τής προσωπικότητας τού ατόµου, που
πλήττει όχι µόνο τη χώρα µας αλλά τον ευρύτερο χώρο,
αποπροσανατόλισε το σύγχρονο άνθρωπο και υπονόµευσε
τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς του, τις επιδιώξεις,
τις επιθυµίες, τις βιοτικές του προτεραιότητες, ολόκληρη
τη ζωή τη δική του και των γύρω του. Η επιθυµία
απόκτησης όλο και περισσότερων υλικών αγαθών
εξελίχθηκε-ελλείψει ουσιαστικής παιδείας και ικανότητας
ιεράρχησης αναγκών και επιδιώξεων- σε µανία
καταναλωτισµού, µε το πολυτελές αυτοκίνητο ή σπίτι, τα
σινιέ ρούχα, το σκάφος, τις τραπεζικές καταθέσεις, τα
κέρδη από το χρηµατιστήριο ή τον τζόγο να ανάγονται σε
αυτοσκοπούς, η φοροδιαφυγή σε εξυπνάδα και το χρήµα
σε µέτρο αξιολόγησης τής επιτυχίας τού ατόµου. Χάθηκε
το µέτρο. Ελειψε το όραµα. Παρατοποθετήθηκε το νόηµα
τής ζωής. Το κυνήγι τού χρήµατος έγινε αυτοσκοπός. Σε
τέτοιες καταστάσεις µειώνονται οι αναστολές, εκλείπουν
τα σηµεία αναφοράς, χαλαρώνουν οι αντιστάσεις, αρχίζει
η φθορά, επιδίδει η δια-φθορά. Παύουν δηλαδή να
λειτουργούν οι οδοδείκτες και οι δικλίδες ασφαλείας µιας
πραγµατικής παιδείας: οι σωστές αξιολογήσεις στη ζωή,
το ήθος, η αίσθηση ευθύνης και, κυρίως, η αίσθηση ορίων.
Μιλάµε, βέβαια, για µια πραγµατική παιδεία η οποία έχει
µεν ως βάση τη σχολική εκπαίδευση αλλά

συνδιαµορφώνεται από πολλούς παράγοντες: τα
ενδιαφέροντα καθενός, τις ποικίλες επιλογές του
(κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές, θρησκευτικές), τις
ευαισθησίες του, τη διάθεση αυτοµόρφωσης και την όλη
σχέση του µε τον πολιτισµό (µε το βιβλίο, το θέατρο, τη
µουσική, τον κινηµατογράφο, τα εικαστικά, την επιστήµη,
την ευρύτερη διανόηση). Μιλάµε για µια παιδεία που-µε
ευθύνη τής Πολιτείας- προσφέρονται: ποιοτική δηµόσια
εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες (σχολική εκπαίδευσηπανεπιστήµια), ευκαιρίες για ευρύτερη ποιοτική διά βίου

εκπαίδευση, ποιοτικά κρατικά µέσα ενηµέρωσης και
ψυχαγωγίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση), συνεχής και
αποδεδειγµένη έµφαση σε όλες τις µορφές τής τέχνης.
Είναι φανερό ότι µιλώντας για παιδεία δεν εννοώ τις απλές
γνώσεις ή τους όγκους των ασύνδετων πληροφοριών που
παρέχει ήδη η σχολική εκπαίδευση. ∆εν αναφέροµαι στον
«γραµµατιζούµενο» αλλά στον «µορφωµένο» -διάκριση
που κάνει εύστοχα η λαϊκή σοφία. Μιλάω για ένα σχολείο
και µια γενικότερη παιδεία που µορφώνει πολίτες
υπεύθυνους, σκεπτόµενους, καλλιεργηµένους, κοινωνικά
ευαίσθητους, πολίτες µε ιδανικά, αρχές και αξίες, πολίτες
που αγαπούν την πατρίδα τους και νοιάζονται γι΄ αυτήν,
πολίτες µε αναφορά σε ρίζες και παραδόσεις, πολίτες µε
ταυτότητα, που ξέρουν από πού έρχονται και πού πάνε,
πολίτες που σέβονται τους θεσµούς και τιµούν τους
συµπολίτες τους. Μόνο έτσι πιστεύω ότι µπορείς να
αντιµετωπίσεις ριζικά ό,τι έχει φθείρει ψυχικά και
διανοητικά σήµερα τον πολίτη και τον έχει εκτρέψει σε
κάθε
µορφής
παρανοµία
και
διαφθορά.
Λέγοντας αυτά, έχω συνείδηση ότι αναφέροµαι σε µια
αντιµετώπιση των δεινών που µάς κατατρύχουν, η οποία
απαιτεί χρόνο, δυνάµεις και, το κυριότερο, αλλαγή
νοοτροπίας, αλλαγή εθνικής και κοινωνικής πλεύσεως.
Αλλά θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι το πρόβληµα
τής φθοράς που έχουµε υποστεί ως κοινωνία και του
οποίου τώρα συνειδητοποιούµε µία µόνο πλευρά που είναι
η οικονοµική κατάρρευση, επιφαινόµενο και απόρροια
ενός πολύ πιο σύνθετου και ουσιαστικού προβλήµατος, ότι
αυτό θα λυθεί ως διά µαγείας µε κάποια καθαρώς
οικονοµικά µέτρα! Τα αίτια που το προκαλούν-και
ανέφερα ένα από αυτά, το κατ΄ εµέ καθοριστικό- και αν
ακόµη τώρα λυθεί το πρόβληµα τής οικονοµικής κρίσης,
θα επαναφέρουν το πρόβληµα πολύ σύντοµα, αν δεν
υπάρξει ριζική στροφή. Και µια ακόµη διασάφηση. Η
φθορά, η διαφθορά και ο αποπροσανατολισµός τής
ελληνικής κοινωνίας δεν περιλαµβάνει όλους τους
Ελληνες. Είναι ευτυχώς πολλοί, και σε ορισµένα
στρώµατα τής κοινωνίας οι περισσότεροι που δεν έχουν
διαβρωθεί.
Αυτοί είναι και η δύναµη στην οποία µπορεί να
στηριχθεί η χώρα.
Και µια συχνή επωδός: Τι κάνουν οι πνευµατικοί
άνθρωποι τής χώρας; Μιλούν; Παίρνουν θέση; Βοηθούν;
Απάντηση: το ζήτηµα δεν είναι αν µιλούν, διότι είναι
πολλοί αυτοί που µιλούν δηµόσια, που συζητούν, που
προτείνουν. Το ζήτηµα είναι αν τους ακούει κανείς...
Και µάλιστα αν τους ακούν αυτοί που πρέπει πρώτα απ΄
όλα να µάθουν να ρωτούν.
Ο Γεώργιος Μπαµπινιώτης είναι καθηγητής της Γλωσσολογίας,
πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού, τέως
πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
www.babiniotis.gr
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υποχρεωτικό πρόγραµµα σπουδών το
περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος µαθηµάτων.

του καθηγητή Βιοχηµείας του πανεπιστηµίου Brandeis,
Gregory A. Petsko, προς τον πρόεδρο του αµερικανικού
πανεπιστηµίου State University of New York at Albany,
George M. Philip, αναφορικά µε την απόφαση του
τελευταίου να καταργήσει όλους τους τοµείς
ανθρωπιστικών
και
κλασικών
σπουδών
του
πανεπιστηµίου, στις αρχές του ακαδηµαϊκού έτους
2010/11.

οποίο

θα

Οι νέοι άνθρωποι, σε µεγάλο βαθµό, δεν έχουν ακόµα
αποκτήσει τη σοφία εκείνη, η οποία θα τους παρείχε τη
δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα χωρίς να κάνουν
λανθασµένες επιλογές. Στην πραγµατικότητα χωρίς
σοφία είναι δύσκολο για όλους τους ανθρώπους να
επιλέξουν ελεύθερα. Νοµίζω πως πουθενά αλλού δεν έχει
παρουσιαστεί αυτή η ιδέα καλύτερα, από το πέµπτο
κεφάλαιο του Ντοστογιέφσκι «Οι Αδερφοί Καραµαζόφ»,
στην παραβολή του Μεγάλου Ιεροεξεταστή. Στην
παραβολή αυτή ο Χριστός επιστρέφει στη γη και
συγκεκριµένα στη Σεβίλη στην εποχή της Ιεράς Εξέτασης.

