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Ασφάλεια και ∆ιαδίκτυο

H «µαγική εικόνα»
των νέων ψηφιακών
κοινωνιών µας

Τα νέα ∆ιαδικτυακά
κινήµατα και
οι προβληµατισµοί
για τα ψηφιακά
περιβάλλοντα
χωρίς σαφείς
νόµους και όρια

Τ

ο ∆ιαδίκτυο άλλαξε τη ζωή µας. Ειδικά φέτος, µια χρονιά κατά την οποία
το µεγαλύτερο µέρος των εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών δραστηριότητων των πολιτών συνδέθηκε…online. Σήµερα, οι αριθµοί σοκάρουν: 31
δισεκατοµµύρια αναζητήσεις καταγράφονται στις δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης του ∆ιαδικτύου κάθε µήνα, 350.000 …χρόνια διαδικτυακών βίντεο
παρακολουθούνται κάθε µέρα, περισσότεροι από 500 ιστότοποι δηµιουργούνται κάθε δευτερόλεπτο… Όπως αναφέρουν δε µεγάλα παγκόσµια ειδησεογραφικά δίκτυα, µε έξι δισεκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα παγκοσµίως,
οι ηγέτες του κόσµου, είναι πλέον οι «κολοσσοί» της υψηλής τεχνολογίας και οι εταιρείες ανάπτυξης νέου λογισµικού…Ποια είναι η επόµενη ηµέρα και πως κινούµαστε πλέον «εντός» ∆ιαδικτύου; Οι επιστήµονες του ΕΑΠ αναλύουν.
ΣΕΛΙ∆ΕΣ 10-12

Ποια είναι
η ανθρωπογεωγραφία
του ∆ιαδικτύου
και ποιοι
οι κανόνες της ;

Ο ψηφιακός µας
εαυτός και οι
στρεβλώσεις του

Η Πληροφορία
ως σύγχρονος
«χρυσός»

Socialmedia:
ευλογία ή κατάρα ;

Υποτροφίες
και ευκαιρίες για όλους
Τι περιλαµβάνει το µεγάλο πρόγραµµα κοινωνικής
δράσης, προσφοράς και στήριξης των ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων από το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο
ΣΕΛΙ∆Α 3
Web Radio EAΠ

«Ντύνουν» µε ηχόχρωµα
τον ραδιοφωνικό «αέρα»
7.939 διαφορετικοί ακροατές τον Μάρτιο

Νέα προγράµµατα
σπουδών
Από την στήριξη των επιχειρήσεων, στην διάχυση
της επιστήµης και τις τεχνικές καλλιέργειας
και προστασίας του περιβάλλοντος
ΣΕΛΙ∆Α 7

ΣΕΛΙ∆Α 18

Το νερό, η διαχείριση αποβλήτων
και η προστασία του περιβάλλοντος
Οι κατασκευαστές των αρχαίων υδραγωγείων της Αλεξάνδρειας, της Κίνας, των
ρωµαϊκών χρόνων, ή των νεότερων του Αγίου Όρους και οι νέες τεχνικές διαχείρισης
του νερού, σε µια διαδικτυακή συνάντηση για την Ηµέρα Νερού από το ΕΑΠ ΣΕΛΙ∆Α 5

EDITORIAL
Αν η ουσιαστική παιδεία αποτελεί το πρωταρχικό κίνητρο της διάρθρωσης
ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, αν δηλαδή, εννοιολογικά, η παιδεία είναι
η αιτιακή αφετηρία της εκπαίδευσης, της παροχής συστηµατικών γνώσεων
σε επιστηµονικά πεδία που καλλιεργούν και αξιοποιούν την ανθρώπινη υπόσταση, µέσω του πολιτισµού και της τεχνογνωσίας, ποιός είναι ο απώτερος
στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2

Η ατζέντα
του ΕΑΠ
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Απρίλιος
2 21 Απριλίου (17.00)
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα "Επικοινωνία της Επιστήµης" του ΕΑΠ, η ∆ιεθνής Επιτροπή για την "Επιστήµη και
Λογοτεχνία" και το Πανεπιστήµιο του
Birbingham διοργανώνουν διάλεξη του
Dr Lukas Engelmann, University of Edinburgh, The Outbreak Narrative in the
Science of Epidemics: Plague, AIDS and
Covid-19
2 21 AΠΡΙΛΙΟΥ (18.00-20.00)
Το ΕΑΠ συµµετέχει στο FORUM ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µε οµιλητές τους:
∆ρ. Ιωάννη Κ. Καλαβρουζιώτη, Καθηγητή ΕΑΠ, Κοσµήτορα Σχολής Θετικών
Επιστηµών και Τεχνολογίας.
∆ρ. ∆ηµήτρη Σάββα, Καθηγητή Γ.Π.Α.,
Κοσµήτορα Σχολής Επιστηµών των Φυτών.
∆ρ. Άγγελο Πατάκα, Καθηγητή ∆ΕΑΠΤ,
Πανεπιστηµίου Πατρών.
∆ρ. Χρυσή Καραπαναγιώτη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών.
∆ρ. ∆ηµήτρη Παπαιωάννου, Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων – Ε.Α.Π.
Σπύρο Κυρίτση, πτυχιούχος πληροφορικής, µεταπτυχιακός.

Μάιος
2 7-8 Μαΐου 2021
∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή κορυφαίους
επιστήµονες και ερευνητές, για να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να αντικρούσουν τις ιδέες τους, τις απόψεις
τους και τα ερευνητικά τους αποτελέσµατα σε όλα τα πεδία της ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων και των Οικονοµικών.
2 13-16 Μαΐου2021
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας
(ΕΕΓΣΓ) µε θέµα: Μύθος/Μύθοι στη
Λογοτεχνία- Μνήµη Ζαχαρία Ι. Σιαφλέκη».
∆ιοργανώτρια Αναπλ. Καθηγήτρια Α.
Βλαβιανού.
2 29-30 Μαΐου2021
∆ιηµερίδα µε θέµα “Από τη Συνθήκη των
Σεβρών στη Συνθήκη της Λωζάννης.
Ιστορικές Προσεγγίσεις και Όψεις του
Προσφυγικού Ζητήµατος”. ∆ιοργάνωση
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών.

EDITORIAL
Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο απαντά µε µια πρόταση δυναµική και δηµιουργική, έκφραση µιας καινοτοµίας, που πλαισιώνει άρτια την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Η πρόταση ίδρυσης
Ερευνητικού Κέντρου του
ΕΑΠαποτελεί δίοδο προς τη
δηµιουργική γνώση και τη
δυναµική αντίληψη της επιστηµονικότητας, αρωγό στην
ατέρµονη πνευµατική και
τεχνική αναζήτηση προς την
εξέλιξη. Αν ο επιστήµονας
δεν γεννιέται για να παρέχει
όλες τις απαντήσεις, αλλά
αντίθετα, για να θέτει τα πιό
καίρια ερωτήµατα, ο δρόµος
προς την επιστηµονική γνώση και τη βαθιά κατάρτιση, είναι µονόδροµος. Η έρευνα τίθεται στο κέντρο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας για να προωθήσει, όχι µόνο τα ζητήµατα της επιστήµης, µέσα από την «τυφλή» οπτική του
αυτοσκοπού, αλλά κυρίως, τη διαµόρφωση κριτικού και µεθοδικού πνεύµατος,ικανού να προσαρµοστεί και να εφαρµοστεί
µε αποτελεσµατικότητα σε κάθε επιστηµονικό πεδίο.
Η πρωτοβουλία του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου στον τοµέα της έρευνας
αποτελεί, φαινοµενικά, µια πρόκληση -κυρίως ως προς την ευρύτητα των προτεινόµενων επιστηµονικών πεδίων-, ουσιαστικά, ωστόσο, είναι ένα «στοίχηµα» που
έχει κερδιθεί apriori: η εφαρµογή σύγχρονων ερευνητικών µεθόδων και η δηµιουργία καινοτόµων υποδοµών, υψηλών
προδιαγραφών, συνιστούν πολύτιµη παρακαταθήκη µε αυθύπαρκτη και αυταπόδεικτη αξία. Αν προσεγγίσουµε το δόγµα
«οι νέοι πρέπει να διδάσκονται πώς να
σκέφτονται, όχι τί να σκέφτονται» θα
αξιολογήσουµε κατάλληλα την ερευνητική διαδικασία ως απόλυτη συµπληρωµατική αξία µιας ολοκληρωµένης εκπαίδευσης που στοχεύει στη µεθοδολογική αρτιότητα και στον ουσιαστικό επιστηµονικό
εκσυγχρονισµό.
Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο ωςγνήσιος εκφραστής πρωτοποριακών οπτικών τις οποίες ο χρόνος και οι συγκυρίες
αναδεικνύουν σε πρότυπο, όπως αποδείχθηκε περίτρανα κατά την περίοδο
της πανδηµίας, πρωτοπορεί και στον τοµέα της έρευνας. Η εκπαίδευση, δεν
µπορεί να περιοριστεί στη στείρα επανάληψη των κεκτηµένων γνώσεων, ούτε
πρέπει να ταυτιστεί µε την παθητική στάση απέναντι στην έννοια της κατάρτισης.
Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα
ακόµα τολµηρό «άνοιγµα», πέρα από τα
εσκαµµένα, µια επένδυση µε ασφαλές και
αδιαπραγµάτευτο κέρδος, τη µετατροπή
της γνώσης σε έµπνευση. Για να µεταµορφώσουµε τους «καθρέφτες σε παράθυρα».
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Μεγάλη απώλεια για το ΕΑΠ
Θλίψη για τον πρόωρο χαµό του Αν. Καθηγητή της Σχολής
Κοινωνικών Επιστηµών Χρήστου Τσούµα

Α

καδηµαfκός δάσκαλος µε επιστηµονική επάρκεια, αφοσίωση και αξιακό κώδικα. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που άφησε
πίσω του ο αναπληρωτής καθηγητής
της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών
του ΕΑΠ, Χρήστος Τσούµας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Απριλίου 2021.
Το κενό που αφήνει η απώλειά του
στην ακαδηµαfκή κοινότητα του ΕΑΠ
είναι µεγάλο. Η αναγγελία του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στο εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών µε αυταπάρνηση και ευσυνειδησία. Στο άκουσµα
της αναγγελίας του θανάτου το Χρήστου Τσούµα συνήλθε εκτάκτως η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ, η οποία
εξέφρασε τη θλίψη της για τον πρόωρο χαµό του και εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος και τη συµβολή του εκλιπόντος στην ανάπτυξη του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, εκδίδοντας και σχετικό ψήφισµα.
Μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε όπως
η σηµαία του Ιδρύµατος να κυµατίζει
µεσίστια την ηµέρα της κηδείας του,
να κατατεθεί στεφάνι και χρηµατικό
ποσό, στη µνήµη του εκλιπόντος, στο
Φιλανθρωπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Κιβωτός Αγάπης».

Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ
Ο Χρήστος Τσούµας είχε χαράξει µια
σηµαντική διαδροµή ως ερευνητής
Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής. Είχε εκλεγεί αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής
Κοινωνικών Επιστηµών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στη

Θεµατική Ενότητα "Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση" (∆ΕΟ31) του Προγράµµατος "∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών".
Είχε πτυχίο Φυσικής και Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Ηλεκτρονική και
τις Τηλεπικοινωνίες από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Αθηνών, καθώς και µεταπτυχιακό δίπλωµα στη Χρηµατοοικονοµική και
Τραπεζική ∆ιοικητική, αλλά και διδακτορικό στη Χρηµατοοικονοµική
από το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής
και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιά.
Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως µεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιά (2007-2008) και ως
ερευνητικός συνεργάτης του Τµήµατος (Σεπτέµβριος 2008-Μάιος
2015). Επίσης, δίδαξε ως λέκτορας
στo Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο στις ενότητες
"Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου"
(∆ΕΟ41) και "Τραπεζικό Περιβάλλον"
(ΤΡΑ50). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ήταν στον τοµέα της Χρηµατοοικονοµικής, της Τραπεζικής
Οικονοµικής, της Εφαρµοσµένης Οικονοµικής και των Οικονοµετρικών
Μεθόδων και Εφαρµογών.
Άρθρα του δηµοσιεύτηκαν σε διεθνή
ακαδηµαfκά περιοδικά, όπως τα
"Journal of International Money and Finance", "Review of International Economics" κ.ά.

Σε θέµατα κοινού εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος

Συνεργασία µε ΓΕΣ- ΓΕΑ
Πρωτόκολλα Συνεργασίας µε το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) και το
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
υπέγραψε η ∆ιοίκηση του ΕΑΠ στα
τέλη Φεβρουαρίου 2021 παρουσία
των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, και
των ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης των
ΓΕΣ και ΓΕΑ, στο πλαίσιο εξωστρέφειας των συµβαλλοµένων.
Η εδραίωση αυτής της συνεργασίας
είναι επωφελής για όλες τις πλευρές, καθώς συµβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρών δεσµών και διευρύνει τον ορίζοντα συνεργασίας σε πολλά επίπεδα και θέµατα κοινού εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, διανοίγονται προοπτικές
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης για τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων, των
οποίων η αποστολή στοχεύει στην
εθνική ασφάλεια, στην αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, στην τήρηση

του διεθνούς δικαίου και χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, όπως µεταθέσεις ή αποσπάσεις.
Η συνεργασία µε το Ίδρυµα θα προσφέρει όχι µόνο την ευκαιρία εξ αποστάσεως προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσής τους, αλλά και την προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας, την
ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων

σπουδών, την ανταλλαγή απόψεων,
τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, την
ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού
κ.α..
Mε τα δύο Πρωτόκολλα Συνεργασίας
συµφωνήθηκε η αµοιβαία βούληση
των συµβαλλοµένων για τη συνεργασία και καθορίστηκαν λεπτοµερώς
οι στόχοι που θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο αυτών.

Το ΕΑΠ τιµάει τον ∆ρ. Άλµπερτ Μπουρλά
Με ανακοίνωσή της η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ αναφέρει ότι: «Στην
511η/12-4-2021 Συνεδρίασή της αποφάσισε οµόφωνα να απονείµει το Χρυσό Μετάλλιο του Ιδρύµατος, το οποίο
αποτελεί την ύψιστη τιµητική διάκριση,
σε προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους, στον ∆ρα Άλµπερτ Μπουρλά, ως

αναγνώριση για τη συµβολή του στην
προαγωγή και τη µετάδοση της επιστηµονικής γνώσης και για την άξια εκπροσώπηση της Χώρας µας στο εξωτερικό για πολλά χρόνια υπό τις πολλαπλές ιδιότητές του.
Ο τιµώµενος, εκτός από τη διαχρονική δράση του στον τοµέα της καινο-

τοµίας και της έρευνας, έχει συµβάλει,
από τη θέση ευθύνης που κατέχει, στην
αντιµετώπιση των δυσµενών συνθηκών
που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα
λόγω της πανδηµίας.
Η Τελετή Απονοµής θα πραγµατοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2021 στην
Αθήνα.

MHNIAIA EΚ∆ΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Καθηγητής Ο∆ΥΣΣΕΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Αναπλ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α: Καθηγητής ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 - ΠΑΤΡΑ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 367600 - email: open2u@eap.gr - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 11, ΠΑΤΡΑ

ΕΤΟΣ: 1ο
ΤΕΥΧΟΣ: 2ο

Ρεπορτάζ
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Υποτροφίες και ευκαιρίες για όλους
Ένα µεγάλο πρόγραµµα κοινωνικής δράσης, προσφοράς και στήριξης των ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

«Ε

ίναι τεκµηριωµένη και αληθής πεποίθηση» έλεγε ο Πλάτωνας για την γνώση. Με τον ακριβή ορισµό της βέβαια, να αποτελεί ένα από τα µεγάλα προβλήµατα της σύγχρονης επιστηµολογίας. Οι επιστήµονες βέβαια µπορεί να «στριµώχνονται»
γύρω από εµφανή ή αφανή διλήµµατα, ωστόσο η αλήθεια που κρύβει
η σκέψη του αρχαίου φιλοσόφου απλά αποκαλύπτει την ανάγκη και την
αγωνία για την (πνευµατική, κοινωνική, προσωπική) δύναµη που αναζητά ο άνθρωπος στην πληροφορία, την εµπειρία και την µάθηση.
Στη διαδροµή των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες, οι ίσες ευκαιρίες,
δεν ήταν πάντα ίσες ούτε αποκτήθηκαν σε ευθυγράµµιση µε την τύχη.
Αυτή την «ευθυγράµµιση» επιδιώκει να προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, που ανοίγει στους εν δυνάµει φοιτητές του µία πόρτα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντας, σε εξαιρετικά δύσκολους οικονοµικά καιρούς, σειρά προγραµµάτων κοινωνικής υποστήριξης, όπως υποτροφίες και δράσεις προστασίας ευάλωτων οµάδων.
Γιατί το ΕΑΠ είναι Ανοικτό Πανεπιστήµιο...

1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Οι υποτροφίες
Κάθε χρόνο το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο εκτός από το εκπαιδευτικό
και ερευνητικό του έργο, προσφέρει υποτροφίες αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ δίνει πρόσβαση και διέξοδο και σε άτοµα ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων.
Τα στοιχεία αποδεικνύουν την κοινωνική προσφορά του ΕΑΠ, η οποία
αντικατοπτρίζει την εξωστρέφεια, τη στρατηγική και το σύγχρονο ρόλο
του. Τα τελευταία τρία χρόνια το συνολικό ύψος των διαθέσιµων υποτροφιών άγγιξε τα 6,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. αφορούσαν
υποτροφίες αριστείας και τα 3,5 εκατ. ευρώ κοινωνικών κριτηρίων.
Με αυτό τον τρόπο το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο αποτελεί το «στήριγµα» εκατοντάδων ανθρώπων που «διψούν» για µάθηση, αλλά λόγω
αντικειµενικών δυσκολιών δεν έφθαναν ποτέ στην πηγή…

6,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Οι υποτροφίες και τα πρωτόκολλα συνεργασίας κατά τα ακαδηµαNκά έτη 2017-18, 2018-19 και 2019-20 ανήλθαν
σε 6,6 εκατ. ευρώ για περισσότερους από 10.000 φοιτητές του Ιδρύµατος.

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Τον τελευταίο χρόνο το ΕΑΠ υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας µε
τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας, παρέχοντας την δυνατότητα δωρεάν σπουδών σε κρατούµενους, Ροµά, άστεγους, κ.α.
Συγκεκριµένα, προσφέρονται ετησίως:
• Απεριόριστος αριθµός θέσεων
σε υπότροφους καταστηµάτων
κράτησης (κρατούµενους) ετησίως
• 35 θέσεις σε φοιτητές που ανήκουν
σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (άστεγοι, φιλοξενούµενοι
σε δοµές παιδικής προστασίας, ροµά,
απεξαρτηµένα άτοµα κ.α.).
• 10 θέσεις ανά εξάµηνο για υπαλλήλους
καταστηµάτων κράτησης, στο Π.Π.Σ. «∆ηµόσια ∆ιοίκηση»
Τέλος και 8 θέσεις για νεοεισαχθέντες φοιτητές στο ΠΜΣ «∆ιοίκηση Αθλητισµού», ανά 2 έτη, µετά από σχετική συνεργασία µε την
Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή.

Κοινωνική παρουσία
Για το επόµενο χρονικό διάστηµα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο προγραµµατίζει τη διεύρυνση της κοινωνικής παρουσίας
του, µέσω ευεργετικών διατάξεων και ένταξης στις ευπαθείς οµάδες, προσφύγων, θυµάτων trafficking και άλλων κατηγοριών συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής στήριξης και
προστασίας.
Επιπρόσθετα εκδίδονται υποτροφίες αριστείας ανά ακαδηµαNκό
έτος/εξάµηνο σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο Κανονισµός Χορήγησης Υποτροφιών καθώς και αξιολογούνται και εκδίδονται
αποτελέσµατα για τη µείωση 20% σε συγγενείς φοιτητών
που φοιτούν παράλληλα σε αµιγώς προγράµµατα του
ΕΑΠ.
Αρµόδιο για την παραλαβή των αιτήσεων χορήγησης υποτροφίας, τον έλεγχο και την µοριοδότηση των δικαιολογητικών είναι το γραφείο Υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου, ενώ τα κριτήρια που τίθενται είναι οικονοµικά, κοινωνικά και ακαδηµαNκά.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χορήγησης Υποτροφιών, οι αιτήσεις υποτροφιών πραγµατοποιούνται από τους φοιτητές σε καθορισµένα
χρονικά διαστήµατα κάθε ακαδηµαNκό έτος/εξάµηνο και κοινοποιούνται τα αποτελέσµατα στους δικαιούχους.

Το Ελληνικό
Ανοικτό
Πανεπιστήµιο
επενδύει στην
αριστεία
και διασφαλίζει
την ισότιµη
πρόσβαση στην
εκπαίδευση
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«Επιµόρφωση και ∆ια Βίου
Μάθηση για όλους…»
Τι λέει ο αντιπρόεδρος Έρευνας και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης Κ. Καραµάνης
για το νεοσυσταθέν Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ια Βίου Μάθησης

Ε

κπαιδευτικοί σε περίοδο τηλεκπαίδευσης, νοσηλευτές
σε περίοδο υγειονοµικής κρίσης, µηχανικοί που πρέπει αντιµετωπίσουν φυσικές καταστροφές, επιστήµονες
της γενετικής και της ειδικής εκπαιδευτικής αγωγής, ψυχολόγοι… Το Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ια Βίου Μάθησης
χτίζεται µε γερά «θεµέλια» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, που εξελίσσεται σε ένα φορέα στρατηγικής σηµασίας στα θέµατα εκπαίδευσης της χώρας. Έτσι, «ντύνοντας» επιστηµονικά από την αρχή, κάθε επιστήµονα που θέλει να µετεκπαιδευτεί στο χώρο της εργασίας του, το ΕΑΠ
προσφέρει πλέον νέα σύγχρονα προγράµµατα επιµόρφωσης σε όλους τους πολίτες της χώρας.
Και επειδή όπως δείχνουν όλες οι έρευνες των τελευταίων ετών, όλοι στη διάρκεια της ζωής µας ενδέχεται να αλλάξουµε 3 ή 4 διαφορετικά επαγγέλµατα, το ενδιαφέρον µετατίθεται πλέον στον εκπαιδευτικό φορέα που θα υποστηρίξει αυτή την µετάβαση µας.
«Το ΕΑΠ στοχεύει να πρωταγωνιστήσει και στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση µε το νεοσυσταθέν Κέντρο
Επιµόρφωσης και ∆ια
Βίου Μάθησης

(Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ)», δηλώνει στην Open2U ο αντιπρόεδρος
Έρευνας και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΑΠ Κωνσταντίνος
Καραµάνης, δίνοντας το στίγµα της διοίκησης για ένα νέο
κεφάλαιο που ανοίγει. Μετά την δηµοσιοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΕ∆ΙΒΙΜ σε Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η διοίκηση του ΕΑΠ ήδη έχει
καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση
καινοτόµων προγραµµάτων επιµόρφωσης και εν γένει δια
βίου µάθησης σε συγκεκριµένους τοµείς.
«Μέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο ότι η επιµόρφωση και η
δια βίου µάθηση συνδέεται άµεσα µε την απασχόληση, την
οικονοµική και κοινωνική ευηµερία» λέει ο κ. Καραµάνης.

