
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                   Μαϊος 2013, Τεύχος 11 

1 

     

ΕνΕπι∆ραση     Μαϊος 2013, Τεύχος 11 
 

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

  
 

Χαιρετισµός Υπεύθυνου Πράξης 
 

Μπορεί η κατάληψη να έβγαλε εκτός 

λειτουργίας για αρκετό καιρό το ΤΕΙ 

Καβάλας, πολλές, όµως, ενηµερωτικές 

εκδηλώσεις και µια 

διηµερίδα πραγµατο-

ποιήθηκαν µε µεγάλη 

επιτυχία σε χώρους 

εκτός ΤΕΙ. Αναφέρω 

ενδεικτικά τη διηµερίδα 

µε θέµα «Περιβάλλον-

Αθλητισµός-Τουριστική 

Ανάπτυξη και ΜΜΕ»  

σε συνεργασία του 

Τµήµατος ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων (Σ∆Ο) µε 

το Τµήµα 

∆ηµοσιογραφίας και 

ΜΜΕ του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης,  την ενδιαφέρουσα 

ενηµέρωση του πρώην υφυπουργού 

εξωτερικών Γ. Βαληνάκη για τις 

«Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες 

Ελλάδας και Κύπρου», αλλά και την 

εκδήλωση «Πιστωτικό Σύστηµα σε 

Κρίση» του Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ του 

Τµήµατος ∆ιοίκησης  Επιχειρήσεων.  

 

Η προαναφερόµενη διηµερίδα 

περιλάµβανε ενότητες για 

το περιβάλλον, τον αθλητισµό και 

την τουριστική ανάπτυξη και κάποια 

από τα θέµατά της ήταν η ευεργετική 

επίδραση της άθλησης στην ύπαιθρο, η 

ανάπτυξη του εναλλακτικού και 

αθλητικού τουρισµού, η διάδοση 

της περιβαλλοντικής δηµοσιογραφίας  

και παιδείας, η αναγκαιότητα 

ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης 

των νέων,  καθώς και η προβολή 

σπουδαίων αθλητικών γεγονότων. Στο 

πλαίσιο αυτό το ΤΕΙ Καβάλας άδραξε 

την ευκαιρία να βραβεύσει, µεταξύ 

άλλων, και τις δυο Καβαλιώτισσες 

παραολυµπιονίκες Ανθή Καραγιάννη  

και Αλεξάνδρα ∆ήµογλου, η πρώτη εκ 

των οποίων είναι και φοιτήτρια του 

ΤΕΙ µας.  

 

Το ΤΕΙ Καβάλας συνέχισε να 

(υπο)λειτουργεί εν µέσω κατάληψης,  

λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. Το 

ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις και 

διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 

εκτός ΤΕΙ, καταδεικνύει µε τον 

καλύτερο τρόπο ότι α) το ΤΕΙ 

Καβάλας είναι ένας ζωντανός 

οργανισµός και δεν µπορεί να πάψει να 

αναπνέει, β) τα στελέχη του Τµήµατος 

∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία για 

την επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση 

εκδηλώσεων και εκτός ΤΕΙ. Επίσης, 

εξίσου σηµαντική ήταν και η 

προσφορά των εθελοντών σε όλα τα 

επίπεδα.  

 

Εύχοµαι ένα επιτυχές εαρινό εξάµηνο. 
 

∆ηµήτριος Εµµανουλούδης 
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας 

 

Εµµανουλούδης 

∆ηµήτριος, 
Υπεύθυνος Πράξης 

Γραφείου  

∆ιασύνδεσης, 

Αντιπρόεδρος ΤΕΙ 

Καβάλας 
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 Χαιρετισµός Προέδρου 

 
  
Πέρα από τις 

προσπάθειες να 

µη χαθεί το 

εξάµηνο για τους 

φοιτητές του ΤΕΙ 

Καβάλας, µετά 

από µια 45ήµερη 

κατάληψη για το 

σχέδιο «Αθηνά»,  

εξελίχθηκε εκτός ΤΕΙ (λόγω κατάλη-

ψης), µεταξύ άλλων συνεδρίων κι 

ενηµερωτικών εκδηλώσεων και ένα 

άκρως σηµαντικό γεγονός για το ΤΕΙ  

Καβάλας. Το Τµήµα Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 

έγινε µέλος του ∆ιεθνούς 

Επιµελητηρίου Μηχανικών 

Πετρελαίου, αγγλιστί  «Society of  

Petroleum Engineers (SPE), ένταξη 

που τιµά κι αναδεικνύει όχι µόνο το 

συγκεκριµένο Τµήµα, αλλά ολόκληρο 

το ΤΕΙ Καβάλας.  

 

Η ένταξη αυτή, προϊόν µακρόχρονων, 

συστηµατικών κι επίµονων 

διαδικασιών, αποτελεί άλλο ένα 

παράδειγµα αριστείας και τεκµήριο 

ανοδικής πορείας του ΤΕΙ Καβάλας 

έναντι των  υπολοίπων ΤΕΙ και 

Πανεπιστηµίων της χώρας.  

Σηµαντικό, είναι, επίσης, το ότι δεν 

σταθήκαµε απλώς σε µια απλή ένταξη, 

αλλά προχωρήσαµε στη δηµιουργία 
παραρτήµατος του συγκεκριµένου 

Επιµελητηρίου στην Καβάλα, ενός 

παραρτήµατος που πρόκειται να 

καλύψει όλη την περιοχή του Αιγαίου  

σε θέµατα υδρογονανθράκων. 

 

Μέχρι τώρα το SPE δεν 

αντιπροσωπεύονταν στην Ελλάδα και 

αυτή τη στιγµή το ΤΕΙ Καβάλας 

φιλοξενεί το µοναδικό παράρτηµα της  

«Society of  Petroleum Engineers» 

στην Ελλάδα! Καλύψαµε ένα κενό, 

διορθώσαµε µια µεγάλη παράλειψη. 

Ήταν µεγάλη παράλειψη η µέχρι τώρα 

απουσία του διεθούς  αυτού 

επιµελητηρίου από τη χώρα µας και 

ιδιαίτερα από την περιοχή µας.  

 

Τι σηµαίνει αυτό; Τι σηµαίνει η 

συµµετοχή του Τµήµατος Τεχνολογίας 

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του 

ΤΕΙ Καβάλας στο ∆ιεθνές 

Επιµελητήριο Μηχανικών Πετρελαίου 

(SPE) και η δηµιουργία Παραρτήµατος 

SPE στην περιοχή µας;   

 

Σηµαίνει παροχή υπηρεσιών αριστείας 

προς τους αποφοίτους του Τµήµατος, 

σηµαίνει συνεργασίες µε την 

πετρελαϊκή βιοµηχανία, σηµαίνει 

καλύτερη εκπαίδευση προπτυχιακών 

και µεταπτυχιακών φοιτητών, σηµαίνει 

ανάδειξη της περιοχής µας στον 

παγκόσµιο, πλέον, χάρτη, 

πετρελαιοπαραγωγικών περιοχών, της 

µέχρι στιγµής, τεκµηριωµένα, 

µοναδικής πετρελαιοπαραγωγικής 

περιοχής της Ελλάδας!  

 

Σ’ αυτό το πνεύµα αριστείας και 

προσφοράς προς τους αποφοίτους µας,  

επιθυµώ ν’ απευθύνω ένα µεγάλο 

ευχαριστώ σε όσους συνέβαλλαν στην 

επίτευξη αυτού του στόχου και   

εύχοµαι σε όλους καλό εαρινό 

εξάµηνο, που όπως φαίνεται φέτος θ’ 

αγγίξει τις αρχές του θέρους!  

 

 
Αθανάσιος Μητρόπουλος 
Πρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Αθανάσιος Μητρόπουλος,  

Πρόεδρος ΤΕΙ  Καβάλας 
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Καινοτόµα λύση 23άχρονου  

για τη διαχείριση 

  
 

 

 

Η κρίση φέρνει ανταγωνισµό και 

µάλιστα σε διεθνές επίπεδο, και γεννά 

επιχειρηµατικές ιδέες δηµιουργώντας, 

παράλληλα, ευκαιρίες, όπως η ιδέα του 

23άχρονου Γιάννη Μουργή, 

απαφοίτου του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, νικητή του 

του διεθνούς διαγωνισµού Call to 

Innovation. 

 

Η ιδέα του Γιάννη Μουργή αφορά  

προβλήµατα διαχείρισης οργανικών 

απορριµµάτων. Πρόκειται για 

ολοκληρωµένη συνοικιακή 

κοµποστοποίηση µε «έξυπνους» 

κάδους διαχείρισης που αναγνωρίζουν 

ψηφιακά το οργανικό DNA των 

απορριµµάτων, ενώ παρέχονται και 

κίνητρα συµµετοχής στην ανωτέρω 

διαδικασία, µια και οι συµµετέχοντες 

αποκοµίζουν «οφέλη», όπως  

εξαργύρωση πόντων µε εκπτωτικά 

κουπόνια σε συνεργαζόµενα 

καταστήµατα. 