Αγαπητέ πρόεδρε,
Πριν από λίγο ανακοινώσατε την κατάργηση των
τµηµάτων Γαλλικών, Ιταλικών, Κλασσικών, Ρωσικών και
Θεατρικών Σπουδών. Αναφέρατε πολλούς λόγους για την
απόφασή σας, µεταξύ των οποίων και το γεγονός πως
πλέον «συγκριτικά, εγγράφονται λιγότεροι φοιτητές σε
αυτά τα προγράµµατα». Φυσικά η απόφασή σας ήταν
επίσης, και ίσως κατά κύριο λόγο, µια απόφαση µείωσης
κόστους - στην πραγµατικότητα δηλώσατε πως αυτή η
απόφαση µπορεί να µην ήταν αναγκαία αν το πολιτειακό
νοµοθετικό σώµα είχε εγκρίνει ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
θα επέτρεπε στο πανεπιστήµιό σας να ορίσει το ποσό των
διδάκτρων του. Τέλος, υποστηρίξατε πως οι
ανθρωπιστικές σπουδές αποµυζούσαν πόρους από το
ίδρυµα σε αντίθεση µε τις θετικές επιστήµες, οι οποίες
φέρνουν χρήµα µε τη µορφή χορηγιών και συµβολαίων.
Ας εξετάσουµε λεπτοµερώς τόσο αυτά όσο και άλλα
σηµεία της αιτιολόγησής σας γιατί νοµίζω πως, αν το
κάνουµε, θα γίνει ξεκάθαρο πως τα γεγονότα στα οποία
στηρίζονται έχουν κάποιες σηµαντικές πτυχές οι οποίες
δεν καλύπτονται στην ανακοίνωσή σας. Πρώτα απ' όλα το
ζήτηµα των εγγραφών. Είµαι σίγουρος πως σχετικά
λιγότεροι φοιτητές παρακολουθούν µαθήµατα σε αυτά τα
αντικείµενα όπως όντως δηλώσατε. ∆εν θα ήταν πολλοί
ούτε και την εποχή που ήµουν εγώ φοιτητής, αν τα
πανεπιστήµια δεν απαιτούσαν από τους φοιτητές να
επιλέγουν µαθήµατα από µια ευρεία γκάµα ακαδηµαϊκών
αντικειµένων (ανθρωπιστικές σπουδές, κοινωνικές
επιστήµες, καλές τέχνες, φυσικές επιστήµες) καθώς και να
αποκτήσουν επάρκεια σε τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα.
Βλέπετε, ο λόγος για τον οποίο οι σχολές των
ανθρωπιστικών σπουδών έχουν χαµηλό ποσοστό
εγγραφών δεν είναι επειδή οι φοιτητές σήµερα
τρελαίνονται για µαθήµατα πιο σχετικά µε το αντικείµενό
τους, είναι το ότι διοικητικά στελέχη σαν κι εσάς, καθώς
και το υποτακτικό διδακτικό προσωπικό, έχετε σταµατήσει
να θέτετε ως προαπαιτούµενο την ευρεία επιλογή
µαθηµάτων και έχετε επιτρέψει στους φοιτητές να
επιλέγουν τα δικά τους ακαδηµαϊκά προγράµµατα - κάτι
που θεωρώ πως ακυρώνει τελείως το καθήκον του
πανεπιστηµιακού προσωπικού ως διδάσκοντες και
µέντορες. Μπορείτε να επιλύσετε το πρόγραµµα των
εγγραφών άµεσα µε το να θεσπίσετε ένα βασικό

Πραγµατοποιεί αρκετά θαύµατα αλλά συλλαµβάνεται από
τους Ιεροεξεταστές και καταδικάζεται να καεί στην πυρά.
Ο Μέγας Ιεροεξεταστής Τον επισκέπτεται στο κελί του για
να του πει πως η Εκκλησία δεν Τον χρειάζεται πλέον. Το
σηµαντικό τµήµα του κειµένου είναι το σηµείο όπου ο
Ιεροεξεταστής του εξηγεί γιατί. Ο Ιεροεξεταστής λέει πως
ο Ιησούς αρνήθηκε τους τρεις πειρασµούς του Σατανά
στην έρηµο για χάριν την ελευθερίας αλλά πιστεύει πως ο
Ιησούς έχει κρίνει λανθασµένα την ανθρώπινη φύση. Με
το να δώσει στους ανθρώπους το δικαίωµα της ελεύθερης
επιλογής ο Χριστός καταδίκασε την ανθρωπότητα σε µια
ζωή µαρτυρίου. Μονάχα αυτό το κεφάλαιο, το οποίο
βρίσκεται σε ένα αρκετά µεγαλύτερο βιβλίο, αποτελεί από
µόνο του ένα από τα µεγαλύτερα έργα της σύγχρονης
λογοτεχνίας. Θα βρίσκατε πολλά µέσα σε αυτό που θα σας
έκαναν να προβληµατιστείτε. Είµαι σίγουρος πως το
διδακτικό προσωπικό του τµήµατος Ρωσικών Σπουδών
του Πανεπιστηµίου σας θα σας µιλούσε µε χαρά για αυτά
τα ζητήµατα - εάν είχατε τµήµα Ρωσικών Σπουδών, κάτι
που φυσικά πλέον δεν έχετε.Έπειτα υπάρχει το ερώτηµα
για το αν η απραξία του πολιτειακού νοµοθετικού
σώµατος δεν σας έδωσε άλλη επιλογή. Είµαι σίγουρος πως
είναι σοβαρά τα προβλήµατα που έχετε να αντιµετωπίσετε
στον προϋπολογισµό σας. Είναι σίγουρα σοβαρά και στο
Πανεπιστήµιο Brandeis όπου εργάζοµαι. Και εµείς επίσης
αναγκαστήκαµε να λάβουµε κρίσιµες στρατηγικές
αποφάσεις καθώς τα έσοδά µας δεν ήταν πλέον σε θέση να
καλύψουν τα έξοδα. Αλλά αποφύγαµε τα δρακόντεια -και
αυταρχικά - µέτρα σας και µια οµάδα του τµήµατός µας,
µε τη βοήθεια όλων των µελών του πανεπιστηµίου,
κατάφερε να επεξεργαστεί ένα σχέδιο µε το οποίο
µπορούµε να κάνουµε περισσότερα µε λιγότερους πόρους.
∆ε λέω πως µπορούν όλες οι λεπτοµέρειες της λύσης που
επιλέξαµε να ταιριάξουν στο ίδρυµά σας αλλά η
διαδικασία σίγουρα θα µπορούσε. ∆ιοργανώσατε µια
συνάντηση στην πόλη αλλά ήταν για να συζητήσετε το
σχέδιό σας και όχι για να αφήσετε το πανεπιστήµιο να
δηµιουργήσει το δικό του. Και οργανώσατε τη συνάντηση
αυτή µια Παρασκευή βράδυ, µια µέρα που λίγοι φοιτητές
ή διδακτικό προσωπικό θα µπορούσαν να παρευρεθούν.
Για να υπερασπιστείτε τη θέση σας είπατε πως ήταν µια
ακατάλληλη στιγµή και υποστηρίξατε πως «υπήρχε

22
Ιούνιος ‘11, Τεύχος 3

περιορισµένη διαθεσιµότητα µεγάλων κατάλληλων
χώρων». Το βρίσκω ιδιαίτερα απροσδόκητο αυτό. Αν ο
Πρόεδρος του Brandeis ήθελε άµεσα µια αίθουσα
διδασκαλίας τότε θα έβρισκε µία. Υποθέτω δεν έχετε πολύ
επιρροή στο πανεπιστήµιό σας.
Μου φαίνεται πως ο τρόπος µε τον οποίο διαχειριστήκατε
την κατάσταση δε θα µπορούσε να αποξενώσει
περισσότερο σχεδόν τους πάντες στην πανεπιστηµιούπολη
σας. Στη θέση σας θα έκανα το παν για να το αποφύγω
αυτό. ∆ε θα ήθελα να καταλήξω στον 9ο λάκκο του 8ου
Κύκλου της Κόλασης, όπου ο ∆άντης, ο µεγάλος ιταλός
ποιητής του 14ου αιώνα, τοποθέτησε εκείνους που
σπέρνουν τη διχόνοια. Εκεί, καθώς αγωνίζονται να βγουν
από το λάκκο για όλη την αιωνιότητα, ένας δαίµονας
διαµελίζει τα σώµατά τους, όπως αυτοί διαµέλισαν άλλους
όσο ζούσαν.
Η Κόλαση είναι το πρώτο βιβλίο της Θείας Κωµωδίας του
∆άντη, ένα από τα σηµαντικότερα έργα του ανθρώπινου
πνεύµατος. Υπάρχουν τόσα πολλά που µπορείτε να
διδαχθείτε από αυτό σε σχέση µε την αδυναµία και την
απερισκεψία του ανθρώπου. Το διδακτικό προσωπικό του
τµήµατος Ιταλικών Σπουδών θα χαιρόταν να σας
αποκαλύψει τα µυστικά του - αν είχατε τµήµα Ιταλικών
Σπουδών, κάτι που φυσικά πλέον δεν έχετε.

Και αλήθεια πιστεύετε πως εκείνο το διδακτικό και
διοικητικό προσωπικό που επικρότησε τη ρεαλιστική
στάση σας (κατά ένα µέρος, πιστεύω, επειδή ένιωσαν
ανακούφιση που δεν χτύπησε για αυτούς η καµπάνα) θα
σας στηρίξει µε την ίδια θέρµη στο µέλλον; Μου έρχεται
στο νου ο µύθος του Αισώπου µε τους ταξιδιώτες και την
αρκούδα: ∆ύο άνδρες περπατούσαν µέσα στο δάσος όταν
ξαφνικά µια αρκούδα πετάχτηκε µέσα από τα δέντρα. Ο
ένας από τους ταξιδιώτες έτυχε να βρίσκεται µπροστά,
οπότε έπιασε το κλαδί ενός δέντρου, σκαρφάλωσε και
κρύφτηκε ανάµεσα στα φύλλα. Ο άλλος, ο οποίος
βρισκόταν αρκετά πίσω, έπεσε , ακίνητος, µε το πρόσωπο
του µέσα στο χώµα. Η αρκούδα ήρθε δίπλα του, έβαλε το
ρύγχος της στο αυτί του και άρχισε να τον µυρίζει. Αλλά
τελικά µε ένα βρυχηθµό η αρκούδα γύρισε και έφυγε γιατί
οι αρκούδες δεν αγγίζουν ψόφιο κρέας. Τότε ο
συνταξιδιώτης του κατέβηκε από το δέντρο και πήγε δίπλα
του και τον ρώτησε γελώντας: «Τι ψιθύρισε η αρκούδα
στο αυτί σου;» «Μου είπε, ποτέ να µην εµπιστεύεσαι ένα
φίλο που σε εγκαταλείπει την ώρα που τον έχεις ανάγκη».

