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Πώς θα προβληθεί το ακαδηµαϊκό
brand της χώρας σε διεθνές επίπεδο

Υπό ακαδηµαϊκή 
ανασυγκρότηση 
τα εκπαιδευτικά 
συστήµατα 
της Υφηλίου

Προγράµµατα σπουδών που διαρκώς 
ανανεώνονται από το ΕΑΠ στους κρίσιµους

τοµείς που στηρίζουν την πολιτιστική
και οικονοµική 

ανάπτυξη

Ένα «τρίπτυχο» 
που στηρίζει 

την ανάκαµψη 
της χώρας
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

EDITORIAL
Ο καθηγητής ως επιστήµονας χρίζεται λειτουργός της γνώσης και εµπνευσµένο
πρότυπο όταν το έργο του εντάσσεται στην ευρύτερη ηθική αποστολή της κοι-
νωνικής προσφοράς. Μόνο τότε ο ρόλος του ταυτίζεται µε αυτόν του οδηγη-
τή, του πνευµατικού ηγέτη, του µοναχικού πρωτοπόρου στην ιδεατή και αέναη
µάχη για την υπεράσπιση της αληθινής, τεκµηριωµένης γνώσης. Ο αγώνας αυ-
τός, συχνά, λαµβάνει χώρα σε πεδία ποικίλα και απρόσµενα, µακριά από τα έδρα-
να των πανεπιστηµίων, µπροστά σε ένα ακροατήριο που ανέλπιστα συναντά
τη γνώση και την κατάρτιση για να την µετατρέψει σε ευκαιρία ζωής.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2ΣΕΛΙ∆Α 7 ΣΕΛΙ∆Α 4

Αναζητώντας
τον νέο τρόπο
εκπαίδευσης...
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού
Υλικού και Μεθοδολογίας
ΕΑΠ

Έξυπνες λύσεις 
που φέρνουν «επανάσταση»
στη ζωή µας!
Γράφουν ο Καθηγητής, Αχιλλέας Καµέας και ο πρόεδρος 
του ΙΤΥΕ «∆ιόφαντος», ∆ηµήτρης Σερπάνος

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 9-13

Σε εγρήγορση και επανακαθορισµό των προτεραιοτήτων τους βρίσκονται τα εκ-
παιδευτικά συστήµατα της Υφηλίου, µε τα ελληνικά ΑΕΙ να συζητούν για µια ακό-

µη φορά τα θέµατα της χωροταξικής και ακαδηµα/κής αναδιάρθρωσής τους. Η συζήτηση που
έχει ξεκινήσει ωστόσο αναµένεται να φέρει ελπιδοφόρα µηνύµατα και τελικά να τροφοδοτήσει τους

νέους πολίτες µας µε τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούν πλέον οι σύγχρονες κοινωνίες. Το Ελλη-
νικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε νέα προγράµµατα σπουδών αλλά και τα παλαιότερα επιτυχηµένα προγράµµατά
του, µπαίνει στην «πρώτη γραµµή» της νέας εκπαιδευτικής «µάχης», αναζητώντας τις δεξιότητες που πρέ-

πει να προσφέρει στην νέα γενιά του παράλληλα µε την γενική µόρφωσή της: κριτική σκέψη, εν-
συναίσθηση, ικανότητα οργάνωσης και επίλυσης καθηµερινών προβληµάτων.

Απορρόφηση κονδυλίων από το Π.∆.Ε.

Το ΕΑΠ επενδύει στην έρευνα και τις υποδοµές
ΣΕΛΙ∆Α 3
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MHNIAIA EΚ∆ΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΤΟΣ: 1ο
ΤΕΥΧΟΣ: 5ο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο αξιο-
ποιεί έµπρακτα και δηµιουργικά το δι-
καίωµα στην εκπαίδευση και την αποδε-

σµεύει από την οπτική του
προνοµίου.
Ο διδασκόµενος, µέσα σε
ένα παραδοσιακά δοµηµέ-
νο πλαίσιο, εκφράζει τη
δυνατότητα µιας συνειδη-
τής επιλογής, ενώ ο διδά-
σκων µεταλαµπαδεύει γνώ-
ση «εκ του ασφαλούς»,
απέναντι σε δέκτες που
διαµόρφωσαν συν τω χρό-
νω τις καταλληλότερες
συνθήκες γνωσεολογικής

πρόσληψης. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήµιο αντιστρέφει τους όρους που ορί-
ζουν την εκπαίδευση σε µια υποδοµή που
φιλοξενεί τη διδακτική διαδικασία και υπο-
δέχεται το κοινό της, ως «ναός της
γνώσης», αποδεχόµενο την πρόκληση της
κοινωνικής της λειτουργίας.
Οι υποτροφίες του ΕΑΠ εξασφαλίζουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στην επιστηµο-
νική κατάρτιση σε ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες, ποικίλης σύστασης και προ-
έλευσης.
Κρατούµενοι, Ροµά, άστεγοι, φιλοξε-
νούµενοι -ενεργοί ή πρώην- δοµών παι-
δικής προστασίας, καθώς και µέλη κέν-
τρων απεξάρτησης και επανένταξης,
ασκούν το αναφαίρετο δικαίωµά τους στη
µόρφωση µέσω πρωτοβουλιών που εκ-
φράζουν µια σαφή ηθική θέση και δέ-
σµευση. Η παιδεία νοείται ως υπέρτατο
αγαθό, στα χνάρια της αναζήτησης που
προτείνει ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νι-
κοµάχεια».
∆εν νοείται άρτιο εκπαιδευτικό σύστηµα
που να µην αξιοποιεί πόρους και ενέργεια
µε γνώµονα το κοινωνικό όφελος και την
πολιτισµική ενδυνάµωση, όχι µόνο ως έν-
δειξη γνήσιου ανθρωπιστικού ενδιαφέ-
ροντος, αλλά και ως ενεργό και θετικό
πρότυπο αξιοποίησης της δυναµικής του
κοινωνικού συνόλου. Με την ίδια λογική,
οι υποτροφίες του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου επιβραβεύουν υποψηφίους
βάσει κριτηρίων αριστείας, αθλητές και
µέλη της Ελληνικής Ολυµπιακής Επι-
τροπής.
Το εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί έκ-
φανση ενός ευρύτερου ηθικού συστή-
µατος, του οποίου οι όροι αναδιαµορ-
φώνονται και προσαρµόζονται σύµφωνα
µε τις επιταγές των καιρών. Τα «πλατω-
νικά σπήλαια», στο πέρασµα των χρόνων,
αλλάζουν µορφή, συχνά δεν είναι καν ανα-
γνωρίσιµα ή ορατά.
Το µόνο αξίωµα, φωτεινός φάρος πολι-
τισµού ανά τους αιώνες, είναι το βαθιά
γενναιόδωρο ηθικό πρόσταγµα της κοι-
νωνικής προσφοράς.

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Πρόεδρος ΕΑΠ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
� 11-19/9 Παρουσία 
του ΕΑΠ στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης

� 25/9 Εγκαίνια κτηρίου 
∆΄ στην Περιβόλα Πατρών

� 30/9 Λήξη 
επιχειρηµατικού 
διαγωνισµού ΕΑΠ
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Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και Αθήνας κα-
θιέρωσε από το ακαδηµαsκό έτος 2019-2020 συνερ-
γασία µε την Ακαδηµία Γκονκούρ (Goncourt), απο-
σκοπώντας στην προώθηση της γαλλικής γλώσσας και
του γαλλικού πολιτισµού µέσω της γαλλόφωνης λο-
γοτεχνίας, µε τη δηµιουργία ενός παράλληλου δια-
γωνισµού µε τίτλο: Choix Goncourt de la Grece (Επιλογή
Γκονκούρ της Ελλάδος). Το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήµιο συµµετείχε για πρώτη φορά φέτος στη εν λόγω
διοργάνωση, και µάλιστα µε δύο επιτροπές. Η µία εξ
αυτών αφορά στο Κ∆ΜΠΣ «∆ηµιουργική Γραφή», µε
πρωτοβουλία της αν. καθηγήτριας, Αντιγόνης Βλα-
βιανού, συντονίστριας στη ΘΕ ∆ΓΡ51 (Ρεύµατα Ευ-
ρωπαsκής Λογοτεχνίας, 18ος-20ός αι.), πρωτοβουλία
που στήριξε µε ενθουσιασµό ο ∆ΠΣ του εν λόγω
Κ∆ΜΠΣ, καθηγητής Τάκης Καγιαλής. Την όλη οργάνωση
ανέλαβε µια τριµελής επιτροπή µελών ΣΕΠ της ΘΕ
∆ΓΡ51: οι Ιωάννα Παπασπυρίδου (επίκουρη καθηγή-
τρια Τµήµατος Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ), η οποία είχε τον γενι-
κό συντονισµό, Ολυµπία Αντωνιάδου (επισκέπτρια
ερευνήτρια Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών
Σχέσεων Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου) και Χρήστος
Νίκου (ΕΕΠ Πανεπιστηµίου Πειραιώς). Από το σύνολο
των ΘΕ του εν λόγω ΜΠΣ δήλωσαν ενδιαφέρον συµ-
µετοχής 11 γαλλοµαθείς φοιτητές, αλλά στην πορεία
λόγω φόρτου εργασίας απέµειναν οι εξής οκτώ:
1. Στεφανία Κοκκόση
2. Χάρις Κουδούνη
3. Νικόλαος Κυριλλίδης
4. Ελένη Μητσάκου
5. Αγγελική Παναγιώταρου
6. Γεωργία Πλιάτσικα
7. Χριστίνα Στεφανίδου
8. Ζωή Χατζηγιαννάκη
Τα µέλη της οµάδας φοιτητών, συνεπικουρούµενα από
τους τρεις καθηγητές- συµβούλους τους, κλήθηκαν να
κρίνουν τα εξής υποψήφια έργα:
1. Herve Le Tellier, L’ Anomalie, Gallimard nrf, 2020 (Prix
Goncourt).
2. Djaili Amadou Amal, Les Impatientes, Emmanuelle Co-
las, 2020 (Prix Goncourt des Lyceens).
3. Camille de Toledo, Thesee, sa vie nouvelle, Verdier, 2020.
4. Mael Renouard, L’ Historiographe du royaume, Gras-
set, 2020.
Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν τα έργα
µε το σύστηµα του δανεισµού, χάρη στα αντίτυπα που

εστάλησαν από το «Λεξικοπωλείο», αλλά και µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας Culturetheque του Γαλλικού
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Από τον Φεβρουάριο έως και
τον Ιούνιο, διοργανώθηκαν τακτές (µηνιαίες) διαδικτυακές
Λέσχες Ανάγνωσης, η διάρκεια των οποίων υπερέβαι-
νε συχνά τον προβλεπόµενο χρόνο, καθώς οι φοιτητές
έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο. Τα µέλη της αναγνωστικής οµά-
δας διάβασαν µε ενθουσιασµό τα υποψήφια έργα, οι ανα-
λύσεις τους ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, ενώ δηµιουρ-
γήθηκαν δεσµοί φιλίας µεταξύ τους. Είχαν, επιπλέον, την
τύχη να γνωρίσουν τους συγγραφείς των έργων µέσω
διαδικτυακών συναντήσεων που διοργάνωσε το Γαλλι-
κό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, συνεπικουρούµενο από την
Ακαδηµία Γκονκούρ.
Στο τέλος του εαρινού εξαµήνου, οι φοιτητές κλήθηκαν
να επιλέξουν το επικρατέστερο για το Goncourt της Ελ-
λάδας έργο, αιτιολογώντας την ψήφο τους. Επελέγη το
µυθιστόρηµα της Καµερουνέζας συγγραφέως Djaili
Amadou Amal «Les Impatientes», ενώ ο Νικόλαος Κυ-
ριλλίδης, απόφοιτος πλέον του Κ∆ΜΠΣ «∆ηµιουργική Γρα-
φή» και µόνιµος κάτοικος Γαλλίας, ανέλαβε να εκπρο-
σωπήσει την οµάδα των συναδέλφων του και να υπο-
στηρίξει την ψήφο τους στις 7 Ιουλίου 2021, ηµεροµηνία
της κατά πλειοψηφίαν βράβευσης του συγκεκριµένου µυ-
θιστορήµατος µε το βραβείο Goncourt de la Grece, βάσει
της ψηφοφορίας φοιτητών από δέκα ελληνικά Πανεπι-
στήµια, τα οποία συµµετείχαν στη διοργάνωση. Το λο-
γοτεχνικό αυτό γεγονός προβλήθηκε όχι µόνο από τα ελ-
ληνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης (Typosthess, ert-
news.gr), αλλά και από έγκριτες γαλλικές εφηµερίδες,
όπως η εφηµερίδα «Figaro». Η οµάδα του ΜΠΣ «∆ηµι-
ουργική Γραφή» έλαβε θερµά συγχαρητήρια από την Fan-
ny Feynerol, υπεύθυνη της Mediatheque στο Γαλλικό Ιν-
στιτούτο Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπο των διοργανωτών,
για την άψογη συνεργασία της, την αδιάλειπτη συµµετοχή
της στις διαδικτυακές συναντήσεις µε τους συγγραφείς, τον
ζήλο και το εξαιρετικό επίπεδο των φοιτητών της. 
Στην τελευταία συνάντηση της αναγνωστικής οµάδας,
οι φοιτητές του ΜΠΣ ∆ΓΡ ευχαρίστησαν τους συντονι-
στές της οµάδας και τα δύο µέλη ∆ΕΠ του ΕΑΠ για την
πρωτοβουλία και τη στήριξη της συµµετοχής των φοι-
τητών «∆ηµιουργικής Γραφής» στον συγκεκριµένο δια-
γωνισµό, ενώ εξέφρασαν την επιθυµία να συνεχίσουν
να συµµετέχουν σε αυτόν τον θεσµό, καθώς και τη χαρά
τους που µπόρεσαν να έχουν µια τόσο ουσιαστική επα-
φή µε τη σύγχρονη γαλλική λογοτεχνία.

Α.Β.

Μ
ε αφορµή την έκδοση του έργου “ὠφελέειν
ἢ µὴ βλάπτειν. ∆ιαχρονικές αξίες ηθικής και
δεοντολογίας στο έργο του Ιπποκράτη”

της Ελένης Ασκητοπούλου και του Αντώνη Ν. Βγόν-
τζα, o ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και οι εκδό-
σεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου διορ-
γανώνουν Πολιτικό και Επιστηµονικό Μνηµόσυνο εις
µνήµην του Αντώνη Ν. Βγόντζα, την Τετάρτη 29 Σε-
πτεµβρίου, ώρα 18:00 στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθη-
νών (Ακαδηµίας 60).
Χαιρετισµός, συντονισµός: Πρόεδρος ΕΑΠ και ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος των Εκδόσεων ΕΑΠ, Οδυσσέ-
ας-Ιωάννης Ζώρας.
Θα µιλήσουν οι: Ευάγγελος Βενιζέλος, για τον πο-
λιτικό Αντώνη Ν. Βγόντζα. ∆ηµήτριος Βερβεσός, για
τον νοµικό Αντώνη Ν. Βγόντζα. ∆ηµήτριος Σταθό-
πουλος, για τον συνεργάτη, άνθρωπο και φίλο Αν-

τώνη Ν. Βγόντζα. Ελένη Ασκητοπούλου, για τη δη-
µιουργική συγγραφική συνεργασία µε τον Αντώνη Ν.
Βγόντζα.

Συµµετοχή στο βραβείο «Goncourt»
Του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του ΕΑΠ «∆ηµιουργική Γραφή»

Από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το ΕΑΠ στις 29 Σεπτεµβρίου

EDITORIAL 
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Επιστηµονικό µνηµόσυνο
για τον Αντώνη Ν. Βγόντζα
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«Έ
νεση» ύψους 25 εκατοµµυρίων
ευρώ προσφέρει το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων για την ανα-

βάθµιση και επέκταση του ερευνητικού έργου και
των υποδοµών του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστηµίου.
Πρόκειται για µια γενναία χρηµατοδότηση της ελ-
ληνικής πολιτείας στο ΕΑΠ, το οποίο «επενδύει»
στη γνώση, την έρευνα, αλλά και την αναβάθµιση
των υποδοµών του διασφαλίζοντας το απαιτού-
µενο υλικοτεχνικό περιβάλλον για τους φοιτη-
τές και τους εργαζόµενούς του.
Για την αποδοτική λειτουργία του το ακαδηµαT-
κό ίδρυµα αξιοποιεί τα χρηµατοδοτικά εργαλεία
του ελληνικού δηµοσίου και µάλιστα ο δείκτης
απορροφητικότητας στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων είναι υψηλός, γεγονός που απο-
τελεί εχέγγυο για τη διεκδίκηση και µελλοντι-
κής εξασφάλισης νέας χρηµατοδοτικής ροής από
το δηµόσιο ταµείο.
Μέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2021 προκη-
ρύχθηκαν διαγωνισµοί εννέα έργων, συνολικού
προUπολογισµού πλέον των 11 εκατοµµυρίων
ευρώ από τη «δεξαµενή» των κονδυλίων του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) για
την ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισµού
και την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του
ακαδηµαTκού ιδρύµατος.

Γ. Σκρουµπής: Αναβάθµιση
µε τη στήριξη του Υπουργείου
"Με τη συγκεκριµένη στήριξη από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, µέσω του Υπουργείου Παιδείας, η
διοίκηση του ΕΑΠ αναβαθµίζει τον επιστηµονι-
κό και ερευνητικό εξοπλισµό του Πανεπιστηµί-
ου, ενισχύοντας τον παραδοσιακό εκπαιδευτι-
κό του ρόλο και χτίζοντας ένα πολλά υποσχό-
µενο ερευνητικό υπόβαθρο" αναφέρει στην
"OpenU2" ο Γεώργιος Σκρουµπής, αντιπρό-
εδρος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού & Ανά-
πτυξης του ΕΑΠ.
Υπογραµµίζει, επίσης, πως «το ΕΑΠ είναι ένα δη-
µόσιο πανεπιστήµιο, που παρότι στηρίζει, εν πολ-
λοίς, τη καθηµερινή του λειτουργία στην οικο-
νοµική συµµετοχή των φοιτητών του, η ελληνι-
κή πολιτεία ενισχύει και αναβαθµίζει τις υπο-
δοµές του µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π∆Ε). Το ΕΑΠ επιδεικνύει υψηλό
δείκτη απορροφητικότητας των κονδυλιών των
εγκεκριµένων, από την ελληνική πολιτεία, προ-
γραµµάτων».

Και 14 εκατ. ευρώ
για νέα ιδιόκτητα κτίρια
Παράλληλα «τρέχει» και ένα «γενναίο» πρό-
γραµµα για τις νέες κτιριακές υποδοµές και ανα-
βάθµιση των υπαρχόντων. Ανάµεσα σε αυτό εν-
τάσσεται η χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων συνολικού προUπολο-
γισµού 14 εκατοµµυρίων ευρώ για την αγορά ιδιό-
κτητων κτιρίων για τις ανάγκες του ΕΑΠ στο κέν-
τρο της Αθήνας και της Πάτρας.
«Προχωρούµε σταθερά και µεθοδικά στην ολο-
κλήρωση των υποδοµών του Πανεπιστηµίου. ∆ύο
από τα εµβληµατικά έργα που εντάσσονται στο
Πρόγραµµα αφορούν αγορές ιδιόκτητων κτιρίων,
µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων σε Αθήνα και Πάτρα», σηµειώνει ο κ.
Σκρουµπής.
Στόχος της διοίκησης του ΕΑΠ είναι στα νέα κτί-

ρια να στεγαστούν η Βιβλιοθήκη, οι διοικητικές
υπηρεσίες, αλλά και χώροι εκδηλώσεων, προ-
κειµένου το ΕΑΠ να βρίσκεται στην καρδιά των
πόλεων και να υπάρξει αυτή η σύζευξη µεταξύ
ακαδηµαTκού ιδρύµατος και τοπικής κοινωνίας.

Στις 25/9 τα εγκαίνια
του νέου κτιρίου
Η διοίκηση του ΕΑΠ έχει αναβαθµίσει ση-
µαντικά τις κτιριακές υποδοµές της Πανε-
πιστηµιούπολης στην Περιβόλα και ήδη στις
25 Σεπτεµβρίου του 2021 έχουν προγραµ-
µατιστεί τα εγκαίνια του νέου κτιρίου, το
οποίο παραδόθηκε προς χρήση τον περα-
σµένο Μάρτιο.
Πρόκειται για ένα βιοκλιµατικό κτίριο τριών
επιπέδων, εµβαδού 3.500 τ.µ., το οποίο
στεγάζει ήδη την Σχολή Θετικών Επιστηµών
Τεχνολογίας και διαθέτει σύγχρονο αµφιθέ-
ατρο 200 θέσεων.
Το Κτίριο «∆» είναι το πέµπτο κατά σειρά
αυτόνοµο κτίριο, το οποίο ολοκληρώθηκε
στο τέλος του 2020 και διαθέτει στο ισό-
γειο και στον πρώτο όροφο χώρους εργα-
στηρίων, γραφεία και αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, ενώ στο υπόγειο υπάρχουν βοη-
θητικοί χώροι ηλεκτροµηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων. Το κτίριο είναι προσαρµοσµένο
στην ενεργειακή φιλοσοφία, διαθέτοντας
φωτοβολταTκά πάνελ, ενώ το αµφιθέατρο
κλιµατίζεται µε σύστηµα γεωθερµίας, πα-
ράλληλα δε είναι πλήρως προσβάσιµο από
Άτοµα µε Αναπηρία.
Πλέον, όλες οι Σχολές φιλοξενούνται εντός
του campus του Πανεπιστηµίου και διαθέ-
τουν σύγχρονο εξοπλισµό για την αναβαθ-
µισµένη παροχή της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης στους ενηλίκους.
Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγι-
κής της κτιριολογικής ανάπτυξης του ΕΑΠ
έχουν ήδη ολοκληρωθεί και χρησιµοποιούν-
ται τέσσερις υπερσύγχρονες ψηφιακές αί-
θουσες πολυµέσων.

Ρεπορτάζ 03

«Επένδυση» σε έρευνα
και υποδοµές

Υψηλός ο δείκτης απορροφητικότητας των κονδυλίων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων από το ΕΑΠ
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Ανανέωση εργαστηριακού εξοπλισµού

∆ιαγωνισµοί για την κτιριακή αναβάθµιση
Οι διαγωνισµοί που αφορούν στις υποδοµές είναι οι εξής:
1. Αγορά Ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΑΠ.
2. Ανάπτυξη Μονίµων Εγκαταστάσεων του ΕΑΠ-Β΄ Φάση, Εργασίες ∆ιαµόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
και Έργα Υποδοµής, ∆ίκτυα - Κατασκευή τµήµατος βόρειας περίφραξης οικοπέδου.
3. Ανάπτυξη Μονίµων Εγκαταστάσεων του ΕΑΠ-Γ' Φάση, ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και κατα-
σκευή µόνιµης περίφραξης στο νοτιοανατολικό τµήµα του οικοπέδου του ΕΑΠ.
4. Σύνταξη Μελετών (Τοπογραφικές, Στατικές, Ηλεκτρολογικές, Χωροταξικές, Ρυµοτοµικές, Γεωλογικές, κ.ά.).
5. Εργασίες συντήρησης και λειτουργικής αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και υποδοµών.
6. Αναβάθµιση του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων του ΕΑΠ.

Οι διαγωνισµοί που έχουν προκηρυχθεί και αφορούν
ανανέωση και προµήθεια εξοπλισµού του ΕΑΠ είναι
οι εξής:
1. Εργαστηριακός Εξοπλισµός στους τοµείς: α) µε-
τρήσεων φωτοµετρικών µεγεθών και χαρακτηριστι-
κών ορατής, υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβο-
λίας β) τρισδιάστατης χωρικής αποτύπωσης και γε-
ωδοσίας γ) φωτισµού για κινηµατογραφικών εφαρ-
µογών δ) προβολών διαδραστικού περιεχοµένου, επι-
στηµονικών οργάνων, αναλύσεων και παρελκοµένων.
2. Εξοπλισµός σύγχρονου αναλυτικού εργαστηρίου.
3. Σύστηµα Ασφαλείας και Προστασίας ∆ικτύου και
∆εδοµένων.
4. Σύστηµα Υψηλής Υπολογιστικής Υποδοµής και Υπο-
λογιστικού Συστήµατος Υψηλών Επιδόσεων.
5. Όργανα και ερευνητικές συσκευές.
6. Εξυπηρετητές.
7. Προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού για ανά-
λυση καπνικών προTόντων.

8. Προµήθεια Πρότυπου Πιλοτικού Θερµοκηπίου.
9. Προµήθεια Εργαστηριακών Πάγκων και Συνο-
δευτικού Εξοπλισµού.
10. Προµήθεια εκτυπωτών και φωτοτυπικών µηχανη-
µάτων και εξοπλισµού ψηφιακής εκτύπωσης, φωτοαν-
τιγραφής, τελικής επεξεργασίας και βιβλιοδεσίας.
11. Προµήθεια εξοπλισµού.