 

Η ιδέα «κοµποστοποιώ γιατί µε 

συµφέρει» εστιάζει στην α) έναρξη 

µιας πρακτικής για τους πολίτες που 

µοιάζει µε παιχνίδι, το παιχνίδι της 

συλλογικής κοµποστοποίησης, β) 

εκπαίδευση της προστασίας του 

περιβάλλοντος, γ) χρηµατική και 

κοινωνική επιβράβευση των πολιτών 

που συµµετέχουν στη διαδικασία 

κοµποστοποίησης, δ) µείωση ή 

εξάλειψη του κόστους διαχείρισης και 

συγκοµιδής απορριµµάτων των 

δήµων, ε) µείωση των εκποµπών 

ρύπων CO2 από την ανεξέλεγκτη ταφή 

ή καύση απορριµµάτων, ζ) αύξηση της 

παραγωγικότητας της ελληνικής γης 

λόγω ύπαρξης άφθονου κοµπόστ ή 

χούµους ή εδαφοβελτιωτικού, όπως 
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λέγεται το προϊόν της κοµποστο-

ποίησης.   

Ο Γιώργος Μουργής θα φοιτήσει για 

10 εβδοµάδες στο Singularity 

University της Silicon Valley. Εκεί µαζί 

µε άλλους νικητές από παρόµοιους 

διαγωνισµούς θα εκπαιδευτεί στις 

εφαρµοσµένες τεχνολογίες του 

µέλλοντος, έτσι ώστε να µπορέσει να 

µετατρέψει την ιδέα του σε πράξη! 
 
Επιµέλεια ΝιΚ 

 

 

           ανάπτυξης 

 

 

Την πεποίθησή του πως η Ελλάδα διαθέτει 

πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης, 

αρχίζοντας από την παραγωγή τροφίµων 

και φτάνοντας µέχρι την παραγωγή 

ενέργειας, εξέφρασε πρόσφατα ο 

Αυστριακός Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αρµόδιος για θέµατα 

Περιφερειακής Πολιτικής, Γιοχάνες Χαν.  

 

 

   

 

Η Ελλάδα θα µπορούσε να γίνει  

πραγµατικός εξαγωγέας ενέργειας, ενώ 

µεγάλο είναι και η δυναµική της στον 

ποιοτικό τουρισµό, όπως σηµειώνει σε 

συνέντευξή του στην εφηµερίδα Die 

Presse.  

 

η συνάντηση 

 

       

 

 

Για όσους δεν το γνώριζαν, η SAP είναι ο 

µεγαλύτερος προµηθευτής λογισµικού 

παγκοσµίως. Η εταιρία αυτή αποφάσισε 

πρόσφατα την µεταφορά των κεντρικών 

γραφείων Νότιας Ευρώπης στην Ελλάδα, 

όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύµβουλος 

του γερµανικού κολοσσού Jim Hagemann 

Snabe, µετά από συνάντησή που είχε µε 

τον πρωθυπουργό Α. Σαµαρά.  

 

Στη συνάντηση µε τον πρωθυπουργό 

εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας για τη 

τη µείωση της ανεργίας και την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας, µε τον κ. 

Hagemann να δεσµεύεται πως θα στηρίξει 

πρωτοβουλίες νέων επιχειρηµατιών. 

 

«Βλέπουµε µια αγορά µε πολλούς ευφυείς 

ανθρώπους, βλέπουµε µια αγορά όπου το 

λογισµικό θα µπορούσε να παίξει 

σηµαντικό ρόλο και είµαστε εδώ να 

επενδύσουµε και να επιταχύνουµε τη 

διαδικασία.  

 

Μεταφέραµε τα κεντρικά γραφεία Νοτίου 

Ευρώπης της εταιρίας στην Αθήνα, για να 

επικεντρωθούµε σε αυτή την αγορά και 

σήµερα εξετάσαµε τρόπους αντιµετώπισης 

της ανεργίας εκπαιδεύοντας νέους 

ανθρώπους. Μιλήσαµε, επίσης, για το πώς 

µπορούµε να εµπνεύσουµε µικρές 

επιχειρήσεις έτσι ώστε αυτές να 

οδηγηθούν στην ανάπτυξη καινοτοµίας σε 

παγκόσµιο επίπεδο»! 

 

 Επιµέλεια ΝιΚ 
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 κερδίζει 

 και 

 
Ένα ακόµη βραβείο δόθηκε σε φοιτητές 

της Νοµικής Σχολής Αθηνών, αυτή τη 

φορά στον 6ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 

Εικονικής ∆ίκης Ρωµαϊκού ∆ικαίου στην 

Οξφόρδη (6th International Roman Law 

Moot Court Competition). Όπου οι 

φοιτητές της Νοµικής Σχολής  Αθηνών 

επεκράτησαν των αντίστοιχων οµάδων 

των πανεπιστηµίων της Οξφόρδης και του 

Κέιµπριτζ. 

 

Στον διαγωνισµό αυτό που διεξήχθη στην 

Οξφόρδη στις 8 & 9 Απριλίου 2013, η 

Νοµική Σχολή Αθηνών κατέκτησε το 1ο 

Βραβείο. Η ελληνική οµάδα, που 

συγκροτείτο από τους προπτυχιακούς 

φοιτητές Ιουλία-Αικατερίνη Βουλέλη, 

Μαρία-Θωµαΐδα Επέογλου, Αλέξανδρο 

Παπασωτηρίου και Μαρία-Θηρεσία 

Ρούσσου (φωτογραφία), επεκράτησε 

στους ηµιτελικούς έναντι του Πανεπιστη-

µίου του Κέιµπριτζ και στον τελικό 

αναµετρήθηκε µε το Πανεπιστήµιο της 

Οξφόρδης, όπου και αναδείχθηκε 

νικήτρια. 

 

Οι Έλληνες φοιτητές συγκέντρωσαν από 

τα προκριµατικά αλλά και σε κάθε 

µετέπειτα στάδιο του διαγωνισµού την 

υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ όλων των 

διαγωνιζοµένων οµάδων. ∆εύτερη 

κατετάγη η Οξφόρδη και τρίτο το 

Κέιµπριτζ. 

 

Η Ιουλία-Αικατερίνη Βουλέλη έλαβε 

επίσης το 1ο βραβείο καλύτερου ρήτορα 

(best oralist) και ο Αλέξανδρος 

Παπασωτηρίου το 3ο βραβείο καλύτερου 

ρήτορα, µε την ελληνική οµάδα να 

λαµβάνει συνολικά τα τρία από τα έξι 

βραβεία του διαγωνισµού, τα οποία 

απονεµήθηκαν σε τελετή στο Κολλέγιο 

All Souls της Οξφόρδης από το χορηγό 

του διαγωνισµού, αγγλική δικηγορική 

εταιρεία. 

 

Την επιστηµονική επίβλεψη της 

προετοιµασίας των φοιτητών είχε η 

Επίκουρος Καθηγήτρια Αθηνά 

∆ηµοπούλου, ενώ στην προπόνηση της 

οµάδας καταλυτική υπήρξε η συνδροµή 

της αποφοίτου της Σχολής Αρτεµησίας 

Παπαδάκη, καθώς και των φοιτητών 

Μάγδας Αστερή, Θανάση Τασόπουλου 

και της αποφοίτου Μαριάννας Φλώρου, 

όλων παλαιότερων νικητών του ιδίου 

διαγωνισµού. 

 

     

 

Οι Έλληνες φοιτητές διαγωνίστηκαν σε 

αγορεύσεις στα αγγλικά έναντι φοιτητών 

ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (Οξφόρδη, 

Καίµπριτζ, Tübigen, Trier, Βιέννη, Λιέγη, 

Νάπολη), µε κριτές τους Καθηγητές των 

ιδίων Πανεπιστηµίων, υποστηρίζοντας και 

αντικρούοντας αντιστοίχως πέντε 

διαφορετικά ένδικα µέσα (διεκδικητική 

αγωγή, ασφαλιστικά µέτρα νοµής, αγωγές 

αποζηµίωσης από αδικοπραξία και 

πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου). 

 

Εφαρµοστέο δίκαιο ήταν αυτό της 

Ιουστινιάνειας Κωδικοποίησης του 

Ρωµαϊκού ∆ικαίου, η δε υπόθεση περιείχε 

στοιχεία εµπραγµάτου δικαίου (αγροτικές 

δουλειές, υποθήκη), ενοχικού δικαίου 

(µίσθωση πράγµατος, δάνειο) και 

αδικοπραξιών. Οι φοιτητές της Αθήνας 

κέρδισαν τις εντυπώσεις χάρις στην 

ετοιµότητα των απαντήσεών τους σε 

δύσκολες νοµικές ερωτήσεις, τη ρητορική 

τους, αλλά και τις γνώσεις τους επί της 

λατινικής νοµικής ορολογίας. Η Μαρία-

Θηρεσία Ρούσσου, που διαγωνίστηκε µε 

την Ιουλία Βουλέλη στον τελικό του 

διαγωνισµού έναντι των φοιτητών της 

Οξφόρδης, είναι πρωτοετής φοιτήτρια. Η 

συµµετοχή της οµάδας στο διαγωνισµό 

και η µετάβαση των φοιτητών στην 

Οξφόρδη κατέστησαν δυνατές χάρις στην 

ευγενική στήριξη Ελλήνων χορηγών. 
 