«Στη µετά-βιοµηχανική κοινωνία που ζούµε, η συνεχής βελτίωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναµικού της χώρας αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Οι ραγδαίες τεχνολογικές, οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις έχουν ως
αποτέλεσµα νέα επαγγέλµατα και ειδικότητες να αναπτύσσονται. Έτσι, η ανανέωση, η επικαιροποίηση και η αναβάθµιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων συµβάλουν
καθοριστικά στην ένταξη στην αγορά εργασίας, στη διασφάλιση της εργασίας, καθώς και στην επαγγελµατική και
προσωπική ανέλιξη».
Έτσι, το ΕΑΠ έχοντας πολυετή εµπειρία στην αποστάσεως
παροχή προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, µε
την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και µεθόδων διδασκαλίας, προγραµµατίζει µε το νεοσυσταθέν Κέντρο Επιµόρφωσης και ∆ια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ) ΕΑΠ να πρωταγωνιστήσει και στη συνεχιζόµενη
εκπαίδευση και κατάρτιση.
«Για το σκοπό αυτό στο επίκεντρο του στρατηγικού µας σχεδιασµού βρίσκεται, η ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόµων
προγραµµάτων επιµόρφωσης και εν γένει δια βίου µάθησης
στην τεχνολογία, στις θετικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήµες, στις επιστήµες υγείας κ.α. στοχεύοντας στην
αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού, της τεχνογνωσίας
και των υποδοµών του Ε.Α.Π., στην ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, στη σύναψη προγραµµατικών συµφωνιών µε ∆ηµόσιους και µη Κρατικούς Φορείς και στην πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων» καταλήγει ο κ. Καραµάνης.
Υπεύθυνες στο Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ. είναι οι κύριες, Μαριάννα Ταλιούρη και Νάντια Λιακοπούλου (τηλ. 2610367343,
2610367105, mail: kedivim@eap.gr).

Στο επίκεντρο η υλοποίηση
καινοτόµων προγραµµάτων
από το ΕΑΠ

1 εκατ. ευρώ ετησίως από ιδίους πόρους του ΕΑΠ
Για τριετή προγράµµατα έρευνας και υποστήριξης της καινοτοµίας σε διδάκτορες και µεταδιδάκτορες
Τις δράσεις του ΕΑΠ για την στήριξη της έρευνας παρουσίασε ο αντιπρόεδρος Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ΕΑΠ Γεώργιος Σκρουµπής, συµµετέχοντας στην διαδικτυακή ηµερίδα µε θέµα
«Ανάπτυξη ∆ικτύου Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας».
Στην ηµερίδα, που διοργάνωσαν την Τρίτη 23/3/21 η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος και το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας, συµµετείχαν ο Υφυπουργός Χρήστος ∆ήµας, ο Περιφερειάρχης
∆υτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρµάκης, ο βουλευτής Αχα(ας και Πρόεδρος της Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας -Τεχνολογίας της Βουλής των
Ελλήνων Ανδρέας Κατσανιώτης.
Ο κ. Σκρουµπής στον χαιρετισµό του επεσήµανε τις πρωτοβουλίες που
έχουν αναπτυχθεί για τη στήριξη της καινοτοµίας και για τη διασύνδεση των ακαδηµαVκών ιδρυµάτων µε το επιχειρείν.
«Είµαστε ανοικτοί σε προτάσεις, ιδέες και συνεργασίες. Το ΕΑΠ, είναι ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο είναι σχεδόν αποκλειστικά αυτοχρηµατοδοτούµενο και οι δράσεις του στηρίζονται σε ιδίους πόρους έχοντας τη στήριξη της πολιτείας, µέσω του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ένας από τους κυρίαρχους ρόλους του είναι η διασύνδεση
της έρευνας που παράγεται στα Πανεπιστήµια µε την κοινωνία και τις
επιχειρήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σηµείωσε, πως η διοίκηση του ΕΑΠ τον τελευταίο χρόνο έχει δώσει
µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη της έρευνας µε συγκεκριµένες δράσεις. Ανακοίνωσε ότι ψηφίστηκε πρόσφατα και ξεκινάει άµεσα – µέσα

Παρέµβαση του αντιπροέδρου Γ. Σκρουµπή
στην ηµερίδα της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας
στον Απρίλιο- χρηµατοδότηση από ιδίους πόρους της έρευνας των µελών ∆ΕΠ του ΕΑΠ. «Θα δίνονται 1 εκατ. Ευρώ, περίπου, ετησίως για
τριετή προγράµµατα έρευνας και υποστήριξης της καινοτοµίας µέσω
υποτροφιών σε διδάκτορες και µεταδιδάκτορες. Εποµένως, νέοι ερευνητές µπορούν να δουλέψουν σε ερευνητικά έργα αιχµής. Η συνεργασία του ΕΑΠ µε επιχειρήσεις είναι ένας τοµέας µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον», υπογράµµισε.
∆ε παρέλειψε να επισηµάνει την στήριξη της πολιτείας στο ΕΑΠ µέσω
ενίσχυσης των ερευνητικών εργαστηρίων από το Πρόγραµµα ∆ηµο-

σίων Επενδύσεων τονίζοντας πως «έχουν προχωρούν διαγωνισµοί συνολικού προWπολογισµού 7 εκατ. ευρώ για την προµήθεια ερευνητικού εξοπλισµού του Πανεπιστηµίου».
Παράλληλα, ανακοίνωσε πως «το ΕΑΠ έχει σχεδιάσει τη δηµιουργία
ερευνητικού κέντρου και διαφόρων ινστιτούτων, τα οποία θα επικεντρωθούν σε καινοτόµα γνωστικά αντικείµενα, που δεν έχουν αναπτυχθεί
επαρκώς στη χώρα».
Ενδεικτικά, τόνισε πως σχεδιάζονται ινστιτούτα που θα σχετίζονται µε
την ανθρώπινη γενετική, την εµβυοµηχανική, τον αρχαιολογικό πολιτισµό, την κλιµατική αλλαγή και την αγροκτηνοτροφία.
«Υπάρχουν σκέψεις να ιδρυθούν ινστιτούτα µελέτης αρχαιολογικού πολιτισµού µε έδρα την εµβληµατική Αρχαία Ολυµπία, αγροκτηνοτροφίας
ή οινοποιίας µε έδρα την Αιγιάλεια, Κτηνοτροφίας ή Γαλακτοκοµίας στα
Καλάβρυτα. Οι δράσεις αυτές έχουν µπει ήδη στα σκαριά. Εµείς, δε
ζητάµε χρήµατα αλλά την έγκριση του Υπουργείου και την θεσµική υποστήριξη του Υπουργείου Έρευνας και του Υπουργείου Παιδείας ώστε
όλα αυτά να προχωρήσουν», τόνισε.
Παρουσίασε και το πιστοποιηµένο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης τονίζοντας
τη µεγάλη σηµασία που δίνει το ΕΑΠ στην πιστοποιηµένη εκπαίδευση. «Θεωρούµε πολύ σηµαντικό το να επικοινωνεί το επιστηµονικό δυναµικό µε φορείς της περιοχής µας και να έχουµε πιστοποιηµένη εκπαίδευση αγροτών, κτηνοτρόφων, οινοποιών ώστε να υπάρξει σύζευξη
των φορέων έρευνας και καινοτοµίας και της πρακτικής εφαρµογής
στην χώρα µας», κατέληξε ο κ. Σκρουµπής.
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Νερό: Η χρήση και η διαχείρισή του
από την αρχαιότητα έως σήµερα
∆ιεθνή ακαδηµαϊκή συνάντηση διοργάνωσε το ΕΑΠ για το νερό, τα απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος

Π

οιες είναι οι επιστηµονικές µέθοδοι πάνω στις
οποίες βασίστηκε η δηµιουργία των αρχαίων υδραγωγείων; Πώς επεξεργάζονταν και διαχειρίζονταν τα απόβλητα στην Αρχαία Αλεξάνδρεια, το Άγιο Όρος
ή τις πόλεις, όπου χτίστηκαν µεγάλα ρωµα]κά υδραγωγεία, όπως η Πάτρα; Και πώς το κάνουν σήµερα στο Ισραήλ, στην Ιορδανία, στο Μαρόκο, στην Κίνα;
Για να συζητήσουν τα παραπάνω, επιστήµονες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό συναντήθηκαν στις 22 Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα του Νερού, σε ένα µεγάλο διαδικτυακό συνέδριο µε οικοδεσπότη το ΕΑΠ, την International Water Association και το Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της οργανωτικής και επιστηµονικής επιτροπής του συνεδρίου, καθηγητής, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, αναφέρθηκε κατά το κλείσιµο των εργασιών στην σηµασία που έχει σήµερα η συνεργασία µεταξύεπιστηµόνων, διεθνών οργανώσεων τουνερού,αλλά
καικυβερνήσεωνγιατηναντιµετώπισηόλωντωνκρίσιµων
προβληµάτων που σχετίζονται µε την διαχείριση του νερού και των αποβλήτων στις σύγχρονες κοινωνίες. Ρόλος της επιστήµης στα παραπάνω, όπως είπε, είναι να
αποκαλύψει την πολιτιστική κληρονοµιάδιαφορετικώνπεριοχών του κόσµου, των αρχαίων κατασκευών και τεχνολογιών που µας οδήγησαν στο σήµερα, αλλά και να
αναζητήσει οποιαδήποτε βοήθεια στη δηµιουργία νέων
συστηµάτων διαχείρισης νερού και αποβλήτων και στην
ανάπτυξη νέων ολοκληρωµένων µεθοδολογιών.
Τη διεθνή συνάντηση χαιρέτισαν ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας, ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρµάκης
και Φωκίων Ζα.µης και ο πρόεδρος του ΕΑΠ καθηγητής
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας. Στη διάρκεια του συνεδρίου µάλιστα παρουσιάστηκαν τα Μουσεία Νερού της Τράπεζας Πειραιώς στη ∆ηµητσάνα και της ΕΥΑΘ (Θεσσαλονίκη).

Ο Μινωικός πολιτισµός (2000-1600 π.Χ.)
Στην οµιλία του ο κ. Καλαβρουζιώτης αναφέρθηκε στον
Μινωικό πολιτισµό και τόνισε ότι «η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από υδραυλικές κατασκευές, όπως υδραγωγεία, πηγάδια, τουαλέτες, δεξαµενές νερού, διανοµή νερού και συστήµατα αποχέτευσης και διαχείρισης
της βροχής, ώστε να µεταφέρεται το νερό στους χρήστες». «Μάλιστα» ανέφερε, «ήταν κατά τη Μινωική περίοδο (2000-1600 π.Χ.) οπότε αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν οι υδραυλικές και υγειονοµικές τεχνικές για
την αποτελεσµατική διαχείριση του νερού στις αστικές
περιοχές. Αυτές οι τεχνικές περιελάµβαναν υδραγωγεία,
πηγάδια, δεξαµενές και άλλες υδραυλικές τεχνολογίες,
συστήµατα ύδρευσης, δηµόσια και ιδιωτικά λουτρά, µε
έµφαση στην αποχέτευση».
Όπως εξήγησε την περίοδο εκείνη, το υψόµετρο ήταν
ο βασικός παράγοντας για την κατασκευή των υδραυλικών συστηµάτων. «Για παράδειγµα, σε περιοχές µεγάλου υψοµέτρου, οι κάτοικοι συνήθιζαν να κατασκευάζουν επιφανειακές ή υπόγειες δεξαµενές για την

της Βλαχίας Σέρβου Κατακουζηνού, παρουσιάστηκαν σε
µια εντυπωσιακή φωτογραφική «καταγραφή» από τον
Φραγκίσκο Μαρτίνο.

Στην Αρχαία Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

αποθήκευση νερού που θα χρησίµευαν στα δηµόσια λουτρά ή σε άλλες χρήσεις. Το νερό έρεε έτσι προς τις δεξαµενές µέσω πήλινων σωλήνων ή µέσω ανοιχτών τάφρων. Ωστόσο, το νερό πριν φτάσει στις δεξαµενές φιλτραρόταν µε ένα στρώµα άµµου (φίλτρο άµµου), ενώ οι
µεγάλοι σωλήνες χρησιµοποιούνταν επίσης ως υδραυλικά φίλτρα» είπε χαρακτηριστικά.
Γενικά όµως, όπως εξήγησε, οι αρχαίοι Έλληνες (του
300 π.Χ.) είχαν ξεκάθαρη στη φιλοσοφία τους τη λογική της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης του νερού. Η παραπάνω περίοδος, όπως τόµισε ο κ. Καλαβρουζιώτης, «χαρακτηρίστηκε από υπόγειες κατασκευές. Πολλά υδραγωγεία έχουν κατασκευαστεί εκεί-

νη την περίοδο, µε µερικά από τα πιο σηµαντικά εξ αυτών να είναι το υδραγωγείο του Θησέα, το υδραγωγείο
του Πεισίστρατου και το υδραγωγείο του Αδριανού που
ήταν το µεγαλύτερο στην Αθήνα». Εκτός από τα παραπάνω συστήµατα διανοµής νερού, υπήρχε επίσης ένας
αριθµός από τις γνωστές µας «Κρήνες» κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, που ήταν συνηθισµένα στην
αρχαία Αθήνα.

Στο Άγιο Όρος
Τα υδραγωγεία του Αγίου Όρους, η κατασκευή των οποίων ξεκίνησε τον 14ο αιώνα µε τα δύο τοξωτά υδραγωγεία του να κατασκευάστηκαν µε τη χορηγία του ηγεµόνα

Η Σταυρούλα Σπανούδη ξεκίνησε την οµιλία της λέγοντας
ότι παρά την τοποθεσία της στην αιγυπτιακή ακτή, δίπλα
στα νερά της Μεσογείου, η πόλητηςΑλεξάνδρειαςείχε
πάντα έλλειψη πόσιµου νερού. «Το µέρος που επέλεξε
ο Μέγας Αλέξανδρος για την ίδρυση της πόλης του ήταν
µιαάγονηπεριοχή,όπουυπήρχανµόνουφάλµυραπηγάδια»
είπε. Ωστόσο, όπως εξήγησε, διάφορα ευφυή συστήµαταεφαρµόστηκαναπότιςπρώτεςηµέρεςτηςίδρυσηςτης
πόλης: η παροχή νερού από τον Νείλο µέσω του ανοίγµατος ενός καναλιού (Schedia, Centia), η διανοµή του µε
ένα διακλαδισµένο σύστηµα αγωγών και η αποθήκευση
νερού σε πολλά υπόγειες δεξαµενές. Μάλιστα, η κυρία
Σπανούδη εξήγησε ότι "η αρχαία πόλη της Αλεξάνδρειας,ηοποίατελικάεξελίχθηκεστηνπιοκοσµοπολίτικη και
ζωντανή µητρόπολη της Μεσογείου, αναφέρεται συχνά
ως «πόλη των ρεζερβουάρ». Ολόκληρη η πόλη χτίστηκε
πάνω σε ένα σύστηµα αποχέτευσης και υποδοµής
ύδρευσης, το οποίο έτρεχε υπόγεια από τον νότο προς
τον βορρά και κατέληγε στη θάλασσα. Σύµφωνα µε γραπτέςπηγές,ηΑρχαίαΑλεξάνδρειαχτίστηκεπάνωαπόένα
δίκτυοκαναλιώννερούπουλειτουργούσεκάτωαπότους
δρόµους της πόλης". «Οι δρόµοι δε τέµνονται µε ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η πόλη να επωφελείται από τα ρεύµατα αέρα που προέρχονται από τη θάλασσα για να δροσίσουν τους κατοίκους της µε φυσικό τρόπο, να διατηρήσουν τους κατοίκους υγιείς και να φτάσουν τελικά σε µια
βιοκλιµατική φιλοσοφία», κατέληξε.

Τα υδραγωγεία της Πάτρας
Η αρχαιολόγος και διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχα.ας Αναστασία Κουµούση, περιέγραψε το ρωµα]κό υδραγωγείο της πόλης της Πάτρας:
«Το νερό ήταν πάντα ένας ουσιαστικός παράγοντας
για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των αρχαίων πόλεων, καθώς η παροχή νερού συνδέθηκε µε όλες τις
πτυχές της καθηµερινής ζωής: πόσιµο, οικιακές εργασίες, είδη υγιεινής, καθώς και βιοτεχνικές δραστηριότητες και άρδευση. Η πόλη της Πάτρας ιδρύθηκε στα µέσα του 5ου αιώνα π.Χ.
Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν την ύπαρξη φυσικών πηγών νερού και αρκετών ποταµών, που έρρεαν από την εύφορη πεδιάδα. Η γεωγραφική θέση
της περιοχής, στο σταυροδρόµι της ηπειρωτικής και
θαλάσσιας οδού, είχε έτσι σηµαντικά οικονοµικά και
στρατηγικά πλεονεκτήµατα. Για τον λόγο αυτό, ο αυ-

τοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος ίδρυσε εκεί τη
ρωµα]κή αποικία της Πάτρας το 14 π.Χ. οπότε η πόλη
εξελίχθηκε στη συνέχεια σε πυκνοκατοικηµένο και
κοσµοπολίτικο κέντρο».
Έτσι, είπε η κυρία Κουµούση, η σταδιακή αύξηση του
πληθυσµού της πόλης δηµιούργησε αυξηµένες
ανάγκες παροχής νερού, οι οποίες δεν µπορούσαν
πλέον να ικανοποιηθούν µε τη χρήση πηγαδιών και
φυσικών πηγών. «Για τον λόγο αυτό, οι ανάγκες
ύδρευσης της Πάτρας καλύφθηκαν από την κατασκευή ενός υδραγωγείου, του γνωστού ρωµα]κού
υδραγωγείου στις αρχές του 2ου αιώνα µ.Χ.
Ήταν ένα δηµόσιο έργο µεγάλης κλίµακας, που αποδόθηκε στον αυτοκράτορα Αδριανό (117-138) ως
προσφορά στην πόλη» ανέφερε.
«Οι φυσικές πηγές του ποταµού ∆ιακονιάρη, κοντά

(Πληροφορίες στο site: https://wwetc2021.env.eap.gr/.
Οι εισηγήσεις µέσω τουYouTube: https://www.youtube.com/watch?v=95gFXt6dmqU)

στο χωριό Ρωµανός, στους πρόποδες του όρους Παναχα]κό, προµήθευαν το υδραγωγείο, που ήταν
στην πραγµατικότητα ένα µεγάλο, πέτρινο, θολωτό
κανάλι νερού. Ακολουθώντας µια διαδροµή περίπου
7,5 χλµ. το υδραγωγείο κατέληγε σε µια µεγάλη κεντρική δεξαµενή στην περιοχή της αρχαίας ακρόπολης και από εκείνο το σηµείο ένα πυκνό δίκτυο µικρότερων υπόγειων αγωγών, είτε πέτρινων, είτε πήλινων, ή ακόµη και σωλήνων µολύβδου, µετέφερε
νερό στα σπίτια και στα δηµόσια κτίρια (σιντριβάνια,
λουτρά και νυµφαία)», κατέληξε.
Να σηµειωθεί ότι µε το συνέδριο αυτό εγκαινιάστηκε τελικά (έστω και διαδικτυακά) το νέο αµφιθέατρο του ΕΑΠ στην Περιβόλα, όπου είναι και
το κτίριο πλέον της Σχολής Θετικών Επιστηµών και
Τεχνολογίας.
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Ένα διαρκές ταξίδι στη γνώση
∆ιδάκτορες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου αποτυπώνουν την εµπειρία τους
Τέσσερις διδάκτορες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου µιλούν για τη δική τους εµπειρία, αποτυπώνοντας τη δύναµη των ευκαιριών εσωτερικής
και επιστηµονικής ανάπτυξης και εξέλιξης που εισέπραξαν µέσα από την εκπόνηση των διατριβών τους.

«Σαν βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να 'ναι µακρύς ο δρόµος, γεµάτος περιπέτειες,
γεµάτος γνώσεις...». Σε αυτούς τους στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη αποτυπώνεται το αέναο
ταξίδι των νέων επιστηµόνων για τη διεύρυνση των γνωσιακών τους οριζόντων.

Αλέξανδρος Λιάπης

"Αλληλεπίδραση και συνεργασία"
"Η εκπόνηση της διδακτορικής µου διατριβής ήταν µια ιδιαίτερη εµπειρία για µένα. Αντικείµενό της ήταν η αξιολόγηση
της εµπειρίας χρήσης διαδραστικών συστηµάτων µε ανάλυση βιοσηµάτων, κάτι που εντάσσεται στο ευρύτερο επιστηµονικό πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή
(ΑΑΥ). Η εν λόγω διατριβή εκπονήθηκε στο «Εργαστήριο Ποιότητας Λογισµικού», νυν «Εργαστήριο Κινητού και ∆ιάχυτου
Υπολογισµού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοηµοσύνης». Το εργαστήριο αυτό υπάγεται στη Σχολή
Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας
του ΕΑΠ και διαθέτει άρτιο εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας, ο
οποίος µπορεί να υποστηρίξει πλήρως το ερευνητικό του προσωπικό.
Η ολοκλήρωση της διατριβής πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του 2020 και
κατά τη δηµόσια υποστήριξή της είχα
να επιδείξω 3 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά µε
υψηλό impact factor και 9 δηµοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια
µε κρίση (δηµοσιεύσεις).
Σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνάς µου υπήρχε τακτική επικοινωνία µε την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή,
η οποία συνοδευόταν από κατάλληλη έκθεση προόδου, σύµφωνα µε τον κανονισµό των διδακτορικών σπουδών του ΕΑΠ.
Η προετοιµασία και η συγγραφή της έκθεσης προόδου αποτελούσε µία επίπονη διαδικασία, ιδιαίτερα ωφέλιµη όµως στο
να µε κρατά ενεργό και στο να ακολουθώ τις εξελίξεις στο
αντικείµενο της έρευνάς µου.
Ένα επίσης απαιτητικό κοµµάτι ήταν εκείνο της συγγραφής.
Θα το χαρακτήριζα εξίσου απαιτητικό µε την αρχική έρευνα
που πραγµατοποίησα στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του ακριβούς ερευνητικού στόχου της µελέτης.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αλληλοεπέδρασα µε αρκετές από τις υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου, όπως το Γραφείο ∆ικτυακών Υποδοµών, η Βιβλιοθήκη και ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας
(ΕΛΚΕ). Με όλες τις υπηρεσίες υπήρξε άριστη συνεργασία.
Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στον αναπληρωτή καθηγητή Θεοφάνη Ορφανουδάκη, για την ουσιαστική υποστήριξή του
στην οµαλή συνέχιση και ολοκλήρωση της διατριβής µου µετά
τη µετάθεση του κ. Μιχάλη Ξένου (επιβλέπων 2012-2016)
από το ΕΑΠ στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Σηµαντική υποστήριξη είχα και από την Κοσµητεία της Σχολής, η οποία µερίµνησε άµεσα για την αλλαγή επιβλέποντα και την απρόσκοπτη συνέχιση της έρευνάς µου".