Ο διαγωνισµός διαιρείται σε έξι τµήµατα:
Α: Οπτικοακουστικός και τηλεπικοινωνιακός εξο-
πλισµός, φωτογραφικός εξοπλισµός και εξοπλισµός
δικτύου.
Β: Λογισµικά.
Γ: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλι-
σµός, οθόνες, σαρωτές, εξοπλισµός υπολογιστών.
∆: Ηλεκτρονικός εξοπλισµός, ηλεκτρονικό, ηλε-
κτροµηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό.
Ε: Έξυπνες οικιακές συσκευές.
ΣΤ: Έξυπνες ηλεκτρικές συσκευές.
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Η
έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη
αποτελεί µεγάλη πρόκληση. Μέσα σ’ αυτό το πλαί-
σιο, όλο και περισσότερες πόλεις και όχι µόνο στην

Ευρώπη, υιοθετούν το όραµα της σύγχρονης αστικής ευ-
φυ1ας που προβλέπει τον συνδυασµό «έξυπνων» πληθυσµών,
θεσµών και τεχνολογίας. Στην κατεύθυνση αυτή η αναζή-
τηση και εφαρµογή νέων καινοτόµων ψηφιακών τεχνολογιών
αποτελεί µονόδροµο για τη βελτίωση της καθηµερινότητας
των πολιτών, την εξοικονόµηση πόρων και την προστασία
του περιβάλλοντος.
Τι είναι αλήθεια οι «έξυπνες πόλεις»; Και πώς αλλάζουν την
καθηµερινότητα και τις συνήθειές µας; Ο Αχιλλέας Καµέ-
ας, καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΑΠ και
επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας DAISSy (Dynamic Am-
bient Intelligent Sociotechnical Systems), απαντάει στις ερω-
τήσεις της «Open2U» και περιγράφει πώς θα λειτουργούν
οι «πόλεις του µέλλοντος».
«Οι έξυπνες πόλεις (smart cities) επιχειρούν τη διαρκή και
αποτελεσµατική αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων
αστικής ανάπτυξης, βιωσιµότητας και διακυβέρνησης µέσω
της δηµιουργίας έξυπνων συστηµάτων λήψης αποφάσεων
και παροχής δηµόσιων υπηρεσιών. Ο «∆ιάχυτος Υπολογι-
σµός» (∆Υ) και το ∆ιαδίκτυο των Αντικειµένων (ΙοΤ) εφαρ-
µόζονται στο αστικό περιβάλλον µε στόχο τη βελτιστοποί-
ηση της χρήσης των πόρων, την ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας µέσω καλά ενηµερωµένων αποφάσεων και την
παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής στους πολίτες. Η ανά-
λυση των δεδοµένων που συλλέγονται από τις έξυπνες αστι-
κές υποδοµές παράγει πολύτιµες πληροφορίες που χρη-
σιµοποιούνται από µία πλούσια γκάµα εφαρµογών σε δια-

φορετικούς τοµείς, όπως η ενέργεια, οι µεταφορές, τα κτί-
ρια, το νερό και η υγεία. Η αποτελεσµατική διαχείριση των
έξυπνων πόλεων απαιτεί οι ∆ήµοι να διαθέτουν καλά εκ-
παιδευµένο προσωπικό, ικανό να σχεδιάσει σε σύντοµο διά-
στηµα νέες υπηρεσίες και να εκσυγχρονίσει τις υφιστάµε-
νες, ανάλογα µε τις ανάγκες των πολιτών. Αυτό είναι το αν-
τικείµενο του ευρωπαYκού έργου «Smart DevOps» (http://de-
vops.uth.gr/), το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµ-
µα Erasmus+/KA2/Sector Skills Alliances, και στο οποίο συµ-
µετέχει η ερευνητική οµάδα DAISSy του ΕΑΠ. Το έργο έχει
ήδη εντοπίσει τις νέες ικανότητες που απαιτείται να δια-
θέτουν τα άτοµα που εργάζονται σε µια έξυπνη πόλη και έχει
δηµιουργήσει ένα Μαζικό Ανοικτό ∆ιαδικτυακό Μάθηµα
(MOOC) µε σκοπό την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Επό-
µενο βήµα αποτελεί η σχεδίαση κοινού Προγράµµατος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών µε τη συνεργασία των ΑΕΙ που συµ-
µετέχουν στο έργο και αντικείµενο τις έξυπνες πόλεις», επι-
σηµαίνει.

Εφαρµογή στη διαχείριση του νερού
Η έξυπνη διαχείριση του νερού (smart water management)
χρησιµοποιεί ∆Υ και ΙοΤ για την παρακολούθηση, τη δια-
χείριση και την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, οι
οποίοι δέχονται σηµαντικές πιέσεις λόγω της αλλαγής του
κλίµατος, της αστικοποίησης, της οικονοµικής ανάπτυξης
και της εκβιοµηχάνισης, µεταξύ άλλων παραγόντων.
«Ο ∆Υ ενσωµατώνεται σε διάφορα δοµικά στοιχεία των συµ-
βατικών δικτύων νερού, όπως οι δεξαµενές και οι σωλήνες,
τα οποία µετατρέπονται σε ΙοΤ, µε στόχο τη διαρκή µέτρη-
ση παραµέτρων, όπως η στάθµη, η ποιότητα, η ροή και η πίε-

ση του νερού. Επιπλέον, εγκαθίστανται διαρκώς νέοι έξυ-
πνοι µετρητές νερού για την παροχή δεδοµένων κατανά-
λωσης νερού σε πραγµατικό χρόνο. Τα έξυπνα συστήµατα
διαχείρισης νερού αξιοποιούν τα δεδοµένα που συλλέγονται
από το ψηφιακά αναβαθµισµένο δίκτυο διανοµής νερού για
την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών για ανίχνευση διαρ-
ροών, αξιολόγηση ποιότητας νερού, παρακολούθηση στάθ-
µης νερού, εντοπισµό και αντιµετώπιση βλαβών, δυναµική
τιµολόγηση, πρόβλεψη ζήτησης και παροχή εξατοµικευµέ-
νων συµβουλών ορθολογικής χρήσης. Κατά συνέπεια, η υλο-
ποίηση έξυπνων συστηµάτων και εφαρµογών στον τοµέα του
νερού οδηγεί σε εξοικονόµηση νερού, µειωµένο κόστος για
τους καταναλωτές, καθώς και αξιοπιστία και διαφάνεια στην
παροχή νερού», υπογραµµίζει.

Καινοτοµίες σε ενεργειακό επίπεδο
Η έξυπνη ενέργεια (smart energy), όπως εξηγεί, αποτελεί
έναν ευρύ όρο που καλύπτει διάφορους τοµείς (ηλεκτρισµός,
θέρµανση, ψύξη, κτίρια και µεταφορές) και εστιάζει στον εν-
τοπισµό πιο εφικτών, οικονοµικών και αποδοτικών προ-
σεγγίσεων για την υποστήριξη της µετάβασης προς µελ-
λοντικές λύσεις ανανεώσιµων και βιώσιµων πηγών ενέργειας.
Η ενεργειακά έξυπνη πόλη συνιστά «µια συνεχή, εξαρτώ-
µενη από την τοποθεσία, µετάβαση προς την αειφορία, την
αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστη-
µάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιµότητα, την
προσιτή τιµή και την επάρκεια των ενεργειακών υπηρεσιών,
µέσω της βελτιστοποιηµένης ολοκλήρωσης της εξοικονό-
µησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και τοπικών
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας». Οι έξυπνες ενεργειακές

Έξυπνες λύσεις
που φέρνουν «επανάσταση»
στη ζωή µας!
Η νέα «ψηφιακή» εποχή φέρνει σηµαντικές αλλαγές σε πολλούς τοµείς της καθηµερινότητάς µας,
όπως τονίζει ο επικεφαλής της Ερευνητικής Οµάδας DAISSy του ΕΑΠ καθηγητής Αχιλλέας Καµέας
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υποδοµές ενσωµατώνουν µετρητές, αισθητήρες, τεχνολογίες
επικοινωνιών, ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων, απο-
θήκευση ενέργειας, ψηφιακούς ελέγχους και διεσπαρµέ-
νη παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας για την παρακολού-
θηση, διαχείριση και βελτιστοποίηση της παραγωγής, δια-
νοµής και κατανάλωσης ενέργειας. Ένα θεµελιώδες συ-
στατικό της έξυπνης ενέργειας είναι τα έξυπνα ηλεκτρικά
δίκτυα που επιτρέπουν την ενσωµάτωση ανανεώσιµων πό-
ρων στο δίκτυο ενέργειας, τη διασύνδεση, την παρακο-
λούθηση και τον έλεγχο, την αυτο-ίαση και την αµφίδροµη
ροή ενέργειας. Τα έξυπνα ενεργειακά συστήµατα περι-
λαµβάνουν επίσης υπηρεσίες λογισµικού, όπως σχήµατα από-
κρισης ζήτησης, πρόβλεψη χωρικής ζήτησης και παρακο-
λούθηση ανθεκτικότητας.

Συλλογή πληροφοριών και στην υγεία
Η έξυπνη υγεία (smart health) περιλαµβάνει την εφαρµογή
∆Υ για τη συλλογή πληροφοριών που προέρχονται από τις
έξυπνες πόλεις (π.χ. ποιότητα αέρα), τους έξυπνους χώ-
ρους (π.χ. αυτοκίνητα, γραφεία, βιοµηχανίες, νοσοκοµεία,
σπίτια κ.ά.) και τους πολίτες. «Με οδηγό την ανάγκη µε-
ταφοράς του σηµείου φροντίδας εκτός των παραδοσιακών
δοµών υγειονοµικής περίθαλψης, τα έξυπνα συστήµατα υγεί-
ας επικεντρώνονται στην υποβοηθούµενη από το έξυπνο πε-
ριβάλλον φροντίδα και διαβίωση (Ambient Assisted Living -
AAL) και τα κινητά/φορετά συστήµατα υγείας. Τα τελευταία
ενσωµατώνουν αισθητήρες για την απόκτηση δεδοµένων
υγείας, δραστηριότητας και φυσικών περιβαλλοντικών συν-
θηκών, εξάγουν συµπεράσµατα για την κατάσταση του ατό-
µου και προτείνουν κατάλληλες υπηρεσίες υγειονοµικής πε-
ρίθαλψης. Η εισαγωγή εφαρµογών έξυπνης υγείας επιτρέπει
τη µετάβαση σε νέα µοντέλα προβλεπτικής και προστα-
τευτικής υγείας µε έµφαση στον υγιεινό τρόπο ζωής και την
ευεξία, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ενεργό συµµετοχή
των πολιτών στη διαχείριση της υγείας τους», µας εξηγεί.

Πράσινες και βιώσιµες µεταφορές
«Η έξυπνη κινητικότητα (smart mobility) είναι η απάντηση
στην ανάγκη για έναν πιο πράσινο, συνδεδεµένο και βιώ-
σιµο τοµέα µεταφορών», σηµειώνει. Και προσθέτει: «Συν-
δυάζει τεχνητή νοηµοσύνη και ανάλυση µεγάλου όγκου δε-
δοµένων µε ∆Υ (π.χ. αισθητήρες εγκατεστηµένοι στα οδι-
κά δίκτυα και τις περιβάλλουσες υποδοµές, αισθητήρες οχη-
µάτων, κάµερες και συστήµατα σηµατοδότησης και ελέγχου
κ.ά.). Μεταξύ των πιο σηµαντικών αναδυόµενων πεδίων έξυ-
πνης κινητικότητας είναι τα Συνεργατικά Ευφυή Συστήµα-
τα Μεταφορών (Connected-Intelligent Transportation Systems
– C-ITS) και τα Συνδεδεµένα Αυτόνοµα Οχήµατα (Connected
Autonomous Vehicles – CAVs). Επιπλέον, νέες προσεγγί-
σεις, όπως η κινητικότητα ως υπηρεσία (Mobility as a Serv-
ice) και η «κοινόχρηστη κινητικότητα» υιοθετούνται όλο και
περισσότερο, οδηγώντας σε κατ' απαίτηση, άρα περισσό-
τερο βιώσιµες, υπηρεσίες µεταφορών. Στα οφέλη περι-
λαµβάνονται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η µείωση της
κυκλοφοριακής συµφόρησης, η αύξηση της αξιοπιστίας των
υπηρεσιών µεταφορών και η µείωση της χρήσης ενέργει-

ας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Κτίρια, ο µεγαλύτερος
καταναλωτής ενέργειας
Όσον αφορά στα έξυπνα κτίρια (smart buildings), επισηµαίνει
ότι έχουν διαρκή επίγνωση του πώς και πότε χρησιµοποι-
ούνται από τους κατοίκους τους µέσω συστηµάτων ∆Υ που
ενσωµατώνουν δεδοµένα από όλα τα ενσωµατωµένα συ-
στήµατα (π.χ. διαχείριση φωτισµού, νερού, ενέργειας και άλ-
λων πόρων, ανίχνευση δραστηριοτήτων κ.ά.) αλλά και από
εξωτερικές πηγές (π.χ. δεδοµένα δικτύου και καιρού), µε
στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων και της από-
δοσης γενικότερα, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
λειτουργίας τους, την αυτοµατοποίηση διεργασιών (π.χ. προ-
γνωστική συντήρηση), την υποστήριξη δραστηριοτήτων και
τη διασφάλιση την άνεσης και της ασφάλειας του χρήστη.
Καθώς τα κτίρια αποτελούν τον µεγαλύτερο καταναλωτή
ενέργειας παγκοσµίως, πολλές προσπάθειες επενδύουν
στην ανάπτυξη λύσεων ευέλικτης διαχείρισης ζήτησης και
παραγωγής ενέργειας, επιτυγχάνοντας παράλληλα τον στό-
χο ενός κτιρίου σχεδόν µηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου
(nZEBs). Συστήµατα ελέγχου, συστήµατα ανανεώσιµης
ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, προηγµένα συ-
στήµατα θέρµανσης αερισµού και κλιµατισµού, συστήµατα
φωτισµού, έξυπνοι µετρητές, αισθητήρες και ενεργοποιητές
είναι οι κύριες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σε έξυ-
πνα κτίρια. Εν κατακλείδι, ο κ. Καµέας επισηµαίνει ότι εκτός
από τους βασικούς τοµείς που περιγράφηκαν προηγουµέ-
νως, υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία συστηµάτων και εφαρµογών
έξυπνων πόλεων για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (απόβλητα,
ανακύκλωση), προστασία του περιβάλλοντος (ατµοσφαιρι-
κή ρύπανση και ρύπανση των υδάτων), δοµική κατάσταση,
χρήση/πληρότητα δηµόσιων χώρων, ασφάλεια και προστα-
σία (αστυνόµευση, πυροπροστασία), φωτισµό δρόµων και κτη-
ρίων, χώρους στάθµευσης κ.λπ.
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Έξυπνες πόλεις: 
Ευκαιρίες και προοπτικές

Η αύξηση του πληθυσµού και της
αστυφιλίας, σε παγκόσµιο επίπεδο,
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη µε-
γάλων πόλεων (megacities) µε
πληθυσµούς πολλών εκατοµµυ-
ρίων κατοίκων, σε αρκετές περι-
πτώσεις άνω των 10 εκατοµµυρίων.
Προς το παρόν, η µεγαλύτερη συγ-
κέντρωση αυτών των πόλεων είναι
στην Ασία (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία),
αλλά ακολουθούν η Βόρεια και
Νότια Αµερική και η Αφρική. Οι προ-
βλέψεις είναι για σηµαντική αύξη-
ση των πόλεων καθώς ο παγκό-
σµιος πληθυσµός αυξάνεται και οι
πόλεις προσφέρουν φτηνές και
αποτελεσµατικές υποδοµές για
στέγαση, µεταφορά, εκπαίδευση
κ.ο.κ.
Τα αυξανόµενα µεγέθη των πόλε-
ων και η ανάγκη παροχής αποτε-
λεσµατικών και χαµηλού κόστους
υπηρεσιών έχει οδηγήσει στην

εξέλιξη πολλών από αυτές τις πόλεις σε «έξυπνες» µε εν-
σωµάτωση τεχνολογιών σε πολλές υποδοµές και υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ενέργεια, η αποτελε-
σµατική διαχείριση της οποίας είναι σηµαντικό πρόβληµα,
καθώς επηρεάζει θέµατα από την επιλογή (είδος και κόστος)
των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πολίτες έως την κλι-
µατική αλλαγή. Έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες, σε παγ-
κόσµιο επίπεδο, για την ενσωµάτωση παραγωγής ενέργειας
µέσα στον αστικό ιστό από ήπιες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλια-
κά συστήµατα). 

Επίσης, σε πολλές πόλεις ενσωµατώνονται συστήµατα δια-
χείρισης ενέργειας σε ενεργοβόρα δηµόσια κτίρια, όπως
τα νοσοκοµεία, µε σκοπό την µείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας. Ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών γίνεται σε πολλά επί-
πεδα υποδοµών και σε πολλές υπηρεσίες, καθώς οι τε-
χνολογίες της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης µπαίνουν στην
καθηµερινότητά µας. Νέα συστήµατα διαχείρισης κυκλο-
φορίας, στάθµευσης, διαχείρισης απορριµάτων και παρα-
κολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων είναι µερικά τυ-
πικά παραδείγµατα συστηµάτων που χρησιµοποιούνται µε
συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό σε πόλεις παγκόσµια.

Η πρόσφατη πανδηµία COVID-19 ανέδειξε µια πρόσθετη απαί-
τηση των πόλεων, την ανθεκτικότητα (robustness). Οι πό-
λεις οφείλουν να είναι προετοιµασµένες και ικανές να λει-
τουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες υγείας (πανδηµίας),
κι αυτή η απαίτηση είναι πρόσθετη στην ανάγκη συνεχούς
και αποτελεσµατικής λειτουργίας των πόλεων και των υπο-
δοµών τους σε συνθήκες φυσικών καταστροφών που αυ-
ξάνονται σηµαντικά λόγω της κλιµατικής αλλαγής και της
ανθρώπινης παρέµβασης. Ήδη, πολλές πόλεις ενσωµα-
τώνουν νέες τεχνολογίες προς την κατεύθυνση της ανθε-
κτικότητας σε πανδηµίες. Νέες ανέπαφες (non-touch) διε-
παφές υιοθετούνται σε προσβάσεις σε δηµόσια και ιδιωτι-
κά κτίρια και ανέπαφες µεθοδολογίες αναγνώρισης ατόµων
(µέσω αυτόµατης αναγνώρισης προσώπου) χρησιµοποιούνται
για πρόσβαση σε ελεγχόµενους χώρους. 

Αυτά αποτελούν ορισµένα παραδείγµατα της προσπάθειας ορι-
σµένων πόλεων να αυξήσουν την «ευφυία» τους, ώστε να
διαχειρίζονται πανδηµίες. Αυξανόµενος αριθµός συστηµά-
των παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων υπο-
δεικνύει την προσπάθεια πόλεων να λειτουργούν πιο απο-
τελεσµατικά και προσαρµοστικά στο περιβάλλον, ώστε να
αποφεύγουν ή να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά φυσικές
καταστροφές. Συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης µε χρή-
ση νέων  τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοηµοσύνη, συµ-
πληρώνουν αυτές τις προσπάθειες κατά το παρόν διάστη-
µα.

Παρά το γεγονός ότι η ακαδηµαkκή και ερευνητική κοινότητα
της ∆υτικής Ελλάδας εστιάζει σε πολλές τεχνολογίες που
συνεισφέρουν στα συστήµατα που αναφέραµε, η πανδηµία
ανέδειξε και την ανάγκη νέων τεχνολογιών σε έναν τοµέα
όπου η ∆υτική Ελλάδα έχει σηµαντικό συγκριτικό πλεονέ-
κτηµα. Η συνεχής και αποτελεσµατική εκπαίδευση, στις έκτα-
κτες συνθήκες πανδηµίας ή άλλης φυσικής καταστροφής,
είναι σηµαντικό ζητούµενο για πολλούς λόγους, όχι µόνο εκ-
παιδευτικούς αλλά και κοινωνικούς και οικονοµικούς. Το ΕΑΠ,
ως σηµαντικός χρήστης τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, καθώς και το ΙΤΥΕ «∆ιόφαντος» ως ο κύριος τε-
χνολογικός φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, παράγουν, διαχειρίζονται και διαθέτουν ένα ση-
µαντικό ποσοστό του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχοµέ-
νου της χώρας. 

Η συνέργεια και η ανάπτυξη νέου περιεχοµένου και νέων τε-
χνολογιών για τη διαχείριση και διάθεσή του µπορούν να δη-
µιουργήσουν µια δραστηριότητα σε νέες κατευθύνσεις όπου
η τοπική ακαδηµαkκή και ερευνητική κοινότητα έχει την τε-
χνογνωσία και την εµπειρία να αποδώσει µε σηµαντικά τε-
χνικά και οικονοµικά αποτελέσµατα.

Άρθρο του ∆ηµήτρη Σερπάνου,
προέδρου του ΙΤΥΕ 

«∆ιόφαντος», καθηγητή 
Πανεπιστηµίου Πατρών

Η ερευνητική οµάδα DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent So-
ciotechnical Systems) ιδρύθηκε το 2001 από τον Αχιλλέα Καµέα,
καθηγητή ΣΘΕΤ ΕΑΠ, µε όραµα την εφαρµογή ∆Υ για την παραγωγή
τεχνικών λύσεων σε κοινωνικά προβλήµατα, επιδιώκοντας την και-
νοτοµία που δηµιουργείται από τον άνθρωπο για να εξυπηρετή-
σει τον άνθρωπο (http://daissy.eap.gr/en/). Η DAISSy είναι µία από
τις πρώτες ευρωπαkκές ερευνητικές οµάδες που επεδίωξαν την
πραγµάτωση της ΠΝ, υλοποιώντας σηµαντικό αριθµό ευρωπαkκών
έργων βασικής έρευνας, ανάµεσα στα οποία τα έργα e-Gadgets,
Plants και Astra, τα οποία αποτέλεσαν προάγγελους του σηµερι-
νού ΙοΤ. Σήµερα η DAISSy στεγάζεται στο Εργαστήριο Κινητού και
∆ιάχυτου Υπολογισµού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοηµοσύ-
νης της ΣΘΕΤ ΕΑΠ. Εκτός από θεωρητική και εφαρµοσµένη έρευ-
να, το Εργαστήριο υποστηρίζει την τελευταία 10ετία την διάθεση
του ΠΜΣ Σ∆Υ «Συστήµατα Κινητού και ∆ιάχυτου Υπολογισµού».
Πρόκειται για το πρώτο από απόσταση ΠΜΣ σε ευρωπαkκό επίπεδο
µε αντικείµενα τον ∆Υ και την ΠΝ.
«Ο ∆ιάχυτος Υπολογισµός (Ubiquitous Computing – ∆Υ) ευαγγε-
λίζεται την µετατροπή της υπολογιστικής ισχύος (computing) σε
αγαθό (commodity) και την παροχή της, µέσω κατάλληλων υπο-
δοµών (infrastructure), σε οποιοδήποτε άτοµο, χωρίς περιορισµούς
χώρου και χρόνου (anybody, anytime, anywhere). Με τον τρόπο
αυτό, η υπολογιστική ισχύς «εξυφαίνεται» στο περιβάλλον (περί-
που όπως η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ή δικτύου κινητής τη-
λεφωνίας). Ταυτόχρονα, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται µέσω εξε-
λιγµένων συσκευών καθηµερινής χρήσης, µε αποτέλεσµα να «εξα-
φανιστεί» ο ηλεκτρονικός υπολογιστής! Εάν δε στον ∆Υ προσθέ-
σουµε Τεχνητή Νοηµοσύνη (Artificial Intelligence) και έξυπνες διε-
παφές χρήστη, δηµιουργείται το όραµα της Περιρρέουσας Νοη-
µοσύνης (Ambient Intelligence – ΠΝ). Η ΠΝ θα επιτρέψει στον άν-

θρωπο να χρησιµοποιεί υπολογιστικές υπηρεσίες µε τρόπο «φυ-
σιολογικό», ενώ οι υπηρεσίες θα προσαρµόζονται µε τρόπο µη πα-
ρεµβατικό στις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες (context) ώστε να
µεγιστοποιείται το όφελος του ανθρώπου. Σύγχρονο παράδειγµα
∆Υ είναι το υπολογιστικό νέφος (cloud), το οποίο φιλοξενεί ψη-
φιακά δεδοµένα, υπηρεσίες και εφαρµογές που είναι διαρκώς προ-
σβάσιµα από οποιοδήποτε σηµείο µέσω έξυπνων συσκευών που
ενσωµατώνουν αισθητήρες και συνδέονται στο διαδίκτυο. Οι έξυ-
πνες συσκευές συγκροτούν το ∆ιαδίκτυο των Αντικειµένων (Inte-
rnet of Things – IoT) και µπορεί να είναι φυσικές ή ιδεατές (π.χ.
δελτίο καιρού κ.ά.), σταθερές (π.χ. κινητό τηλέφωνο, έξυπνη τη-
λεόραση, ψηφιακό ρολόι κ.ά.) ή κινούµενες (π.χ. έξυπνα οχήµα-
τα, drones κ.ά.), αυτόνοµες (π.χ. robots, Roomba κ.ά.) ή χειριζό-
µενες. Νέοι τύποι προστίθενται διαρκώς!». Και καταλήγει: «Ο ∆Υ
δεν είναι απλά µια νέα τεχνολογία, αλλά συνιστά ένα νέο τεχνο-
λογικό παράδειγµα, το οποίο προκαλεί επαναστατικές αλλαγές στις
ανθρώπινες δραστηριότητες σε όλους τους τοµείς. Σηµαντικό πε-
δίο εφαρµογής του ∆Υ είναι τα έξυπνα περιβάλλοντα (smart
spaces/environments), τα οποία περιγράφονται ως χώροι, φυσικοί
και ψηφιακοί, που διαθέτουν συλλογές έξυπνων συσκευών, οι οποί-
ες συνεργάζονται για να υποβοηθήσουν την υλοποίηση διαφόρων
δραστηριοτήτων (µοντέλο σφαιρών δραστηριότητας – activity
spheres). Οι έξυπνες πόλεις συνιστούν το ευρύτερο και περισσότερα
υποσχόµενο έξυπνο περιβάλλον, το οποίο µπορεί να περικλείει
µικρότερα περιβάλλοντα και εξειδικευµένες σφαίρες δραστηριό-
τητας».