Ήταν ο πρώτος µύθος που έµαθα και αποτελεί ένα
σηµαντικό µάθηµα για τη ζωή για κάθε πρωτοετή φοιτητή
κλασσικών σπουδών. Υπάρχουν εκατοντάδες ακόµα µύθοι
του Αισώπου, εξίσου απολαυστικοί - και διαφωτιστικοί.
Το διδακτικό προσωπικό του τµήµατος Κλασσικών
Σπουδών µε χαρά θα σας µιλούσε γι' αυτούς - αν είχατε
τµήµα Κλασσικών Σπουδών, κάτι που φυσικά πλέον δεν
έχετε.
Όσο για το επιχείρηµα πως οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν
φέρνουν χρήµατα, υποθέτω είναι αλήθεια, αλλά µου
φαίνεται πως αποτελεί εσφαλµένη αντίληψη η ιδέα πως
ένα πανεπιστήµιο θα πρέπει να λειτουργεί σαν επιχείρηση.
∆ε λέω πως δε θα πρέπει να έχει συνετή διαχείριση, αλλά
η ιδέα πως κάθε πανεπιστήµιο θα πρέπει να
αυτοσυντηρείται είναι µια ιδέα που έρχεται σε σύγκρουση
µε τον ίδιο τον ρόλο του πανεπιστηµίου. Φαίνεται πως
εκτιµάτε προγράµµατα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα
- και πρακτικά µαθήµατα τα οποία µπορεί να παράγουν
καινοτόµο έργο για το οποίο θα έχετε την πνευµατική
ιδιοκτησία - περισσότερο από «παλιοµοδίτικα»
προγράµµατα σπουδών. Αλλά τα πανεπιστήµια δεν είναι
µόνο για να ανακαλύπτουν και να κεφαλαιοποιούν τη
νέα γνώση. Οφείλουν επίσης να διατηρούν τη γνώση
για να µη χαθεί στο πέρασµα του χρόνου και αυτό είναι
κάτι το οποίο απαιτεί χρηµατική επένδυση. Υπάρχουν
καλοί λόγοι οι οποίοι µπορούν να δείξουν πως αυτό που
φαίνεται απαρχαιωµένο σήµερα µπορεί να αποκτήσει
ζωτική σηµασία στο µέλλον. Θα σας δώσω δύο
παραδείγµατα. Το πρώτο είναι η επιστήµη της ιολογίας, η
οποία τη δεκαετία του '70 ξεψυχούσε καθώς ο κόσµος είχε
πειστεί πως οι µολυσµατικές ασθένειες δεν αποτελούσαν
πλέον σηµαντικό πρόβληµα υγείας στον ανεπτυγµένο
κόσµο, ενώ άλλα αντικείµενα έρευνας, όπως η µοριακή
βιολογία, ήταν περισσότερο «σέξι».

Έπειτα, στις αρχές της δεκαετίας του '90 ένα µικρό
προβληµατάκι µε το όνοµα AIDS έγινε το πιο σηµαντικό
αντικείµενο προβληµατισµού στον κόσµο σχετικά µε την
υγεία. Ο ιός που προκαλεί το AIDS αρχικά αποµονώθηκε
και χαρακτηρίστηκε από τα Εθνικά Ιδρύµατα Υγείας των
ΗΠΑ και το Ινστιτούτο Παστέρ στη Γαλλία, επειδή ήταν
από τα λίγα εκείνα ιδρύµατα τα οποία διατηρούσαν ακόµα
εύρωστα προγράµµατα ιολογίας. Ίσως το δεύτερο
παράδειγµά µου να σας είναι πιο οικείο. Οι σπουδές
Μέσης Ανατολής, συµπεριλαµβανοµένων σπουδών όπως
αυτών της Αραβικής και Περσικής γλώσσας, ήταν ένα
ελάχιστα «καυτό» αντικείµενο σπουδών στις περισσότερες
πανεπιστηµιουπόλεις τη δεκαετία του '90. Έπειτα ήρθε η
11η
Σεπτεµβρίου
του
2001.
Ξαφνικά
όλοι
συνειδητοποίησαν πως χρειαζόµαστε περισσότερο κόσµο
που να είναι σε θέση να καταλαβαίνει το τι γίνεται σε
εκείνο το µέρος του πλανήτη και, κυρίως, να κατανοεί τη
µουσουλµανική κουλτούρα. Εκείνα τα πανεπιστήµια τα
οποία διατήρησαν τα τµήµατα Μεσανατολικών Σπουδών,
ακόµα και στη φάση που είχαν µειωµένα ποσοστά
εγγραφών, ξαφνικά απέκτησαν τεράστια σηµασία. Εκείνα
τα οποία δεν είχαν... υποθέτω αντιλαµβάνεστε.
Γνωρίζω πως ένα από τα επιχειρήµατά σας είναι πως δε
γίνεται ένα µέρος να προσπαθεί να κάνει τα πάντα. Λέτε:
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«Ας αφήσουµε άλλα ιδρύµατα να έχουν σηµαντικά
προγράµµατα Κλασσικών και Θεατρικών Σπουδών, εµείς
θα εστιάσουµε στο να προετοιµάσουµε φοιτητές για τον
πραγµατικό κόσµο». Λοιπόν, θέλω να πιστεύω πως ήδη
σας έδειξα πως ο πραγµατικός κόσµος είναι αρκετά
ευµετάβλητος στο τι χρειάζεται. Ο καλύτερος τρόπος για
να είναι ο κόσµος προετοιµασµένος για το ξαφνικό σοκ
που µια αλλαγή µπορεί να προκαλέσει είναι να έχει µια
παιδεία όσο το δυνατόν ευρύτερη, γιατί αυτό που
σήµερα βρίσκεται σε τέλµα µπορεί να αποτελέσει το
καυτό αντικείµενο του αύριο. Και η διεπιστηµονική
έρευνα, η οποία είναι στη µόδα αυτόν τον καιρό, είναι
δυνατή µόνο όταν ο κόσµος δεν έχει πολύ εξειδικευµένη
εκπαίδευση. Αν τίποτα από αυτά δε σας πείθει τότε είµαι
πρόθυµος να σας επιτρέψω να µετατρέψετε το ίδρυµα σας
σε ένα µέρος το οποίο ειδικεύεται στην παροχή
εξειδικευµένης γνώσης, αλλά µόνο αν πάψετε να το
αποκαλείτε πανεπιστήµιο και να χαρακτηρίζετε τον εαυτό
σας Πρόεδρό του. Βλέπετε, η αγγλική λέξη university
(πανεπιστήµιο)
προέρχεται
από
τη
λατινική
«universitas» η οποία αναφέρεται στο «σύνολο». ∆εν
µπορείτε να είστε ένα πανεπιστήµιο χωρίς να έχετε ένα
ακµαίο πρόγραµµα ανθρωπιστικών σπουδών. Θα
πρέπει να χαρακτηρίσετε το ίδρυµά σας ως µια
εµπορική σχολή ή, ίσως, µια επαγγελµατική σχολή,
αλλά όχι ως πανεπιστήµιο. Όχι πλέον.
Αδυνατώ πλήρως να δεχτώ πως δεν είχατε άλλη
εναλλακτική. Είναι δουλειά σας ως Πρόεδρος να βρίσκετε
τρόπους επίλυσης των προβληµάτων οι οποίοι δεν
απαιτούν τον ακρωτηριασµό υγιών τµηµάτων. Ο Βολτέρος
είπε πως κανένα πρόβληµα δεν µπορεί να αντισταθεί στην
επίθεση της δηµιουργικής σκέψης. Ο Βολτέρος, το
πραγµατικό όνοµα του οποίου ήταν Φρανσουά Μαρί
Αρουέ, είχε πολλά ζουµερά, πνευµατώδη και λαµπρά
πράγµατα να πει. (η αγαπηµένη µου φράση του είναι
εκείνη που λέει πως «ο Θεός είναι ένας κωµικός που
παίζει για ένα κοινό το οποίο φοβάται να γελάσει»).
Πολλά από αυτά που έγραψε θα σας είναι χρήσιµα. Είµαι
σίγουρος πως το διδακτικό προσωπικό του τµήµατος
Γαλλικών Σπουδών θα χαιρόταν να σας αποκάλυπτε τα
µυστικά των γραπτών του - αν είχατε τµήµα Γαλλικών
Σπουδών, κάτι που φυσικά πλέον δεν έχετε.