Τα Νέα, Απρίλιος 2013, Επιµέλεια ΝιΚ 
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είναι 

παγκόσµιο 

στον  

  αιώνα 

 

«Το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί και 

πρέπει να αποτελέσει τον καταλύτη για µια 

ασφαλή και βιώσιµη ανάπτυξη. Η 

αναγέννηση του εκπαιδευτικού µας 

συστήµατος αποτελεί την απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οριστική ανάκαµψη 

της χώρας», όπως τόνισε ο υπουργός 

Παιδείας Κώστας Αρβανιτόπουλος στο 

διεθνές συνέδριο του «Economist»: 

«Education and Innovation in the 21st 

Century: Opening frontiers for the 

business market». 

 

Το θεµελιώδες ζήτηµα του ρόλου της 

εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, αλλά 

και εκείνου της τεχνολογίας στην εξέλιξη 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

απασχόλησαν πρόσφατα τους οµιλητές -

 Έλληνες και ξένους -  σε αίθουσα του 

Μεγάρου Μουσικής. 

 

«∆εν πρέπει να χάσουµε ούτε µία γενιά» 

 

«∆εν πρέπει να χάσουµε ούτε µια γενιά 

νέων ανθρώπων» επισήµανε 

χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της 

Microsoft κ. Anthony Salcito, 

προβληµατισµένος από τη µια µεριά 

εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης που 

δηµιουργεί προβλήµατα χρηµατοδότησης 

στην Παιδεία και από την άλλη ένεκα της 

αδυναµίας των κοινωνιών να 

ενσωµατώσουν άµεσα τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις στα εκπαιδευτικά 

τους συστήµατα. Βασικό µέληµα των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων του 21ου 

αιώνα θα πρέπει να είναι, όπως τόνισε, να 

προετοιµάζουν τους νέους για τις συνεχείς 

µεταβολές του εργασιακού περιβάλλοντος 

στην διάρκεια της µελλοντικής τους 

καριέρας. 

 

Κάντε το όπως η Πορτογαλία 

 

Το ζήτηµα των δεξιοτήτων και των 

προσόντων που είναι απαραίτητα για την 

επιτυχία στον 21ο αιώνα απασχόλησε 

σχεδόν το σύνολο των οµιλητών, µε τους 

περισσότερους να δίνουν ιδιαίτερο βάρος 

στα χαρακτηριστικά εκείνα που ευνοούν 

τη συνεργασία µέσα σε ένα 

πολυπολιτισµικό περιβάλλον.  

Η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών σε 

αυτό τον τοµέα µπορεί να αποδειχθεί 

πολύτιµη, όχι µόνο από τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης µε τα οποία έτσι κι 

αλλιώς οι νέοι είναι πολύ εξοικειωµένοι, 

αλλά µε την ενσωµάτωση αυτών των 

τεχνολογιών µέσα στην τάξη. 

 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα επιτυχίας 

ισχύει η Πορτογαλία, όπου χάρη στην 

πρωτοβουλία Magellan οι τάξεις έχουν 

γίνει «ψηφιακές» µε τους 9 στους 10 

µαθητές να έχουν στο θρανίο τους ένα 

laptop. Όπως περιέγραψε αµερικανός 

σύµβουλος επιχειρήσεων που βρέθηκε σε 

τάξη επτάχρονων στη Λισαβόνα,«αυτή 

είναι η πιο ενθουσιώδης, ζωηρή και 

συνεργάσιµη  τάξη που έχω δει ποτέ».  

Το παράδειγµα της Πορτογαλίας 

προτείνουν πολλοί και στον πρόεδρο 

Obama: «Note to President Obama: 

Want to Fix the Schools? Look to 

Portugal!». 
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«Το ψηφιακό χάσµα θα είναι ο 

αναλφαβητισµός του µέλλοντος» 

 

Η κάλυψη του ψηφιακού χάσµατος, το 

οποίο διευρύνεται παγκοσµίως, αποτελεί 

για τη χώρα µας το στοίχηµα των 

επόµενων ετών. Ποιος θα βάλει όµως τα 

όρια στο αχανές ψηφιακό περιβάλλον στο 

οποίο είναι εκτεθειµένα τα παιδιά; Πέρα 

από τον σηµαντικό ρόλο της οικογένειας, 

καθοριστικός είναι ο ρόλος της πολιτείας, 

η οποία οφείλει να ορίσει τον χαρακτήρα 

των εκπαιδευτικών τηλεοπτικών 

προγραµµάτων και των εκπαιδευτικών 

πρακτικών. «Τα νέα µέσα µάς δίνουν τη 

δυνατότητα να δηµιουργήσουµε µια γενιά 

αρίστων, µέσα από ένα εκπαιδευτικό 

σύστηµα προσαρµοσµένο στις ατοµικές 

ανάγκες κάθε παιδιού, µε τον δάσκαλο στον 

ρόλο του καθοδηγητή» συµπλήρωσε. 

 

Βγάλτε τα σχολεία από το «flight mode» 

 

Για την αδυναµία του σηµερινού 

εκπαιδευτικού συστήµατος να 

ακολουθήσει τις τεχνολογικές και 

κοινωνικές εξελίξεις έκανε λόγο ο 

διευθύνων σύµβουλος της InEdu 

Ισίδωρος Σιδερίδης. Η τεχνολογία 

βέβαια δεν είναι πανάκεια, όπως τόνισαν 

άλλοι οµιλητές.  Μπορεί όµως κάνει όλο 

τον πλανήτη χώρο µάθησης, µε 

πρωτεργάτη τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η 

τεχνολογική εξέλιξη δεν καταργεί τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού, αντιθέτως τον 

αναβαθµίζει, επειδή εκείνος ευθύνεται και 

στο µέλλον για ένα αποτελεσµατικό 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

Η πανεπιστηµιακή έρευνα, τα ερευνητικά 

κέντρα και οι καινοτόµες επιχειρήσεις 

αποτελούν τις κορυφές ενός τριγώνου που 

θέτει το πλαίσιο της κρατικής παρέµβασης 

στην αλυσίδα της καινοτοµίας. Μια 

αλυσίδα που, όπως εξήγησε ο γενικός 

γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας 

Βασίλης Μάγκλαρης, ξεκινά από την 

πρωτογενή έρευνα και όσο προχωρά προς 

ένα ολοκληρωµένο προϊόν, τόσο το 

κόστος της χρηµατοδότησης µετατίθεται 

στον ιδιωτικό τοµέα. 

 

Η χώρα µας κινείται ήδη προς την 

κατεύθυνση της ένταξης στο ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα RIS3 (Regional research and 

innovation strategies for smart 

specialization), το οποίο χρηµατοδοτείται 

από το κοινοτικούς πόρους για την 

περίοδο 2014-20. Αυτό που καθιστά 

«έξυπνη» µια στρατηγική περιφερειακής 

έρευνας και καινοτοµίας είναι η ίδια η 

διαδικασία της διαφοροποίησης, έννοια 

που περιλαµβάνει την εξειδίκευση, τις 

διαρθρωτικές αλλαγές προς την 

κατεύθυνση της γνώσης, την καινοτοµία 

και τη δηµιουργικότητα µε γνώµονα την 

ανάπτυξη. 

 

Οι δεξιότητες είναι το παγκόσµιο 

νόµισµα του µέλλοντος 

 

Η διασύνδεση της γνώσης µε την αγορά 

εργασίας αποτέλεσε ένα από τα βασικά 

θέµατα του διεθνούς συνεδρίου, µε 

πολλούς να συνδέουν ευθέως την 

εκπαίδευση µε την παραγωγή στελεχών. 

Άλλοι πάλι εστίασαν την κριτική τους στο 

γεγονός, ότι δεν µπορεί να είναι αυτός ο 

µόνος στόχος της Παιδείας. Όποια 

προσέγγιση, όµως, κι αν αποδεχθεί ο 

καθένας µας, αναµφισβήτητο είναι, ότι τα 

προσόντα και οι δεξιότητες αποτελούν το 

ζητούµενο για τους εργοδότες. 

 

Το ΒΗΜΑ, 2013, Επιµέλεια ΝιΚ 
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Ελληνίδα η  
 

της  
 

Ζει έξι µήνες στο Σικάγο και έξι 
στη Σίλικον Βάλεϊ, εργάζεται 
ταυτόχρονα σε τρία 
διαφορετικά πρότζεκτ που 
αφορούν την αναγεννητική 
ιατρική και τη νανοτεχνολογία. 
 

Ένα µήνα το χρόνο προσφέρει εθελοντική 

εργασία σε αποστολές ανθρωπιστικής 

βοήθειας στη Λατινική Αµερική. Αυτή 

είναι η «γυναίκα της χρονιάς 2013» 

σύµφωνα µε την κριτική επιτροπή της 

διοργάνωσης «FDM Everywoman in 

Technolgy Awards», που επέλεξε την 

25χρονη Ελληνίδα Ελένη Αντωνιάδου. 