Με όραµα την εφαρµογή «∆ιάχυτος Υπολογισµός»

Η ερευνητική οµάδα που πρωτοστατεί 



Οι αφίξεις στον τουρισµό
εν µέσω πανδηµίας
Ο καθηγητής Γιώργος Μ. Αγιοµυργιανάκης, διευθυντής ∆ιοίκησης Τουρισµού ΕΑΠ, αποτυπώνει την πορεία
της τελευταίας 20ετίας και τις εκτιµήσεις για το µέλλον

Σ
ε περίπου 2,3 εκατοµµύρια ανέρ-
χονται οι τουρίστες που έχουν επι-
σκεφτεί την Ελλάδα µέχρι τα µέσα του

Ιουλίου σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Υπουργείου Τουρισµού.
Για ακόµη µία χρονιά, πρωταγωνιστεί η Γερ-
µανία µε 412.000 αφίξεις τουριστών στην
Ελλάδα, ενώ η µεγάλη έκπληξη έρχεται
από την αγορά της Πολωνίας.
Σύµφωνα µε την υφυπουργό Τουρισµού, οι
Πολωνοί που ήλθαν στην Ελλάδα µέχρι
τώρα ανέρχονται σε 202.000, όταν πέρυ-
σι είχαν έλθει συνολικά 295.000, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τις τουριστικές
ροές προς την Ελλάδα και στο µέλλον.
Σε ό,τι αφορά την αγορά των ΗΠΑ οι
ελεύσεις τουριστών ανέρχονται σε 100.000
επισκέπτες προς την Ελλάδα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση οι τουριστικές ροές είναι ενθαρ-
ρυντικές και το κλειδί για το Υπουργείο
Τουρισµού είναι η προσοχή στην τήρηση
των µέτρων για να µην χαθεί το στοίχηµα.
Υπενθυµίζεται ότι το 2020 η εισερχόµενη
ταξιδιωτική κίνηση µειώθηκε κατά 78,2%
και διαµορφώθηκε στα 7.406.000, έναντι
34.005.000 το 2019.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20ΕΤΙΑ
Για την πορεία του ελληνικού τουρισµού την
τελευταία εικοσαετία ο καθηγητής Γιώρ-
γος Μ. Αγιοµυργιανάκης, διευθυντής ∆ΙΤ
ΕΑΠ έχει κάνει µια ενδιαφέρουσα ανάλυ-
ση, επισηµαίνοντας τα εξής: «Η πορεία του
ελληνικού τουρισµού την τελευταία εικο-
σαετία χαρακτηρίζεται από τρία αρνητικά
shocks:
α) την διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση
(the Great Recession των ετών 2008 και
2009)
β) την κρίση του ελληνικού δηµοσίου χρέ-
ους (2008-2016)
γ) την διεθνή πανδηµία του covid-19
(2020).
Το πρώτο shock δηµιούργησε µείωση πλού-
του, εισοδηµάτων και χρηµατοπιστωτική αβε-

βαιότητα στο εξωτερικό µε άµεσο αποτέλε-
σµα την µείωση των τουριστικών αφίξεων για
τα έτη 2008 και 2009.
Το δεύτερο shock προκάλεσε προβλήµα-
τα ρευστότητας του δηµοσίου, αλλά και του
ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα, µε αποτέ-
λεσµα τον περιορισµό του εσωτερικού του-
ρισµού αλλά και τις δυσκολίες στην υλο-
ποίηση επενδυτικών προγραµµάτων, που
όµως δεν ανάσχεσαν την ανοδική πορεία
των τουριστικών αφίξεων από το 2010 και
µετά καθιστώντας τον τουρισµό την ενερ-
γό δύναµη (driving force) ανάκαµψης της
ελληνικής οικονοµίας. Το τρίτο shock της
πανδηµίας του covid-19 δηµιούργησε το
2020 µια δραµατική πτώση 76% των του-
ριστικών αφίξεων έναντι των αφίξεων του
2019. Όµως, οι πρώτες ενδείξεις κρατή-
σεων για το τρέχον έτος δείχνουν ότι η Ελ-
λάδα θα µπορούσε να αναδειχθεί/ανα-
γνωριστεί ως ιδιαίτερα ασφαλής (και άρα
προτιµώµενος) προορισµός για τον 2021
µε το 2020 να αποτελεί τελικά µία «ακραία
παρατήρηση» (outlier) σε µία συνολικά ανο-
δική τάση των αφίξεων. Πράγµατι, το κυ-
ρίαρχο χαρακτηριστικό όλης της περιόδου

2001-2020 είναι η ανοδική τάση των αφί-
ξεων όπως εµφανίζεται από την διακε-
κοµµένη γραµµή του διαγράµµατος (1).
Αυτή η ανοδική τάση στηρίζεται σε µια σει-
ρά από παράγοντες που σχετίζονται µε την
διεθνή ανταγωνιστικότητα του ελληνικού
τουρισµού, όπως το φυσικό περιβάλλον, η
πολιτιστική κληρονοµιά, η ποικιλία και
ποιότητα τουριστικών υποδοµών, η ευρω-
παlκή κουλτούρα, η εγγύτητα των ελληνι-
κών τουριστικών προορισµών για τουρίστες
από την Ευρώπη, η εκπαίδευση του προ-
σωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων
κ.ά. Επιπλέον, µέσα στις συνθήκες της διε-
θνούς πανδηµίας του covid-19 η Ελλάδα
αναδύεται ως ένας ασφαλής τουριστικός
προορισµός που διακρίθηκε από το The
World Travel & Tourism Council (WTTC) µε
την απονοµή τον Απρίλιο 2021 του βρα-
βείου «Global Champion Award for COVID-
19 Crisis Management». Το άνοιγµα του
τουριστικού κλάδου έγινε στις 15 ΜαCου
2021».

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Όσον αφορά στις προβλέψεις για το έτος

2021, ο κ. Αγιοµυργιανάκης αναφέρει τα
εξής: «Οι εκτιµήσεις για τα έσοδα από τον
τουρισµό (που είναι συνήθως µετριοπα-
θείς) διακυµαίνονται µεταξύ 7-10 δισ.
ευρώ ή σε ποσοστά 40-56% των εσόδων
του 2019. Όµως, η ανάκαµψη του ελληνι-
κού τουρισµού αναµένεται να συνεχιστεί
µε υψηλούς ρυθµούς τα επόµενα χρόνια
παρουσιάζοντας ένα φαινόµενο εκτίναξης
(overshooting) ακριβώς λόγω της αναβο-
λής των ταξιδιών λόγω πανδηµίας το
2020 και το ήµισυ του 2021. Η ανάκαµψη
αυτή, όπως είναι φυσικό, θα χρειαστεί
επενδύσεις σε φυσικό και σε ανθρώπινο
κεφάλαιο.
Η δηµιουργία/συσσώρευση ανθρωπίνου
κεφαλαίου είναι κατ’ εξοχήν θέµα της εκ-
παίδευσης. Ελλείψεις που είχαν παρατη-
ρηθεί ως προς την εκπαίδευση/κατάρτιση
του ανθρωπίνου δυναµικού στον τουρισµό
καλύπτονται πλέον από σχετικά Προ-
γράµµατα Σπουδών στα Πανεπιστήµια (µε
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προ-
γράµµατα Σπουδών). ∆εν µπορεί, µάλιστα,
κανείς να αγνοήσει την ξεχωριστή συµβολή
των Εξ Αποστάσεως Προγραµµάτων που
επιτρέπουν σε ήδη απασχολούµε-
νους/επαγγελµατίες του τουρισµού να
καλύψουν µε τον πιο πρόσφορο τρόπο τις
ενδεχόµενες ελλείψεις τους σε θεωρητι-
κή κατάρτιση, χωρίς να χάσουν την επαφή
τους µε την αγορά εργασίας και τον κλά-
δο. Το ΕΑΠ προσφέρει δύο εξ αποστάσε-
ως προγράµµατα: ένα προπτυχιακό (∆ΙΤ)
και ένα µεταπτυχιακό (∆ΤΕ) που καλύπτουν
ανάγκες της αγοράς προσφέροντας γνώ-
σεις και δεξιότητες απολύτως απαραίτη-
τες στον τουριστικό κλάδο».

(1) Η τάση αυτή υπολογίζεται µε την πλέ-
ον αποδεκτή και χρησιµοποιούµενη στη
διεθνή βιβλιογραφία µέθοδο (φίλτρο Ho-
drick-Prescott) για την αφαίρεση της κυ-
κλικής συνιστώσας σε χρονολογικές σει-
ρές δεδοµένων.
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Η διαχείριση του νερού από την αρχαιότητα µέχρι τώρα
∆ιεθνές Συµπόσιο µε τη συµµετοχή του ΕΑΠ εκ µέρους της Ελλάδας και του Πανεπιστηµίου της Κίνας 
Αντιµέτωποι µε το ευρύ φάσµα γνώσεων από τον
αναδυόµενο και διευρυνόµενο τοµέα των τεχνο-
λογιών διαχείρισης των υδάτων και των λυµάτων
στους αρχαίους πολιτισµούς βρέθηκαν όσοι συµ-
µετείχαν στο διεθνές συµπόσιο µε θέµα «The His-
tory and Current Practice of Waste Water in The West
and East». Το συµπόσιο πραγµατοποιήθηκε εξ απο-
στάσεως το Σάββατο 17 Ιουλίου του 2021 στο πλαί-
σιο υλοποίησης διεθνούς Erasmus των School of
Science and Technology, του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου και του School of History and Cul-
ture, Hubei University, China. 
Στη διεθνή συνάντηση από πλευράς του ΕΑΠ και
του Εργαστηρίου Τεχνολογιών Αειφορικής ∆ια-
χείρισης Αποβλήτων, οµιλητές ήταν ο επιστηµο-
νικός υπεύθυνος της διεθνούς κινητικότητας,
καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ο οποίος µί-
λησε για τη διαχείριση του νερού και των λυµάτων
στην αρχαία Ελλάδα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια
του Πανεπιστηµίου Πατρών και µέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ,
Χρυσή Καραπαναγιώτη, η οποία µίλησε για την ιστο-
ρία της ρύπανσης από µικροπλαστικά, ο µεταδι-

δάκτορας Πέτρος Κόκκινος, ο οποίος εστίασε στην
ασφαλή επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων,
και η υποψήφια διδάκτορας Εκάβη Ίσσαρη, η

οποία αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποί-
ησης της ιλύος. Σύµφωνα µε τον κ. Καλαβρουζιώτη,
οι στόχοι του Συµποσίου ήταν να αποκαλυφθεί η

πολιτιστική κληρονοµιά σε περιοχές της Ανατολής
και της ∆ύσης και να γίνουν ορατά τα αρχαιολο-
γικά κατάλοιπα τεχνολογιών που συνέβαλαν στην
ανάπτυξη υφιστάµενων τεχνολογιών διαχείρισης
νερού και λυµάτων.
Παράλληλα, αξιολογήθηκαν αρχαίες και παραδο-
σιακές τεχνολογίες, οι οποίες µακροπρόθεσµα
µπορούν να συµβάλουν στα συστήµατα διαχείρισης
νερού και λυµάτων και στην ανάπτυξη ολοκληρω-
µένων µεθοδολογιών.
«Στόχος µας ήταν επίσης η ανάπτυξη τεχνολογιών
βασισµένων σε παλιές τεχνολογίες µε τη χρήση
νέου εξοπλισµού, οι οποίες ενδέχεται να είναι εξαι-
ρετικά σηµαντικές για το νερό, τα λύµατα και τη
διαχείριση του περιβάλλοντος στο µέλλον. Επίσης,
στόχος είναι να εξεταστούν οι νέες τεχνολογίες
στη διαχείριση υδάτων και λυµάτων και να γίνει εν-
θάρρυνση για ένα κοινό βήµα προβληµατισµού και
δράσης µεταξύ των ερευνητών», καταλήγει ο κ. Κα-
λαβρουζιώτης. Τέλος, να αναφερθεί πως λόγω της
πανδηµίας δεν ήταν δυνατή η µετάβαση της ελ-
ληνικής πλευράς στην πόλη Wuhan της Κίνας. 

Σ.Σ.: Εκ παραδροµής δεν συµπεριελήφθη το συνοδευτικό σχεδιάγραµµα από το άρθρο του κ. Αγιοµυργιανάκη, 
το οποίο δηµοσιεύσαµε στο τεύχος του Μα	ου 2021 και προς αποκατάσταση το αναδηµοσιεύουµε.

Σε 2,3
εκατοµµύρια

ανέρχονται οι
επισκέπτες

φέτος στη
χώρα µας

σύµφωνα µε το
Υπ. Τουρισµού 



Αναζητώντας τον νέο
τρόπο εκπαίδευσης...
Πρωτοπορεί το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ

Σ
ε µια συνεχή διερευνητική αναζήτη-
ση γύρω από τις νέες εκπαιδευτικές
µεθοδολογίες µε στόχο τη βελτίωση

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρί-
σκεται το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλι-
κού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Στο επίκεντρο τίθενται τα υφιστάµενα, αλλά
και τα νέα πρότυπα και αξιολογούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού
υλικού και λογισµικού που είναι κατάλλη-
λο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενη-
λίκων.
Το έργο αυτό εντάσσεται στη φιλοσοφία του
ΕΑΠ να δίνει έµφαση στην ποιότητα της πα-
ρεχόµενης εκπαίδευσης από απόσταση, γι’
αυτό και έχει θεσπίσει την συνεχή αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού υλικού, της
αποτελεσµατικής διδασκαλίας, αλλά και
των καινοτόµων εκπαιδευτικών τεχνολο-
γιών που εφαρµόζει.
Την πιστοποίηση της καταλληλότητας του
παραγόµενου εκπαιδευτικού υλικού έχει
αναλάβει το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλι-
κού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
(ΕΕΥΕΜ). Μια ανεξάρτητη µονάδα που
ιδρύθηκε στο ΕΑΠ µε το άρθρο 7 του
Ν.2552/97.
Πρόκειται για ένα εργαστήριο που πρω-
τοπορεί σ’ αυτόν τον τοµέα καθώς διε-
ρευνά υφιστάµενα και νέα πρότυπα και
αξιολογεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
εκπαιδευτικού υλικού και λογισµικού που
είναι κατάλληλο για την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση ενηλίκων, αποδεικνύοντας πως
το ΕΑΠ επενδύει κατ' ουσίαν στην ποιοτι-
κή παροχή της γνώσης και στην εφαρµο-
γή των νέων τεχνολογιών διαχείρισης και
µετάδοσης της πληροφορίας.
Αποστολή του ΕΕΥΕΜ, όπως ανέφερε ο ∆η-
µήτρης Καλλές, διευθυντής του Εργα-
στηρίου και καθηγητής στη Σχολή Θετικών

Επιστηµών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του
ΕΑΠ, είναι η παραγωγή προτύπων εκπαι-
δευτικού υλικού και η ανάπτυξη µεθόδων
εξ αποστάσεως διδασκαλίας και συνεχούς
αξιολόγησης των φοιτητών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, εφαρµόζει
αποτελεσµατικά καινοτόµες δραστηριό-

τητες έρευνας και ανάπτυξης, προκειµέ-
νου να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί έν-
τυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κα-
θώς επίσης να εγκριθούν και να εφαρµο-
στούν µέθοδοι για την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση.
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου πε-

ριλαµβάνουν τους ακόλουθους άξονες:
• την αξιοποίηση και παραγωγή τεχνο-
λογικών λύσεων λογισµικού και εφαρµογών
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και δια-
χείριση δεδοµένων
• τη δηµιουργία (ανάπτυξη, παραγωγή, έκ-
δοση), πρόσβαση και χρήση (ανάκτηση και
διαµοίραση) και τη διατήρηση (αποθή-
κευση και αρχειοθέτηση, προσαρµογή σε
περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών) εκ-
παιδευτικού περιεχοµένου και υλικού (ψη-
φιακού και έντυπου)
• την ανάπτυξη και εξέλιξη µεθόδων εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης µε την αξιο-
ποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών
θεωριών, αλλά και των τεχνολογικών εξε-
λίξεων που εξασφαλίζουν την αποδοτικό-
τερη εφαρµογή του.

Σύγχρονες υποδοµές
Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας βασίζει τις
υπηρεσίες που παρέχει στην κοινότητα του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου σε
υπερσύγχρονο εξοπλισµό νέας τεχνολο-
γίας εξασφαλίζοντας την ποιότητα σε επί-
πεδο παροχής υπηρεσιών.
Σκοπός του είναι να υποστηρίζει και επι-
κουρεί όλα τα µέλη της κοινότητας του ΕΑΠ
(ακαδηµα[κό και εκπαιδευτικό προσωπικό,
συνεργαζόµενοι επιστήµονες, φοιτητές
και ερευνητές) για τη δηµιουργία, την υιο-
θέτηση, την πιστοποίηση και την υλοποί-
ηση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, απο-
τελεσµατικής διδασκαλίας και καινοτόµων
εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εν λόγω Εργα-
στήριο έχει εκτεταµένη εµπειρία στην
ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού υλικού, κα-
θώς είχε την τεχνική εποπτεία και αξιο-
λόγηση του υλικού που αναπτύχθηκε στις
προηγούµενες φάσεις στο ΕΑΠ. Οι βασι-
κές διεργασίες που οδηγούν στην ανά-
πτυξη του εκπαιδευτικού υλικού είναι πι-
στοποιηµένες κατά ISO και έχουν εφαρ-
µοστεί µε επιτυχία.
Το εργαστήριο υποστηρίζει τεχνικά την ανά-
πτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού για το
ΕΑΠ. Η δραστηριότητα περιλαµβάνει: 1) πα-
ρακολούθηση και διαχείριση των έργων
ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, 2) τε-
χνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων και της κοινότητας του ΕΑΠ,
3) ανάπτυξη µεθόδων, θεωριών και µε-
θοδολογιών, καταγραφή και επεξεργα-
σία των δεδοµένων καθώς και σχεδιασµό
συστηµάτων πιστοποίησης, 4) διαχείριση
και τεχνική υποστήριξη των δηµιουργών του
υλικού και παροχή τεχνικού εξοπλισµού και
ειδικευµένου προσωπικού. Όλα τα παρα-
πάνω εφαρµόζονται για κάθε κύκλο ανά-
πτυξης εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου ή
ψηφιακού από το ΕΑΠ. Υποστηρίζοντας τις
προηγούµενες δράσεις, το ΕΕΥΕΜ στο-
χεύει να γίνει ένας άξονας πιστοποίησης
έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλι-
κού, ώστε να µπορεί να αναλάβει τις δια-
δικασίες πιστοποίησης σε συνεργασία µε
το ΕΑΠ και άλλους φορείς/παρόχους έν-
τυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
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Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαι-
δευτικής Μεθοδολογίας ανέπτυξε και διαθέτει
προς χρήση την υπηρεσία Survey.EAP για την δια-
χείριση επιστηµονικών ερευνών µε χρήση ερω-
τηµατολογίων(survey.eap.gr/limesurvey).
«Οι έρευνες αποτελούν καθηµερινό µέρος της επι-
στήµης, από τη συλλογή δεδοµένων και ερευνη-
τικών στοιχείων µέχρι την ανάλυση των αποτε-
λεσµάτων και τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην
παρουσίαση των ευρηµάτων. Τα εργαλεία διαδι-
κτυακών ερευνών παρέχουν τη λειτουργικότητα
που απαιτείται για τη δηµιουργία, την εκτέλεση και
την ανάλυση ερευνών σε όλα τα επιστηµονικά πε-
δία», σηµειώνει ο κ. Καλλές.
Σκοπός της υπηρεσίας Survey.EAP είναι να προ-
σφέρει την κατάλληλη υποδοµή ώστε οι χρήστες
της να είναι ικανοί να δηµιουργούν ηλεκτρονικά
ερωτηµατολόγια για τη συλλογή δεδοµένων. Η
υπηρεσία προσφέρεται για την κάλυψη των αναγ-
κών της ακαδηµα[κής κοινότητας του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ακαδηµα[κό και εκπαι-
δευτικό προσωπικό, συνεργαζόµενοι επιστήµονες,

φοιτητές -κυρίως, για την υποστήριξη των δι-
πλωµατικών τους εργασιών- και ερευνητές).
Μερικές από τις δυνατότητες που παρέχονται
στους χρήστες της υπηρεσίας είναι:
- Η δηµιουργία ανώνυµων και ονοµαστικών ερω-
τηµατολογίων
- Η δηµιουργία ερωτηµατολογίων αξιολόγησης
- Η δηµιουργία εκτυπώσιµων εκδόσεων ερωτη-
µατολογίων
- Η δηµιουργία στατιστικών αναλύσεων και γρα-
φηµάτων µε δυνατότητα εξαγωγής τους
- Η στοχευµένη πρόσκληση συµµετεχόντων µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
- Η διαχείριση διάθεσης ερωτηµατολογίων (ηµε-
ροµηνία έναρξης και λήξης)
- Η παραµετροποίηση των ερωτηµατολογίων (κα-
ταγραφή µοναδικών απαντήσεων, υποχρεωτικών
απαντήσεων, κανονικών εκφράσεων κ.τ.λ.)
Η- εξαγωγή των δεδοµένων που έχουν συλλεχ-
θεί σε κατάλληλη µορφή για περαιτέρω στατιστι-
κή ανάλυση µε πακέτα λογισµικών στατιστικών ανα-
λύσεων.

.

«Κλειδί» η ασφάλεια
Σηµείο-κλειδί αποτελεί η ασφάλεια των δεδοµέ-
νων. Όπως αναφέρει ο κ. Καλλές, «τα δεδοµένα
που καταγράφονται µε τις διαδικτυακές έρευνες
είναι ασφαλή, καθώς υποβάλλονται σε επεξερ-
γασία, σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό για την
Προστασία των ∆εδοµένων (GDPR), και τηρούν-
ται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών
(ISO27001)».
Να σηµειωθεί ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπι-
στήµιο και συγκεκριµένα το Εργαστήριο Εκπαι-
δευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
είναι ο υπεύθυνος φορέας υποστήριξης της ανά-
πτυξης των ερωτηµατολογίων στην πλατφόρµα sur-
vey.eap.gr/limesurvey/ καθώς και της πρωτογενούς
επεξεργασίας των δεδοµένων που συλλέγονται.
Για πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία ερω-
τηµατολογίων όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να επι-
κοινωνήσει στα:email:secretary@ecomet.eap.gr ή
τηλέφωνο: 2610367739.

«Survey.EAP»: Μια νέα υπηρεσία για τη διαχείριση επιστηµονικών ερευνών

Ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια για τη συλλογή δεδοµένων

Ο διευθυντής 
του Εργαστηρίου, 

καθηγητής,
∆ηµήτρης Καλλές 



Κυρία ∆άσιου, εν µέσω πανδηµίας η Κινηµατογραφική
Λέσχη Πάτρας είναι παρούσα µε θερινές προβολές.

Η συνέχεια και συνέπεια της λειτουργίας της Κινηµατογραφι-
κής Λέσχης Πατρών (Κ.Λ.Π.) είναι αυτό που κατεξοχήν χαρα-
κτηρίζει τη δράση της στην 43χρονη πορεία της, δεδοµένου ότι
όλα αυτά τα χρόνια, εν µέσω διακυµάνσεων, κρίσεων, λουκέ-
των σε όλες τις κινηµατογραφικές αίθουσες, κρίσης αξιών και
τελευταία κρίσης υγειονοµικής και οικονοµικής για τη χώρα µας,
όχι απλά επέζησε, αλλά ανέπτυξε περισσότερο τη δράση της
σε επίπεδο παρουσίας της, όσο και συµµετοχής από πλευράς
της τοπικής (και όχι µόνο) κοινωνίας.
Λόγω του covid-19 η Κ.Λ.Π. έχει αναστείλει τη λειτουργία της
από τον Μάρτιο του 2020, οπότε έκλεισαν οι κινηµατογραφι-
κές αίθουσες. Παρόλα αυτά, το καλοκαίρι του 2020 και το κα-
λοκαίρι του 2021 πραγµατοποίησε θερινές προβολές σε συ-
νεργασία µε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και το «The Bold
Type Hotel» αντίστοιχα, οι οποίες είχαν µεγάλη επιτυχία.
Τα µέλη και οι φίλοι ανταποκρίνονται πολύ θερµά στα καλέσµατα
της Λέσχης, οι περισσότεροι τη στηρίζουν επί σειρά ετών και
αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της, πάντα όµως εµφανίζονται
και νέοι, είτε γιατί πρόσφατα ήλθαν στην πόλη, είτε γιατί τώρα
ανακάλυψαν το κύτταρο αυτό. Η Λέσχη έχει γίνει απαραίτητη!
Στην Πάτρα, η οποία είναι και η έδρα του ΕΑΠ, λειτουργεί Πα-
νεπιστήµιο που µαζί µε το ενσωµατωµένο πρώην Τ.Ε.Ι. έχουν
συνολική δυναµικότητα 46.000 φοιτητών περίπου, πληθυσµό
που έχει ανάγκη από την ψυχαγωγία που προσφέρει µια κινη-
µατογραφική λέσχη. ΄Ετσι η Κ.Λ.Π. έχει κοινό σε µεγάλο ποσοστό
φοιτητέςκαι έχει γίνει «στέκι»και σηµείοαναφοράςκυρίως νέων
ανθρώπων.

