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Παράρτηµα από το ΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια αλλά και η Ηµέρα Γνωριµίας και παρουσίασης των 8 προπτυχιακών και των 43 µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στη συµπρωτεύουσα, µε την συµµετοχή του ακαδηµα4κού και πολιτικού κόσµου της πόλης. 

EDITORIAL
Όταν το 1455 ο Γουτεµβέργιος, κλεισµένος σε ένα άρτια εξο-
πλισµένο εργαστήρι, ολοκλήρωνε τους µυστικούς του πειραµα-
τισµούς, µε σκοπό να εφεύρει έναν γρήγορο και προσιτό τρόπο
για τη µαζική έκδοση των έργων του πνεύµατος και της επιστή-
µης, σηµατοδοτούσε µια από τις πιο ριζικές ιστορικές αλλαγές.
Η εφεύρεση αυτή, γοητευτική όσο και επικίνδυνη, έθετε σε µια
νέα τροχιά την εξέλιξη της ανθρωπότητας και προσέφερε απε-
ριόριστες δυνατότητες στη διάδοση της γνώσης...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2

ΣΕΛΙ∆Α 4-6

ΣΕΛΙ∆Α 7

Οι κρατούµενοι των φυλακών που σπούδασαν 
στην διάρκεια της κράτησής τους, οι ελπίδες 
και η κοινωνική τους επανένταξη.

Μια δεύτερη ευκαιρία
από το ΕΑΠ

Ένα σύγχρονο 
Γραφείο ∆ιασύνδεσης
Επαναλειτουργεί µετά απο 5 έτη αδράνειας 
το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΕΑΠ, ενισχυµένο 
µε έµπειρους επιστήµονες που φέρνουν τους
απόφοιτους σε άµεση επαφή µε τις 
επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.

ΣΕΛΙ∆Α 3

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 4-6

Συνέντευξη του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απ. Τζιτζικώστα

2 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

Πώς τα «πράσινα» πανεπιστήµια
αλλάζουν τον ακαδηµαϊκό «χάρτη»

Παγκόσµια επιταγή αποτελεί πλέον η υιοθέτηση πολιτικών προστασίας
του περιβάλλοντος και µέρος αυτών είναι η προσπάθεια των ανωτάτων

Ιδρυµάτων της υφηλίου για να γίνουν «πράσινα». Τα περισσότερα ανώτα-
τα Ιδρύµατα επεξεργάζονται λύσεις για τα ενεργειακά τους «αποτυπώµα-

τα», διδάσκοντας άλλωστε και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες τους πώς
να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους και σ’ αυτό τον τοµέα το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο πρωτοπορεί. Νέες ενεργειακές πηγές, «έξυπνα κτίρια»,
διαφορετικός τρόπος διαχείρισης των πρώτων υλών.

Οι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος
αποτελούν πλέον προτεραιότητα 
για τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα 
του πλανήτη

Νέα «έξυπνα» κτίρια, εναλλακτικές 
µορφές ενέργειας, αντικατάσταση 

των καυσίµων που επιβαρύνουν 
το περιβάλλον
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MHNIAIA EΚ∆ΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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ΕΤΟΣ: 1ο
ΤΕΥΧΟΣ: 4ο

Αυτό είναι το ζητούµενο: στο πλαίσιο
όλων των προηγµένων πολιτισµών, από την
αρχαία Ελλάδα ώς την Γαλλία του ∆ια-

φωτισµού, η διάδοση της
γνώσης απασχόλησε συ-
στηµατικά τους πνευµατι-
κούς ανθρώπους ως έν-
νοια ισάξιας σηµασίας µε το
περιεχόµενό της.
Άρρηκτα συνυφασµένη µε
την έννοια της ελευθερίας,
η διάδοση της γνώσης µέσα
από τη µαζική τυπογραφική
παραγωγή κατέκτησε µε
πολύ κόπο το δικό της µε-
ρίδιο ελευθερίας ως έκ-

φραση και σκέψη. Η εκδοτική δραστηριό-
τητα γέννησε επαναστάσεις, δαιµονο-
ποιήθηκε, υπέστη «ακρωτηριασµούς»
εξαιτίας της λογοκρισίας, είδε τα έργα της
να καίγονται στην πυρά, έχτισε το ιδεώ-
δες της επιστηµονικής αναγέννησης του
Θετικισµού, µετέδωσε το πάθος ποιητών
και λογοτεχνών, επάνδρωσε µε γνώση
σχολεία και πανεπιστήµια σαν αφοσιωµέ-
νος στρατιώτης στην υπηρεσία της αν-
θρωπότητας.
Θεµελιώδες κίνητρο οποιασδήποτε εκ-
δοτικής δραστηριότητας είναι η επικοι-
νωνία, καθώς και η ευρεία διάδοση των
επιστηµών, των τεχνών και των απόψεων,
ενώ αδιαµφισβήτητο όπλο της είναι η έν-
νοια της επιλογής. Πίσω από κάθε εκδο-
τική πρόταση, κρύβεται µια σαφής ηθική
επιλογή. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήµιο στηρίζει την εκδοτική δραστηριό-
τητα ως επιλογή και θέση ακεραιότητας
στο πλαίσιο της εκπαίδευσης µε στόχο την
προώθηση και την αξιοποίηση της ουσια-
στικής παιδείας. Ο δρόµος προς τη γνώ-
ση και την κατάρτιση δεν είναι µονόδρο-
µος. Αντίθετα, ο σεβασµός προς τον πα-
ραλήπτη αυτού του πολύτιµου αγαθού επι-
βάλλει τη στοιχειοθέτηση ενός ολοκλη-
ρωµένου δικτύου διάδοσης των γνώσεων
και φορέα επικοινωνίας ιδεών και αντι-
λήψεων. Η επανασύνδεση του κοινού µε
την παραδοσιακή αντίληψη των εκδόσεων
δηµιουργεί προtποθέσεις αξιολόγησης και
ανάλυσης των περιεχοµένων, οι οποίες,
συνήθως, περιορίζονται στο πεδίο της ψη-
φιακής πραγµατικότητας. To περίφηµο
«σλόγκαν» της εποχής του ∆ιαφωτισµού
«laissez faire, laissez passer» διατυπώνει
την αδιάψευστη δύναµη του βιβλίου ως φο-
ρέα διεύρυνσης της γνώσης σε όλους τους
τοµείς. Ο εκδοτικός οίκος του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου µάς προσφέρει τη
δυνατότητα, παρακάµπτοντας έστω για
λίγο την ψηφιακή ταχύτητα, να απολαύ-
σουµε ακόµα τη γοητεία της µυρωδιάς του
φρεσκοτυπωµένου χαρτιού.

ΙΟΥΛΙΟΣ
� 4 – 18 Ιουλίου: Θερινό
Σχολείο “Φυσικές και αν-
θρωπογενείς καταστροφές
και τεχνικά έργα. Περισσό-
τερες λεπτοµέρει-
ες: https://www.
eap.gr/2021/05/20/ypovoli-
aitisewn-symmetoxis-sto-
therino-sxoleio-fysikes-kai-
anthrwpogeneis-katastrofes-
kai-texnika-erga/

� 26 – 31 Ιουλίου: 6ο ∆ιε-
θνές Θερινό Σχολείο
(WWSS21) ∆ιαχείρισης
Υγρών Αποβλήτων και Βιο-
στερεών. Περισσότερες λε-
πτοµέρειες: https://www.ea
p.gr/2021/06/03/6o-di-
ethnes-therino-sxoleio-
wwss21-ugrwn-apovlitwn-
kai-biosterewn/
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Τη σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας µε τίτλο «Μο-
νάδα Ασφάλειας και Προστασίας» και την συγ-
κρότηση «Επιτροπής Ασφάλειας και Υγιεινής»
αποφάσισε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α’/17-2-2021)
και τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15, αντίστοι-
χα. Η «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας» υπά-
γεται απευθείας στον πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επι-
τροπής του Ε.Α.Π. έχοντας την «Επιτροπή Ασφά-
λειας και Υγιεινής» ως εισηγητικό όργανο για την
«ασφάλεια και προστασία» του ιδρύµατος προς τη
∆ιοικούσα Επιτροπή. Ειδικότερα, αντικείµενο της

Μονάδας είναι η εξασφάλιση της οµαλής και εύ-
ρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, η φύλαξη
υποδοµών, η εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης
πρόσβασης, ακόµα και η «προστασία διδακτικού και
διοικητικού προσωπικού, φοιτητών και τρίτων φυ-
σικών προσώπων κατά τον χρόνο που βρίσκονται
εντός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του
ΕΑΠ. Η συγκεκριµένη Μονάδα επιφορτίζεται και µε
τη λειτουργία του «Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Ση-
µάτων και Εικόνων» που θα εγκατασταθεί στο ίδρυ-
µα σε σύντοµο διάστηµα. Επίσης η µονάδα στε-
λεχώνεται, µεταξύ άλλων, και από τακτικό προ-
σωπικό του πανεπιστηµίου, ενώ χρηµατοδοτείται
από τους ίδιους πόρους του πανεπιστηµίου.
Άξιο σηµασίας είναι ότι θα µπορούν να σχεδιάζονται
δράσεις και σεµινάρια ενηµερωτικού χαρακτήρα για
την ευαισθητοποίηση  του διδακτικού και διοικητι-
κού προσωπικού αλλά και των φοιτητών σχετικά µε
θέµατα ασφαλείας και πολιτικής προστασίας. 
Η διοίκηση του ΕΑΠ θα στηρίξει τη λειτουργία της
Μονάδας και της Επιτροπής µε τη στελέχωση, τον
εξοπλισµό και τη διαρκή εκπαίδευση, εξασφαλί-
ζοντας τη σωστή και συνεχή λειτουργία τους.

Α
λλαγή «σκυτάλης» πρόσφατα στη Σχολή Αν-
θρωπιστικών Επιστηµών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστηµίου, καθώς εξελέγη νέος Κο-

σµήτορας ο Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, ο οποί-
ος µέχρι πρότινος ήταν αναπλη-
ρωτής Κοσµήτορας της ίδιας Σχο-
λής. Έτσι, ο κ. Κουτουζής έχει ήδη
την εµπειρία σε διοικητικό, αλλά και
σε ακαδηµαsκό και ερευνητικό επί-
πεδο, για να αντιµετωπίσει τις προ-
κλήσεις που θα ακολουθήσουν µια
εκπαιδευτικά δύσκολη χρονιά, από
την οποία όµως το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο κατάφερε να βγει
χωρίς «πληγές», αλλά αντιθέτως µε
εξεταστικές (και άλλες) επιτυχίες.
Τι είχε να πει ο ίδιος; «Τιµή, προ-
κλήσεις και ευθύνη» ήταν οι τρεις
λέξεις που διάλεξε ο κ. Κουτούζης στην πρώτη δή-
λωση του, µε την οποία και απευθύνθηκε στους συ-
ναδέλφους του. «Αυτές οι τρεις λέξεις αποτυπώ-
νουν τις σκέψεις µου» συνέχισε. «Τιµή γιατί όλοι/ες
οι συνάδελφοί µου στη ΣΑΕ µε εµπιστεύθηκαν.
Τους/τις ευχαριστώ θερµά όλους/ες.  Προκλήσεις
είναι ο διαρκής σεβασµός των φοιτητών/τριών, η δυ-
ναµική ακαδηµαsκή ανάπτυξη της ΣΑΕ, η υποστήρι-
ξη και η ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας,
αλλά και της εξωστρέφειας της Σχολής. Ευθύνη δική
µου θεωρώ ότι είναι να αντιµετωπίσουµε αποτελε-
σµατικά τις προκλήσεις, διατηρώντας τον χαρακτήρα
του ΕΑΠ» κατέληξε ο ίδιος. Είναι γνωστό ότι τα προ-
γράµµατα σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στηµών, αλλά και οι επιµέρους θεµατικές ενότητες
αποτελούν σηµείο αναφοράς για το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο. Σήµερα η Σχολή προσφέρει
τρία Προπτυχιακά Προγράµµατα, δώδεκα Μετα-
πτυχιακά Προγράµµατα, τρία Κοινά Μεταπτυχιακά
και δύο Σύντοµα Προγράµµατα, τα οποία θα ενταχ-

θούν στο νεοσυσταθέν Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης
του Πανεπιστηµίου. Η Σχολή έχει σήµερα 16 µέλη
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (7 Καθηγητές,
5 Αναπληρωτές Καθηγητές, 4 Επίκουρους Καθη-

γητές). Μάλιστα κάθε δυο χρόνια
διοργανώνει το ∆ιεθνές Συνέδριο για
την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκ-
παίδευση µε διεθνείς συµµετοχές και
περίπου 5000 Συνέδρους, εκδηλώ-
σεις, ειδικά προγράµµατα επιµόρ-
φωσης.

Ποιος είναι ο νέος Κοσµήτορας
Ο Μανώλης Κουτούζης είναι Καθη-
γητής (∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μο-
νάδων) του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστηµίου και επιστηµονικός συ-
νεργάτης του Κέντρου Ανάπτυξης

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ. Είναι
πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοχος
Master’s στην Οργάνωση, Σχεδιασµό και ∆ιοίκηση
της Εκπαίδευσης, καθώς και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώ-
µατος από το Πανεπιστήµιο του Reading (Αγγλία).
Το 2006 µε υποτροφία του Ιδρύµατος Fulbright ολο-
κλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα “Study of the
United States Institute” στο University of Illinois (Chica-
go). Σήµερα διδάσκει σε µεταπτυχιακά προγράµµατα
στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
το Παιδαγωγικό τµήµα δηµοτικής εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το αντίστοιχο τµήµα
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας. Έχει δι-
δάξει επίσης στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου και
το Ευρωπαsκό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Έχει διατελέσει
επιστηµονικός υπεύθυνος προγραµµάτων που σχε-
τίζονται µε τα ζητήµατα της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής και της διοίκησης των εκπαιδευτικών µονάδων
και εµπειρογνώµονας σε προγράµµατα του ΟΟΣΑ.

«Θωράκιση» του ΕΑΠ
Συστάθηκε αυτοτελής υπηρεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή του Ιδρύµατος

EDITORIAL 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Μπροστά 
σε νέες προκλήσεις
Νέος Κοσµήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών του ΕΑΠ, ο Μανώλης Κουτούζης



«Ί
σως σήµερα πρέπει να ντρεπόµαστε
για τις φυλακές µας» έγραφε ο Μισέλ
Φουκώ πριν από σχεδόν 35 χρόνια και

το διάστηµα που ακολούθησε δεν τον διέψευ-
σε. Το γιγαντιαίο εγχείρηµα «κοινωνικής ορθο-
πεδικής» που αποτέλεσαν τα συστήµατα τιµω-
ρίας και επιτήρησης παγκοσµίως, πέτυχε στο να
…σωφρονίσει τους παρεκκλίνοντες, έδωσε
όµως τελικά και τα µονοπάτια για την «διαφυγή»
τους. Οι «ανάσες» της ψυχής άλλωστε, θα έχουν
πάντα την ίδια αφετηρία και την ίδια κατάληξη:
τη γνώση.
∆εν είναι ούτε ένας, ούτε δύο οι κρατούµενοι
φυλακών που αποφασίζουν να αλλάξουν τη

ζωή τους στη διάρκεια της κράτησής τους, ξε-
κινώντας τις σπουδές τους, ενώ εκτίουν ακό-
µη την ποινή τους. Και σ’ αυτό τον αγώνα το Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο υπήρξε πάντα
ένας φιλόξενος εκπαιδευτικός προορισµός.
Η φυλακή µπορεί να συσχετιστεί µε τη διαµόρ-
φωση µιας κοινωνίας της επιτήρησης. Η µόρ-
φωση και η γνώση όµως, συσχετίζονται µε µια
κοινωνία ελεύθερων επιλογών και ανεξάντλη-
των προορισµών.
Οι σπουδές και η ευκαιρία των κρατουµένων και
στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση όπως εφαρ-
µόζεται σε διάφορες µορφές τα τελευταία χρό-
νια στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήµατα, συ-

νιστούν µια πραγµατική και βαθιά ανθρώπινη συν-
θήκη για τους φυλακισθέντες να ξανασυστηθούν
µε το κοινωνικό τους περιβάλλον.
Γιατί η ζωή είναι οι επιλογές µας κι όλο και πε-
ρισσότεροι, τις ξαναπιάνουν από την αρχή, τις
αναζητούν στην αλήθεια των επιστηµών, την
φύση και το φως και τη δύναµη που δίνει η γνώ-
ση.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο αντιλαµ-
βανόµενο πρωτίστως τον κοινωνικό του ρόλο
και θέλοντας να συνεισφέρει στην προσπάθεια
«επανένταξης» ανθρώπων που κάποια στιγµή
στη ζωή τους… έχασαν τον δρόµο, προσφέ-
ρει κάθε χρόνο υποτροφίες και σε κρατούµε-

νους. Μέχρι σήµερα φοιτούν στις σχολές του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 61 κρα-
τούµενοι, οι οποίοι µπορεί να µην πήραν
άδειες για να παρακολουθήσουν τα µαθήµα-
τά τους, όµως το ΕΑΠ… άνοιξε τη φυλακή τους,
προσφέροντάς τους διέξοδο µέσω της γνώσης
που φέρνει την ελπίδα!
Η Open2U επικοινώνησε µε δύο από τους κρα-
τούµενους φοιτητές, οι οποίοι σε µία πραγµα-
τική κατάθεση ψυχής, µιλούν για την απόφασή
τους να συµµετέχουν στα προγράµµατα σπου-
δών, για τις συνθήκες παρακολούθησης των µα-
θηµάτων, αλλά και για τους στόχους τους!

Ρεπορτάζ 03

«Απόδραση» γνώσης!
Κρατούµενοι- φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου σε µία κατάθεση ψυχής
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Πώς και αποφασίσατε
να εγγραφείτε

στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο;

Στις συνθήκες
του εγκλεισµού

πόσο εύκολο είναι
να παρακολουθείτε

τα µαθήµατα
και να ανταποκρίνεστε

στις απαιτήσεις
του προγράµµατος
των σπουδών σας;

Ποιοι είναι οι στόχοι σας
ολοκληρώνοντας

τη σχολή σας,
ως πτυχιούχος πια;

Πώς αντέδρασαν
συγγενείς και φίλοι

όταν τους είπατε
ότι θέλετε

να σπουδάσετε;

Η ενασχόλησή σας
µε τα προγράµµατα
των σπουδών σας
αποτελεί διέξοδο;

««∆∆ιιααββααττήήρριιοο  γγιιαα  ττηηνν  εεππααννέέννττααξξήή  µµοουυ»»
Ο 31χρονος Τζουλιάνο συµµετείχε στην κλήρωση για φοίτηση

στο ΕΑΠ το 2016 κατόπιν όπως αποκαλύπτει, παρότρυνσης της
τότε προJσταµένης του Καταστήµατος Κράτησης που Κορυδαλ-
λού όπου βρισκόταν έγκλειστος. Από τότε έχουν µεσολαβήσει
αρκετά χρόνια και ο Τζουλιάνο όχι µόνο δεν µετάνιωσε για την

απόφασή του να παρακολουθήσει το πρόγραµµα σπουδών «∆ι-
οίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών» της Σχολής Κοινωνικών

Επιστηµών, αλλά πλέον σκέφτεται να κάνει και µεταπτυχιακό.

Γενικά υπήρχε στο µυαλό µου σαν σκέψη κάποια στιγµή να εγγραφώ στο ΕΑΠ
ακόµη και πριν τη σύλληψή µου. Είχα κάνει µάλιστα και µία σχετική έρευνα. Ο
λόγος που δεν κατέστη εφικτό η σκέψη µου να γίνει πράξη ήταν ότι δεν είχαν
τη δυνατότητα να ανταπεξέλθω στις οικονοµικές απαιτήσεις του προγράµµα-
τος σπουδών. Το 2016 χάρη στο πρόγραµµα ετήσιων υποτροφιών του Υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύνης και του ΕΑΠ, µέσω του οποίου καλύπτονταν εξ ολοκλήρου
τα δίδακτρα, έγινε δυνατή η φοίτησή µου, έπειτα από κλήρωση στην οποία αν

και αρχικά ήµουν αρνητικός, µε ώθησε να συµµετάσχω η τότε προJσταµένη του
Καταστήµατος Κράτησης Κορυδαλλού 1, κα Βάσω Φραγκαθούλα.

Οι συνθήκες τα προηγούµενα χρόνια στο Κατάστηµα Κράτησης Κορυδαλλού
1 προκαλούσαν πραγµατικά θλίψη. Υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις και αδυνα-
µίες. Σκεφτείτε ότι στους ήδη φυλακισµένους που φοιτούσαν εξ αποστάσε-

ως προστεθήκαµε κι εµείς οι οποίοι θα έπρεπε να εξυπηρετηθούµε από
έναν απαρχαιωµένο Η/Υ κι αυτόν χάρη στο σχολείο 2ης ευκαιρίας που µας

είχε παραχωρήσει. Επί της ουσίας ήταν δώρον άδωρον. Στη συνέχεια τα
πράγµατα έφτιαξαν, δηµιουργήθηκε αίθουσα φοιτητών µε δέκα υπολογιστές
τελευταίας τεχνολογίας, µε δικό µας εκτυπωτικό πολυµηχάνηµα και προσω-

πική τηλεφωνική γραµµή, ώστε να επικοινωνούµε µε το Πανεπιστήµιο και
τους καθηγητές.

Αρχικά ένας πρώτος στόχος είναι να καταφέρω να κάνω ένα µεταπτυχιακό
στη ∆ιοίκηση Τουρισµού, προκειµένου να διευρύνω τις γνώσεις µου και για-

τί όχι κάποια στιγµή στο µέλλον να διοικήσω τη δική µου επιχείρηση.

Η αντίδρασή τους ήταν ενθουσιώδης γιατί δεν πίστευαν πως
θα µπορούσα µέσα από τη φυλακή να κάνω κάτι τέτοιο. Κι αν κάποιες φο-

ρές η ψυχολογική φόρτιση που προκαλεί ο εγκλεισµός και οι συνθήκες κρά-
τησης µε αποθάρρυναν η οικογένειά µου ήταν εκεί για να µου θυµίσει για

πολλοστή φορά πως είναι δίπλα µου.

Όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στη γνώση στην ιδέα και µόνο ότι µετά από
κάποιο χρονικό διάστηµα θα µπορούσα να λάβω εκπαιδευτική άδεια µε ηλε-
κτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) για να παρακολουθήσω τις Οµαδικές Συµ-
βουλευτικές Συναντήσεις και να συµµετάσχω στις τελικές εξετάσεις, ότι θα
µπορούσα να δω τον ουρανό χωρίς σύρµατα ασφαλείας ήταν µία βαθιά ανά-
σα για την συνέχεια. Ένιωθα να ανοίγει ένα παράθυρο για το µέλλον, ένας

τρόπος να αλλάξω τη ζωή µου, το διαβατήριο για την επανένταξή µου.

««ΤΤοο  ππννεεύύµµαα  δδεενν  φφυυλλαακκίίζζεεττααιι……»»
Ο 48χρονος Τέλης, πατέρας τριών παιδιών, µπορεί να «κουβα-
λά» µία βαριά καταδίκη, όµως ουδέποτε σκέφθηκε να εγκατα-
λείψει την προσπάθεια της… πνευµατικής του απελευθέρωσης
που αποτελεί σηµαντικό διέξοδο στις δύσκολες συνθήκες του
εγκλεισµού. Φοιτητής στον ΕυρωπαJκό Πολιτισµό, ο Τέλης έχει
ολοκληρώσει ήδη τα δύο από τα τέσσερα χρόνια του προγράµ-
µατος σπουδών και συνεχίζει ακάθεκτος… έχοντας την πλήρη
υποστήριξη των παιδιών του.