Νικόλαος Καϊσέρογλου

"Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης"
"Ως διδακτορικός απόφοιτος του ΕΑΠ έχω να πω τα εξής:
Καταρχάς, το ΕΑΠ µού έδωσε τη δυνατότητα να εκπληρώσω ένα όνειρο, ένα απωθηµένο και να δείξω στον εαυτό µου
ότι µπορώ και εγώ να καταφέρω αυτό που θαύµαζα στους άλ-

λους, όταν έλεγαν ότι είναι υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες. Επειδή όµως το ήθελα πολύ, ποτέ δεν
φοβήθηκα ούτε µια στιγµή ότι δεν θα
τα καταφέρω. Μέχρι να φτάσω σε
αυτό το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχω κάνει τρεις πτυχιακές
σπουδές (Παιδαγωγικό Τµήµα, ΠΑΜΑΚ, Τµήµα Ψυχολογίας του ΑΠΘ)
και ένα µεταπτυχιακό στο ΕΑΠ.
Φυσικά, πολλά οφείλω στην επιβλέπουσα Ελένη Σφακιανάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τµήµατος Κοινωνικών Επιστηµών του ΕΑΠ. Η κ. Σφακιανάκη, χωρίς να την γνωρίζω από
πριν, µου έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσω την διατριβή. Είχαµε µια πάρα πολύ καλή συνεργασία µε έµπρακτη ανοικτότητα
στο διαφορετικό, δηµοκρατική, ήταν πάντα άµεση, ήταν πάντα εκεί όποτε την χρειαζόµουν. Ό,τι και να πω είναι λίγο γι'
αυτήν. Τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διατριβής είναι πολύ ενδιαφέροντα και για την εφαρµογή της ∆ΟΠ, αλλά
και για την αξιολόγηση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, τα
οποία σύντοµα θα δηµοσιευθούν σε κάποια ξένα περιοδικά.
Τώρα που αυτό το απίστευτο ταξίδι ολοκληρώθηκε, µου κακοφαίνεται, γιατί είχα συνηθίσει, είχα κάτι πολύ ενδιαφέρον
να ασχοληθώ. Ελπίζω στο µέλλον σε κάποια συνεργασία µε
το ΕΑΠ ως επιβλέπων σε πτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες".

Ευγενία Παξινού

"Νέες πολύτιµες δεξιότητες"
"Για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο λάµβανα συνεχώς πληροφορίες από τον περίγυρό µου. Ζώντας στην Πάτρα, όπου
είναι και η έδρα του, είχα συνοµιλήσει περιστασιακά µε φίλους που παρακολουθούσαν κάποιο προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, µε µέλη ∆ΕΠ που δίδασκαν,
µε υπαλλήλους που προσέφεραν διοικητικό έργο. Στο πίσω
µέρος του µυαλού η ιδέα άρχισε να ωριµάζει και ένα όνειρο
που πάντα ζητούσε ικανοποίηση, ήρθε στην επιφάνεια.
Ξεκίνησα να εκπονώ τη διδακτορική µου διατριβή στη Σχολή Θετικών
Επιστηµών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ)
του ΕΑΠ. Με βασικό πτυχίο από το
Τµήµα Χηµείας, Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης από τη Φαρµακευτική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Πατρών και έχοντας εµπειρία τόσο
στον χώρο της εκπαίδευσης όσο και
σε εργαστηριακά περιβάλλοντα Μοριακής Βιολογίας και Βιοχηµείας, το θέµα του διδακτορικού
µου πολύ εύστοχα συνδύασε όλες τις προηγούµενες γνώσεις µου µε έννοιες που έχουν υπεισέλθει δυναµικά στο λεξιλόγιο της σύγχρονης εκπαίδευσης: αυτές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τεχνολογίας της εικονικής πραγµατικότητας στη διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων.
Η υποστήριξη του κοσµήτορα της ΣΘΕΤ, καθηγητή Ι. Καλαβρουζιώτη, καθώς και η στοχευµένη ερευνητική και επιστηµονική καθοδήγηση των επιβλεπόντων καθηγητών µου (επίκουρη καθηγήτρια Α. Σγουρού, καθηγητής ∆. Καλλές και καθηγητής Χ. Παναγιωτακόπουλος) ήταν αµέριστη και δινόταν

πάντα µε σεβασµό στις οικογενειακές και επαγγελµατικές
υποχρεώσεις ενός ενήλικα. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς
αυτής εµπειρίας µου, µέσω της έρευνάς µου στο ΕΑΠ, µου
δόθηκε η δυνατότητα να συµµετάσχω σε ερευνητικά ευρωπαTκά προγράµµατα, να παρουσιάσω τις µελέτες µου σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και να συνεργαστώ µε µεγάλα ερευνητικά κέντρα. Έννοιες που πρεσβεύει το ΕΑΠ, όπως αυτές της ανοικτότητας και της δηµοκρατικότητας στην εκπαίδευση, καθώς και της αυτόνοµης και
ανεξάρτητης πορείας µάθησης του διδασκόµενου, έδωσαν
ποιότητα και επιστηµονική δύναµη στη διατριβή µου.
Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος από το ΕΑΠ άλλαξε την επαγγελµατική µου πορεία. Έκανα κτήµα µου δεξιότητες που ξεπερνούσαν την απλή διεργασία της διδασκαλίας µέσα σε µια τάξη. Υπεισήλθα σε έννοιες που αφορούν στον σχεδιασµό της διδασκαλίας και µάθησης χρησιµοποιώντας πολυµορφικό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και στη
διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων µέσω της εικονικής
πραγµατικότητας, ενώ παράλληλα καλλιέργησα πολύτιµες
ερευνητικές δεξιότητες.
Σήµερα είµαι µεταδιδακτορική ερευνήτρια και παράλληλα συνεργαζόµενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΕΑΠ, διδάσκοντας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Εκπαίδευση και
Τεχνολογίες σε Συστήµατα εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηςΕπιστήµες Αγωγής». Από αυτή µου την ιδιότητα συχνά αναφέρω στους φοιτητές µου αυτό που βίωσα µε τον πιο εποικοδοµητικό τρόπο, εκπονώντας τη διατριβή µου στο ΕΑΠ, ότι
η µόρφωση είναι δικαίωµα όλων των ανθρώπων και θα πρέπει να την απολαµβάνουν σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής
τους!".

Σωτήρης Λυκουργιώτης

"Καινοτόµος δοµή και ευελιξία"
"Η διδακτορική φοίτηση στο ΕΑΠ αποτέλεσε για εµένα µια ξεχωριστή εµπειρία. Η επαγγελµατικά άψογη, φιλική προς τον
φοιτητή και χρονικά άµεση διοικητική υποστήριξη του υποψήφιου διδάκτορα, οι πολύ σηµαντικές και σύγχρονες εργαστηριακές υποδοµές, αλλά και οι σαφώς οριοθετηµένες
διαδικασίες συγκροτούν έναν θεσµικό ορίζοντα αδιατάρακτης
ερευνητικής εργασίας, ο οποίος υπερβαίνει κατά πολύ την
εµπειρία σε άλλα ακαδηµαTκά περιβάλλοντα. Η καινοτόµος
—για τα ελληνικά δεδοµένα—
δοµή του ΕΑΠ και η ευελιξία που
αυτή παρέχει δίνει τη δυνατότητα
διαθεµατικών προσεγγίσεων που
συνδυάζουν εµπειρίες και ιδέες
από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Αυτό καθιστά την έρευνα στο
ΕΑΠ, αφενός ευέλικτη, ώστε να
ξεφύγει από τους περιορισµούς
των αυστηρά οριοθετηµένων γνωστικών αντικειµένων των παραδοσιακών πανεπιστηµίων, και
αφετέρου θετικά προσαρµοστική στις καταιγιστικές προκλήσεις της σύγχρονης επιστήµης. Ιδιαίτερα θετική εντύπωση
µού έκανε, τέλος, η παιδαγωγική κουλτούρα των καθηγητών
του ΕΑΠ, η φιλική και ανοιχτή προς τις ανάγκες, τις ιδέες και
τις ευαισθησίες του φοιτητή προσέγγιση, µακριά από απαρχαιωµένες, ψυχρές και απόµακρες εκπαιδευτικές πρακτικές".

Νέα Προγράµµατα
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Τρία ακόµη καινοτόµα µεταπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών προσφέρει το ΕΑΠ
Η επικοινωνία της επιστήµης, η στρατηγική πίσω από τον εφοδιασµό των επιχειρήσεων
και η συνεργασία ΕΑΠ και Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
τας. Τρία µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών σε πεδία και γνωστικά αντικείµενα που παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον εξαιτίας του πολυσυλλεκτικού και καινοτόµου χαρακτήρα τους και των επαγγελµατικών προοπτικών
που διανοίγουν, λειτουργούν πλέον στην ακαδηµαQκή κοινότητα του. Πρόκειται για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα «∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»,
«Επικοινωνία της Επιστήµης» και «Καλλιέργεια υπό Κάλυψη- Υδροπονία».

«Επικοινωνία της Επιστήµης»

Η σχέση επιστήµης- κοινωνίας «έξω από το κουτί»

Επιστηµονικά fake newς, υπερ κατανάλωση ιατρικών ειδήσεων σε περίοδο πανδηµίας, δεδοµένα που διαρκώς ανατρέπονται, µια νέα «ψηφιακή
εποχή» που ακολουθείται από τεράστια φιλοσοφικά debates… Ποιος οδηγεί στα κινήµατα των
«αρνητών» της επιστήµης και της αµφισβήτησης
της διδαχών της αν όχι από τη µια πλευρά οι ίδιοι οι επιστήµονες που βιάζονται να ανακοινώσουν
δεδοµένα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και από
την άλλη οι δηµοσιογράφοι, επιµελητές, εκπαιδευτικοί που πιθανώς κάποιες φορές τα µεταφέρουν λάθος γιατί ακριβώς δεν έχουν τα επιστηµονικά «εργαλεία» να κρίνουν; Το πρώτο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην «Επικοινωνία της Επιστήµης» είναι εδώ και (φυσικά), στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Μάλιστα, απευθύνεται σε επαγγελµατίες (επιστήµονες, δηµοσιογράφους, επιµελητές µουσείων, εκπαιδευτικούς) στους οποίους και προσφέρει τις µεθόδους
που θα τους επιτρέψουν να διευρύνουν τις γνώσεις και ικανότητές τους. Έτσι, σε περίοδο
κατά την οποία η πανδηµία που πλήττει τον πλανήτη οδηγεί στην ανάγκη για αξιόπιστες επιστηµονικές ειδήσεις, το ΕΑΠ φέρνει «κοντά» την
ακαδηµαQκή γνώση και την επικοινωνία, σε ένα κοινό πρόγραµµα σπουδών. Η ορθή κατανόηση της
επιστήµης άλλωστε και η υπεύθυνη ανάπτυξη κριτικού αναστοχασµού, συµβάλλουν στην ενεργητική συµµετοχή µεγαλύτερων τµηµάτων της κοι-

νωνίας στη λήψη επιστηµονικών αποφάσεων και
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. O διευθυντής του νέου µεταπτυχιακού προγράµµατος,
Γιώργος Ν. Βλαχάκης, αναφέρει πως «πρόκειται
για ένα δυναµικό και διαρκώς αναπτυσσόµενο πεδίο που ανοίγει παράλληλα µε την απόκτηση γοητευτικών γνώσεων και εξαιρετικές επαγγελµατικές προοπτικές στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Μας βοηθάει να δούµε τη σχέση επιστήµης και κοινωνίας πέρα από τους καθιερωµένους-συµβατικούς τρόπους, ‘έξω από το κουτί’». Σύµφωνα µε τον κ. Βλαχάκη αυτή η προοπτική
στην Ελλάδα παρέχεται για πρώτη φορά συστηµατικά και οργανωµένα από το µεταπτυχιακό πρόγραµµα του ΕΑΠ.
«Με την ολοκλήρωση των σχετικών σπουδών ο
ειδικός στην επικοινωνία της επιστήµης θα είναι
εν πολλοίς έτοιµος µεταξύ άλλων να καταπολεµήσει µε βάση τον ορθό λόγο και την επιστηµονική γνώση τα φαντάσµατα των θεωριών συνοµωσίας, της δεισιδαιµονίας και των προλήψεων
που εξακολουθούν να καταδυναστεύουν µεγάλα
τµήµατα της κοινωνίας, σχεδόν τρεις αιώνες µετά
τον ∆ιαφωτισµό, ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο
της πανδηµίας. Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαµπρό
για όλες και όλους που αναζητούν την καινοτοµία, την ενηµέρωση και τις διαρκείς προκλήσεις,
όχι µόνο στις σπουδές αλλά και στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία», επισηµαίνει ο Κα-

«Καλλιέργειες υπό Κάλυψη-Υδροπονία»

θηγητής. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα
καινοτόµο και πρωτοποριακό πρόγραµµα που σχετίζεται µε µια σειρά επαγγελµατικές δραστηριότητες που στη σύγχρονη εποχή αποκτούν πολύ
µεγάλη επικαιρότητα όπως: διάχυση της επιστηµονικής γνώσης στη δηµόσια σφαίρα, σε χώρους όπως είναι τα ΜΜΕ, τα µουσεία επιστήµης
και τεχνολογίας, το διαδίκτυο κ.λπ., εργασία σε
ερευνητικά ινστιτούτα και θεσµούς για τη διαχείριση αποφάσεων που αφορούν την επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία, απασχόληση σε
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξειδικεύονται στη διαµόρφωση επιστηµονικής και τεχνολογικής πολιτικής, συντονισµό δράσεων άτυπης εκπαίδευσης στις επιστήµες, που λαµβάνουν
χώρα στο πλαίσιο πολιτιστικών οργανισµών, κοινωφελών ιδρυµάτων κ.λπ. Το πρόγραµµα, τόσο
από άποψη περιεχοµένου όσο και από άποψη οργάνωσης προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στις θετικές, τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Ταυτόχρονα, όσες και
όσοι εγγραφούν στο πρόγραµµα, θα αναπτύξουν
δεξιότητες δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων
της επιστηµονικής έρευνας και της τεχνολογικής
καινοτοµίας στο ευρύ κοινό ή να αξιοποιήσουν την
εκπαίδευσή τους στον σχεδιασµό και την εκτέλεση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

«∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Νέες δεξιότητες στην
οργάνωση και διαχείριση

Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί
βασική λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισµού και η επιτυχία της απαιτεί
συγκεκριµένο «βηµατισµό»: προγραµµατισµός, σχεδιασµός, λειτουργία και αξιολόγηση
της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις και
οργανισµούς. Μια στρατηγική τακτική δηλαδή
στην διοίκηση τεράστιων µονάδων. Κάθε στρατηγός όµως πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένος…
Το νέο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «∆ιοίκηση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας» του ΕΑΠ είναι αγγλόφωνο. Σύµφωνα µε τον διευθυντή του προγράµµατος, καθηγητή, Γιάννη Γιαννίκο «η ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί αντικείµενο αιχµής, µε σηµαντικές προοπτικές
επαγγελµατικής εξέλιξης. Το πρόγραµµα
σπουδών ακολουθεί τα πιο σύγχρονα διεθνή
πρότυπα και οι διδάσκοντες διαθέτουν υψηλού
επιπέδου ακαδηµαQκή και επαγγελµατική εµπειρία».
Ειδικότερα, το αγγλόφωνο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών του ΕΑΠ στη ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής
Αλυσίδας (∆ΕΑ), που προσφέρθηκε για πρώτη φορά το ακ. έτ. 2019-20, αποσκοπεί στην
απόκτηση κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων στον
χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι σε θέση να αξιολογούν και
να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδοµένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον
προκειµένου να λαµβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.
Το syllabus του προγράµµατος διαµορφώθηκε
µε βάση τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα, συνδυάζοντας την ακαδηµαQκή γνώση και την πρακτική εµπειρία από διαφορετικούς κλάδους της
οικονοµίας.
Τα δύο πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνουν υποχρεωτικές Θεµατικές Ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλες τις πτυχές της οργάνωσης και
διαχείρισης των σύγχρονων εφοδιαστικών
αλυσίδων, ενώ το πρόγραµµα δίνει στο 3ο εξάµηνο τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ τριών κατευθύνσεων: Μεταφορές και Συστήµατα ∆ιανοµής, συστήµατα Ενέργειας και συστήµατα
Προµηθειών.

[ Μπείτε στη σελίδα του ΕΑΠ για να δείτε όλα τα Νέα Προγράµµατα
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ε περίοδο κρίσης και ανασφάλειας, µε τις κοινωνίες µας να έχουν αντιµετωπίσει τις πολύµηνες καταστροφές µιας υγειονοµικής κρίσης, η
επιστήµη καλείται και πάλι να πρωτοστατήσει, να αναστηλώσει και να
φωτίσει νέους δρόµους. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο εξελίσσεται µε
βάση τις ανάγκες της κάθε περιόδου επιδιώκοντας την εξειδίκευση των νέων
επιστήµων και προσφέροντάς τους το πλεονέκτηµα της ανταγωνιστικότη-

Καλύπτει το κενό στον εκπαιδευτικό πρωτογενή τοµέα

Το πρώτο µεταπτυχιακό πρόγραµµα µε
γεωπονικό περιεχόµενο στη χώρα που
προσφέρεται µε την µέθοδοι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποτελεί µια
συνεργασία του ΕΑΠ και του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Και περιλαµβάνει;
Σχεδόν τα πάντα! Όλα όσα πρέπει να
γνωρίζετε για τις κατασκευές, τα κατάλληλα υλικά, τις νέες τάσεις στις καλλιεργητικές τεχνικές και τις τεχνολογίες
εξοικονόµησης νερού. Όπως είναι γνωστό άλλωστε, η κλιµατική αλλαγή µε τα
ακραία και απρόβλεπτα καιρικά φαινό-

µενα θέτει σε κίνδυνο την φυτική παραγωγή στην ύπαιθρο, ενώ η ραγδαία αύξηση του γήινου πληθυσµού δηµιουργεί
συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες παραγωγής ασφαλών και υγιεινών τροφίµων. Με την ανάγκη επέκτασης των καλλιεργειών υπο κάλυψη, όπως άλλωστε
και των υδροπονικών καλλιέργειών (µιας
προηγµένης µορφής καλλιέργειας στο
θερµοκήπιο) είναι προφανές ότι οι
σπουδές στο αντικείµενο αυτό µπορούν να «υποσχεθούν» ένα επιτυχηµένο επαγγελµατικό «µονοπάτι» αλλά τελικά, και µια κοινωνική προσφορά. Σύµ-

φωνα µε τον Κοσµήτορα, διευθυντή του
προγράµµατος εκ µέρους του ΕΑΠ, καθηγητή, Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, «αντικείµενο του διQδρυµατικού αυτού προγράµµατος είναι ο σχεδιασµός των κατασκευών, η επιλογή των υλικών, οι καλλιεργητικές τεχνικές, οι νέες τεχνολογίες εξοικονόµησης νερού και χηµικών
(υδροπονία, διχτυοκήπια), οι τεχνολογίες
εξοικονόµησης ενέργειας και η θρέψη
και η φυτοπροστασία ολοκληρωµένης παραγωγής οπωροκηπευτικών µε µειωµένες εισροές». Όπως τονίζει ο κ. Καλαβρουζιώτης, «το νέο αυτό πρόγραµµα έρ-

χεται να καλύψει το επιστηµονικό κενό
στον εκπαιδευτικό πρωτογενή τοµέα . Είναι το µοναδικό στον πρωτογενή τοµέα
και είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για το
ότι καταφέραµε πλέον να το οργανώσουµε και να το υλοποιήσουν τα δύο Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα από τον Μάρτιο
του 2021». Να σηµειωθεί, πως αντικείµενο του προγράµµατος είναι η επιστηµονική µελέτη και έρευνα σε θέµατα που
αφορούν την κάλυψη της σύγχρονης
ανάγκης της διαρκώς εξελισσόµενης
αγοράς εργασίας, που αφορά τις Καλλιέργειες υπό Κάλυψη. Το πρόγραµµα

απευθύνεται σε επιστήµονες, πτυχιούχους περιβαλλοντικών, γεωπονικών,
πολυτεχνικών και θετικών επιστηµών, οι
οποίοι θα αποκτήσουν οριζόντια γνώση
του οικοσυστήµατος -«Καλλιέργεια υπό
Κάλυψη»- µε κάθετες εξειδικευµένες
γνώσεις εµβάθυνσης του γνωστικού
τους αντικειµένου µέσω της µεταπτυχιακής τους διατριβής. Κατά τη διάρκεια
των σπουδών κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει οκτώ Θεµατικές Ενότητες, να πραγµατοποιήσει Πρακτική Άσκηση και να εκπονήσει Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία (Μ∆Ε).
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Σταυροδρόµι γνώσεων
και προκλήσεων
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών του ΕΑΠ ανοίγει δρόµους σ’ ένα ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων

Έ

να πεδίο γεµάτο προκλήσεις µε ευρεία
γκάµα γνωστικών αντικειµένων που
απαντούν στην κοινωνική ανθρωπολογία, στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, στη
δηµόσια διοίκηση, στις επιχειρήσεις και σε αµέτρητους ακόµη τοµείς προσφέροντας απεριόριστες επαγγελµατικές προοπτικές αποτελεί
ο τοµέας των Κοινωνικών Επιστηµών.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο διαθέτει µία
από τις καλύτερες Σχολές Κοινωνικών Επιστηµών που δίνει διέξοδο στους φοιτητές
της, µέσω των σύγχρονων προγραµµάτων
σπουδών της, τα οποία εστιάζουν στην ∆ιοικητική και Οικονοµική Επιστήµη.
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, η οποία είναι
η µεγαλύτερη του ΕΑΠ σε αριθµό φοιτητών
(18.379 ενεργοί και 19.674 απόφοιτοι), ανοίγει νέους δρόµους στον τοµέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε την ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονων, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προγραµµάτων σπουδών, τα οποία
προσφέρουν ευελιξία και µορφωτική αυτονοµία σε ένα µεγάλο µέρος του ελληνικού πληθυσµού. Οι διαφορετικές επιστήµες (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία)
αποτελούν δυναµικούς χώρους θεωρητικών
γνώσεων και πρακτικών εφαρµογών που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Κοινός στόχος είναι η ακαδηµαGκή εκπαίδευση κοινωνικών επιστηµόνων, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίοι µετά
τις σπουδές τους θα είναι σε θέση να προωθούν τον θεωρητικό στοχασµό και την κριτική σκέψη στις σηµερινές κοινωνικές συνθήκες.
Αυτό όµως που κάνει τη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών του ΕΑΠ να ξεχωρίζει είναι πως τα µέλη
∆ΕΠ της Σχολής εκτός από το ακαδηµαGκό τους
έργο, αναπτύσσουν και αξιοσηµείωτο ερευνητικό έργο σε συνεργασία µε φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό στα διευρυµένα
γνωστικά πεδία της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, µε απώτερο πάντα στόχο τον εφοδιασµό
των φοιτητριών και φοιτητών µε τα νοητικά εργαλεία της επιστηµονικής σκέψης και τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Από τα πρώτα βήµατα
στη µεγάλη πορεία…
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών (ΣΚΕ) είναι µία
από τις τέσσερεις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν µε τον ιδρυτικό νόµο Ν.2552/97 και απέκτησε αυτοδυναµία το 2005, µετά τη συµπλήρωση (διορισµός) του απαιτούµενου ελάχιστου
αριθµού µελών ∆ΕΠ που προέβλεπε ο νόµος
του ΕΑΠ. Η Σχολή συγκροτήθηκε σε Σώµα το
2005 και κατά το ακαδηµαGκό έτος 2006-07

απέκτησε για πρώτη φορά εκλεγµένο όργανο
διοίκησης (Κοσµήτορας και Αναπληρωτής Κοσµήτορας). Ανώτατο όργανο της Σχολής είναι
η Κοσµητεία, που αποτελείται από τα 12 µέλη
∆ΕΠ της Σχολής και συγκεκριµένα: 5 Καθηγητές Α΄ βαθµίδας, 2 Αναπληρωτές Καθηγητές και
5 Επίκουρους Καθηγητές. Στα Προγράµµατα
Σπουδών της Σχολής διδάσκουν περί τα 1.000
µέλη ΣΕΠ (Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), που είναι µέλη ∆ΕΠ άλλων ελληνικών
και ξένων πανεπιστηµίων και διδάκτορες. Σήµερα Κοσµήτορας της Σχολής είναι ο Καθη-