Πώς ο κινηµατογράφος διαµορφώνει την κουλτούρα
και τη στάση ζωής;

Ο όρος Κινηµατογράφος σηµατοδοτούσε αρχικά τη µηχανή κα-
ταγραφής της κίνησης. Από φιλµ προβάλλονται διαδοχικές ει-
κόνες σε συγκεκριµένο ρυθµό δηµιουργώντας την αίσθηση της
κίνησης, τελευταία µάλιστα έχει περάσει σε ψηφιακή µορφή προ-
βολής, βασισµένη πάντα στην ίδια φυσιολογική αρχή. Παράλ-
ληλα όµως, εκτός από τεχνική, ο κινηµατογράφος είναι µια µορ-
φή τέχνης µε µεγάλη δύναµη. Η διήγηση µε εικόνες µπορεί να
είναι ποιητική, εικαστική, στοχαστική, µε δυνατότητα να προ-
βληµατίσει, να ανοίξει νέους δρόµους στην ψυχή και στο µυα-
λό, να αποκαλύψει συναισθήµατα, να συµβάλει στην αυτογνωσία
και να προσδώσει ίσως σοφία. Ο κινηµατογράφος µπορεί να τα
κάνει όλα αυτά µαζί και ακόµη περισσότερα. Αν η τέχνη µπο-
ρεί να αλλάξει τον κόσµο, σίγουρα ο κινηµατογράφος συντε-
λεί σε αυτό. Η Λέσχη είναι καταφύγιο για αυτούς που ζητούν
κάτι περισσότερο από τον κινηµατογράφο και την τέχνη γενι-
κότερα, που επιθυµούν όχι απλά να βλέπουν ταινίες, αλλά και
πράγµατα για τη ζωή και τις αξίες της, για άλλους πολιτισµούς
και για άλλες τέχνες. Στις εβδοµαδιαίες προβολές µε συναν-
τήσεις φίλων, ανταπτύσσεται διπλή δίοδος επικοινωνίας,
σιωπηλή µέσα στην αίθουσα προβολής, αλλά στη συνέχεια και
διαλογική εκτός αυτής. Αυτή η επικοινωνία διαµορφώνει τη «στά-
ση ζωής».

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην «ανάγνωση»
των κινηµατογραφικών ταινιών;

Η επιλογή των ταινιών γίνεται µε κριτήριο την ποιότητα, την ενη-
µέρωση για το τι γίνεται στον κινηµατογράφο διεθνώς, την προ-
ώθηση της πολιτιστικής πολυµορφίας και την προσφορά θεά-

µατος που δεν προσφέρεται στις εµπορικές αίθουσες. Στη Λέ-
σχη απολαµβάνει κανείς ταινίες µε διαφορετική οπτική. Η Κ.Λ.Π.
φωτίζει άγνωστους κόσµους και πολιτισµούς που καταδεικνύουν
όµως και τις οµοιότητες ανάµεσα στους λαούς. Για να ευρύ-
νονται οι ορίζοντες, για να γίνεται αποδεκτό το διαφορετικό.
Για να καταδεικνύονται οι µυστικοί και αιώνιοι δεσµοί που ενώ-
νουν λαούς µε φαινοµενικά µεγάλες πολιτικές, κοινωνικές, θρη-
σκευτικές και πολιτιστικές διαφορές. Για να οξύνονται το µυα-
λό και οι αισθήσεις µας. Ο ρόλος της Λέσχης, εκτός από ψυ-
χαγωγικός, είναι και εκπαιδευτικός.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το επόµενο διάστηµα και
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν;

Με το κλείσιµο του 2020, και µέσα στην κατήφεια της πανδη-
µίας, η Κ.Λ.Π. αντέδρασε και κατάφερε να πραγµατώσει ένα
όνειρο-στόχο χρόνων, που ήταν η απόκτηση ιδιόκτητου ακινήτου
στο κέντρο της Πάτρας από ίδια διαθέσιµα. Αυτό το όραµα που
καταφέραµε να υλοποιήσουµε πρόσφατα, µας έχει κάνει
πολύ υπερήφανους, συγχρόνως µας έχει κινητοποιήσει και έχου-
µε αναλάβειδράση, γιατί το ακίνητοχρήζει αποκατάστασης,ώστε
να λειτουργήσει ως χώρος προβολών και άλλων πολιτιστικών
δράσεων. Ονειρευόµαστε ένα Πολιτιστικό Κέντρο στην καρδιά
της Πάτρας για χρήση της πόλης ολόκληρης. Τα σχέδιά µας
για το επόµενο διάστηµα, αρκετά µεγαλεπίβολα, είναι η απο-
κατάσταση και απόδοση του ακινήτου στην πόλη. Για την πραγ-
µάτωση του στόχου αυτού χρειαζόµαστε την ενίσχυση των κρα-
τικών και τοπικών φορέων. Με τα κοινωνικά δεδοµένα που βιώ-
νουµε, όπου τόσα πράγµατα φοβίζουν τους ανθρώπους και τους
περιορίζουν στην αδράνεια, πιστεύω ότι η δράση σε ατοµικό
επίπεδο είναι πολύ σηµαντική. Η ανιδιοτελής ενασχόληση µε
τον Πολιτισµό προσφέρει µια µοναδική διέξοδο για να αντισταθεί
κανείς στις τάσεις που µειώνουν ή αφοµοιώνουν τον άνθρω-
πο. Εµείς στη Λέσχη θα παραµείνουµε δραστήριοι, γιατί πι-
στεύουµε ότι οι στόχοι µας είναι πραγµατοποιήσιµοι και το απο-
τέλεσµα θα είναι προς όφελος της πόλης µας.

Πού εδράζεται η αγάπη και η προσήλωσή σας στον κι-
νηµατογράφο;

Από παιδί η πρώτη απόδραση από το σπίτι, εκτός του σχολεί-
ου, ήταν η φυγή προς τον κινηµατογράφο. Αυτή ήταν η δια-
σκέδαση µε τις φίλες τις παιδικές, εκεί ήταν και οι πρώτες εξω-

σχολικές γνωριµίες και συναναστροφές, οι συζητήσεις για τις
ταινίες, τους έρωτες, τους ηθοποιούς, τους ξένους τόπους.
Άλλωστε την εποχή που ήµουν παιδί, ήταν µοναδικό φαινόµε-
νο στην Πάτρα η λειτουργία 16 χειµερινών και 34 θερινών κι-
νηµατογράφων. Η Πάτρα µπήκε πολύ γρήγορα στην ιστορία του
κινηµατογράφου. Υπήρχε κινηµατογράφος το 1899-1900, δη-
λαδή µόλις τέσσερα χρόνια µετά την προβολή της πρώτης µι-
κρής ταινίας στο εξωτερικό. Ορόσηµο για την ιστορία του κι-
νηµατογράφου στην Πάτρα ήταν η έναρξη του «Ιντεάλ» το έτος
1914. Έτσι ο κινηµατογράφος έγινε η αγαπηµένη ψυχαγωγία
που διατηρήθηκε και τα επόµενα χρόνια της ενηλικίωσης, µέ-
χρι σήµερα. Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα και στην Πά-
τρα στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η ανακάλυψη της Κι-
νηµατογραφικής Λέσχης, που λειτουργούσε τότε στην Οµόνοια,
υπήρξε καθοριστική, γιατί «κόλλησα» στην απόλαυση ποιοτι-
κών ταινιών.

H τέχνη που οξύνει
µυαλό και αισθήσεις

Ελένη ∆άσιου

”“
Η ζωντανή διήγηση µε εικόνες συγκινεί, προβληµατίζει, ανοίγει νέους δρόµους στην ψυχή και στο µυαλό... Ο κινηµατογράφος έχει
µια δύναµη αφοπλιστική! Αποτελεί αδιαµφισβήτητα µια υψηλή µορφή τέχνης, ποιητική, εικαστική, στοχαστική και έχει φανατικούς θαυ-
µαστές. Η πρόεδρος της Κινηµατογραφικής Λέσχης Πάτρας, Ελένη ∆άσιου, µας µυεί στη µαγεία της έβδοµης τέχνης, µας µιλά για την
πολύχρονη διαδροµή και προσφορά του ιστορικού σωµατείου στα πολιτιστικά δρώµενα της Πάτρας και όχι µόνο, για την αγάπη της
για τον κινηµατογράφο, αλλά και για τη συνεργασία µε το ΕΑΠ παρά την πανδηµία.
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Η πρόεδρος του ∆.Σ. της ιστορικής Κινηµατογραφικής Λέσχης Πάτρας, µας µυεί στη δύναµη της διήγησης µε εικόνες

Μετρά 43 χρόνια 
διαδροµής... 
Η Κινηµατογραφική Λέσχη Πάτρας (Κ.Λ.Π.) δηµι-
ουργήθηκε το 1978 µε σκοπό, κατά το Καταστατι-
κό της, τη δηµιουργία ενδιαφέροντος στο ευρύ
κοινό για τον κινηµατογράφο ποιότητας, την προ-
σπάθεια διάδοσης της κινηµατογραφικής τέχνης
ως πολιτιστικού µέσου και την προσφορά ψυχα-
γωγίας και εκπαίδευσης στον τοµέα του κινηµατο-
γράφου και της τέχνης γενικότερα. Παράλληλα,
όπως µας εξηγεί η κ. ∆άσιου, πρωτοστάτησε και
βοήθησε στη δηµιουργία και ανάδειξη νέων πολι-
τιστικών θεσµών µε κυριότερο το ∆ιεθνές Φεστι-
βάλ Πάτρας που ξεκίνησε το 1986. Μετά από συ-
νεχή λειτουργία 43 ετών, αποτελεί σήµερα έναν
από τους σηµαντικότερους πολιτιστικούς φορείς
της πόλης µε εκατοντάδες προβολές και πολλές
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ενεργητικό
της. 
Η Κ.Λ.Π. αριθµεί περί τους 600 συνδροµητές-
µέλη, ενώ τις προβολές παρακολουθεί πολύς κό-
σµος, µε κάρτες διαρκείας ή µε εισιτήριο. Τα τε-
λευταία χρόνια οι προβολές γίνονται κάθε ∆ευτέ-
ρα σε ενοικιαζόµενη αίθουσα δυναµικότητας 500
περίπου θέσεων στο Odeon Veso Mare που λει-
τουργεί αισθητικά και τεχνικά άρτια. ∆ιοικείται
από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στεγάζεται
σε ιδιόκτητο γραφείο στο κέντρο της πόλης. 
Είναι µέλος της Οµοσπονδίας Κινηµατογραφικών
Λεσχών Ελλάδος, όπου ανήκουν περίπου 100 Κι-
νηµατογραφικές Λέσχες και µεταξύ τους η Κ.Λ.Π.
θεωρείται από τις πλέον επιτυχηµένες. Συµµετέ-
χει στο Καρναβάλι της Πάτρας µε «Χορό Μεταµ-
φιεσµένων» που γίνεται κάθε τελευταία Παρα-
σκευή της Αποκριάς και έχει µεγάλη επιτυχία. Συ-
νεργάζεται µε άλλους πολιτιστικούς φορείς της
πόλης και διοργανώνει, πέρα από τις προβολές,
και άλλες εκδηλώσεις, µετακλήσεις, αφιερώµατα
εικαστικά και λογοτεχνικά, παρουσιάσεις βιβλίων
και λοιπά, ενώ προσκαλεί Έλληνες δηµιουργούς
στην Πάτρα για συζήτηση µε τα µέλη της.
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Π
αιδεία, αθλητισµός και πολιτισµός φαίνεται ότι είναι το «χρυσό» τρίπτυχο γύρω από το οποίο απλώνεται
και φέτος το brand της χώρας µας, µπροστά σε ένα δύσκολο καλοκαίρι που φαίνεται ότι σε µεγάλο βαθ-
µό θα καθορίσει τις συνθήκες του απρόβλεπτου επόµενου χειµώνα. Γύρω από τους τρεις αυτούς «πυ-

λώνες» λοιπόν κινείται σε µεγάλο βαθµό η ανάπτυξη της χώρας για το επόµενο χρονικό διάστηµα, οι οποίοι µπο-
ρεί να υπέστησαν φθορές στην διάρκεια του εγκλεισµού και των πολιτικών περιορισµού του προηγούµενου ενά-
µιση έτους, αλλά ταυτόχρονα τα θεµέλιά τους οχυρώθηκαν και το περιεχόµενο τους «επανεφευρέθηκε».
Με τα εκπαιδευτικά συστήµατα ολόκληρης της Υφηλίου έτσι να επαναπροσαρµόζουν τις πολιτικές και την φι-
λοσοφία τους, τα ελληνικά ΑΕΙ δεν µπορούν να µείνουν
εκτός της συζήτησης που έχει ξεκινήσει. Τι είναι εκεί-
νο που µάθαµε τους προηγούµενους µήνες και -κυρίως-
τι είδαµε ότι εξελίσσεται λάθος στα εκπαιδευτικά µας συ-
στήµατα ώστε να µπορέσουµε τώρα να ξεκινήσουµε την
µεγάλη εκπαιδευτική «στροφή» που θα φέρει την Ελλά-
δα µπροστά και θα τροφοδοτήσει τους νέους πολίτες της
µε τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούν πλέον οι σύγ-
χρονες κοινωνίες;
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε νέα προγράµµα-
τα σπουδών του αλλά και εκείνα που «παραδοσιακά» τα
προηγούµεναχρόνια κέρδιζαν τοενδιαφέρον τωνφοιτητών
και φοιτητριών του, µπαίνει στην «πρώτη γραµµή» ανα-
ζητώντας τις δεξιότητες που πρέπει να προσφέρει στην
νέα γενιά του παράλληλα µε την γενική µόρφωση της: κρι-
τική σκέψη, ενσυναίσθηση, ικανότητα οργάνωσης και επίλυσης καθηµερινών προβληµάτων.
Στα παραπάνω, ο αθλητισµός και τα ιδεώδη που απλώνονται γύρω από την φιλοσοφία του µπαίνουν στο κέντρο
των πολιτικών εκπαιδευτικής ανάπτυξης, µε εκατοντάδες πλέον τις αθλητικές διοργανώσεις που εξελίσσον-
ται σε όλο τον κόσµο και χιλιάδες αθλητικούς, αλλά και εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς γύρω τους.
Το ΕΑΠ ενισχύει διαρκώς τα υπάρχοντα προπτυχιακά προγράµµατά του στον ελληνικό και ευρωπαFκό πολιτισµό
αλλά και στην διδασκαλία της κουλτούρας άλλων ευρωπαFκών χωρών, ενώ νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα στον
χώρο του αθλητικού µάνατζµεντ ή της µελέτης του πολιτισµού προστίθενται διαρκώς στο «µπουκέτο» των σπου-
δών του. Παράλληλα στο εσωτερικό του λειτουργεί Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Με-
θοδολογίας που υποστηρίζει όλα τα µέλη της κοινότητας του Ιδρύµατος αλλά προσφέρει και γενικότερα την τε-
χνογνωσία του.

«Ο Ελληνικός Πολιτισµός»
Από τα αρχαιότερα προγράµµατα του ΕΑΠ, λειτουργεί στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών. Όπως λέει η Αθα-
νασία Μπάλτα, διευθύντρια του προγράµµατος, αποτελεί ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο, πρωτότυπο, αλλά και επι-
τυχηµένο πρόγραµµα σπουδών που θεραπεύει ένα πολύ σηµαντικό αντικείµενο: τον ελληνικό πολιτισµό, σε όλο
το εύρος της διαχρονίας του και των πολλών και ποικίλων εκδηλώσεών του.
«Από αυτήν την άποψη είναι το µοναδικό πρόγραµµα σπουδών στο ελληνικό ακαδηµαFκό περιβάλλον που προ-
σφέρει την δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριές του να σπουδάσουν µέσα από µια διεπιστηµονική προ-
σέγγιση βασικούς και σηµαντικότατους τοµείς του ελληνικού πολιτισµού, από την αρχαιότητα έως και την σύγ-
χρονη εποχή» αναφέρει η ίδια.
Με λίγα λόγια, όπως εξηγεί η κυρία Μπάλτα, το πρόγραµµα προσφέρει ευρείες και συστηµατικές γνώσεις σχε-
τικά µε την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισµού, αλλά και τη µεγάλη και θεµε-

λιώδη συµβολή του στον παγκόσµιο πολιτισµό. Τι ακριβώς σπουδάζουν οι φοιτητές και φοιτήτριές του;
«Την ελληνική Ιστορία (Αρχαία, Βυζαντινή και Νεότερη-Σύγχρονη) µε εµβάθυνση στις εικαστικές τέχνες, αρ-
χιτεκτονική/πολεοδοµία, την αρχαία ελληνική και βυζαντινή φιλολογία, την ελληνική φιλοσοφία και επιστήµη (Από
την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα), την νεοελληνική φιλολογία (από τις απαρχές ώς τον 18ο αιώνα-19ος και 20ος
αιώνας), την ελληνική µουσική και χορό, το νεοελληνικό θέατρο (1600-1940) και κινηµατογράφο, την λαογραφία
και κοινωνική ανθρωπολογία (δηµόσιο και ιδιωτικό βίο στους νεότερους χρόνους), την αρχαιολογία, την ιστορία του
ελληνισµού της ∆ιασποράς και το αρχαίο ελληνικό θέατρο» απαντάει η κυρία Μπάλτα.

Εξηγεί ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του καλλιεργούν την κριτική και συνθετική σκέψη τους και εξοικειώ-
νονται µε την έρευνα των πηγών και γενικά µε τις µεθόδους της επιστηµονικήςέρευνας στα διδασκόµενα γνω-
στικά πεδία. Και τελικά µαθαίνουν να προσεγγίζουν µε µεθοδικό και επιστηµονικό τρόπο τα ιστορικά και πολι-
τιστικά φαινόµενα, την ιστορία, τον πνευµατικό βίο, τις τέχνες, στις διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστο-
ρίας, καθώς και την ένταξη του ελληνικού πολιτισµού στο εκάστοτε ευρωπαFκό και διεθνές ιστορικό πλαίσιο.
Και θυµίζει ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα προπτυχιακά προγράµµατα του ΕΑΠ, δέχτηκε τους πρώτους
φοιτητές του το 2000 και έκτοτε, εδώ και µια εικοσαετία και πλέον, κατόρθωσε να γίνει ένα εµβληµατικό
για το ΕΑΠ προπτυχιακό πρόγραµµα και πρωτοπόρο σε ό,τι αφορά ένα σηµαντικό στόχο του ΕΑΠ: την προ-
σφορά πανεπιστηµιακών σπουδών µε πρωτότυπο και εναλλακτικό χαρακτήρα σε σχέση µε τα συµβατικά
πανεπιστήµια.
Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του οι απόφοιτοί του είναι 5.500. Το ακαδηµαFκό έτος 2020-21 έχει 2.730 ενερ-
γούς φοιτητές και λειτούργησε µε 221 τµήµατα φοιτητών σε όλη την Ελλάδα, µε αντίστοιχο αριθµό διδα-
σκόντων.

Προγράµµατα σπουδών που διαρκώς ανανεώνονται  από το ΕΑΠ στους κρίσιµους τοµείς που στηρίζουν 
την πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη 

Το «τρίπτυχο» της ελληνικής ανάκαµψης
ΠΑΙ∆ΕΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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«Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισµός»
Η διευθύντρια ενός από τα επίσης παλαιότερα και πιο επιτυχηµένα προπτυχιακά προγράµ-
µατα του ΕΑΠ, εκείνου του Ευρωπαbκού Πολιτισµού, Αντιγόνη Βλαβιανού, απαντάει στις ερω-
τήσεις της «Open2U» και το …συστήνει από την αρχή.

Αρχαίος Ελληνορωµα-κός Πολιτισµός, Αναγέννηση, ∆ιαφωτισµός, Γαλλική
Επανάσταση, ένας πολιτισµός πολύχρωµος. Αυτό καθιστά τη σύγχρονη Ευ-
ρώπη πιο ισχυρή;

Α.Β.: Είναι γεγονός ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός έβαλε τα θεµέλια του ευρωπαbκού
πολιτισµού. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε, όµως, τη σηµασία της µεσογειακής και πολύγλωσσης
ύστερης αρχαιότητας της Ρωµαbκής Αυτοκρατορίας κατά τους πρώτους µεταχριστιανικούς
αιώνες (1ος-4ος αιώνας), ούτε του πρώιµου Μεσαίωνα, µε τη λατινική ως επίσηµη –εκκλη-
σιαστική, βεβαίως– γλώσσα στη ∆ύση· ούτε τη σηµασία του βυζαντινού πολιτισµού, που συν-
δύασε το ρωµαbκό δίκαιο µε τη χριστιανική θρησκεία, προκρίνοντας την ελληνική έναντι της
λατινικής γλώσσας.
Ο ύστερος Μεσαίωνας µε τον πλουραλισµό των δηµωδών γλωσσών, στις οποίες γράφτηκαν
τα πρώτα µεσαιωνικά έπη ως κατεξοχήν τρόπος διαµόρφωσης της ιστορικής συνείδησης, η
ανάπτυξη του µεσαιωνικού λυρισµού µε τους περίφηµους τροβαδούρους, το ουµανιστικό πνεύ-
µατηςανθρωποκεντρικήςΑναγέννησης (14ος-16οςαιώνας), ησταδιακήεξέλιξη τηςευρωπαbκής
λογιοσύνης, που θα ωθήσει στην αυτονόµηση της εκπαίδευσης από την Εκκλησία – γεγο-
νός που θα δώσει εν πολλοίς την αίσθηση µιας χαµένης ενότητας στη ∆υτική Ευρώπη, την
οποία είχε αποκτήσει κατά τον Μεσαίωνα χάρη στην Εκκλησία και τον αυτοκρατορικό θεσµό–
η θεµελιώδους σηµασίας εφεύρεση της τυπογραφίας (µέσα 15ου αι.) και η εξάπλωση του
έντυπου βιβλίου, που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα διάδοσης των ιδεών και δια-
µόρφωσης της ευρωπαbκής πολιτείας Γραµµάτων, η ποιητική πολυγλωσσία, η διαρκώς ανα-
πτυσσόµενη µυθιστορηµατική θεώρηση του κόσµου, η εξέλιξη της θεατρικής τέχνης επί επο-
χής ισπανικού µπαρόκ και γαλλικού κλασικισµού (16ος-18ος αιώνας), το αντίπαλον δέος του
ελισαβετιανού θεάτρου, ο ορθολογικός καρτεσιανισµός και ο ∆ιαφωτισµός (18ος αιώνας),
ο γερµανικός Κλασικισµός, ο Ροµαντισµός κατά το πρώτο ήµισυ του 19ου αιώνα, η Ευρώπη
των αντιθέσεων µεταξύ Β’ Βιοµηχανικής Επανάστασης και Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, το στα-
διακό πέρασµα από τον Ρεαλισµό στον Συµβολισµό (δεύτερο µισό του 19ου αιώνα), ο αι-
σθητισµός, η παρακµή και, κατόπιν, το αίτηµα της νεωτερικότητας για αλλαγή (πρώτο ήµισυ
20ού αιώνα), ο επαναστατικός Μοντερνισµός και οι προκλητικές Πρωτοπορίες, που προσ-
δίδουν σε µια εποχή µετάβασης την «αίσθηση τέλους», η εποχή των βίαιων συγκρούσεων
µε τους δύο Παγκόσµιους Πολέµους… Είναι προφανές ότι περισσότερο από µια τράπεζα χω-
ρική, έχουµε µια ευρωπαbκή τράπεζα πνευµατική, η πολιτισµική πολυχρωµία της οποίας προσ-
δίδει ακόµη και στις αδυναµίες της µια καλειδοσκοπικών διαστάσεων ισχύ.