περισσότερο τον πολιτισµό µου, µε βοήθησαν ακόµα
στο να σκέφτοµαι, να αναλύω και να γράφω καλύτερα.
Κανένα από τα µαθήµατα θετικών επιστηµών δε µου το
προσέφερε αυτό.
Ένα από τα πράγµατα για τα οποία έχω γράψει, είναι ο
τρόπος µε τον οποίο η γονιδιωµατική αλλάζει τον κόσµο
στον οποίο ζούµε. Η ικανότητά µας να ελέγχουµε το
ανθρώπινο γονιδίωµα πρόκειται να θέσει µερικά από τα
πιο δύσκολα ερωτήµατα στην ιστορία της ανθρωπότητας
µέσα στις επόµενες δεκαετίες, µεταξύ των οποίων και το
ερώτηµα του τι σηµαίνει να είσαι άνθρωπος. Αυτό δεν
είναι µόνο ένα ερώτηµα που αφορά την επιστήµη, είναι
ένα ερώτηµα, η απάντηση του οποίου απαιτεί τη
συµβολή διαφορετικών σφαιρών ανθρώπινης σκέψης,
µεταξύ των οποίων -και κυρίως- τη συµβολή των
ανθρωπιστικών σπουδών. Η επιστήµη η οποία µένει
ανεπηρέαστη από την ανθρώπινη καρδιά και το
ανθρώπινο πνεύµα είναι στείρα, ψυχρή και
εγωκεντρική. Είναι επίσης χωρίς φαντασία. Κάποιες
από τις καλύτερες επιστηµονικές µου ιδέες προήλθαν από
σκέψη και διάβασµα πάνω σε πράγµατα τα οποία
φαινοµενικά δεν έχουν καµία σχέση µε την επιστήµη. Αν
έχω δίκιο στο ότι το ερώτηµα σχετικά µε το τι σηµαίνει να
είσαι άνθρωπος, θα αποτελέσει το κεντρικό ζήτηµα της
εποχής µας, τότε τα πανεπιστήµια που είναι καλύτερα
εξοπλισµένα για να το αντιµετωπίσουν, σε όλες τις πτυχές
του, θα είναι τα πιο σηµαντικά ιδρύµατα ανώτερης
εκπαίδευσης στο µέλλον. Μόλις κάνατε σαφές, ότι το δικό
σας δε θα ανήκει σε αυτά.…………………….Με (όχι και
τόσο ιδιαίτερη) εκτίµηση,

Gregory A. Petsko
Στα µέσα Μαίου 2011 το ΤΕΙ Καβάλας φιλοξένησε τον
Οικοµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο και τον
αναγόρευσε σε «επίτιµο καθηγητή» του Τµήµατος
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου σε µια
εντυπωσιακή, όσο και λιτή τελετή. Αυτός είναι ο λόγος
που προσφώνησε εκείνη την ηµέραστο ΤΕΙ Καβάλας ο
Οικουµενικός Πατριάρχης.

Υποθέτω δε θα έπρεπε να µε εκπλήσει το γεγονός ότι
έχετε δυσκολία να αντιληφθείτε τη σηµασία της
διατήρησης προγραµµάτων σπουδών τα οποία δεν είναι
στη µόδα ή δίνουν την εντύπωση «νεκρών» αντικειµένων.
Από το βιογραφικό σας βλέπω πως δεν έχετε διδακτορικό
ή κάποιο αντίστοιχο πτυχίο και δεν έχετε διδάξει ποτέ
πραγµατικά ούτε έχετε κάνει έρευνα σε κάποιο
πανεπιστήµιο. Ίσως το δικό µου παρελθόν να σας φανεί
ενδιαφέρον. Ξεκίνησα για ένα πτυχίο στις Κλασσικές
Σπουδές (classics major). Σήµερα είµαι καθηγητής
Βιοχηµείας και Χηµείας. Από όλα τα µαθήµατα που
παρακολούθησα κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών
και µεταπτυχιακών µου σπουδών εκείνα που µε
ωφέλησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της καριέρας
µου σαν επιστήµονα, ήταν τα µαθήµατα στις κλασσικές
σπουδές, στις καλές τέχνες, στην ιστορία, την
κοινωνιολογία και την αγγλική λογοτεχνία. Αυτά τα
µαθήµατα δε µε βοήθησαν απλά να εκτιµήσω

Οικουµενικού Πατριάρχη στο
ΤΕΙ Καβάλας
Ιερώτατοι εν Χριστώ αδελφοί,
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίαι και Κύριοι,

επιστήµη και η τεχνολογία προσέφερον και προσφέρουν πολλά
εις τον άνθρωπον. Συνέβαλον εις την υπέρβασιν πολλών
λεγοµένων «µοιραίων» καταστάσεων, εις την αντιµετώπισιν της
ενδείας και της ασθενείας, εις την άνοδον του βιοτικού επιπέδου
και της ποιότητος ζωής και προάγουν τον πολιτισµόν, την
εκπαίδευσιν και την επικοινωνίαν. Ουδείς νουνεχής δύναται να
αµφισβητήση την ανθρωπιστικήν διάστασιν της επιστήµης.
Βεβαίως, δια τα ευεργετήµατα αυτά, η ανθρωπότης πληρώνει βαρύ
τίµηµα. Η επιστηµονική και τεχνική πρόοδος δίδει λύσεις,
δηµιουργεί όµως νέα προβλήµατα, τα οποία η ιδία δυσκολεύεται
να αντιµετωπίση.
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ήµερα, εις τον «αιώνα της Βιολογίας», η Γενετική και η
Βιοτεχνολογία έχουν καταστή δυνάµεις απρόβλεπτοι και
αυτονοµηµέναι από τας πραγµατικάς ανάγκας του ανθρώπου. Η
κυριαρχία της τεχνολογίας και της λογικής της µετατρέπει
ταχύτατα την παγκόσµιον κοινωνίαν εις «τεχνοπώλιον»,
υποτάσσοντας εις τας αρχάς της όλας τας εκφάνσεις του
πολιτισµού. Η επανάστασις της Πληροφορικής όχι µόνον
διευκολύνει την επικοινωνίαν και την οργάνωσιν της ζωής, αλλά
και δηµιουργεί ποικίλας εξαρτήσεις και ανεξελέγκτους
«πλοηγήσεις» και παρεµβάσεις.
Η οικονοµία αναπτύσσεται δυναµικά, αλλά υποτάσσει τον
άνθρωπον εις την τυραννίαν των αναγκών του και εις τον
οικονοµισµόν και την κερδοσκοπίαν.«Ποτέ το χρήµα δεν βοούσε,
όπως σήµερα, απ’ τη µία ως την άλλη άκρη του
πλανήτη», γράφει ο George Steiner. Κατωρθώσαµεν να αντλώµεν
από την φύσιν ποικίλα και πλούσια αγαθά, αλλά έχοµεν µετατραπή
εις εκµεταλλευτάς και καταστροφείς της φύσεως.
Ο ονοµαστός σύγχρονος θεολόγος J. Molten παρατηρεί ευστόχως
τα εξής:«Παγκοσµιοποιούµεν τον τεχνικόν πολιτισµόν µας, χωρίς να
υπολογίζωµεν τας δυνατότητας και τα αδύνατα σηµεία αυτού του
πλανήτου. Παγκοσµιοποιούµεν την οικονοµίαν µας, εις βάρος των
φυσικών πόρων αυτής της γης. Τα αποκαλούµεν αυτά «πρόοδον»,
όµως η πρόοδος ηµών σηµαίνει οπισθοδρόµησιν δια τα υπόλοιπα
έµβια όντα και απειλήν δια την εύθραυστον ισορροπίαν των όρων
ζωής. Εξαφανίζονται πάµπολλα είδη του ζωϊκού βασιλείου, το κλίµα
επιδεινώνεται, αι έρηµοι επεκτείνονται, διαπιστώνεται άνοδος της
στάθµης της θαλάσσης. Όλοι γνωρίζοµεν την µελέτην του Club of
Rome του 1972 δια τα «Όρια της αναπτύξεως», όµως δεν σεβόµεθα
αυτά τα όρια» (J. Moltmann).
∆υστυχώς, οι κίνδυνοι αυτοί επιτείνονται σήµερον δια δύο
λόγους:Πρώτον, επειδή ο άνθρωπος φαίνεται να πιστεύη αφελώς η
αυταπατώµενος ότι το περιβάλλον είναι εις θέσιν να ανανεώνεται
εις το διηνεκές και να αντέχη και την πλέον ακραίαν
εκµετάλλευσιν. ∆εύτερον, λόγω του γεγονότος ότι σήµερα πολλοί
από εκείνους, οι οποίοι αποφασίζουν δια τας εξελίξεις και
καθορίζουν το µέλλον, πιστεύουν αναφανδόν εις την
παντοδυναµίαν της επιστήµης και της τεχνολογίας και εις την
απόλυτον ασφάλειαν των τεχνολογικών των επιτευγµάτων.
Είναι προφανές ότι αι σύγχρονοι κοινωνίαι προσπαθούν να
διαφοροποιηθούν και να αποκοπούν οριστικώς από το παρελθόν,
από πεπαλαιωµένας κατ αὐτάς λύσεις των µεγάλων προβληµάτων,
εθελοτυφλούσαι εµπρός εις την πραγµατικότητα των αµεταθέτων
όρων της ανθρωπίνης ζωής, αλλά και της ζωής γενικώτερον.
Λησµονούν το «µη µεταιρε όρια α οι πατέρες καλώς έθεντο».