γητής Αθανάσιος Μιχιώτης. Η δυναµική πορεία
της Σχολής αποτυπώνεται και στα στατιστικά
στοιχεία. Σύµφωνα µε αυτά στα Προγράµµατα
Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών
έχουν εγγραφεί µέχρι σήµερα άνω των 55.000
φοιτητών παρουσιάζοντας διαχρονικά αυξητική τάση. Σηµειώνεται χαρακτηριστικά ότι κατά
το τρέχον ακαδηµαGκό έτος (2020-2021) από
τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στο ΕΑΠ (11.075
εν συνόλω), οι 4.786, ήτοι ποσοστό 43% επί του
συνόλου, επέλεξαν τα προγράµµατα της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών.
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Ανταγωνιστικά και ευέλικτα προγράµµατα σπουδών
Σήµερα η Σχολή Κοινωνικών
Επιστηµών είναι µία από τις πιο
δυναµικά αναπτυσσόµενες σχολές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, προσφέροντας
αυτή τη στιγµή 20 συνολικά
Προγράµµατα Σπουδών (Πτυχιακά, Μεταπτυχιακά καθώς και
Ειδικά).
Συγκεκριµένα, η Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών προσφέρει:
-Τρία Πτυχιακά Προγράµµατα
Σπουδών (∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών, ∆ηµόσια
∆ιοίκηση, ∆ιοίκηση Τουρισµού).
-∆εκαέξι Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, από τα
οποία τρία προσφέρονται εξ
ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα (ΜΒΑ, SCM, ERM).
-Ένα Ειδικό Πρόγραµµα Σπουδών (Παιδαγωγικής & ∆ιδακτικής
Επάρκειας).
Μάλιστα, το επόµενο έτος
(2022) θα προσφερθεί ένα ακό-

µα αγγλόφωνο σύγχρονο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών
στη ∆ιοίκηση Καινοτοµίας και την
Επιχειρηµατικότητα. Η προσφορά ξενόγλωσσων προγραµµάτων
σπουδών από την ίδρυση της
Σχολής συµβάλλει σηµαντικά
στην ανάδειξη του ΕΑΠ σε πανεπιστηµιακό ίδρυµα µε διεθνή
αναγνωρισιµότητα, ενισχύοντας
παράλληλα σε µεγάλο βαθµό
την ανταγωνιστικότητά του στον
ευρύτερο χώρο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Ωστόσο, ιδιαίτερα ανταγωνιστικά αποδεικνύονται κατά την τελευταία δεκαετία και τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών
της Σχολής, που βασίζονται σε
σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό,
συνδυασµένο επιτυχώς µε τις
κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι Κοινωνικές Επιστήµες στο ΕΑΠ
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Ευδοξία Στυλιανίδη

Παναγιώτα Αλεξανδρή

"Ασφάλεια και στήριξη κάθε στιγµή"
Η φοιτήτρια Παναγιώτα Αλεξανδρή, συνιδιοκτήτρια των επιχειρήσεων "Loukoumam" και "Farfalle", παρά τις αυξηµένες επαγγελµατικές της υποχρεώσεις
αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της, µε σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις
της αποκτώντας προοπτικές στον κλάδο του τουρισµού. Όπως λέει, «η φοίτηση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο αποτελεί µια πολύτιµη δυνατότητα που
οι περισσότεροι φοιτητές µπορούν να έχουν» και
συνεχίζει: «Το προπτυχιακό πρόγραµµα το οποίο
παρακολουθώ µου προσφέρει µια ξεχωριστή εµπειρία και άκρως διδακτική. Τα προγράµµατα του
ΕΑΠ είναι σχεδιασµένα για ενήλικες µε µαθήµατα, που ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα γνώσεων, είναι οργανωµένα και προγραµµατισµένα
ώστε να ενεργούν λειτουργικά στην ζωή ενός
ενήλικα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση φαντάζει
και είναι ιδανική στην δύσκολη περίοδο που διανύουµε. Το ΕΑΠ µέσω της πολυετούς πείρας και
εµπειρίας του, στάθηκε αρωγός σε όλη αυτή τη
δύσκολη περίοδο, µε εξέχοντες καθηγητές να
βρίσκονται δίπλα µας και να µας καθοδηγούν
άριστα σε αυτή την πορεία µας προς την γνώση.
Έχοντας µια καλά ενηµερωµένη και οργανωµένη βιβλιοθήκη, µπορούσαµε και
µπορούµε να ανταποκριθούµε µε ακρίβεια σε όλες µας τις εργασίες και δραστηριότητες που αποτελούν έναν πραγµατικό δείκτη αξιολόγησής µας. Ένα
Πανεπιστήµιο εξ αποστάσεως βρίσκεται πάντα δίπλα στον φοιτητή δίνοντάς
του την ασφάλεια και τη στήριξη που έχει ανάγκη σε αυτό το ταξίδι προς τη
γνώση. Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου είναι άριστα καταρτισµένο
και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ανταποκρίνεται άµεσα και αποτελεσµατικά
στις ανάγκες των φοιτητών. Μέσα από το πρόγραµµα της ∆ιοίκησης Τουρισµού
που παρακολουθώ, προετοιµάζοµαι κατάλληλα, έχοντας όλα τα εφόδια ώστε να
µπορέσω να ενταχθώ στον διεθνή πλέον τοµέα του τουρισµού. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας του ΕΑΠ οι γνωσιακοί µου ορίζοντες άνοιξαν, δίνοντάς
µου την ευκαιρία να εξελιχθώ ως άνθρωπος και να σταθώ στον τοµέα του τουρισµού µε άριστα επαγγελµατικά εφόδια».
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"Ταξίδι γνώσεων και εµπειριών"

Η Σχολή
µέσα από
τα δικά σας
µάτια

Πώς βλέπουν όµως
φοιτητές της Σχολής
Κοινωνικών Επιστηµών τις σπουδές τους
και ποια εφόδια και
εµπειρίες έχουν αποκοµίσει;

Από την πλευρά της, η Ευδοξία Στυλιανίδη, ήδη πτυχιούχος
προπτυχιακού προγράµµατος που σήµερα παρακολουθεί και
µεταπτυχιακό, ανέφερε: «Η πορεία ενός φοιτητή σε κάποιο
από τα προγράµµατα του ΕΑΠ είτε προπτυχιακό, είτε µεταπτυχιακό, είναι ένα ταξίδι γνώσεων, εµπειριών και προκλήσεων. Ήδη είµαι πτυχιούχος προπτυχιακού προγράµµατος,
ενώ σήµερα παρακολουθώ και ένα µεταπτυχιακό. Τα προγράµµατα σπουδών είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο, που
να καλύπτονται οι µαθησιακές ανάγκες, αλλά και οι κοινωνικές ανάγκες των φοιτητών, ειδικά των εργαζοµένων (εξ
αποστάσεως µαθήµατα και εξετάσεις), ενώ η συµπληρωµατική υπηρεσία της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου
είναι άρτια δοµηµένη και εµπλουτισµένη και αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για κάθε φοιτητή». Όπως είπε, η πορεία της
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο τής επεφύλαξε τη δυνατότητα συνεργασίας µε εξέχοντες συντονιστές και εισηγητές σε κάθε θεµατική ενότητα. «Η συµβολή τους και η εκπαιδευτική τους δράση υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία
των µαθησιακών προκλήσεών µου και προσπαθειών µου»,
τόνισε και προσέθεσε: «Σε διοικητικό επίπεδο, η ηλεκτρονική επικοινωνία µου µε το ΕΑΠ, όποτε χρειάστηκε, ήταν
απρόσκοπτη, ενώ οι διά ζώσης επαφές ήταν άµεσες και η
ανταπόκριση του προσωπικού επαγγελµατική».
Τέλος, η κ. Στυλιανίδη σχολίασε και την προσαρµοστικότητα
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, λέγοντας πως «παρακολουθώντας την εξέλιξη του Πανεπιστηµίου, παρατηρώ
τη συνεχόµενη αναπροσαρµογή του στις νέες προκλήσεις
της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Σε αυτές τις προκλήσεις συγκαταλέγω και την κρίση της πανδηµίας, όπου, λόγω
του ήδη εξ αποστάσεως χαρακτήρα του σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, φρόντισε για την άµεση αναπροσαρµογή
των σπουδών στα νέα δεδοµένα», ενώ κλείνοντας πρότεινε
τον σχεδιασµό και την υλοποίηση περισσότερων webinars.

Και πλούσιο ερευνητικό έργο
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών παρουσιάζει, επίσης, πλούσιο
ερευνητικό έργο, µέσω της υλοποίησης αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραµµάτων, αλλά και δράσεων διάχυσης της παραγόµενης επιστηµονικής γνώσης στην κοινωνία. Ιδιαίτερα, τα
µέλη ∆ΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών αναπτύσσουν αξιοσηµείωτο ερευνητικό έργο σε συνεργασία µε φορείς τόσο του
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, συµµετέχοντας σε δράσεις δικτύωσης µε άλλα ακαδηµαMκά ιδρύµατα, ευρωπαMκούς και

διεθνείς φορείς και οργανισµούς. Παράλληλα, αξιοσηµείωτη είναι η συµβολή της ΣΚΕ σε συνέργειες µε κόµβους καινοτοµίας
και θερµοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και στη διοργάνωση διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων και διαδικτυακών συµποσίων. Αξίζει να αναφερθεί χαρακτηριστικά η συµβολή της Σχολής στη διενέργεια των Επιχειρηµατικών ∆ιαγωνισµών "Ανοικτοί Επιχειρηµατικοί Ορίζοντες", αλλά και στο καθιερωµένο πλέον ετήσιο ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Το παραγόµενο ερευνητικό έργο της ΣΚΕ, έργο υψηλής προστιθέµενης αξίας,
συµβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση των προσφερόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και παράλληλα συνεισφέρει στην ενδυνάµωση δοµών και ικανοτήτων του
ΕΑΠ. Στη Σχολή εκπονούνται σήµερα 25 ∆ιδακτορικές
∆ιατριβές, ενώ σηµαντικός αριθµός ∆ιδακτόρων έχουν ήδη καθοµολογηθεί.
Να σηµειωθεί πως στην
κατεύθυνση ενίσχυσης
της επιστηµονικής και
ερευνητικής δραστηριότητας της Σχολής,
έχουν εδώ και τρία χρόνια συσταθεί και λειτουργούν στη
Σχολή τρία θεσµοθετηµένα Εργαστήρια:
n Εργαστήριο Μάνατζµεντ & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
n Εργαστήριο Οικονοµικής Ανάλυσης & Πολιτικής.
n Εργαστήριο Λογιστικής-Εργαστήριο Πληροφορικής "Κεχαγιάς".
Τα ερευνητικά εργαστήρια καλύπτουν ένα σύνολο επί
µέρους στόχων, όπως η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας, η κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών της Σχολής, η ανάπτυξη συνεργασιών µε ινστιτούτα/οργανισµούς και ακαδηµαMκά ιδρύµατα της
ηµεδαπής και της αλλοδαπής και, τέλος, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, κύκλων µαθηµάτων, επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων.
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Αφιέρωµα: Ψηφιακή εποχή
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Ποια η ανθρωπογεωγραφία του
∆ιαδικτύου και ποιοι οι κανόνες της;

Ασφάλεια και ∆ιαδίκτυο:
Τι πρέπει να ξέρουµε;

Ο ψηφιακός µας εαυτός
και οι στρεβλώσεις του
Social media: ευλογία ή κατάρα;

Τα νέα διαδικτυακά κινήµατα και οι προβληµατισµοί για τα ψηφιακά περιβάλλοντα
συχνά χωρίς σαφείς νόµους και συχνά χωρίς κανόνες

Η

αλήθεια είναι ότι το ∆ιαδίκτυο άλλαξε τη
ζωή µας. Ή µάλλον αντικατέστησε τη ζωή
µας. Σε παγκόσµιο επίπεδο και µε την συνεισφορά της αναπάντεχης θύελλας που έριξε σε ολόκληρο τον πλανήτη η πανδηµία του κορωνοNού, οι πόλεις των ανθρώπων χτίζονται
πλέον διαδικτυακά. Σε κοινωνίες χωρίς όρια
όµως, ποιος τελικά βάζει το …όριο;
Μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει, στην οποία η πληροφορία αποτελεί τον σύγχρονο «χρυσό», τα
νέα κινήµατα αναπτύσσονται µέσα από ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα, τα δεδοµένα µας
διακινούνται ευρέως, τα όρια της προστασίας
ή όχι της προσωπικής µας ζωής παραµένουν
θολά. Σ' αυτήν οι κοινωνίες µας κινούνται σε
πραγµατικά «αχαρτογράφητα νερά», µέσα σε
έναν ωκεανό πληροφοριών, εντυπωσιασµού,
αλλά και µουδιασµένων αντιδράσεων. «Είµαστε
τελικά στη Χώρα των Λωτοφάγων;» αναρωτιόταν πρόσφατα πανεπιστηµιακός καθηγητής
µε τον οποίο συνοµιλούσε η «ΟpenU2» σε µια
ευρεία συζήτηση µε θέµα την "Ηθική και τους
Κανόνες του ∆ιαδικτύου", ένα επιστηµονικό αντικείµενο που αποκτά όλο και περισσότερους
µελετητές παγκοσµίως.
Σήµερα οι αριθµοί σοκάρουν: 31 δισεκατοµµύρια αναζητήσεις καταγράφονται στις δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης του ∆ιαδικτύου
κάθε µήνα, 350.000 χρόνια διαδικτυακών βίντεο παρακολουθούνται κάθε µέρα, περισσότεροι από 500 ιστότοποι δηµιουργούνται κάθε
δευτερόλεπτο…
Όπως αναφέρουν δε µεγάλα παγκόσµια ειδησεογραφικά δίκτυα, µε έξι δισεκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα παγκοσµίως οι ηγέτες του κόσµου είναι πλέον οι «κολοσσοί» της υψηλής τεχνολογίας και οι εταιρείες ανάπτυξης νέου λογισµικού. Στα παραπάνω βέβαια, µπορεί να προστεθεί και το παγκόσµιο γεωπολιτικό «παιχνίδι» που εξελίσσεται, καθώς η Κίνα είναι πλέ-

ον ένας από τους µεγαλύτερους «παίκτες» σε
θέµατα νέων τεχνολογιών µε τις ΗΠΑ από την
άλλη πλευρά και τις ισορροπίες των χωρών που
κινούνται σε διαφορετικές όχθες. Σ' αυτό το
φόντο όµως, τα κινητά τηλέφωνα, το ∆ιαδίκτυο,
τα κοινωνικά δίκτυα θα µπορούσε µε ασφάλεια
να σχολιάσει κάποιος ότι διαµορφώνουν τάσεις,
κινήµατα, απόψεις.
Τι κάνει όµως η επιστήµη γι' αυτό; Πώς εξελίσσεται ο επιστηµονικός διάλογος για το
θέµα, ποιοι είναι οι µεσολαβητές, πώς καταγράφεται η παγκόσµια εµπειρία, πώς λειτουργούν οι «υφαντές» του ∆ιαδικτύου;
Η ανάπτυξη των ψηφιακών µέσων και οι δυνατότητες που µας έδωσαν οι νέες τεχνολογίες
έχουν προφανώς αλλάξει τους κανόνες, έχουν

διευκολύνει τη ζωή µας, έχουν µεγαλώσει τον
ενθουσιασµό µας, µας έχουν σπρώξει σε νέες
κοινωνίες, αποµονώνοντάς µας όµως ίσως από
τις παλιές. Τα οφέλη είναι µεγάλα. Τόσοι
όµως και οι πιθανοί κίνδυνοι, οι πειρασµοί ή οι
επιθέσεις στην ίδια τη δηµοκρατία από εκείνους
ακριβώς τους µηχανισµούς που της επέτρεψαν
να «ανασάνει».
Το νέο τεχνολογικό τοπίο δηµιουργεί παγκοσµίως πρωτοφανείς ευκαιρίες έκφρασης και αλληλεπίδρασης, ωστόσο η διάκριση µεταξύ γεγονότος και φαντασίας δεν είναι πια τόσο ευκρινής.
Στην περίοδο που ζούµε όλα τα αντισυστηµικά κινήµατα, τα κινήµατα µε κοινωνικό πρόσωπο,
αλτρουιστικό, επιθετικό ή αυτά που απλά πα-

ρεκκλίνον, οι πολιτικές τάσεις και οι κρατικές
εκπροσωπήσεις, οι διαφηµιστικοί κολοσσοί, οι
εκπρόσωποι των τραπεζικών και οικονοµικών
συστηµάτων, οι απλοί πολίτες που ενθουσιάζονται αλλά και εκείνοι που ζητούν άµεσες αλλαγές στις κοινωνίες µας συνδυάζονται συχνά
σε ένα εκρηκτικό µείγµα που απλώνεται σε διαφορετικές εκφάνσεις στις διαδικτυακές οδούς
της υφηλίου.
Το ερώτηµα είναι πώς µπορούµε να προστατευτούµε σε ψηφιακά περιβάλλοντα χωρίς νόµους και συχνά χωρίς κανόνες. Μπορεί το ψηφιακό µας αποτύπωµα να χαθεί ή διατηρείται
για πάντα στους ιστοτόπους που επισκεπτόµαστε και τελικά ποιος είναι ο δεκάλογος των
«αόρατων» περιηγητών;

Το ∆ιαδίκτυο και οι κοινωνίες της µάθησης
Με όλους τους παραπάνω προβληµατισµούς ανοιχτούς, η πραγµατική επανάσταση δεν χάνει τη λάµψη της, αλλά παραµένει:
το ∆ιαδίκτυο έχει δώσει τη δυνατότητα τόσο
σε ανεξάρτητες όσο και σε οργανωµένες κοινότητες µάθησης να ανθίσουν τα τελευταία
χρόνια προσφέροντας λύσεις σε προβλήµατα
όλων των ειδών. Παράλληλα βέβαια, µέσω
αυτού έχουν επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσµου και τα προγράµµατα διαδικτυακών
σπουδών που προσφέρονται στα περισσότερα πανεπιστήµια διεθνώς.
Στη δική τους όχθη, οι ακτιβιστές ανά τον κόσµο έχουν καταλάβει την αξία των νέων τεχνολογιών, αλλά και των κοινωνικών δικτύων και χτίζουν ήδη γέφυρες επικοινωνίας
µε τους πολίτες των χωρών στις οποίες δρα-

στηριοποιούνται. Έτσι, στο ∆ιαδίκτυο αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια πολλά εναλλακτικά ψηφιακά µονοπάτια, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν τα θέµατα ασφάλειας στο
∆ιαδίκτυο ή αποτροπής της χρήσης των προσωπικών δεδοµένων των περιηγητών του για
διαφηµιστικούς σκοπούς. Η έρευνα δείχνει
ότι οι παραπάνω προβληµατισµοί είναι κοινοί σε πολλές χώρες της Ε.Ε. αλλά και στις
ΗΠΑ, όπου µεταξύ άλλων αναπτύσσονται
νέες, ανοιχτού κώδικα, µηχανές αναζήτησης
του ∆ιαδικτύου. Όπως για παράδειγµα:
Meta Ger: Μια ανοιχτού κώδικα µηχανή
αναζήτησης µε έδρα την Γερµανία.
Swiss Cows: Μια µηχανή αναζήτησης που
διαφηµίζεται για την απολύτως «ανώνυµη»
περιήγησή της µε έδρα την Σουηδία και την

"Secure Swiss Infrastructure".
Searx: Μια «φιλική» ως προς την προστασία
του απορρήτου και ευέλικτη µηχανή «µετααναζήτησης» που είναι επίσης ανοιχτού
κώδικα.
Qwant: Μια «ιδιωτική» µηχανή αναζήτησης
από τη Γαλλία.
Duck Duck Go: Με έδρα τις ΗΠΑ επίσης υπόσχεται προστασία στην περιήγηση και διαφύλαξη προσωπικών δεδοµένων.
Mojeek: Με δικό της πρόγραµµα ανίχνευσης
και ευρετήριο και έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο.
Givero: Με έδρα τη ∆ανία συνδυάζει την αναζήτηση µε φιλανθρωπικές δωρεές.
Πώς διαµορφώνεται λοιπόν στις µέρες µας
η «ατζέντα της ηθικής» στο νέο τεχνολογικό σύµπαν; Μένει απλά να το δούµε…
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Η Αρχιτεκτονική
της επιτήρησης στο ∆ιαδίκτυο
Ο

προφητικός συγγραφέας Nicholas Carr το
2006 στο βιβλίο του «The Big Switch»
αναφέρει πως όλοι οι έµβιοι οργανισµοί
επιβιώνουν µέσω της επεξεργασίας της ύλης,
της ενέργειας και της πληροφορίας, λαµβάνοντας ύλη από το περιβάλλον, µετασχηµατίζοντάς την σε θρεπτικές ουσίες µέσω της ενέργειας, και ελέγχοντας αυτή τη διαδικασία
µέσω της επεξεργασίας της πληροφορίας. Χρησιµοποιώντας την αναλογία της άσκησης ελέγχου µέσω της πληροφορίας, ο συγγραφέας καθίσταται ιδιαίτερα επικριτικός αναφέροντας ότι
τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα και το
∆ιαδίκτυο αποτελούν τεχνολογίες ελέγχου
της κοινωνίας. Για να δούµε όµως πώς ακριβώς έχουν τα πράγµατα.
Τον πρώτο καιρό του Internet, οι µεγάλες πολυεθνικές αντιλαµβανόµενες τη δυναµική της
συγκέντρωσης δεδοµένων και πληροφοριών
µέσα από το εταιρικό ∆ιαδίκτυο, άρχισαν να κάνουν χρήση αναλυτικών εργαλείων για να
επεκτείνουν την επιρροή που ασκούσαν στους
εργαζοµένους τους δηµιουργώντας µαθηµατικά
µοντέλα του προσωπικού τους. Η IBM, µία από
τις πρωτοπόρες εταιρείες στην καινοτοµία, χρησιµοποίησε οµάδες από ειδικούς στην εξόρυξη δεδοµένων και στη µηχανική µάθηση για να
προχωρήσει στη βέλτιστη ανάθεση συµβούλων
για τη διαχείριση των µεγάλων έργων της.
Ο έλεγχος των εργαζοµένων δεν ήταν φυσικά
ο αυτοσκοπός για τις τεχνολογίες ελέγχου στις
οποίες είχαν επενδύσει συνειδητά οι µεγάλες
εταιρείες. Η πιο εκτεταµένη χρήση αυτών
των τεχνολογιών αποσκοπούσε στη βελτιστοποίηση του τρόπου που ενεργούµε ως καταναλωτές. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού που
ονοµάζουµε σήµερα ως διαδικτυακή παρακολούθηση ή επιτήρηση, είναι η διαφήµιση που ικανοποιεί τις ανάγκες των εταιρειών να πουλάνε τα εµπορεύµατά τους µε τον πιο αποτελε-