Η εγγραφή µου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο έγινε τυχαία, όταν βρι-
σκόµουν στο κατάστηµα κράτησης της Πάτρας. Η κοινωνιολόγος της φυλα-
κής µε ενηµέρωσε πως γινόταν κλήρωση για όσους ενδιαφέρονταν να εγ-
γραφούν στο ΕΑΠ. Έτσι αποφάσισα να πάρω µέρος κι εγώ και τελικά ήµουν
από τους τυχερούς, καθώς κληρώθηκα στον ΕυρωπαJκό Πολιτισµό.

Η παρακολούθηση των µαθητών δεν είναι εύκολη και αυτό γιατί, δεν έχου-
µε απεριόριστη χρήση ίντερνετ, ενώ περιορισµένος είναι και ο χρόνος που
µπορούµε να βρισκόµαστε στους υπολογιστές (υπάρχει κανονισµός στις
φυλακές). Παράλληλα, στις φυλακές των Γρεβενών έχουµε ένα επιπλέον
τεχνικό πρόβληµα, την πολύ αργή ταχύτητα του ίντερνετ η οποία είναι γενι-
κότερο πρόβληµα της περιοχής. Έτσι πολλές φορές χάνω σηµαντικά µαθή-
µατα, χωρίς όµως αυτό να µου έχει στερήσει τη δυνατότητα να δίνω εξετά-
σεις και µάλιστα, επιτυχώς.

Ο στόχος µου είναι όσο διάστηµα παραµένω στη φυλακή να περνώ τον χρό-
νο µου µε δηµιουργικό τρόπο. Θέλω να ολοκληρώσω το πρόγραµµα των
σπουδών µου και να καταφέρω να πάρω το πτυχίο µου. Πρωτίστως όµως
επιθυµία µου είναι να εµπλουτίσω τις γνώσεις µου και να αποκτήσω µόρ-
φωση.

Η αντίδραση της οικογένειάς µου ήταν θετική και πραγµατικά τους εξέπλη-
ξε ευχάριστα αυτή η απόφασή µου. Κυρίως τα παιδιά µου. Η µεγάλη µου
κόρη έδωσε πανελλαδικές, η δεύτερη είναι µαθήτρια της Γ’ Γυµνασίου και
ο γιος µου είναι στην Β’ Γυµνασίου. Στην αρχή δεν το πίστευαν, όµως µετά
µε υποστήριξαν και µάλιστα µε παροτρύνουν συνεχώς να συνεχίσω και να
ολοκληρώσω τις σπουδές µου. Παράλληλα και οι άλλοι συγγενείς και φίλοι
ήταν θετικοί και µε στηρίζουν.

Το ΕΑΠ αποτελεί µοναδική θα έλεγα διέξοδο από το σκληρό περιβάλλον
των φυλακών. Τις ώρες που βρίσκοµαι στον υπολογιστή διαβάζοντας ή όταν
γράφω τις εργασίες µου πραγµατικά ξεχνώ που βρίσκοµαι. Είναι οι µοναδι-
κές στιγµές που τουλάχιστον το πνεύµα µου είναι ελεύθερο. Προσωπικά,
επειδή είναι η δεύτερη φορά που βρέθηκα στη φυλακή, πιστεύω πως αν
δεν είχα τις σπουδές µου δεν θα άντεχα. Θέλω να ευχαριστήσω την κοινω-
νική υπηρεσία της φυλακής που µε βοηθά για να µπορώ απερίσπαστα να
παρακολουθώ τα µαθήµατά µου, στα όρια των δυνατοτήτων τους.

ΤέληςΤζουλιάνο
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Τ
ις προηγούµενες ηµέρες, η διοικητική και ακαδηµαN-
κή «καρδιά» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου µε-
ταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη! Και αυτό για έναν ιδι-

αίτερο λόγο: το παράρτηµα του ΕΑΠ στην συµπρωτεύουσα
επανασυστάθηκε, εγκαταστάθηκε σε νέους χώρους και υπο-
δέχεται πλέον σε καθηµερινή βάση τους νέους υποψήφι-
ους φοιτητές και φοιτήτριες του. Μέλη της ηγεσίας του Ιδρύ-
µατος, εκπρόσωποι των Σχολών του αλλά και µέλη της «νέας
γενιάς» του έστησαν µια ακαδηµαNκή «γιορτή» στο κέντρο
της πόλης, υποδεχόµενοι κάθε ενδιαφερόµενο ή ενδιαφε-
ρόµενη για τα προγράµµατά του.
Τα εγκαίνια του Παραρτήµατος στη Θεσσαλονίκη άλλωστε,
έγιναν στο πλαίσιο σειράς αντίστοιχων πρωτοβουλιών και
δράσεων που έχουν δροµολογηθεί εντός και εκτός Ελλά-
δος. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και επαφές για
την ενίσχυση και επέκταση των προγραµµάτων σπουδών του,
µε νέες σύγχρονες επιστηµονικές κατευθύνσεις που κα-
λύπτουν κοινωνικές ανάγκες αλλά και την αγορά εργασίας
της χώρας µας.
Όλες οι συναντήσεις βέβαια στη διάρκεια των εγκαινίων του
νέου σύγχρονου παραρτήµατος του ΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη
έγιναν τηρώντας τα σχετικά υγειονοµικά πρωτόκολλα και µε
περιορισµένη παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, βου-
λευτών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
ακαδηµαNκής κοινότητας. Τα εγκαίνια έγιναν την Κυριακή 13
Ιουνίου, ενώ την ίδια ηµέρα από νωρίς το πρωί ο χώρος στον
οποίο έγινε η εκδήλωση αποτέλεσε το κέντρο του ενδια-
φέροντος των νέων της περιοχής που πλησίαζαν, τηρών-
τας τις απαραίτητες αποστάσεις, τους υπαίθριους χώρους
της. «Το Παράρτηµα της Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο γε-
νικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας του
ΕΑΠ» δήλωσε στην οµιλία του ο πρόεδρος του ΕΑΠ, Κα-
θηγητής, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας. «Τα υπόλοιπα Πανε-
πιστηµιακά Ιδρύµατα της πόλης αγκαλιάζουν την παρουσία
και την ανάπτυξή του, ενώ εµείς, ως διοίκηση του ΕΑΠ, εί-
µαστε έτοιµοι να προωθήσουµε τις ήδη υπάρχουσες και να
αναπτύξουµε νέες συνέργειες και συνεργασίες τόσο σε το-
πικό όσο και σε διεθνές επίπεδο» συνέχισε.
Όπως ανέφερε, στο Παράρτηµα του ΕΑΠ στη Θεσσαλονί-
κη, θα στεγαστούν διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και Πα-
ράρτηµα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του
Ιδρύµατος. Επίσης, θα παρέχεται κάθε είδους ενηµέρωση
και πληροφόρηση στους εγγεγραµµένους, αλλά και στους

εν δυνάµει φοιτητές που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν
τις σπουδές τους σε προπτυχιακό, µεταπτυχιακό ή διδα-
κτορικό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.

Και Ηµέρα Γνωριµίας
Με την ευκαιρία της λειτουργίας του Παραρτήµατος, το ΕΑΠ
διοργάνωσε και «Ηµέρα Γνωριµίας» στην συµπρωτεύουσα
µε στόχο την ειδική και αναλυτική παρουσίαση των Προ-
γραµµάτων Σπουδών που προσφέρονται για το επόµενο ακα-
δηµαNκό έτος. Και αυτή η εκδήλωση όπως είναι φυσικό, έγι-
νε µε την τήρηση των µέτρων υγειονοµικής προστασίας, ενώ
ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία, καθώς προκάλεσε το
ενδιαφέρον ατόµων, κάθε ηλικίας, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά
και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Η ενηµερωτική εκστρατεία για τα Προγράµµατα Σπουδών
στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και η ειδική ενηµέρωση των
ΜΜΕ, εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του
ΕΑΠ για την παρουσίαση των σύγχρονων µεθόδων και ερ-
γαλείων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιµόρφω-
σης, βάσει των οποίων έχουν οργανωθεί -και προσφέρον-
ται- τα Προγράµµατά του.
Έτσι, σε υφιστάµενο ειδικά διαµορφωµένο χώρο η διοίκη-
ση του ΕΑΠ, υπό τον συντονισµό του νοµικού-δηµοσιογρά-
φου, Σπύρου Χαριτάτου, παρουσίασε αναλυτικά τα Προ-
γράµµατα Σπουδών για το ακαδηµαNκό έτος 2021-2022 και

αναφέρθηκε εκτενώς στις επαγγελµατικές προοπτικές των
αποφοίτων τους. Να σηµειωθεί εδώ η «κατακόρυφη» αύξηση
που παρουσίασαν πέρυσι οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων
για να φοιτήσουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, µε τον
αριθµό των σχετικών αιτήσεων να έχει αυξηθεί κατά 37%
συγκριτικά µε το περασµένο ακαδηµαNκό έτος.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, τόσο η διοίκηση του ΕΑΠ, όσο
και το προσωπικό του Πανεπιστηµίου, απάντησε σε όλες τις
ερωτήσεις των ενδιαφερόµενων, οι οποίες ήταν πολλές και
έδειξαν το αυξηµένο ενδιαφέρον των πολιτών για ώριµες
ακαδηµαNκές λύσεις, αλλά και την αναζήτηση επιτυχηµένων
επαγγελµατικών οδών.

Απρόσκοπτη λειτουργία 
εν µέσω πανδηµίας
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών ο πρό-
εδρος του ΕΑΠ, Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης
Ζώρας, αναφέρθηκε στην απρόσκοπτη ακαδηµαN-
κή λειτουργία του Ιδρύµατος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της υγειονοµικής κρίσης τονίζοντας την -για
πρώτη φορά στην ελληνική ακαδηµαNκή πραγµα-
τικότητα- επιτυχή διεξαγωγή των διαδικτυακών
εξ αποστάσεως εξετάσεων από το Ίδρυµα.
Επιπλέον, ανέφερε ότι η διαδικασία υλοποίησης
των εξ αποστάσεως εξετάσεων θα συζητηθεί,
κατόπιν σχετικής εισήγησης που κατέθεσε το
ΕΑΠ στο προσεχές ΕυρωπαNκό Συνέδριο Ανοι-
κτών Πανεπιστηµίων.Εν συνεχεία, ο κ. Ζώρας πα-
ρουσίασε τα νέα σύγχρονα Προπτυχιακά και Με-
ταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών που ανα-
πτύσσει ήδη το ΕΑΠ και θα προσφερθούν στο
προσεχές διάστηµα. Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε
στο νέο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, που
είναι εντοπισµένο στις κινηµατογραφικές σπου-
δές και αναπτύσσεται σε συνεργασία µε το ∆ιε-
θνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της ∆ράµας, στο
νέο ξενόγλωσσο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραµ-
µα Σπουδών σε συνεργασία µε την Ακαδηµία
Αθηνών, µε αντικείµενο την προστασία των µνη-
µείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
από την κλιµατική αλλαγή, στα νέα Μεταπτυχιακά
Προγράµµατα Σπουδών µε αντικείµενα την τε-
χνητή νοηµοσύνη, την επεξεργασία Big Data, τον
αρχαιολογικό πολιτισµό, το well being, τον αθλη-
τισµό, τον τουρισµό κ.ά.

To ΕΑΠ πήγε... 
Θεσσαλονίκη
Εγκαίνια του νέου Παραρτήµατος µε παρουσίαση των Προγραµµάτων
Σπουδών για το έτος 2021-2022
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Η πρώτη φοιτήτρια και πρώτη
απόφοιτος του ΕΑΠ Ευαγγελία
Στεφανίδου στέλνει το δικό της µήνυµα

««ΜΜεε  ιισσχχυυρρήή  θθέέλληησσηη  
κκααττάάφφεερραα  νναα  ππάάρρωω  ππττυυχχίίοο
σσεε  ττέέσσσσεερραα  χχρρόόννιιαα»»
Κέντρισε τα βλέµµατα και δίκαια, κατά τη διάρ-
κεια της παρουσίασης των Προγραµµάτων Σπου-
δών, η πρώτη φοιτήτρια και πρώτη απόφοιτος του
ΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη, Ευαγγελία Στεφανίδου.

Η ίδια µέσα από την προ-
σωπική της επαγγελµατική
πορεία τόνισε την επίδρα-
ση που είχαν οι σπουδές
της στο ΕΑΠ στην επαγγελ-
µατική της καριέρα και επι-
βεβαίωσε τη σπουδαιότητα
της ευκαιρίας που έχουν οι
φοιτητές του για την από-
κτηση πτυχίου Πανεπιστη-
µίου από Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυµα (ΑΕΙ), όπως
είναι το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο, µε σπουδές
εξ αποστάσεως, χωρίς την

ανάγκη διακοπής ή αναστολής των επαγγελµατι-
κών τους υποχρεώσεων.
«Αποφοίτησα από το ΕΑΠ πριν από 17 χρόνια.
Όταν έκανα την αίτηση, εργαζόµουν ήδη ως λογί-
στρια. Η απόφασή µου ήταν απόλυτα συνειδητο-
ποιηµένη. Χρειαζόµουν το πτυχίο για να µπορώ
να αποκτήσω άδεια ως λογίστρια πρώτης τάξεως
και για να υπογράφω ισολογισµούς. Αρχικά, ξεκί-
νησα τις σπουδές µου για πρακτικούς λόγους,
αλλά στην πορεία ήταν µια πολύ ευχάριστη και
νοσταλγική περίοδος στη ζωή µου» µας δήλωσε.
Περιγράφοντας την αντίδραση των δικών της αν-
θρώπων, οικογένειας και φίλων, όταν τους ανα-
κοίνωσε πως θα σπουδάσει στο ΕΑΠ, µας είπε:
"Όλοι οι δικοί µου αντέδρασαν πολύ θετικά, αν
και πολλοί σκέφθηκαν πως επειδή εργαζόµουν
παράλληλα µπορεί να συναντούσα δυσκολίες. Εί-
ναι γεγονός ότι ούτε εγώ ήξερα εάν θα µπορού-
σα να αντεπεξέλθω. Παρ’ όλα αυτά όµως ξεκίνη-
σα δυναµικά, παίρνοντας τρεις θεµατικές ενότη-
τες. Στόχος µου ήταν να τελειώσω τις σπουδές
µου µέσα σε τέσσερα χρόνια και να πάρω το πτυ-
χίο µου. Και όντως τα κατάφερα, παρ’ όλη την
πίεση που είχα από την εργασία µου και τις ακα-
δηµαBκές απαιτήσεις σε µελέτη και εργασίες". 
"Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο, για να κάνεις ένα
βήµα πιο πάνω για την επαγγελµατική διαδροµή
σου, να παλέψεις. Πιστεύω ότι όλα είναι στο χέρι
µας και είναι θέµα ισχυρής θέλησης για να τα κα-
ταφέρουµε", προσέθεσε η Ευαγγελία Στεφανί-
δου, στέλνοντας το δικό της µήνυµα προς όλους.
Εξάλλου, πέρα από τα σηµαντικά εφόδια που της
έδωσε στον επαγγελµατικό της στίβο το πτυχίο
του ΕΑΠ, όπως είπε, «η γνώση και το διάβασµα
είναι πολύτιµα όπλα για την προσωπικότητα του
καθενός», γι’ αυτό και παροτρύνει όλους όσοι
θέλουν να σπουδάσουν να το τολµήσουν…

ΝΝέέοο  άάλλµµαα  
ηη  ίίδδρρυυσσηη  ττοουυ  
ΕΕρρεευυννηηττιικκοούύ  
ΚΚέέννττρροουυ
Ο πρόεδρος του ΕΑΠ, επί-
σης, ανακοίνωσε ότι το
Ίδρυµα είναι έτοιµο να προ-
χωρήσει στην ίδρυση ενός
Ερευνητικού Κέντρου (ανα-
µένεται η σχετική έγκριση
από το Υπουργείο Παιδείας)
µε εξειδικευµένα Ινστιτού-
τα, µη ανταγωνιστικά των
ήδη υπαρχόντων, µε αντι-
κείµενα, όπως η έρευνα για
τη διά βίου µάθηση, η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
και εργασία κ.ά.
«Το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήµιο βρίσκεται σε µια
διαρκή πορεία ανάπτυξης
και εξέλιξης. Μια νέα εποχή
για το ΕΑΠ έχει ξεκινήσει
µετατρέποντάς το σε Πανε-
πιστήµιο πρώτης και κύριας
επιλογής», υπογράµµισε
εµφατικά.

ΝΝέέοο  µµοοννττέέλλοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς
Στο «αυτοχρηµατοδοτούµενο µοντέλο λειτουργίας» του ΕΑΠ αναφέρθηκε 

ο αντιπρόεδρος Έρευνας και ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης, Κωνσταντίνος Καραµάνης, τονίζοντας
ότι το ΕΑΠ δεν λαµβάνει χρήµατα από τον κρατικό προ)πολογισµό.

∆∆ιιεεθθννήήςς  κκααττααξξίίωωσσηη  
µµεε  ττηηνν  44ηη  θθέέσσηη  

ππααγγκκοοσσµµίίωωςς
Στις διεθνείς διακρίσεις του ΕΑΠ αναφέρθηκε 

ο αντιπρόεδρος ∆ιοικητικών Υποθέσεων, 
ΑκαδηµαBκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµνας, 

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, σηµειώνοντας ότι το ΕΑΠ
κατέλαβε για το πρώτο εξάµηνο του 2021 την 4η θέση παγκοσµίως

µεταξύ 147 Ανοικτών Πανεπιστηµίων από 67 χώρες.

«Η διεθνής αναγνώριση, αλλά και η επιτυχής πιστοποίηση
των Προγραµµάτων Σπουδών αποτελούν έναν ακόµη λόγο 

για να επιλέξει κάποιος το ΕΑΠ για τις σπουδές του, ανεξάρτητα 
από την ηλικία του, το εάν εργάζεται ή όχι και βεβαίως, 

από το πού διαµένει”, τόνισε χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας 
ότι το ΕΑΠ θα διατηρήσει ανοικτό τον δρόµο προς την απόκτηση

του πολύτιµου αγαθού της γνώσης µέσω της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης».
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Τ
η διαβεβαίωση πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας θα είναι «σύµµαχος και αρωγός» του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου έδωσε ο Περιφε-

ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας
µιλώντας στην "Open2U" µε αφορµή την έναρξη λει-
τουργίας του Παραρτήµατος του Ιδρύµατος στη Θεσσα-
λονίκη. Ο κ. Τζιτζικώστας επισηµαίνει ότι αυτή η πρωτο-
βουλία του ΕΑΠ σηµατοδοτεί την είσοδο στη νέα εποχή,
όπου οι γεωγραφικοί περιορισµοί δεν µπορούν να στα-
θούν εµπόδιο στη γνώση και την εξέλιξη, ενώ, όπως το-
νίζει, από την συνεργασία της Περιφέρειας και του Ανοι-
κτού Πανεπιστηµίου µπορούν να προκύψουν µόνο θετι-
κά οφέλη για την κοινωνία και την οικονοµία.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο απέκτησε
υποδοµές και στη Θεσσαλονίκη. Τι σηµατοδοτεί
για την Περιφέρειά σας η λειτουργία εγκαταστά-
σεων του µοναδικού εξ αποστάσεως ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα;

ΑΠ.ΤΖ.: Η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων του ΕΑΠ
στη Θεσσαλονίκη αποτελεί µια πολύ σηµαντική πρωτο-
βουλία του Ανοικτού Πανεπιστηµίου, την οποία η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλωσορίζει µε µεγάλο εν-
διαφέρον και σηµαντικές προσδοκίες. Το Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο, το µοναδικό ελληνικό εξ αποστάσεως
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, σηµατοδοτεί την είσοδο
στη νέα εποχή, όπου οι γεωγραφικοί περιορισµοί δεν µπο-
ρούν να σταθούν εµπόδιο στη γνώση και την εξέλιξη. Οι
συνθήκες αλλάζουν διαρκώς.
Σε παγκόσµια κλίµακα, ιδιαίτερα µετά και την πανδηµία
του κορωνοTού, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός αποτελεί
προτεραιότητα, καθώς οι νέες τεχνολογίες και τα δια-
δικτυακά εργαλεία αποτέλεσαν τον κορυφαίο µας σύµ-
µαχο στην προσπάθειά µας να υπερβούµε τους φυσικούς
περιορισµούς στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην
υγεία και την κοινωνική δραστηριοποίηση. Παρ’ όλα αυτά,
αν και αποδείχτηκε ότι η φυσική επαφή δεν είναι αναν-
τικατάστατη, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι το Ανοικτό
Πανεπιστήµιο θα έχει και “φυσική παρουσία” στη Θεσ-
σαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Άλλωστε, στον τόπο
µας φιλοξενούµε κάθε χρόνο περισσότερους από
150.000 φοιτητές, σπουδαστές και ερευνητές και ο στό-
χος µας είναι η Κεντρική Μακεδονία να αποτελέσει τον
σύγχρονο κόµβο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας
για τη χώρα µας και ευρύτερα για τη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη.

Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι µπορεί να επι-
τευχθεί αµοιβαία επωφελής συνεργασία µεταξύ
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και του ΕΑΠ;

ΑΠ.ΤΖ.: Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν
την έδρα τους 5 κορυφαία ακαδηµαTκά ιδρύµατα, καθώς
και πολλά ερευνητικά κέντρα. Εµείς ως διοίκηση της Πε-
ριφέρειας, πέρα από την αναγνώριση του σπουδαίου ακα-
δηµαTκού και ερευνητικού έργου που παράγουν, αντι-
λαµβανόµαστε τα ακαδηµαTκά ιδρύµατα και ως πόλους ανά-
πτυξης για τον τόπο µας.
Γι’ αυτό και όλα αυτά τα χρόνια, η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας βρίσκεται δίπλα τους, στηρίζοντας
στην πράξη το έργο τους. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύ-
θυνση, έχουµε εξασφαλίσει και αξιοποιούµε σηµαντικούς
ευρωπαTκούς πόρους για την ψηφιακή αναβάθµιση των
ακαδηµαTκών ιδρυµάτων και των ερευνητικών κέντρων,
καθώς και για την αναβάθµιση των υποδοµών τους, δια-
σφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για όλους τους φοιτητές
και τους ερευνητές, αλλά και για το έργο της ακαδηµαT-
κής και ερευνητικής κοινότητας. Σε αυτό τον δρόµο συ-

νεχίζουµε και πιστεύω ότι το επόµενο διάστηµα θα βρού-
µε πολλά πεδία συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στηµίου, µε στόχο πάντα τα οφέλη να φτάσουν στην ακα-
δηµαTκή κοινότητα, στους φοιτητές και βέβαια στην ίδια
την κοινωνία.

Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την καινοτοµία,
τη γνώση και την έρευνα που παράγονται στο
ΕΑΠ προς όφελος της οικονοµίας και της βιώσι-
µης ανάπτυξης;

ΑΠ.ΤΖ.: ∆ουλεύουµε ήδη όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτόν
ακριβώς τον δρόµο, µε σηµαντικά αποτελέσµατα. Συν-
δέουµε τη γνώση και την έρευνα µε την πραγµατική οι-
κονοµία. ∆ίνουµε κίνητρα στις τοπικές µας επιχειρήσεις,
όπως για παράδειγµα µε τα “κουπόνια καινοτοµίας” µε
στόχο να γίνουν ακόµα πιο ανταγωνιστικές και εξω-
στρεφείς.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συµµετέχει σε clus-
ters καινοτοµίας. Είµαστε ο ένας από τους τέσσερις αυ-
τοδιοικητικούς φορείς σε όλο τον κόσµο, έχοντας υπο-
γράψει σύµφωνο συνεργασίας µε τον κορυφαίο ευρωπαTκό
ερευνητικό οργανισµό "CERN" στη Γενεύη. Με άλλα λό-
για, αναπτύσσουµε την καινοτοµία, ως τον τρίτο πυλώ-
να της οικονοµίας µας, µαζί µε τον τουρισµό και τον πρω-
τογενή τοµέα. Και όπως σας είπα, έχουµε ήδη τα πρώ-
τα πολύ θετικά αποτελέσµατα. Είναι πολύ σηµαντικό ότι
εταιρείες-κολοσσοί, όπως η Cisco, η Pfizer και η Deloitte
επενδύουν στον τόπο µας και αποκτούν ισχυρή παρου-
σία στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Άλ-
λωστε ο µεγάλος µας στόχος είναι να µετατρέψουµε την
πληγή που άνοιξε η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, το
brain-drain σε brain-gain. Και σε αυτή την κατεύθυνση, εί-
µαστε έτοιµοι να συνεργαστούµε µε το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο προς όφελος της οικονοµίας και φυσικά της
κοινωνίας.

Υπάρχει πεδίο ανάπτυξης επιµορφωτικών προ-
γραµµάτων για τα στελέχη της Περιφέρειάς σας;

ΑΠ.ΤΖ.: Η διαρκής εκπαίδευση και η απόκτηση επιπλέ-
ον προσόντων για τους εργαζόµενους στην Περιφερει-
ακή Αυτοδιοίκηση είναι πολύ σηµαντική. Στόχος µας πρέ-
πει πάντα να είναι να παρέχουµε αυτή τη δυνατότητα στους
εργαζόµενους που το επιθυµούν. Οπότε προφανώς και
υπάρχει πεδίο συνεργασίας και σε αυτόν τον τοµέα.

∆ιασύνδεση ΕΑΠ και κοινωνίας. Με ποιες δρά-
σεις µπορεί να επιτευχθεί;

ΑΠ.ΤΖ.:Η καινοτοµία, η βιώσιµη ανάπτυξη, ο ψηφιακός µε-
τασχηµατισµός, η βιώσιµη κινητικότητα, το περιβάλλον και
η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής είναι µερικά µόνο
από τα πεδία, από τα οποία µέσα από τη συνεργασία της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά της Αυ-
τοδιοίκησης µε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, µπο-
ρούν να προκύψουν σηµαντικά οφέλη για την κοινωνία.
Τα ακαδηµαTκά ιδρύµατα, όπως και τα ερευνητικά κέντρα,
οι θεσµοί, οι φορείς, τα επιµελητήρια και οι επιχειρήσεις
είναι κύτταρα της κοινωνίας. Στόχος µας ως διοίκηση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι να λειτουρ-
γήσουµε µαζί, συντονισµένα και µε συνεργασία ως ένας
οργανισµός και όχι απλώς ως µονάδες. Αυτό είναι το κλει-
δί της επιτυχίας, έτσι µόνο φτάνουν τα αποτελέσµατα στο
κοινωνικό σύνολο. Και αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο
λειτουργούµε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Με συνεργασία, διάλογο, κοινές δράσεις. Με στρατηγι-
κές και πολιτικές που ξεκινούν από τη βάση και πηγαί-
νουν προς τα επάνω. Είµαι λοιπόν σίγουρος ότι και µαζί
µπορούµε να χτίσουµε µια γερή και εποικοδοµητική συ-
νεργασία που θα δηµιουργήσει νέες προοπτικές για τους
φοιτητές, τους ερευνητές, αλλά και το σύνολο της κοι-
νωνίας και της οικονοµίας. Θέλω να γνωρίζετε ότι στο έργο
σας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι στα-
θερός σύµµαχος και αρωγός.

«Σύµµαχος και αρωγός
του ΕΑΠ»
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας µιλά στην Open2U

Συνέντευξη



Ένα βήµα πιο κοντά στην αγορά
εργασίας και σε µια επιτυχηµένη
επαγγελµατική ζωή

Σε λειτουργία ξανά, ανανεωµένο και σύγχρονο, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης
των αποφοίτων του ΕΑΠ µε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων της χώρας

Τ
α Γραφεία ∆ιασύνδεσης των πανεπιστηµίων
στην Ελλάδα αλλά και στον κόσµο αποτελούν
πια ένα απαραίτητο «σκαλοπάτι» στήριξης και

επαφής µε την αγορά και τις επιχειρήσεις για όλους
τους νέους επιστήµονες που αποφοιτούν από τα
προγράµµατά τους. Συχνά δε ακόµη και πριν
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Στη χώρα µας
η ιδιαίτερη αξία τους έχει διαπιστωθεί ποικιλο-
τρόπως, γι' αυτό και τα σύγχρονα ανώτατα Ιδρύ-
µατα επενδύουν πόρους και προσωπικό για να υπο-
στηρίξουν τη σωστή οργάνωση και λειτουργία τους.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µετά από 5 πε-
ρίπου χρόνια αδρανοποίησης, θέτει ξανά σε λει-
τουργία ένα σύγχρονο Γραφείο ∆ιασύνδεσης,
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (∆Ι.Ε.Κ.)
που πλέον χρηµατοδοτείται και στηρίζεται από ευ-
ρωπαXκούς πόρους.
Η αξία του είναι δεδοµένη. Τα αιτήµατα για την επα-
ναλειτουργία του δε πολλά. «Η πλειοψηφία των φοι-
τητών και αποφοίτων του ΕΑΠ διαθέτει ήδη ένα
επαγγελµατικό προφίλ και η φοίτησή τους στο Πα-
νεπιστήµιο έχει ως σκοπό κυρίως την ενδυνάµω-
ση των ακαδηµαXκών και επαγγελµατικών τους δυ-
νατοτήτων» λέει στην «Open2U» ο αντιπρόεδρος
Έρευνας και ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης του Ιδρύµατος
Κώστας Καραµάνης. «Έτσι η σηµασία αυτής της

δράσης είναι προφανής, µε τη στελέχωση του Γρα-
φείου µε έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη» ανα-
φέρει.
Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει; Τα σχέδια για τη
λειτουργία του είναι πολλά και τα στελέχη του γε-
µάτα κέφι και όρεξη. «Η υποστήριξη της ένταξης
και ενίσχυσης των φοιτητών και αποφοίτων στην
αγορά εργασίας, µέσω της παροχής συµβουλευ-
τικών υπηρεσιών και καθοδήγησης για τη λήψη απο-
φάσεων που αφορούν στην επαγγελµατική και εκ-
παιδευτική τους εξέλιξη είναι σήµερα απαραίτη-
τη» λέει ο κ. Καραµάνης. Και περιγράφει τους πυ-
λώνες του ως εξής:

Τη συνεργασία του µε σχετικούς Κρατικούς και
µη Κρατικούς φορείς προκειµένου να επιτευχθεί
η τροφοδοσία του Μηχανισµού ∆ιάγνωσης Αναγ-
κών Αγοράς Εργασίας µε τα απαραίτητα δεδοµέ-
να που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση.

Την ανάπτυξη δικτύωσης και συνεργασίας µε τις
επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.

Την υποστήριξη ανταλλαγής τεχνογνωσίας και
καλών πρακτικών µε το ∆ίκτυο των Γραφείων ∆ια-
σύνδεσης των ΑΕΙ της χώρας, κύριο κορµό του
οποίου θα αποτελέσει το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύ-
στηµα που αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις προ-
διαγραφές τις ΕΘΑΑΕ.

Επιπλέον, όπως επισηµαίνει ο αντιπρόεδρος του
ΕΑΠ Ευστάθιος Ευσταθόπουλος µε την έναρξη του
νέου ακαδηµαXκού έτους θα ενεργοποιηθούν
άµεσα:

Η παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων
µε συστηµατική καταγραφή δεδοµένων της αγοράς
εργασίας, µε στόχο τη σύνδεση της παρεχόµενης
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας.

Η καταγραφή των συνθηκών απασχόλησης των
αποφοίτων για την τεκµηρίωση της αξιολόγησης
των µαθησιακών αποτελεσµάτων των προγραµ-
µάτων σπουδών, µε τη χρήση κοινών ερωτηµατο-
λογίων και µεθοδολογιών, στα πρότυπα που ανα-
πτύσσει η ΕΘΑΑΕ, ώστε να έχουν ιδρυµατική και
εθνική προστιθέµενη αξία.

Η ιχνηλάτηση αποφοίτων, σύµφωνα µε τα πρό-
τυπα που αναπτύσσει η ΕΘΑΑΕ και σε συνεργασία
µαζί της. Στο πλαίσιο του συστήµατος θα διενερ-
γείται εξατοµικευµένη καταγραφή του προφίλ
των φοιτητών και αποφοίτων και της εκπαιδευτι-
κής και εργασιακής πορείας τους, ώστε να απο-
τυπώνεται η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων ή δε-
ξιοτήτων. Επιδιωκόµενος στόχος είναι η µέτρηση
της απασχολησιµότητας και της απασχόλησης, κυ-
ρίως των αποφοίτων του ΕΑΠ, κατά τακτά χρονι-
κά διαστήµατα.

Με τον τίτλο «Μύθος / Μύθοι στη Λογοτεχνία»
και διαδοχική εστίαση στον µύθο ως προφορική
ιστορία, ως µετάπλαση σε γραπτό αφήγηµα και
ποιητικό λόγο, αλλά και ως σύνδεση µε τη σύγ-
χρονη µυθολογία µέσα από τη νεότερη γραµµα-
τεία, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία το
Ζ’ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και
Συγκριτικής Γραµµατολογίας, σε συνεργασία µε
τον Τοµέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τµή-
µατος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και τη Σχολή Αν-
θρωπιστικών Επιστηµών (ΣΑΕ) του ΕΑΠ από τις
13 έως τις 16 Μα*ου 2021.
Συγκεκριµένα, το Συνέδριο –που συγκέντρωσε
πάνω από πενήντα εκλεκτούς επιστήµονες από
όλα τα ΑΕΙ της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερι-
κού, καθώς και αρκετούς νέους επιστήµονες της
χώρας–, κατόρθωσε να διατηρήσει ως ένα βαθ-
µό ένα χαρακτήρα υβριδικό, µέσα από δεκατρείς
διαδοχικές συνεδρίες που έγιναν διαδικτυακά, πα-
ρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα –σε όποι-
ους επιθυµούσαν– να συµµετάσχουν ως σύνε-
δροι ή να παρακολουθήσουν δια ζώσης τις ερ-
γασίες του Συνεδρίου στο Παράρτηµα του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στην Αθήνα
(Τζωρτζ 4). Η συµβολή του ΕΑΠ ως συνδιοργα-

νωτή υπήρξε συνεπώς καθοριστική, καθώς –χάρη
στους εξαιρετικούς συνεργάτες του στην Πάτρα,
αλλά και στην άοκνη προσωπική φροντίδα του κ.
Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου, διοικητικού
υπαλλήλου στο παράρτηµα του ΕΑΠ στην Αθή-
να– παρείχε τη δέουσα υλικοτεχνική στήριξη καθ΄
όλη τη διάρκεια του τετραηµέρου, αφήνοντας τις
καλύτερες εντυπώσεις σε συνέδρους και κοινό,
σε επίπεδο οργάνωσης και απρόσκοπτης ολο-
κλήρωσης του συνόλου των εργασιών του Ζ΄ Συ-
νεδρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον Πρόεδρο του
ΕΑΠ, Καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, που αγ-

κάλιασε εξαρχής µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό την
ιδέα της συνδιοργάνωσης και άνοιξε τις εργασίες
του Συνεδρίου την Πέµπτη, 13 Μα*ου, απευθύ-
νοντας θερµό χαιρετισµό προς όλους τους συ-
νέδρους και τους Προέδρους των άλλων Τοµέ-
ων-συνδιοργανωτών. Ευχαριστίες αξίζουν και στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών (ΣΑΕ) του
ΕΑΠ, που επέδειξε παράλληλο ενθουσιασµό, ενώ
η Αν. Καθηγήτρια Αντιγόνη Βλαβιανού –µέλος της
Επιστηµονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής
του Συνεδρίου, καθώς και του ∆Σ της Ελληνικής
Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολο-
γίας– είναι συγχρόνως µέλος ∆ΕΠ της εν λόγω
Σχολής.
Στις διαδοχικές συνεδρίες –µε βασικούς άξονες
τις µεταµορφώσεις των αρχαίων µύθων / µοτίβων
/ χαρακτήρων στη νεοελληνική και την ξένη Γραµ-
µατεία, τη µυθο-ποιητική, τις διασταυρώσεις
ποίησης-φιλοσοφίας-ψυχανάλυσης µε τον µύθο,
την κατασκευή και την πρόσληψη νέων µύθων στη
δυτική λογοτεχνική παράδοση, τις διαµεσικές και
διεπιστηµονικές σχέσεις µεταξύ λογοτεχνικού µύ-
θου και εικαστικών τεχνών, τον λογοτεχνικό µύθο
και το θέατρο, τη µυθοποίηση προσώπων και τό-
πων, την αποµυθοποίηση ως επανερµηνεία, κα-

θώς και τον µύθο ως ιδεολογική κατασκευή για
τη δηµιουργία σύγχρονων µύθων και ως µετα-
φορά/µετάλλαξη µέσα από λογοτεχνικά είδη– συµ-
µετείχαν, επίσης, αρκετά µέλη ΣΕΠ του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστηµίου από τα προπτυχια-
κά Προγράµµατα Σπουδών «ΕυρωπαXκός Πολι-
τισµός» (ΕΠΟ) και «Ελληνικός Πολιτισµός»
(ΕΛΠ), καθώς και από το µεταπτυχιακό ΠΣ «∆η-
µιουργική Γραφή» (∆ΓΡ). Το Συνέδριο ήταν
αφιερωµένο στη µνήµη του Ζαχαρία Ι. Σιαφλέκη
–Καθηγητή Συγκριτικής Φιλολογίας και Θεωρίας
της Λογοτεχνίας στο Τµήµα Φιλολογίας του
ΕΚΠΑ, ιδρυτικό στέλεχος (1987) και επί σειρά
ετών Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής
και Συγκριτικής Γραµµατολογίας, καθώς και εµ-
πνευστής του επιστηµονικού περιοδικού της Εται-
ρείας µε τίτλο Σύγκριση / Comparaison / Com-
parison, του οποίου υπήρξε διευθυντής ώς τον
θάνατό του (2017).
Το Συνέδριο «Μύθος / Μύθοι στη Λογοτεχνία»
παρακολούθησαν άνω των 300 φοιτητές διαφό-
ρων ΑΕΙ της χώρας, καθώς και του ΕΑΠ, στους
οποίους εστάλη Βεβαίωση παρακολούθησης
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Α.Β.
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Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ζ’ ∆ιεθνές Συνέδριο 
Συγκριτικής Γραµµατολογίας µε συνδιοργανωτή το ΕΑΠ



Α
πό την αρχαιότητα και την «επιστηµονι-
κή επανάσταση» µέχρι τη σύγχρονη
εποχή οι θετικές επιστήµες διαδραµα-

τίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της αν-
θρωπότητας και στην κατανόηση των νόµων
της φύσης αποτελώντας ταυτόχρονα αναπό-
σπαστο κοµµάτι του πολιτισµού κάθε χώρας.
Οι θετικές επιστήµες βασίζονται στην έρευ-
να, ενώ ταυτόχρονα, αποτελούν τη βάση πολ-
λών άλλων επιστηµονικών αντικειµένων, προ-
σφέροντας κυρίαρχα, εξειδίκευση.
Σε αυτή την κατεύθυνση η Σχολή Θετικών Επι-
στηµών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστηµίου εξελίσσει διαρ-
κώς τα επιστηµονικά της πεδία, παρέχοντας
καινοτόµα και ανταγωνιστικά προγράµµατα
σπουδών στους κλάδους των Φυσικών Επι-
στηµών, Μαθηµατικών, Πληροφορικής, Περι-
βάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού,
∆ιαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων.
Η Σχολή συγκροτήθηκε µε τον ιδρυτικό νόµο
Ν.2552/97, έχει 14 µέλη ∆ΕΠ (6 Καθηγητές,
4 Αναπληρωτές Καθηγητές και 4 Επίκουρους
Καθηγητές) και συνεργάζεται µε περισσότε-
ρα από 500 µέλη ΣΕΠ, αποτελώντας κυρίαρ-
χο «πυλώνα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστηµίου.
Η Σχολή προσφέρει συνολικά 16 προγράµµα-
τα σπουδών (δύο προπτυχιακά και δεκατέσ-
σερα µεταπτυχιακά) µε 120 θεµατικές ενό-
τητες και έντεκα σύντοµα, ενώ επιτελεί ση-
µαντικό ερευνητικό έργο, σε διάφορους τοµείς
της Πληροφορικής, των Μαθηµατικών, της Φυ-
σικής, της Χηµείας, της Βιολογίας και του Πε-
ριβάλλοντος, µέσω σύγχρονων και άρτια εξο-
πλισµών εργαστηρίων. Συγκεκριµένα, στη
Σχολή είναι θεσµοθετηµένα δέκα εργαστήρια,
στα οποία η ερευνητική αυτή δραστηριότητα
των 14 µελών ∆ΕΠ υποστηρίζεται από οκτώ µε-
ταδιδακτορικούς ερευνητές και 50 υποψήφι-
ους διδάκτορες.
Η Σχολή εκπαιδεύει περίπου 2.000 νέους φοι-
τητές κάθε χρόνο, έχει 7.973 ενεργούς φοι-
τητές, ενώ οι απόφοιτοί της ανέρχονται σε
12.785.
Να σηµειωθεί πως πρόσφατα η Σχολή απέ-
κτησε για τις δραστηριότητές της ένα σύγ-
χρονο κτίριο που ανταποκρίνεται στο ακαδη-
µαeκό και ερευνητικό της έργο, στην Περιβόλα
Πατρών

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τα θεσµοθετηµένα εργαστήρια της Σχολής εί-
ναι:
� Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας
� Ψηφιακών Συστηµάτων
� Εργαστήριο Αναλυτικής & Ανωνυµοποίησης
Μεγάλων ∆εδοµένων
� Εργαστήριο Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
� Εργαστήριο Κινητού και ∆ιάχυτου Υπολο-
γισµού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοηµο-
σύνης
� Εργαστήριο Τεχνολογίας & Πολιτικής Ενέρ-
γειας & Περιβάλλοντος
� Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής ∆ια-
χείρισης Αποβλήτων
� Εργαστήριο Τεχνολογίας Κατασκευών &
Εφαρµοσµένης Μηχανικής

Συνεχής εξέλιξη και
ερευνητικό «αποτύπωµα»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Προπτυχιακά

Πληροφορική (ΠΛΗ)
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήµες (ΦΥΕ)

Μεταπτυχιακά
Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (Joint Degree)
∆ιαχείριση Αποβλήτων MSc (∆ΙΑ)
∆ιαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας Msc (∆ΙΠ)
∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων MSc (∆ΧΤ)
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηµατικά MSc (ΜΣΜ)
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών MSc (ΚΦΕ)
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα MSc (ΠΛΣ)
Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Msc(ΠΣΧ)
Προχωρηµένες Σπουδές στη Φυσική MSc (ΠΣΦ)
Σεισµική Μηχανική και Αντισεισµικές Κατασκευές MSc (ΣΜΑ)
Συστήµατα Κινητού και ∆ιάχυτου Υπολογισµού Msc (Σ∆Υ)
Χηµική και Βιοµοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

Σύντοµα Προγράµµατα
Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισµικού (Game Development)
Βιοµιµητική Τεχνολογία
∆ιδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραµµατισµό µε το Scratch
Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση Αποβλήτων
Εισαγωγή στην Στατιστική Ανάλυση ∆εδοµένων (SPSS)
Εφαρµογές Γεωργίας Ακριβείας
Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιµότητα στο πλαίσιο της κλιµατικής αλλαγής
Στατιστικά µοντέλα µετανάλυσης µε την χρήση της R (Απλή µετανάλυση και µετανάλυση δικτύου)
Σχεδίαση ενσωµατωµένων συστηµάτων και εφαρµογές µικροελεγκτών στο ∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων (IoT)
(Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things)
Φυσικά καταστροφικά φαινόµενα υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής
Χωρικός Σχεδιασµός: σύγχρονες τάσεις και ζητήµατα αιχµής
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Έχει ως αντικείµενο τη διεξαγωγή έρευνας στους τοµείς της Τε-
χνολογίας των Κατασκευών και της Εφαρµοσµένης Μηχανικής.
Το STAM Lab παρέχει ερευνητικό, αναπτυξιακό, εκπαιδευτικό και
συµβουλευτικό έργο και παράγει νέα γνώση µέσω των ερευνη-
τικών δράσεων, των Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµατικών Εργασιών και
των ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών που εκπονούνται σε αυτό. Στο STAM
Lab διεξάγεται βασική και εφαρµοσµένη έρευνα που ενδεικτικά
αφορά στον σχεδιασµό και στην ανάπτυξη µεθόδων Τεχνολογίας
Κατασκευών όπως νέοι τρόποι δόµησης, χρήσης σύγχρονων και