«Αν δεν κυνηγήσεις τα όνειρά σου, δεν θα 

τα πιάσεις ποτέ» λέει συγκινηµένη. «Ηταν 

πολύ µεγάλη έκπληξη για µένα η διάκριση 

αυτή». H εν λόγω διάκριση, που γίνεται σε 

ετήσια βάση στη Μ. Βρετανία, απονέµεται 

κατ’ εξοχήν σε γυναίκες Βρετανίδες 

επιστήµονες µεγαλύτερης ηλικίας. 

     

∆εν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που το 

χαµογελαστό κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη 

διαψεύδει όλα τα προγνωστικά. «Πριν από 

µερικά χρόνια, όταν έκανα λόγο για τη 

δηµιουργία τεχνητών ιστών και νευρώνων, 

όλοι µε κοιτούσαν µε γουρλωµένα µάτια» 

θυµάται, «τα θεωρούσαν σενάρια 

επιστηµονικής φαντασίας». Η Ελένη 

ξεκίνησε τις σπουδές στην Ελλάδα στο 

νεοσύστατο τότε τµήµα «Πληροφορικής 

µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική» στο 

πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, στη 

Λαµία. Όλοι την προέτρεπαν να στοχεύσει 

σε µια παραδοσιακή σχολή. Η Ελένη, 

όµως, έχοντας και την υποστήριξη του 

πατέρα της, προχώρησε στον στόχο της, 

αφού από παιδί τη µάγευε η Ιατρική και η 

Πληροφορική. Το 2008 φεύγει για 

µεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία 

και έκτοτε αρχίζει να απογειώνεται.  

      

Το 2009 την επιλέγει για την ερευνητική 

του οµάδα ένας από τους καλύτερους 

επιστήµονες της σύγχρονης Ιατρικής, ο 

καθ. Alexander Seifalian. Από τη θέση 

αυτή δηµιουργεί, µαζί µε µια συνάδελφο, 

µια τεχνητή τραχεία και το επιχειρηµατικό 

σχέδιο, ώστε αυτό το ερευνητικό-πειραµα-

τικό µοντέλο να µετατραπεί σε κλινικό 

προϊόν. Η µελέτη κερδίζει το 1ο βραβείο 

στο University College of London. Κάπου 

στην Αγγλία ένας 36χρονος καρκινοπαθής 

µαθαίνει για το πόνηµα των δύο 

φοιτητριών, κυριολεκτικά την τελευταία 

του ελπίδα. Επικοινεί µαζί τους και ζητά 

να προχωρήσει σε µεταµόσχευση  

τεχνητής τραχείας. Εκείνες, όµως, είναι 

επιφυλακτικές, καθώς δεν έχουν 

προηγηθεί ακόµα δοκιµές. Ωστόσο, ο 

ασθενής είναι διατεθειµένος να ρισκάρει. 

Η επέµβαση πραγµατοποιείται και ο 

ασθενής σώζεται. Έκτοτε εκφράζει 

διαρκώς την ευγνωµοσύνη του, τα 

συναισθήµατα όµως είναι αµοιβαία, 

επειδή και η ζωή της Ελένης άλλαξε. Με 

τη δηµοσιοποίηση στον ακαδηµαϊκό 

κόσµο της εν λόγω επιτυχίας, πρώτης στα 

ιατρικά χρονικά, αλλά και την ίδρυση της 

εταιρείας Transplants Without Donors 

LLC (Μεταµοσχεύσεις χωρίς δότες), που 

θα παράγει τεχνητά όργανα ως 

εναλλακτική µέθοδο µεταµόσχευσης, 

πολλαπλασιάζονται οι επαγγελµατικές 

προτάσεις προς την Ελένη, η οποία 

υποκύπτει στη γοητεία των ΗΠΑ, όπου 

εκπονεί τη διατριβή της στο πανεπιστήµιο 
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του Ιllinois, έχοντας εννέα υποτροφίες! 

«Είµαι η µοναδική γυναίκα στο τµήµα µου 

και η µοναδική Ευρωπαία» επισηµαίνει, 

σκιαγραφώντας τη νέα της ζωή.  

     

Παράλληλα, η NASA επιλέγει την Ελένη 

το 2012 µεταξύ 1.200 φοιτητών για τη 

NASA Academy. Σήµερα, εργάζεται στον 

«Τοµέα Βιοεπιστηµών, Νανοτεχνολογίας 

και Εξερεύνησης του πλανήτη Αρη» στη 

Σίλικον Βάλεϊ. ερευνώντας τις αλλαγές 

στο νευρικό σύστηµα των αστροναυτών. 

Στην νέα της θέση διαπιστώνει ότι µπορεί 

να δηµιουργήσει ταχύτερα ιστούς στο 

διάστηµα, χάρη στην έλλειψη 

ατµοσφαιρικής πίεσης, κάτι που µπορεί να 

επιφέρει µια πραγµατική επανάσταση 

στον κλάδο. Μπορεί η Ελένη να εργάζεται 

στο πρόγραµµα εξερεύνησης του Αρη, το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντός της, όµως, 

είναι ο άνθρωπος και µέληµά της η 

επούλωση του ανθρώπινου πόνου. 

Συνεργάζεται µε µηχανικούς και 

επιστήµονες άλλων αντικειµένων για να  

δηµιουργήσουν αρτηρίες, δέρµα, νεύρα, 

τραχείες, αυτιά και µύτη. Η Ελένη 

Αντωνιάδου ελέγχει την πορεία των 

πειραµάτων της κάθε τρεις ώρες, µέρα και 

νύχτα, οµολογεί ότι είναι αδύνατον να 

διάγει προσωπική ζωή, έτσι όπως την 

αντιλαµβανόµαστε  εµείς, η ζωή της, 

όµως, έχει όραµα.  

Επιµέλεια ΝιΚ 

 

 
 
Ψήφο εµπιστοσύνης στην Ελλάδα έδωσε 

αθόρυβα η Ιkea από τη Σουηδία, 

δηµιουργώντας στη χώρα µας το ∆ιεθνές 

Τµήµα Συντονισµού και παρακολούθησης 

για την εφοδιαστική της αλυσίδα. 

 

H σουηδική πολυεθνική προχώρησε στη 

συγκεκριµένη κίνηση ήδη από το 

προηγούµενο έτος, σταδιακά, 

στελεχώνοντας µε 90 εργαζοµένους 

(εξειδίκευση στην πληροφορική / 

τεχνολογία και τη διαχείριση logistics) το 

συγκεκριµένο τµήµα διαχείρισης των 

διεθνών παραγγελιών και προµηθειών, το 

οποίο αναφέρεται στα κεντρικά της Ιkea 

International.  

 

Η Ελλάδα επελέγη από τον σουηδικό 

κολοσσό µεταξύ και άλλων υποψήφιων 

χωρών, από Ασία αλλά και Ευρώπη (όπως 

π.χ. η Ολλανδία) αφενός λόγω θέσης, 

αφετέρου λόγω εξειδικευµένου 

προσωπικού και ήδη τα πρώτα 

αποτελέσµατα από τη λειτουργία του νέου 

τµήµατος στη χώρα µας είναι θετικότερα 

των αρχικών προσδοκιών. 

 

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι 

πληροφορίες, από το νέο τµήµα που έχει 

εγκατασταθεί στη Μεταµόρφωση έχουν 

ήδη πραγµατοποιηθεί σε αρχικό στάδιο 

συζητήσεις σχετικά µε το ενδεχόµενο 

συνεργασίας του σουηδικού οµίλου µε την 

Cosco στο λιµάνι του Πειραιά και την 

ΤραινΟΣΕ για τη διακίνηση προϊόντων 

της ΙΚΕΑ, όπως έχει γίνει ήδη µε τη 

Hewlett Packard. 

 

Oι επαφές είναι ακόµη σε αρχικό στάδιο 

και η έκβασή τους θα εξαρτηθεί σε µεγάλο 

βαθµό από το γενικότερο περιβάλλον, τη 

βελτίωση των σιδηροδροµικών κυρίως 

υποδοµών στην περιοχή αλλά και τα 

πρώτα αποτελέσµατα που θα έχει η 

συνεργασία µεταξύ Cosco-ΗΡ. 

 

      
  

Σηµειώνεται ότι το νέο τµήµα  

συντονισµού και παρακολούθησης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της Ιkea 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τον εταίρο του 

σουηδικού οµίλου στην Ελλάδα, τον 

όµιλο Φουρλή, ο οποίος διαχειρίζεται τα 

καταστήµατα του οµίλου σε Ελλάδα, 

Κύπρο και Βουλγαρία. 