σµατικό τρόπο. Η επιτήρηση στο ∆ιαδίκτυο παραδοσιακά βασιζόταν σε µία φαινοµενικά ακίνδυνη έννοια, τα γνωστά στους ειδικούς των διαδικτυακών συστηµάτων, αλλά και ευρύτερα, ως
cookies. Κάθε τέτοιο cookie περιέχει έναν µοναδικό κωδικό που επιτρέπει σε κάθε ιστοσελίδα να αναγνωρίζει έναν συγκεκριµένο χρήστη µέσω ενός φυλλοµετρητή. Τα cookies
αυτά µε την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν,
επιτρέποντας στις εταιρείες που τα χρησιµοποιούσαν να ακολουθούν τα ίχνη µας όχι σε µία
αλλά σε ένα πλήθος ιστοσελίδων, κατασκοπεύοντάς µας µε αυτό τον τρόπο.
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, από την
άλλη µεριά, είναι σε θέση να γνωρίζουν την τοποθεσία όπου βρισκόµαστε όπως και ποιος βρίσκεται µαζί µας. Μέσα από τις εφαρµογές που
έχουµε εγκαταστήσει στο κινητό µας τηλέφωνο µπορεί µία εταιρία να γνωρίζει µε ποιον µιλάµε, να κατεβάζει τον κατάλογο των διευθύνσεών µας, το ηµερολόγιο, τους σελιδοδείκτες, όπως και το ιστορικό των αναζητήσεών
µας. Για παράδειγµα, το γνωστό σε πολλούς
παιχνίδι Angry Birds συλλέγει δεδοµένα τοποθεσίας από τους χρήστες του ακόµα και όταν
αυτοί δεν το χρησιµοποιούν. Γιατί όµως έχουµε εγκλωβιστεί τόσο ανεξέλεγκτα µέσα στα κινητά µας; Σκεφτείτε για πόσα πολλά πράγµατα είναι ικανά! ∆ε χρειάζεται να φοράµε πλέον ρολόι χειρός, έχουµε τα κινητά µας για να
µας δείχνουν την ώρα. ∆εν µεταφέρουµε πλέον φωτογραφικές µηχανές, γιατί τα κινητά µας
διαθέτουν κάµερες άριστης ποιότητας. ΠροVόντα και αγαθά µε τα οποία µεγαλώσαµε µαζί
(βιβλία, χρήµατα, µουσική, βίντεο κ.ά.) µετατρέπονται πλέον σε εφαρµογές του κινητού
µας.
Η επιτήρηση είναι πλέον το κατεστηµένο επιχειρηµατικό µοντέλο του ∆ιαδικτύου, όπως µας
ενηµερώνει ο Bruce Schneier στο βιβλίο του

«Data and Goliath». Είναι µία παγίδα στην
οποία πέφτουµε γιατί µας ελκύει το «δωρεάν»
αλλά και το «εύκολο». Το «δωρεάν» αποτελεί,
θα λέγαµε, µία τιµή ειδικού καθεστώτος, την
οποία ψυχολογικές έρευνες έχουν καταδείξει
ότι δεν µπορούµε να διαχειριστούµε µε την απαραίτητη λογική. Υπερεκτιµούµε την αξία του
«δωρεάν» καταναλώνοντας παραπάνω από όσα
χρειαζόµαστε. Το «εύκολο» αποτελεί τον δεύτερο λόγο για τον οποίο ανεχόµαστε να γίνουµε
αντικείµενα παρακολούθησης, αφού µας εξυπηρετεί να έχουµε πρόσβαση σε υπηρεσίες
όπως η Siri, η Google Maps και η Uber, οι οποίες δουλεύουν ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα, όταν γνωρίζουν εξονυχιστικές λεπτοµέρειες για εµάς.
Ίσως λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούµε για
το ποια είναι η στάση που θα πρέπει να κρατήσουµε απέναντι σε όλα αυτά. Πρωτίστως δεν
θα πρέπει να υποβαθµίσουµε την αξία της προσωπικής µας ζωής που ασύδοτα καταναλώνουµε στα σκοτεινά ανταλλακτήρια του εικονικού κόσµου του ∆ιαδικτύου στον οποίο έχουµε εµβυθιστεί. Η κυριαρχία της επιτήρησης τελµατώνει την κοινωνία µας απαγορεύοντάς της
να πειραµατιστεί µε καινούργιες αξίες χωρίς
τον φόβο αντιποίνων, πράγµα που σηµαίνει ότι
οι πειραµατισµοί αυτοί δεν θα µπορέσουν να
αποτελέσουν το συνηθισµένο, το ηθικό και στη
συνέχεια το νόµιµο. Εάν δε διαχειριστούµε σωστά την αξία της ιδιωτικότητάς µας, η επιτήρηση
που µας ασκείται θα πληγώσει τις δηµοκρατικές αξίες ενθαρρύνοντας την κοινωνία µας να
θέσει περισσότερα αγαθά εκτός νοµιµότητας.
Εάν δεν υπάρχει ιδιωτικότητα, στη θέση της θα
εγκατασταθεί η αντίδραση σε κάθε πρωτοβουλία για αλλαγή προς το καλύτερο. Τέλος,
θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι εάν κάτι µας
προσφέρεται δωρεάν, τότε δεν είµαστε εµείς
οι πελάτες, είµαστε τα προVόντα.

Του Βασίλη
Βερύκιου*

*Ο Βασίλης Βερύκιος είναι καθηγητής στη Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και διευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης
στα Πληροφοριακά Συστήµατα και του Εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανωνυµοποίησης Μεγάλων ∆εδοµένων
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∆ιαδίκτυο
και ∆ηµοκρατία
Του Χρήστου
Παναγιωτακόπουλου*

Ό

πως έχει διαφανεί, το ∆ιαδίκτυο έχει διαµορφώσει ριζικά τον τρόπο συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης του σύγχρονου
πολίτη µε τον κοινωνικό του περίγυρο. Η δύναµή του αναδείχτηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας από τον covid-19.
Όµως, όπως κάθε τεχνολογικό εργαλείο, το ∆ιαδίκτυο δεν παράγει αποτελέσµατα από µόνο του.
Αποτελεί, µέσα από µια ανοιχτή οργάνωση, το
µέσο για τη µεταφορά προς την κοινωνία τόσο
του καλύτερου όσο και του χειρότερου. Ελέγχεται
ωστόσο, το κατά πόσο η κοινωνία µας είναι ώριµη να δεχτεί αλλαγές τέτοιας έκτασης και αν έχει
την ψηφιακή επάρκεια να αποκλείσει τα στοιχεία
εκείνα που θα µπορούσαν να αποτελέσουν
προβλήµατα.
Το ∆ιαδίκτυο διαθέτει, επίσης, κάποια µοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε άλλα εργαλεία.
Αυτά το καθιστούν ιδανικό για κοινωνική διαδικασία ανταλλαγής ιδεών µέσα σε ένα υγιές πλαίσιο που ενδεχοµένως θα µπορούσε να ενδυναµώσει τη ∆ηµοκρατία, αν θεωρήσουµε ότι µεταξύ
των θεµελιωδών αρχών της ∆ηµοκρατίας περιλαµβάνονται η ελευθερία του λόγου, η ισοτιµία,
η συµµετοχή στα κοινά και το δικαίωµα στη ζωή.
Όµως, σε τι βαθµό βοηθά όλα αυτά σήµερα η χρήση του ∆ιαδικτύου;

Η έκφραση απόψεων
Με τη δυνατότητα έκφρασης απόψεων που παρέχει στους χρήστες των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Μ.Κ.∆.) δίνει «φωνή» κυριολεκτικά σε
όλους, χωρίς διακρίσεις, λογοκρισία ή περιορισµούς. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί µε κανένα άλλο
µέσο ή ανθρώπινο εργαλείο.
Στην πράξη: Αυτό το εξαιρετικό χαρακτηριστικό
της ελεύθερης έκφρασης συχνά υπονοµεύει το
δηµοκρατικό τµήµα του εαυτού του. Και µάλιστα
υποσκάπτει την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, όταν το µήνυµα που
προκύπτει από τη «φωνή» είναι ψευδεπίγραφο
ή/και παραπλανητικό (τα γνωστά «fake news»).
Σ’ αυτό συµβάλλει και η έλλειψη συγκεκριµένων
δεξιοτήτων εκ µέρους του λήπτη της πληροφορίας.
Τέλος, µηνύµατα µε περιεχόµενο που δεν αρέσει σε κάποιους, τα υποδέχονται οιοργανωµένοι χούλιγκαν (troll) του ∆ιαδικτύου, οι οποίοι καλυπτόµενοι πίσω από την προσωρινή ανωνυµία
τους απαξιώνουν συντάκτη και περιεχόµενο.

Η διασπορά των πληροφοριών
Μέσω του ∆ιαδικτύου µεταδίδεται και κατανέµεται
άµεσα µια πληροφορία σε ένα τεράστιο πλήθος
ανθρώπων µε µη αναστρέψιµη διαδικασία. Η πληροφορία συχνά, όπως έχει γραφεί, είναι δύναµη
και η δύναµη εξουσία. Η διασπορά της εξουσίας
συντηρεί και ενισχύει τη ∆ηµοκρατία.
Στην πράξη: Στο βιβλίο «21 Μαθήµατα για τον 21ο
αιώνα» (2018) ο Harari διατυπώνει την άποψη ότι
δεν πρέπει να βλέπουµε τη ∆ηµοκρατία και τη ∆ικτατορία ως δύο διαφορετικά συστήµατα ηθικών
αξιών, αλλά ως δύο συστήµατα που διαφέρουν σε
θέµατα επεξεργασίας δεδοµένων και κατανοµής
πληροφοριών. Η ∆ικτατορία θέλει την πληροφορία, άρα τη λήψη αποφάσεων και την εξουσία, κατανεµηµένη σε λίγους ανθρώπους, ενώ η ∆ηµοκρατία σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Κατά τον
20ό αιώνα η τεχνολογία εξελίχτηκε δραµατικά, αλλά
εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουµε, δεν υπήρξε π.χ.
ένα σύστηµα που θα µπορούσε σε µικρό χρόνο, µε
απεριόριστη υπολογιστική δύναµη, να επεξεργαστεί όλη τη διαθέσιµη πληροφορία στον πλανήτη,
ώστε να δώσει την εξουσία σε λίγους, δηµιουργώντας συνθήκες ανισορροπίας.
Φυσικά και εδώ, αυτό που θα πρέπει να εξετάσουµε βαθύτερα είναι η ποιότητα των µεταδιδόµενων πληροφοριών. Παρά την έλλειψη µιας
τέτοιας µηχανής επεξεργασίας δεδοµένων, οι κάτοχοι της οποίας θα µπορούσαν να επιβάλουν
τους κανόνες τους, υπάρχουν κάποια συστήµατα που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα ∆ηµοκρατίας ή να λειτουργήσουν ως
δούρειοι ίπποι σ' αυτήν. Ας αναλογιστούµε:
• Τι ακριβώς προβάλλεται µέσω των µηχανών
αναζήτησης και τι θα συµβεί µε τον ψηφιακά άπειρο χρήστη που τις εµπιστεύεται για να πάρει µια
απόφαση;

• Πόσο µπορούµε να εµπιστευτούµε τα Μ.Κ.∆.,
όταν ο Chamath Palihapitiya, τέως αντιπρόεδρος ανάπτυξης, επέκτασης και διεθνοποίησης
της χρήσης του Facebook σε συνέντευξή του
(2017) δήλωσε ότι το µέσο στο οποίο εργαζόταν έως τότε δηµιουργεί λανθασµένα πρότυπα
ανθρώπων εκµεταλλευόµενο την ανθρώπινη
ψυχολογία, διαβρώνει τα θεµέλια της κοινωνίας
και προγραµµατίζει τους χρήστες του;

Η διαφάνεια
Το ∆ιαδίκτυο µπορεί να προσφέρει διαφάνεια και
λογοδοσία σε ενέργειες φορέων, ενώσεων και
κυβερνήσεων. Προσφέρεται για κοινοποίηση
αποφάσεων και διαδικασιών. Αυτό σε µια χώρα,
ασφαλώς ενισχύει τους δηµοκρατικούς θεσµούς.
Στην πράξη: Πόσες κυβερνήσεις ακολουθούν
πρακτικές διαφάνειας µέσω του ∆ιαδικτύου; Πόσες κυβερνήσεις παραθέτουν ακριβή στοιχεία και
λογοδοτούν στον πολίτη; Αντί αυτού διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που θέτουν περιορισµούς στη λειτουργία του ∆ιαδικτύου ή λογοκρίνουν ή περιστέλλουν ελευθερίες στη χρήση των Μ.Κ.∆., προκειµένου να αποκρύψουν οτιδήποτε δεν τους είναι αρεστό.

Οι διαδικτυακές κοινότητες
Το ∆ιαδίκτυο ως ιδανικό µέσο αλληλεπίδρασης
µέσω των Μ.Κ.∆., προσφέρεται για δηµιουργία
κοινοτήτων µάθησης, δηλαδή συνόλων ανθρώπων που συνεργάζονται, έχουν κοινούς στόχους,
κοινό όραµα και επιδιώξεις παρά τη διαφορετικότητά τους, µε σκοπό τη συνεχή παραγωγή γνώσης.
Προσφέρεται, επίσης, και για τη δηµιουργία επαγ-

γελµατικών, πολιτιστικών, πολιτικών, ακτιβιστικών οµάδων, ακόµα και εικονικών κρατών µε θυρεούς και αυτοκράτορες.
Στην πράξη: Αρκετές από τις διαδικτυακές κοινότητες λειτουργούν σε ένα υγιές πλαίσιο και ενισχύουν τη ∆ηµοκρατία, προάγουν τις αξίες του
εθελοντισµού και υποστηρίζουν την κοινωνία. Κάποιες όµως βρίσκουν ως προκάλυµµα το ∆ιαδίκτυο και την προσωρινή ανωνυµία που συνδέεται µε τη λειτουργία του για συντονισµό έκνοµων
ή παράνοµων ενεργειών ή για µαζική διασπορά
αντικοινωνικών απόψεων.

Η διαδικτυακή συλλογή υπογραφών
∆εν είναι λίγες οι φορές που οι περισσότεροι εξ
αυτών που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο κλήθηκαν να ψηφίσουν για διάφορα θέµατα, σε µια διαδικτυακή διαδικασία συλλογής υπογραφών, η
οποία ενδεχοµένως θα πίεζε κυβερνήσεις ή φορείς ώστε να λάβουν ή να αλλάξουν µία απόφαση.
Στην πράξη: Η πραγµατικότητα έδειξε ότι σπάνια ένας φορέας ή µία κυβέρνηση υπέκυψε ή συναίνεσε στις απαιτήσεις που τίθενται µέσω των
διαδικτυακών ψηφοφοριών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις µόνο ικανοποιήθηκε ένα τέτοιο αίτηµα,
όταν οι υπογραφές έφτασαν σε ένα πολύ µεγάλο αριθµό.
Το µόνο που φαίνεται να συµβαίνει τελικά είναι η εκτόνωση των υπογραφόντων. Τέλος, κάποιες φορές οι διοργανωτές τέτοιων ψηφοφοριών λειτουργώντας αντιδηµοκρατικά, προσπαθούν να ελέγξουν τα αντανακλαστικά και
να συσπειρώσουν όσους υπέγραψαν, θεωρώντας τους ως αποθήκη ακολούθων για
«µελλοντική χρήση».

Ολοκληρώνοντας
Το ∆ιαδίκτυο είναι ένα εργαλείο µε µοναδικές δυνατότητες. Έχει τη δύναµη να µετασχηµατίσει την κοινωνία µας και να προάγει τη ∆ηµοκρατία. Αρκεί να το θελήσουν οι χρήστες, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές δεξιότητες που συναρτώνται
µε τον ρόλο του ψηφιακού πολίτη, αλλά και αυτοί που το αξιοποιούν ως χώρο εµπορίου µε ποικίλους τρόπους και «δωρεάν» υπηρεσίες. Σηµειώνεται ότι οι αρχές και οι κανόνες υπάρχουν και εδώ. ∆ύσκολα όµως εφαρµόζονται. Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται ότι οι πολίτες µπορεί να αξιοποιούν µε αυξητικές τάσεις το ∆ιαδίκτυο, αλλά
δεν χρησιµοποιούν όλοι τα Μ.Κ.∆., ενώ παράλληλα αποστασιοποιούνται από τα πολιτικά δρώµενα. Με βάση τα παραπάνω, η απάντηση στο ερώτηµα «Κατά πόσο το ∆ιαδίκτυο θα µπορούσε να ενισχύσει και να διευρύνει το δηµοκρατικό
πολίτευµα;» θα µπορούσε να είναι: Παρά τα όποια πλεονεκτήµατα προσφέρει η χρήση του, δεν µπορεί να υποστηρίξει
κανείς ότι η λειτουργία του ∆ιαδικτύου ενισχύει τη ∆ηµοκρατία στον βαθµό που θα θέλαµε, µολονότι τα χαρακτηριστικά
του δίνουν τη δυνατότητα να συµβεί κάτι τέτοιο.

* Ο Χρήστος Παναγιωτακόπουλος είναι καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστηµίου Πατρών,
αναπληρωτής πρόεδρος του Τµήµατος, µέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ και συντονιστής στη Θ.Ε. ΕΤΑ51 του προγράµµατος ΕΤΑ.
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Όταν οι φοιτητές πρωτοπορούν
Μία σύνθετη και απαιτητική εφαρµογή µε σύγχρονες ευέλικτες
µεθόδους, η οποία επεξεργάζεται δεδοµένα του covid-19, υλοποίησαν φοιτητές του ΕΑΠ και του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής-Θεµατική Ενότητα «Σχεδιασµός Λογισµικού». Συγκεκριµένα, η "Covid-19 Stats" είναι µια εφαρµογή η οποία επεξεργάζεται δεδοµένα που λαµβάνει από την υπηρεσία ιστού (web service) covid2019-api.herokuapp.com η οποία περιέχει στοιχεία για
περιστατικά του κορωνοuού Covid-19 για όλες τις χώρες του κόσµου, τα οποία άρχισαν να καταγράφονται από τις 22/1/2020 και
αφορούν τέσσερις κατηγορίες δεδοµένων ανά χώρα: θανάτους,
ασθενείς που έχουν αναρρώσει, επιβεβαιωµένα κρούσµατα και
ενεργά κρούσµατα. H εφαρµογή επεξεργάζεται τα δεδοµένα, παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία και δεδοµένα µε γραφικό τρόπο πάνω
σε χάρτη.

Τεχνητή νοηµοσύνη και µηχανική µάθηση
Από το 2021-22 η Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του
ΕΑΠ θα προσφέρει ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών
από απόσταση, στην αγγλική γλώσσα, µε τίτλο "Data Science and
Machine Learning (DAMA)". Το Πρόγραµµα θα έχει στόχο να εκπαιδεύσει επιστήµονες κάθε ειδικότητας -από γιατρούς και µηχανικούς µέχρι βιολόγους και κοινωνιολόγους- στις σύγχρονες
επιστηµονικές τάσεις που κυριαρχούν σήµερα στην τεχνητή νοηµοσύνη και τη µηχανική µάθηση. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει ο καθένας από αυτούς τους επιστήµονες στην ιδιαίτερη γνώση που έχει επάνω στα «δικά του»
δεδοµένα, δηµιουργώντας νέα προστιθέµενη αξία τόσο για τον
ίδιο όσο και για την επιστήµη γενικότερα. Απαιτούµενη προvπόθεση για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα αυτό αποτελεί η ώριµη µαθηµατική σκέψη και η θέληση των υποψηφίων να λύσουν πραγµατικά προβλήµατα του τοµέα τους µέσα από υπολογιστικές µεθόδους και εργαλεία. Το Πρόγραµµα θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση της πληθώρας των πρωτογενών, πολυδιάστατων,
πολυµορφικών και κατανεµηµένων δεδοµένων που έχουν χαρακτηριστεί ως η κινητήρια δύναµη της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης.
Ακαδηµαuκή Επιτροπή Εποπτείας: Βασίλης Βερύκιος, ∆ηµήτρης
Καλλές, Αχιλλέας Καµέας, (ΕΑΠ), Ιωάννης Ρίζος (Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων), Γιώργος Τσιρώνης (Πανεπιστήµιο Κρήτης).

µατα Σπουδών, τα οποία έχουν τη µορφή e-learning.
-Το πρώτο Σύντοµο Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο «Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιµότητα στο πλαίσιο της κλιµατικής αλλαγής»
έχει διάρκεια 10 εβδοµάδες και αντιστοιχεί σε 302 ώρες εκπαίδευσης. Είναι µεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασµό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε: α) υπεύθυνους τεχνικών υπηρεσιών δηµοσίων φορέων και οργανισµών και ιδιωτικών εταιρειών, β) λήπτες αποφάσεων, γ) γεωεπιστήµονες και δ) επιστήµονες συναφών ειδικοτήτων, όπως περιβαλλοντολόγοι και πολιτικοί µηχανικοί.
Επιστηµονικά Υπεύθυνη: δρ. Νίκη Ευελπίδου, καθηγήτρια, Τµήµα
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.
-Το δεύτερο ΣΠΣ έχει τίτλο «∆ιδακτικές προσεγγίσεις στον Προγραµµατισµό µε το Scratch», έχει διάρκεια 8 εβδοµάδες και αντιστοιχεί σε 120 ώρες εκπαίδευσης. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του
οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης.
Αυτό το Σύντοµο Πρόγραµµα Σπουδών αφορά στις διδακτικές προσεγγίσεις που µπορούν να εφαρµοστούν στη διδασκαλία του προγραµµατισµού, ειδικά σε αρχαρίους. Οι δεξιότητες προγραµµατισµού που οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν από την παρακολούθηση του µαθήµατος συµβάλλουν στην ταχύτερη εκµάθηση γλωσσών προγραµµατισµού, καθώς και στην εύρεση εργασίας στον τοµέα της πληροφορικής.
Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, καθηγητής
ΠΤ∆Ε, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
-Το τρίτο ΣΠΣ µε τίτλο «Εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση ∆εδοµένων (SPSS)» έχει διάρκεια 6 εβδοµάδες και αντιστοιχεί σε
120 ώρες εκπαίδευσης. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί σε
Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
∆ιεθνές Συνέδριο για τον χώρο,
την τέχνη και την αρχιτεκτονική

Τέσσερα νέα Σύντοµα Προγράµµατα
µε e-learning
Η Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας πρόκειται να προσφέρει από τον Μάιο του 2021 τέσσερα νέα Σύντοµα Προγράµ-

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Σύγχρονες µέθοδοι
αποτύπωσης µνηµείων
Με επιτυχία ξεκίνησε από τις 29 Μαρτίου το νέο Σύντοµο Πρόγραµµα Σπουδών «Αποτυπώσεις µνηµείων και συνόλων πολιτιστικής κληρονοµιάς: Σύγχρονες µέθοδοι και τεχνολογίες». Στόχος του Προγράµµατος είναι η θεωρητική προσέγγιση της τεκµηρίωσης των µνηµείων, µε έµφαση στη γεωµετρική τεκµηρίωση και αποτύπωση, η περιγραφή του περιεχοµένου της αποτύπωσης
και η παρουσίαση σύγχρονων µεθόδων και τεχνολογιών για την
αποτύπωση και ανάλυσή τους. Θα εξετασθούν διεξοδικά οι τεχνικές
για την καταγραφή και χαρτογράφηση αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων, καθώς και οι µέθοδοι για την ερµηνεία και ανάλυση των
δεδοµένων και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων.
Οι θεµατικές ενότητες του προγράµµατος είναι οι εξής: 1. Πολιτιστική κληρονοµιά-ορισµοί, 2. Εισαγωγή στον τρισδιάστατο σχεδιασµό, 3. Μεθοδολογίες αποτύπωσης, 4. Φωτογραµµετρική µέθοδος αποτύπωσης, 5. Πληροφοριακά συστήµατα για τη διαχείριση µνηµείων.
Το Πρόγραµµα θέτει και πρακτικές εφαρµογές µε τη χρήση λογισµικού τρισδιάστατης µοντελοποίησης, φωτογραµµετρίας και γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS). Λόγω του µεγάλου
ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για το Πρόγραµµα, θα προσφερθεί

Αφορά στις βασικές αρχές που διέπουν τη στατιστική. ∆ίνεται έµφαση τόσο στην περιγραφική όσο και στην επαγωγική στατιστική. Επιπλέον, δίνεται έµφαση στη διερεύνηση σχέσεων µεταξύ
µεταβλητών και στις βασικές µεθόδους στατιστικής ανάλυσης, καθώς και στη χρήση του λογισµικού SPSS, σε κοινά λάθη που εµφανίζονται συχνά σε στατιστικές αναλύσεις και στην έννοια της
αβεβαιότητας. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες χρήσης του λογισµικού στατιστικής ανάλυσης (SPSS) που οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν
αποτελούν βασικό εφόδιο για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών στο πλαίσιο πανεπιστηµιακών ή µη σπουδών ενός µεγάλου
εύρους επιστηµών.
Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, καθηγητής
ΠΤ∆Ε, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
-Το τέταρτο Σύντοµο Πρόγραµµα Σπουδών έχει τίτλο «Στατιστικά
µοντέλα µετα-ανάλυσης µε τη χρήση της R (Απλή µετα-ανάλυση
και µετα-ανάλυση δικτύου)», έχει διάρκεια 11 εβδοµάδες και αντιστοιχεί σε 120 ώρες εκπαίδευσης. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του
οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης.
Αφορά στη στατιστική µέθοδο της µετα-ανάλυσης και της µεταανάλυσης δικτύου. Θα παρουσιαστεί η µέθοδος της συστηµατικής ανασκόπησης και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο κοµµάτι της
στατιστικής σύνθεσης στοιχείων µε τη µέθοδο της µετα-ανάλυσης. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες εφαρµογής της κλασικής µεταανάλυσης, όσο και της µετα-ανάλυσης δικτύου που οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν αποτελούν βασικό εφόδιο για ερευνητές που
επιθυµούν είτε να διεξαγάγουν µια µετα-ανάλυση ή να είναι σε
θέση να την κατανοήσουν, κατά κύριο λόγο στο επιστηµονικό πεδίο της υγείας.
Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος, καθηγητής
ΠΤ∆Ε, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

νέος κύκλος σπουδών, όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.eap.gr.