πρωτοποριακών υλικών, συστήµατα προστασίας κατασκευών, ανά-
λυση και σχεδιασµό ειδικών κατασκευών όπως ανεµογεννητριών,
δεξαµενών, γεφυρών, σηράγγων, ειδικών κτιριακών έργων και
εφαρµογών µηχανικής στην βιοµηχανία. Το STAM Lab συνεργά-
ζεται µε εργαστήρια, ακαδηµαlκά ιδρύµατα κι άλλους φορείς τόσο
της Ελλάδος, όσο και του εξωτερικού για την παροχή και ανταλλαγή
γνώσης και υπηρεσιών.
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής, Γ. Χατζηγε-
ωργίου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΣχχεεδδιιαασσµµόόςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ννέέωωνν  µµεεθθόόδδωωνν  γγιιαα  ττιιςς  κκαατταασσκκεευυέέςς
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΕξξάάσσκκηησσηη,,  ππεειιρρααµµααττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  
κκααιι  έέρρεευυνναα  σσττηηνν  ππρράάσσιιννηη  εεννέέρργγεειιαα
Λειτουργεί από το 2002, έχοντας αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα προς τρεις κυ-
ρίως κατευθύνσεις: (α) εκπαιδευτική δραστηριότητα που περιλαµβάνει την εξάσκηση
των φοιτητών, (β) εκπαιδευτική έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικού (ψηφιακού/ηλε-
κτρονικού) εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εργα-
στηριακής εκπαίδευσης των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών και (γ) επι-
στηµονική εφαρµοσµένη έρευνα στους τοµείς της ανανεώσιµης (πράσινης) ενέρ-
γειας, µε έµφαση στην παραγωγή βιοκαυσίµων και στην προστασία του περιβάλλοντος,
µε έµφαση σε καταλυτικές και φωτοκαταλυτικές διεργασίες ελέγχου της αέριας και
υγρής ρύπανσης, καθώς και βασική έρευνα στον τοµέα της επιστήµης των διεπι-
φανειών. Στους άµεσους στόχους του εργαστηρίου είναι και η παροχή υπηρεσιών
προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα αντικείµενα δραστηριότητας του εργαστηρί-
ου. Ο εργαστηριακός χώρος διαθέτει όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές,
τηρεί τους προβλεπόµενους κανόνες ασφάλειας και είναι εξοπλισµένος µε σύγχρονα
επιστηµονικά όργανα για την αποτελεσµατική και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των
φοιτητών, αλλά και υλοποίηση της επιστηµονικής έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρον-
ται τα συστήµατα υγρής και αέριας χρωµατογραφίας, φασµατοµετρίας µάζας, πο-
ροσιµετρίας, ατοµικής απορρόφησης, περιθλασιµετρίας και φθορισµού ακτίνων-
Χ, φασµατοφωτοµετρίας υπερύθρου – ορατού – υπεριώδους, θερµοσταθµικής ανά-
λυσης, µέτρησης ζ-δυναµικού και µεγέθους σωµατιδίων, αντιδραστήρων υψηλών θερ-
µοκρασιών και πιέσεων και πολλά άλλα.
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Κυριάκος Μπουρίκας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΕρρεευυννηηττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσεε  ππέέννττεε  ττοοµµεείίςς
Έχει αποστολή την ανάπτυξη µεθοδολογιών και δράσεων στο πλαίσιο της αειφόρου δια-
χείρισης αποβλήτων µε στόχο την προστασία των φυσικών πόρων µέσω της µείωσης της
άµεσης διάθεσης των αποβλήτων στο περιβάλλον και της αξιοποίησής τους ως εδαφο-
βελτιωτικό εδάφους και compost στην γεωργία µε ταυτόχρονη ενίσχυση της  βιο-οικονο-
µίας µέσω της ανάπτυξης και παραγωγής νέων καινοτόµων προlόντων. Συγκεκριµένα πρό-
κειται για ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο, µε έντονη ερευνητική δραστηριότητα:
-στον τοµέα της αειφόρου διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων µε σκοπό την
επαναχρησιµοποίηση τους στην γεωργία
- στον τοµέα των µικροπλαστικών στα γεωργικά εδάφη και στο περιβάλλον
- στην επεξεργασία των βιοστερεών µε την τεχνολογία του ψυχρού πλάσµατος όπου
έχει επιτευχθεί απόκτηση ευρεσιτεχνίας 
- στην διαµόρφωση λογισµικού για την ασφαλή επαναχρησιµοποίηση των επεξερ-
γασµένων αποβλήτων στην γεωργία. 
- στον τοµέα των αρχαίων τεχνολογιών νερού και αποβλήτων
Στο εργαστήριο διεξάγονται µεταπτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος της ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ΕΑΠ και διδακτορικές διατριβές που
προσανατολίζονται στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών στον τοµέα της Αειφό-
ρου ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων, µε στόχο την εφαρµογή τους σε  πρακτικό επίπεδο
στον τοµέα της  επεξεργασίας των αποβλήτων και στον τοµέα της γεωργίας. 
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου, είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΑννττιιρρρρυυππααννττιικκέέςς  ττεεχχννοολλοογγίίεεςς,,  
εεννέέρργγεειιαα,,  κκααύύσσιιµµαα  κκααιι  κκααύύσσηη
Επικεντρώνεται σε θέµατα ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ενέργειας, καυ-
σίµων και καύσης, ενεργειακής και εναλλακτικής αξιοποίησης των αποβλήτων, επιδράσεων
της ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, κλιµατικής αλλαγής, καθώς και
πολιτικής και οικονοµίας της ενέργειας και του περιβάλλοντος, πολιτικής οικολογίας και
ιστορίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη εφαρµογή πραγµατοποιείται στην εκποµπή ρύπων
από καπνικά προlόντα. Ένας δεύτερος πόλος του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στην πα-
ρατήρηση του σύµπαντος στα ραδιοκύµατα και της επίδρασης της ακτινοβολίας από το σύµ-
παν στη µεταβολή του κλίµατος της Γης. Το Εργαστήριο συνεργάζεται µε πολλούς ∆ήµους,
επιστηµονικούς φορείς, νοσοκοµεία, ιδιωτικές εταιρείες και άλλα ερευνητικά εργαστήρια
στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Σουηδία, Καζακστάν, Τουρ-
κία). ∆ιαθέτει πλούσιο και σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισµό (όργανα χηµικής και φυσικής
ανάλυσης, συστήµατα καύσης, κτλ, καθώς και παραβολική κεραία, ενώ συνεργάζεται µε
τον ΟΤΕ χρησιµοποιώντας παραβολική κεραία διαµέτρου 30µ στις Θερµοπύλες). Το ερ-
γαστήριο περιλαµβάνει δύο µέλη ∆ΕΠ, µία τεχνικό, πέντε µεταδιδακτορικούς συνεργάτες,
οκτώ υποψήφιους διδάκτορες και, ανάλογα µε τη χρονιά, 5-8 µεταπτυχιακούς φοιτητές και
5-8 συνεργαζόµενα µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΑΠ.
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ευθύµιος Ζέρβας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΕξξοοιικκεείίωωσσηη  µµεε  ββιιωωµµααττιικκόό  ττρρόόπποο
Λειτουργεί από το 2013, ενώ από το 2014 συµµετέχει σε ερευ-
νητικές µελέτες σε συνεργασία µε το Imperial College, London και
τα Πανεπιστήµια Πατρών και Ιωαννίνων. Τεχνική και διοικητική υπο-
στήριξη του εργαστηρίου παρέχει η κ. Βασιλική Χονδρού, MSc, PhD.
Η εργαστηριακή επιµόρφωση των φοιτητών, θεωρητική και πρακτική,
διεξάγεται στους χώρους του εργαστηρίου από το Συνεργαζόµε-
νο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα-
κτορικών τίτλων. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
αναπτύσσεται και Εναλλακτικό ∆ιδακτικό Υλικό (Ε∆Υ), το οποίο πε-
ριλαµβάνει σύγχρονη προβολή διαφανειών µε µαγνητοσκοπηµένη
εικόνα και ήχο (webcast) και εκτέλεση πειραµατικών διαδικασιών
σε πραγµατικό χρόνο. Στις ερευνητικές του δραστηριότητες, εί-
ναι η εκπαιδευτική έρευνα: Ανάπτυξη και αξιολόγηση του Εκπαι-
δευτικού λογισµικού Onlabs, το οποίο αποτελεί έναν εικονικό κό-
σµο προσοµοίωσης του εργαστηρίου βιολογίας, των οργάνων του
και των λοιπών αντικειµένων του, η Έρευνα στη Βιολογία µε µε-
λέτη κλινικών διαταραχών του ανθρώπου µε γενετική και επιγενετική
συνιστώσα, εντοπισµό γονιδιωµατικών παραλλαγών και καθορισµό
του πρότυπου µεθυλίωσης κρίσιµων ρυθµιστικών γονιδιακών πε-
ριοχών, µελέτη των επιπέδων της έκφρασης ανθρώπινων γονιδίων
που σχετίζονται µε την εκδήλωση παθολογικών φαινοτύπων µε τη
χρήση Digital και PCR πραγµατικού χρόνου, βιοτεχνολογικές πα-
ρεµβάσεις για την ενσωµάτωση εξωγενών γονιδίων σε ειδικούς φο-
ρείς και την δηµιουργία διαγονιδιακών καλλιεργειών, κ.α.
Τη διεύθυνση του εργαστηρίου Βιολογίας έχει η Επίκουρη Κα-
θηγήτρια της ΣΘΕΤ, κ. Αργυρώ Σγουρού. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΕυυρρύύ  φφάάσσµµαα  ααννάάππττυυξξηηςς  
µµεεθθόόδδωωνν  κκααιι  ττεεχχννιικκώώνν
Έχει ως σκοπό, την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου διε-
πιστηµονικής έρευνας σε θέµατα που αφορούν τα Μα-
θηµατικά, την ανάδειξη των λειτουργικών σχέσεων µε-
ταξύ Μαθηµατικών, Φυσικών και Βιοlατρικών Επιστηµών
και Τεχνολογίας, την ανάπτυξη και ενίσχυση εκπαι-
δευτικού έργου που προσφέρεται στο ΕΑΠ στην περιοχή
των Μαθηµατικών, την εκπόνηση πρωτότυπων µεθόδων
και τεχνικών για τη διάχυση των αποτελεσµάτων στην
κοινωνία.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από
το Εργαστήριο αφορούν ένα ευρύτατο φάσµα της επι-
στήµης των Μαθηµατικών και της Πληροφορικής µε έµ-
φαση στην ανάπτυξη µαθηµατικών µεθόδων και υπο-
λογιστικών τεχνικών για την πολυκλιµακούµενη µοντε-
λοποίηση και προσοµοίωση φυσικών, βιοlατρικών προ-
βληµάτων και προβληµάτων µηχανικής, καθώς και η αξιο-
ποίησή τους για τη µελέτη της ανάπτυξης ασθενειών.
Από τους βασικούς επιστηµονικούς και τεχνολογικούς
κλάδους στους οποίους εντάσσεται η τεχνογνωσία του
εργαστηρίου είναι η Βιοµηχανική και η Βιοπληροφορι-
κή που αφορά τη µελέτη της δοµής και της λειτουργίας
των βιολογικών συστηµάτων των ανθρώπων µέσω των
µεθόδων της µηχανικής, της µαθηµατικής ανάλυσης και
της πληροφορικής.
∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου, είναι η Καθηγήτρια Μα-
ρία Χατζηνικολάου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκήή  
κκααιι  ««έέξξυυππννηη»»  έέρρεευυνναα
Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων και Πληροφορι-
κής (DSMC) ιδρύθηκε στα τέλη του 2002. Οι κύριοι στό-
χοι του DSMC είναι η διεξαγωγή διεθνούς ανταγωνι-
στικής έρευνας και η παροχή υψηλής ποιότητας διδα-
σκαλίας. Το DSMC διεξάγει τόσο θεµελιώδη όσο και
εφαρµοσµένη έρευνα στους τοµείς του ενσωµατωµέ-
νου σχεδιασµού δικτυωµένων συστηµάτων, του ∆ιαδι-
κτύου των πραγµάτων και των έξυπνων συστηµάτων, των
δικτύων edge cloud, του σχεδιασµού ψηφιακού συστή-
µατος, της συµπίεσης εικόνας και βίντεο, της απόκρυ-
ψης δεδοµένων και των τεχνικών υδατογραφήµατος και
έχει συµµετάσχει σε αρκετά ευρωπαlκά και εθνικά ερευ-
νητικά έργα. Πρόσφατα, συµµετείχε ως Επιστηµονικός
Συντονιστής του έργου H2020 EMYNOS και Greek
NSRF 2014 - 2020 project MANTIS. Το Εργαστήριο προ-
σφέρει επίσης, µια σειρά µαθηµάτων εστιάζοντας κυ-
ρίως σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές που
ακολουθούν  τη φυσική και τις επιστήµες µηχανικής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  υυψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ
Λειτουργεί από το 2001 παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέ-
δου στην πειραµατική Φυσική και επιτελώντας βασική έρευνα στον
τοµέα της Σωµατιδιακής και Αστροσωµατιδιακής Φυσικής. Οι
ερευνητικές του δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επι-
στηµονικών αντικειµένων όπως η οργανολογία ανιχνευτών, ο σχε-
διασµός και η ολοκλήρωση συστηµάτων συλλογής δεδοµένων, η
ανάπτυξη προσοµοιώσεων Μόντε Κάρλο, η επεξεργασία σήµατος
και η ανάλυση δεδοµένων, καθώς και η εκπαιδευτική τεχνολογία.
Επιπλέον, το Εργαστήριο συµβάλλει στις ερευνητικές προσπάθειες
διεθνών και εθνικών συνεργασιών στον τοµέα της Σωµατιδιακής
και Αστροσωµατιδιακής Φυσικής. Συγκεκριµένα:
• Συµµετέχει στο πείραµα ATLAS του επιταχυντή LHC στο CERN,
για τη µελέτη των θεµελιωδών συστατικών της ύλης και των αλ-
ληλεπιδράσεων τους, καθώς και για την αναζήτηση Νέας Φυσικής.
• Συµµετέχει στην Ευρωπαlκή Κοινοπραξία Πανεπιστηµίων και Ερευ-
νητικών Κέντρων, KM3NeT, για την ανάπτυξη ενός υποθαλάσσι-
ου και πολύ µεγάλου όγκου τηλεσκοπίου νετρίνων.
• Ηγείται των ερευνητικών εργασιών για τη µελέτη Κοσµικών Ακτί-
νων υψηλής ενέργειας µε το τηλεσκόπιο Astroneu, που έχει σχε-
διάσει, κατασκευάσει και εγκαταστήσει στην πανεπιστηµιούπολη
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
• Αναπτύσσει το δίκτυο µNet, ενός εκτεταµένου δικτύου εκπαι-
δευτικών τηλεσκοπίων και ανιχνευτικών διατάξεων αποµακρυσµένης
πρόσβασης στη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου.
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής είναι ο Επίκουρος Καθη-
γητής, Αντώνιος Λε
σος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

∆∆ιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκόόττηηττααςς
Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2018 µε αντικείµενο τη διεξαγωγή έρευνας στον
τοµέα της διαχείρισης, ανάλυσης και προστασίας της ιδιωτικότητας µεγά-
λης κλίµακας δεδοµένων χρησιµοποιώντας τεχνικές και µεθόδους της Επι-
στήµης, της Εξόρυξης και της ∆ιασφάλισης της Ιδιωτικότητας των ∆εδο-
µένων, µε στόχο την εξαγωγή χρήσιµης πληροφορίας και προτύπων για την
πολύπλευρη κατανόηση της συµπεριφοράς των φοιτητών και την αλληλε-
πίδραση τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους διδάσκοντες, κατά την διάρκεια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και γενικότερα, καθώς και τη λήψη απο-
φάσεων που στοχεύουν στο ευρύτερο ακαδηµαlκό όφελος του Ιδρύµατος
και όχι µόνο. Μεταξύ των στόχων του Εργαστηρίου είναι, η διεξαγωγή βα-
σικής και εφαρµοσµένης έρευνας στο τοµέα της ανάλυσης µεγάλων εκ-
παιδευτικών δεδοµένων και διασφάλισης της ιδιωτικότητας των δεδοµέ-
νων αυτών, η στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση δεδοµένων, η συλλο-
γή, αποθήκευση και διαχείρισή τους, η ανάπτυξη τεχνικών διασφάλισης της
ιδιωτικότητας των ευαίσθητων δεδοµένων, ακολουθώντας και τηρώντας τους
κανόνες της ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας, η παραµετροποίηση και δια-
χείριση σύγχρονων περιβαλλόντων τηλε-εκπαίδευσης και συστηµάτων δια-
χείρισης µάθησης, κ.α.
∆ιευθυντής Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Βερύκιος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΥΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΗΗ  έέρρεευυνναα  σσττηηνν……  υυππηηρρεεσσίίαα  
ττηηςς  εεξξάάλλεειιψψηηςς  ττωωνν  ααννιισσοοττήήττωωνν
Ιδρύθηκε το 2017 µε αντικείµενο την παροχή ερευνητικού, εκπαιδευτικού και συµβουλευτικού
έργου στις περιοχές (α) δυναµικών κατανεµηµένων ευφυών συστηµάτων, (β) κινητού και διά-
χυτου υπολογισµού και διαδικτύου των πραγµάτων, (γ) περιρρέουσας νοηµοσύνης και ανα-
παράστασης και διαχείρισης γνώσης, (δ) κοινωνικών εφαρµογών (σε τοµείς όπως εκπαίδευ-
ση, πλαίσια προσόντων, υγεία, ευζωία, ένταξη κλπ), (ε) ποιότητας και αξιολόγησης (λογισµι-
κού, δεδοµένων, διαδικασιών κλπ), και (ε) αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.
Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η εγκαθίδρυση ενός γόνιµου και αλληλεπιδραστικού διαλό-
γου µε την κοινωνία για την παραγωγή και υιοθέτηση ερευνητικών αποτελεσµάτων τα οποία
οδηγούν στη βελτίωση του πολιτισµικού επιπέδου και της καθηµερινής ζωής, και στην εξάλειψη
των ανισοτήτων και αποκλεισµών.
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου, είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Αχιλλέας Καµέας.



Το «πράσινο» πανεπιστήµιο
η σύγχρονη κοινωνική µας «πυξίδα»
Πως τα ανώτατα Ιδρύµατα όλης της υφηλίου υιοθετούν το ένα µετά το άλλο πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος,
επιστροφής σε φυσικές επιλογές, εναλλακτικές µορφές ενέργειας και λειτουργίας

Ε
νέργεια, νερό, υλικά…Ένα πανεπιστήµιο που επιστρέφει
στους φυσικούς του πόρους. Ένα πανεπιστήµιο που ικα-
νοποιεί τις ανάγκες του, αλλά πρώτα απ’ όλα περιφρου-

ρεί την περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία, πάνω στην οποία
στηρίζεται.
Η προσπάθεια των ανωτάτων Ιδρυµάτων να γίνουν «πράσινα»
ακολουθώντας τις δεσµεύσεις και τις διακρατικές Συµφωνίες
που έχουν υπογραφεί, είναι πλέον παγκόσµια. Τα περισσό-
τερα ανώτατα Ιδρύµατα της υφηλίου επεξεργάζονται λύσεις
αλλά και νέες πρακτικές ώστε να αλλάξουν τα ενεργειακά τους
«αποτυπώµατα», διδάσκοντας άλλωστε και τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες τους πως να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους
δίνοντας στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, προ-
τεραιότητα.
Στον εκπαιδευτικό αυτό «αγώνα» το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήµια είναι από τα πρώτα Ιδρύµατα (αν όχι το µόνο) στη χώρα,
που έχουν στρέψει τη φιλοσοφία και τη λειτουργία τους σε ένα
νέο πρωτοποριακό ενεργειακό µοντέλο. Νέες ενεργειακές πη-
γές, «έξυπνα κτίρια», διαφορετικός τρόπος διαχείρισης των πρώ-
των υλών. Και ακολούθως: εκπαίδευση περιβαλλοντικά υπεύ-
θυνων πολιτών από τα πρώτα βήµατα της επαγγελµατικής τους
ζωής.

Ποιος είναι όµως σήµερα ο χαρακτηρισµός
του «πράσινου» πανεπιστηµίου;
Πράσινο θεωρείται κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα που ικανοποιεί
την ανάγκη του για φυσικούς πόρους - όπως ενέργεια, νερό και
υλικά – χωρίς όµως τελικά να υπονοµεύει το µέλλον των αν-
θρώπων στη δική του ή σε άλλες χώρες, καθώς και στις µελ-
λοντικές γενιές και την δική τους ανάγκη να ικανοποιούν τις δι-
κές τους ανάγκες χωρίς να βλάπτουν τον πλανήτη και το πε-
ριβάλλον.
Τα προβλήµατα άλλωστε είναι πολλά και γνωστά: υπερθέρµανση
της γης, απώλεια της βιοποικιλότητας ή «πλαστική» ρύπανση
των ωκεανών, υλοτόµηση χωρίς κανόνες των δασών, βιοµηχανική
ρύπανση. Παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα που απειλούν
ευθέως την ποιότητα της ζωής µας. Ήδη µάλιστα, επηρεάζουν
τη γεωργία µέσω της απώλειας επικονιαστικών µελισσών, την
ασφάλεια των υδάτων, προκαλούν ξηρασίες και απειλούν την
υγεία µας µέσω των µικροπλαστικών που βρίσκονται στα
τρόφιµα και το νερό.
Στα παραπάνω, το πανεπιστήµιο έχει καθήκον να διδάξει. Και
βεβαίως να παίξει καθοριστικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων και
την περιφρούρηση της υλοποίησης τους. Κατ’ επέκταση, το πα-
νεπιστήµιο έχει καθήκον να γίνει «πράσινο».

Σε ποιο στάδιο όµως, στην πορεία µετεξέλιξης
σε «πράσινο», βρίσκεται
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο;
Όπως εξηγεί ο αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος κ. Γιώργος
Σκρουµπής, οι δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί είναι οι ακό-
λουθες:
� Βιοκλιµατικός σχεδιασµός κτιρίων µε προσα-
νατολισµό κτιρίων κατά τον άξονα Βορρά Νότου.
�Κατασκευή κτιρίων µε δοµικά υλικά τα οποία
διαθέτουν µεγάλο δείκτη θερµοπερατότητας
� Εγκατάσταση κεντρικού συστήµατος ελέγ-

χου κλιµατισµού
� Αυτονόµηση χώρων και αξιοποίηση του φαινοµένου του θερ-
µοκηπίου στους διαδρόµους το χειµώνα και του δροσισµού από
τους δενδροφυτεµένους χώρους το καλοκαίρι,
� Εγκατάσταση κέντρου ελέγχου φωτισµού µε αισθητήρια φω-
τεινότητας (υπό εγκατάσταση) / κίνηση,
� Εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων χαµηλής κατανάλωσης τύ-
που led
� Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισµού
και αξιοποίησή του για τις ανάγκες του κτιρίου,
� Φύτευση των χώρων που περιβάλλουν τα κτίρια µε σκοπό τη
βελτίωση των συνθηκών κλιµατισµού / αερισµού.
Συγκεκριµένα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο τον Σεπτέµ-
βριο του 2020 προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε ανοικτή
διαδικασία για την παροχή τεχνικής – επιστηµονικής υπηρεσίας
και την ανάθεσή της σε πιστοποιηµένο µηχανικό ενεργειακό επι-
θεωρητή για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, την έκ-
δοση των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµαν-
σης και Κλιµατισµού, την εκπόνηση µελέτης ενερ-
γειακής απόδοσης και την έκδοση Πιστοποι-
ητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τα
τέσσερα κτίρια του. Επίσης για την υπο-
βολή προτάσεων για την ενεργει-
ακή τους αναβάθµιση και τη
µείωση εκποµπών CO2.
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Από τα πρώτα ΑΕΙ
στη χώρα µε οικολογικό

«αποτύπωµα» το ΕΑΠ
Νέες πολιτικές στην κατασκευή
και διαχείριση όλων των κτιρίων του



Σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετικού Νόµου 4122/2013 το Πιστοποι-
ητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου ή κτιριακής µονάδας αποτυπώνει

την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, υπολογιζόµενη σύµ-
φωνα µε συγκεκριµένη τεχνική µεθοδολογία (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης)και

εκδίδεται κατόπιν ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας,
του συστήµατος θέρµανσης ή/και του συστήµατος κλιµατισµού. Η ενεργειακή επιθεώρηση

εκτελείται από πιστοποιηµένο ενεργειακό επιθεωρητή, εγγεγραµµένο στο Μητρώο Ενερ-
γειακών Επιθεωρητών.

Με βάση τις διατάξεις του συγκεκριµένου Νόµου άλλωστε, επιβάλλεται η έκδοση αντί-
στοιχου Πιστοποιητικού για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεν-

τακοσίων τετραγωνικών µέτρων, τα οποία χρησιµοποιούνται από
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, όπως

αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συ-
χνά το κοινό. Κατ’ επέκταση, καθώς το Ελληνικό

Ανοικτό Πανεπιστήµιο ξεκίνησε όλες τις νόµιµες
διαδικασίες καθώς:

Είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
Τα υφιστάµενα κτίρια του έχουν συνολική

επιφάνεια 6.493,60 τ.µ.