 

Πρόκειται για απευθείας επένδυση της 



                                                                                                                                                                                                                                                         

                                               Μαϊος 2013, Τεύχος 11   

10 

σουηδικής µητρικής Inter IKEA ABV, 

όπως τονίζουν εκπρόσωποι της ελληνικής 

εταιρείας του οµίλου Φουρλή 

Housemarket A.E. αναφορικά µε την 

αθόρυβη δηµιουργία στην Ελλάδα και πιο 

συγκεκριµένα στην περιοχή της 

Μεταµόρφωσης διεθνούς τµήµατος 

συντονισµού και παρακολούθησης των 

εφοδιασµών της ΙΚΕΑ. Η ΙΚΕΑ φαίνεται 

πως επέλεξε την Ελλάδα µε απόφαση 

Σουηδίαε, δίχως να γνωρίζει κάτι η εν 

Ελλάδι εταιρεία που λειτουργεί µε τη 

µέθοδο του franchising. Μείζονα ρόλο 

έπαιξε σε αυτήν την απόφαση η συµφωνία 

της Cosco µε την Hewlett Packard και την 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς η χώρα µας καθίσταται 

πλέον κόµβος µεταξύ Ασίας και Ευρώπης. 

«Η συγκεκριµένη συµφωνία άλλαξε το 

σκηνικό και θα πρέπει να αναµένονται κι 

άλλες παρόµοιες κινήσεις από µεγάλες 

πολυεθνικές», αναφέρουν στελέχη της 

Housemarket A.E. που παρακολούθησαν 

από κοντά τις κινήσεις των Σουηδών. 

 

           
          Ingvar Kamprad, owner of IKEA 

 

Η εν λόγω επένδυση ξεκίνησε από τον 

Σεπτέµβρη και σήµερα απασχολεί 90 

Έλληνες εργαζόµενους. Οι Σουηδοί 

πιστεύουν µάλιστα πως η Ελλάδα είναι 

ιδανικός επενδυτικός προορισµός καθώς 

καιτα ηµεροµίσθια έχουν µειωθεί και το 

εδώ εργατικ΄δυναµικό είναι καλύτερα 

εκπαιδευµένο. η Ελλάδα πλέον, µαζί µε 

την Μαλαισία αποτελούν τις δύο 

εφοδιαστικές βάσεις της εταιρείας γεγονός 

που δείχνει την σπουδαιότητα της 

συγκεκριµένης απόφασης καθώς η 

Μαλαισία είναι ένας πολύ δηµοφιλής 

επενδυτικά προορισµός. 

 

Η Ελλάδα µάλιστα υπερτέρησε της 

Ολλανδίας ως ∆ιεθνές Κέντρο λόγω της 

γειτνίασης της µε την Ασία και τις 

βορειοαφρικανικές χώρες.  
www.protothema.gr 

 

 µεταξύ 

 

Μια συµφωνία που υπογράφηκε 

πρόσφατα µεταξύ Ελλάδας  και  

Καναδά τέθηκε πλέον σε ισχύ σύµφωνα 

µε ανακοίνωση του υπουργείου 

Εξωτερικών. 

Η συµφωνία για την Κινητικότητα των 

Νέων, προβλέπει απλοποιηµένες 

διαδικασίες, ώστε νέοι Έλληνες και 

Καναδοί πολίτες, από 18 µέχρι 35 ετών, 

να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, να 

διαµείνουν και να απασχοληθούν έως 12 

µήνες στην κάθε χώρα αντίστοιχα, εφόσον 

πληρούν µία από τις εξής τρεις 

προϋποθέσεις: 

1. Είναι απόφοιτοι ιδρυµάτων 

µεταδευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και επιθυµούν να αποκτήσουν 

εργασιακή εµπειρία µε προκαθορισµένο 

συµβόλαιο απασχόλησης. 

2. Είναι σπουδαστές ιδρυµάτων 

µεταδευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και επιθυµούν να 

πραγµατοποιήσουν µια προκαθορισµένη 

πρακτική άσκηση. 

3. Είναι πολίτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν 

για µακράς διάρκειας διακοπές, µε δυνατότητα 

προσωρινής εργασίας για να συµπληρώσουν 

τους οικονοµικούς πόρους τους. 

Οι ενδιαφερόµενοι Έλληνες πολίτες θα 

µπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της 

Πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα. 

Αντίστοιχα, οι Καναδοί πολίτες θα µπορούν να 

ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας 

της Ελλάδας στην Οττάβα. Κείµενο για τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις και τα 

δικαιολογητικά θα αναρτηθεί και στην 

ιστοσελίδα των δύο υπουργείων Εξωτερικών. 
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Το αιώνιο ερώτηµα: 

Τι να σπουδάσω;  
 

και  

 

προτείνουν: Προ- 

 
 

  

Η µη κερδοσκοπική ιστοσελίδα Code.org, 

προσπαθεί να πείσει τους νέους να 

ασχοληθούν µε τον προγραµµατισµό και 

για να το πετύχει, κατάφερε να 

συγκεντρώσει σε ένα βίντεο τα 

µεγαλύτερα ονόµατα του χώρου. 

 

Στο βίντεο συµµετέχουν ο ιδρυτής του 

Facebook, Mark Zuckerberg, ο ιδρυτής 

και πρόεδρος της Microsoft, Bill Gates, ο 

ιδρυτής και CEO του Dropbox Drew 

Houston, o δηµιουργός του Twitter και 

CEO του Square, Jack Dorsey, ο CEO του 

Zappos.com, Tony Hsieh και άλλοι.  

 

       
 

Σκοπός αυτής της κίνησης είναι οι νέοι να 

ασχοληθούν µε το αντικείµενο. 

 

Μάλιστα ο επενδυτής του Code.org, Hadi 

Partovi δηλώνει πως το ενδιαφέρον  για 

µαθήµατα προγραµµατισµού είναι µικρό, 

το χειρότερο, όµως, είναι ότι τα σχολεία 

δεν προσφέρουν αντίστοιχα µαθήµατα, 

παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος 

κλάδος αναπτύσσεται ταχέως.  

 

∆είτε το video 

http://www.youtube.com/watch?v=nKIu9y

en5nc 

Τα πρώτα βήµατα της 

διαστηµικής βιοµηχανίας 

της Ελλάδας 

Το πρώτο ελληνικό cluster (καινοτοµικός 

συνεργατικός σχηµατισµός) για το 

διάστηµα, µε την ονοµασία si-Cluster, 

αρχίζει πλέον να αναπτύσσεται. 

 

Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραµµατεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η 

πρόταση για την χρηµατοδότηση µε ποσό 

έως 5 εκατ. ευρώ του «Ελληνικού 

Συνεργατικού Σχηµατισµού ∆ιαστηµικών 

Τεχνολογιών και Εφαρµογών (si-

Cluster)», στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«∆ηµιουργία Καινοτοµικών Συστάδων 

Επιχειρήσεων.  

 

Η Ελλάδα, µέσα από την ενεργή 

συµµετοχή της στα προγράµµατα του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος 

(ESA), από το 2005 που έγινε µέλος, 

συσσώρευσε σταδιακά σηµαντική 

τεχνογνωσία και εµπειρία στους τοµείς 

που σχετίζονται µε το διάστηµα, µε 

αποτέλεσµα σταδιακά να δηµιουργηθεί 

µια δυναµική, η οποία ευνόησε τη 

δηµιουργία του εν λόγω cluster, σύµφωνα 

µε τον ESA. 

 

      
 

Η ιδέα για το si-Cluster ξεκίνησε το 2008, 

µε τη σύσταση της Ελληνικής Ένωσης 

Βιοµηχανιών ∆ιαστηµικής Τεχνολογίας 

και Εφαρµογών (ΕΒΙ∆ΙΤΕ), και ενισχύ-

θηκε το 2009 µε τη συνεργασία µε το 

Corallia, τον πρώτο φορέα που συστάθηκε 

στην Ελλάδα µε στόχο την οργανωµένη 

και συστηµατική διαχείριση και ανάπτυξη 

συνεργατικών σχηµατισµών καινοτοµίας 
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(innovation clusters). 

      

Η πρωτοβουλία σταδιακά επεκτάθηκε 

τόσο στη βασική, όσο και στην 

εφαρµοσµένη έρευνα. Έτσι, από 11 µέλη 

το 2011, σήµερα το si-Cluster αποτελείται 

από 23 µέλη: 18 επιχειρήσεις, δύο 

πανεπιστηµιακά εργαστήρια, ένα 

ερευνητικό ινστιτούτο, το Corallia και την 

ΕΒΙ∆ΙΤΕ, ενώ αναµένεται ότι θα γίνουν 

µέλη µέσα στο 2013 ακόµη έξι 

ακαδηµαϊκοί φορείς. 

 

Από πέρυσι, το si-Cluster προχώρησε σε 

συνεργασίες µε τα υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 

Κλιµατικής Αλλαγής, τις υπηρεσίες 

επιτήρησης των συνόρων, το Κέντρο 

Μελετών Ασφάλειας, την Πανελλήνια 

Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών 

Συνεταιρισµών και άλλους φορείς. 