Είµεθα όλοι συγκλονισµένοι από το δράµα του λαού της
Ιαπωνίας. Σαφώς ο σεισµός και το σεισµικόν υπερθαλάσσιον
κύµα – το τσουνάµι- προκάλεσαν την βιβλικήν καταστροφήν.
Όµως δια το γεγονός ότι το ατύχηµα ήτο και «πυρηνικόν» δεν
ευθύνεται, βεβαίως, ο σεισµός, αλλά ηµείς, οι οποίοι
κατασκευάζοµεν πυρηνικά εργοστάσια, παρ ὅλον ότι γνωρίζοµεν
τους κινδύνους. Πταίει η ύβρις, η επιστηµονική υπεροψία του
συγχρόνου ανθρωποθεού, ο οποίος νοµίζει ότι είναι παντοδύναµος,
και επίσης η πίστις ηµών εις την προτεραιότητα των οικονοµικών
κριτηρίων, δηλαδή η λογική της παραγωγής ευθηνής ενεργείας, η
µείωσις του κόστους, εις βάρος, φυσικά, της ασφαλείας των
πυρηνικών σταθµών.
Τι ποιητέον; Τι δέον γενέσθαι; Είναι άραγε πιο αργά από όσον
φανταζόµεθα; Είναι δυνατόν να σταµατήση η πορεία από την
σύγχρονον οικολογικήν κρίσιν προς την παγκόσµιον οικολογικήν
καταστροφήν; Πόσον ασφαλείς είναι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες,
πόσον ειρηνική ηµπορεί να χαρακτηρισθή η χρήσις της πυρηνικής
ενεργείας; Είναι προφανές ότι ειρήνη σηµαίνει ειρήνη και µε την
γην. Όµως, η ειρηνική αξιοποίησις της πυρηνικής ενεργείας ήτο
µόνον κατ’ επίφασιν ειρηνική, διότι αποτελεί απειλήν δια το
φυσικόν περιβάλλον και δια την ανθρωπίνην ζωήν. Εµφανέστατα,
η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ασφαλής, δεν είναι «πράσινη

ενέργεια», όπως ποικιλοτρόπως υποστηρίζεται. Εφ ὅσον τα
πυρηνικά εργοστάσια θεωρούνται οικονοµική επένδυσις, είναι
αδύνατον να µην υπακούουν εις τους νόµους της αγοράς και εις
την λογικήν του κέρδους.

λοι γνωρίζοµεν, πως ξεκίνησε η στροφή εις την κατασκευήν
πυρηνικών εργοστασίων. Το ενεργειακόν πρόβληµα της δεκαετίας
του 1970 και η πετρελαϊκή κρίσις, µε την εκτίναξιν της τιµής του
πετρελαίου και τον γενικώτερον προβληµατισµόν δια τα
ενεργειακά αποθέµατα του πλανήτου µας, έθεσαν επί τάπητος
οξύτερον το θέµα της ενεργείας. Λύσις εθεωρήθη η κατασκευή
πυρηνικών εργοστασίων, τα οποία εγγυώντο την παραγωγήν
αφθόνου ενεργείας µε µικρότερον κόστος. Εις την πορείαν
απεδείχθη, βεβαίως, ότι και το οικονοµικόν κόστος ήτο αρκετά
υψηλόν, αλλά κυρίως ότι το οικολογικόν κόστος ήτο
δυσβάστακτον, όχι µόνον αναφορικώς προς το πρόβληµα
διαχειρίσεως των πυρηνικών αποβλήτων, αλλά και ως προς τα
ενδεχόµενα ατυχήµατα, µε απροβλέπτους συνεπείας δια την φύσιν
και τον άνθρωπον.

Το πυρηνικόν ατύχηµα του Τσερνοµπίλ της 26ης Απριλίου
1986, προυξένησεν ισχυρόν «σοκ», όχι όµως ικανόν να
αποτρέψη
την
κατασκευήν
νέων
πυρηνικών
αντιδραστήρων, αφού η ανεπτυγµένη δυτική τεχνολογία
εθεωρείτο εγγύησις δια την ασφαλή λειτουργίαν των. Είδοµεν,
όµως, ότι η νέα τεχνολογία δεν άντεξε τον σεισµόν της Ιαπωνίας,
µε αποτέλεσµα την οικολογικήν τραγωδίαν της Φουκουσίµα, τον
παρελθόντα Μάρτιον. Είναι προφανές ότι εάν συνεχίσωµεν να
έχωµεν αυτήν την νοοτροπίαν, να κρατώµεν εν λειτουργία τους
υπάρχοντας πυρηνικούς αντιδραστήρας και να οικοδοµώµεν νέους
πυρηνικούς σταθµούς, µε βάσιν κυρίως οικονοµικούς
υπολογισµούς και δείκτας, τότε η εποµένη πυρηνική καταστροφή
είναι όχι απλώς πιθανή, αλλά προγραµµατισµένη και βεβαία.

αφώς, το εκρηκτικόν µίγµα της τυφλής εµπιστοσύνης εις την
δύναµιν της τεχνολογίας και εις τον άκρατον οικονοµισµόν και
κερδοσκοπισµόν επιτείνει τους κινδύνους δια τον άνθρωπον και
την ακεραιότητα του κόσµου του. Καθηµερινώς προβάλλονται
ανερυθριάστως οικονοµικαί θεωρίαι και στρατηγικαί χωρίς
ηθικόν έρεισµα και µε µοναδικόν κριτήριον την µεγιστοποίησιν
του κέρδους. Είναι χαρακτηριστικόν ότι εις την Ιαπωνίαν γίνονται
σήµερον ογκώδεις διαδηλώσεις, µε αίτηµα την άµεσον διακοπήν
της λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων και την οριστικήν
στροφήν εις ηπίας µορφάς ενεργείας. Εις αυτά τα αιτήµατα
αντιπαρατίθενται, όµως, συστηµατικώς το οικονοµικόν κόστος και
η αρχή της αναπτύξεως. Και εις την Γερµανίαν εκτυλίσσεται
έντονος συζήτησις δια το ενεργειακόν πρόβληµα, µε έµφασιν εις
την ανάγκην ταχείας απεξαρτήσεως από την πυρηνικήν ενέργειαν.
Το αντεπιχείρηµα είναι, και εδώ, το υψηλόν κόστος της ηπίας
ενεργείας, η αναπόφευκτος αύξησις της φορολογίας και αι µεγάλαι
ενεργειακαί ανάγκαι της βιοµηχανίας, δηλαδή καθαρώς
οικονοµικά κριτήρια.
Γνωρίζοµεν την ρίζαν του κακού! Της καταστροφής του
εξωτερικού κόσµου προηγείται πάντοτε µία εσωτερική «ανατροπή
των αξιών», µία πνευµατική και ηθική καταστροφή.

ύγχρονος επιφανής ορθόδοξος θεολόγος, ο καθηγητής
Μαντζαρίδης, παρατηρεί ορθώς: «Η οικολογική κρίσις είναι κρίσις
της επιστήµης, της τεχνολογίας, της οικονοµίας, της πολιτικής, του
δικαίου, της ηθικής, της θρησκείας. Είναι κρίσις του φρονήµατος,
του ήθους και της συµπεριφοράς του ανθρώπου µέσα εις την
κτίσιν.Η οικολογική κρίσις µπορεί να χαρακτηρισθή ως
µετάστασις της ηθικής και της κοινωνικής κρίσεως από τον
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άνθρωπον εις την κτίσιν. Είναι η φανέρωσις της ανθρωπίνης
αµαρτίας εις τας οικολογικάς διαστάσεις της».

ο οικολογικόν πρόβληµα είναι διάστασις της κρίσεως ενός
πολιτισµού οικονοµοκεντρικού, τεχνοκρατικού, ατοµικιστικού,
αλαζονικού, ενός πολιτισµού της ποσότητος και των αριθµών, του
κέρδους και της καταναλώσεως, του ευδαιµονισµού και της
ασυδοσίας. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι αποτέλεσµα
µιας συγκεκριµένης επιλογής του τρόπου οικονοµικής,
τεχνολογικής και κοινωνικής αναπτύξεως, η οποία περιφρονεί
τόσον το ανθρώπινον πρόσωπον όσον και την φύσιν.
Τα πυρηνικά όπλα και τα πυρηνικά εργοστάσια είναι σύµβολον
προµηθεϊκού τιτανισµού, έκφρασις του «συµπλέγµατος ισοθεΐας»
του νεωτερικού ανθρώπου. Ο αλαζονικός ανθρωποθεός παραµένει
η µόνιµος απειλή δια την ανθρωπότητα και την φύσιν. Εµπειρίαι,
όπως η ανθρωπιστική και οικολογική καταστροφή του Τσερνοµπίλ
και της Φουκουσίµα, αλλά και η λεγοµένη «Hiroshima της Ινδίας»,
η διαφυγή τοξικών αερίων από το εργοστάσιον της Union Carbide
εις την πόλιν Bophal, κατά τον ∆εκέµβριον του 1984, µε χιλιάδας
νεκρών, µε φοβεράς επιπτώσεις εις την υγείαν αµετρήτων
ανθρώπων και µε ανυπολογίστους περιβαλλοντικάς καταστροφάς,
καθώς επίσης και η εκτεταµένη µόλυνσις του κόλπου του Μεξικού
από την διαρροήν πετρελαίου προσφάτως, µας υπενθυµίζουν ότι αι
λέξεις µέτρον και ευθύνη πρέπει να έχουν κεντρικήν θέσιν εις την
σκέψιν και την δράσιν µας. Επειδή είµεθα η εποχή της
δυνατότητος να υπερβαίνωµεν τα όρια, δια τούτο είναι καίριον να
σεβώµεθα τα όρια και τα µέτρα. Αυτό είναι η αληθής δύναµις του
ανθρώπου και όχι η άποψις ότι είµεθα απόλυτοι κυρίαρχοι, ότι
αποτελούµεν πρωταγορικώς «πάντων χρηµάτων µέτρον». ∆εν
αρκεί, τελικώς, η πληροφόρησις δια τας απειλάς κατά του
περιβάλλοντος, δια την λειτουργίαν της και τας αντοχάς της
φύσεως, αφού απεδείχθη ότι ο άνθρωπος γνωρίζει, αλλά δρα ως να
µη εγνώριζεν. Οφείλοµεν να αναπτύξωµεν οικολογικήν ευθύνην,
νέαν οικοφιλικήν ηθικήν, να υπερβώµεν το έχειν και τον
λεγόµενον «monytheism», µέσα εις ένα οικολογικόν και
προσωποκεντρικόν πολιτισµόν.