Νέες εξειδικεύσεις
στο πεδίο του φωτισµού
Πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση των εταίρων του Προγράµµατος "ECOSLIGHT" για την επικύρωση των παραδοτέων του
WP2 και τη δηµιουργία νέων εξειδικεύσεων στο πεδίο του φωτισµού. Το Πρόγραµµα είναι χρηµατοδοτούµενο από το ERASMUS+
και διευθύνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε τους
εταίρους: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας, European Grants International Academy, Leibniz Institute
of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Link Campus University, European Lighting Cluster Alliance, Europaischer Verband Beruflicher, Bildungstrager, Universite Paul Sabatier Toulouse III, Bundesverband der Trager beruflicher Bildung eV, ECQA GmBh, Association Francaise de l’ Eclairage. Στόχος του Προγράµµατος είναι η εύρεση νέων ειδικεύσεων σχετικών µε τον σχεδιασµό φωτισµού σε ευρωπαuκό επίπεδο, καθώς και στην παροχή ειδίκευσης µέσω της δηµιουργίας ενός MOOC στοχευµένου στο να εφοδιάσει τους συµµετέχοντες µε τις απαραίτητες δεξιότητες που
θα χρειαστούν.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και η Θεµατική Ενότητα "Τέχνη-Αρχιτεκτονική-Πολεοδοµία" της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών συνδιοργάνωσαν το τριήµερο
∆ιεθνές Συνέδριο "Space, Art and Architecture Between
East and West: The Revolutionary Spirit" διαδικτυακά στις
18,19 και 20 Μαρτίου 2021. Λόγω της πανδηµίας του
covid-19, το Συνέδριο διεξήχθη αποκλειστικά διαδικτυακά, µε ανοικτή πρόσβαση στο κοινό, το οποίο συµµετείχε διαδραστικά, µε ερωτήσεις και παρεµβάσεις που
απαντήθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά από τους οµιλητές. Η γλώσσα διεξαγωγής του ήταν η αγγλική.
Το Συνέδριο εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών
εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνεγερσίας, συνεχίζοντας την παράδοση της διοργάνωσης µεγάλων διεθνών εκδηλώσεων γύρω από ζητήµατα τέχνης και χώρου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Το Συνέδριο έχουν παρακολουθήσει µέχρι σήµερα περισσότεροι από 2.000 θεατές από όλο τον κόσµο, καθώς παραµένει διαθέσιµο για παρακολούθηση στο κανάλι του ΕΑΠ στο Youtube.

∆ιεθνής αναγνώριση και έκδοση
Μία ακόµη διεθνής αναγνώριση για το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο, καθώς, όπως ενηµέρωσε η καθηγήτρια
Αργυρώ Λουκάκη, ο εκδοτικός οίκος "Cambridge Scholars" θα εκδώσει επιµεληµένο τόµο µε τίτλο "On Monumentality", που βασίζεται στο οµότιτλο συνέδριο του
2019, το οποίο είχε πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο
Ακρόπολης.
Επιµελητές του τόµου είναι ο ΣΕΠ και µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Σταύρος Αλιφραγκής και η καθηγήτρια Αργυρώ Λουκάκη (DPhil, Oxford, MA, Sussex, MA,
Πάντειον, Αρχιτ.-Μηχ. ΕΜΠ). Όπως αποδεικνύεται, τα
συνέδρια αυτά έχουν ιδρύσει και παράδοση εκδοτική σε
ζητήµατα τέχνης και χώρου.
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ME EΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ WEBINAR

«Η Μεντορική ως στρατηγική επιλογή
στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης»
Η εφαρµογή ενός Προγράµµατος Μεντορικής αποτελεί για τα ανώτατα Ιδρύµατα της χώρας µια επιλογή που
µπορεί να οδηγήσει σε οργάνωση, επιτυχίες και προβολή της ερευνητικής παρουσίας τους στη χώρα µας,
αλλά και τον υπόλοιπο κόσµο. Κατ' επέκταση αποτελεί
για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ένα στρατηγικό
«µονοπάτι».
Το θέµα αναπτύχθηκε εκτενώς στο Webinar µε τίτλο «Η
Μεντορική ως στρατηγική επιλογή του ΕΑΠ» που
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Μαρτίου, µε τη συµµετοχή των φοιτητών του 3ου και 4ου έτους σπουδών
των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών «∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆ΕΟ)», «∆ηµόσια ∆ιοίκηση (∆Η∆)» και «∆ιοίκηση Τουρισµού (∆ΙΤ)» της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών (ΣΚΕ) του Ιδρύµατος, καθώς
και αποφοίτων του πρώτου.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μάνατζµεντ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών και το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Την παρουσίαση χαιρέτισαν ο πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας,
ο αντιπρόεδρος ∆ιοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής
Μέριµνας καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, ο αντιπρόεδρος Έρευνας και ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης αναπληρωτής καθηγητής Κώστας Καραµάνης και ο αντιπρόεδρος Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, αναπληρωτής καθηγητής Γ. Σκρουµπής.
Οµιλητές ήταν ο κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών Αθ. Μιχιώτης, ο ∆. Πλέσσας, ανώτατο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, η Β. Μαντέλλου, υποψήφια
διδάκτωρ της ΣΚΕ και ο Θ. Βαγενάς, συντονιστής του
Γραφείου ∆ιασύνδεσης του ΕΑΠ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν µαγνητοσκοπηµένες συνεντεύξεις µε τη Lynn Whiteside,
διευθύντρια Απασχόλησης της Σχολής ∆ιοίκησης του
Πανεπιστηµίου Stirling, τη Fiona McMillan, υπεύθυνη του
Γραφείου Αποφοίτων και Επιχειρηµατικής ∆έσµευσης

του Πανεπιστηµίου Stirling και τον Piotr Kasperek, απόφοιτο και καθοδηγούµενο σε Πρόγραµµα Μεντορικής
του Πανεπιστηµίου Stirling.
-Ο πρόεδρος του ΕΑΠ καθώς και οι αντιπρόεδροί του,
κατά τον χαιρετισµό τους, επισήµαναν τη σηµασία της
Μεντορικής και τους λόγους για τους οποίους θεωρείται
στρατηγική επιλογή. Έτσι, το Ίδρυµα έχοντας δηµιουργήσει µια τεράστια δεξαµενή αποφοίτων, οι οποίοι
βρίσκονταν ήδη στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια
φοίτησής τους, µε την εφαρµογή ενός κατάλληλου Προ-

γράµµατος Μεντορικής µπορεί να βρεθεί στην πρωτοπορία των ΑΕΙ της χώρας σε αυτόν τον τοµέα.
-Στην οµιλία του ο καθηγητής Αθ. Μιχιώτης έδωσε έµφαση στη σηµασία του όλου εγχειρήµατος για το ΕΑΠ,
στην κατεύθυνση απόκτησης Μεντορικής Κουλτούρας,
που αποτελεί και την κινητήρια δύναµη των Προγραµµάτων Μεντορικής, προκειµένου να εξασφαλίσει µε αυτόν τον τρόπο τη βιωσιµότητά τους στο µέλλον.
-Ο κ. Πλέσσας µεταφέροντας την εµπειρία του από την
προσωπική του διαδροµή επεσήµανε τη σύνδεση της
Μεντορικής µε την απασχολησιµότητα και την εργασιακή
απόδοση ως παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική επιτυχία. Οι συνεντεύξεις από το Πανεπιστήµιο
Stirling τόνισαν τα οφέλη από το Πρόγραµµα Μεντορικής για τους συµµετέχοντες, την ανάγκη ύπαρξης ηλεκτρονικής πλατφόρµας Μεντορικής καθώς και τη ση-

µασία του Προγράµµατος Μεντορικής στην ενεργοποίηση
της κοινότητας των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου και
στη συµβολή τους στην προετοιµασία των τελειόφοιτων
για τη µετέπειτα σταδιοδροµία τους.
-Η κυρία Μαντέλλου εστίασε στη σηµασία της Μεντορικής ως µιας σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα σε
ένα άτοµο µε λιγότερη ή περιορισµένη εµπειρία, τον καθοδηγούµενο (Mentee), και σε ένα άλλο άτοµο που διαθέτει σηµαντική εµπειρία, τον καθοδηγητή (Mentor), και
µπορεί να εµπνεύσει και να παρακινήσει άλλους ανθρώπους στην επιτυχία. Επίσης, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά των ∆οµηµένων Προγραµµάτων
Μεντορικής, τα οποία στηρίζονται στον εθελοντισµό, τη
δηµιουργία των κατάλληλων ζευγών (µέντορας-καθοδηγούµενος), τη σαφή στοχοθεσία, τη διάρκεια του προγράµµατος, καθώς και τον ρόλο του Γραφείου ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου ως συντονιστή των συγκεκριµένων δράσεων. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι ανάγκες που καλύπτει ένα Πρόγραµµα Μεντορικής για τον
Μέντορα, τον Καθοδηγούµενο και το Πανεπιστήµιο.
-Ο κ. Βαγενάς εστίασε στον ρόλο του Γραφείου ∆ιασύνδεσης στο όλο εγχείρηµα, καθώς εξ ορισµού κατέχει έναν
νευραλγικό ρόλο σε κάθε Πανεπιστήµιο, αφού συνδέει το
Πανεπιστήµιο µε την κοινωνία και την αγορά εργασίας.
Στο τέλος των οµιλιών και παρουσιάσεων, πολλοί από
τους παρακολουθούντες έθεσαν ερωτήµατα τα οποία
εστίασαν στα οφέλη που αναµένεται να αποκοµίσουν οι
συµµετέχοντες σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων, στον
τρόπο διασυνδεσιµότητας των φοιτητών µε τους αποφοίτους και την αγορά εργασίας στην οποία επιθυµούν
να σταδιοδροµήσουν, καθώς και στο κρίσιµο θέµα της
δηµιουργίας στα Προγράµµατα Μεντορικής των κατάλληλων ζευγών Μέντορα-Καθοδηγούµενου.
Η εκδήλωση έκλεισε µε σύνοψη των βασικότερων συµπερασµάτων και τη δέσµευση από τους διοργανωτές
για οικοδόµηση ανοικτού και στέρεου διαύλου επικοινωνίας µε τους ενδιαφερόµενους φοιτητές και αποφοίτους.

∆ιαδικτυακά η ορκωµοσία 6.103 φοιτητών
Ένα Σαββατοκύριακο, αφιερωµένο στις Ορκωµοσίες και τις Τελετές Απονοµής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τίτλων
Σπουδών της «νέας γενιάς» επιστηµόνων που ολοκλήρωσαν
τις σπουδές τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ήταν το
Σαββατοκύριακο 13 και 14 Μαρτίου. Οι τελετές έγιναν διαδικτυακά και µέσω live streaming, λόγω της πανδηµίας του COVID
19. Συγχαρητήρια έδωσαν µε τις οµιλίες τους στους αποφοίτους των Προγραµµάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. και τις οικογένειές τους, ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ιδρύµατος Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, οι τρεις Αντιπρόεδροι του
Ιδρύµατος, ο Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος και οι Αναπληρωτές Καθηγητές Κωνσταντίνος Καραµάνης και Γεώργιος
Σκρουµπής, οι τρεις Κοσµήτορες των Σχολών του, Καθηγητές
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Αντώνιος Λιοναράκης και Αθανάσιος
Μιχιώτης και ο Οµότιµος καθηγητής της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών ∆ηµήτριος Ζευγώλης.
«Εκ µέρους της ∆ιοίκησης του Ε.Α.Π., των Καθηγητών και του
∆ιοικητικού Προσωπικού και της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας
θέλω να εκφράσω τα θερµά συγχαρητήρια µου στους αποφοίτους και στις οικογένειές τους για την απόκτηση των τίτλων τους» είπε στην οµιλία του ο κ. Ζώρας. «Το Ε.Α.Π. είναι
ένα Πανεπιστήµιο που συνεχώς βελτιώνει τη θέση του συστηµατικά και σε όλα τα επίπεδα, στο επιστηµονικό, το ακαδηµα`κό και το διοικητικό. Σύντοµα δε, θα βελτιώσει τις υποδοµές του και το επιστηµονικό επίπεδο σπουδών του» ανέ-

φερε. «Πρόσφατα το Ίδρυµά µας πέτυχε το στόχο του και µε
την αντικατάσταση των εξετάσεων που δίνονταν κάθε χρόνο
σε εξετάσεις εξ αποστάσεως λόγω των ειδικών συνθηκών της
πανδηµίας, κάτι που δέχτηκε τα θετικά σχόλια των φοιτητών
και φοιτητριών του για την επιτυχηµένη διαδικασία που ακολουθήθηκε» είπε ο κ. Ζώρας. «Το πτυχίο του Ε.Α.Π. έχει µια

ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικό και επιστηµονικό γίγνεσθαι
της χώρας µας και οι απόφοιτοί του είναι πρεσβευτές και πλέον εκπρόσωποί του, καθώς εκφράζουν και µεταφέρουν τις απόψεις του και το κύρος του. Φέρουν δε ευθύνη για την προβολή του αφού το τίµησαν και τους τίµησε» κατέληξε ο Πρόεδρος
του Ε.Α.Π. και έδωσε τα θερµά συγχαρητήρια του στο ακαδη-

µα`κό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύµατος . «Το
Ε.Α.Π. έχει αναγνωριστεί και σε ∆ιεθνές επίπεδο και βρίσκεται σε συνεχείς προσπάθειες αναβάθµισης των Προγραµµάτων του» είπε από την πλευρά του στην οµιλία του ο κ. Ευσταθόπουλος. «Ήδη δροµολογείται η λειτουργία νέων Προγραµµάτων σε σύγχρονα επιστηµονικά αντικείµενα, αλλά και
περαιτέρω ενίσχυση όσων ήδη προσφέρονται. Παράλληλα οργανώνονται δράσεις διασύνδεσης των αποφοίτων του αλλά και
συνεργασίες µε άλλα Πανεπιστήµια σε κοινές δράσεις που στοχεύουν στη διεθνοποίηση του Ε.Α.Π.».
O Αντιπρόεδρος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Σκρουµπής ευχήθηκε συγχαρητήρια στους φοιτητές για την επιτυχή κατάληξη των σπουδών τους τονίζοντας ότι «η λήψη του πτυχίου σας,
ήταν το επιστέγασµα µιας ώριµης και συνειδητής επιλογής σας.
Το Ε.Α.Π. είναι ένα Παν/µιο «Ανοικτό» στην κοινωνία, «Ανοικτό» σε ιδέες, «Ανοικτό» σε προτάσεις, έτσι ώστε όλοι να γίνουµε καλύτεροι και να πετύχουµε το στόχο µας».
Επίσης ο Αντιπρόεδρος Έρευνας και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Καραµάνης τόνισε στους φοιτητές και στις οικογένειές τους ότι είναι άξιοι συγχαρητηρίων και ότι «οι απόφοιτοι του Ε.Α.Π. αποτελούν τη µεγάλη δύναµη και προβολή της συστηµατικής και πρωτοποριακής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία συµβάλλει στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού δυναµικού της χώρας µας».
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Η απόφαση της Α'
Οικουµενικής Συνόδου
Με απόφαση της Α' Οικουµενικής Συνόδου, το 325 µ.Χ.
το Πάσχα ορίστηκε να εορτάζεται σ’ όλη τη χριστιανοσύνη την πρώτη Κυριακή µετά την πανσέληνο της εαρινής ισηµερίας και µετά το εβρα5κό Πάσχα, προκειµένου
να τηρείται η σειρά των γεγονότων. Όµως, από την εισαγωγή του Γρηγοριανού Ηµερολογίου, Ανατολικοί και
∆υτικοί γιορτάζουν το Πάσχα σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, οι µεν βάσει του παλαιού ηµερολογίου, οι δε βάσει
του νέου. Αν και το Οικουµενικό Πατριαρχείο έχει υιοθετήσει το νέο ηµερολόγιο από τις αρχές του 20ού αιώνα, για το Πάσχα ακολουθεί το παλαιό. Οι προσπάθειες για κοινό εορτασµό µεταξύ όλων των δογµάτων και
οµολογιών του χριστιανισµού δεν έχουν ευοδωθεί έως
σήµερα.

Πάσχα:

Πέρασµα, ∆ιάβαση, Ανάσταση!
Γράφει ο Χρήστος Καραγιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κοσµήτορας
Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ και ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου "Ορθόδοξη Θεολογία
και Θρησκευτικός Πλουραλισµός"

Σ

ε λίγες ηµέρες θα γιορτάσουµε το Πάσχα,
την κορυφαία γιορτή της χριστιανοσύνης,
τη γιορτή που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη θρησκευτικότητα, τα ήθη, τα έθιµα και
τις παραδόσεις του ελληνικού λαού. Το ελληνικό Πάσχα είναι συνυφασµένο µε την ύπαιθρο,
τη φύση, τα µικρά χωριά που γεµίζουν από πολύβουες φωνές, µε τους κατανυκτικούς ύµνους
της Εκκλησίας, τις σιωπηλές περιφορές µε µια
λαµπάδα στο χέρι, τον πένθιµο ή τον χαρµόσυνο
χτύπο της καµπάνας, τα λαµπρά πυροτεχνήµατα, τα κόκκινα αυγά, το γιορτινό τραπέζι.
Πέρα από αυτό όµως, Πάσχα είναι πολλά περισσότερα και πολύ πιο σηµαντικά. Ιστορικά συνιστά το πέρασµα, τη διάβαση των Ισραηλιτών
από τη γη της δουλείας, την Αίγυπτο, στην οδοιπορία του για τη Γη της Επαγγελίας. Ενώ για
τη ∆ύση κυρίαρχη γιορτή είναι αυτή της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, για την ορθόδοξη παράδοση Πάσχα είναι η Λαµπρή. Ο Άγιος Ιωάννης ∆αµασκηνός αποδίδει µε εξαιρετικό τρόπο τη σηµασία του αναφωνώντας «Αναστάσεως ηµέρα λαµπρυνθώµεν, λαοί, Πάσχα Κυρίου

Πάσχα». Η Ανάσταση συνιστά το κυρίαρχο στοιχείο που σηµατοδοτεί την ορθόδοξη χριστιανική αυτοσυνειδησία. Ενώ µε την ενανθρώπηση του Λόγου ο Θεός εισήλθε στην ιστορία, µε
την Ανάστασή του ο άνθρωπος εισήλθε στην
αιωνιότητα.
Πρόκειται για την κατάργηση του φόβου του θανάτου, που επέρχεται µετά το τριήµερο Πάθος,
µε την Ανάσταση του Χριστού: «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας».
Ο θάνατος είναι το επακόλουθο της Πτώσης του
ανθρώπου και της διακοπής της κοινωνίας του
µε τον Θεό. Με την Ανάσταση ο Χριστός νικά
τον θάνατο, απελευθερώνει τον άνθρωπο από
τα δεσµά του διαβόλου, χαρίζει τη γλυκιά
προοπτική της αιώνιας βασιλείας. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το επιστέγασµα της αποκατάστασης και ανακεφαλαίωσης του µεταπτωτικού ανθρώπου και ολόκληρης της δηµιουργίας.
Η βαθύτερη βιωµατική εµπειρία του αναστάσιµου µηνύµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη
µε τη µελέτη και κατανόηση των πηγών της Ορ-

θόδοξης Εκκλησίας µε την καλλιέργεια της Θεολογίας, µε την επιστροφή του ανθρώπου, στο
πλαίσιο µιας εσωτερικής αναζήτησης κι ενός
εσωτερικού επαναπροσδιορισµού, στην κοινωνία µε τον Θεό και στη λυτρωτική απάντηση
σε ένα πλήθος ερωτηµάτων που τον απασχολούν, όντας αποκοµµένος, εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής, από την αλήθεια του θεολογικού µηνύµατος.
Αυτή την πνευµατική αναζήτηση υπηρετεί το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Ορθόδοξη
Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισµός» του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες σε
αυτό να αποκτήσουν βαθύτερη θεολογική παιδεία και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους
µε τον Θεό και τον εαυτό τους µελετώντας, αναζητώντας, ερµηνεύοντας, κατανοώντας τον τρόπο µε τον οποίο αποκαλύπτεται το προαιώνιο
σχέδιο της Θείας Οικονοµίας για τη σωτηρία του
ανθρώπου.
Πρόκειται για µια πνευµατική διάβαση, ένα πέρασµα από τον υλικό και ευδαιµονικό κόσµο,

που η πλειοψηφία βιώνει στο σύγχρονο γίγνεσθαι, σε µια πνευµατική προσέγγιση που
θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον
άνθρωπο ως πρόσωπο, ως κάτι ουσιαστικό κι
όχι ως κάτι αδιάφορο, ένα απρόσωπο στοιχείο
µιας δηµοσιονοµικής ή οικονοµικής καταγραφής.
Η εµπειρία που βιώνουµε όλοι όσοι µετέχουµε στο Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραµµα µάς δίδει τα εφόδια να κατανοήσουµε το βαθύτερο
µήνυµα του Πάσχα, το σταυροαναστάσιµο ορθόδοξο βίωµα που κατακλύζει την εσωτερική
ύπαρξη του ανθρώπου. ∆οκιµαζόµαστε, σταυρωνόµαστε µαζί µε τον Χριστό και ανασταινόµαστε µαζί του βιώνοντας όχι την ευδαιµονική
χαρά, αλλά τη χαρά που προκύπτει µετά τη δοκιµασία, µετά τη διάβαση της εσωτερικής µας
«Ερυθράς Θάλασσας», όταν αφήνουµε πίσω
µας φόβους, ανησυχίες, θλίψεις και βλέπουµε
µε οδοδείκτη τον αναστάντα Χριστό την προοπτική που εκείνος, απλόχερα, µε αγάπη µας
χάρισε µε τη θυσία του στον σταυρό!
Καλή Ανάσταση!