 

Τα µέλη του si-Cluster -ελληνικές 

εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και 

ερευνητικά κέντρα- αντιπροσωπεύουν ένα 

σηµαντικό ποσοστό του ελληνικού 

ερευνητικού και βιοµηχανικού δυναµικού 

στον τοµέα της διαστηµικής τεχνολογίας 

και εφαρµογών. Η πλειονότητα (59%) των 

µελών είναι Ανώνυµες Εταιρείες, το 9% 

είναι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, 

το 14% Οµόρρυθµες Εταιρείες και το 18% 

έχουν άλλη νοµική µορφή (πανεπιστήµια, 

ερευνητικά κέντρα, αστικές εταιρείες). 

 

Το 28% των βιοµηχανικών µελών είναι 

εταιρείες µεσαίου µεγέθους και το 72% 

είναι µικρές. Το 11% των βιοµηχανικών 

µελών έχουν κύκλο εργασιών µεταξύ 10-

50 εκατ. ευρώ, το 28% µεταξύ 2-10 εκατ. 

και το 61% λιγότερο από 2 εκατ. 

 

Η οικονοµική κρίση είχε µάλλον µικρή 

επίπτωση στον εν λόγω εξειδικευµένο 

διαστηµικό τοµέα σε σχέση µε άλλους 

τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, καθώς 

καµία εταιρεία δεν έκλεισε. Αντίθετα, 

δηµιουργήθηκαν µερικές νέες, ενώ οι 

εξαγωγές του συνεργατικού σχηµατισµού 

αυξήθηκαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια. 

 

Χάρη στο υψηλό επίπεδο του 

απασχολούµενου επιστηµονικού 

προσωπικού και σε συνδυασµό µε την 

εµπειρία στην ανάπτυξη διαστηµικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, τα µέλη του si-

Cluster έχουν καταφέρει ήδη να είναι 

ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά. 

 

Τα µέλη του si-Cluster ασχολούνται, 

µεταξύ άλλων, µε τις διαστηµικές 

επικοινωνίες, τους τηλε-αισθητήρες, την 

παρακολούθηση του περιβάλλοντος από 

το διάστηµα, την προστασία των πολιτών 

σε καταστάσεις ανάγκης (σεισµοί, 

πληµµύρες, πυρκαγιές κ.α.), τις εφαρµογές 

γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών 

(GIS), τις τεχνολογίες για τη διαστηµική 

επιτήρηση των συνόρων και των ακτών, 

τα «έξυπνα» ηλεκτρονικά συστήµατα, τα 

«έξυπνα» µεταφορικά συστήµατα, τα νέα 

υλικά και άλλες διαστηµικές εφαρµογές. 

 

Το si-Cluster προσβλέπει, κατά τα 

επόµενα χρόνια, να ενισχύσει ακόµη 

περισσότερο τις συνεργατικές δράσεις του 

και τη διεθνή παρουσία του. «Με το si-

Cluster, στόχος µας είναι να βάλουµε την 

Ελλάδα στο χάρτη των χωρών που 

αναπτύσσουν διαστηµικές τεχνολογίες και 

εφαρµογές, ώστε να προσελκύσει 

σηµαντική ερευνητική και επιχειρηµατική 

δραστηριότητα», δήλωσε ο Jorge-

A.Sanchez-P, υπεύθυνος στρατηγικής και 

οικονοµικών του Corallia και, παράλληλα, 

µάνατζερ του si-Cluster (το Corallia έχει 

ρόλο συντονιστή του si-Cluster). 

 

Όπως είπε, «σήµερα, περισσότερες από 30 

χώρες έχουν αναπτύξει διαστηµικά 

προγράµµατα και έχουν δορυφόρους σε 

τροχιά, κυρίως για τηλεπικοινωνιακούς 

σκοπούς, ενώ διαπιστώνουµε ραγδαία 

αύξηση του ενδιαφέροντος για υπηρεσίες 

σχετικές µε την παρατήρηση της Γης. Σε 

αυτή τη φάση, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο 

για την Ελλάδα να αναπτύξει δικό της 

πρόγραµµα για το διάστηµα, αφού αυτό 

θα απαιτούσε σηµαντικές επενδύσεις. Τα 

κύρια εργαλεία που έχει η χώρα για να 

ασκήσει κάποια επίδραση στον τοµέα 

αυτό, είναι µέσω της ισχυρής συµµετοχής 
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της στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισµού ∆ιαστήµατος, όπου 

πραγµατοποιείται όλη η σχετική 

ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη, καθώς 

και µέσω της ανάπτυξης ενός ισχυρού 

εθνικού cluster που θα συµβάλει στην 

εδραίωση της εθνικής στρατηγικής στον 

τοµέα». 

 

newsbeast.gr 

 

 

 

Μια φοιτήτρια του ΤΕΙ 

Καβάλας στο Brno Τσεχίας 

 

      
«Ένας νέος που επισκέπτεται αυτή 
την πόλη κατακλύζεται από ευκαιρίες 
και στο τέλος δεν θέλει να φύγει». 
 

 

Συνέντευξη στον Νίκο Κιούρτη 
 

 

Σου έκανε εντύπωση η επίσκεψή σου 

στο εξωτερικό, αποκόµµισες κέρδη, 

πες µου τι σε εντυπωσίασε, τι σε 

συγκίνησε περισσότερο;  

 

Η απόφασή µου να πάω Erasmus ήταν 

πολύ ξαφνική, έκανα την αίτησή µου 

τελευταία στιγµή και ξαφνικά µαθαίνω 

ότι φεύγω για Erasmus.  

 

Έφυγες γιατί πήγαν κάποιοι φίλοι 

σου; 

 

Όχι, έφυγα  ολοµόναχη. 

 

Πώς το αποφάσισες; 

 

Ήθελα να δω πόσο αντέχω σαν 

άνθρωπος, σαν χαρακτήρας, ήθελα να 

τεστάρω τη δυναµικότητά µου, να δω 

αν είµαι ευάλωττη… 

 

Κι αυτά όλα τα αποφάσισες έτσι 

ξαφνικά; 

 

Ναι. Βασικά ήθελα να κάνω κάτι για 

τον εαυτό µου. Μπήκα στη Λογιστική 

του ΤΕΙ, αυτό όµως δεν µου ήταν 

αρκετό. Ήθελα να κάνω κάτι για τον 

εαυτό µου, να αυξήσω τις γνώσεις 

µου. Ήθελα µια επιµόρφωση. Και 

παράλληλα να γνωρίσω και να 

ανταλλάξω πληροφορίες µε παιδιά της 

ηλικίας µου. Θεώρησα ότι το  Erasmus 

µπορεί να µου δώσει αυτή τη διέξοδο.  

 

Ήσουν, δηλαδή, σε αυτή τη φάση 

της ζωής σου. 

 

Ναι, προσπάθησα να τα πηγάινω καλά 

µε το ΤΕΙ για να µπορώ να κάνω τα 

πρόσθετα που ήθελα. Τα οργάνωσα 

έτσι, ώστε να µπορώ και να είµαι καλή 

στα µαθήµατα, και να βγαίνω. Κατά τη 

γνώµη µου µπορείς να τα κάνεις όλα, 

αν τα προγραµµατίσεις σωστά.  

 

Κανείς δεν λέει να διαβάζετε µόνο. 

Νέοι είστε, φυσικά και θα βγείτε και 

θα διασκεδάσετε, σαν νέοι που είστε. 

Αν δεν βγείτε θα σκάσετε. ∆εν θα 

είστε φυσιολογικοί.  
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Ακριβώς. Το κλειδί είναι στη 

διαχείριση χρόνου. Να µάθεις να 

χειρίζεσαι σωστά το χρόνο σου. Και 

στη συνέχεια να διοχετεύεις σωστά τη 

δηµιουργικότητά σου. Έτσι πήγα στην 

Τσεχία. Τον πρώτο καιρό ήταν πολύ 

δύσκολα, αλλά ήταν αναµενόµενο. 

 

Τι εννοείς δύσκολα; 

 

Όταν πήγα στις εστίες που έπρεπε να 

µείνω είδα ότι έπρεπε να συγκατοικώ 

µε άλλες τρεις κοπέλες που δεν 

γνώριζα καν.   

 

Εδώ, στην Καβάλα, µένεις µόνη σου; 

 

Ναι. Εκεί, λοιπόν, κλήθηκα να 

συγκατοικήσω µε µια άγνωστη κοπέλα 

σε ένα δωµάτιο 12 τ.µ., οι κοπέλες 

ήταν συνολικά τρεις, µαζί µε εµένα 

τέσσερις, µέναµε σε δυο δωµάτια των 

12. τ. µ. και µοιραζόµασταν τους 

κοινόχρηστους χώρους.  

 

Αυτή ήταν η δυσκολία;  

 

Ναι, και να σας πω την αλήθεια 

δυσκολεύτηκα, αλλά δεν τα παράτησα.  

 

Σε βοήθησε λιγάκι ο χαρακτήρας 

σου;  

 

Ενδεχοµένως ναι. Όταν θέλεις κάτι 

πολύ η δύναµη της θέλησης τα 

ξεπερνάει όλα.  