εµελιώδεις αρχαί και αξίαι αυτού του πολιτισµού θα είναι αι
εξής:
1)
Επειδή µία ανθρωπότης προσανατολισµένη εις τον
ευδαιµονισµόν και την συσσώρευσιν πλούτου, εις το
«καθελώ µου τας αποθήκας και µείζονας
οικοδοµήσω» και εις το «αναπαύου, φάγε, πίε,
ευφραίνου», είναι αδύνατον να επιβιώση, οφείλοµεν
να αγωνιζώµεθα δια την εγκαθίδρυσιν ενός µετοχικού
πολιτισµού, του πολιτισµού του «εµείς», που
εµπερικλείει και την αλληλεγγύην µας µετά της
κτίσεως. ∆εν υπάρχει «επί γης ειρήνη» χωρίς ειρήνην
µε την γην.
2)
∆ια την αντιµετώπισιν των κοινών προβληµάτων,
απαιτείται κοινή προσπάθεια, συνεργασία και
αλληλοϋποστήριξις, πέραν των διαφορών των
πολιτισµών και των συµφερόντων. Το αίτηµα των
καιρών είναι η πολύπλευρος κινητοποίησις εις τον
χώρον της παιδείας και της εκπαιδεύσεως, της
επιµορφώσεως των ενηλίκων και του πολιτισµού, εις
το επίπεδον της τοπικής αυτοδιοικήσεως, του
κράτους, των διεθνών σχέσεων και των διεθνών
οργανισµών
καθώς
και
των
θρησκευτικών
κοινοτήτων.
3)
Αι µεγάλαι θρησκευτικαί παραδόσεις, αι οποίαι
διασώζουν ζωτικάς αληθείας δια τον άνθρωπον και
τον κόσµον, οφείλουν να συµβάλουν εις την ριζικήν
αλλαγήν νοοτροπίας και να στρέψουν τους ανθρώπους
εις το βάθος και την αλήθειαν της ζωής και των
πραγµάτων, εις τον σεβασµόν του ανθρωπίνου
προσώπου, ο οποίος είναι αδιανόητος χωρίς την
προστασίαν του «οίκου» του προσώπου, δηλαδή του
φυσικού περιβάλλοντος.

µας εις εκείνας τας µορφάς ενεργείας, αι οποίαι απειλούν τους
όρους της ζωής εις την γην, και να αγωνιζώµεθα δια την
επικράτησιν των εναλλακτικών και ηπίων µορφών ενεργείας,
απαιτούντες να µη λαµβάνωνται οικονοµικαί αποφάσεις χωρίς να
υπολογίζωνται αι επιπτώσεις των εις το περιβάλλον. Οικονοµικαί
αποφάσεις, αλλά συγχρόνως και οικολογικαί!
Κυρίαι και Κύριοι,

Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία αφουγκράζεται την
κραυγήν αγωνίας της γης, των εµβίων όντων και του κατ’ εικόνα
και καθ’ οµοίωσιν Θεού πλασθέντος ανθρώπου, που πάσχουν από
τας οδυνηράς επιπτώσεις του αλαζονικού επιστηµονισµού και της
αλογίστου γεωκτονίας. Ο αγών δια την προστασίαν της κτίσεως
είναι διάστασις της πίστεώς µας, είναι περιεχόµενον της ζωής εν
Εκκλησία. Μέσα εις την φιλάνθρωπον και οικοφιλικήν Παράδοσιν
της Ορθοδοξίας, εις αυτό το «στερεό έδαφος» όπου «πατά η ψυχή
µας», όπως θα έλεγεν ο ποιητής (Ο. Ελύτης), αι επιταγαί του
οικολογικού πολιτισµού αποκτούν έµφασιν ως εντολαί του Θεού
της αγάπης, του Θεού της ειρήνης επί γης, η οποία είναι ειρήνη µε
τον Θεόν, ειρήνη µε τον συνάνθρωπον, αλλά και ειρήνη µε την γην
και ειρήνη της γης.

πί αυτής της θεολογικής και βιωµατικής βάσεως, η Ορθόδοξος
ηµών Εκκλησία, η Εκκλησία του ευχαριστιακού τρόπου του
βίου και της ευχαριστιακής χρήσεως της δηµιουργίας,
πρωτοστατεί εις την οικολογικήν ευαισθητοποίησιν των
ανθρώπων. Αντιστέκεται µε σθένος εις όσους θεωρούν -λίαν
κακώς- το βιβλικόν «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε
την γην και κατακυριεύσατε αυτής» (Γεν. 1, 28), απαρχήν της
κυριαρχικής στάσεως του ανθρώπου έναντι της κτίσεως, η οποία
στάσις ωδήγησεν εις την σύγχρονον οικολογικήν κρίσιν.
Επιµένοµεν ότι η εκµετάλλευσις της δηµιουργίας είναι
διαστρέβλωσις του χριστιανικού ήθους και όχι συνέπειά του. Ο
«Θεός ηµών» είναι ο Θεός της αλληλεγγύης µε τον άνθρωπον και
την κτίσιν. Είναι ο Θεός όστις «επεσκέψατο ηµάς εξ ύψους», ο
Θεός, τον Οποίον συναντώµεν «εν τω κόσµω». Το µεγαλείον του
χριστιανικού ήθους είναι το γεγονός ότι συνδυάζει το «εν τω
κόσµω» µε το «ουκ εκ του κόσµου». «Γενηθήτω το θέληµά σου,
ως εν ουρανώ και επί της γης», εύχονται οι πιστοί αδιαλείπτως.
Ο χριστιανός είναι ευχαριστιακός άνθρωπος, ιερεύς της
δηµιουργίας, φύλαξ και εταίρος της κτίσεως. Αυτόν τον
ευχαριστιακόν, µετοχικόν και ασκητικόν πολιτισµόν της
Ορθοδοξίας κηρύττοµεν, από την ορθόδοξον ηµών πίστιν εις τον
σκηνώσαντα εν ηµίν Λόγον του Θεού αντλούµεν δύναµιν και
θάρρος εις τον αγώνα µας δια την προστασίαν του περιβάλλοντος.
Ευχαριστούµεν δια την προσοχήν σας.

ρέπει να κλείνωµεν τα ώτα εις το κυνικόν «∆εν υπάρχει άλλη
λύσις», εις την θέσιν ότι είναι παράλογον και επικίνδυνον να µη
υποτασσώµεθα εις τας επιταγάς της οικονοµίας και της
οικονοµικής προόδου. Οφείλοµεν να εκφράζωµεν την αντίθεσίν
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ιστορία ξεκίνησε πολλά
χρόνια πριν, το 392 π.Χ. όταν ο
Αριστοφάνης ήταν ήδη 58 ετών.
Κάποια στιγµή, στην ώριµη αυτή
ηλικία, ο µεγάλος θεατρικός
συγγραφέας
φαίνεται
να
απηύδησε από τα καµώµατα των
ανδρών στην εξουσία (όπως θα
µπορούσε να είχε απηυδήσει και κάποιος πιο σύγχρονος)
και στην προσπάθεια να τους προσγειώσει (τους άνδρες)
έγραψε τις «Εκκλησιάζουσες», δηλαδή αυτές που πάνε
στην «Εκκλησία του ∆ήµου», δηλαδή τη Βουλή του
κράτους των Αθηνών, δηλαδή: τις «Βουλευτίνες».
Απηύδησε ο Αριστοφάνης από τη συµπεριφορά των
ανδρών βουλευτών που αρέσκονταν να κάνουν µόνο ότι
τους συνέφερε προσωπικά, χωρίς να νοιάζονται για τους
υπόλοιπους ή τις παράπλευρες απώλειες (αφού µάλλον εις
µάτην φαίνεται να έγραψε τη «Λυσιστράτη 19 χρόνια πριν
τις «Εκκλησιάζουσες» βάζοντας τις γυναίκες να αρνηθούν
τις συζυγικές τους σχέσεις µε αντάλλαγµα «stop the war
now»). Στα 58 του, λοιπόν, όπως είπαµε, ο µεγάλος
σατιρικός µας σκέφθηκε ότι η Αθήνα χρειάζεται κάτι πιο
ριζοσπαστικό για να συνέλθει: Η εξουσία έπρεπε να
αλλάξει χέρια. Και από προνόµιο των ανδρών να γίνει
προνόµιο των γυναικών. Ίσως γιατί µόνο όταν χάνουµε
κάποιο αγαθό αντιλαµβανόµαστε τί είχαµε και τί χάσαµε.
Νίκος
Κιούρτης,
υπεύθυνος
δικτυακής
εφηµερίδας
ΕνΕπι∆ράση
ΤΕΙ Καβάλας