Παρέχει υπηρεσίες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Έτσι, µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, έλαβε το Πιστοποιητικό, κατατάσσον-
τας τα κτίρια του στις ακόλουθες ενεργειακές κατηγορίες:
Κτίριο Α, Κατηγορία Β µε δυνητική αναβάθµιση σε κατηγορία
Κτίριο Β, Κατηγορία Β µε δυνητική αναβάθµιση σε κατηγορία
Κτίριο Γ, Κατηγορία Β µε δυνητική αναβάθµιση σε κατηγορία
Κτίριο Ε, Κατηγορία Α µε δυνητική αναβάθµιση σε κατηγορία
Εντός των επόµενων µηνών δε, προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του πι-
στοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και για το κτίριο ∆, το οποίο πρόσφατα παραδόθηκε
προς χρήση στη Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας και όπως φαίνεται θα βρίσκεται επί-
σης σε υψηλή Ενεργειακή κατηγορία, καθώς έχουν χρησιµοποιηθεί υλικά για την κατασκευή του
κελύφους µε υψηλούς δείκτες θερµοπερατότητας.
Τέλος και όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση των «έξυπνων» κτιρίων του Ιδρύ-
µατος, έχουν ήδη δροµολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιηθούν οι συστάσεις για
τη µεγαλύτερη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που σύστησε ο ενεργειακός επιθεωρη-
τής στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που ήδη έχουν εκδοθεί στα κτίρια Α, Β, Γ και Ε.
Πάντως, όπως αναφέρει ο κ. Σκρουµπής, στόχος της διοίκησης του ΕΑΠ, θα είναι όλα τα κτί-
ρια που στεγάζονται οι δοµές του να µετατραπούν σε κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).
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∆ιαχείριση αποβλήτων
Η διαχείριση των αποβλήτων αφορά τόσο τα
στερεά, όσο και τα υγρά απόβλητα. Τα πρά-
σινα πανεπιστήµια πρέπει να προωθούν την
ανακύκλωση, την µείωση και την επαναχρη-
σιµοποίηση των αποβλήτων, πάντα στο µέ-
τρο του δυνατού. Θα πρέπει να δηµιουργη-
θούν σηµεία ανακύκλωσης µε διαφορετι-
κούς τύπους κάδων όχι µόνο σε πανεπιστη-
µιουπόλεις αλλά και σε φοιτητικούς ξενώ-
νες. Σε αυτά τα σηµεία ανακύκλωσης συλ-
λέγονται στερεά απόβλητα όπως χαρτί,
πλαστικό, µπουκάλια, κονσέρβες αλουµινί-
ου, µπαταρία και κ.λπ. Τα απόβλητα που
προκύπτουν από τρόφιµα επεξεργάζονται
σε µηχανήµατα κοµποστοποίησης για την
παραγωγή λιπάσµατος για τη γεωργία. Στην
επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων θα βοη-
θούσε η οργάνωση δράσεων που περιλαµ-
βάνουν συλλογή µεταχειρισµένων ειδών
όπως υπολογιστή και ηλεκτρική συσκευή
για δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυµα ή για
ανακύκλωση.
Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κυκλική
οικονοµία, κατά την οποία τα απόβλητα µε-
ταποιούνται, επεξεργάζονται και χρησιµο-
ποιούνται σαν πρώτες ύλες για την παρα-
σκευή νέων προDόντων. Τέλος, η συµβολή
των φοιτητών, των καθηγητών αλλά και του
συνόλου των εργαζοµένων του πανεπιστη-
µίου κρίνεται απαραίτητη, αφού µε την υιο-
θέτηση οικολογικών και φιλικών προς το
περιβάλλον συνηθειών, την ενηµέρωση και
την συµµετοχή τους σε εθελοντικές δρά-
σεις µπορούν να εξασφαλίσουν την σωστή
λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του πρά-
σινου πανεπιστηµίου.

νεπιστηµιούπολη µε τη χρήση των µέσων µαζικής µετα-
φοράς ή ιδανικά του ποδηλάτου (ακόµα και ηλεκτρικού, το
οποίο θα φορτίζει σε ειδικούς σταθµούς που παράγουν ηλε-
κτρική ενέργεια µε την βοήθεια του υδρογόνου και των
Α.Π.Ε.).
Η ύπαρξη ποδηλατοδρόµου αλλά και θέσεων για την στάθ-
µευση των ποδηλάτων θα οδηγήσει όλο και περισσότερους
ανθρώπους στην χρήση αυτού του πράσινου µέσου µετα-
φοράς. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να ενθαρρύνεται το προ-
σωπικό και οι φοιτητές να ενεργούν φιλικά προς το περι-
βάλλον.
Στόχος είναι η µείωση της χρήσης ενέργειας σε καθηµε-
ρινές ρουτίνες, διδασκαλίες και λειτουργίες εντός και µε-
ταξύ πανεπιστηµιουπόλεων.

Τι είναι όµως το συγκεκριµένο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Α+}

Ένα πράσινο πανεπιστήµιο απαιτεί συγκεκριµένες κατευθύνσεις
στη λειτουργία του, αλλά και ένα συνολικό πλαίσιο λειτουργίας. 
Και συγκεκριµένα:
Το πράσινο κτίριο. Απαιτήσεις όπως πράσινα δοµικά υλικά και
ενεργειακή αποδοτικότητα λειτουργούν ως βασικές αξίες στο
σχεδιασµό πράσινων κτιρίων. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι οι πρά-
σινες στέγες ή οι κήποι οροφής είναι δηµοφιλή στοιχεία στο σχε-
διασµό του πράσινου κτιρίου. Οι πράσινες στέγες στοχεύουν στην
αύξηση του οικολογικού πρασίνου της πανεπιστηµιούπολης και
µέσω φύτευσης επιτρέπουν την καλύτερη ποιότητα του αέρα.
Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο εσωτερικός έλεγχος της ποιότη-
τας του αέρα µε τη βοήθεια επιθεωρήσεων σε εσωτερικούς χώ-
ρους και η διατήρηση των τάξεων χωρίς καπνό. 
Εξοικονόµηση ενέργειας και αποδοτικότητα. Η εξοικονόµηση
ενέργειας και η αποδοτικότητα αποτελούν σηµαντικό µέρος της
«πράσινης» πανεπιστηµιούπολης. Τα πανεπιστηµιακά κτίρια κα-
ταναλώνουν µεγάλα ποσά ενέργειας για τον φωτισµό, την λει-
τουργία των ηλεκτρικών συσκευών και του εργαστηριακού
εξοπλισµού καθώς και για την ψύξη και την θέρµανση του κτι-
ρίου µε κλιµατιστικά (A/C). 
Η χρήση υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο-
τελεί την πλέον ιδανική λύση για µηδενικές εκποµπές άνθρα-
κα. Με την τοποθέτηση αυτόνοµων συστηµάτων παραγωγής και
αποθήκευσης υδρογόνου στις πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις
µπορούν να καλυφθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις του πανεπι-
στηµίου, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. 

Η εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως το
βρόχινο νερό όπου συγκεντρώνεται σε υψηλή περιεκτικότητα στις
ειδικές δεξαµενές στα θεµέλια και η άντληση ενέργειας από ολο-
κληρωµένα συστήµατα ανεµογεννητριών και φωτοβολταDκών έχει
ως αποτέλεσµα την περαιτέρω µείωση των ρύπων και της ενέρ-
γειας που καταναλώνεται. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δια-
δραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου.
Η ηλιακή ή αιολική ενέργεια µετατρέπεται σε ηλεκτρική και τρο-
φοδοτεί έναν ηλεκτρολύτη, ο οποίος διασπά τα µόρια του νερού
σε οξυγόνο και υδρογόνο.
Το υδρογόνο χρησιµοποιείται για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγ-
κες του κτιρίου, ενώ το οξυγόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ακόµα και για ιατρικούς σκοπούς. Αυτό που πρέπει να τονιστεί
είναι ότι χάρη στην χρήση του υδρογόνου και των υπολοίπων
Α.Π.Ε., το πράσινο κτίριο είναι ενεργειακά αυτόνοµο.
Για την επιπλέον διευκόλυνση στην εξοικονόµηση ενέργειας εν-
δείκνυται η χρήση αισθητήρων και χρονοµετρητών για τους φω-
τισµούς, ενεργειακών λαµπτήρων, η επιλογή λιγότερο ενερ-
γοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και η εγκατάσταση παθητικών
συστηµάτων θέρµανσης και δροσισµού. Τα συστήµατα Η/Υ και
τα συστήµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος µπορούν να µειώσουν
το επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιείται µε τον
έλεγχο των ωρών λειτουργίας και τα επίπεδα εξυπηρέτησης.
Το τελευταίο, αλλά εξίσου σηµαντικό µέτρο για την επίτευξη εξοι-
κονόµησης ενέργειας και αποδοτικότητας, αφορά τις µεταφο-
ρές των φοιτητών και του προσωπικού από και προς την πα-

Ο ορισµός του «πράσινου» πανεπιστηµίου



Τ
η δική του συµβολή στην ανάδειξη νέων
µεθόδων σε ερευνητικό επίπεδο για την
προστασία του περιβάλλοντος και την πα-

ραγωγή καθαρής ενέργειας έχει το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα τελευταία χρόνια στο
εργαστήριο Χηµείας του ΕΑΠ βρίσκεται σε εξέ-
λιξη έρευνα µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για
την µετατροπή τηγανέλαιων και λιπών σε πρά-
σινο ντίζελ, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει και το πρωτοποριακό µεταπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών «Περιβαλλοντική κατά-
λυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής
Ενέργειας».
Ο Καθηγητής του ΕΑΠ, ∆ιευθυντής του προ-
γράµµατος, Κυριάκος Μπουρίκας αφού «οριο-
θετεί» τις κυρίαρχες πηγές ρύπανσης, εστιά-
ζει την «ενεργειακή» αξιοποίηση των απορ-
ριµµάτων και της βιοµάζας, αποδεικνύοντας όλα
είναι δυνατά… και στην προκειµένη περίπτω-
ση αναγκαία για την προστασία του περιβάλ-
λοντος.

∆ιαρκής µάχη απέναντι
στη ρύπανση
Για να αντιληφθούµε όµως το πρόβληµα της ρύ-
πανσης, πρέπει να γνωρίζουµε τις πηγές.
Μόνο έτσι θα είναι εφικτή η λήψη µέτρων για
να αναστραφεί το αρνητικό πρόσηµο. Σύµφω-
να µε τον κ. Μπουρίκα «υπάρχουν αέριοι, υγροί
και στέρεοι ρύποι. Κάθε αέριος ρύπος έχει µια
κύρια πηγή εκποµπής, µε πιο σηµαντικές τα
µέσα µεταφοράς, τις µονάδες παραγωγής
ενέργειας καθώς και άλλες βιοµηχανικές µο-
νάδες όπου παράγεται και χρησιµοποιείται
ενέργεια. Αντίστοιχα, οι υγροί ρύποι αποτελούν

µια µεγάλη γκάµα ουσιών µε πιο χαρακτηρι-
στικούς τα νιτρικά, νιτρώδη και φωσφορικά ιόν-
τα που προέρχονται κυρίως από τη χρήση λι-
πασµάτων, τα βαρέα µέταλλα και άλλες ανόρ-
γανες ουσίες. Όσον αφορά τη στερεή ρύπαν-
ση, µιλάµε κυρίως για τα οικιακά απορρίµµα-
τα, τα απορρίµµατα των αγορών, καθώς και επι-
κίνδυνα απόβλητα, όπως οι λάσπες που πα-
ράγονται από πολλές βιοµηχανικές µονάδες.
Η έκλυση και απόρριψη όλων αυτών των απο-
βλήτων στο περιβάλλον προκαλεί σηµαντικά πε-
ριβαλλοντικά προβλήµατα, τόσο σε παγκό-
σµια κλίµακα, όπως το φαινόµενο του θερµο-
κηπίου και η κλιµατική αλλαγή, η καταστροφή
του όζοντος της στρατόσφαιρας, η όξινη βρο-
χή, όσο και σε τοπικό επίπεδο, µε καταστρο-
φική επίδραση στην ανθρώπινη ζωή και υγεία,
στην χλωρίδα και πανίδα και στην πολιτιστική
κληρονοµιά. Θα πρέπει όλοι, ξεκινώντας από
τον εαυτό µας, το σπίτι µας, τη γειτονιά µας,
την πόλη µας, το κράτος µας, να καταλάβου-
µε ότι πρέπει να δίνουµε συνεχώς αυτή τη µάχη
απέναντι στη ρύπανση. Στο τρίπτυχο µείωση –
αξιοποίηση – ασφαλής διάθεση των αποβλήτων
µπορούµε όλοι να συµβάλλουµε σε µικρό ή µε-
γάλο βαθµό. Πριν από λίγες ηµέρες γιορτάσαµε
την παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος. Άραγε κά-
ναµε κάτι την χρονιά που µας πέρασε για το πε-
ριβάλλον, έτσι ώστε να µπορούµε ουσιαστικά
να γιορτάζουµε;»

Η Ελλάδα έχει µείνει πίσω…
Ο ίδιος απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα πα-
ραδέχεται πως η Ελλάδα έχει µείνει αρκετά
πίσω σχετικά µε την αξιοποίηση των απορριµ-
µάτων για την παραγωγή ενέργειας. Εκτιµά πως
«το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε, κρά-
τος και πολίτες µαζί, είναι η διαλογή των απορ-
ριµµάτων στην πηγή.
Να διαχωρίσουµε πρώτα απ’ όλα τα ανακυ-
κλώσιµα υλικά, αφαιρώντας τα απορρίµµατα
πολύ χαµηλής ποιότητας ή αυτά που µπορεί να
περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και να παράγουµε
ποιοτικά ανακυκλώσιµα υλικά τα οποία θα
έχουν ζήτηση. Αυτός είναι ένας από τους βα-
σικούς στόχους της κυκλικής οικονοµίας. Τα
υπόλοιπα λοιπόν υλικά µπορούν να διατεθούν
σε µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης των
απορριµµάτων. Εδώ χρειάζεται η συµβολή της
πολιτείας να επενδύσει γρήγορα σε τέτοιες µο-
νάδες, αλλά και της τοπικής κοινωνίας να ξε-
περάσει τους φόβους και τις ανησυχίες της. Θα
σηµειώσω ότι στην Ευρώπη λειτουργούν σήµερα
περίπου 500 τέτοιες µονάδες και µάλιστα κά-
ποιες κατασκευάζονται από Ελληνικές εται-
ρείες. Η διάθεση των απορριµµάτων σε τέτοι-
ες µονάδες, αντί για τους χώρους υγειονοµι-
κής ταφής, έχει πολλαπλά οφέλη τόσο από
ενεργειακής όσο και περιβαλλοντικής άποψης.
Εκτός από την µείωση της ρύπανσης του νε-
ρού και του εδάφους που προκαλούν οι χώροι
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, µειώνου-
µε την παραγωγή του αερίου µεθανίου που πα-
ράγεται στους χώρους υγειονοµικής ταφής, ένα
σηµαντικό αέριο θερµοκηπίου και επίσης µει-
ώνουµε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
που επιβαρύνουν τον περιβάλλον, καθώς
έχουµε παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας

(από απορρίµµατα), η οποία αντικαθιστά την πα-
ραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιµα».

Παραγωγή καθαρής ενέργειας
Όσον αφορά στο σκοπό του µεταπτυχιακού προ-
γράµµατος του ΕΑΠ «Περιβαλλοντική Κατάλυ-
ση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής
Ενέργειας», ο κ. Μπουρίκας επισηµαίνει πως
«το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο
τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις για εκπαίδευση ανθρώπινου δυνα-
µικού στους τοµείς της προστασίας του περι-
βάλλοντος και της παραγωγής καθαρής ενέρ-
γειας. Και όταν λέµε καθαρή ενέργεια εννοούµε
την ανανεώσιµη ενέργεια αλλά και την ενέρ-
γεια που παράγεται µε χρήση των συµβατικών
καυσίµων, αλλά µε τρόπο όσο γίνεται πιο φι-
λικό προς το περιβάλλον. Συγκεκριµένα, µέσα
από το πρόγραµµα επιδιώκεται η εξοικείωση
του φοιτητή µε προσροφητικές, καταλυτικές και
φωτοκαταλυτικές διεργασίες αντιρύπανσης, δη-
λαδή µε διεργασίες καταστροφής ή δέσµευσης
ουσιών που εκλύονται από αστικές και βιοµη-
χανικές εγκαταστάσεις και οχήµατα και ρυ-
παίνουν την ατµόσφαιρα, καθώς και διεργασίες
ελέγχου ρυπογόνων ουσιών που συναντάµε σε
διάφορους τύπους αποβλήτων. Επιπλέον, επι-
διώκεται η εξοικείωση του φοιτητή µε τις βα-
σικές λειτουργίες των διυλιστηρίων που στο-
χεύουν στην παραγωγή πετρελα>κών καυσίµων
φιλικών για το περιβάλλον, µε την παραγωγή
βιοκαυσίµων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, πράσινο
ντίζελ, βιοαέριο) και µε την παραγωγή, απο-
θήκευση και χρήση του υδρογόνου για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»

Αξιοποίηση της βιοµάζας
Παράλληλα, εστιάζει στην αξιοποίηση της βιο-
µάζας για την παραγωγή ενέργειας, αναφέ-
ροντας ότι «για τη βιοµάζα, πολλοί έχουν την
εντύπωση ότι η αξιοποίησή της εξαντλείται στην
κάλυψη ενεργειακών αναγκών όπως η θέρ-
µανση, η ψύξη και ο ηλεκτρισµός. Η ενεργει-
ακή αξιοποίηση της βιοµάζας όµως προς πα-
ραγωγή βιοκαυσίµων είναι µια πολύ ελκυστική
εναλλακτική λύση, στην κατεύθυνση απεξάρ-
τησης από τα ορυκτά καύσιµα και παραγωγής
ανανεώσιµης ενέργειας. Η βιοµάζα είναι µια ου-
δέτερη πηγή ενέργειας όσον αφορά την πα-
ραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Παγκοσµίως
πολλές χώρες στρέφονται όλο και περισσότερο
στη χρήση των βιοκαυσίµων, µε καθιερωµένες
πλέον τεχνολογίες παραγωγής για βιοκαύσιµα
όπωςτο βιοντίζελ, ηβιοαιθανόλη καιτο βιοαέριο.
Παράλληλα υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες
παραγωγής βιοκαυσίµων που είναι σε ερευ-
νητικό ή πιλοτικό στάδιο, όπως για παράδειγ-
µα η παραγωγή πράσινου (ανανεώσιµου) ντί-
ζελ από φυτικά έλαια. Σε κάποιες χώρες µά-
λιστα έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζονται και
να λειτουργούν τα πρώτα σχετικά βιο-διυλι-
στήρια παραγωγής πράσινου ντίζελ. Σε αυτή τη
διεργασία πραγµατοποιούµε έρευνα στο Ερ-
γαστήριο Χηµείας του ΕΑΠ τα τελευταία χρό-

νια, προσπαθώντας να αναπτύξουµε αποτε-
λεσµατικούς καταλύτες για αυτή τη διεργασία
και µπορώ να σας πω ότι τα αποτελέσµατα εί-
ναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς καταφέρνουµε
να µετατρέψουµε σχεδόν πλήρως τηγανέλαια
και λίπη σε πράσινο ντίζελ».

Οι προκλήσεις στη νέα εποχή
Καταλήγοντας, ο κ. Μπουρίκας τονίζει πως
«προστασία του περιβάλλοντος και ανανεώσιµη
ενέργεια πάνε πλέον χέρι-χέρι. ∆ιότι τα απο-
τελέσµατα της υπερβολικής και ανεξέλεγ-
κτης χρήσης των ορυκτών καυσίµων τα βλέ-
πουµε ήδη σήµερα µε τις καταστροφικές συ-
νέπειες της κλιµατικής αλλαγής. Το θετικό εί-
ναι ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό από τις κυ-
βερνήσεις των ανεπτυγµένων κρατών παγκο-
σµίως και υπάρχει µεγάλη στροφή προς την ενί-
σχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στην
Ελλάδα διαθέτουµε «άφθονο ήλιο και άνεµο»
τους οποίους αξιοποιούµε για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα την ενέργεια
αυτή µπορούµε να την αποθηκεύσουµε µετα-
τρέποντάς τη σε «καθαρό» καύσιµο, όπως το
υδρογόνο και να τη µεταφέρουµε για πολλαπλές
χρήσεις. Πολύ πρόσφατα µάλιστα κατατέθηκαν
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σχετικές προτάσεις από µεγάλες κοινοπραξίες
για την χρηµατοδότηση τέτοιων έργων. Για τις
σηµαντικές δυνατότητες της βιοµάζας σας µί-
λησα στην προηγούµενη απάντησή µου, ενώ κα-
νείς δεν πρέπει να υποτιµά και τη γεωθερµία,
καθώς η χώρα µας διαθέτει επίσης πλούσιο γε-
ωθερµικό δυναµικό. Ένα µικρό, αλλά χαρα-
κτηριστικό, παράδειγµα µπορεί κάποιος να δει
στο νέο κτίριο του ΕΑΠ στην Περιβόλα (Κτίριο
∆), στο οποίο η ύπαρξη συστήµατος γεωθερ-
µίας µειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις του
κτιρίου για ψύξη και θέρµανση».

Προστασία του περιβάλλοντος
και παραγωγή καθαρής ενέργειας
Ο Καθηγητής του ΕΑΠ Κυριάκος Μπουρίκας «οριοθετεί» τις κυρίαρχες πηγές ρύπανσης 
και µιλά για την «ενεργειακή» αξιοποίηση των απορριµµάτων και της βιοµάζας
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T
o υδρογόνο αποτελεί τη βάση για τη µετάβαση στη
µεταλιγνιτική εποχή, ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ε.Ε.
κινείται στην κατεύθυνση του υδρογόνου µέσω της

‘Πράσινης Συµφωνίας’, όπου 470 δις ευρώ έχουν δεσµευτεί για
τις αντίστοιχες επενδύσεις είναι το γεγονός πως η αξιοποίηση
του δεν επιφέρει ρύπους άνθρακα ενώ υπάρχει και η βάση και
η ανάγκη για να παράγεται ‘πράσινο’ υδρογόνο λόγω TRL των
τεχνολογιών Α.Π.Ε. και αδυναµία αποθήκευσης της παραγόµενης
ενέργειας για µακρά αποθηκευτική ικανότητα. Η επιβαρής για
το περιβάλλον τεχνολογία θερµοχηµικής επεξεργασίας
ορυκτών καυσίµων που βρίσκει ευρεία εφαρµογή αυτή τη στιγµή
σε όλο το φάσµα του δοµηµένου περιβάλλοντος είναι δυνατό
να αντικατασταθεί µε τεχνολογία υδρογόνου για την κάλυψη
ενεργειακών αναγκών όλων των ειδών. Ειδικότερα στον τοµέα
της οικιστικής ζώνης (κτήρια) όπου είναι ιδιαίτερα έντονο το
στοιχείο των καυσαερίων, το υδρογόνο προσφέρει ενεργειακή
αυτονοµία, µηδενικούς ρύπους και κάλυψη ηλεκτρικών και
θερµικών αναγκών ταυτόχρονα, ενώ το λειτουργικό κόστος είναι
υποπολλαπλάσιο εκείνου των υφιστάµενων συστηµάτων
(πετρέλαιο θέρµανσης, CNG).