 

Παράλληλα µε αυτό το «κακό» που 

σε βρήκε, άρχισε ς να κάνεις και 

θετικές εµπειρίες, οπότε  

 

Ακριβώς. Κατάφερα να βρω κώδικα 

επικοινωνίας µε την άµεση συγκάτοικο 

και δεν ήταν εύκολο. Η κοπέλα 

κατάγονταν από τη Συρία, είχε 

διαφορετικό θρήσκευµα, προέρχονταν 

από εµπόλεµη περιοχή και 

ανδροκρατούµενη οικογένεια, ήταν, 

γενικά, πολύ µαζεµένη, δεν µιλούσε 

πολύ, ο πατέρας της ήταν κάτι σαν 

ιεροκύρηκας, άρα καταλαβαίνετε. Η 

οικογένειά της, όµως, της επέτρεψε να 

πάει για σπουδές στο εξωτερικό, αυτή 

δεν ήταν φοιτήτρια Erasmus.  

 

Με τις άλλες δυο συγκατοίκους δεν 

είχες προβλήµατα;  

 

Όχι πολλά. Μόνο θέµατα αντίληψης. 

Οι άλλες δυο κοπέλες ήταν από τη 

Λιθουανία και τη Σλοβακία. Οι 

Λιθουανοί, σαν χαρακτήρες,πολύ 

δύκολοι, δανείζοντας µια φέτα ψωµί, 

π.χ. σου επέστρεφαν ακριβώς µια φέτα 

ψωµί. Ακριβώς ότι δανείστηκαν. Εµείς 

θα δίναµε µια ολόκληρη φραντζόλα! 

Συµφωνήσαµε να κάνουµε 

καθαριότητα εκ περιτροπής κλπ.  

 

Αυτή ήταν η διαµονή. Το 

πανεπιστήµιο; Η πόλη;  

 

Την επόµενη µέρα έκανα µια βόλτα 

στην πόλη. Η πόλη αυτή ήταν το Brno.  

 

Πάλι µόνη σου;  

 

Ναι. Πήρα µερικά τραµ στην τύχη για 

να γνωρίσω από κοντά την πόλη. 

Επισκέφθηκα κάνα-δυο µουσεία, µετά 

πήγα στο πανεπιστήµιο. Η πρώτη 

επαφή ήταν κι εκεί λίγο δύσκολη µε 

τους Ερασµίτες. Όταν αρχίσαµε να 

γνωριζόµαστε είδαµε πόσα κοινά 

σηµεία έχουµε. Έτσι πήγα µεν µόνη, 

αλλά φεύγοντας είχα κάνει πολλούς 

φίλουςς από πολλές χώρες.  

 

Το πανεπιστήµιο; Πώς ήταν αυτό; 

Εντάξει οι φιλίες, είναι φυσικό ένας 

νέος άνθρωπος να κάνει φίλους. 

Όλοι οι Ερασµίτες ήσασταν νέοι 

άνθρωποι, δεν υπήρχε περίπτωση να 

µη τα βρείτε µεταξύ σας. Με 

ενδιαφέρει τι σε εντυπωσίασε 

περισσότερο από το πανεπιστήµιο, 

από την πόλη, από τον τρόπο ζωής… 

 

Είχε αρκετά εντυπωσιακά πράγµατα. 

Σου έδιναν 10 µέρες να προσαρµοστείς 
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µέχρι να αρχίσουν τα µαθήµατα. ∆εν 

υπήρχε καµία γραφειοκρατία, πολλά 

πράγµατα γίνονταν ηλεκτρονικά. Μη 

έχοντας το πρόβληµα της γραφειοκρα-

τίας και γνωρίζοντας πότε µπορείς να 

δεις τον καθηγητή σου, σε περίπτωση 

που ήθελες να τον δεις, πήγαινες χωρίς 

άγχος στις θεωρίες. Ο καθηγητής 

ρωτούσε κάτι, απαντούσες, γίνονταν 

διάλογος. Κάναµε ασκήσεις στον 

πίνακα, µπορούσες να συµµετέχεις, αν 

είχες µια απορία σήκωνες απλά το χέρι 

σου. ∆εν σε κορόϊδευε κανείς, δεν 

υπήρχαν κουτές ερωτήσεις, είσαι ένας 

ξένος άνθρωπος από µια ξένη χώρα µε 

ένα βασικό σκοπό, αυτόν δηλ. που 

έχουµε όλοι: Να µορφωθούµε. Πάνω 

σε αυτή τη βάση µπορούσες να κάνεις 

ό,τι ερώτηση ήθελες, σχετική µε το 

µάθηµα φυσικά. Οι καθηγητές ήταν 

πολύ καλοί µαζί µας, ελαστικοί αλλά 

και απαιτητικοί.  

Αυτό που µου άρεσε περισσότερο ήταν 

ο σεβασµός προς την ώρα 

προσέλευσης. Εκεί δεν έρχεται ο 

καθένας ότι ώρα του καπνίσει. Είχαµε 

ο καθένας µια κάρτα εισόδου. Με 

αυτήν ανοίγαµε την πόρτα του 

σεµιναρίου. Αν αργούσες έστω και δυο 

λεπτά η πόρτα έκλεινε. Για να µπεις 

µέσα έπρεπε να καλέσεις τον 

καθηγητή στο τηλέφωνο και να τον 

ρωτήσεις αν µπορούσες να µπεις. Ο 

καθηγητής έλεγε «παρακαλώ πολύ να 

µην επαναλειφθεί». Και δεν 

επαναλαµβάνονταν. 

 

Το πρόβληµα αυτό φαίνεται να το 

έλυσαν οι Τσέχοι µε πολύ ωραίο 

τρόπο. Ωραία και απλά. 

 

Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ακόµα και 

στις συνεργασίες των µαθηµάτων µε 

άλλους Ερασµίτες είχαµε πολύ καλή 

συνεργασία. Επίσης είχαµε την 

ευκαιρία να τους εξηγήσουµε µερικά 

πράγµατα, π.χ. για την FYROM , για 

την οποία οι ξένοι δεν ήξεραν σχεδόν 

τίποτα. ∆εν ήξεραν ότι η λέξη 

Μακεδονία είναι ελληνική και ότι 

αφορά την ελληνική ιστορία.. Έµειναν 

έκπληκτοι όταν τους το εξηγήσαµε και 

µας είπαν και ευχαριστώ. Πιστεύω ότι 

αυτό πρέπει να κάνουµε παντού και 

πάντα, να ενηµερώνουµε και να 

εξηγούµε στους άλλους την ιστορία 

µας. Τα θέµατά µας. Αν σταµατήσει η 

ενηµέρωση δηµιουργούνται 

προβλήµατα. Εγώ προσωπικά 

προσπαθούσα να µεταδώσω µια καλή, 

µια θετική  εικόνα της Ελλάδας. Και 

νοµίζω ότι τα κατάφερα. Περιθώρια 

για λάθη δεν υπάρχουν πολλά. 

 

 
 

Αυτό που σε εντυπωσίασε 

περισσότερο;  

 

Με εντυπωσίασε όλη η εκπαίδευση 

γενικά, το υπόβαθρο, το Γραφείο 

∆ιασύνδεσης στο οποίο συµµετείχαν 

και πολλοί φοιτητές εθελοντικά, εκεί 

ήταν όλη η κινητήρια δύναµη των 

Ερασµιτών. Έκαναν πάρτυ για να 

γνωριστούµε µεταξύ µας, το Brno 

συνδιάζει τις δυνατότητες 

εκπαίδευσης, συγκοινωνίας, 

δραστηριότητες, χαµηλό κόστος ζωής 

και βιοµηχανία και ο συνδυασµός 

αυτός αποτελεί επιχειρηµατική 
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ευκαιρία. Ένας νέος που επισκέπτεται 

αυτή την πόλη κατακλύζεται από 

ευκαιρίες και στο τέλος δεν θέλει να 

φύγει. Οι τιµές είναι προσιτές. Εδώ, 

στην Ελλάδα, οι φοιτητές δεν βγαίνουν 

πια γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν 

χρήµατα να πληρώσουν το ποτό τους. 

Εκεί διασκέδαζες µε 1-2 €! 

∆ιασκέδαση για όλους.  

 

Χρειάστηκες και άλλα χρήµατα από 

το σπίτι εκτός της υποτροφίας; 

 

Ναι. 

 

Αν και ήταν τόσο φτηνά;  

 

Έκανα αρκετά ταξίδια, αγόρασα και 

κάποια πράγµατα. Σύνολο χρειάστηκα 

500 € περίπου παραπάνω από το σπίτι 

µου.  

 

Και τι έκανες, πώς γνώρισες τον 

τόπο;  

 

Στην αρχή έπαιρνα ένα τρένο στην 

τύχη, µετά βρήκα και παρέα. Βρήκα 

και τους άλλους Έλληνες Ερασµίτες 

που είχαν έρθει από Πανεπιστήµια και 

ΤΕΙ της Ελλάδας. Ήταν καταπληκτικό. 

Ενωθήκαµε και στην εποχή που ζούµε, 

αυτό πρέπει να κάνουµε διαρκώς και 

στην Ελλάδα. Για να γίνουµε µια 

δύναµη, δεν διαφέρουµε σε πολλά, τα 

όνειρά µας είναι τα ίδια. 