υσικά, δια της δηµοκρατικής οδού θα έπρεπε να
περάσουν κάποιοι αιώνες έως ότου υλοποιηθεί το
µεγαλεπήβολο σχέδιό του. Έτσι, αποφάσισε να δώσει µε
δόλο την εξουσία στις γυναίκες. Βάζοντάς τες να
παραστήσουν αιφνιδιαστικά ένα πρωί τους άνδρες στη
Βουλή (µε γένεια, ανδρική φωνή, µπότες και βαρύ παλτό),
έτσι ώστε να καταφέρουν να ψηφίσουν ένα νόµο: Αυτόν
που θα τις παραχωρούσε την εξουσία! Τότε µάλλον δεν
γίνονταν face control στην Πνύκα!
Οι γυναίκες, βέβαια, αποδεικύουν στη ροή του έργου, πως
ούτε αυτές είναι έτοιµες να αναλάβουν στα σοβαρά την
ευθύνη
της
εξουσίας,
αφού
τα
έκτροπα
πολλαπλασιάζονται µε µαθηµατική ακρίβεια έως τον
επίλογο…

ι ερχόµαστε στη Θεατρική Οµάδα του ΤΕΙ µε την
ονοµασία «Θεατοί εν δράσει». Ξεκίνησαν αρχές του
χρόνου
να
επεξεργάζονται
το
υλικό,
τις
«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη σε µετάφραση
Πολύβιου ∆ηµητρακόπουλου και διασκευή Ανδρέα
Βουτσινά. Από συνάντηση σε συνάντηση (µεταξύ
«Στέγης Φίλων Γραµµάτων και Τεχνών» και «Σηµάτων

Καπνού») µεταξύ 20.00 και 02.00 ή ακόµη και 04.00 το
πρωί, αφού η µέρα ήταν και είναι αφιερωµένη στις
σπουδές, δηλαδή στις θεωρίες και τα εργαστήρια, οι 40
περίπου συντελεστές της παράστασης, όλοι τους φοιτητές
του ΤΕΙ Καβάλας, πέρασαν από ατελείωτες πρόβες
αποµνηµόνευσης, διδασκαλίας κίνησης, διδασκαλίας
έκφρασης και χειρωνακτικής εργασίας, µια και η οµάδα
κάνει σχεδόν τα πάντα µόνη της. Μόνη της καρφώνει,
µόνη της βάφει, µόνη της µεταφέρει, µόνη της στήνει και
ξεστήνει, µόνη της ράβει τα κοστούµια της, µόνη της
καθαρίζει το χώρο, µόνη της κάνει το απαραίτητο
µακιγιάζ, µόνη της πληρώνει για κάποια µικροέξοδα, µόνη
της περιφρουρεί το χώρο, µόνη της κάνει τα γραφιστικά,
µόνη της τυπώνει. Όλες αυτές οι δραστηριότητες δεν είναι
φυσιολογικές για επαγγελµατίες ηθοποιούς, οι οποίοι
έχουν να συγκεντρωθούν µόνο στο ρόλο τους.

Παρά την «αυτάρκεια» οι ελλείψεις πάµπολλες. Κυρίως
αυτή του χώρου. Για να αναπτύξεις 25 άτοµα στο χορό
µιας αρχαίας κωµωδίας χρειάζεσαι χώρο. Ο οποίος,
δυστυχώς, δεν υπάρχει. Ή µάλλον υπάρχει, αλλά είναι
απλησίαστος. Για χειµώνα µιλάµε. Γιατί οι λιγοστοί
«µεγάλοι» χώροι που υπάρχουν στην Καβάλα, (εννοώ
σωστούς χώρους µε θέρµανση, τουαλέτες κλπ.) δυστυχώς
δεν προσφέρονται σε ερασιτεχνικές οµάδες και αν δοθούν
µια φορά µετά κόπων και βασάνων, δεν ξαναδίδονται. Οι
πρόβες, όµως, ενός αρχαίου δράµατος είναι µια επίπονη
επαναλαµβανόµενη διαδικασία! Πενία, όµως, τέχνας
κατεργάζεται. Έτσι, το έργο «σπάει» σε επιµέρους
σκηνές, προβάρεται κοµµάτι-κοµµάτι και στο τέλος
επανενώνεται επί σκηνής, λίγο πριν παιχτεί για πρώτη
φορά στο κοινό! Όσοι γνωρίζουν από θέατρο,
αντιλαµβάνονται πόσο δύσκολο είναι αυτό για
επαγγελµατίες ηθοποιούς, κι εδώ µιλάµε για
ερασιτέχνες…

Οι «Εκκλησιάζουσες» πρωτοπαίχτηκαν ολοκληρωµένες
(όλα τα κοµµάτια µαζί) στη Θεατρική Πανεπιστηµιάδα
Σερρών στις 29 Μαίου 2011!
Και απέσπασαν
ενθουσιώδεις κριτικές. Τι δείχνει αυτό; Πόσο σηµαντική
και βαρύνουσα είναι η θεατρική διδασκαλία της Κάλλης
Πρεπόνη, της θεατρολόγου που διδάσκει και συµβουλεύει
τους «Θεατούς εν δράσει» και παράλληλα σκηνοθετεί για
την οµάδα αυτή. Και βέβαια, δείχνει και πόσο επίµονα,
υποµονετικά και καλλιτεχνικά ευαίσθητα είναι τα παιδιά,
οι ηθοποιοί, οι φοιτητές που συµµετέχουν στη Θεατρική
Οµάδα, η οποία επέστρεψε στην Καβάλα µε τις καλύτερες
των εντυπώσεων και µια από τις καλύτερες εµφανίσεις
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πανεπιστηµιακής
οµάδας
Πανεπιστηµιάδα Σερρών.

στην

7η

Θεατρική

Υ.Γ. : Κάποια από τα παιδιά έχουν ήδη ξενοικιάσει από
την Καβάλα και ζουν αλλού. Για τον Αριστοφάνη, όµως,
έρχονται
ευχαρίστως
στην
Καβάλα.
Οι
πιο
αποµακρισµένοι εξ αυτών µας κάνουν την τιµή να έρθουν
από τη Ζάκυνθο και τη Λέρο!

Οι «Θεατοί εν δράσει» έπαιξαν έκτοτε Αριστοφάνη άλλες
δυο φορές: Στο ανοιχτό αµφιθέατρο του ΤΕΙ Καβάλας
στις 12 και 13 Ιουνίου 2011. Και ήταν δυο φανταστικές
παραστάσεις που τιµούν το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα Καβάλας και τις έννοιες «Παιδεία»,
«Εκπαίδευση», «Πολιτισµός» και «Θέατρο». Στην έναρξη
της παράστασης της 12ης Ιουνίου ο καιρός δεν ήταν
φιλικός, στη συνέχεια όµως συµµετείχε κι αυτός,
υποκύπτοντας στην επιµονή και το πείσµα διακοσίων
περίπου θεατών και σαράντα συντελεστών. Τη δεύτερη
µέρα της παράστασης, την 13η Ιουνίου, ο καιρός ήταν πιο
µαλακός, σχεδόν χαµογελούσε φιλικά. Παρ’ ότι η δεύτερη
αυτή παράσταση δεν προαναγγέλθηκε ευρέως, 150
περίπου άνθρωποι βρήκαν και πάλι το δρόµο προς το ΤΕΙ.
Ήταν πανέµορφα. Ο καιρός, η βραδιά, οι άνθρωποι. Το
ίδιο και η παράσταση. Όσοι κατάφεραν να δουν τις δυο
αυτές παραστάσεις δεν πίστευαν στα µάτια τους. ∆εν
πίστευαν, ότι αυτό το αποτέλεσµα µπορεί να προήλθε από
ερασιτέχνες ηθοποιούς. Σε τελική ανάλυση µου φάνηκαν
ευτυχείς Αριστοφάνης και Βουτσινάς, καθώς κοιτούσαν
από µια γωνιά το αποτέλεσµα των κόπων µιας απίθανης
οµάδας. Ιδού τα ονόµατά τους: Αρβανιτάκη ∆ιονυσία,
Ανδρεάδης Βασίλης, Αντωνιόζας Πάρης, Γκολφοµήτσου
Ιουλιέτα, Γράβανη Βάσω,
∆αλακούρα
Χριστίνα,
∆ηµητριάδης Κωνσταντίνος, ∆ιαµαντής Γιώργος,
Ζαραφίδου Μαρία, Ζήσης Ιωάννης, Καράβας Γιάννης,
Καραγεώρας Βαγγέλης, Κεκρίδου Θένια, Κολτούκη
Ντέµη-∆ήµητρα, Κούρταλη Ελένη, Κοντόπουλος Νίκος,
Κουτρογιάννης Παναγιώτης, Λούκαρης Αποστόλης,
Μακρής Μάνος, Μανωλά Στέλα, Μουσουνάκη
Κωνσταντίνα, Παναγιώτου Αντρέας, Παντελόπουλος,
Λεωνίδας, Παρασχίδου Βάσω, Παυλίδης Ελευθέριος,
Τζήκας Ηλίας, Τριανταφυλλίδου Αθανασία, Τσακίρη
Ευθαλία, Τσακίρης Ιωάννης, Τσιαράπα Μαρία,
Τσιάντας Νίκος, Τσιρκινίδου Βούλα, Χατζηγιάννη
Μαριέλπη.