Οι σπουδές στον Ευρωπα-κό Πολιτισµό θεωρούνται ένα από τα πλέον δηµοφιλή πεδία
που προσφέρει το ΕΑΠ. Τι οφέλη θα αποκοµίσει κάποιος επιλέγοντας αυτό το γνωστικό
πεδίο;

Α.Β.: Είµαι µάλλον µάρτυς εξαιρετέος για να απαντήσω, δεδοµένου ότι έχω µιαν άλλη οπτι-
κή –διδακτική– σε σχέση µε µία φοιτήτρια ή έναν φοιτητή του προγράµµατος. Πλην όµως, κατά
την πρόσφατη διαδικασία Πιστοποίησης του εν λόγω προγράµµατος σπουδών, άκουσα από
πολλούς απόφοιτους του µια φράση που µε εντυπωσίασε, οµολογώ: ότι, δηλαδή, κάθε Έλ-
ληνας πολίτης οφείλει να εγγραφεί και να ολοκληρώσει τις σπουδές στον Ευρωπαbκό Πολι-
τισµό, προκειµένου να συνειδητοποιήσει –µετά γνώσης– τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαbκό
γίγνεσθαι και, αντιστρόφως, το µερίδιο αµφίδροµης συµµετοχής της Ευρώπης στον σύγχρονο
ελληνικό πολιτισµό. Πράγµατι, διατρέχοντας τις ποικίλες Θεµατικές Ενότητες που συνθέτουν
ως δοµικές ψηφίδες τις σπουδές στον Ευρωπαbκό Πολιτισµό –από τη Γενική Ιστορία της Ευ-
ρώπης και την Ιστορία της Ευρωπαbκής Λογοτεχνίας, την Κοινωνική και Οικονοµική Ιστορία
της Ευρώπης ώς τις Επιστήµες της Φύσης και του Ανθρώπου, τη Γενική Γεωγραφία, την Αν-
θρωπογεωγραφία, τον Υλικό Πολιτισµό και τη Φιλοσοφία στην Ευρώπη, κι από τον Βυζαντι-
νό και ∆υτικό Πολιτισµό, την Παιδεία από τον Μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή και την Ιστο-
ρία των Τεχνών ώς τις Ευρωπαbκές Πολιτικές Ιδεολογίες, τη ∆ηµιουργία των Ευρωπαbκών
Κοινοτήτων, την Εξέλιξη και τη ∆ιακυβέρνηση της Ευρωπαbκής Ένωσης, τις σύγχρονες κοι-
νωνιολογικές προσεγγίσεις των ευρωπαbκών κοινωνιών και τις εξελίξεις στον ευρωπαbκό πο-
λιτισµό τον 20ό αιώνα– αντιλαµβανόµαστε ότι η εν λόγω διάρθρωση του συγκεκριµένου Προ-
γράµµατος Σπουδών το καθιστά όχι µόνον αξιόλογο, αλλά και καινοτόµο στο πεδίο των κοι-
νωνικών και πολιτισµικών σπουδών, καθώς αντιµετωπίζει ολιστικά την πολύµορφη ευρωπαbκή
κοινωνία ως πολύτροπο πολιτισµικό φαινόµενο που διαµόρφωσε και συνεχίζει να εξελίσσει

το κοινωνικο-πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο του ευρωπαbκού γίγνεσθαι.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και ο ανταγωνισµός για τους
νέους αυξάνει, η επικοινωνία καταργεί τα σύνορα. Οπότε ένας ενεργός
πολίτης πρέπει να είναι µορφωµένος, να διαθέτει αίσθηση και γνώση του
ευρύτερου περιβάλλοντος, δυνατότητες ισότιµης επικοινωνίας, συνεργα-
σίας και ίσων ευκαιριών.

Α.Β.: Είµαι απολύτως σύµφωνη, βεβαίως, ως προς τη µόρφωση –δηλαδή την πνευµατική καλ-
λιέργεια– και την παιδεία, εν γένει, ενός ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, προκειµένου µέσα από
ισότιµες και ισόκυρες δυνατότητες δράσης και συνεργασίας να µπορέσει να µετατρέψει τον
ανταγωνισµό των ίσων ευκαιριών σε συναγωνισµό ισότιµων επιτυχιών, µετουσιώνοντας, δη-
λαδή, την έννοια της αντιπαλότητας σε γόνιµη δυνατότητα ευγενούς άµιλλας. Με πνεύµα συ-
νεργασίας, σεβασµού της ετερότητας και αµοιβαίας ανεξιθρησκίας (µε την ευρύτερη έννοια
του όρου, ως αποδοχής ενός δόγµατος όχι µόνο θρησκευτικού, αλλά και βαθιά υπαρξιακού)
προχωράει µπρος ένας πολιτισµός –εν προκειµένω, ο πολιτισµός της γηραιάς Ευρώπης– όχι
µε τη ροµφαία της µισαλλοδοξίας για σηµαία. Αλλά για να µπορέσεις να αποδεχτείς τον άλλο,
το άλλο, πρέπει πρώτα να µυηθείς στις ιδιαιτερότητες αυτού του άλλου. Με άλλα λόγια, για
να σεβαστείς, πρέπει πρώτα να µορφωθείς, αλλιώς δεν διαφέρεις από τον δοκησίσοφο (που
θεωρεί αδίκως εαυτόν σοφό) «Παπαγάλο» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ο οποίος, «σαν έµα-
θε τη λέξη καλησπέρα», πήγε «στο συνέδριο των πουλιών […] για να τους πει µια γνώµη
φωτισµένη», παίρνοντας «µια στάση λίγο σοβαρή». Ο λόγος του, βεβαίως, «θαυµάστηκε πολύ»
και θεωρήθηκε σοφός «αφού ανθρώπινα µιλεί». «“Κυρ-παπαγάλε, θάχωµε την τύχη / ν’ ακού-
σωµε τί λες και πάρα πέρα;”», τον ρώτησαν τα πουλιά. «Ο παπαγάλος βήχει, ξεροβήχει… /
µα τί να πη; Ξανάπε: “Καλησπέρα”».

Ο καθηγητής Ουµπέρτο Έκο έχει δηλώσει ότι «η ευρωπα-κή κουλτούρα εί-
ναι διαδεδοµένη αλλά ρηχή, αυτό πρέπει να το αλλάξουµε, πριν η κρίση
καταφέρει να απογυµνώσει την Ευρώπη από τα πάντα». Ποια η άποψή σας;

Α.Β.: Αναφέρεστε, προφανώς, σε µια συνέντευξη του Ιταλού σηµειολόγου, δοκιµιογράφου,
κριτικού, φιλοσόφου και µυθιστοριογράφου στην εφηµερίδα «La Stampa» εν έτει 2012, όπου
ο Έκο διαφοροποιεί, κατά τη γνώµη µου, την «αγοραία ευρωπαbκή κουλτούρα», την οποία χα-
ρακτηρίζει όντως «διαδεδοµένη αλλά ρηχή» (προσφεύγοντας, µάλιστα, στην αγγλική λέξη
«shallow» έναντι της αντίστοιχης ιταλικής «superficiale» που σηµαίνει «επιφανειακή»), από
αυτόν καθαυτόν τον «πολύχρωµο» πολιτισµό της Ευρώπης, ο οποίος δεν συνιστά µόνο τον
συνδετικό ιστό που «ενισχύει», κατ’ αυτόν, την «ευρωπαbκή ταυτότητα» όλων των χωρών της
γηραιάς ηπείρου, αλλά ενδυναµώνει επίσης την «ύπαρξη» µιας «Ευρώπης ισχυρής» και κρα-
ταιάς έναντι κάθε πρόθεσης ακύρωσης ή διαµελισµού της· έναντι οιουδήποτε πολέµου, δη-
λαδή, στον οποίο η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να αντιτείνει την εν ειρήνη βίωση του πολυειδούς
πολιτισµού της. Τον τροµάζει, συνεπώς, η ρηχότητα της ισοπέδωσης και της άνευ όρων πο-
λιτισµικής εξοµοίωσης στους κόλπους της Ευρώπης· επ’ ουδενί η συνύπαρξη διαφορετικών
καλλιτεχνικών τάσεων, πολιτισµικών ρευµάτων και σηµαντικών κεφαλαίων της διανόησης. Προς
τούτο ο Έκο ισχυρίζεται, άλλωστε, στη συγκεκριµένη συνέντευξη ότι τα χαρτονοµίσµατα µιας
Ευρώπης, η οποία συνδέει διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες χωρίς να τις συγχέει, θα
έπρεπε να τυπωθούν προτάσσοντας –εν είδει υπογράµµισης του πολιτισµικού της βάθους–
όχι ηγετικά πρόσωπα πολιτικών, αλλά «ιστορικά πρόσωπα από τον χώρο των τεχνών και της
[ευρωπαbκής] διανόησης», εν γένει, τα οποία συντείνουν τα πλείστα στην ένωσή της, όπως
«ο ∆άντης, ο Σαίξπηρ, ο Μπαλζάκ, ο Ροσελίνι» ων ουκ έστιν τέλος, βεβαίως.

Σε περίοδο 
ανασυγκρότησης
τα εκπαιδευτικά

συστήµατα 
της Υφηλίου
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Η µελέτη των πολιτισµών των ευρωπαQκών χωρών και
η εµβάθυνση στην πλούσια ιστορία τους αποτελεί µια
«πυξίδα» και για το µέλλον µας και ως τέτοια αποτε-
λεί µια «δεξιότητα» πολύτιµη. Ο ∆ηµήτρης Φιλιππής,
επίκουρος καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ιδρύµατος, απαντάει σε ερωτήσεις που
αφορούν το φηµισµένο πρόγραµµα του ΕΑΠ και πα-
ρουσιάζει τις ακαδηµαQκές εικόνες του.
«Σύγχρονος ισπανικός πολιτισµός, τέχνη, ζωγραφική,
πολιτικές θεωρίες, κλασική λογοτεχνία…Τα «µονο-
πάτια» Ελλάδας και Ισπανίας συχνά ενώνονται και τε-
λικά αναρωτιόµαστε: τι αγαπάµε πιο πολύ στην κουλ-
τούρα και το «άρωµα» της Ισπανίας;» τον ρωτάµε. Για
να απαντήσει: «Σκανάρεις την Ισπανία και σκανάρον-
ται «οι Ισπανίες», ένα µωσαQκό εθνοτήτων, γλωσσών
και πολιτισµών! Αλλιώς ο βορράς (η Γαλικία, η Ναβά-
ρα, η Βασκική), αλλιώς η πλευρά της Μεσογείου (η Κα-
ταλονία, η Βαλένθια, η Μούρθια, οι Βαλεαρίδες), αλ-
λιώς το κέντρο (η Καστίλη), αλλιώς η Ανδαλουσία στον
νότο, αλλιώς, παραδίπλα της, η Εστρεµαδούρα, αλλιώς
οι θύλακες της Αφρικής (Θέουτα και Μελίγια), αλλιώς
στα Κανάρια… Αλλιώς µιλούν την Ισπανική (καστιλιά-
νικη) στη Μαδρίτη, αλλιώς στη Γρανάδα και την Κόρ-
δοβα, ενώ στο µεγαλύτερο µέρος της Χερσονήσου επι-
κρατεί, κατά το Σύνταγµα, πολυγλωσσία: Ισπανικά-κα-
στιλιάνικα, καταλανικά, εουσκέρα (βασκική), πανάρχαιη
προ-λατινική γλώσσα, και γαλικιανά, που µοιάζουν πιο
πολύ µε τα πορτογαλικά. Όµως τα Ισπανικά (καστι-
λιάνικα) είναι η γλώσσα του Ισπανόφωνου Κόσµου (της
πάλαι ποτέ Ισπανικής Αυτοκρατορίας, εκεί όπου «δεν
προλάβαινε να δύσει ο ήλιος»), γλώσσα-γέφυρα µεταξύ
της Ιβηρικής (και της Ευρώπης, κατ’ επέκταση) µε τη
Λατινική Αµερική, επιπλέον δε η δεύτερη περισσότε-
ρο οµιλούµενη γλώσσα παγκοσµίως! ».
Η Ισπανία όµως βρίσκεται παντού. Ο κ. Φιλιππής λέει
ότι «αξίζει να µάθει κανείς να µιλά µε… τον µισό κό-
σµοτουλάχιστον:αυτόκαιµόνοαρκεί γιαναµάθεις Ισπα-
νικά! Εξάλλου, φωνητικά και φωνολογικά, Ισπανικά και
Ελληνικά είναι οι πιο συγγενείς γλώσσες της Ευρώπης.
Ενισχυτική λεπτοµέρεια: σήµερα, σε επιστηµονικές δη-
µοσιεύσεις, η Ισπανική παρακολουθεί, αν και από από-
σταση, την Αγγλική… Επιπλέον, µάλλον δεν είναι και
λίγο να µιλά κανείς (σ)τη γλώσσα του Θερβάντες, του
Λόρκα, του Μπόρχες, του Μάρκες, του Κορτάσαρ, αλλά
και του Γκόγια, του Γκαουντί, του Νταλί, του Πικάσο, του
Μπουνιουέλ και του Αλµοδόβαρ, αλλά και των αυτόχ-
θονων γηγενών φυλών της Λατινικής Αµερικής, που,
και για λόγους επικοινωνίας, πρέπει να ξέρουν Ισπα-
νικά.
Και συµβουλεύοντας τους µελλοντικούς φοιτητές και
φοιτήτριες του προγράµµατος τονίζει ότι «εν προκει-
µένω, δεν είναι και λίγο ότι ο απόφοιτος του προ-
γράµµατος σπουδών του ΕΑΠ µπορεί να εξηγήσει ικα-
νοποιητικά τα επιτεύγµατα του ισπανόφωνου πολιτισµού,
να αναφερθεί σε καίριες στιγµές της ιστορίας του, να
κατανοήσει τα αίτια και τις συνέπειες των αντιπαρα-
θέσεων των ισπανόφωνων κοινωνιών, να µιλήσει µε
επάρκειαγια σηµερινάκοινωνικά,πολιτικάκαι οικονοµικά
ζητήµατα της Ιβηρικής και της «Ιβηροαµερικής». Η εξαι-
ρετικότητα της Ισπανικής έγκειται, ακριβώς, στο γεγονός
ότι, ως πολυπολιτισµική γλώσσα, σε βοηθά να κατανοείς
πιο σφαιρικά κοινωνικές διαφορές ή συνθέσεις, πολι-
τικές συγκρούσεις ή συµµαχίες, οικονοµικές αποκλί-
σεις ή συγκλίσεις, αλλά και να εντοπίζεις πολιτισµικές
αποχρώσεις και αίτια θρησκευτικού φανατισµού. Πα-
ρεµπιπτόντως, ας υπενθυµιστεί ότι η ισπανική γλώσ-
σα και η θρησκεία, ο καθολικισµός, ήταν τα στοιχεία που
«έδεσαν την Ισπανοσύνη», αν και, συνήθως, η θρησκεία
έπαιξε αυτό τον ρόλο µε καθόλου χριστιανικό τρόπο».
«Από τις ακτές του Ατλαντικού µέχρι τα στενά του Γι-
βραλτάρ, και από την σπηλιά της Αλταµίρα µε τις προ-
Qστορικές βραχογραφίες µέχρι τον πολυτραγουδισµέ-
νο Γουαδαλκιβίρ, ξετυλίγονται µπροστά στα µάτια του
ταξιδιώτη ρωµαQκές πόλεις, µεσαιωνικά κάστρα, αρα-
βικά παλάτια, γοτθικές και µπαρόκ εκκλησίες, κτήρια
Πανεπιστηµιακών Ακαδηµιών (Ιστορίας, Γλώσσας,
Επιστηµών), που τονίζουν τα επιτεύγµατα της Ισπανίας
στην αρχιτεκτονική, στις εικαστικές τέχνες, στη λο-
γοτεχνία, στη µουσική και, σήµερα, στον κινηµατογράφο,
στις ψηφιακές τέχνες, στις εκθέσεις παγκόσµιας εµ-
βέλειας, στις τοπικές γιορτές, στις αθλητικές εκδη-

λώσεις, στη γαστρονοµία. Αντιστοίχως, και στις ισπα-
νόφωνες χώρες της Αµερικής…» συνεχίζει ο ίδιος πε-
ριγράφοντας τη µαγεία του ισπανικού πολιτισµού.
Στην ερώτηση «Εξηγήστε µας το ισπανικό «µυστήριο»
και τους σύγχρονους γρίφους του: τουρισµός, εµπό-
ριο, αρχιτεκτονική, ψηφιακές τέχνες» ο κ. Φιλιππής
απαντάει ότι, όπως υπογραµµίζεται στον εξειδικευµέ-
νο τύπο, η Ισπανία είναι µια χώρα µε «υψηλό εµπορι-
κό ισοζύγιο και µε πολύ τουρισµό πρωτοποριακών υπο-
δοµών», καθώς προσελκύει πάνω από 70 εκατοµµύ-
ρια τουρίστες ανά έτος.

«Μικρότερος τουριστικός προορισµός και η Ελλάδα,
αλλά τις δύο χώρες µάλλον δεν τις ενώνει ο ανταγω-
νιστικός τουρισµός, ούτε βεβαίως τα γεωργικά προQόντα
που παράγουν, επίσης πολύ ανταγωνιστικά µεταξύ τους.
Με την Ισπανία µάς ενώνει πιο πολύ η παράλληλη ιστο-
ρία. Στον εικοστό αιώνα, π.χ., Ελλάδα και Ισπανία βίω-
σαν παρόµοιες καταστάσεις: εµφύλιους, δικτατορίες,
υπονοµευτικό ρόλο κατεστηµένων θεσµών (Μοναρχία,
Εκκλησία, Ένοπλες ∆υνάµεις), δύσκολες µεταπολι-
τεύσεις, για να έρθει, εντέλει, η παράλληλη σχεδόν έν-
ταξη των δύο χωρών στην ΕυρωπαQκή Κοινότητα,

αφού είχε προηγηθεί γόνιµη διαλεκτική σχέση του πνευ-
µατικού κόσµου, εκατέρωθεν, µε την ευρωπαQκή νεω-
τερικότητα» λέει ο κ. Φιλιππής.
«Σήµερα, οι δύο χώρες σχεδιάζουν-µοιράζονται-
ανταγωνίζονται “µεσογειακά προγράµµατα”. Επιπλέον,
αµφότερες, από χώρες εξαγωγής µεταναστών ώς το
1970, έγιναν, αίφνης, τόποι υποδοχής τους. Τελικά, αυτά
που µας ενώνουν περισσότερο µε την Ισπανία ίσως να
είναι η εξωστρέφεια, η φιλοξενία κι ένας τρόπος ζωής
που, ενίοτε, «αντιφάσκει» µεταξύ παράδοσης και εκ-
συγχρονισµού.
Ο φοιτητής του προγράµµατος σπουδών του ΕΑΠ µπο-
ρεί να τα εξακριβώσει ή να αµφισβητήσει τα «στερεό-
τυπα» και να µυηθεί (σ)το ισπανικό «µυστήριο», όχι ως
τουρίστας, αλλά ως υπότροφος στην Ισπανία του
προγράµµατος Erasmus ΕΑΠ».
Σήµερα, σχεδόν 500.000.000 άνθρωποι, από 21 χώ-
ρες σε τρεις ηπείρους µιλούν ισπανικά! Το πρόγραµ-
µα σπουδών του ΕΑΠ βέβαια στηρίζει τους φοιτητές και
τις φοιτήτριές του µε τακτική ηλεκτρονική επικοινωνία
µε τους διδάσκοντες, µε συχνές συµβουλευτικές δια-
δικτυακές (ή/και διά ζώσης) συναντήσεις µαζί τους, µε
συνεχή σχόλια ανατροφοδότησης επί των εργασιών
τους, διότι τους προσφέρει ∆ιδακτική Επάρκεια στην
Ισπανική (ΠΕ40) και ΥποτροφίεςErasmusσε συνεργασία
µε Ισπανικά και Ισπανόφωνα Πανεπιστήµια. Επίσης, διορ-
γανώνει µαζί τους πολιτιστικές εκδηλώσεις, προβολές,
συναυλίες, επιστηµονικές συναντήσεις και εκδίδει µε
τη βοήθειά τους επιστηµονικό περιοδικό!
Οι Θεµατικές Ενότητες είναι: Πολιτισµοί και Ιστορία της
Ισπανίας, Πολιτισµοί και Ιστορία της Λατινικής Αµερι-
κής, Ισπανική Λογοτεχνία και Λογοτεχνίες της Ισπα-
νόφωνης Αµερικής, ενώ συνολικά 48 γραπτές εργα-
σίες στα Ισπανικά εκδίδονται σε µια φοίτηση 4 ετών.

«Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισµός»
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Φάκελος

Ν
έα αλλά και παλαιότερα επιτυχηµένα προγράµµατα σπου-
δών στον τοµέα του αθλητισµού αλλά και του αθλητικού
µάνατζµεντ προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

που ανανεώνει διαρκώς τις επιστηµονικές κατευθύνσεις του.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια στην χώρα µας
έχει παρατηρηθεί µία ραγδαία ανάπτυξη αθλητικών γεγονότων
µαζικής συµµετοχής, µε µισό εκατοµµύριο Έλληνες να συµ-
µετέχουν σε έναν από τους σχεδόν χίλιους αγώνες που διορ-
γανώνονται σε όλη την επικράτεια κάθε χρόνο! Αναµφισβήτη-
τα ο κορυφαίος αγώνας όλων τόσο από πλευράς συµµετοχών,
όσο και αναγνωρισιµότητας, είναι ο Μαραθώνιος της Αθήνας.
Σύµφωνα µε στοιχεία των διοργανωτών, στην τελευταία διορ-
γάνωση συµµετείχαν 60.000 δροµείς και 3.500 εθελοντές, ενώ
τον αγώνα παρακολούθησαν περισσότεροι από 1 εκατοµµύ-
ριο τηλεθεατές. Εντυπωσιακά έτσι είναι τα οφέλη της πενθή-
µερης διοργάνωσης στην τοπική οικονοµία που ανέρχεται σε
περίπου 25 εκατοµµύρια ευρώ.
Ο ρόλος των αθλητικών διοργανώσεων στην ανάπτυξη της κοι-
νωνίας και της οικονοµίας, αλλά και στην βελτίωση της υγεί-
ας των πολιτών ήταν το θέµα του 1ου Sport Manage-
ment Master Class που διοργάνωσε πρόσφατα το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιοκαι τοπρόγραµµάτουστην∆ιοίκησηΑθλη-
τισµού, µε οµιλητή τον Μάκη Ασηµακόπουλο, γενικό συντονι-
στή του Μαραθωνίου της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ο ∆ρ. Ασηµακόπουλος ανέ-
λυσε τις βασικές στρατηγικές ανάπτυξης που σχεδιάστηκαν και
εφαρµόστηκαν για να κάνουν τον Μαραθώνιο της Αθήνας ένα
από τα σηµαντικότερα δροµικά γεγονότα παγκοσµίως. Ανα-
λυτικότερα, παρουσιάστηκε ο τρόπος µε τον οποίο χτίστηκε το
νέο concept τουαγώνα (οΑυθεντικόςΜαραθώνιος), ηανάπτυξη
συγκεκριµένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους
συµµετέχοντες που βελτιώνουν την πελατειακή εµπειρία, οι
τρόποι προβολής και προσέλκυσης δροµέων από το εξωτερικό,
η ανάπτυξη των προγραµµάτων εθελοντισµού και κοινωνικής
ευθύνης και οι πρακτικές που έκαναν τη διοργάνωση
αυτοχρηµατοδοτούµενη. Ειδική αναφορά έγινε στους τρόπους
µε τους οποίους η διοργάνωση συµβάλλει στην ανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας και της οικονοµίας, αλλά και στη βιωσιµότητα
της Οµοσπονδίας του Κλασικού Αθλητισµού.
Ο θεσµός των Sport Management Master Classes συµπλη-
ρώνει τις καινοτόµες θεµατικές ενότητες και τους σύγχρονους
τρόπους διδασκαλίας που εφαρµόζονται στο ΠΜΣ «∆ιοίκηση
Αθλητισµού», δίνοντας στους φοιτητές/τριες την δυνατότητα
να παρακολουθήσουν µαθήµατα για επίκαιρα θέµατα και να συ-
ζητήσουν µε κορυφαία διοικητικά στελέχη του αθλητισµού και
ακαδηµαSκούς διεθνούς επιπέδου.
Την εκδήλωση προλόγισε ο υφυπουργός αρµόδιος για Θέµα-
τα Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ως κάτοχος
και ο ίδιος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ∆ιοίκηση του
Αθλητισµού από το Πανεπιστήµιο του Μέριλαντ, αλλά και µε
τηνεµπειρία τουωςυψηλόβαθµοδιοικητικόστέλεχος στοναθλη-
τισµό.
Το θεσµό των Sport Management Master Classes παρου-
σίασε και ο πρόεδρος του ΕΑΠ, καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας,
καθώς και ο κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών,
καθηγητής Αθανάσιος Μιχιώτης. Το Master Class παρακο-
λούθησαν περισσότεροι από 150 φοιτητές και φοιτήτριες του
προγράµµατος.

∆ιοίκηση Αθλητισµού
Η ανάπτυξη του αθλητισµού σε παγκόσµιο επί-
πεδο έχει δηµιουργήσει την ανάγκη για εξειδι-
κευµένοπροσωπικόσεπολλέςειδικότητες, εκ των
οποίων µια ιδιαίτερα σηµαντική είναι η οργάνωση -
διοίκηση. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ανταπο-
κρινόµενο σ’ αυτή την ανάγκη µε σκοπό την εκπαίδευση στε-
λεχών µε ειδικές γνώσεις, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε φορείς που αποτελούν την οργανωτική δοµή του αθλη-
τισµού προσφέρει από το ακαδηµαSκό έτος 2020-2021, ένα και-

νοτόµο και ποιοτικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών µε τίτ-
λο «∆ιοίκηση Αθλητισµού», όραµα του οποίου είναι να συµβάλει
ουσιαστικά στην ανάπτυξη του Ελληνικού αθλητισµού, ενώ εί-
ναι το µοναδικό στην Ελλάδα που τελεί υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής. Η αποστολή του προγράµµα-
τος είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέ-
χη που διοικούν ή/και θα διοικήσουν τους αθλητικούς οργανι-
σµούς της χώρας και να συµβάλει στην ανάπτυξη της επιστή-
µης της ∆ιοίκησης Αθλητισµού σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο. Με γνώµονα τα παραπάνω και τις πιο σύγχρονες διεθνείς
εξελίξειςτο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει τόσο τα βασι-
κά αντικείµενα της ∆ιοίκησης Αθλητισµού, όπως το αθλητικό
µάνατζµεντ, το αθλητικό µάρκετινγκ, η ηγεσία και διοίκηση αν-
θρώπινων πόρων στον αθλητισµό και η συµπεριφορά αθλητι-
κών καταναλωτών, όσο και νέα µαθήµατα που δεν διδάσκον-
ται σε άλλα µεταπτυχιακά προγράµµατα στην Ελλάδα. Ενδει-
κτικά αναφέρονται η διακυβέρνηση αθλητικών οργανισµών, η
αθλητική επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία που δίνει έµφαση
στην ίδρυση, ανάπτυξη, και χρηµατοδότηση νεοφυών αθλητι-
κών επιχειρήσεων και η αθλητική επικοινωνία και τα ψηφιακά
µέσα που εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στη χρήση των σύγ-
χρονων ψηφιακών µέσων και κοινωνικών δικτύων, τα οποία απο-
τελούν σηµαντικό πλέον µέρος της λειτουργίας των αθλητικών
οργανισµών και επιχειρήσεων. Εξαιρετικά σηµαντική είναι η συ-
νεργασία του προγράµµατος µε την Ελληνική Ολυµπιακή Επι-
τροπή, που έχει στόχο την από κοινού διοργάνωση εκπαιδευ-
τικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδρια, ηµερίδες, εκ-
δηλώσεις, κ.τλ.), τη µεταφορά τεχνογνωσίας µεταξύ των δύο
φορέων, κυρίως, όµως, την υλοποίηση ερευνητικών προ-
γραµµάτων µε τη συµµετοχή και των φοιτητών/τριων του προ-
γράµµατος.
Το πρόγραµµα παρακολουθούν µεταξύ άλλων, Ολυµπιονίκες,
προπονητές, αλλά και αθλητικοί παράγοντες που έχουν αντι-
ληφθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.