Τα χρώµατα του υδρογόνου
Οι µέθοδοι παραγωγής του υδρογόνου έχουν κατηγοριοποιηθεί
µε τέσσερα χρώµατα που καθορίζουν το αντίκτυπο ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος υδρογόνου στο περιβάλλον και το
κόστος λειτουργίας του. Ως ‘πράσινο’ λογίζεται το υδρογόνο
που παράγεται χωρίς εκποµπές ρύπων µέσα από διάσπαση του
νερού µε χρήση τεχνολογιών Α.Π.Ε. (Ηλεκτρόλυση ή Θερµόλυση),
το ‘γκρι’ υδρογόνο παράγεται από καύση-αεριοποίηση-µερική
οξείδωση υδρογονανθράκων µε απευθείας εκποµπή ρύπων στην
ατµόσφαιρα, το ‘γκρι’ υδρογόνο ωστόσο γίνεται ‘µπλε’ εάν
δεσµεύσει κανείς µεγάλο ποσοστό των αερίων ρύπων µε τις
αντίστοιχες τεχνολογίες (Carbon Capture & Storage/Utilization),
τέλος ως «τιρκουάζ» ορίζεται το υδρογόνο που παράγεται από
την καταλυτική πυρόλυση (θερµική αποσύνθεση) βιοµάζας και
µικροβιακής ηλεκτρόλυσης της υγρής φάσης που προκύπτει.
Αποθήκευση υδρογόνου
Η αποθήκευση του υδρογόνου είναι ιδιαίτερα σηµαντική «το άγιο
δισκοπότηρο» αν λάβει κανείς υπόψη και την φύση του (τη
µεγαλύτερη ταχύτητα διαφυγής). Σε ότι αφορά τις εφαρµογές
σε οικιστική ζώνη ή ακόµη και βαριά βιοµηχανία συναντά
κανείς ταµιευτήρες υψηλής πίεσης υδρογόνου (τυπικά µεταξύ
200-700 bar, για την υγροποίηση απαιτείται πίεση ~1730 bar ή
χαµηλές θερµοκρασίες) ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι
πιθανό να αποθηκεύεται υδρογόνο και σε ταµιευτήρες µε σκόνη
µεταλλικών υδριδίων όπου δεσµεύεται σε χαµηλές συνθήκες
πίεσης και αποδεσµεύεται µε αύξηση της θερµοκρασίας του
ταµιευτήρα σε λογικά πλαίσια (θερµό ρευστό).

PEM Κυψέλες καυσίµου
Οι PEM κυψέλες καυσίµου υδρογόνου είναι ηλεκτροχηµικές
συστοιχίες που δέχονται υδρογόνο σε συγκεκριµένες
καθαρότητες και πιέσεις, ανάλογα µε την κατασκευή. Η
κυψέλες αποδίδουν ηλεκτρική ισχύ και θερµό νερό (περίπου
45 οC - 50 οC) και οι αποδόσεις τους κινούνται µεταξύ 47-71%.
To εισερχόµενο διατοµικό υδρογόνο διασπάται στα συνθετικά
του, δύο πρωτόνια και δύο ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια διαπερνούν
την πολυµερική µεµβράνη ενώ τα ηλεκτρόνια αναγκαστικά
µεταφέρονται στην κάθοδο µέσω εξωτερικού κυκλώµατος
(λόγω αρνητικού φορτίου) παράγοντας έτσι ηλεκτρικό ρεύµα,
στην κάθοδο παράγεται νερό από το διατοµικό υδρογόνο που
επανασχηµατίζεται και το οξυγόνο που παρέχεται ως συστατικό
του αέρα. Το θερµό νερό είναι το ιδανικό θερµό ρευστό για τη
θέρµανση ενός κτηρίου µέσω σωληνώσεων που κάθε κτηριακή
εγκατάσταση διαθέτει, η ηλεκτροδότηση και θέρµανση από
υδρογόνο (heat & power system) ανεβάζει την απόδοση της σε
επίπεδα λέβητα πετρελαίου µε πολύ χαµηλότερο λειτουργικό
κόστος και µηδενικές εκποµπές ρύπων.

Εσωτερική καύση υδρογόνου
Η θερµικές µηχανές έχουν αποκτήσει αρνητική φήµη λόγω του
τύπου καυσίµου που εδώ και δεκαετίες αξιοποιούν τους
υδρογονάνθρακες. Η τεχνολογία ωστόσο είναι αρκετά ώριµη
και µε τη χρήση υδρογόνου είναι σε θέση να καλύψει µεγάλες
ενεργειακές απαιτήσεις. Ως προς το λειτουργικό κοµµάτι, µια
Μ.Ε.Κ. υδρογόνου διαφέρει από µια συµβατική σε ορισµένα καίρια
σηµεία (αναφλεκτήρες, γεωµετρία των κυλίνδρων, δάκτυλοι στα
έµβολα, στοίχιση των κυλίνδρων, τρόπος αερισµού της κεφαλής

και χρόνος αλλαγής ελαίων του κινητήρα µεταξύ άλλων). Την
τρέχουσα περίοδο υπάρχουν έτοιµες Μ.Ε.Κ. υδρογόνου µε
απόδοση ισχύος έως και 4 ΜW, των οποίων οι απαιτήσεις
καθαρότητας καυσίµου είναι αρκετά χαµηλές, κάτι που σηµαίνει
ότι οι µηδενικές εκποµπές άνθρακα συνδιάζονται µε πολύ χαµηλό
κόστος καυσίµου. Οι παραπάνω µηχανές είναι ιδανικές για
αποκεντρωµένο powerplant ή για χρήση σε µία µόνο κτηριακή
εγκατάσταση λόγω της ευελιξίας τους.

Το υδρογόνο είναι ο βασικός πυλώνας ενός µοντέλου κυκλικής
ενεργειακής οικονοµίας καθώς µπορεί να παραχθεί από όλα
τα είδη των αποβλήτων, ακόµη και από πολυµερή (Oxford Uni-
versity) ενώ η αξιοποίησή του παράγει νερό. Μέσα από την ευ-
ρεία εξάπλωση των τεχνολογιών είναι δυνατή και η συµπαρα-
γωγή υδρογόνου µε ανανεώσιµους υδρογονάνθρακες(bio-oil pro-
cessing+microbial electrolysis) οι οποίοι θα αξιοποιούνται για
την παραγωγή ‘µπλε’ υδρογόνου µέχρι να µην είναι πλέον ανα-
γκαιότητα και η µετάβαση στην ‘πράσινη’ εποχή να έχει ολο-
κληρωθεί.
Τελικά ο κύκλος νερού µπορεί να δώσει µια ανάσα στον πλα-
νήτη µας και αν κάποιος αναζητά περίπτωση εφαρµογής
υδρογόνου σε κάποιο πανεπιστήµιο είναι εύκολο να το δει στο
Ηνωµένο Βασίλειο.

Συστήµατα υδρογόνου 
για την ενεργειακή κάλυψη 

Του Σοφοκλή Μακρίδη, 
αναπληρωτή καθηγητή

πανεπιστηµίου Πατρών, µέλους ΣΕΠ Ελ-
ληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου και διευ-

θυντή του Εργαστηρίου «Φυσικής 
Περιβάλλοντος και 

Τεχνολογιών Υδρογόνου»

Κυκλική Ενεργειακή Οικονοµία Υδρογόνου

Εφαρµογές του υδρογόνου στο δοµηµένο περιβάλλον
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Βιβλιοθήκη

Ενεργό µέλος
του δικτύου

Η
Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης του ΕΑΠ εδώ και αρκετό
καιρό έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια ενί-

σχυσης της εξωστρέφειάς της και των συνερ-
γασιών της τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Από το 2018 είναι ισότιµο µέλος του
µεγαλύτερου δικτύου Βιβλιοθηκών στην Ευρώ-
πη, του LIBER (Ligue des Bibliotheques Europe-
ennes de Recherche – Association of European
Research Libraries).
Στο δίκτυο αυτό συµµετέχουν 450 Ερευνητικές
Βιβλιοθήκες, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλ-
λίας, η Βιβλιοθήκη του London School of Eco-
nomics, η British Library κ.ά.
Στόχος του συγκεκριµένου δικτύου είναι αφενός
η παροχή υποδοµής πληροφοριών για να ανα-
βαθµιστεί η ποιότητα της έρευνας και αφετέρου
η βελτίωση της εµπειρίας των χρηστών στα ιδρύ-
µατα του δικτύου. Ταυτόχρονα το δίκτυο αποτελεί
και ένα κανάλι επικοινωνίας των Ευρωπα`κών Βι-
βλιοθηκών προκειµένου να ακουστεί η φωνή τους
σε ευρωπα`κά και εθνικά φόρουµ. Η συµµετο-
χή των Βιβλιοθηκών σε αυτό το δίκτυο ενισχύει
και την τεχνογνωσία του προσωπικού τους. Η
γνώση που γεννάται και διοχετεύεται στα µέλη
του δικτύου ενισχύει τη φαρέτρα των δυνατο-
τήτων των επαγγελµατιών του κλάδου, καθι-
στώντας τους πιο αποτελεσµατικούς και και-
νοτόµους.
Η συµµετοχή της Βιβλιοθήκης σε ένα τέτοιο δί-
κτυο συνιστά µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
συµµετάσχει στα ευρωπα`κά επιστηµονικά δρώ-
µενα στον χώρο των Βιβλιοθηκών όχι µόνο ως
απλός παρατηρητής, αλλά και ως συνδιαµορ-
φωτής τους. Στα τέλη ∆εκεµβρίου του 2020 η
Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληρο-
φόρησης του ΕΑΠ ολοκλήρωσε τη συµµετοχή της
στην Οµάδα Εργασίας (Workig Group) του δικτύου
µε θέµα τις καινοτόµες µεθόδους µέτρησης.

Οι τοµείς εστίασης της οµάδας ήταν:

Καινοτοµία, δηµιουργία
και τεκµηρίωση νέων
µετρικών προτύπων

Ανάπτυξη ικανοτήτων
σε ερευνητές και βιβλιοθηκονόµους

Εναλλακτικές µετρήσεις
για αναφορές διαχείρισης

Ζητήµατα ηθικής που σχετίζονται
µε τη µέτρηση στην έρευνα

Ως αποτέλεσµα της συµµετοχής της Βιβλιοθή-
κης στη συγκεκριµένη οµάδα, υπήρξε η συµµε-
τοχή της στη δηµιουργία τελικής αναφοράς των
εξελίξεων, αλλά και η υλοποίηση παρουσιάσε-
ων στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του δι-
κτύου που διενεργήθηκε το 2019 στο ∆ουβλί-

νο. Στο εν λόγω συνέδριο η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ
σε συνεργασία µε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπι-
στηµίου Πατρών κέρδισε το βραβείο «Best Po-
ster Award» για την εργασία «More than a Fee-
ling: Insights and Information from a Sentiment
Analysis Study». Η εργασία έπειτα από πρό-
σκληση του επιστηµονικού περιοδικού του δι-
κτύου εµπλουτίστηκε και δηµοσιεύτηκε σε αυτό
στη συνέχεια. Σκοπός της εργασίας ήταν να ανα-
δειχθεί η δυναµική της µηχανικής µάθησης και
πιο συγκεκριµένα η τεχνική της ανάλυσης συ-
ναισθήµατος προκειµένου να εξαχθούν συµπε-
ράσµατα από τη συµµετοχή των ατόµων στα κοι-
νωνικά δίκτυα. Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ επιδιώκει
την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της πάνω στη
χρήση της τεχνητής νοηµοσύνης προκειµένου
να αυξηθεί στον µέγιστο βαθµό η εκµετάλλευ-
ση των λεγόµενων big data.
Αναφορικά µε το συνέδριο του LIBER, έχει κα-
θιερωθεί να διοργανώνεται την τελευταία εβδο-
µάδα του Ιουνίου και φέτος διοργανώθηκε από
το Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου στις 23-25 Ιου-
νίου ψηφιακά εξαιτίας της πανδηµίας, όπως άλ-
λωστε έγινε και πέρυσι. Το συνέδριο ήταν
ανοιχτό σε όλους, αλλά συµµετείχαν κυρίως δι-
ευθυντές Ερευνητικών Βιβλιοθηκών και το προ-
σωπικό τους. Στα δηµοφιλή θέµατα συζήτησης
περιλαµβάνονταν η ανοιχτή επιστήµη, η ανοιχτή
πρόσβαση, η διαχείριση δεδοµένων έρευνας, η
επιστήµη των πολιτών, τα πνευµατικά δικαιώµατα,
οι µετρήσεις, οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επι-
στήµες και τα συνδεδεµένα ανοιχτά δεδοµένα.
Πέρα από το ετήσιο συνέδριο του δικτύου, τα
µέλη της κοινότητας του LIBER βρίσκονται
διαρκώς σε επαφή τόσο µεταξύ τους όσο και µε
τις νέες εξελίξεις µέσα από τη διοργάνωση ηλε-
κτρονικών και διά ζώσης συναντήσεων. Τα τε-
λευταία δύο χρόνια εξαιτίας της πανδηµίας οι συ-
ναντήσεις εντατικοποιήθηκαν, καθώς τα προ-
βλήµατα που αντιµετώπισαν οι Βιβλιοθήκες
ήταν πολλά και χρειαζόταν συνεργασία για να αν-
τιµετωπιστούν. Μέσα από µία σειρά webinars,
το δίκτυο προσπάθησε να ενηµερώσει, να κα-

θησυχάσει, αλλά και να εµπνεύσει τον κόσµο των
Βιβλιοθηκών. Στην ουσία αποτέλεσε έναν αξιό-
πιστο φάρο ενηµέρωσης και αναφοράς σε µία
εποχή έντονης αβεβαιότητας και φόβου. Η
συµµετοχή της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ σε τέτοια
σχήµατα διασφαλίζει την αναπτυξιακή της πορεία
και την απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών υπηρε-
σιών.
Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πλη-
ροφόρησης του ΕΑΠ σκοπεύει να κινηθεί και στο
µέλλον στην ίδια δυναµική ερευνητική κατεύ-
θυνση προκειµένου να βρει καινοτόµους τρόπους
αξιοποίησης του περιεχοµένου της, αλλά και να
αναπτύξει υπηρεσίες οι οποίες θα διευκολύνουν
την καθηµερινότητα της ακαδηµα`κής κοινότη-
τας που εξυπηρετεί. Η ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης και
Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΑΠ θα οδηγήσει
σε µία σειρά από αναπτυξιακές δράσεις, οι οποί-
ες θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στο οικοσύστηµα
του Πανεπιστηµίου. Ταυτόχρονα από αυτή την
εξωστρεφή στάση θα γεννηθούν νέες ιδέες,
αλλά και νέες συνεργασίες µε ελληνικές και διε-
θνείς Βιβλιοθήκες µε αµοιβαία οφέλη.

LIBER
Ανάµεσα στις Ερευνητικές Ευρωπαϊκές Βιβλιοθήκες
η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ
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Από την αυταρχική συµπεριφορά
στα όπλα µαθη...µαζικής καταστροφής
∆ύο νέες εκδόσεις από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο που έχουν προκαλέσει το παγκόσµιο ενδιαφέρον

∆
ύο ακόµη σηµαντικές εκδόσεις που έχουν προκαλέσει το παγ-
κόσµιο ενδιαφέρον «υπέγραψε» ο εκδοτικός οίκος του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Πρόκειται για το συγγραφικό

πόνηµα του Theodor W. Adorno µε τίτλο «Μελέτες για την αυταρχική

συµπεριφορά» και το best seller των New York Times µε την υπο-
γραφή της Cathy O’ Neil «Όπλα Μαθηµαζικής Καταστροφής». Και
οι δύο νέες αυτές εκδόσεις "ακουµπούν" σε θεµελιώδη κοινωνι-
κά ζητήµατα.

"Μελέτες για την αυταρχική
προσωπικότητα"

Theodor W. Adorno
Τι συνιστά αντιδηµοκρατική σκέψη,
πώς µοιάζει ένα δυνητικά φασιστι-
κό άτοµο και ποιες είναι οι οργα-

νωτικές δυνάµεις εντός του;
Ο Τheodor Adorno, ένας από τους
σηµαντικότερους µεταπολεµικούς
φιλοσόφους της Γερµανίας και εκ
των ιδρυτών της λεγόµενης Σχο-
λής της Φρανκφούρτης, εξετάζει

σε αυτό το έργο την ανάπτυξη και
τις ορίζουσες του «ανθρωπολογι-
κού» είδους που ονοµάζουµε αυ-

ταρχικό τύπο ανθρώπου.
Ο Max Horkheimer σχολιάζοντας
την έκδοση επισηµαίνει πως «η

κεντρική θεµατική αυτού του έργου είναι µια σχετικά νέα έννοια: η
άνοδος ενός "ανθρωπολογικού" είδους που ονοµάζουµε αυταρχικό

τύπο ανθρώπου. Σε αντίθεση µε τον µισαλλόδοξο παλαιάς κοπής, ο
τύπος αυτός µοιάζει να συνδυάζει τις ιδέες και τις δεξιότητες µιας

άκρως εκβιοµηχανισµένης κοινωνίας µε ανορθολογικές ή αντιορθο-
λογικές πεποιθήσεις. Είναι την ίδια στιγµή διαφωτισµένος και προ-

ληπτικός, υπερηφανεύεται για τον ατοµικισµό του, φοβάται διαρκώς
µήπως δεν είναι σαν όλους τους άλλους, περιφρουρεί ζηλόφθονα

την ανεξαρτησία του και αρέσκεται να υποτάσσεται τυφλά στην
εξουσία και στην αυθεντία. Η χαρακτηρολογική δοµή που περιέχει

αυτές τις αντικρουόµενες τάσεις έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον σύγχρονων φιλοσόφων και θεωρητικών της πολιτικής. Το βιβλίο
αυτό προσεγγίζει το πρόβληµα µε τα µέσα της κοινωνικοψυχολογι-

κής έρευνας».
Αντίστοιχα, στο οπισθόφυλλο του βιβλίου αναφέρεται πως «η περί-
φηµη "Αυταρχική προσωπικότητα", την οποία ο ίδιος ο Adorno θεω-

ρούσε υπόδειγµα συλλογικής επιστηµονικής έρευνας, στο µεταίχµιο
κοινωνικής φιλοσοφίας, ψυχανάλυσης και εµπειρικής ψυχολογίας,
παραµένει µέχρι σήµερα η σηµαντικότερη ίσως και αναµφίβολα η

πιο προκλητική προσπάθεια συσχέτισης των υποκειµενικών διαστά-
σεων της επιρρέπειας στον πολιτικό αυταρχισµό µε τα αντικειµενικά

γνωρίσµατα των ανεπτυγµένων καπιταλιστικών κοινωνιών. Ο ανά
χείρας τόµος περιλαµβάνει τις συµβολές του Adorno στο µνηµει-

ώδες αυτό εγχείρηµα που σφράγισε την κοινωνική και πολιτική ψυ-
χολογία των µεταπολεµικών χρόνων, αποτελώντας συγχρόνως πρω-

τοποριακή έκφραση των αντιλήψεων της λεγόµενης πρώτης γενιάς
της Σχολής της Φρανκφούρτης για µια εφαρµοσµένη κριτι-

κή θεωρία της κοινωνίας».

" Όπλα Μαθηµαζικής Καταστροφής"
Cathy O’ Neil

Το έργο «Όπλα Μαθηµαζικής Καταστροφής» που υπογράφει η Cathy O’ Neil είναι
ένα best seller των New York Times, που εξηγεί πώς τα µεγάλα δεδοµένα αυξά-
νουν την ανισότητα και απειλούν τη δηµοκρατία.
Αναλυτικά, σε απόσπασµα του έργου αναφέρεται: «Μια καλοκαιρινή µέρα του
2013, πήρα το µετρό ώς το νότιο άκρο του Μανχάταν και περπάτησα µέχρι το µε-
γάλο κτίριο των υπηρεσιών απέναντι από το ∆ηµαρχείο της Νέας Υόρκης. Με εν-
διέφερε να δηµιουργήσω µαθηµατικά µοντέλα για να βοηθήσω την κοινωνία, το αν-

τίθετο των ΟΜΚ. Είχα γραφτεί λοιπόν ως µη αµει-
βόµενη ασκούµενη σε µια οµάδα ανάλυσης δεδο-
µένων στα Τµήµατα Στέγασης και Ανθρωπίνων
Υπηρεσιών της πόλης. Ο αριθµός των αστέγων
στην πόλη είχε αυξηθεί στις εξήντα τέσσερις χι-
λιάδες και ανάµεσά τους ήταν είκοσι δύο χιλιάδες
παιδιά. Η δουλειά µου ήταν να βοηθήσω στη δηµι-
ουργία ενός µοντέλου που θα προέβλεπε πόσο
καιρό θα έµενε µια οικογένεια αστέγων στο σύ-
στηµα παροχής στέγης και να φέρνει σε επαφή
κάθε οικογένεια µε τις κατάλληλες υπηρεσίες. Η
κεντρική ιδέα ήταν να δώσουν στους ανθρώπους
εκείνα που χρειάζονται για να φροντίσουν τον
εαυτό τους και την οικογένειά τους και να βρουν
µια µόνιµη κατοικία. Κατά πολλούς τρόπους, η
δουλειά µου ήταν να συµβάλω στη δηµιουργία

ενός µοντέλου υποτροπής. Όπως τους αναλυτές που είχαν καταστρώσει το µοντέ-
λο LSI-R, µε ενδιέφεραν ποιες δυνάµεις έσπρωχναν τους ανθρώπους να επιστρέ-
φουν στα καταφύγια και ποιες ήταν εκείνες που τους οδηγούσαν σε σταθερή στέ-
γαση. Σε αντίθεση όµως µε τα καταδικαστικά ΟΜΚ, η µικρή µας οµάδα επικεντρώ-
θηκε στη χρήση τέτοιων ευρηµάτων για να βοηθήσει τα θύµατα και να µειώσει την
έλλειψη στέγης και την απελπισία. Ο στόχος ήταν να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο για
κοινό όφελος.
Σε ένα διαφορετικό, ξεχωριστό, αλλά σχετικό έργο, ένας από τους άλλους ερευ-
νητές ανακάλυψε µια εξαιρετικά ισχυρή συσχέτιση που έδειχνε προς κάποια λύση.
Μια ορισµένη οµάδα άστεγων οικογενειών έδειχναν να εξαφανίζονται από τα κατα-
φύγια και να µην επιστρέφουν ποτέ. Ήταν εκείνοι που έπαιρναν κουπόνια ενός
οµοσπονδιακού προγράµµατος προσιτής στέγασης που ονοµάζεται "Τοµέας (Se-
ction) 8". Η παρατήρηση αυτή δεν θα έπρεπε βέβαια να αποτελεί έκπληξη. Αν προ-
σφέρετε σε άστεγες οικογένειες προσιτή στέγαση, δεν είναι πολλές ανάµεσά
τους που θα επιλέξουν να µένουν στους δρόµους ή σε καταφύγια.
Ωστόσο, αυτό το συµπέρασµα µάλλον προκάλεσε αµηχανία στον τότε δήµαρχο
Μάικλ Μπλούµπεργκ και τη διοίκησή του. Με πολλές φανφάρες, η διοίκηση της
πόλης είχε αποφασίσει τον απογαλακτισµό των οικογενειών από τον Τοµέα 8. Εγ-
καινίασε ένα νέο σύστηµα, που ονοµάστηκε «Πλεονέκτηµα» (Advantage), το οποίο
περιόριζε τις επιδοτήσεις στα τρία χρόνια. Η ιδέα ήταν ότι η επικείµενη λήξη των