Εκπαιδευτική Ροµποτική αποτελεί µια καινοτόµα
µαθησιακή µεθοδολογία η οποία συνδυάζει στοιχεία
βασικών επιστηµών (φυσική, µηχανολογία), νέων
τεχνολογιών πληροφορικής (ανάπτυξη λογισµικού,
τεχνητή νοηµοσύνη) και µελέτης της ανθρώπινης
συµπεριφοράς. Η εκπαιδευτική ροµποτική από
παιδαγωγικής πλευράς εντάσσεται στο πλαίσιο του
κατασκευαστικού εποικοδοµισµού (constructionism). Η
ενασχόληση των µαθητών µε τη ροµποτική δηµιουργεί
δύο δραστηριότητες, µια κατασκευαστική και µια
προγραµµατιστική. Η τεχνητή κατασκευή δηµιουργείται
απ’ τους µαθητές αξιοποιώντας ένα σύνολο δοµικών
υλικών όπως είναι τα Lego Mind Storms. Σε ένα φύλλο
εργασίας καταγράφουν τη σκέψη τους µε διάφορους
τρόπους όπως ελεύθερο κείµενο, ψευδοκώδικα
ή λογικό διάγραµµα. Μέσω του υπολογιστή
προγραµµατίζουν µε οπτικό προγραµµατισµό τη
συµπεριφορά της ροµποτικής οντότητας. Η αντιµετώπιση
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της µάθησης ως ψυχαγωγίας µε τη χρήση των ροµπότ LM
αποτελεί µια ευχάριστη
δηµιουργική µέθοδο διδασκαλίας για την εκµάθηση
βασικών εννοιών προγραµµατισµού.

ντικείµενο της «Εκπαιδευτικής Ροµποτικής» αποτελεί η
ανάπτυξη εφαρµογών στην προετοιµασία των παιδιών για
τις νέες τεχνολογίες. Η εκπαιδευτική δυναµική της
ροµποτικής οδηγεί τους µαθητές στο να συνθέσουν µια
µηχανική οντότητα (π.χ. ένα µοντέλο αυτοκινήτου) και να
την κατευθύνουν µε τη βοήθεια ενός απλού και εύχρηστου
προγραµµατιστικού περιβάλλοντος.

εισαγωγή της ροµποτικής στο «ψηφιακό σχολείο»
υποστηρίζεται απ’ τις πιο σύγχρονες θεωρίες µάθησης
σύµφωνα µε τις οποίες η δηµιουργία της νέας γνώσης
είναι περισσότερο αποτελεσµατική όταν οι µαθητές
εµπλέκονται στην κατασκευή προϊόντων που έχουν
προσωπικό νόηµα για τους ίδιους. Μέσα από τις
δραστηριότητες, που θα αναπτυχθούν στα σχολεία, τα
παιδιά θα έχουν ευκαιρίες να εκφραστούν µέσω της
προσωπικής
ανακάλυψης
και
δηµιουργίας,
να
καθοδηγήσουν τα ίδια το σχεδιασµό των κατασκευών
τους, να δοκιµάσουν τα δικά τους ροµποτικά µοντέλα και
να µοιραστούν τις ιδέες τους σε ένα συνεργατικό
περιβάλλον µάθησης.

ο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (ΚΤΕ ΑΜΘ) θέλοντας να
συµβάλει στη διάδοση της Εκπαιδευτικής Ροµποτικής
δηµιούργησε µια πλατφόρµα µε στόχο την επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που είναι διατεθειµένοι
να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο αντικείµενο.
σχεδίαση δραστηριοτήτων µε ροµποτικές κατασκευές
συνδέεται µε την εκπλήρωση ενός έργου µε στόχο την
επίλυση ενός προβλήµατος. Τα στάδια εργασίας, που θα
γίνουν ως φάσεις µιας ενιαίας εργασίας, µπορούν να
επαναλαµβάνονται µε κυκλικό τρόπο ή να επικαλύπτονται.

είναι µια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται µε την ενεργό
συµµετοχή των µαθητών, οι οποίοι δουλεύουν σε οµάδες,
χρησιµοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει
επεξεργαστή (µυαλό), αισθητήρες (αισθήσεις) ως εισόδους
της κατασκευής, κινητήρες ως εξόδους και δοµικά στοιχεία
για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Στη συνέχεια,
προγραµµατίζουν την κατασκευή τους (ροµπότ) σε µια απλή
γλώσσα προγραµµατισµού -ειδικά σχεδιασµένη για µαθητές-,
ώστε να πραγµατοποιήσει µια συγκεκριµένη ενέργεια.
«Εχουν
τη
δυνατότητα
να
κατασκευάσουν,
να
προγραµµατίσουν και να επιβεβαιώσουν άµεσα τα

Περισσότερες πληροφορίες: ∆ηµήτριος Πογαρίδης
∆ιευθυντής ΚΤΕ ΑΜΘ, τηλ - Fax: +302510462612,
Email: dpogaridis@teikav.edu.gr

αποτελέσµατά τους, ενώ παράλληλα έχουν δουλέψει
συλλογικά, έχοντας ο καθένας τον ρόλο του µέσα στην
οµάδα».Ευνοείται και ενθαρρύνεται έτσι η ανάπτυξη
κοινωνικών χαρακτηριστικών των µαθητών (η πλέον
σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση), ενώ ως γνωστικές και
τεχνικές δεξιότητες (skills) αναφέρουµε ενδεικτικά: τη
σχεδίαση και κατασκευή µηχανών χρησιµοποιώντας
κατάλληλα υλικά (Τεχνολογία), τη χρήση λογισµικού και
δοµών προγραµµατισµού για την κίνηση και τον έλεγχο των
µηχανών - κατασκευών (Πληροφορική), τον υπολογισµό
φυσικών ποσοτήτων που επιδρούν στη σχεδίαση και τη
λειτουργία των κατασκευών, όπως η απόσταση, η γωνία
βολής, το µήκος του άξονα (Φυσική), την αξιοποίηση
τεχνικών επίλυσης προβλήµατος, τη διατύπωση και τον
έλεγχο υποθέσεων, την αυτοοργάνωση και τον έλεγχο της
πορείας της εργασίας τους. (Απόσπασµα από έντυπη
«Ελευθεροτυπία», 17.06.2011)

The Economies of Balkan and
Eastern Europe countries in the changed world
Με θέµα τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές στο
χώρο των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας το
Τµήµα Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας συνδιοργάνωσε µαζί
µε τη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου

Pitesti Ρουµανίας το 3ο Επιστηµονικό Συνέδριο The

Economies of Balkan and Eastern Europe
countries in the changed world 2011.
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Το
επιστηµ ονικ ό
αυ τό
συνέδ ριο
πραγµατοπ οιήθηκε στη Ρ ουµα νία (σε χώρο τ ου
πανεπιστηµί ου Pit esti) από 5-8 Μαίου 2011.Ο
αριθµ ός των εισηγητών (ε πιστηµόν ων τω ν
οικονοµικώ ν)
απ ό
όλες
τις
χώρες
των
Βαλκανίω ν, της Μαύρης Θά λασσας και την
Αµ ερική που συµµ ετείχαν σε α υτό ήτ αν π ερίπ ου
100, ενώ οι ελλη νικές συµµετοχές (απ ό
πανεπιστήµι α και ΤΕ Ι όλης της χώρας)
ανέρχ οντα ν σε δέκα πέν τε (15).

Βαλσαµίδης, Σ. Μάµαλης, Γ. Ελευθεριάδιου, Α.
Κηπουρός, Μ. Νικολαίδης και ∆. Παπαδόπουλος.
Οι εξέχουσες εργασίες πρόκειται να δηµοσιευθούν στο
διεθνές επιστηµονικό περιοδικό που εκδίδει το Τµήµα
Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας “International Journal of
Economic Sciences and Applied Research”, ενώ η
αποκοµιδή
του
περυσινού
συνεδρίου
που
πραγµατοποιήθηκε στην Καβάλα είναι, εκτός από τα
πρακτικά, ένας τόµος επιλεγµένων εργασιών που
εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Cambridge Schlolars
Publishing µε εκδότη τον Α. Καρασαββόγλου. Στη
φωτογραφία στιγµιότυπο από την τελετή έναρξης.

Το Τµήµ α Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας (υπό τον
προϊστάµενο του Τµήµατος και πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής καθηγητή Α. Καρασαββόγλου) συνδιοργάνωσε
το συνέδριο αυτό στοχεύοντας σε έναν προσανατολισµό
εξωστρέφειας, τόσο του Τµήµατος, όσο και του ίδιου του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Καβάλας. Από το
ΤΕΙ της Καβάλας συµµετείχαν, µεταξύ άλλων, οι µόνιµοι
καθηγητές Α. Καρασαββόγλου, Γ. Φλώρου, Σ.

Επόµενο τεύχος
Σεπτέµβριος 2011
Γίνε κι εσύ µέλος του
Γραφείου ∆ιασύνδεσης.
Έλα να µας βρεις
απέναντι από το
κεντρικό κυλικείο του
ΤΕΙ Καβάλας (Σχολές
∆ιοίκησης και
Οικονοµίας και
Τεχνολογικών
Εφαρµογών).
Ή ένα κλικ πριν το
Μεγάλο Αµφιθέατρο στο
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