Εύη Μωραϊτίδου
«Κάθε χώρα οφείλει να επενδύει
στον αθλητισµό»

Μπορεί επιστηµονικά να ακολούθησε την Αρχιτεκτονική η πισίνα
όµως, ήταν και παραµένει από τις µεγαλύτερες αγάπες της,
η οποία µάλιστα, πριν από µερικά χρόνια της χάρισε την ύψι-
στη διάκριση για έναν αθλητή, ένα Ολυµπιακό µετάλλιο. Η αρ-
γυρή Ολυµπιονίκης Υδατοσφαίρισης (2004), Αρχιτέκτων- Μη-
χανικός ΕΜΠ και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυµπιο-
νικών, Εύη ΜωραSτίδου, που παρακολουθεί το πρόγραµµα «∆ι-

οίκηση Αθλητισµού», κατα-
θέτει την προσω-

πική της εµπει-
ρία. «Οι σπου-
δές µου είναι

σε διαφορετικό
γνωστικό αντι-

κείµενο, αυτό της
αρχιτεκτονικής, ήθε-
λα όµως να εµπλου-
τίσω τις γνώσεις µου
στο αθλητικό µάρκε-

τινγκ και µάνατζµεντ, απαραίτητα και αναγκαία εφόδια για την
ενασχόλησή µου µε τον αθλητισµό από την πλευρά της διοί-
κησης. Η διαρκής επιµόρφωση άλλωστε στην εποχή µας είναι
επιβεβληµένη. Γνωρίζοντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις από
τον σχεδιασµό έως τις ορθές πρακτικές για την διαχείρισή τους
είναι µια ολιστική προσέγγιση», δήλωσε στην «Open2U», επι-
σηµαίνοντας πως κάθε χώρα πρέπει να επενδύει στον αθλη-
τισµό. Όπως τονίζει «µια χώρα πρέπει να επενδύει στον αθλη-
τισµό για τα πολλαπλά κοινωνικοοικονοµικά οφέλη που προ-
σφέρει. Τόσο στην σωµατική και ψυχική υγεία των πολιτών, µε
τα αντίστοιχα υγειονοµικά και οικονοµικά οφέλη, όσο και στην
κοινωνία όπου οι αξίες του αθλητισµού όπως η ευγενής άµιλ-
λα, η πειθαρχία, η προσήλωση στον στόχο, το πνεύµα συνερ-
γασίας, ο σεβασµός και η αλληλεγγύη συµβάλλουν στην κοι-
νωνική συνοχή», ενώ αναφερόµενη στην ανάληψη µεγάλων διορ-
γανώσεων εκτιµά πως «για την ανάληψη µεγάλων διεθνών διορ-
γανώσεων  είναι απαραίτητη συνύπαρξη τόσο των κατάλληλων
εγκαταστάσεων, της τεχνολογικής αρτιότητας όσο και του έµ-
πειρου και κατάλληλα εκπαιδευµένου δυναµικού. Οι Ολυµπια-
κοί Αγώνες του 2004 άφησαν στην χώρα µας µια πολύτιµη άυλη
κληρονοµιά, το εθελοντικό κίνηµα και στελέχη στην οργάνω-
ση µεγάλων αθλητικών γεγονότων που απέκτησαν σηµαντική
εµπειρία µέσα από τους αγώνες. Πολλά από αυτά τα στελέ-
χη συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε επιτυ-
χία σε αντίστοιχα αθλητικά γεγονότα του εξωτερικού. ∆υστυ-
χώς µετά το 2004, δεν καταφέραµε να αξιοποιήσουµε τις εγ-
καταστάσεις που αποτελούν την βάση για την διεκδίκηση µε-
γάλων αθλητικών γεγονότων. Τα απαραίτητα έργα ενεργειακής
αναβάθµισης των εγκαταστάσεων, µε στόχο την ελαχιστοποί-
ηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και του λειτουργικού
κόστους, παράλληλα µε την αστική αναζωογόνηση της περιο-
χής, όπως πρόσφατα παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού και την ΓΓΑ για το ΟΑΚΑ, είναι προς
την σωστή κατεύθυνση. Το επόµενο βήµα είναι η µεγιστοποί-
ηση της χρήσης των υφιστάµενων αυτών εγκαταστάσεων µε
την αξιοποίηση του κατάλληλα εκπαιδευµένου δυναµικού της
χώρας». Κλείνοντας καταθέτει τη δική της πρόταση για την αξιο-
ποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην κατεύθυνση ανά-
πτυξης του αθλητικού τουρισµού. «Είναι σηµαντικό να επεν-
δύσουµε στον Αθλητικό τουρισµό που σε συνδυασµό µε την πο-
λιτιστική κληρονοµιά µας µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και στην ενίσχυση της
αθλητικής κουλτούρας των πολιτών», λέει.

Θεοδόσιος Στεφανάκης
«Η εξειδίκευση θα αναβαθµίσει 
τον αθλητισµό»

Άνθρωπος µε πολυετή ενασχόληση µε τον αθλητισµό που πι-
στεύει πως η εξειδίκευση είναι βασική προTπόθεση εξέλιξης,
ο Θεοδόσιος Στεφανάκης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδο-
σφαιρικών Σωµατείων ∆ωδεκανήσου, παρακολουθεί επίσης,
το πρόγραµµα «∆ιοίκηση Αθλητισµού». Αν και το πεδίο επαγ-
γελµατικής του δραστηριότητας ανήκει σε άλλο χώρο (Εφοριακός
Υπάλληλος), αποφάσισε να φοιτήσει στο πρόγραµµα, γιατί θε-
ωρεί ότι όποιος ασχολείται µε τον αθλητισµό πρέπει να εκ-
παιδεύεται και να βάζει το δικό του λιθαράκι στο οικοδόµηµα
που λέγεται Ελληνικός Αθλητισµός. Όπως λέει «ο αθλητισµός

Αθλητισµός και µεγάλες διοργανώσεις: 

Στην «καρδιά» των αγώνων 
και των αθλητικών συναντήσεων
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σε παγκόσµιο επίπεδο έχει αναπτυχθεί µε πολυδιάστατο τρόπο, δηµι-
ουργώντας νέα δεδοµένα και νέες ανάγκες µε σύγχρονα πεδία εφαρµο-
γής. Η ενασχόληση, είτε σε καθαρό επαγγελµατικό επίπεδο, είτε από τη
θέση του απλού παράγοντα ενός τοπικού ερασιτεχνικού συλλόγου, δεν
µπορεί να στηρίζεται µόνο στο µεράκι και την ανιδιοτελή αγάπη των πα-
ραγόντων. Η δίψα για προσφορά, η ενεργητικότητα του κάθε άµισθου ή
έµµισθου ενασχολούµενου παράγοντα, πρέπει να συνδυάζεται µε την εξει-
δίκευση, την εκπαίδευση, την σωστή καθοδήγηση και την άσκηση χρη-
στής διακυβέρνησης, η οποία να ξεκινάει από το Υπουργείο Αθλη-
τισµού και να φτάνει µέχρι και το τελευταίο σωµατείο του µι-
κρότερου χωριού της χώρας µας». Σύµφωνα µε τον κ. Στεφα-
νάκη, «το µεγάλο µυστικό αναβάθµισης του χώρου, είναι η εκ-
παίδευση των στελεχών, ιδιαίτερα στον “ταλαιπωρηµένο”
χώρο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου».
Τι λέει όµως για το πρόγραµµα σπουδών του ΕΑΠ; «Αισθάνοµαι τυ-
χερός που το παρακολουθώ, καθώς είναι το “κατάλληλο εργαλείο”
παροχής εξειδικευµένων σπουδών στο χώρο του Αθλητισµού.
Μέσα από τις πρώτες θεµατικές ενότητες, αντιλαµβάνεται ο καθέ-
νας, πόσο σηµαντικό είναι το γνωστικό αντικείµενο της ∆ιοίκησης
Αθλητισµού. Η στρατηγική, η λήψη αποφάσεων, ο προγραµµατισµός,
η οικονοµική διαχείριση, η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, η επι-
κοινωνία, το µάρκετινγκ, η ηθική, η τεχνολογία, οι διεθνείς βέλτιστες
πρακτικές, αποτελούν πεδία γνώσης του συγκεκριµένου προγράµ-
µατος. Για µένα αποτελεί ένα “ωραίο ταξίδι” µε απόκτηση τεράστιων
γνώσεων και πρέπει η σπουδαιότητα του προγράµµατος να γίνει αν-
τιληπτή σε όλο τον χώρο του Αθλητισµού και όχι µόνο…». Κλεί-
νοντας επισηµαίνει την αναγκαιότητα η Πολιτεία να στηρίζει τέτοια
προγράµµατα. «Η δηµιουργία άρτια εκπαιδευοµένων στελεχών, στον
χώρο του αθλητισµού µέσα από τέτοια επιστηµονικά προγράµµατα, συµ-
βάλλει στην αναβάθµιση του Αθλητισµού και την καθιέρωσή του σε υψη-
λά επίπεδα στο παγκόσµιο στερέωµα. Η ίδια η Πολιτεία πρέπει να στη-
ρίζει τέτοια προγράµµατα, ενώ θέλω να συγχαρώ και την ∆ιοίκηση του
ΕΑΠ για την καθιέρωση του συγκεκριµένου προγράµµατος, µε τόσα αξιό-
λογα στελέχη και επιστήµονες, από το χώρο του Αθλητισµού, οι οποίοι
ανοίγουν νέους ορίζοντες για τη χώρα µας», κατέληξε.

Το ΕΑΠ προσφέρει
εξειδικευµένα προγράµµατα
σπουδών που αποτελούν
εφαλτήριο επιτυχίας

Μισό εκατοµµύριο Έλληνες
συµµετέχουν ετησίως σε αθλητικές

διοργανώσεις παγκοσµίως

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, όµως, προσφέρει
ακόµη ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, «Αθλη-
τικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία»,
µε αντικείµενο τη µελέτη του αθλητισµού ως κοινωνι-
κά και πολιτισµικού φαινοµένου του σύγχρονου κόσµου.
Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο Καθηγητή, Νίκο Κοταρίδη,
ο σκοπός του προγράµµατος είναι διττός, αφενός, η κα-
τάρτιση ερευνητών στον χώρο των Κοινωνικών και Αν-
θρωπιστικών Σπουδών και της Επιστήµης Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισµού, µέσω της διασύνδεσης θεωρητι-
κής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής κι αφετέρου, η
εξειδίκευση στελεχών του αθλητισµού, της εκπαίδευ-
σης και του αθλητικού Τύπου, τα οποία θα είναι σε θέση
να παρακολουθούν νέες θεωρητικές και µεθοδολογι-
κές τάσεις στο χώρο των κοινωνικών, ιστορικών και πο-
λιτισµικών σπουδών του αθλητισµού.
«Το Πρόγραµµα, ακολουθώντας διεπιστηµονικές προ-
σεγγίσεις που βρίσκονται στην αιχµή των αθλητικών
σπουδών, στοχεύει στη διάχυση νέων διευρυµένων προ-
βληµατικών σχετικά µε τις κοινωνικές και πολιτισµικές
διαστάσεις του αθλητισµού και των σπορ. Στο Μετα-
πτυχιακό Πρόγραµµα «Αθλητικές Σπουδές» στεγά-
ζονται διδάσκοντες από πολλά πανεπιστήµια όπως και
νέοι ερευνητές, κοµίζοντας ένα εύρος γνώσεων και
ένα πλήθος ερευνητικών πρακτικών που κατατάσσουν
το ΕΑΠ στην πρωτοπορία των αθλητικών σπουδών στην
Ελλάδα και την Ευρώπη», αναφέρει ο κ. Κοταρίδης και

προσθέτει πως µε την ολοκλήρωση του
προγράµµατος, οι απόφοιτοι είναι σε
θέση, µεταξύ άλλων, να κατανοούν τις βα-
σικές έννοιες, θεωρίες και µεθόδους,
καθώς και τα ερευνητικά πεδία της ιστο-
ρίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας
και πολιτισµικών σπουδών του αθλη-
τισµού, να αντιλαµβάνονται τις σύνθε-
τες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτι-
σµικές διαστάσεις των σύγχρονων
σπορ και να κατανοούν τη σηµασία της
φυσικής αγωγής στη διαµόρφωση της
αθλητικής κουλτούρας, των αθλητι-
κών ταυτοτήτων και των κοινωνικών χρή-
σεων του αθλητισµού και των σπορ, να πε-
ριγράφουν τις νέες τάσεις της αθλητικής βιο-
µηχανίας στο πλαίσιο της επαγγελµατο-
ποίησης και παγκοσµιοποίησης των σπορ, να
σχεδιάζουν και να υλοποιούν εµπειρικές κοι-
νωνικές έρευνες στο χώρο του αθλητισµού και της
φυσικής αγωγής, καθώς επίσης και προγράµµατα κοι-
νωνικής παρέµβασης και ανάπτυξης µέσω του αθλη-
τισµού και της φυσικής αγωγής σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο, να µελετούν και να αξιολογούν την
παιδαγωγική λειτουργία του αθλητισµού και των
σπορ στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των µα-
θητών, κ.α.

Κατακτώντας την αίσθηση
της ελευθερίας!
Ο αθλητής του θαλάσσιου σκι, Παναγιώτης 
Κοσµάς, που αγωνίζεται µε τα χρώµατα 
του ΕΑΠ έτοιµος να ριχτεί στη µάχη 
του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, διευρύνοντας τις εκπαι-
δευτικές και κοινωνικές δράσεις του, εισέρχεται δυναµικά και
στον τοµέα του αθλητισµού, όχι µόνο παρέχοντας ολοκληρω-
µένα προγράµµατα σπουδών, αλλά και υποστηρίζοντας ενερ-
γά αθλητές. Μεταξύ αυτών, και ο αθλητής του θαλάσσιου σκι,
Παναγιώτης Κοσµάς, ο οποίος είναι εργαζόµενος στο Τµήµα Βι-
βλιοθήκης του Ιδρύµατος και αγωνίζεται τον τελευταίο χρόνο µε
τα χρώµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Ο Παναγιώτης Κοσµάς, µέλος της Εθνικής και Προεθνικής Οµά-
δας, έχει σηµαντικές διακρίσεις και µετάλλια σε πανευρωπαJ-
κό και εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, φέτος µε τα χρώµατα του ΕΑΠ,
κατέκτησε την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα και την 1η
θέση στον ∆ιεθνή Αγώνα που διεξήχθη στη λίµνη ΚαJάφα, ενώ
ήδη έχει ξεκινήσει προετοιµασία για το ΠανευρωπαJκό Πρωτά-
θληµα που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα το 2022 µε υψηλή στό-
χευση.
«Ξεκίνησα το θαλάσσιο σκι σε ηλικία 6 ετών. Αγάπησα το άθλη-
µα, το οποίο είναι πραγµατικά ξεχωριστό, αλλά και άρρηκτα συ-
νυφασµένο µε τη χώρα µας. Ήλιος, θάλασσα, ελευθερία. Όταν
κάνεις θαλάσσιο σκι, νιώθεις πραγµατικά ελεύθερος, ενώ η αί-
σθηση να πλέεις/περπατάς στη θάλασσα είναι µοναδική και δεν
µπορεί να περιγραφεί µε λέξεις. Νιώθεις την αδρεναλίνη µέσω
και της ταχύτητας να ανεβαίνει στα ύψη, όπως και ο ενθουσια-
σµός κάθε φορά που ολοκληρώνεις µε επιτυχία τις φιγούρες
σου», δηλώνει στην «Open2U» ο αθλητής, ο οποίος µετρά ήδη
δύο πανευρωπαJκά µετάλλια το 1998 και το 2002 και αρκετές
συµµετοχές σε αγώνες µε την εθνική οµάδα.
Από πέρυσι λόγω του κορωνοJού δυστυχώς, αναβλήθηκαν µε-
γάλες διοργανώσεις και έτσι ο Παναγιώτης Κοσµάς δεν είχε την
δυνατότητα να αναµετρηθεί µε τον εαυτό του και τις επιδόσεις
του, κατακτώντας νέες εµπειρίες.
«Το κλίµα από πέρυσι είναι περίεργο. ∆εν έγιναν αγώνες, όµως
δεν σταµάτησα τις προπονήσεις. Άλλωστε η καλύτερη αναµέ-
τρηση είναι µε τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι ένα άθληµα που σε
βοηθά συνολικά στη ζωή σου, καθώς προσφέρει πειθαρχία, κοι-
νωνικοποίηση, αλλά και τη δυνατότητα να µάθεις να διαχειρίζεσαι
εκτός από τις νίκες και τις ήττες. Επίσης, ως ατοµικό άθληµα
µαθαίνεις πως µόνο η συνεχής προσπάθεια είναι αποτελεσµατική
και πως δεν πρέπει να εγκαταλείπεις ποτέ αυτό που κάνεις, αν
το αγαπάς», αναφέρει, ενώ σχολιάζοντας την στήριξη από το ΕΑΠ
επισηµαίνει πως «διορίστηκα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
λόγω των αθλητικών µου διακρίσεων. Η ∆ιοίκηση αποφάσισε να
µε στηρίξει ενεργά, ώστε να πάρω µέρος και σε άλλους αγώ-
νες. Ευχαριστώ θερµά για την υποστήριξη και υπόσχοµαι ότι θα
δώσω τον καλύτερό µου εαυτό για να φέρω στο ΕΑΠ περισσό-
τερες διακρίσεις».

Αθλητικές Σπουδές: 
Κοινωνιολογία, 
Ιστορία, Ανθρωπολογία
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Αρµονική συνύπαρξη
τέχνης και τεχνολογίας
Αρτιότητα και συνεχής εξέλιξη των προγραµµάτων σπουδών της Σχολής
Εφαρµοσµένων Τεχνών και Βιώσιµου Σχεδιασµού

Η
σχέση ανάµεσα στις επιστήµες και τις τέ-
χνες είναι πολύ παλιά και παραµένει ανε-
ξίτηλη στο πέρασµα των χρόνων, αφού ανα-

πόσπαστο κοµµάτι της εξέλιξής τους είναι η αει-
φορία.
Η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Βιώσιµου Σχε-
διασµού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
υπηρετεί ταυτόχρονα και ισοδύναµα την αρµονι-
κή συνύπαρξη της τέχνης και της τεχνολογίας, ως
συµπληρωµατικές ταυτότητες, ενός ευρύτερου πε-
δίου επιστηµονικής γνώσης και καλλιτεχνικής έκ-
φρασης.
Η Σχολή αφουγκράζεται τις εξελίξεις σε επιστη-
µονικό, καλλιτεχνικό, τεχνολογικό, θεωρητικό, αι-
σθητικό και κοινωνικό επίπεδο, ενσωµατώνοντας
στα προγράµµατα σπουδών της πολυδιάστατες
δράσεις που προάγουν την έρευνα και την επι-
στηµονική εξέλιξη.
Στόχος της είναι η µετάδοση της γνώσης στο πε-
δίο του σχεδιασµού, η παροχή µεθόδων και ερ-
γαλείων ώστε οι απόφοιτοι να έχουν τα απαραί-
τητα εφόδια για να παραγάγουν ένα έργο σχε-
διασµού. Η σύµπραξη τέχνης και τεχνολογίας στο
πλαίσιο της αειφορίας αποτελεί µία διεπιστηµο-
νική κατεύθυνση που συναντάµε συχνά στη Σχο-
λή. Όλα τα προγράµµατα έχουν σχεδιαστεί να εί-
ναι καινοτόµα και διεπιστηµονικά, ενώ τα περισ-
σότερα δεν προσφέρονται από άλλα ΑΕΙ της χώ-
ρας καθιστώντας τα µοναδικά. Έχοντας αυτά τα
χαρακτηριστικά, τα προγράµµατα σπουδών απευ-
θύνονται σε κοινό που θέλει να ενισχύσει την διε-

πιστηµονική γνώση του, να ειδικευτεί σε θεµα-
τολογίες αιχµής και να διευρύνει τις γνώσεις του.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις που φοιτητές/ριες
χωρίς προηγούµενη καλλιτεχνική εκπαίδευση
επέλεξαν τα µεταπτυχιακά της Σχολής για να καλ-
λιεργήσουν τις δεξιότητές τους, ενώ αντίστοιχα
καλλιτέχνες επιλέγουν τα µεταπτυχιακά µας για
να τους προσφέρουν µια προοπτική εφαρµογής.
Την ίδια ώρα, ο σεβασµός προς το περιβάλλον ήταν
ανέκαθεν ένα σηµείο το οποίο κάθε αντικείµενο
σχεδιασµού έπρεπε να ενσωµατώνει. Με την προ-
ηγούµενη εµπειρία της και την αυξανόµενη ανάγ-
κη λόγω της αειφορίας και της κλιµατικής αλλα-
γής, η Σχολή επέλεξε να προσθέσει και στον τίτ-
λο της, αλλά και επισήµως να διδάσκει θέµατα βιώ-
σιµου σχεδιασµού, τα οποία ενσωµατώνονται
στα προγράµµατα σπουδών της, ενισχύοντας το
διεπιστηµονικό της προφίλ και απαντώντας στις
σύγχρονες προκλήσεις.

ΡΑΓ∆ΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η Σχολή ιδρύθηκε µε τον ιδρυτικό Νόµο του ΕΑΠ
Ν.2552/1997 και τα τελευταία χρόνια διαγράφει
µια πορεία ραγδαίας ανάπτυξης. Από το πρώτο µε-
ταπτυχιακό της Σχολής που προσφέρθηκε πριν 17
έτη, φέτος προσφέρει 5 µεταπτυχιακά, το ένα εκ
των οποίων διεθνές και ένα σύντοµο πρόγραµµα
σπουδών. Όλα τα προγράµµατα έχουν ανανεωθεί
πρόσφατα, ενώ τα επόµενα δύο έτη έχουν προ-
γραµµατιστεί να προσφερθούν: το προπτυχιακό
πρόγραµµα «Κινηµατογραφική γραφή, πρακτική και

έρευνα» και το νέο αγγλόφωνο µεταπτυχιακό «Inte-
raction Generative Design».
Αυτή τη στιγµή η Σχολή έχει 1.086 εγγεγραµµέ-
νους φοιτητές σε όλα τα υφιστάµενα προγράµµατα
σπουδών.

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Λόγω της διαθεµατικότητας των προγραµµάτων
της, αρκετά από αυτά προσφέρουν εναλλακτικές
κατευθύνσεις. Συγκεκριµένα:

1. Το νέο αγγλόφωνο διεθνές µεταπτυχιακό
«Protection of cultural heritage and monuments of
nature from the effects of climate change (CCC)»
προσφέρει τρεις κατευθύνσεις: α) Κινητής Κλη-
ρονοµιάς, β) Μνηµείων και Αρχαιολογικών Χώρων
και γ) Μνηµείων της Φύσης.

2. Το νέο µεταπτυχιακό «Περιβαλλοντικός Σχε-
διασµός (ΠΣΧ)» προσφέρει τρεις Κατευθύνσεις:
α) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Έργων Υποδοµής,
β) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτι-
ρίων και γ) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός για την
Αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής.

3. Το ανανεωµένο µεταπτυχιακό «Σχεδιασµός Φω-
τισµού (ΣΦΠ)» προσφέρει δύο Κατευθύνσεις: α)
Αρχιτεκτονικού Φωτισµού και β) Κινηµατογραφι-
κού Φωτισµού.