Γιορτή πνευµατικής
ανανέωσης και ελπίδας
Με µοναδικό τρόπο κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει το
Πάσχα, τη µεγαλύτερη γιορτή της ορθοδοξίας, µε τον δικό
της µοναδικό τρόπο.Με τον ερχοµό της γιορτής του Πάσχα, οι αισθήσεις των ορθόδοξων χριστιανών γεµίζουν
χαρά, καθώς αναµένουν την πνευµατική ανανέωση.
Στα γραφικά χωριουδάκια, αλλά και στις πόλεις, ζωντανεύει
η πλούσια ελληνική λα:κή παράδοση, που είναι συνυφασµένη µε τον σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Οι Έλληνες βιώνουν ένα Πάσχα µυσταγωγικό, κατά
τη διάρκεια του οποίου το Θείο ∆ράµα εκτυλίσσεται µε σεβασµό και κατάνυξη στις εκκλησίες. Παράλληλα, οι µέρες
αυτές συνοδεύονται από έθιµα και παραδόσεις που αντέχουν στον χρόνο. Τα κόκκινα αυγά, τα τσουρέκια, το κάψιµο του Ιούδα, ο Επιτάφιος, οι λαµπάδες µε το Άγιο Φως,
τα βαρελότα που χαιρετίζουν την
Ανάσταση, η µαγειρίτσα, το τσούγκρισµα των κόκκινων αυγών, το
φιλί της αγάπης και το σούβλισµα
του αρνιού την Κυριακή του Πάσχα
είναι µερικά από τα πιο γνωστά
έθιµα που κυριαρχούν ακόµα και
σήµερα.

Η ορθόδοξη θεώρηση για την Ανάσταση
συµπυκνώνεται στον πασίγνωστο ύµνο:

Από το Θείο ∆ράµα
στη χαρά της Ανάστασης
H πένθιµη ατµόσφαιρα της Μεγάλης Εβδοµάδας και η χαρά που
τη διαδέχεται το βράδυ της Ανάστασης δεν βιώνονται µε την
ίδια κατάνυξη και τον ίδιο ενθουσιασµό από ολόκληρο τον χριστιανικό κόσµο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει µεγαλύτερη έµφαση
στην Ανάσταση του Κυρίου, ενώ η ∆υτική στον θρήνο για τον
θάνατό του.

"Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας και
τοις εν τοις µνήµασι ζωήν
χαρισάµενος".
Τους πρώτους µετά Χριστόν αιώνες, οι εορτασµοί της Μεγάλης Εβδοµάδας και του Πάσχα
δεν υπήρχαν, καθώς οι Χριστιανοί ήταν µια διωκόµενη µειονότητα. Όλα άλλαξαν τις ηµέρες
του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου
και οι πρώτες λειτουργίες της Μεγάλης Εβδοµάδας ξεκίνησαν στην Ιερουσαλήµ.
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Βιβλιοθήκη ΕΑΠ:
«Παράθυρο» στην Ευρώπη
Λειτουργεί ως Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή
της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών, Χαράλαµπο Ανθόπουλο

Σηµείο πρόσβασης
σε δεδοµένα

Ο

ι βιβλιοθήκες διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διάδοση
της γνώσης, ως συλλέκτες και φύλακες της κληρονοµιάς
µας. Όταν µάλιστα γίνονται ευρωπα^κό σηµείο αναφοράς,
τότε η συµβολή τους αποκτά ακόµα πιο βαρύνουσα σηµασία.
Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ στο Παράρτηµα Αθήνας έχει ορισθεί ως Κέντρο Ευρωπα^κής Τεκµηρίωσης (ΚΕΤ) µε απόφαση της Ευρωπα^κής
Επιτροπής από τον Οκτώβριο του 2020 µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο
τον Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών κ. Χαράλαµπο
Ανθόπουλο. Υπό την ιδιότητά αυτή είναι αποδέκτης του συνόλου
της ευρωπα^κής τεκµηρίωσης που παράγεται από τα ευρωπα^κά θεσµικά όργανα.
«Όσοι επιθυµούν να αποκτήσουν πρόσβαση
σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέµατα επιστηµονικής
έρευνας που άπτονται της Ευρωπα^κής Ολοκλήρωσης µπορούν
να επισκέπτονται και χρησιµοποιούν την Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και το Κέντρο Ευρωπα^κής Τεκµηρίωσης (ΚΕΤ)»,
ανέφερε ο κ. Ανθόπουλος,
παρουσιάζοντας παράλληλα, τους στόχους του Κέντρου.
Όπως είπε, σκοπός του είναι
να εδραιώσει τις σχέσεις µε τα
Κέντρα Ευρωπα^κής Πληροφόρησης (EDICs) καθώς και µε άλλα
δίκτυα της Ε.Ε. µε σκοπό τη σύνδεση
της τοπικής κοινότητας µε την Ευρώπη, να διοργανώνει και να συνδιοργανώνει διαλόγους µε τους πολίτες, συζητήσεις,
συνέδρια, σεµινάρια κ.λπ. και να συµµετέχει στις
γενικές δραστηριότητες πληροφόρησης της Επιτροπής σχετικά µε την Ε.Ε.
Παράλληλα, το Κέντρο, ως υπηρεσία πληροφόρησης και σηµείο
αναφοράς για θέµατα Ε.Ε. έχει ως στόχο να οργανώνει, να συντηρεί, να ενηµερώνει, να διαδίδει, να καθοδηγεί, για τα ευρωπα^κά θέµατα, έτσι ώστε οι πολιτικές της Ευρωπα^κής Ένωσης να είναι γνωστές και προσιτές στους ακαδηµα^κούς, στους φοιτητές
και στο κοινό.

Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από:
• Την προνοµιακή παραγγελία πολλαπλών αντιτύπων στο EU-Bookshop και διάθεση αυτών.
• Τον ηλεκτρονικό κατάλογο (opac) για τον εύκολο εντοπισµό των
κοινοτικών τεκµηρίων.
• Τον δανεισµό και διαδανεισµό.
• Την πρόσβαση στις κοινοτικές βάσεις δεδοµένων, όπως : Eurlex, Eurostat, Cordis κ.α., υπό την καθοδήγηση του προσωπικού του.
• Την υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών στον διακοµιστή
της Ε.Ε. «Εuropa» και γενικά στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών
πληροφόρησης.
• Την υποστήριξη των χρηστών για τη συγκέντρωση βιβλιογραφιών για την εκπόνηση
εργασιών.
• Την δωρεά διανοµή ευρωπα^κού εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού στους χρήστες της.
Να σηµειωθεί πως το Κέντρο Ευρωπα^κής Τεκµηρίωσης διαθέτει
σύγχρονη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία που εµπλουτίζεται συστηµατικά, ενώ
συνεργάζεται στενά µε τα υπόλοιπα τµήµατα του Ιδρύµατος,
ώστε η πληροφόρηση να διακινείται άµεσα και αποτελεσµατικότερα.
Θυµίζουµε, ότι τα Κέντρα Ευρωπα^κής Τεκµηρίωσης ιδρύθηκε από
την Ευρωπα^κή Επιτροπή το 1963. Λειτουργούν ως επί το πλείστον εντός των
βιβλιοθηκών των φορέων υποδοχής, σε Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα. Συµβάλλουν στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ευρωπα^κής Επιτροπής σχετικά µε την Ευρωπα^κή Ένωση (Ε.Ε.) µε
στόχο την καλύτερη επικοινωνία µε τους πολίτες, ιδίως µε την ακαδηµα^κή κοινότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και την παροχή εµπεριστατωµένων πληροφοριών όσον αφορά την ΕΕ και τις
πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπα^κής Επιτροπής. Υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας και ο συντονισµός τους γίνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπα^κής Επιτροπής στο κάθε
κράτος µέλος.

Ηµέρα της Ευρώπης-9 Μαΐου
Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ... συναντά την τοπική κοινωνία
Eνόψει του εορτασµού της Ηµέρας της Ευρώπης (9ης
Μα%ου), µαθητές ∆ηµοτικών σχολείων θα παραλάβουν
και θα ανακαλύψουν την Ευρώπη µε διασκεδαστικό
τρόπο (βιβλία δραστηριοτήτων, παιχνίδια) µέσα από
σχετική δράση της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ.

Η πρόσβαση στα έγγραφα αποτελεί καίριο στοιχείο
της πολιτικής για τη διαφάνεια που εφαρµόζεται στο
εσωτερικό των ευρωπα^κών θεσµικών οργάνων. Το
άρθρο 255 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπα^κής Κοινότητας ορίζει ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ευρωπα^κής Ένωσης έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπα^κού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής.
Οι ποικίλες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της
Ε.Ε. παρουσιάζουν στους χρήστες τις τελευταίες
εξελίξεις, τα συναφή νοµικά κείµενα και ποικίλα έγγραφα. Είναι ο αγωγός της ευρωπα^κής πληροφόρησης, το σηµείο εκκίνησης της έρευνας σε αντικειµενικές, έγκαιρες και έγκυρες πηγές.
-Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπα^κής Ένωσης (EU
Bookshop): κοινό σηµείο εισόδου στις εκδόσεις της
Ευρωπα^κής Ένωσης και µια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για την Ε.Ε. από την ίδρυσή της έως σήµερα.
-EUR-Lex: επίσηµη πηγή πρόσβασης στα νοµικά έγγραφα της Ε.Ε..
-Eurostat: το κλειδί για τις ευρωπα^κές στατιστικές.
-EPALE: ηλεκτρονική πλατφόρµα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη.
-Πύλη ∆ηµόσιων ∆εδοµένων της Ε.Ε.: πρόσβαση
σε δηµόσια δεδοµένα που δηµοσιεύονται από τα
θεσµικά όργανα και τους οργανισµούς της ΕΕ.
-Cordis: δηµόσιο αποθετήριο για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τα έργα που χρηµατοδοτούνται
από την ΕΕ για την έρευνα και την καινοτοµία.
-Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre –
JRC): κοινοτικό κέντρο αναφοράς για την επιστήµη
και την τεχνολογία.
-SCIP: βάση δεδοµένων του Ευρωπα^κού Οργανισµού Χηµικών Προ^όντων.
-Θεµατολογικά δελτία για την ΕυρωπαFκή Ένωση:
ο ρόλος των θεσµικών οργάνων και των πολιτικών
της Ε.Ε., καθώς και του ρόλου του Κοινοβουλίου
στην εξέλιξή τους.
Όποιος επιθυµεί µπορεί να γνωρίσει και να συµµετάσχει στη Ευρώπη και να µυηθεί στον τρόπο λειτουργίας της, αντλώντας πληροφορίες και απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: Πώς λειτουργεί,
ποιος κάνει τι στη Ευρωπα^κή Ένωση; Ποιες οι πολιτικές της Ευρωπα^κής Ένωσης; Ποια τα δικαιώµατά
µου;
Το ΚET στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου του
Παραρτήµατος Αθήνας (Γραβιάς 4-6) και είναι ανοιχτό για τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας
του ΕΑΠ και για το ευρύτερο κοινό κατά τις ώρες
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
Για εξειδικευµένη πληροφόρηση οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επικοινωνούν µε την κυρία Μαρία Πετροπούλου, τηλ. 210-9097244, e-mail:
mpetropoulou@eap.gr

Εκδοτικός Οίκος ΕΑΠ
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Λόης Λαµπριανίδης-Θεοδόσης Συκάς

Ιωάννης ∆. Στεφανίδης

«BRAIN DRAIN: Μια περίπτωση
µετανάστευσης υψηλής εξειδίκευσης"

«Ψυχρός Πόλεµος»
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Φιλολογική Επιµέλεια: Γιούλικα Σαµαρά
Εκδόσεις ΕΑΠ
Απρίλιος 2021
Σελ.: 224
Τιµή: 15 ευρώ
ISBN: 978-618-5497-07-01

Φιλολογική Επιµέλεια: Ρόζα Κοβάνη
Εκδόσεις ΕΑΠ
Απρίλιος 2021
Σελ.: 160
Τιµή: 11,5 ευρώ
ISBN: 978-618-5497-09-5

Σπουδάζοντας στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 1986, συνάντησα έναν Γερµα-

Το ανθρώπινο δυναµικό και κυρίως το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό είναι καθοριστικό για την οικονοµική ανάπτυξη
νό φοιτητή που είχε µεγαλώσει στο ∆υτικό Βερολίνο, την πόλη-σύµβολο της
και την ανταγωνιστικότητα µιας χώρας. Εποµένως, η φυγή του στο εξωτερικό (διαρροή εγκεφάλων/brain drain) και ιδιαίπαγκόσµιας αντιπαράθεσης που ονοµάστηκε Ψυχρός Πόλεµος. Πάνω στη συτερα σε µαζικά κύµατα, συνιστά µια σηµαντική απώλεια αναπτυξιακής δυναµικής, αλλά και ευρύτερα, κοινωνικής και εθνιζήτηση
τον ρώτησα αν πίστευε ότι η διαιρεµένη πατρίδα του θα ξαναγινόταν
κής δυναµικής για τις χώρες προέλευσης. Μάλιστα, επειδή το brain drain αφορά κυρίως µετακινήσεις από τις λιγότερο
ποτέ
ενιαίο
κράτος. «∆εν το πιστεύω», απάντησε. «Σαράντα τόσα χρόνια ζούαναπτυγµένες προς τις αναπτυγµένες χώρες, συµβάλλει στην επιδείνωση των µεταξύ τους ανισοτήτων. Σκοπός του βιµε χωριστά, µε διαφορετικά συστήµατα. Έχουµε γίνει δύο έθνη πια. Άσε που
βλίου αυτού είναι να συµβάλει στην κατανόηση του brain drain, αλλά και του γενικότερου φαινοµένου της µετανάστευσης
οι “υπερδυνάµεις” δεν θα το επέτρεπαν ποτέ».
υψηλής ειδίκευσης στον σύγχρονο κόσµο, δίνοντας έµφαση στον ευρωπαwκό χώρο και στην Ελλάδα. Ειδικότερα, προσπαθεί
Όσοι έζησαν ανάµεσα στο 1945 και το 1989 είχαν
να εντάξει την κινητικότητα των ειδικευµένων µεταναστών στα ευρύτερα θεωρητικά σχήµατα που ερµηνεύουν
µάθει να θεωρούν δεδοµένο το διεθνές περιβάλλον
το µεταναστευτικό φαινόµενο και να αποτυπώσει σε ένα
που είχε κληροδοτήσει ο πόλεµος του Χίτλερ. Οι µεσυνεκτικό πλαίσιο τα µέχρι σήµερα δεδοµένα για τη µεγαλύτεροι πάσχιζαν να επουλώσουν τραύµατα, οι νετανάστευση υψηλής ειδίκευσης, την ιστορική της προότεροι να χτίσουν όνειρα στη σκιά του διπολισµού και
έλευση, τις αιτίες που τη δηµιουργούν, τις συνέπειες
της ισορροπίας του τρόµου. Για τους πιο τυχερούς,
στις χώρες υποδοχής και στις χώρες προέλευσης, καστον
«ανεπτυγµένο» κόσµο, ανατολικό και δυτικό,
θώς και τις πολιτικές που αναπτύσσονται για τη διααυτό σήµαινε ένα λίγο πολύ σταθερό και προβλέψιµο
χείρισή της.
περιβάλλον. Για τους άλλους, στον λεγόµενο «Τρί-Ο Λόης Λαµπριανίδης είναι Καθηγητής στο Τµήµα Οιτο Κόσµο», η αστάθεια και η ανασφάλεια ήταν ο κακονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Είναι οικονοµικός γεωγράφος (Πτυχίο ΑΠΘ 1977,
νόνας.
MA Sussex 1978, PhD LSE 1983) και συντονίζει την
Ο Ψυχρός Πόλεµος τερµατίστηκε αναπάντεχα το
Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και
1989-1990. Αντίθετα µε τους φόβους των πολλών,
Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ). Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων
αυτό δεν συνέβη µε πάταγο, αλλά µε ψίθυρο. Τα πώς
και βιβλίων µεταξύ των οποίων: (1993) "Περιφερειακά
και τα γιατί στην εξέλιξη του Ψυχρού Πολέµου, σε
πανεπιστήµια στην Ελλάδα", (2001) (συνσυγγραφέας)
παγκόσµιο
και ελληνικό επίπεδο, επιχειρεί να συµ"Αλβανοί µετανάστες στη Θεσσαλονίκη", (2001) "Οιπυκνώσει το βιβλίο αυτό και ταυτόχρονα να χρησικονοµική Γεωγραφία", (2004) (επιµέλεια) "The future
µεύσει ως εισαγωγή στην τρέχουσα, εξίσου απρόof Europe’s rural peripheries", (2008) (επιµέλεια) "The
βλεπτη, φάση της ανθρώπινης ιστορίας.
Moving Frontier: The Changing Geography of Production",
(2008) (συνεπιµέλεια) "Η Θεσσαλονίκη στο µεταίχµιο",
-Ο Ιωάννης ∆. Στεφανίδης διδάσκει ∆ιπλωµατική
(2011) "Επενδύοντας στη φυγή: Η διαρροή επιστηµόΙστορία στη Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πανενων από την Ελλάδα", (2016) (συνεπιµέλεια) "Χωρική
πιστηµίου Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του ΑΠΘ
ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναµικό". Κατά την περίοδο
και του LSE. Έχει συνεργαστεί µε το ΕΑΠ και έχει
2015-19 διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας Ιδιωτικών
διδάξει
ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήιβλία µε κοινωνικό πρόσηµο, αλλά και ιστορικές αναλύσεις που
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυµια
Μακεδονίας
και Κύπρου, καθώς και στο Εβραwξης.
ρίχνουν φως σε σηµαντικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία
κό
Πανεπιστήµιο
της Ιερουσαλήµ. Στα έργα του πε-Ο Θεοδόσης Συκάς είναι διδάκτωρ του Τµήµατος Οιτου κόσµου υπέγραψε πρόσφατα ο Εκδοτικός Οίκος του Ελληριλαµβάνονται τα ακόλουθα: "Isle of Discord: Naκονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
νικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα τον Απρίλιο κυκλοφόρησαν
και υποψήφιος µεταδιδακτορικός ερευνητής Φιλοσοφίας
tionalism, Imperialism and the Making of the Cyprus
στα βιβλιοπωλεία τρία ενδιαφέροντα νέα βιβλία, τα οποία προστίθενκαι Παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο ΘεσQuestion (1999)", "Stirring the Greek Nation: Political
ται στον µακρύ κατάλογο των εκδόσεων του ΕΑΠ, οι οποίες έχουν κασαλονίκης. Υπηρετεί ως µόνιµος εκπαιδευτικός του κλάCulture, Irredentism and anti-Americanism in Greece,
ταξιωθεί στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού, καλύπτοντας ένα
δου των Οικονοµολόγων στο 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσ1945-1967" (2007), "Substitute for Power: British
σαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος». Έχει διδάξει στο Τµήµα Οιευρύ φάσµα περιεχοµένου.
Propaganda to the Balkans, 1939-1944" (2012),
κονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Τα βιβλία µπορείτε να τα προµηθευτείτε και από το ηλεκτρονικό βι«America’s
Projection and Democracy Promotion: The
και έχει εργαστεί ως ερευνητής σε ευρωπαwκά ερευβλιοπωλείο των εκδόσεων.
“Voice of America”, Greece under the Colonels and
νητικά προγράµµατα µε αντικείµενο τα οικονοµικά της
Ceausescu’s Romania» στο "Modern Greek Studies
µετανάστευσης. Μελέτες του έχουν δηµοσιευτεί σε ξένα
Yearbook 32/33" (2016).
και ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και αφορούν σε ζητήµατα µετανάστευσης, περιφερειακής ανάπτυξης, ηθικής και δηµοκρατικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.

Βιβλία µε…
χαρακτήρα!
Τρία νέα συγγραφικά πονήµατα φέρουν την
υπογραφή του Εκδοτικού Οίκου του ΕΑΠ

Β

«ὠφελέειν ἢ µὴ βλάπτειν: ∆ιαχρονικές αξίες ηθικής και δεοντολογίας στο έργο του Ιπποκράτη»

Ελένη Ασκητοπούλου-Αντώνης Ν. Βγόντζας

Φιλολογική επιµέλεια: Γιάννης Βογιατζής
Εκδόσεις ΕΑΠ
Απρίλιος 2021
Σελ.: 320
Τιµή: 15 ευρώ
ISBN: 978-618-5497-08-8
Τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. ο Ιπποκράτης και η Ιατρική
Σχολή της Κω διαχώρισαν την αιτιολογία των νόσων από τη δεισιδαιµονία, τη θεwκή προέλευση και
τις φιλοσοφικές υποθέσεις. Έτσι, άνοιξαν τον δρόµο για την ανάπτυξη της ιατρικής ως ορθολογικής
επιστήµης.
Για πρώτη φορά, η Ιπποκρατική Συλλογή και ειδικά ο Ιπποκρατικός Όρκος διατύπωσαν υψηλές ηθικές και δεοντολογικές αξίες στην ιατρική πρακτική, εισάγοντας τις διαχρονικές αρχές της ωφελιµότητας, της µη βλαπτικότητας, της εµπιστευτικότητας και της δικαιοσύνης.
Στον 20ό αιώνα οι εντυπωσιακές εξελίξεις στην
ιατρική οδήγησαν στην αµφισβήτηση και κριτική των
ιπποκρατικών αξιών. Ο Όρκος επικρίθηκε ως ξε-

περασµένος µε το σκεπτικό ότι δεν καλύπτει σύγχρονα ζητήµατα ιατρικής ηθικής και προωθεί τον
ιατρικό πατερναλισµό σε βάρος της αυτονοµίας των
ασθενών. Ο Ιπποκράτης δεν θα µπορούσε να προβλέψει τα σύγχρονα ζητήµατα βιοηθικής. Τα ιπποκρατικά ιδανικά είναι διαχρονικά και αµετάβλητα, αλλά οι κανόνες που τα εκφράζουν χρειάζονται συνεχή επανεκτίµηση και ενίσχυση. Ο Όρκος
ήταν προφορική υπόσχεση τιµής του γιατρού
προς τον ασθενή ότι ενεργεί προς όφελός του και
αποφεύγει τη βλάβη και όχι κοινωνικό συµβόλαιο
µεταξύ γιατρών και κοινωνίας.
Το ιπποκρατικό αξίωµα «ὠφελέειν ἢ µὴ βλάπτειν»
είναι καθήκον, υποχρέωση και θεµελιώδης αρχή
µε αιώνιο αντίκτυπο. Tο ανθρωπιστικό ιπποκρατικό πνεύµα οφείλει να εµπνέει τον σύγχρονο γιατρό στην καθηµερινή πρακτική του.
-Η Ελένη Ασκητοπούλου σπούδασε Ιατρική στο
ΕΚΠΑ και στη συνέχεια µετεκπαιδεύτηκε στην Αναισθησιολογία σε µεγάλα κέντρα του εξωτερικού.
∆ιετέλεσε Αναπληρώτρια και στη συνέχεια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Κρήτης από την αρχή της λειτουργίας της και για 26 συναπτά έτη. Από το 2011

είναι Οµότιµη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου
Κρήτης. Υπηρέτησε σε σηµαντικές θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στην Αναισθησιολογία και στην Επείγουσα Ιατρική. Έχει πλούσιο εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο στην Ελλάδα
και το εξωτερικό και έχει τιµηθεί µε ακαδηµαwκές
διακρίσεις.
-Ο Αντώνης Ν. Βγόντζας σπούδασε Νοµικά, Οικονοµικά και Οικονοµικά-Μαθηµατικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συµµετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα, συνελήφθη και φυλακίστηκε σε αποµόνωση στο ΕΑΤ-ΕΣΑ ως «πρωτεργάτης της φοιτητικής αναταραχής». Άσκησε τη δικηγορία (19712019) και υπήρξε συνήγορος σε δίκες που σηµάδεψαν την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου.
∆ιετέλεσε επιστηµονικός συνεργάτης (19762014) του Τοµέα Ποινικών Επιστηµών της Νοµικής
Σχολής του ΕΚΠΑ και Νοµικός Σύµβουλος και ∆ιευθυντής του Νοµικού Γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου ως Πρωθυπουργού (1993-1996). Υπήρξε πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Ιατρικής Ηθικής και ∆εοντολογίας (2003-04) και ο βασικός συντάκτης του σχεδίου νόµου για τον σύγχρονο «Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας».
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7.939 διαφορετικοί ακροατές στο Webradio του ΕΑΠ τον Μάρτιο

«Ντύνουν» µε ηχόχρωµα
τον ραδιοφωνικό «αέρα»
Η

φωνή τους ταξιδεύει µέσα από την ραδιοφωνική διαδικτυακή κονσόλα στα πέρατα του κόσµου και µε το ηχόχρωµα της φωνής τους κερδίζουν ολοένα και περισσότερο µεγαλύτερο µερίδιο… ένθερµων ακροατών!
Τις υψηλές του ακροαµατικότητες συνέχισε το Ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου µέσα στον Μάρτιο. Συγκεκριµένα, 7.939 διαφορετικοί ακροατές από όλο τον
κόσµο, άκουσαν το Webradio ΕΑΠ, δείχνοντας την προτίµησή τους στο πολυποίκιλο πρόγραµµά του. Ένα πρόγραµµα, που απαρτίζεται από εθελοντές, φοιτητές, καθηγητές και

εργαζόµενους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου που δίνουν το δικό τους χρώµα στο ραδιοφωνικό αέρα του Webradio
ΕΑΠ.
Ποιοι, όµως, βρίσκονται πίσω από το µικρόφωνο του ραδιοφώνου;
Το «Οpen2U» συστήνει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Webradio του ΕΑΠ, οι οποίοι
κρατούν συντροφιά στους ακροατές καθηµερινά µε εκποµπές λόγου, τέχνης, µουσικής
και αφιερώµατα.