Συσπειρωθήκαµε όλοι µαζί, λοιπόν,  

και κάναµε µαζί πράγµατα.  

 

∆ηµιουργήσατε κάτι σαν ελληνική 

οµάδα; ∆εν φοβήθηκες µήπως 

διατηρηθούν οι ίδιες παθογένειες 

που συναντάς κι εδώ; Ή µήπως είσαι 

της γνώµης, ότι σε ένα καινούργιο 

περιβάλλον δεν είναι αυτά τα 

ζητήµατα τόσο έντονα;  

 

 
 

Κάποια κατάλοιπα δεν τα διώχνεις 

εύκολα. Το ότι φάµε και ότι πιούµε το 

συνάντησα συχνά. Είναι δύσκολο να 

φύγει αυτό ξαφνικά. Θέλει κόπο. 

Επίσης το να έχουµε 5 στην τσέπη και 

να ξοδεύουµε 6. Κι αυτό είναι 

δύσκολο. Από την άλλη δεν έχουµε 

µόνο µειονεκτήµατα. Έχουµε κατ’ 

αρχάς µεγάλη καρδιά. Αυτό σηµαίνει 

ότι µπορείς να αλλάξεις τα πάντα. 

Πιστεύω ότι αν εµείς οι νέοι έχουµε 

µια σωστή καθοδήγηση και βρούµε 

δυο-τρία πατήµατα, δεν σας µιλάω για 

σκάλες αλλά για πατήµατα -ούτε να 

πατάς πάνω στους άλλους χρειαζό-

µαστε µια ευκαιρία σαν το Erasmus. 

Το θεωρώ τεράστια ευκαιρία για έναν 

νέο.  

 

Πώς πήγες και πώς γύρισες; 

Μπορείς να κάνεις µια σύγκριση; 

 

Πήγα µε πολύ µπερδεµένο µυαλό. 

Γύρισα πιο κατασταλαγµένη, νοµίζω 

πιο δυναµική και νοµίζω, ότι τώρα 

µπορώ να αντέξω και κάποιες 

δυσκολίες.  

 

Είχες βγει στο εξωτερικό πριν το 

Erasmus; 

 

Ναι. 

 

Είχες συναντήσει άλλους Έλληνες 

που δεν είχαν ξαναβγεί από Ελλάδα; 

 

Ναι.  
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Πώς ήταν η συµπεριφορά αυτών 

των παιδιών; 

 

Χρειάστηκαν πολύ περισσότερο χρόνο 

ώσπου να προσαρµοσθούν. Ενώ εγώ 

χρειάστηκα µόνο 2 µέρες.  

 

Είδες κάποιες διαφορές µεταξύ 

Ελλάδας και Τσεχίας;  

 

Οι Τσέχοι προσπαθούν πολύ να 

αναπτυχθούν και την ανάπτυξη την 

έχει  κάνει ο καθένας προσωπικό 

στοίχηµα. Είναι αυτό που επιδιώκουν 

διαρκώς και µε κάθε δύναµη. Το 

Erasmus, το οποίο είναι ένα µόνο 

κοµµάτι της εκπαίδευσης του 

Πανεπιστηµίου τους, το ενισχύουν 

διαρκώς, δεν το αφήνουν να 

καταπέσει. Οργάνωση, εξυπηρέτηση, 

σπιρτάδα βελτιώνονται διαρκώς. Σε 

δυο-τρία λεπτά γινόταν η δουλειά σου, 

όπου και να πήγαινες. Πάντα όµορφα 

και ωραία, σου έλεγαν ένα ποσό και 

αυτό ήταν το τελικό. Ενώ εδώ σου 

λένε ένα ποσό και µετά σου βγάζουν 

συν 20, συν 30, χωρίς απόδειξη. ∆εν 

υπήρχε µέρος που να µη µας έκοβαν 

απόδειξη. Άλλο παράδειγµα. Υπήρχε 

µια τράπεζα παντού. Εδώ δεν υπάρχει. 

Πρέπει να µετακινηθείς εσύ προς την 

τράπεζα, ενώ εκεί µετακινείται η 

τράπεζα προς τον πελάτη. Με την 

πιστωτική σου κάρτα µπορείς να 

πληρώσεις ακόµην και την τσίχλα. 

Εδώ είναι αδύνατον κάτι τέτοιο. Είναι 

και λίγο επικίνδυνο να κουβαλάµε 

χρήµατα πάνω µας, ιδίως το βράδυ. 

Επίσης, η υποστήριξη προς τους 

Ερασµίτες ήταν φοβερή. Μας 

βοηθούσαν σε όλα. Το σύστηµα ήταν 

συντονισµένο µε την εξυπηρέτηση των 

φοιτητών. Κάποιες εργασίες που ήταν 

µεγάλη ανάγκη να γίνουν σε 

εξωτερικούς χώρους, γίνονταν νύχτα. 

Γιατί εκεί προέχει η εξυπηρέτηση. 

Αυτός που βρίσκεται εκεί πρέπει να 

είναι ευχαριστηµένος.  

 

Θα ξαναπήγαινες εκεί αν έβρισκες 

την ευκαιρία;  

 

Όχι µόνο θα ξαναπήγαινα, αλλά θα 

συµβούλευα και άλλους να πάνε. 

Εντύπωση µου έκανε και η 

καθαριότητα και το περιβάλλον. ∆εν 

είδα ούτε ένα αδέσποτο σκυλί, ενώ 

παντού είναι καθαρά. Η αντίστοιχη 

κατάσταση στην Ελλάδα θεωρώ ότι 

είναι υποβιβασµός. Αναρωτιέµαι, γιατί 

το δεχόµαστε αυτό; Γιατί το κάνουµε 

αυτό στον εαυτό µας;  

 

Σου έµειναν κάποιες φιλίες από αυτή 

την περίοδο; 

 

Ναι 

 

Επικοινωνείτε; 

 

Κάθε µέρα. Είµαστε πλέον αδέλφια. 

Και έµαθα και πράγµατα. Αν αύριο 

µεθαύριο χρειαστεί να πω κάτι για την 

Κρήτη, έχω πλέον άποψη.  

 

 
 

Άρα σε βοηθάει και εντός Ελλάδας 

το  Erasmus. 

 

Ναι, χωρίς αµφιβολία. Επίσης αυτό 

που έµαθα, είναι ότι οφείλω να 

σέβοµαι τη διαφορετικότητα των 

άλλων. Θα έλεγα ότι η 

διαφορετικότητα είναι αρετή για τους 

ανθρώπους. 

 

Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο; 

Θα πήγαινες ενδεχοµένως στο Brno 

για κάποιο µεταπτυχιακό; 
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Να σας πω, πιστεύω στην ελληνική 

Παιδεία. Μπορεί το Brno να είχε πάρα 

πολλά θετικά στοιχεία, αλλά αγαπώ 

πολύ τα ελληνικά γράµµατα, τη 

γλώσσα µας µε τις ατελείωτες 

δυνατότητες, είναι πράγµατα που δεν 

µπορώ να στερηθώ. Έτσι, θέλω να 

κάνω την προσπάθειά µου στην 

Ελλάδα. Στην πατρίδα µου. 

 

 
 

Πόσο Ευρωπαία αισθάνεσαι 

 

Πάρα πολύ.  

 

Είναι κάτι διαφορετικό αυτό, το να 

είσαι Ελληνίδα και Ευρωπαία 

συγχρόµως; Το αντιλαµβάνεσαι 

θετικά; 

 

Είναι ένας θετικός συνδυασµός. Το 

ελληνικό ταµπεραµέντο και το κέφι 

για τη ζωή µπορεί να συδυαστεί µε το 

αίσθηµα καθήκοντος ενός Ευρωπαίου 

πολίτη.  

 

Εµεις, ως Έλληνες,  τι µπορούµε να 

δώσουµε στους Ευρωπαίους και τι 

µπορούµε να πάρουµε από αυτούς;  

 

Εµείς µπορούµε να τους δώσουµε το 

πλατύ µας χαµόγελο, µπορούµε να 

τους δώσουµε την ελπίδα που δεν 

σβήνει ποτέ από τα χείλη µας. 

Πιστεύω ότι µπορούµε να δώσουµε 

πολλά στους Ευρωπαίους ιδίως στον 

πολιτισµό. Εκείνοι θα µπορούσαν να 

µας διδάξουν ένα σύστηµα, ένα µέτρο. 

 

 
 

Αυτό το σύστηµα είναι µήπως ο 

λόγος για τον οποίο κάποιοι νέοι 

στην Ευρώπη πηδάνε από τις 

γέφυρες.   

 

Γι’ αυτό το σύστηµά τους πρέπει να 

εµπλουτιστεί µε το δικό µας χαµόγελο! 

 

Ευχαριστώ πολύ Ευτυχία.  

 

Εγώ σας ευχαριστώ.   
 

 

Επόµενο τεύχος  

Ιούλιος 2013 

 

 

 

 

 

     

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 Παράρτηµα 

∆ράµας (Σχολή Τεχνολογίας-

Γεωπονίας). 