επιδοµάτων θα ωθούσε τους φτωχούς να βγάλουν περισσότερα χρήµατα
και να πληρώσουν µε δικά τους µέσα. Η σκέψη αποδείχθηκε µάλλον

αισιόδοξη, όπως έγινε σαφές από τα δεδοµένα. Στο µεταξύ, η
έκρηξη στην αγορά ακινήτων της Νέας Υόρκης οδήγησε σε

αύξηση των ενοικίων, κάνοντας την αλλαγή ακόµη πιο δυ-
σπρόσιτη. Οικογένειες χωρίς κουπόνια του Τοµέα 8 επέ-
στρεψαν στα καταφύγια.
Το αποτέλεσµα αυτό της έρευνας δεν ήταν ευπρόσδε-
κτο. Για µια σύσκεψη µε σηµαντικούς αξιωµατούχους του
δήµου, η οµάδα µας ετοίµασε µια παρουσίαση Power
Point σχετικά µε τους αστέγους της Νέας Υόρκης. Όταν
προβάλαµε τη διαφάνεια µε τα στατιστικά στοιχεία για την
υποτροπή και την αποτελεσµατικότητα του Τοµέα 8, ακο-
λούθησε µια εξαιρετικά δυσάρεστη και σύντοµη συνοµιλία.
Κάποιος απαίτησε να αφαιρεθεί η διαφάνεια. Η γραµµή του
κόµµατος επικράτησε».
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Οι σπουδές στο
ΕΑΠ «εκ των έσω»
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

«∆ηµόσια ∆ιοίκηση»
Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αποτελεί ένα δηµοφιλές επιστηµονικό αντικείµε-
νο µε εκατοντάδες νέων ανά τη χώρα να το επιλέγουν ετησίως σε όλα
τα ΑΕΙ της χώρας. Μεταξύ αυτών, µε µεγάλη επιτυχία λειτουργεί από
το 2017/18 το προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών της ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και µάλιστα εντός του 2021
αναµένονται οι πρώτοι απόφοιτοι.
Σκοπός του είναι η σύνδεση µεταξύ θεωρίας της δηµόσιας διοίκησης
και πολιτικής, αλλά και την πρακτική εφαρµογή µεθόδων οργάνωσης και
λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα, παρέχοντας εξειδικευµένες σπουδές
υψηλού επιπέδου στη «∆ηµόσια ∆ιοίκηση». 
Το πρόγραµµα και οι εκπρόσωποι του οργανώνουν και προσφέρουν το
εκπαιδευτικό περιεχόµενό του, ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές να
αναπτύσσουν µε τρόπο ικανοποιητικό τόσο τις θεωρητικές γνώσεις τους,
όσο και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές θέ-
σεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Μάλιστα, το πρόγραµµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη διεπιστηµονικότη-
τα των στοιχείων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης συνδυάζοντας τους τοµείς
του δικαίου, της οικονοµίας, της πολιτικής επιστήµης και της δηµόσιας
διοίκησης. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εις βάθος κατανόηση και
την ικανότητα σύνθεσης των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών πα-
ραγόντων που σχετίζονται µε τη σύγχρονη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Το περιεχόµενο σπουδών του προγράµµατος καλύπτει µε τρόπο εξει-
δικευµένο τις βασικές γνώσεις της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του στενού και

ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα, µε έµ-
φαση και στην Περιφερειακή ∆ιοί-
κηση, τη ∆ιακυβέρνηση και την
οργάνωση του ∆ηµοσιοaπαλληλι-
κού κλάδου.  Σε αυτά τα πλαίσια
παρέχει στους φοιτητές του γνώ-
σεις και δεξιότητες σχετικές µε τις
θεωρίες, τις διαστάσεις και τις
εφαρµογές της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης, στο πεδίο του δικαίου, της οι-
κονοµίας, της πολιτικής επιστήµης
και της δηµόσιας διοίκησης, όπως:
διοικητικό, συνταγµατικό, διεθνές,
ευρωπα`κό, δηµοσιονοµικό και δη-
µοσιοaπαλληλικό δίκαιο, οικονοµι-
κή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, πο-
σοτική ανάλυση, ∆ιοίκηση και ∆η-
µόσια Λογιστική, µε έµφαση σε ζη-
τήµατα ∆ιοικητικής Μεταρρύθµι-
σης, ∆ιακυβέρνησης, Τοπικής και

Περιφερειακής ∆ιοίκησης οικονοµική, πολιτική, κοινωνική και οργανω-
τική διάσταση της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και την συµβολή της στην
οικονοµική ανάπτυξη. 
Η διδασκαλία στη διάρκεια των µαθηµάτων του, ενισχύεται από την µε-
λέτη περιπτώσεων (ελληνικών, ευρωπα`κών αλλά και διεθνών) προ-
κειµένου τα εξεταζόµενα ζητήµατα να παρουσιαστούν ρεαλιστικά
µέσα σε ένα σύγχρονο και αυθεντικό πλαίσιο συνθηκών, διατηρώντας
τη συνάφεια τους µε τη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και µε τις πραγµα-
τικές συνθήκες άσκησης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε εθνικό και υπερεθνικό
επίπεδο. 
Έτσι, µε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι απόφοιτοί του
θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις θεµελιώδεις αρχές του ελλη-
νικού δηµοσίου δικαίου και τις ειδικές αρχές που ρυθµίζουν τη δράση
της δηµόσιας διοίκησης, να προσδιορίζουν τη δοµή, την οργάνωση, τις
λειτουργίες και τις διαδικασίες της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και το
ευρωπα`κό και το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί,
να εφαρµόζουν τις νέες µορφές διακυβέρνησης στον τοµέα της δηµό-
σιας διοίκησης, να αναγνωρίζουν τον στρατηγικό ρόλο της δηµόσιας δι-
οίκησης στην οικονοµική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώ-
ρας, να ορίζουν το πεδίο της αρµοδιότητάς τους σε συνδυασµό µε τις
γενικότερες λειτουργίες του θεσµού όπου δραστηριοποιούνται, να χρη-
σιµοποιούν σύνθετα εργαλεία ανάλυσης και εφαρµογής πολιτικών στη
δηµόσια διοίκηση όσο και από µορφές συγκεκριµένων εφαρµογών.
Η φοίτηση στο πρόγραµµα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδη-
γεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση
πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των 24 Θεµατικών Ενοτή-
των εξαµηνιαίας διάρκειας του προγράµµατος (10 ects έκαστη).
Το πρόγραµµα διοικείται από Ακαδηµα`κή Επιτροπή Εποπτείας, µε πρό-
εδρο της τον καθηγητή του Παντείου πανεπιστηµίου Ιωάννη Ψυχάρη,
και τους καθηγητές του ΕΑΠ κ.κ. Χαράλαµπο Ανθόπουλο, Αυγουστίνο
∆ηµητρά και Αθανάσιο Μιχιώτη,  καθώς και τον καθηγητή του πανεπι-
στηµίου Αθηνών Μιχάλη Σπουρδαλάκη.

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

«Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
και των µνηµείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις
της Κλιµατικής Αλλαγής»
Ξεκινούν στις αρχές Ιουλίου οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του νέου αγ-
γλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών µε τίτλο «Προστασία της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και των µνηµείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις
της Κλιµατικής Αλλαγής»  και τίτλο - στην αγγλική- ΜSc «Protection of Cul-
tural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change».
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Βιώ-
σιµου Σχεδιασµού του ΕΑΠ σε συνεργασία µε την Ακαδηµία Αθηνών.
Αντικείµενο του διεπιστηµονικού αυτού προγράµµατος είναι η διερεύνηση,
η τεκµηρίωση και η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής
στα µνηµεία της Φύσης και στην πολιτιστική κληρονοµιά σε παγκόσµιο επί-
πεδο. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι το πρώτο διεθνώς πρόγραµµα σπου-
δών, όπου συναντώνται θεωρητικές και θετικές επιστήµες µε στόχο τη βέλ-
τιστη αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στα µνηµεία της
φύσης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η πρωτοτυπία του αντικειµένου όχι
απλώς συµβάλλει στην εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, αλλά προ-
χωρά σε τοµείς εφαρµογών διεπιστηµονικής γνώσης. Οι συµµετέχοντες στο
πρόγραµµα θα έχουν το προνόµιο να είναι οι πρώτοι ειδικευµένοι επιστήµονες
σε ένα πολυεπιστηµονικό κλάδο που αφορά στην προστασία της πολιτιστι-
κής και φυσικής κληρονοµιάς σε όλο τον πλανήτη, δεδοµένου ότι διεθνώς
αντίστοιχα προγράµµατα είναι ελάχιστα χωρίς να υπάρχει και η έµφαση στην
κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις της όπως στο συγκεκριµένο.
Το πρόγραµµα σπουδών  διαρθρώνεται σε δύο έτη. Το πρώτο έτος περι-
λαµβάνει τρεις ετήσιες Θεµατικές Ενότητες που προσφέρουν βασικές γνώ-
σεις σε θέµατα της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, κλιµατολο-
γίας, περιβαλλοντικών κινδύνων και επιστήµης υλικών. Το δεύτερο έτος πε-
ριλαµβάνει δύο ετήσιες Θεµατικές Ενότητες και την εκπόνηση Μεταπτυχια-
κής ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Η µία Θεµατική Ενότητα του δεύτερου έτους εί-
ναι επιλογής και οδηγεί σε µία από τις παρακάτω κατευθύνσεις για την προ-
σαρµογή και µετρίαση των αποτελεσµάτων της κλιµατικής αλλαγής: Α. Κινητή
πολιτιστική κληρονοµιά (Moveable Heritage), Β. Μνηµεία και αρχαιολογικοί χώ-
ροι (Monuments and Archaeological Sites), Γ. Ιστορικοί Τόποι και Φυσικά Το-
πία (Natural and Historic Heritage Landscapes)
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστηµόνων, οι οποίοι να είναι
σε θέση: 
-Να ασχοληθούν µε την έρευνα στα ευρύτερα πεδία της προστασίας και πα-
ρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στα µνηµεία της φύ-
σης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
-Να ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στα ευρύτερα πεδία της προ-
στασίας µνηµείων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλ-
λαγής.
-Να έχουν ολοκληρωµένες επιστηµονικές γνώσεις στις γνωστικές περιοχές
της προστασίας και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλα-
γής στα µνηµεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, έτσι ώστε να εί-
ναι σε θέση να συνεισφέρουν στον µετριασµό (mitigation) και στην προσαρµογή
(adaptation) των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής σε αυτά τα πεδία.
- Να αποτιµούν τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήµατα που µπορούν να προ-
κύψουν από την παρατηρούµενη αποσταθεροποίηση του κλίµατος στα µνη-
µεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Η διάρθρωση του προγράµµατος (σύνολο 120 ECTS). Τελευταία δραστηριότητα
είναι η εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, ενός επιστη-
µονικού κειµένου που εστιάζει σε µία από τις προαναφερόµενες περιοχές.
Με την επιτυχή παρουσίαση/ολοκλήρωση της ∆ιπλωµατικής εργασίας απο-
νέµεται και ο τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών.
Τα µαθήµατα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2021.



Σύγχρονη εφαρµογή µε οµαδικό
πνεύµα στην εποχή του COVID!
Οι φοιτητές της Θεµατικής Ενότητας «Σχεδιασµός Λογισµικού – ΠΛΗ24» του ΕΑΠ θέτουν ψηλά τον πήχη 

Σ
την εποχή του κορωνοgού το βλέµµα µας ήταν
στραµµένο σε αριθµούς και σε στατιστικά δε-
δοµένα που καθόριζαν την καµπύλη της

πανδηµίας σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.
Εδώ και ενάµιση χρόνο, καθηµερινά, ζούµε µε την
αγωνία των αριθµών σε επιβεβαιωµένα κρούσµα-
τα, ενεργά κρούσµατα, νοσούντες και αποβιώ-
σαντες από τον «ύπουλo ιό».
Αυτή η ανάγκη για την καταγραφή των δεδοµένων
της πανδηµίας, ώθησε τους φοιτητές της Θεµα-
τικής Ενότητας «Σχεδιασµός Λογισµικού – ΠΛΗ24»,
του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, υπό
την καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού να
σχεδιάσουν µια σύγχρονη εφαρµογή δεδοµένων
Covid – 19 θέτοντας ψηλά τον πήχη!
Μια εφαρµογή που βραβεύτηκε, δικαιώνοντας την
οµαδική προσπάθεια φοιτητών, εν µέσω περιορι-
σµών λόγω της πανδηµίας. Ο συντονιστής της Οµά-
δας ∆ιδακτικού Προσωπικού της ΠΛΗ24, Πάνος Φι-
τσιλής µίλησε στην «Open2U» για το εγχείρηµα που
κλήθηκαν µέσω µιας οµαδικής εργασίας να υλο-
ποιήσουν, δηλαδή να δηµιουργήσουν µια σύγχρο-
νη εφαρµογή επεξεργασίας δεδοµένων Covid-19,
σε γλώσσα προγραµµατισµού Java.
«Η Οµάδα ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ο∆Π) της Θε-
µατικής Ενότητας «Σχεδιασµός Λογισµικού –
ΠΛΗ24», του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφο-
ρικής, στο πλαίσιο της 3ης εργασίας, δηµιούργη-
σαν µια οµαδική εργασία όπου οι φοιτητές κλήθηκαν
να εργαστούν και να δηµιουργήσουν µια σύγχρο-
νη εφαρµογή επεξεργασίας δεδοµένων Covid-19,
σε γλώσσα προγραµµατισµού Java. Ταυτόχρονα,
θα έπρεπε να εργαστούν χρησιµοποιώντας σύγ-
χρονες και ευέλικτες µεθόδους υλοποίησης λο-
γισµικού (agile software developmentmet hods). Για
τους περισσότερους φοιτητές ήταν η πρώτη φορά
που τους δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστούν
µε άλλους φοιτητές σε οµαδική εργασία. Επιπλέ-
ον, λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώ-
νουµε εξαιτίας της πανδηµίας, και ως εκ τούτου
την κατάργηση των δια ζώσης συναντήσεων των
φοιτητών, υπήρχε έντονη η ανησυχία για την επι-
τυχή ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήµατος», επι-
σηµαίνει χαρακτηριστικά.
Η ζητούµενη εφαρµογή, Covid19 Stats, όπως µας
εξηγεί, «είναι µια εφαρµογή η οποία επεξεργάζεται
δεδοµένα που λαµβάνει από την υπηρεσία ιστού
(web service) covid2019-api.herokuapp.com που
περιέχει στοιχεία για περιστατικά κορονοgού
Covid19 για όλες τις χώρες του κόσµου, τα οποία
άρχισαν να καταγράφονται από τις 22/01/2020 και
αφορούν τέσσερις βασικές κατηγορίες δεδοµένων
ανά χώρα: θάνατους, ασθενείς που έχουν αναρ-
ρώσει, επιβεβαιωµένα κρούσµατα καθώς και
ενεργά κρούσµατα. H εφαρµογή εκτός από το να
επεξεργάζεται τα δεδοµένα, παρουσιάζει στατιστικά
στοιχεία και δεδοµένα µε γραφικό τρόπο πάνω σε
χάρτη».

Οι «πρωταγωνιστές» του project
Οι πρωταγωνιστές αυτού του project, οι ίδιοι οι φοι-
τητές, καταθέτουν το δικό τους στίγµα από την εµ-
πειρία της οµαδικής εργασίας, τη δηµιουργικότη-
τα και τα αποτελέσµά της. 
«Ο γνώµονας της οµάδας µας ήταν η ενίσχυση της
αξίας της συµµετοχής. Κάθε µέλος της οµάδας µας
είχε την ευκαιρία της συµµετοχής σε όλες τις πτυ-
χές της εργασίας και εργάστηκε µε υποµονή και
συνέπεια ανάλογα µε τις γνώσεις και την εµπει-
ρία που διέθετε, εντός του ορισµένου χρονοδια-

γράµµατος. Όλα τα µέλη προσέφεραν το δικό τους
«λίθο» στην επιτυχή ολοκλήρωση του project και
αυτή η ενεργή συµµετοχή ενίσχυσε την αυτοεκτί-
µηση όλων των µελών. Η διαφορετικότητα στον τρό-
πο σκέψης και ο διαµοιρασµός απόψεων και ιδε-
ών, οδήγησε σε αύξηση της δηµιουργικότητας και
κατά συνέπεια σε αύξηση της αποτελεσµατικότητας
ως προς τους στόχους της οµάδας. Από την άλλη
εξαιτίας της διαφορετικότητας των ατόµων, στην
οµάδα δεν έλειψαν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις,
οι οποίες µέσω, αµοιβαίων διορθώσεων και εποι-
κοδοµητικού διαλόγου, προώθησαν την επικοινωνία,
την κατανόηση µεταξύ των µελών και τον αλλη-
λοσεβασµό».

Τα οφέλη της οµαδικής εργασίας 
Αξιολογώντας το αποτέλεσµα, ο κ. Φιτσιλής επι-
σηµαίνει ότι η εργασία αυτή έδωσε τη δυνατότη-
τα στους φοιτητές:
• Να εργαστούν οµαδικά, γνωρίζοντας για πρώ-
τη φορά άλλους συµφοιτητές τους
• Να αναπτύξουν σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ
τους 
• Να γνωρίσουν µεθόδους αξιολόγησης της

απαιτούµενης προσπάθειας, οργάνωσης της ερ-
γασίας, παρακολούθησης της προόδου της ερ-
γασίας της οµάδας
• Να κατανοήσουν ότι η ανάπτυξη λογισµικού εί-
ναι µια οµαδική εργασία και όχι ατοµική όπως λαν-
θασµένα πολλοί πιστεύουν
• Να διαγωνιστούν για την ανάδειξη της εργασίας
τους ως καλύτερης εργασίας

Με τη βοήθεια των ψηφιακών µέσων
Σηµειώνει, επίσης, πως «η µετάβαση από την ατο-
µική εργασία στην οµαδική εργασία και σήµερα στην
οµαδική εργασία µε ψηφιακά µέσα ποτέ δεν ήταν
απρόσκοπτη αλλά ούτε και εύκολη, διότι απαιτεί
επιπλέον χαρακτηριστικά όπως:
a) αυξηµένη εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών της
οµάδας που πιθανόν να µην έχουν βρεθεί ποτέ δια
ζώσης και δεν γνωρίζονται,
b) καλύτερη κατανόηση των προσωπικών περιο-
ρισµών και ιδιαιτεροτήτων του καθενός,
c) ξεκάθαρη, συχνή και αποτελεσµατική επικοι-
νωνία, καθώς και 
d) συχνή παρακολούθηση της προόδου της ερ-
γασίας».
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Οι τρεις καλύτερες 
εργασίες 
Η Ο∆Π µε την ολοκλήρωση των εργα-
σιών βράβευσε τις τρεις καλύτερες ερ-
γασίες της Θ.Ε. Οι οµάδες που βραβεύ-
τηκαν ήταν οι ακόλουθες:

Βραβείο 1ης εργασίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ
ΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΑΛΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Βραβείο 2ης εργασίας
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΟΥΤΣΙΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΜΕΛΙΝΑ

Βραβείο 3ης εργασίας
ΛΙΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΑΧΑΝΑ ΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι νικητές του διαγωνισµού δήλωσαν πε-
ρήφανοι για την επιβράβευση των κόπων
τους και του οµαδικού πνεύµατος εργα-
σίας. «Η βράβευση της οµάδας µας,
αδιαµφισβήτητα προκαλεί τόνωση του
ηθικού και αποτελεί κινητήριο µοχλό για
τις προσπάθειές µας στη συνέχεια των
σπουδών µας. Εν κατακλείδι, είναι κοινά
αποδεκτό µεταξύ των µελών της οµά-
δας, ότι στο πλαίσιο ενός Προγράµµατος
Σπουδών, η συνεργασία και η ανταλλαγή
γνώσεων µέσω µιας οµαδικής εργασίας
που προσοµοιώνει πραγµατικές συνθή-
κες εργασίας, αποτελεί µια ευχάριστη
µαθησιακή δραστηριότητα και συντελεί
στην τόνωση της ατοµικής µάθησης, και
στην προετοιµασία για τον εργασιακό
στίβο», δήλωσαν χαρακτηριστικά.
Εκ µέρους της Ο∆Π της ΠΛΗ24, ο συν-
τονιστής Πάνος Φιτσιλής συγχαίρει
όλους τους φοιτητές της Θεµατικής Ενό-
τητας γιατί, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει, θέτουν τον πήχη πολύ ψηλά!

Τo ΕΑΠ, από την ίδρυσή του, εστίασε την απο-
στολή του στην παροχή, εξ αποστάσεως προ-
πτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, κά-
νοντας χρήση διαδικτυακών εργαλείων µάθη-
σης. 
Όπως επισηµαίνει ο κ. Φιτσιλής, «η έλευση της
πανδηµίας COVID-19 ανάγκασε όλα τα εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα να αναζητήσουν νέες δια-
δικτυακές πλατφόρµες µάθησης για να συνε-
χίσουν τη διαδικασία εκπαίδευσης των φοιτη-
τών, φέρνοντας τη διαδικτυακή µάθηση στον
πυρήνα αυτής της µεταµόρφωσης, και αναγ-

κάζοντάς τα να υιοθετήσουν αυτή τη «νέα κα-
νονικότητα». Το τελικό αποτέλεσµα έφερε σχε-
δόν όλα τα ΑΕΙ, πολύ κοντά στο εκπαιδευτικό
µοντέλο του ΕΑΠ. Βέβαια, όπως και µε τις πε-
ρισσότερες µεθόδους διδασκαλίας, η διαδι-
κτυακή µάθηση έχει το δικό της σύνολο θετι-
κών και αρνητικών σηµείων. Η αποκωδικο-
ποίηση και η κατανόηση αυτών των θετικών και
αρνητικών θα µας βοηθήσει, να δηµιουργή-
σουµε στρατηγικές για την αποτελεσµατικό-
τερη µετάδοση της γνώσης, αλλά και όλων των
αναγκαίων σύγχρονων ικανοτήτων µέσα σε

αυτό το ψηφιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό,
η ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως αυτών της συ-
νεργασίας και της οµαδικής εργασίας είναι ιδι-
αίτερα σηµαντικές αλλά και αναγκαίες. Επι-
πλέον, η αίσθηση της αποµόνωσης των φοι-
τητών της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι
ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο δεν µπο-
ρούµε να αγνοήσουµε. Γι’ αυτό είναι επιτακτικό
το Πανεπιστήµιο να ενθαρρύνει κάθε µορφή
επικοινωνίας ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας
που φέρνει τους φοιτητές αλλά και το εκπαι-
δευτικό προσωπικό πιο κοντά». 