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή
Στέλλα Τσίγγου – Κόκκινη Κλωστή ............................................11-12
Ιωάννης Θάνος Mixtapes ............................................................16-18
Μαρία ∆ηµητριάδου – Βουτιές στη µουσική ...............................18-19
Κάτια Κολοκάθη – Μοναδικές Προσωπικότητες ........................20-21
Αλκµήνη Παυλίδου – Ιατρικές Νότες ..........................................21-22
Τάσος ∆ενελάβας – The Dude on Air .........................................22-24

∆ευτέρα
Αµαλία Σάρρα – Αθλητικές ∆ιαδροµές στο Χώρο και στο Χρόνο ....17-18
Αντώνης ∆ηµόπουλος – Memories ............................................18-19
Μαρία Τσέγκα – Μουσικά Αφιερώµατα ......................................19-20
Όλγα Χασιώτη – Η Όλγα είναι Jazz ............................................20-21
Χριστίνα Πολυχρονάκη – Tale Tailor ...........................................21-22
Χρήστος Τσιαγκλής - Literaria ....................................................22-23
Χρήστος Ελευθεριάδης – Μουσικό Express ...............................23-24
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου – Μουσικές Ονειροπαγίδες ........24-02

Τρίτη
Ανδρέας Καππές – Χριστιανισµός: Θεωρία και Πράξη ...............12-13
Μαρίνα Γκουβέρου – Funky Soul ................................................17-18
Εύη Αγγελακοπούλου - Untitled ..................................................18-19

Συνέδριο στις 13-16 Μα(ου 2021

«Μύθος/Μύθοι στη Λογοτεχνία»

Αγγελική Σαββίδου – A la Carte ..................................................19-20
Άρτεµις Νταβρή – Shall We Dance .............................................20-21
Πολυξένη Παυλίδου – Ανοικτές Συζητήσεις ...............................21-22
Παναγιώτης Καρανάσιος Intermedio ..........................................22-23
Αντώνης Γιαννακόπουλος - Mixtape ..........................................23-24

Τετάρτη
Νίκος Παπαδάκης Εικόνες σε 1000 Λέξεις ...............................15-16
Ανδρέας Καβαλιεράτος – Groove ..............................................16-17
Μαρία Ξύγκα – Σε Ήχο Αλλοτινό ...............................................18-19
Μαριέττα Κοντογιαννίδου – Σαν Σήµερα ....................................19-20
Αλέκα Μουρσελλά – Open on Friday ..........................................20-21
Ευλαµπία Αγγέλου – Εντός Εκτός και Έπειτα Αυτά ...................21-22
Αλεξάνδρα Σκανδάλη – Goodnight Oslo .....................................22-23
Πέτρος Μαντζουράνης – Αδέσποτες Αφηγήσεις .......................23-24

Πέµπτη
Πέπη Κρότση Mixtape ................................................................16-17
∆ιονύσης Στυλιανέσης – Κώστας Ρούσσης – Μουσικές Νοθείες.......18-19
Γεωργία Φουντουλάκη Small Paraisos .......................................19-20
Γιώργος Κοφτερός – Εννέα Όγδοα ...........................................20-21
Σοφία Κόρδα – Αξίζει να τις Ξαναδείς ........................................21-22
Νίκος Βαρότσης – The RnB mix .................................................22-24

Παρασκευή
Νίκος Παπαδάκης Εικόνες σε 1000 Λέξεις ...............................15-16
Κωνσταντίνα Σκανδάλη – Έτσι Απλά ..........................................17-18
Βιβή Πιπέρη – Μουσικά και Χορευτικά Ταξίδια ..........................18-19
Νατάσσα Πετρή – Στροφή στα 80s .............................................19-20
Κατερίνα Κολεβέντη – Mind the Gap ..........................................20-21
Ανδρέας Καλλιάφας – Ηρώ Κωστοπούλου – Full Metal Study.o .........21-22
Μιχάλης Σιώνας – Ανθρώπων Σκέψεις ......................................22-23
Γιάννης Μπενόβιας – Beat the Music .........................................23-24
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου – Back to Parties .........................24-02

Σάββατο
Ίντας Θεόδωρος – Παραµυθιακές Περιπολίες ..........................11-12
Σπύρος Πρωτοψάλτης – Noisy Solitude .....................................15-16
Στάµω Μεταξά – Nothing But Music ...........................................16-17
Κατερίνα Ατσόγλου – Με τα Μάτια της Ψυχής ..........................17-18
Στέφανος Φούκας – Αφιερωµατικά ............................................18-19
Γιώργος Πιτροπογιαννάκης – Ραδιοµηχανή του Χρόνου ............19-20
Ρούλα Μπακετέα – Αφιερώσεις κι Αφιερώµατα .........................20-22
Στέλλα Καραµήτρου - Πολιτιστική Αντιπτέρηση .........................22-23
Αριστείδης Παράσχος ................................................................24-01

∆ιάλεξη του Dr Lukas Engelmann στις 21/4

«Οι πανδηµίες στην ιστορική τους προοπτική»

Συνέδριο µε θέµα «Μύθος/Μύθοι στη Λογοτεχνία» που είναι αφιερωµένο στη µνήµη
To Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο συµβάλλει στη γενικότερη συζήτηση για το επίκαιρο ζήτηµα
του Ζαχαρία Ι. Σιαφλέκη» συνδιοργανώνει 13
των πανδηµιών στη δηµόσια σφαίρα, µεταξύ άλλων και µε τη συνδιοργάνωση µιας σειράς ενµε 16 ΜαOου η Ελληνική Εταιρεία Γενικής &
διαφερουσών διαλέξεων, για τις πανδηµίες στην ιστορική τους προοπτική.
Συγκριτικής Γραµµατολογίας, ο Τοµέας ΝεοελΣτις διαλέξεις αυτές έχουν προσκληθεί ως οµιλητές ειδικοί ερευνητές και καθηγητές από Παληνικής Φιλολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας
νεπιστήµια του εξωτερικού.
του ΕΚΠΑ και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών
Ήδη οι δύο πρώτες σχετικές διαλέξεις πραγµατοποιήθηκαν µε πολύ µεγάλη συµµετοχή τόσο
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, µε υπεύθυνη την αναπλ. Καθηγήτρια, Αντιγόνη Βλαβιανού.
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Να σηµειωθεί πως το Συνέδριο θα είναι υβριδικό, παΣτο πλαίσιο αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα "Επικοινωνία της Επιστήµης" του ΕΑΠ, η
ρέχοντας σε όσους επιθυµούν τη δυνατότητα δια
∆ιεθνής Επιτροπή για την "Επιστήµη και Λογοτεχνία" και το Πανεπιστήµιο του Birbinghζώσης συµµετοχής ή παρακολούθησής του στο Παam στις 21 Απριλίου 2021 και 17.00 (ώρα Ελλάδας) διοργανώνουν τη διάλεξη του Dr
ράρτηµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στην
Lukas Engelmann, University of Edinburgh, µε θέµα: «The Outbreak Narrative in the ScienΑθήνα (Τζωρτζ 4, 3ος όροφος), ενώ αρκετοί σύνεδροι
ce of Epidemics: Plague, AIDS and Covid-19».
είναι µέλη ΣΕΠ στο ΕΑΠ (διδάσκοντες στο ΠΣ Ευρωπακός
Ο Lukas Engelman είναι ιστορικός της ιατρικής, Chancellor’s fellow και Senior LecΠολιτισµός, στο ΠΣ Ελληνικός Πολιτισµός και στο ΜΠΣ ∆ηturer στη Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Εδιµµιουργική Γραφή).
βούργου. Μεταξύ άλλων σε συνεργασία µε τον Χρήστο Λυντέρη δηµοσίευσε το βιΟι συνεδρίες αφορούν την εξής θεµατολογία:
βλίο «Sulphuric Utopias, MIT Press", 2020. Το βιβλίο περιλαµβάνεται στον κατά-Ζαχαρίας Σιαφλέκης: Η εύθραυστη αλήθεια του λογοτεχνικού µύθου -Μεταπλάσειςλογο των 30 βιβλίων του 2020 για να κατανοήσουµε τον κόσµο µας, της έγκριµεταµορφώσεις των αρχαίων µύθων στη λογοτεχνία -Μυθοποιητική / Η µετάπλαση ενός µύθου σε
της αγγλικής εφηµερίδας «Τhe Guardian».
ποιητικό λόγο -Μύθος / ∆ιασταυρώσεις ποίησης – φιλοσοφίας – ψυχανάλυσης -Λογοτεχνικός µύθος
και κινηµατογράφος -Λογοτεχνικός µύθος και εικαστικές τέχνες – ∆ιαµεσικές και διεπιστηµονικές
O σύνδεσµος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι:
σχέσεις -Λογοτεχνικός µύθος και θέατρο -Μυθοποίηση προσώπων και τόπων -Μυθοποίηση προσώhttps://hou.webex.com/hou/j.php?MTID
πων και τόπων / Αποµυθοποίηση ως επανερµηνεία -Κατασκευή και πρόσληψη νέων µύθων στη λογο=m8579a328a8d02d257bb6e30fc196b363.
τεχνική παράδοση/ Ο µύθος ως ιδεολογική κατασκευή - ∆ηµιουργία σύγχρονων µύθων.

Ιστορική αναδροµή
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Με ισχυρές βάσεις...
Από το ΦΕΚ της ίδρυσης του ΕΑΠ στην πρώτη ∆ιοικούσα Επιτροπή

Ε

ίκοσι έξι χρόνια πέρασαν από τότε που το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο απέκτησε υπόσταση και καθιέρωσε την εξ αποστάσεως τριτοβάθµια εκπαίδευση στη
χώρα µας. Ήταν το 1995 όταν συγκροτήθηκε η πρώτη ∆ιοικούσα Επιτροπή µε απόφαση του τότε υπουργού Παιδείας, Γιώργου Παπανδρέου µε πρώτο πρόεδρο τον καθηγητή, Αλέξη Λυκουργιώτη. Την ίδια χρονιά ορίστηκε και η Πά-

τρα ως έδρα του ΕΑΠ, ισχυροποιώντας τη θέση της πόλης
στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ταξίδι µόλις είχε
αρχίσει… Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου,
και ο πρώτος πρόεδρος της ∆.Ε., Αλέξης Λυκουργιώτης,
ξεδιπλώνουν τις αναµνήσεις τους, έχοντας κάθε λόγο να
αισθάνονται δικαιωµένοι από την επιτυχή και συνεχώς αναπτυσσόµενη πορεία του Ιδρύµατος.

Αλέξης Λυκουργιώτης

Γιώργος Παπανδρέου

«Η εδραίωση επετεύχθη βήµα-βήµα»

Η πρώτη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ
συγκροτήθηκε τo 1995 µε απόφαση του
τότε υπουργού Παιδείας, Γιώργου Παπανδρέου. Συµµετείχαν ο υποφαινόµενος
ως πρόεδρος, ο Σ. Αµούργης ως αντιπρόεδρος (καθηγητής αµερικανικού πανεπιστηµίου και κατόπιν του ΕΑΠ) και οι
Θ. ∆ραγώνα (καθηγήτρια του Πανεπιστήµιου Αθηνών), Ε. Μαστρογιάννης (πρ.
αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών), Σ. Μουσούρης (πρ. αναπληρωτής
γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ), Ι. Μάνος
(γενικός γραµµατέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών) και ο επίσκοπος Περγάµου Ιωάννης (καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης). Μετά την απώλεια
του Ε. Μαστρογιάννη στη ∆.Ε. συµµετείχε ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών Γ. ∆άσιος. Στα πρώτα της βήµατα
η ∆.Ε. υποστηρίχθηκε από δύο ειδικούς
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τους
Α. Λιοναράκη και Α. Κόκκος, καθώς και
από µια πολύ µικρή οµάδα στελεχών (Ε.
Γεωργιάδη, Ε. Κουτσούκου, Ε. Πα"ζη, Ε.
Λυµπεροπούλου και ∆. Κοσκινάς). Από τα
πρώτα χρόνια άρχισε να λειτουργεί και ο
ΕΛΚΕ µε την πολύτιµη βοήθεια των Χ. Ροδόπουλου (αργότερα έγινε ο γενικός
γραµµατέας του ιδρύµατος), Μ. Αποστολάκη και Ε. Κεπενεκίδη, καθώς και το
γραφείο του ΕΑΠ στην Αθήνα (Ε. Καλδάνη, Μ. Σταµατοπούλου, Α. Μεσηµέρη και
Η. Μάρδα). Η ∆.Ε. εργάσθηκε για εννέα
χρόνια (1995-2004) και κατάφερε να
θέσει τις βάσεις γα την εδραίωση του
πρώτου ανοικτού και εξ αποστάσεως πανεπιστηµίου στην Ελλάδα. Τα πιο σηµαντικά βήµατα που έγιναν αυτή την περίοδο ήταν τα ακόλουθα:
n ∆ιαµορφώθηκε από τη ∆.Ε. µια πρωτοποριακή νοµοθεσία (2552/1997) µε την
οποία καθορίστηκαν η δοµή και ο τρόπος
λειτουργίας του ΕΑΠ και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προέβλεπε την αποκλειστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως
µέθοδο µετάδοσης της γνώσης, τη θε-

µατική ενότητα ως στοιχειώδη διδακτική
οντότητα και το πρόγραµµα σπουδών ως
στοιχειώδη ακαδηµαOκή µονάδα, τον θεσµό του συνεργαζόµενου εκπαιδευτικού προσωπικού, της µονάδας εσωτερικής αξιολόγησης και του εργαστηρίου διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικής µεθοδολογίας, την εισαγωγή φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις παράλληλα µε
τη συµµετοχή τους στις δαπάνες των
σπουδών, καθώς και τη δηµιουργία µιας
λιτής οριζόντιας, καινοτοµικής, διοικητικής δοµής. Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να γίνουν αποδεκτές από το παραδοσιακό σύστηµα όλες αυτές οι καινοτοµίες που εισήχθησαν ταυτόχρονα. Εδώ
θα πρέπει να αναγνωρίσουµε την τόλµη
δύο υπουργών Παιδείας αυτής της περιόδου, των Γ. Παπανδρέου και Γ. Αρσένη,
που ενστερνίστηκαν και υποστήριξαν
αυτές τις καινοτοµίες.
n Εκπονήθηκε το ακαδηµαOκό πρόγραµµα
του ΕΑΠ, το οποίο περιελάµβανε έξι
προπτυχιακά και πάνω από είκοσι
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών.
n Εκπονήθηκε ένα τεράστιο εκδοτικό
πρόγραµµα για το οποίο εργάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι, που κατέληξε στην παραγωγή πολλών εκατοντάδων τίτλων έντυπου υλικού, γραµµένων µε τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και τέθηκαν οι βάσεις για την
ανάπτυξη ενός προγράµµατος εναλλακτικού διδακτικού υλικού. Εδώ θα ήθελα
να αναφερθώ στην πολύτιµη συµβολή του
Χ. Ματραλή, που συντόνιζε αυτή την
προσπάθεια, όπως και των Α. Λιοναράκη, Α. Κόκκου και Χ. Παναγιωτόπουλου.
n Αναπτύχθηκαν οι προσωρινές υποδοµές µέσα στην πόλη και εν συνεχεία αποκτήθηκε ο χώρος όπου αναπτύσσονται οι
µόνιµες εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος.
Όταν ολοκληρώθηκε η θητεία της πρώτης ∆.Ε., το ΕΑΠ λειτουργούσε πλήρως
στις προσωρινές εγκαταστάσεις του µε
40 περίπου µέλη ∆ΕΠ και πάνω από 70
διοικητικά στελέχη, φοιτούσαν 25.000
φοιτητές σε 26 προγράµµατα σπουδών,
ενώ είχε αποκτηθεί ο χώρος για την ανάπτυξη των µόνιµων εγκαταστάσεων του
Ιδρύµατος.

«Το ΕΑΠ ήρεµη και αποτελεσµατική δύναµη»

Όταν βλέπει κανείς µια ιδέα να παίρνει σάρκα και
οστά, η χαρά και η ικανοποίηση αποτελεί κοινό
ανθρώπινο στοιχείο. Όταν όµως ένας πολιτικός
βλέπει η ιδέα να υλοποιείται, να προοδεύει και
το κυριότερο, από την πορεία της να επιβεβαιώνεται και η σηµασία και η αποστολή του δηµιουργήµατος, τότε κατακλύζεται από την ελπίδα
και την πεποίθηση ότι µπορούµε, όταν το θέλουµε,
να πραγµατοποιούµε στόχους φιλόδοξους.
Κάποιοι ίσως θεωρήσουν υπερβολική αυτήν την
πολύ προσωπική και συναισθηµατική έκφραση.
Αλλά γράφω για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Και σήµερα το ΕΑΠ αποτελεί οργανικό µέρος της παιδείας στη χώρα µας. Ο θεσµός αυτός
σπάει τον εγκλωβισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους τέσσερεις τοίχους του συµβατικού
σχολείου για να κάνει τη γνώση προσβάσιµη σε
όλους, να γίνεται κοινός πλούτος. Είναι αντιλήψεις που µε συνδέουν µε την παράδοση του παππού µου, του Γεώργιου Παπανδρέου, και συνακόλουθα µε την αχαOκή γη, όπου και εδραιώθηκε στην πράξη αυτή η ιδέα.
∆εν είναι λίγο, περίπου τρεις δεκαετίες µετά, να
βλέπει κανείς αυτό το Πανεπιστήµιο να έχει τόσες επιτυχίες, αλλά το κυριότερο, να έχει αλλάξει
τη ζωή τόσων χιλιάδων ανθρώπων.
Μια σύντοµη καταγραφή λίγων µόνο στοιχείων από
όσα συνοδεύουν αυτήν τη γόνιµη και δηµιουργική πορεία, αρκεί για να αντιληφθεί κανείς την πολύ
µεγάλη ανάγκη που ήρθε να ικανοποιήσει η
ίδρυση και λειτουργία αυτού του ιδιαίτερου ακαδηµαOκού ιδρύµατος.
n Το ΕΑΠ είναι ένα Πανεπιστήµιο ανοικτής και
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσους επιδιώκουν τη διά βίου µάθηση.
n Είναι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήµιο, όπου
υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης από τον τόπο διαµονής ή εργασίας,
συνδυασµού σπουδών µε τη ζωή των φοιτητών,
χωρίς να χρειάζεται να διακόψουν την εργασία
τους ή να αποµακρυνθούν από την οικογένειά
τους για να σπουδάσουν, παρακολούθησης µαθηµάτων από Έλληνες της ∆ιασποράς και δυνατότητα συνέχισης σπουδών κατά την περίοδο
του brain drain.
n Είναι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήµιο δεύ-

τερης ευκαιρίας, αλλά µε όλα τα διαπιστευτήρια
και τις περγαµηνές ενός Πανεπιστηµίου πρώτης
ευκαιρίας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών εκπληρώνουν το όνειρό τους στην παιδεία µε µικρό οικονοµικό αντάλλαγµα, καθώς καταβάλλουν ένα
πολύ µικρό µέρος του κόστους των σπουδών τους,
ενώ η πολιτεία καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος.
Άνθρωποι που δεν είχαν τη δυνατότητα να εισαχθούν σε «συµβατικό» ΑΕΙ, για διάφορους λόγους, µπορούν πια να σπουδάσουν και να εκπληρώσουν το όνειρό τους στην παιδεία. Όπως
και κρατούµενοι, που τώρα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν, ακόµη και µε την παροχή σχετικών υποτροφιών.
Το µέλλον προοιωνίζεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και
αποδοτικό. Τώρα πια, µετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, µε την εµπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών µέσων που διαθέτει, µπορεί να επιτελέσει έναν επαναστατικό
ρόλο στην ελληνική εκπαίδευση. Ήδη συνέβαλε
καθοριστικά να µπολιάσει το συµβατικό σύστηµα
εκπαίδευσης µε εργαλεία εν µέσω πανδηµίας. Πιστεύω ότι το ΕΑΠ µπορεί να είναι ένα διαρκές
ανοιχτό εργαστήρι νέων, καινοτόµων και εναλλακτικών ιδεών για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Στόχος να καταστεί η εκπαίδευση στην
Ελλάδα πρωτοπορία και αιχµή του δόρατος για
νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, καινοτόµες συνέργειες µεταξύ της κοινωνίας και του σχολείου, αλλά και για σύγχρονα αντικείµενα έρευνας
και µάθησης. Ειδικά την εποχή όπου καλούµαστε
να προετοιµαστούµε για µια µετάβαση στην λεγόµενη πράσινη ανάπτυξη και ένα βιώσιµο µέλλον.
Όταν νοµοθετήσαµε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ένας ακόµα βασικός στόχος ήταν και παραµένει να αποτελέσει την ήρεµη, αλλά αποτελεσµατική δύναµη για την ανατροπή κατεστηµένων αντιλήψεων, νοοτροπιών και συµπεριφορών
που χαρακτηρίζουν ακόµη και σήµερα την εκπαίδευση στη χώρα µας.
Η πολιτεία, όλοι µας, οφείλουµε να το οχυρώσουµε έναντι των όποιων περισπασµών ή πελατειακών ορέξεων, σεβόµενοι την αυτονοµία του.
Αυτονοµία ώστε να υπηρετεί τους ξεχωριστούς
στόχους του. Βοηθώντας όσους το διοικούν, διδάσκουν ή διδάσκονται σε αυτό και το ζουν, να
διαµορφώσουν µια πορεία προς το µέλλον, γεµάτη
νέες κατακτήσεις. Η ψηφιακή εποχή αλλάζει δεδοµένα και ανοίγει προοπτικές αξιοποίησης
νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών µέσων.
Αλλά και µας προσκαλεί να καταστήσουµε καθηµερινή υπόθεση, µέρος της ζωής µας, τη συνεχή, ανοιχτή, χωρίς φραγµούς µάθηση. Να κάνουµε την παιδεία βίωµα χαράς και ανακάλυψης
για τον καθένα µας.