Παιχνίδια
µε το φως
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Βιώσιµου Σχε-
διασµού είναι ερευνητικά ενεργή µε συµµετοχή σε
διεθνή ερευνητικά προγράµµατα και ερευνητικές
οµάδες και µε δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµο-
νικά περιοδικά και συνέδρια µε κριτές µέσω των
τριών θεσµοθετηµένων εργαστηρίων της που προ-
σφέρουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες.
Τα Εργαστήρια αυτά είναι:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
(MULTIMEDIA LAB)
Το εργαστήριο έχει στόχο να προάγει την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση σε θέµατα σχεδίασης και την
επιστηµονική έρευνα σε θέµατα διδασκαλίας της
σχεδίασης. Σκοπός του είναι να παρέχει υποστήριξη
και εξ αποστάσεως πρόσβαση σε σχεδιαστικά
προγράµµατα σχεδιασµού πολυµέσων (ήχος, εικό-
να [2D, 3D]), αλληλεπιδραστικές εφαρµογές, δια-
δραστικές πολυµεσικές εφαρµογές, κινούµενη ει-
κόνα, διεπαφές, οπτικοακουστικές συνθέσεις, τυ-
πογραφική σύνθεση, motion typography, 3D rendering
κ.ά.). Ο τρόπος οργάνωσής του επιτρέπει την εκ-
µάθηση, χρήση και πειραµατισµό µε πολλά σχεδια-
στικά πακέτα/προγράµµατα που χρησιµοποιούνται
για τη σχεδίαση πολυµεσικών εφαρµογών, µε τη χρή-
ση τους να γίνεται εξ αποστάσεως από τους φοι-
τητές της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Βιώ-
σιµου Σχεδιασµού (Σ.Ε.Τ.). Το εργαστήριο πλαι-
σιώνεται από 4 υποψήφιους διδάκτορες.
∆ιευθύντρια του εργαστηρίου είναι η αναπληρώτρια
καθηγήτρια Ειρήνη Μαυροµµάτη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LIGHTING DESIGN LAB)
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη των δι-
δακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής και
την προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας στην πε-
ριοχή του Σχεδιασµού Φωτισµού. Για τον σκοπό αυτό
έχει δηµιουργηθεί µία «σκηνή» όπου µε τη βοήθεια
50 διαφορετικών καναλιών φωτισµού και τους συν-
δυασµούς τους, οι φοιτητές/ριες µπορούν να πα-
ρατηρήσουν την επίδραση του φωτισµού σε µια ευ-
ρεία γκάµα καταστάσεων, χρωµάτων και υλικών. Επι-
πρόσθετα, το εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε επι-
στηµονικά όργανα για τη µέτρηση των ιδιοτήτων του
φωτός σε ποικίλες καταστάσεις. Στον επιστηµονι-
κό εξοπλισµό περιλαµβάνονται 2 γωνιοφωτόµετρα
(σταθερό για µετρήσεις µεγάλων φωτιστικών σω-
µάτων και φορητό για µετρήσεις µικρών φωτεινών
πηγών και παρουσίαση της διαδικασίας των µε-
τρήσεων), 3 φορητά όργανα µέτρησης έντασης φω-
τισµού, 1 φορητό όργανο µέτρησης υπεριώδους UVC
ακτινοβολίας για έλεγχο εγκαταστάσεων καθαρισµού
αέρα από ιούς π.χ. COVID-19, 3 φασµατόµετρα και
πρότυπες πηγές. Επιπρόσθετα υπάρχουν φορητό
σποτ λαµπρόµετρο και λαµπροκάµερα κατάλληλα για
µέτρηση λαµπρότητας και θάµβωσης σε οδούς, σή-
ραγγες, προσόψεις κτιρίων κ.λπ. µε σκοπό τον έλεγ-
χο συµµόρφωσης των εγκαταστάσεων µε τα πρότυπα
και τους διεθνείς κανονισµούς. Το εργαστήριο
πλαισιώνεται από δύο µέλη ∆ΕΠ και 4 υποψήφιους
διδάκτορες.
∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Στέ-
λιος Ζερεφός.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (LABORATORY
OF TECHNOLOGY AND POLICY
OF ENERGY AND ENVIRONMENT)
Επικεντρώνεται σε θέµατα ρύπανσης και αντιρρυ-
παντικής τεχνολογίας, ενέργειας, καυσίµων και καύ-
σης, ενεργειακής και εναλλακτικής αξιοποίησης των
αποβλήτων, επιδράσεων της ρύπανσης στην αν-
θρώπινη υγεία και το περιβάλλον, κλιµατικής αλ-
λαγής, καθώς και αειφορίας, πολιτικής και οικονο-
µίας της ενέργειας και του περιβάλλοντος, πολιτι-
κής οικολογίας και ιστορίας του περιβάλλοντος. Ιδι-
αίτερη εφαρµογή πραγµατοποιείται στην εκποµπή
ρύπων από καπνικά προvόντα, όπου ο ∆ιευθυντής
του εργαστηρίου είναι µέλος πολλών διεθνών και
εθνικών επιτροπών. Το Εργαστήριο συνεργάζεται µε
πολλούς ∆ήµους, επιστηµονικούς φορείς, νοσο-
κοµεία, ιδιωτικές εταιρείες και άλλα ερευνητικά ερ-
γαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Γαλλία,
Κάτω Χώρες, Ιταλία, Σουηδία, Καζακστάν, Τουρκία).
∆ιαθέτει πλούσιο και σύγχρονο ερευνητικό εξο-

πλισµό (όργανα χηµικής και φυσικής ανάλυσης, χρω-
µατογράφους, αναλυτές αερίων και σωµατιδίων, συ-
στήµατα καύσης και παραγωγής αέριων ρύπων,
κ.λπ.), ενώ οργανώνει και το ∆ιεθνές Συνέδριο Πε-
ριβαλλοντικού Σχεδιασµού (International Confer-
ence on Environmental Design). Το εργαστήριο πε-

ριλαµβάνει ένα µέλος ∆ΕΠ, µία τεχνικό, πέντε µε-
ταδιδακτορικούς συνεργάτες, επτά υποψήφιους
διδάκτορες και, ανάλογα µε τη χρονιά, 5-8 µετα-
πτυχιακούς φοιτητές και 5-8 συνεργαζόµενα µέλη
εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΑΠ.
∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Ευ-
θύµιος Ζέρβας.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Η Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Βιώσιµου Σχε-
διασµού εστιάζει στην επικοινωνία µε την ευρύτε-
ρη επιστηµονική κοινότητα και µε το ευρύ κοινό µέσω
δράσεων εξωστρέφειας, οι οποίες έχουν ως στό-
χο την παρουσίαση των τελευταίων ερευνητικών
αποτελεσµάτων, την παρουσίαση επιστηµονικού και
καλλιτεχνικού έργου των φοιτητών/ριών, αλλά και
την άτυπη εκπαίδευση του κοινού στα θέµατα που
άπτονται της Σχολής.

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Να σηµειωθεί πως µέσω του προγράµµατος «Πε-
ριβαλλοντικός Σχεδιασµός (ΠΣΧ)» και του Εργα-
στηρίου Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Πε-
ριβάλλοντος διοργανώνεται κάθε χρόνο το διεθνές
συνέδριο International Conference on Environmen-
tal Design. Θεµατολογία του συνεδρίου είναι η προ-
ώθηση της επιστηµονικής έρευνας στις περιοχές
των επιπτώσεων του περιβαλλοντικού σχεδιασµού,

της βιωσιµότητας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
της ρύπανσης, του σχεδιασµού του ελέγχου της ρύ-
πανσης, της ανάλυσης των ρύπων, της διάβρωσης,
των επιπτώσεων των µεταφορών στο περιβάλλον,
των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την παραγωγή,
µεταφορά και κατανάλωση ενέργειας, του περι-
βαλλοντικού σχεδιασµού κτιρίων και πόλεων, της µεί-
ωσης των αερίων του θερµοκηπίου, της περιβαλ-
λοντικής πολιτικής, της κλιµατικής αλλαγής και των
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος. Τα πρακτικά
του Συνεδρίου δηµοσιεύονται σε έκδοση Scopus.
Yπεύθυνος Καθηγητής είναι ο Ε. Ζέρβας.

ΗΜΕΡΑ ΦΩΤΟΣ
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Ηµέρας Φω-
τός (16 ΜαFου) η Σχολή από το 2018 πραγµατοποιεί
δράσεις εξωστρέφειας καλύπτοντας θέµατα για την
επιστηµονική κοινότητα και το ευρύ κοινό µε την
διοργάνωση διαλέξεων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη
και την Πάτρα, αλλά και δράσεων επιµόρφωσης µε
θεµατολογία το φως για παιδιά, αλλά και επιµόρφωση
επαγγελµατιών που ασχολούνται µε το φως. Υπεύ-
θυνος Καθηγητής είναι ο Σ. Ζερεφός.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ORANGE WATER»
Επίσης, σηµείο αναφοράς αποτελεί και το Φεστιβάλ
«Orange Water», το οποίο είναι βασισµένο στην ιδέα
ανταλλαγής σύγχρονων καλλιτεχνών µεταξύ Ολ-
λανδίας και Ελλάδας και στόχος του αποτελεί η γε-
φύρωση της Ελλάδας και της Ολλανδίας µέσω του
πολιτισµού στο πεδίο των οπτικών τεχνών. Το Φε-
στιβάλ έχει φιλοξενηθεί σε διάφορες πόλεις κατά
καιρούς (Χανιά, Νάουσα Πάρου, Σαντορίνη, Κόριν-
θο, Αθήνα και Πάτρα).
Υπεύθυνη είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ε.
Μαυροµµάτη.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μέσω του προγράµµατος «Σχεδιασµός Φωτισµού»
(ΣΦΠ), της πρωτοβουλίας Nordic Urban Lab και του
Μαριολοπούλειου Καναγκίνειου Ιδρύµατος Επι-
στηµών Περιβάλλοντος διοργανώθηκε το 2020
διεθνές επιστηµονικό συνέδριο για θέµατα φωτισµού
µε την παρουσία διεθνών keynote speakers και την
παρουσίαση επιστηµονικών εργασιών στις θεµατι-
κές κατηγορίες Φυσικός Φωτισµός, Άνθρωπος και
Φωτισµός, Τεχνολογία Φωτισµού, Φωτισµός και Πο-
λιτιστική Κληρονοµιά, Φωτισµός και Περιβάλλον, Φω-
τισµός και Τέχνη. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε
εξ αποστάσεως λόγω συνθηκών COVID-19.
Υπεύθυνος Καθηγητής είναι ο Σ. Ζερεφός.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
«ENERGY & BUILDINGS»
Kάθε χρόνο στo ετήσιο συνέδριο «Energy & Build-
ings» του ελληνικού παραρτήµατος της ASHRAE
διοργανώνεται ειδικό poster session για τον φωτι-
σµό, στο οποίο συµµετέχουν έπειτα από κρίση αρ-
κετές διπλωµατικές εργασίες του προγράµµατος.
Υπεύθυνος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Λ. ∆ού-
λος.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Σχεδιασµός Φω-
τισµού» (ΣΦΠ) διοργανώνονται εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις και workshops σε εργοστάσια παραγωγής
φωτιστικών σωµάτων, εργοστάσια ανακύκλωσης λαµ-
πτήρων και εργαστήρια φωτοτεχνίας, ενώ επίσης
διοργανώνονται in situ workshop στο σχεδιασµό φω-
τισµού µε τη διάθεση φωτιστικών σωµάτων και την
εφαρµογή τους σε κτίρια.
Υπεύθυνος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Λ. ∆ού-
λος.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ενεργοί
Ακουστικός Σχεδιασµός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
Γραφικές Τέχνες – Πολυµέσα (ΓΤΠ)
Σχεδιασµός Φωτισµού (ΣΦΠ)

Απόφοιτοι
Ακουστικός Σχεδιασµός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
Γραφικές Τέχνες – Πολυµέσα (ΓΤΠ)
Σχεδιασµός Φωτισµού (ΣΦΠ)

71
257

244

52
499

228

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - Αγγλόφωνα
� Interaction Generative Design (IGD)
� Protection of cultural heritage and
monuments of nature from the effects
of climate change (CCC)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - Ελληνόφωνα
� Ακουστικός Σχεδιασµός και Ψηφια-
κός Ήχος (ΑΣΠ)
� Γραφικές Τέχνες-Πολυµέσα (ΓΤΠ)
� Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός (ΠΣΧ)
� Σχεδιασµός Φωτισµού (ΣΦΠ)

ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
� Αποτυπώσεις µνηµείων και συνό-
λων πολιτιστικής κληρονοµιάς: Σύγ-
χρονες µέθοδοι και τεχνολογίες

Συµµετοχή διπλωµατικών εργασιών στο ειδικό poster session του ετήσιου Συνεδρίου της ASHRAE Hellenic Chapter

Παρουσίαση φωτισµού προτοµής

Φορητό γωνιοφωτόµετρο του Εργαστηρίου Σχεδιασµού Φωτισµού

Εικαστική έκθεση «Orange Water» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
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Βιβλιοθήκη

Μια «ηλεκτρονική»
ακαδηµαϊκή κοινότητα

Μ
ια ακαδηµαdκή βιβλιοθήκη διαδραµατίζει πολυ-
διάστατο ρόλο χωρίς να περιορίζεται στα στενά
πλαίσια της εξυπηρέτησης της ακαδηµαdκής της

κοινότητας ή στην τυπική ολοκλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεών της προς αυτή. Μια ακαδηµαdκή βιβλιοθήκη,
εκτός από το πανεπιστήµιο, δίνει οξυγόνο και στην κοι-
νωνία γύρω του. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η Εξ Αποστά-
σεως Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ επιχειρεί να παίξει κοµβικό ρόλο
στη διασύνδεση καθηγητών και ερευνητών, νέων, τοπι-
κών φορέων ή πολιτών που ενδιαφέρονται να µελετήσουν
τους «θησαυρούς» της. Ο ρόλος αυτός υποστηρίζεται από
ποικίλες υπηρεσίες και δράσεις που στόχο έχουν την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση του κοινού µέσα από καινοτόµες προ-
τάσεις και νέα εκπαιδευτικά µονοπάτια. Οι εκπρόσωποι
της Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ µάλιστα κινούνται µε πυξίδα ακρι-
βώς την ανάγκη να προσφέρουν σύγχρονες και ευέλικτες
υπηρεσίες για όλους. Το χρονικό διάστηµα που µεσολά-
βησε από τις αρχές της περυσινής ακαδηµαdκής χρονιάς,
η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ προσπάθησε να βρεθεί κοντά τόσο
στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύµατος όσο και στην το-
πική κοινωνία µέσα από τη διάχυση υλικού στα σχολεία
της περιοχής. Οι δράσεις αυτές αποδεικνύουν ότι οι βι-
βλιοθήκες αποτελούν φορέα που στοχεύει όχι µόνο στη
συλλογή, επεξεργασία, οργάνωση και διάθεση της γνώ-
σης, αλλά και στον φορέα που δυναµικά έρχεται σε επα-
φή µε κοινότητες και χτίζει γέφυρες µε αυτές. Στο άµε-
σο µέλλον θα υλοποιηθούν κι άλλες δράσεις που θα στο-
χεύουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων που έρχονται σε
επαφή µαζί της καθιστώντας την ως ενεργό κύτταρο στο
γνωστικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης.

Ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής
κοινότητας για τις υπηρεσίες
της Βιβλιοθήκης
Με σκοπό τη συνεχή ενηµέρωση της ακαδηµαdκής κοι-
νότητας του Ιδρύµατος για την ενίσχυση της αµφίδροµης
συνεργασίας τους, υλοποιήθηκε µία σειρά από ηλε-
κτρονικές συναντήσεις µέσα στον Μάρτιο. Στις τρεις συ-
ναντήσεις που υλοποιήθηκαν συµµετείχαν ο αντιπρόεδρος
των ∆ιοικητικών και Ακαδηµαdκών Υποθέσεων, Ευστάθιος
Ευσταθόπουλος, ο πρώην προdστάµενος της ∆ιεύθυνσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύµατος, Ηλίας Γκοτσό-
πουλος, οι Κοσµήτορες των Σχολών, καθώς και οι διευ-
θυντές των προγραµµάτων. Μέσα από τις συναντήσεις
αναγνωρίστηκε ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και έρευνας, υπογραµµίστη-
κε ο πλούτος περιεχοµένου που διαθέτει και πρόκειται
να εξασφαλίσει στο άµεσο µέλλον, ενώ ανοίχτηκαν πε-
ρισσότερες προοπτικές συνεργασίας µεταξύ της Βι-
βλιοθήκης και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύµατος.
Η σειρά αυτών των συναντήσεων θα επαναληφθεί µέσα
στο επόµενο ακαδηµαdκό έτος προκειµένου να αξιολογηθεί
το εύρος των συνεργασιών που διαµορφώθηκαν, αλλά και
να κατατεθούν νέες προτάσεις βελτίωσης των παρεχό-
µενων υπηρεσιών από πλευράς Βιβλιοθήκης.

Εκδήλωση µε τη
Βιβλιοθήκη της Βουλής
Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου σε συνεργασία µε
τη Βιβλιοθήκη της Βουλής διοργάνωσε διαδικτυακή εκ-
δήλωση για τον εορτασµό των 200 χρόνων από το 1821
µε θέµα:«Οι πηγές για την Επανάσταση του 1821 στη Βι-
βλιοθήκη της Βουλής», η οποία πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευ-
τέρα 29 Μαρτίου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο αντιπρό-

εδρος της Βουλής των Ελλήνων, Αθανάσιος Μπούρας και
ο πρόεδρος του ΕΑΠ, καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώ-
ρας. Οµιλήτριες στην εκδήλωση ήταν η Αθανασία Μπάλ-
τα, ιστορικός- καθηγήτρια ΣΑΕ/ΕΑΠ και η Ελένη ∆ρούλια,
ιστορικός-διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής των
Ελλήνων, ενώ η εκδήλωση συντονίστηκε από την πρόεδρο
της Ακαδηµαdκής Επιτροπής Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ, κα-
θηγήτρια Μαρία Χατζηνικολάου. Αντικείµενο των παρου-
σιάσεων ήταν οι εφηµερίδες της Επανάστασης και η πα-
ρακαταθήκη του 1821 στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Η εκ-
δήλωση συνοδεύτηκε από µετάφραση στην ελληνική νοη-
µατική γλώσσα και είναι διαθέσιµη από το κανάλι του ΕΑΠ
στο Youtube.
Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε την απαρχή µιας στενής συ-
νεργασίας ανάµεσα στα δύο Ιδρύµατα για την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά και τη διεύρυνση του πε-
ριεχοµένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους
χρήστες τους. Στο προσεχές µέλλον θα ακολουθήσουν
παρόµοιες δράσεις που θα υπογραµµίσουν αυτή τη σχέ-
ση, αλλά και τη θέληση για καινοτοµία και ανάπτυξη.

Προώθηση υλικού από το ΚΕΤ
σε σχολεία πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης
Με αφορµή τον εορτασµό των σαράντα ετών από την έν-
ταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε., αλλά και την έναρξη λει-
τουργίας του Κέντρου Ευρωπαdκής Τεκµηρίωσης της Εξ
Αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του
ΕΑΠ διανεµήθηκαν από τους υπευθύνους της Βιβλιοθή-
κης και συγκεκριµένα από την προdσταµένη της, Παναγιώτα
Παπανικολάου, βιβλία, παιχνίδια και λοιπό ενηµερωτικό υλι-
κό σε παιδιά της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Πάτρας.
Η αρχή έγινε µε το 39ο ∆ηµοτικό Σχολείο στην περιοχή
του Νέου Σουλίου, το οποίο µάλιστα συµµετέχει στο Ευ-
ρωπαdκό Πρόγραµµα Erasmus. Τα παιδιά µέσα από τα βι-
βλία που διανεµήθηκαν θα έχουν τη δυνατότητα να εµ-
βαθύνουν στις έννοιες της ευρωπαdκής ιδέας, αλλά και
του Ευρωπαίου πολίτη. Η δράση αυτή της Βιβλιοθήκης θα
διευρυνθεί και θα αγγίξει και άλλα σχολεία της πόλης µε
σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της µε την τοπική κοινω-
νία και την αύξηση της διασύνδεσής της µε την εκπαίδευση.

Ο πολυδιάστατος ρόλος της Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκης του ΕΑΠ την καθιστά ενεργό κοµµάτι
του γνωστικού και πολιτιστικού χάρτη της χώρας

Συµµετοχή στο Συνέδριο QQML
Η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
του ΕΑΠ συνεχίζοντας την ερευνητική της κατεύθυνση συµ-
µετείχε στο διεθνές συνέδριο “13th Qualitative and
Quantitative Methods in Libraries International Conference”
που διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 25-28 Μα9ου µε θέµα “Cri-
sis Management: Impact evaluation”. Ο τίτλος της δηµο-
σίευσης, η οποία ολοκληρώθηκε σε συνεργασία µε τη Βι-
βλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πατρών, ήταν «Desperate
Times Call for Desperate Measures: Acomparative analy-
sis of services between traditional and distance libraries in
COVID-19 era» µε θέµα τη συγκριτική ανάλυση των µέ-
τρων που ελήφθησαν µεταξύ των δύο Βιβλιοθηκών. Η πόλη
της Πάτρας υπήρξε η πρώτη που τέθηκε υπό περιορισµό
κατά την πρώτη φάση του κύµατος της πανδηµίας και η
αντίδραση των δύο ακαδηµαdκών της Βιβλιοθηκών πα-
ρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό το λόγο στις
σελίδες της δηµοσίευσης παρουσιάζονται τα µέτρα προ-
στασίας εργαζοµένων και χρηστών, αλλά και τα µέτρα στή-
ριξης της ερευνητικής κοινότητας από τις δύο Βιβλιοθήκες,
εντοπίζοντας οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα σε δύο
Βιβλιοθήκες που ενώ είναι ακαδηµαdκές απέχουν στον τρό-
πο λειτουργίας τους (παραδοσιακή και εξ αποστάσεως).
Η παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο έγινε από τη
βιβλιοθηκονόµο, Ακριβή Αθανασοπούλου. Η Βιβλιοθήκη
συνεχίζει να έχει τακτική παρουσία στις µεγάλες επι-
στηµονικές συναντήσεις σε διεθνές επίπεδο, γεγονός
που θα ενταθεί στο µέλλον.
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Εκδοτικός Οίκος ΕΑΠ

5+2 βιβλία για το 1821
Ο Εκδοτικός Οίκος του ΕΑΠ µε αφορµή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

παρουσιάζει πρωτότυπα έργα

Μ
ία σειρά πρωτότυπων µελετών και έργων έγκριτων ερευ-
νητών και πανεπιστηµιακών που φωτίζουν και αναδεικνύουν
νέες και άγνωστες µέχρι τώρα πτυχές και όψεις του απε-

λευθερωτικού Αγώνα παρουσιάζει ο Εκδοτικός Οίκος του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο της φετινής επετείου των
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Σπύρος Ι. Ασδραχάς

«Πρωτόγονη Επανάσταση»
Το έργο του Σπύρου Ι. Ασδραχά, «Πρωτόγονη Επανάσταση.

Αρµατολοί και κλέφτες (18ος-19ος αι.)» (επιλογή κειµέ-
νων-πρόλογος, Νίκος Θεοτοκάς, εκδοτική φροντίδα Άννα

Ματθαίου, Πόλη Πολέµη, 2019) προτείνει µια ρηξικέλευθη
προσέγγιση του κόσµου των κλεφτών και των αρµατολών,
ξεδιπλώνοντας µέσω των αρχειακών εγγράφων, των επι-
στολών και άλλων τεκµηρίων µηχανισµούς, δίκτυα σχέσε-
ων, πλέγµατα αντιθέσεων, ανταγωνισµών, συµµαχιών και
αλληλεγγυοτήτων. Όπως αναφέρει ο Ν. Θεοτοκάς «ο Ασ-

δραχάς υφαίνει ένα µεγάλο ιστοριογραφικό σχέδιο που
πλέκεται συνοµιλώντας µε τα µεγάλα ρεύµατα σκέψης και
τους στοχαστές των κοινωνικών επιστηµών. [...] Πάσχισε

να µας µάθει πως η γραµµατική και τα νοήµατα των τεκµη-
ρίων παραπέµπουν στον δικό τους καιρό. Και πως χρειάζε-

ται να µεταγραφούν στη γραµµατική και τις σηµασίες που
έχουν οι λέξεις και τα σήµατα στο τραπέζι του ερµηνευτή.
[...] Τούτος είναι ο τρόπος της ερµηνείας και της διά του
τεκµηρίου επιχειρηµατολογίας που σ' αυτό το βιβλίο µάς
ανοίγει τις πόρτες και µάς προσφέρει τα εργαλεία για να

αναµετρηθούµε µε τα προβλήµατα κατανόησης της πρωτό-
γονης επανάστασης».

Η. Κολοβός-Σ. Ιλιτζάκ-Μ. Παναχί

«Η Οργή του Σουλτάνου»
Την αντίδραση της εξουσίας, την πλευρά του «Άλλου», και
µάλιστα στο ανώτατο επίπεδο της Οθωµανικής Αυτοκρατο-

ρίας, εξετάζει και ερµηνεύει το έργο των Ηλία Κολοβού,
Σουκρού Ιλιτζάκ, Μοχαµάντ Σχαριάτ Παναχί, «Η Οργή του

Σουλτάνου. Αυτόγραφα διατάγµατα του Μαχµούτ Β’ το
1821». Σε αυτό οι συγγραφείς µεταφράζουν στα ελληνικά

µια επιλογή εγγράφων από την ταξινοµική σειρά αρχειακών
καταχωρίσεων των αυτόγραφων διαταγµάτων (χάτι χουµαγι-

ούν) του Σουλτάνου Μαχµούτ Β’ (1785-1839, β. 1808-
1839) που χρονολογούνται στο 1821 και αφορούν στην

έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Όπως αποκαλύπτουν,
η «οργή του σουλτάνου» ήταν µόνο το πρώτο βήµα για τη

χάραξη και εφαρµογή µιας πολιτικής για την αντιµετώπιση
της Ελληνικής Επανάστασης που επέφερε αλλαγές και

στην ίδια την Αυτοκρατορία.