∆ιαδικτυακά εργαλεία µάθησης 



H Σοφία Βιδάλη, Καθηγήτρια στο Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Παν/µίου,
µέλος ΣΕΠ και διευθύντρια του ΜΠΣ ΠΕ∆, µιλά στην «Open2U»

Ένα ζήτηµα προς
συνεχή αναθεώρηση

Τ
α ναρκωτικά συνιστούν µια σοβαρή, µακρο-
χρόνια και δυσθεράπευτη πληγή, όχι µόνο
της ελληνικής, αλλά και της παγκόσµιας κοι-

νωνίας.
Νέα παιδιά, από την εφηβική τους ηλικία –οι έρευ-
νες δείχνουν πως η πρώτη τους επαφή µε τις ου-
σίες ξεκινά από 14-15 ετών (!)- µπλέκονται στα
δίχτυα της εξάρτησης µε συνέπεια η ζωή τους να
εγκλωβίζεται στο περιθώριο και στο σκοτάδι...
Μοναδικός τους σκοπός και διέξοδος η αναζή-
τηση της δόσης που θα τους δώσει µια πρόσκαιρη
ψευδαίσθηση ευτυχίας, δύναµης και «απόδρασης»
από όλα όσα καταδυναστεύουν το µυαλό και τον
ψυχισµό τους.
Κάθε χρόνο, στις 26 Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα
Ναρκωτικών και Παράνοµης ∆ιακίνησής τους, δι-
εισδύουµε στο πρόβληµα των ναρκωτικών, που
αποτελεί «αγκάθι» για την κοινωνία. Ο στόχος εί-
ναι να εντοπίσουµε τις αιτίες και να τις περιορί-
σουµε. Για να µην κυκλοφορούµε στους δρόµους
και αντικρίζουµε νέα παιδιά να µην έχουν όνειρα
για το µέλλον τους και να αναζητούν διέξοδο µόνο
στους αδιέξοδους δρόµους της εξάρτησης από
τα «σκληρά» ή τα «µαλακά» ναρκωτικά.
Άραγε µας αφορά όλους αυτό το ζήτηµα; Είναι
µόνο ιατρικό πρόβληµα; Ποιες οι επιπτώσεις σε
κρατικό και διεθνές επίπεδο; Οι πολιτικές που
εφαρµόζονται σε ποια κατεύθυνση κινούνται και
κατά πόσον αποδίδουν; Στα παραπάνω ερωτήµατα
δίνει τις δικές της απαντήσεις η Καθηγήτρια Εγ-
κληµατολογίας και Αντεγκληµατικής Πολιτικής στο
Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου
Πανεπιστηµίου, µέλος ΣΕΠ και διευθύντρια του
ΜΠΣ ΠΕ∆, Σοφία Βιδάλη, µιλώντας στην «Open2U»
επιχειρώντας µια σφαιρική προσέγγιση στο πρό-
βληµα των εξαρτήσεων. «Όταν αναφερόµαστε στο
«πρόβληµα των ναρκωτικών», αναφερόµαστε
ουσιαστικά σε µια ιστορία εκατοµµυρίων ανθρώ-
πων που «έχασαν» τους φίλους τους,µ«χάθηκαν»
οι ίδιοι, αρρώστησαν, διώχθηκαν, φυλακίστηκαν,
πέθαναν ή αυτοκτόνησαν, ξεκληρίστηκαν οικο-
νοµικά ή πλούτισαν, ενεπλάκησαν µε το έγκλη-
µα είτε ως χρήστες, είτε ως παραγωγοί και δια-
κινητές του πιο απαγορευµένου προUόντος στον
κόσµο. Τα ναρκωτικά δεν είναι µόνο ένα πρόβληµα
που µας αγγίζει όλους. Τα ναρκωτικά είναι ένα
πρόβληµα που συνδέεται µε πολλές διαστάσεις
της ανθρώπινης συµπεριφοράς, τις παραδό-
σεις, τη δηµόσια και ατοµική υγεία, την ασφάλεια
και γενικότερα µε την κοινωνική ζωή, την οικονοµία
και τις δηµόσιες πολιτικές. Η ίδια η χρήση του
όρου «ναρκωτικά» αµφισβητείται από µεγάλο µέ-
ρος της επιστηµονικής κοινότητας και των επαγ-
γελµατιών. Αντί του όρου «ναρκωτικά», οι όροι
«ψυχοδραστικές ουσίες» ή «εξαρτήσεις» έχουν
επικρατήσει εδώ και χρόνια ως περισσότερο κα-
τάλληλοι και ακριβείς, για να αποτυπωθεί η επί-
δραση που έχουν ορισµένες ουσίες στην αν-
θρώπινη συµπεριφορά και υγεία» επισηµαίνει χα-
ρακτηριστικά.

«Τεράστια η παράνοµη οικονοµία»
Υπογραµµίζει πως ένα βασικό πρόβληµα σε ό,τι
αφορά τα ναρκωτικά είναι το γεγονός ότι «η κρα-
τούσα τάση και στην Ελλάδα αντιµετωπίζει το θέµα
ως ένα ιατρικό πρόβληµα. Αντίθετα, φαίνεται ότι
το κύριο ζήτηµα ξεκινά από το γεγονός ότι η απα-
γόρευση των ναρκωτικών έχει δηµιουργήσει µια
τεράστια παράνοµη οικονοµία προσφοράς ναρ-
κωτικών, που αναπαράγεται διαρκώς. Οι ανάγκες
αυτής της οικονοµίας προVποθέτουν τη δηµιουργία
και διατήρηση ενός συστήµατος «ζήτησης» που
δηµιουργεί συνεχώς πληθυσµούς εξαρτηµένων,
οι οποίοι καταλήγουν στην εξαθλίωση, στην πα-
ρανοµία και τον θάνατο. Οι δυνάµεις και τα συµ-
φέροντα που κερδίζουν από αυτό το σύστηµα προ-
σφοράς, έχουν κάθε λόγο να διατηρείται η ζήτη-
ση σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που έχει µετα-
σχηµατίσει την αγορά ναρκωτικών σε µια απο-
λύτως καταναλωτική αγορά. Ταυτόχρονα, συν-
τελείται µια συνεχής διάχυση των κερδών της πα-
ράνοµης οικονοµίας στη νόµιµη µέσω νοµιµο-
ποίησης των κερδών αυτών, αλλά και χρηµατο-
δότησης νόµιµων δραστηριοτήτων, που η ευρω-

στία τους θεµελιώνεται ακριβώς στην οικονοµία
των ναρκωτικών».

Οι πολιτικές της
αντιναρκωτικής πολιτικής
Αναφερόµενη στις πολιτικές που εφαρµόζονται διε-
θνώς η κ. Βιδάλη τονίζει τα εξής: «Εδώ και πολλά
χρόνια έχει γίνει σαφές από τον ΟΗΕ ότι η παρά-
νοµη οικονοµία των ναρκωτικών, δηλαδή το σύστηµα
προσφοράς ναρκωτικών είναι εξίσου σηµαντικό µε
τη ζήτηση: αυτό έχει αλλάξει τις πολιτικές κατά των
ναρκωτικών διεθνώς και έχει µετατοπίσει το βάρος
της αντιναρκωτικής πολιτικής σε προγράµµατα και
πολιτικές που θα µπορούσαµε να συστηµατοποί-
ησουµε σε τρεις κατηγορίες:
α) Πολιτικές και προγράµµατα που στρέφονται στη
µείωση της προσφοράς και εδώ περιλαµβάνεται
αφενός η συστηµατική δίωξη του οργανωµένου
εγκλήµατος σε διεθνές επίπεδο και όλες οι πρω-
τοβουλίες για την ανίχνευση, παρακολούθηση και
αποκάλυψη φορτίων, κυκλωµάτων µεταφοράς
και διανοµής στη λιανική και τη χονδρική παρά-
νοµη αγορά, αλλά και εργοστασίων επεξεργασίας

πρώτης ύλης και κατασκευής συνθετικών ουσιών
που ευδοκιµεί στην Ευρώπη.
β) Πολιτικές και προγράµµατα που στρέφονται στη
µείωση της ζήτησης και ιδίως στη µείωση της βλά-
βης, ώστε η εξάρτηση να µην έχει άλλες επι-
πλοκές εκτός από την ίδια την εξάρτηση (π.χ.
ασθένειες όπως η ηπατίτιδα κ.λπ.) αλλά και να
µην εµπλέκονται οι εξαρτηµένοι κατά το δυνατόν
µε την παρανοµία, όπως επίσης και πολιτικές απε-
ξάρτησης µέσω «στεγνών» προγραµµάτων ή
προγραµµάτων υποκατάστασης και εδώ είναι κρα-
τούσα η ψυχοβιολογική και ιατρική προσέγγιση του
ζητήµατος.
γ) Πολιτικές άρσης των ανισοτήτων σε περιοχές
όπου οι ουσίες αυτές παράγονται πρωτογενώς
είτε πρόκειται για φυσικές είτε για χηµικές ου-
σίες και εδώ έχουν θέση οι πολιτικές γεωργικής
παραγωγής και επιδότησης συγκεκριµένων καλ-
λιεργειών ή εκείνες που στοχεύουν στη µείωση
της ανεργίας των εξειδικευµένων επιστηµόνων
και των νέων ώστε να εµπλέκονται ως εργάτες
της οικονοµίας των ναρκωτικών µε ποικίλους τρό-
πους».
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Η Σοφία Βιδάλη εστιάζει, παράλληλα, στις συ-
νέπειες της εγκληµατοποίησης των ναρκωτι-
κών ιδίως των λεγόµενων «µαλακών» αλλά και
στην απόφαση που έλαβε ο ΟΗΕ εν µέσω παν-
δηµίας τον ∆εκέµβριο του 2020 για άρση της
θεώρησης της κάνναβης ως επικίνδυνης ουσίας:
«Από τις ποικίλες όψεις και πλευρές του θέ-
µατος των ναρκωτικών, έχει σηµασία σήµερα
να τονιστούν οι συνέπειες της εγκληµατοποί-
ησης των λεγόµενων µαλακών ιδίως ναρκωτι-
κών και συγκεκριµένα της καταχώρισης της πα-
ραγωγής, διακίνησης, επεξεργασίας και χρή-
σης, ως εγκλήµατος ιδίως της ινδικής κάννα-
βης.
Χιλιάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν στο παρελ-
θόν, εξορίστηκαν, άλλοι οδηγήθηκαν σε πιο βα-
ριά παρανοµία και σε πιο βαριά ναρκωτικά, ενώ
ξεκληρίστηκαν γενιές νέων ανθρώπων, των

οποίων στιγµατίστηκε κοινωνικά ο τρόπος
ζωής. Ολόκληρες κοινωνικές οµάδες έζησαν σε
παρένθεση, µέσα από τη στερεοτυπική επα-
νάληψη µιας αντίληψης και αντιεπιστηµονικής
και εκτός πραγµατικότητας, που προωθούσε συ-
σχετίσεις της χρήσης κάνναβης µε την ηθική
υπόσταση του χρήστη. Η οικονοµία που ανα-
πτύχθηκε γύρω από την κάνναβη ως ναρκωτι-
κό είχε τεράστιο µέγεθος. Και µετά από 60 σχε-
δόν χρόνια τον ∆εκέµβριο του 2020 εν µέσω
πανδηµίας, ο ΟΗΕ ψήφισε την άρση της θεώ-
ρησης της κάνναβης ως επικίνδυνης ουσίας
(https://news.un.org/en/story/2020/12/1079132)
. Μια απόφαση που ανεξάρτητα από τις άλλες
επιπτώσεις της προσφέρεται για περισυλλογή
σχετικά µε το πόσο πολύ αλόγιστες πολιτικές,
όπως η στενή απαγορευτική πολιτική κατά των
ναρκωτικών, µπορούν να έχουν µη αναστρέψι-

µες αρνητικές επιπτώσεις για µεγάλες οµάδες
πληθυσµού. Τελικά τα ναρκωτικά ως προς τη
διάδοσή τους δεν είναι κατ’ αρχήν ιατρικό πρό-
βληµα».
Εν κατακλείδι, η κ. Βιδάλη συµπεραίνει τα εξής:
«Ενω, λοιπον, το ζητηµα των ναρκωτικων εχει
πληθος οψεων, οπως ευκολα καταλαβαινει
καποιος απο τα προηγουµενα, οι τοµεις
εκεινοι που αφορουν στην υγεια και την
ασφαλεια προεχουν διεθνως. Εαν σε ο,τι αφο-
ρα την υγεια, τα πραγµατα ειναι σχετικα πιο ξε-
καθαρα, στο ζητηµα της ασφαλειας και της αν-
τεγκληµατικης πολιτικης δεν ειναι ευκολο να
αναπτυχθουν πολλες εναλλακτικες λυσεις,
καθως η αστυνοµια εχει πολυ συγκεκριµενες
αρµοδιοτητες, αναµεσα στις οποιες εχει δοθει
ιδιαιτερη εµφαση στη διωξη και στην καταστο-
λη».

Μια απόφαση για περισυλλογή

”“
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Η µουσική βίβλος
των '90s

Ένα µοναδικό αφιέρωµα από το WebRadio του ΕΑΠ
στα πιο δηµοφιλή τραγούδια που καθόρισαν τη δεκαετία

Τ
ο δικό της ύφος, το οποίο χαρακτηρίστηκε κυρίως
από ποικιλία ακουσµάτων και ήχων, αφήνοντας το
ιστορικό της στίγµα στην παγκόσµια βίβλο του πεν-

ταγράµµου, έχει η µουσική των '90s. Μουσικοί παρα-
γωγοί του WebRadio του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στηµίου ξεχώρισαν τα πιο δηµοφιλή τραγούδια της δε-
καετίας και τα παρουσιάζουν σ’ ένα ιδιαίτερο αφιέρω-
µα.
Η µουσική των '90s σε πολλά σηµεία συνέχισε από εκεί
που σταµάτησε στα '80s, όπως για παράδειγµα στην pop
και dance µουσική, ενώ σε άλλα µουσικά µονοπάτια,
όπως αυτά της rock, η τελευταία δεκαετία του περα-
σµένου αιώνα έφερε µεγάλες αλλαγές, κάποιες από τις
οποίες παρατηρούµε να επικρατούν στις κυρίαρχες µου-
σικές τάσεις µέχρι σήµερα.
Στην Αµερική οι αλλαγές που έφερε η ευρεία εισαγω-
γή της µουσικής στην τηλεόραση, µέσα από τηλεοπτι-
κά δίκτυα, όπως το MTV, ήταν σαρωτικές. Η επικρατούσα
glam σκηνή άφησε απότοµα τη θέση της στο πιο απλό
µουσικό ύφος της grunge, φέρνοντας στο προσκήνιο συγ-
κροτήµατα όπως οι Alicein Chains, οι Pearl Jam και βέ-
βαια οι Nirvana, οι οποίοι µονοπωλούσαν τον τηλεοπτικό
χρόνο στα προαναφερθέντα δίκτυα.
Η ανάγκη για έναν απλούστερο και πιο σύγχρονο ήχο
δεν εκφράστηκε όµως µόνο από τα παραπάνω σχήµα-
τα και δεν περιορίστηκε σε ένα µουσικό είδος, αν και
η grunge µονοπώλησε για χρόνια το ενδιαφέρον ιδίως
των νέων στις Η.Π.Α.
Οι R.E.M., Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pump-
kins, The Off Spring, Garbage και Mazzy Star είναι µόνο
µερικές από τις µπάντες που είτε ξεκίνησαν εκείνη την
περίοδο την καριέρα τους, είτε γνώρισαν ευρεία επι-
τυχία στην απέναντι µεριά του Ατλαντικού, µε κάποια
από τα παραπάνω ονόµατα να έχουν συνεχή παρουσία
στο προσκήνιο, µέχρι και την ώρα που γράφονται αυ-
τές οι γραµµές.
Στην Ευρώπη ήταν η Μεγάλη Βρετανία αυτή που κυ-
ριάρχησε στη µουσική δηµοφιλία, αφήνοντας πίσω την
τάση των '80s που ήθελε σχήµατα και καλλιτέχνες από
διάφορες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου να κατακτούν τις
κορυφές των charts. Το πρώτο βέβαια µουσικό είδος που
φέρνει κανείς στο µυαλό του, όταν σκέφτεται '90s και
Μεγάλη Βρετανία, είναι η Britpop (συντοµογραφία της
British pop) και τα συγκροτήµατα Oasis, Verve και Blur
που, µεταξύ άλλων, δηµιούργησαν το σπουδαίο και ιδι-
αίτερα δηµοφιλές αυτό ρεύµα, παραδίδοντας στη συ-
νέχεια τη σκυτάλη σε συγκροτήµατα όπως οι Coldplay,
οι Travis και οι Stereophonics, που ακολούθησαν και εξέ-
λιξαν τα επόµενα χρόνια την τάση αυτή.
Με ιδιαίτερη αποδοχή από όλο σχεδόν τον πλανήτη, αλλά
σε πιο pop µονοπάτια, κινήθηκαν ο George Michael και
οι Sade από την Αγγλία, αλλά και οι Cranberries και η
Sinead O’ Connor από την Ιρλανδία.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στη µόδα των boy bands
που εξελίχθηκε σε παγκόσµιο pop φαινόµενο κατά τα
'90s µε συγκροτήµατα που απαρτίζονταν από πέντε άν-
τρες στα φωνητικά, µε µερικά από αυτά να είναι οι Take
That (µε τον Robbie Williams αργότερα να πραγµατο-
ποιεί τεράστια σόλο καριέρα), οι Backstreet Boys και οι
Westlife. Αντίστοιχα, οι Spice Girls, ένα από τα συγ-
κροτήµατα µε τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων
κατά τη δεκαετία, απαρτίζονταν από πέντε γυναίκες.

Μπορεί η συγκεκριµένη µόδα να έσβησε µαζί µε τη δε-
καετία και ανάµεσα στις πολλές συµπάθειες να είχε δη-
µιουργήσει και αρκετές αντιπάθειες, πολλά όµως κοµ-
µάτια της τραγουδιούνται και έχουν ραδιοφωνικό χρό-
νο µέχρι και σήµερα.
Τέλος, αξίζει να γίνει µια αναφορά στη latin σκηνή, που
µε καλλιτέχνες όπως οι Ricky Martin, Shakira, Jennifer
Lopez και Enrique Iglesias, κατάφερε να κατακτήσει µου-
σικά τον pop κόσµο της εποχής µε τα περισσότερα από
τα παραπάνω ονόµατα να έχουν κερδίσει τη µάχη µε τη
διαχρονικότητα.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι ιδιαίτερα δύσκολο
να καλυφθούν τα µουσικά τεκταινόµενα µιας ολόκληρης
δεκαετίας σε τόσο λίγες γραµµές. Όµως τα παραπά-
νω µπορούν να αποτελέσουν µια καλή αρχή είτε για κά-
ποιον που θέλει να ψάξει τα '90s ξεκινώντας από τις
πιο δηµοφιλείς µουσικές τους, είτε για κάποιον που θέ-
λει να θυµηθεί ξανά τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες
που τον συντρόφεψαν στη ζωή του εκείνη τη δεκαετία.

Τα τραγούδια που λατρέψαµε!
Πώς σχολιάζουν τη µουσική των '90s µουσικοί παραγωγοί
του WebRadio του ΕΑΠ

Ο Ανδρέας Καβαλιεράτος, εργαζόµενος στο ΕΑΠ και ραδιοφωνικός παραγωγός,
αναφέρει: «Θεωρώ τη δεκαετία του '90 έναν συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις προ-
ηγούµενες δεκαετίες και αυτές που ακολούθησαν. Η τεχνολογία βοήθησε στην
ανάδειξη αρκετών κορυφαίων µουσικών συγκροτηµάτων ηλεκτρονικής µουσικής
των '90s, µε κάποια να διατηρούν παράλληλα τον πρωταρχικό τους χαρακτήρα
και άλλα να προσαρµόζουν το ύφος τους αναλόγως. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρ-
φωση του µουσικού κλίµατος της εποχής έπαιξε το ότι τα περισσότερα σχήµατα
είχαν λάβει µουσική παιδεία από τις δεκαετίες του '70 και του '60. Παρατηρείται
άνοδος των clubs, έντονη διασκέδαση µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, µια συ-
νέχεια της γενιάς των beatniks και των hippies. Μια µουσική «απελευθέρωση»
µε νέους ορίζοντες και πειραµατισµούς. Θα χαρακτήριζα την εµπειρία µου ως
παραγωγού εκπληκτική. Προκαλεί ψυχική ανάταση τόσο σε µένα, όσο και στους
ακροατές, κάτι που ειδικά την περίοδο που διανύσαµε, είχαµε µεγάλη ανάγκη».
Από την πλευρά της, η Μαρίνα Γκουβέρου, µεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΕΑΠ και
ραδιοφωνική παραγωγός του WebRadio ΕΑΠ, σχολιάζει: «Στον απόηχο της στα-
διακής αποκαθήλωσης µουσικών τεράτων της δεκαετίας του '80, όπως ο "Thril-
ler" βασιλιάς της pop Michael Jackson, ο George Michael και πολλοί άλλοι, έρχε-
ται να γεµίσει το κενό ένας νέος µουσικός ήχος, ηλεκτρισµένος όπως ακριβώς
και το όνοµά του µε έντονα στοιχεία που σίγουρα δεν υπήρχε περίπτωση να σε
αφήσουν ακούνητο στην καρέκλα σου. Γερά θεµέλια µπαίνουν µε το αριστούρ-
γηµα του Robert Miles "Children" που όλοι κάπου ξέρουµε, κάπου έχουµε ακού-
σει αλλά ποτέ δεν µπορούµε να ονοµάσουµε ακριβώς, ενώ σίγουρα η µαµά µας
σπάει τα τηλέφωνα του ιερέα της ενορίας µας µε το "Sandstorm" από τον
Darude και τον µουσικό σεισµό που προκαλεί! Σπάµε την γλώσσα µας προσπα-
θώντας να τραγουδήσουµε "I’m blue dab adee dab ada ee" από τους Eiffel 65 και
"Freestyler" (As I Rock, Rock, Rock, Rock, Rock the microphone) αλά Bomfunk
MC και βγαίνουµε νικητές µε ένα µικρό εξαρθρωµατάκι στον τρίτο οσφυικό
σπόνδυλο έτσι για να πούµε ότι το χορέψαµε κιόλας! Αλλά µην γελιέστε… Μας
αρέσει! Ατελείωτα τα '90s και οι επιρροές τους και το µόνο σίγουρο για εµάς
τους 30+ σαφώς αξέχαστα! Όσο βαθιά χαραγµένα και να είναι κάποια πράγµα-
τα µέσα µας, ως ραδιοφωνική παραγωγός εδώ στο ΕΑΠ αυτό που συνειδητο-
ποιώ είναι η µοναδική ευκαιρία να γινόµαστε µάρτυρες και να καλωσορίζουµε το
καινούργιο αλλά και η ευθύνη να είµαστε οι κοινωνοί του συγκλονιστικού παρελ-
θόντος που διαµόρφωσε γενιές, κοσµοθεωρίες και απόψεις έτσι ώστε αυτό να
µην χαθεί ποτέ!».

Alright ..................................................Supergrass
Bitter Sweet Symphony .......................The Verve
Common People ..................................Pulp
Coffee & TV .........................................Blur
Waterfall..............................................Stone Roses
Don’t Look Back In Anger ...................Oasis
Motorcycle Emptiness .........................Manic Street Preachers
Suedehead...........................................Morissey
Creep ...................................................Radiohead
Tattva...................................................Kula Shaker
A Girl Like You.....................................Edwyn Collins
One To Another ....................................The Charlatans
Sing .....................................................Travis
The Beautiful Ones...............................The London Suede
Dreams ................................................Cranberries

Μάλιστα, οι δύο παραγωγοί ετοίµασαν και τη δική τους λίστα 
Britpop, την οποία και σας παραθέτουµε:
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