∆. Παπασταµατίου-Φ. Κοτζαγεώργης

«Στις παρυφές
της Επανάστασης»

Το επαναστατικό κίνηµα στη Μακεδονία εξετάζει το έργο
των ∆ηµήτρη Παπασταµατίου και Φωκίωνα Κοτζαγεώργη,

«Στις παρυφές της Επανάστασης. Μια νέα προσέγγιση του
αγώνα στη Μακεδονία και του κινήµατος του Εµµανουήλ

Παπά µε βάση το οθωµανικό τεκµηριακό υλικό» που βρίσκε-
ται υπό έκδοση, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην επανά-
σταση στη Χαλκιδική µε στόχο την αντανάκλαση που είχε η

επαναστατική συγκυρία σε ένα περιφερειακό οθωµανικό
αρχείο, αυτό του Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης. Η οπτική είναι

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς µελετά την εφαρµογή των
κεντρικά σχεδιασµένων πολιτικών και τις ιδιαιτερότητες,

δυσκολίες, αποκλίσεις και αναπροσαρµογές που επέβαλε η
τοπική πραγµατικότητα, δίνοντας βάρος όχι στη σουλτανική

αρχή, αλλά στις περιφερειακές διοικητικές και δικαστικές
αυθεντίες, στην προσπάθειά τους να καταστείλουν το επα-
ναστατικό κίνηµα του Παπά. Το υλικό στο οποίο βασίζεται η
έρευνα είναι οι κώδικες του οθωµανικού Ιεροδικείου Θεσ-

σαλονίκης, οι οποίοι φυλάσσονται στο «Ιστορικό Αρχείο Μα-
κεδονίας», που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για

µία από τις αρκετές συλλογές οθωµανικού υλικού του
«Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας», πλήρως ταξινοµηµένη

και αρκετά γνωστή στην έρευνα, αν και ακόµη όχι πλήρως
αξιοποιηµένη ερευνητικά.

Αντώνης Μανιτάκης

«Ελληνικός
συνταγµατισµός 200 χρόνια
µετά»
Μια συνταγµατική και πολιτική ανάγνωση των Επαναστα-
τικών Συνταγµάτων προσφέρει το έργο του Αντώνη Μανι-
τάκη «Ελληνικός συνταγµατισµός 200 χρόνια µετά. ∆ηµο-
κρατικός, νεωτερικός, ακµαίος» (2020). Η συνταγµατική
και πολιτική θεωρία, σε αγαστή σύµπλευση µε την ιστο-
ρία των πολιτικών ιδεών, χαρακτηρίζουν τα Συντάγµατα
της επαναστατικής περιόδου, όντας κείµενα καταστατικά
µιας δηµοκρατικής πολιτείας, που διαπνέονταν από τις
δηµοκρατικές και φιλελεύθερες αντιλήψεις της εποχής
και είχαν εµποτιστεί µε τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστα-
σης και του ΕυρωπαSκού ∆ιαφωτισµού.

∆ιονύσης Τζάκης

«Η µεταστροφή του Καραϊσκάκη»
Τους νέου τύπου επαναστάτες πραγµατεύεται το έργο του ∆ιονύση
Τζάκη, «Η µεταστροφή του ΚαραSσκάκη. Από τον κλεφταρµατολό στον
επαναστάτη» (2021), υπάγοντας τη «µεταµόρφωση» του ΚαραSσκάκη
τα τελευταία χρόνια της Επανάστασης στους µετασχηµατισµούς που
προκαλεί το Εικοσιένα ως µια «νέου τύπου» επανάσταση, πολιτική και
ιδεολογική, στο πλαίσιο της οποίας η ένοπλη δράση και η οργάνωση
του πολέµου (όφειλαν να) υπηρετούν τις αρχές και τους στόχους του
πατριωτισµού, της σύγχρονης αυτής πολιτικής ιδεολογίας, στο όνοµα
της οποίας συγκροτήθηκαν τα πρώτα εθνικά κινήµατα στα τέλη του
18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα – µεταξύ αυτών και το ελληνικό.
Στην µελέτη, η ριζική αλλαγή του ΚαραSσκάκη αντιµετωπίζεται ως µια
σύνθετη και ανοιχτή ως προς την κατάληξή της διαδικασία, η οποία
µπορεί να κατανοηθεί σε συνάρτηση µε την κοσµογονία που προκάλε-
σε ο πόλεµος της εθνικής ανεξαρτησίας συνολικά στις επαναστατη-
µένες περιοχές και ειδικά στους οπλαρχηγούς των ορεινών επαρχιών
της Ρούµελης.

Θανάσης Μπαρλαγιάννης

«Ιατρική ιστορία
της Επανάστασης»
Στην «Ιατρική ιστορία της Επανάστασης του 1821 και
της Ελληνικής Πολιτείας (1821-1831). Οι απαρχές
συγκρότησης της ελληνικής δηµόσιας υγείας» (υπό
έκδοση) ο Θανάσης Μπαρλαγιάννης συνοψίζει για
πρώτη φορά το υλικό που έχει φέρει στο φως η µέχρι
στιγµής έρευνα σχετικά µε την ιατρική, την υγεία και
την αρρώστια στη διάρκεια της Επανάστασης του
1821 και της καποδιστριακής περιόδου. Πραγµα-
τεύεται τις ιατρικές επιστηµονικές διασταυρώσεις,
τη στρατιωτική και τη µοναστηριακή ιατρική, ερευνά
τους επαγγελµατίες της υγείας, τα νοσοκοµεία, τα
λοιµοκαθαρτήρια και τα υγειονοµεία, τα οικονοµικά
της υγείας, τις επιδηµίες, τις συνθήκες υγιεινής, την
περίθαλψη και την πρόνοια και τον εµβολιασµό κατά
της ευλογιάς, ενώ τα ζητήµατα αυτά προσεγγίζονται
µε τα εργαλεία των medical humanities, ιδιαιτέρως
της «ιατρικής ιστορίας». Κατανοώντας τους τρόπους
αλληλεξάρτησης του ανθρωπίνου σώµατος, ως φυσι-
κού δεδοµένου, µε τους λόγους περί υγείας του και
µε τις κοινωνικές και ιατρικές πρακτικές από τα
µέσα του 18ου αιώνα και εξής, το έργο θέτει το ζή-
τηµα της αύξησης του ενδιαφέροντος για την υγεία
στο επίκεντρο των διαδικασιών που πυροδότησαν οι
πολεµικές συγκρούσεις του 1821.



Κοιτίδα του παγκόσµιου πολιτισµού, τόπος γεµάτος µε µνηµεία ανεκτίµητης αξίας

Τ
όπος ιερός, που αποπνέει ένα µεγαλείο! Γε-
νέτειρα ενός θεσµού µε παγκόσµια ακτινο-
βολία από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα και

σηµείο αναφοράς του αρχαίου ελληνικού πολιτι-
σµού. Η Αρχαία Ολυµπία ως το ιστορικό θεµέλιο
των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων, του ση-
µαντικότερου θεσµού όχι µόνο αθλητικού, αλλά
και πολιτιστικού και κοινωνικού γενικότερα στη
σύγχρονη εποχή, αποτελεί πόλο έλξης για χι-
λιάδες επισκέπτες από όλον τον κόσµο. Θεωρείται
ένα µνηµείο των πολιτών του κόσµου, µε εξαι-
ρετικό συµβολισµό.
Οι αξίες και τα ιδανικά που γεννήθηκαν στην Αρ-
χαία Ολυµπία «φωτίζονται» σε κάθε διοργάνωση
των Ολυµπιακών Αγώνων. Το ολυµπιακό ιδεώδες
ακτινοβολεί διεθνώς.
Η Ελλάδα, ως γενέτειρα των Ολυµπιακών Αγώ-
νων, είναι η πρώτη χώρα που εισέρχεται στο στά-
διο στην τελετή έναρξης (όπως έγινε φέτος και
στο Τόκιο, όπου η διοργάνωση του 2020 διεξήχ-
θη µε έναν χρόνο καθυστέρηση λόγω της παν-
δηµίας) προκαλώντας µεγάλη συγκίνηση και
υπερηφάνεια, αλλά κυρίως δέος για την ιστορι-
κή µας κληρονοµιά.

Στην κοιλάδα των θεών
Η Αρχαία Ολυµπία είναι ένας τόπος προικισµένος
από την αρχαιότητα. Το φηµισµένο ιερό του
Ολύµπιου ∆ία βρίσκεται στη βορειοδυτική Πελο-
πόννησο, στους πρόποδες του Κρονίου λόφου,
µέσα σε µία καταπράσινη κοιλάδα, που ονοµάζεται
και «κοιλάδα των θεών». Εκεί, άνθισε ο πιο δο-
ξασµένος ιερός χώρος της Αρχαίας Ελλάδας, η
γενέτειρα των πιο σηµαντικών αθλητικών γεγο-
νότων. Το «τέµενος της Άλτης» έµελλε να εξε-
λιχθεί σε ένα από τα µεγαλύτερα πανελλήνια ιερά
της αρχαιότητας µε διάρκεια ζωής έως τον 4ο µε-
ταχριστιανικό αιώνα, οπότε παρήκµασε και εγ-
καταλείφθηκε οριστικά. Από το 776 π.Χ. και
κάθε τέσσερα χρόνια τελούνταν τα Ολύµπια, ενώ
τα τετραετή διαστήµατα που µεσολαβούσαν µε-
ταξύ των αγώνων, οι Ολυµπιάδες, αποτέλεσαν βα-
σικό χρονολογικό σύστηµα του αρχαίου ελληνι-
κού κόσµου.

Το στεφάνι της νίκης
Ο υµνητής των νικητών, στους πανελλήνιους µε-
γάλους αγώνες της Αρχαιότητας, ο Πίνδαρος, ανα-
φερόµενος στην Ολυµπία την αποκαλεί «µητέρα
χρυσοστέφανων άθλων και δέσποινα αλήθειας».
Εκεί γεννήθηκε η ευγενής άµιλλα ανάµεσα σε
ελεύθερους ανθρώπους και εκεί το στεφάνι της
νίκης, ένα ταπεινό κλαδί ελιάς, γινόταν σύµβολο
ακρότατης ευτυχίας για τον νικητή, τη γενιά του
και την πατρίδα του.

Η αναβίωση το 1896
Οι τελευταίοι αγώνες της αρχαιότητας τελέστη-
καν το 393 µ.Χ., ενώ οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυµ-
πιακοί Αγώνες αναβίωσαν το 1896 στο Παναθη-
ναKκό Στάδιο. Η απόφαση ελήφθη το 1894 σε συ-
νέδριο που οργάνωσε ο Πιερ ντε Κουµπερτέν στο
Παρίσι όπου ιδρύθηκε η ∆ιεθνής Ολυµπιακή
Επιτροπή. Έπειτα από πρόταση του Έλληνα εκ-
προσώπου ∆ηµητρίου Βικέλα ως τόπος διεξα-
γωγής των πρώτων Ολυµπιακών Αγώνων ορίστηκε
η Αθήνα.

Η Σηµαία
H Ολυµπιακή Σηµαία είναι το σύµβολο των Ολυµ-
πιακών Αγώνων και αποτελεί σήµερα ένα από τα
πλέον αναγνωρίσιµα σύµβολα σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Η ολυµπιακή σηµαία αποτελείται από
πέντε χρωµατιστούς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος
είναι µπλε και συµβολίζει την Ευρώπη. Ο δεύτε-
ρος κίτρινος και συµβολίζει την Ασία. Ο τρίτος µαύ-
ρος και συµβολίζει την Αφρική. Ο τέταρτος πρά-
σινος και συµβολίζει την Ωκεανία, ενώ ο πέµπτος
είναι κόκκινος και συµβολίζει την Αµερική.
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Η Αρχαία Ολυµπία, η οποία βρίσκεται σταθερά
στη δεύτερη θέση επισκεψιµότητας αµέσως
µετά την Ακρόπολη, αποτελεί παγκόσµιο χώρο
για τον Αθλητισµό, τον Πολιτισµό και την Ειρήνη.
Ο µοναδικός αρχαιολογικός της χώρος τον
οποίο η Unesco έχει ανακηρύξει σε Μνηµείο
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, η ∆ιεθνής Ολυµπιακή
Ακαδηµία, το θεµατικό Αρχαιολογικό Μουσείο
των Ολυµπιακών Αγώνων, το Μουσείο Ιστορίας
των ανασκαφών και το Μουσείο Σύγχρονων
Ολυµπιακών Αγώνων την καθιστούν τόπο µε-
γάλης επισκεψιµότητας διεθνούς ενδιαφέ-
ροντος. Ωστόσο, όραµα των τοπικών αρχών εί-
ναι η Ολυµπία να αξιοποιηθεί όπως της αρµό-
ζει, µε το βαρύ ιστορικό και πολιτιστικό της φορ-
τίο να ανοιχτεί στο µέλλον, να γίνει το σύµβο-
λο της ελπίδας και της εξωστρέφειας.

∆εύτερη σε επισκεψιµότητα µετά την Ακρόπολη 

Το λίκνο των 
Ολυµπιακών Αγώνων

Η Φλόγα
Η Ολυµπιακή Φλόγα είναι ένα από τα σύµβολα
του Ολυµπιακού Κινήµατος µε οικουµενική
απήχηση και σηµασία. Κατά τη διάρκεια των
Ολυµπιακών Αγώνων καίει µέρα και νύχτα σε
ειδικό βωµό µέσα στο Ολυµπιακό Στάδιο της
πόλης που τους φιλοξενεί. Συµβολίζει το φως
του πνεύµατος, τη γνώση, τη ζωή και την ελευ-
θερία. Στην αρχαία Ελλάδα η φλόγα αντιπρο-
σώπευε την «προσπάθεια για τη νίκη». Ο ανα-
βιωτής των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων
Πιερ ντε Κουµπερτέν είχε υποστηρίξει ότι η
Ολυµπιακή Φλόγα είναι συνδετικό σηµείο µετα-
ξύ των παλαιών και σύγχρονων Αγώνων και συ-
νιστά την ανανέωση των Ολυµπιακών Αγώνων
που αντλούν τη δύναµη από τους αρχαίους.
Η Αφή της Ολυµπιακής Φλόγας στην Αρχαία
Ολυµπία και η µεταφορά της στον τόπο διεξα-
γωγής των Ολυµπιακών Αγώνων µέσω λαµπα-
δηδροµίας τελέστηκε για πρώτη φορά και κα-
θιερώθηκε στη σύγχρονη εποχή από τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936
και από τότε έγινε θεσµός.

Ο Ύµνος
Ο Ολυµπιακός Ύµνος είναι µια µουσική σύνθε-
ση που συντέθηκε για τους πρώτους σύγχρο-
νους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το
1896 από τον Κερκυραίο συνθέτη Σπύρο Σαµά-
ρα, σε ποίηση και στίχους του Κωστή Παλαµά.
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«Έκρηξη»
ενέργειας

Η δεκαετία των 80’s ανέδειξε µεγάλες µπάντες, 
εκκεντρικούς καλλιτέχνες και νέα στυλ 

Α
ποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές µουσικές δε-
καετίες στην ιστορία που εξακολουθεί να µας…
ξεσηκώνει! Η δεκαετία των 80’s ανέδειξε µεγά-

λα ονόµατα καλλιτεχνών και σπουδαίες µπάντες, ενώ
πολλά νέα είδη έκαναν την εµφάνισή τους και έγιναν ιδι-
αίτερα δηµοφιλή. H δεκαετία αυτή επαναπροσδιόρισε
την έννοια της µουσικής µε ριζικές αλλαγές στα µου-
σικά είδη που επικρατούσαν µέχρι τότε αλλά έφερε και
πολλές καινοτοµίες.
Στα χρόνια της διακρίνονται η pop, η hip hop/rap, το new
wave και το hair metal. Οι µουσικοί παραγωγοί του WEB
Radio του ΕΑΠ, συνεχίζοντας το ταξίδι τους στις προ-
ηγούµενες δεκαετίες παρουσιάζουν την πάντα ιδιαίτερη
δεκαετία του 1980, που έφερε νέα µουσικά είδη στο
προσκήνιο, επανάφερε παλαιότερα που φλέρταραν µε
την εξαφάνιση, ενώ κάποια άλλα, τα άφησε διακριτικά
αλλά για πάντα πίσω της.
Η σηµαντικότερη ίσως «στιγµή» των 80’s ήταν η εκτό-
ξευση της pop µουσικής σε πρωτόγνωρα ύψη και µε
πρωτοστάτες τους Michael Jackson, Madonna, Prince
και Whitney Houston. Ο δίσκος «Thriller» του Jackson
παραµένει µέχρι σήµερα ο δίσκος µε τις περισσότερες
πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας φτάσει τα 65 εκα-
τοµµύρια.
Είτε ακολουθώντας το ρεύµα της εποχής, είτε γιατί εί-
χαν την έµπνευση, αρκετοί καλλιτέχνες επέλεξαν να κά-
νουν στροφή στην pop µε τους David Bowie, Phil
Collins, Billy Ocean και Paul McCartney (όλοι Βρετανοί)
να ξεχωρίζουν.
Και η rock µουσική όµως είχε την τιµητική της στα 80’s,
παρότι για κάποιους έχασε τα σκήπτρα που κατείχε τις
περασµένες δεκαετίες. ∆ηµιουργήθηκαν αυτά τα χρό-
νια νέα παρακλάδια και ρεύµατα, µε διασηµότερο
ίσως από αυτά την glam. AC/DC, Queen, Def Leppard,

Kiss, Motley Crue, Bon Jovi, Europe, Dokken, Alice Coop-
er, Guns N’ Roses και άλλοι είτε δηµιουργήθηκαν, είτε
έγιναν ευρέως γνωστοί εκείνα τα χρόνια µε αρκετούς
από αυτούς να συνεχίζουν την καριέρα τους µέχρι σή-
µερα.
∆εν θα µπορούσε να µην γίνει και µια µικρή αναφορά
στη metal, καθώς τα µεγαλύτερα συγκροτήµατα της ιστο-
ρίας της είτε γεννήθηκαν, είτε σκαρφάλωσαν στην κο-
ρυφή τη δεκαετία του 1980. Iron Maiden, Metallica, Slay-
er, Megadeth και αρκετοί ακόµα άφησαν ανεξίτηλο το
στίγµα και έµελλε να κυριαρχήσουν στον χώρο τους για
πολλές δεκαετίες ακόµα.
Αλλάζοντας εντελώς µουσικό στυλ, η R&B έβαλε για
πρώτη φορά disco στοιχεία στο ύφος της µε την Tina
Turner να κάνει ένα τεράστιο come back στα µέσα της
δεκαετίας και παρέα µε την Donna Sumer, την Dianna
Ross, την Irene Cara και άλλους καλλιτέχνες να δίνουν
τη δική τους πνοή στο µουσικό αυτό είδος.
Ξεχωριστή µνεία αξίζει να γίνει στη hip hop µουσική που
πήρε σάρκα και οστά µέσα σε αυτή τη δεκαετία (µε τη
γέννησή της κάπου στα τέλη της προηγούµενης) και συ-
νοδευόµενη από την τέχνη του graffiti, τo break danc-
ing και το ανάλογο ντύσιµο, κατάφερε να γίνει το κύριο
αφροαµερικανικό πολιτιστικό κίνηµα στα 80’s. Ενδεικτικά,
κάποια από τα ονόµατα που ξεχωρίζουν στο είδος εί-
ναι των NWA, Beastie Boys, Public Enemy, Salt & Pepa,
Ice-t, MC Hammer µαζί µε τους ρυθµούς των πιονέρων
του είδους Africa Bambaattaa, DJ Kool Herc, Melle Mel
και πολλών ακόµα. Τέλος, µε τη βοήθεια της τεχνολο-
γίας, έκαναν της εµφάνισή τους δίσκοι µε µονάχα ηλε-
κτρονικά µουσικά όργανα, επηρεασµένοι κυρίως από
τους Kraftwerk, γεννώντας έτσι την house και την tech-
no, ρεύµατα που επηρεάζουν τον χώρο της ηλεκτρονικής
µουσικής µέχρι σήµερα.

Το στυλ και η µόδα άρρηκτα 
συνυφασµένα µε τη µουσική
Ραδιοφωνικοί παραγωγοί του WEB Radio του ΕΑΠ 
σχολιάζουν τη µουσική των 80’s ξεχωρίζοντας στιγµές!

«Όταν µιλάµε για τα 80's οι πρώτες λέξεις που µου έρχονται στο µυαλό είναι: disco,
διασκέδαση, ανεµελιά. Η µουσική της συγκεκριµένης δεκαετίας θα µπορούσε να χα-
ρακτηριστεί ως η πλέον επιδραστική. Αρχίζει να γίνεται έντονη η επιρροή του ηλε-
κτρονικού ήχου και κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο ζωντανός χορευτικός ρυθµός.
Στη µουσική αυτή δεκαετία το στίγµα τους αφήνουν καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop
Boys, New Order, Cure, Depeche Mode, Motley Crew, Duran Duran, REM, Guns 'n'
Roses, Bon Jovi, Def Leppard, The Smiths, Michael Jackson, Madonna, Prince,
Whitesnake, Μπίγαλης, Χαριτοδιπλωµένος, Ρακιντζής, Αρβανίτη. Και φυσικά σε ό,τι
αφορά τουλάχιστον τα εγχώρια ύδατα, αρκεί κάποιος να ακούσει το τραγούδι των Lo-
comondo "80's", για να πάρει µια γερή γεύση για την αύρα της συγκεκριµένης δε-
καετίας!», ανέφερε ο Κώστας Ρούσσης, ραδιοφωνικός παραγωγός του WΕΒ Radio
που επιµελείται την εκποµπή «Μουσικές Νοθείες».
Τυχερό θεωρεί τον εαυτό της που πέρασε τα εφηβικά της χρόνια στη δεκαετία των
80’s ζώντας από κοντά την διαδοχή της disco από την pop, το πέρασµα από τις ηλε-
κτρικές κιθάρες στα συνθεσάιζερ, από τα παντελόνια-καµπάνες και τα φλοράλ που-
κάµισα µε τους µεγάλους γιακάδες στα φλούo χρώµατα, τα δερµάτινα σύνολα, τις
βάτες και τα όρθια «κοκκοράκια» στα µαλλιά, η ραδιοφωνική παραγωγός που επιµε-
λείται την εκποµπή «Στροφή στα 80’s», Νατάσα Πετρή.
Όπως λέει, «ο ρυθµός και η δύναµη που έβγαινε από εκείνα τα υπέροχα ασηµένια
Sony και Silver φορητά κασετόφωνα και τα Walkman που είχε όλη η νεολαία έδειχναν
πως η βασική ενασχόλησή της ήταν η µουσική και το τι µουσική άκουγες, επηρέαζε
το πού θα διασκέδαζες, το πώς θα ντυνόσουν και το ποιος ήσουν στο φινάλε. Το
στυλ µπήκε παντού. Θυµάµαι τον εαυτό µου να γράφει αµέτρητες κασέτες από το
ραδιόφωνο και να εκνευρίζοµαι, όταν στη µέση της εγγραφής πεταγόταν ο παραγω-
γός και χαµήλωνε το κοµµάτι για να µιλήσει, γιατί µου χάλαγε την εγγραφή. Θυµάµαι
τις αµέτρητες βιντεοκασέτες που επίσης έγραφα από τις λιγοστές τότε µουσικές εκ-
ποµπές, όπως το «Μουσικόραµα» και το «Μουσικό Καλιδοσκόπειο» γιατί τα αγαπη-
µένα µου κοµµάτια είχαν και υπέροχα βίντεο κλιπ που τα έπαιζα και τα ξανάπαιζα και
καµάρωνα για τις συλλογές µου. Οι αφίσες των αγαπηµένων συγκροτηµάτων δέσπο-
ζαν σε κάθε νεανικό δωµάτιο και η νεολαία είχε πολλές ακουστικές επιλογές. Η ροκ
ήταν πάντα παρούσα, αλλά η pop και η synthpop είχαν την τιµητική τους. ∆εν ξεχνώ
την εισαγωγή της break dance και της hip hop που επίσης ανήκαν στη µουσική κλη-
ρονοµιά της δεκαετίας. Τι να λέµε τώρα! Θα το δούµε εικονικά και θα πούµε ότι τα
80’s ήταν η λάµψη που σκορπίστηκε, όταν η ντισκοµπάλα των 70’s έσκασε µε βοή
από µια συγχορδία έναρξης µε Roland… Tα εύσηµα πάνε στους Michael Jackson,
Μadonna, Cindy Lauper, Depeche Mode, Cure, Τears for Fears, Wham, Duran Duran,
Bronski Beat, Pet Shop Boys, Νeneh Cherry, Salt & Pepa, Bananarama, Bangles, Alis-
son Moyet, Eurythmics και όλους εκείνους που σήµερα η µουσική βιοµηχανία τους
τιµά ακόµα». 

Daryl Hall and John Oates ......................................Out of Touch
Bronski Beat........................................................Smalltown Boy
Rockwell............................................Somebody’s Watching Me
Michael Jackson ........................................................Billie Jean
Laura Branigan ........................................................Self Control
Yes .......................................................Owner of a Lonely Heart
Philip Bailey & Phil Collins........................................Easy Lover
Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewarts .................................
..............................................Sweet Dreams (Are Made Of This)
Pat Benatar .................................................Love Is A Battlefield
Toto...................................................................................Africa
Queen ................................................................Under Pressure
Dire Straits...............................................................Walk of Life
Sting.....................................................Englishman in New York
Billy Joel ..................................................................Uptown Girl

Στα top της εποχής
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