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"Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο" 
 
 
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης, σε έντυπη µορφή, των πρακτικών 
του 5ου ∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. µε θέµα 

 
"Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο" 

 
καθυστέρησε και δυστυχώς θα καθυστερήσει ακόµα για οικονοµικούς λόγους. 
Έτσι, κρίναµε σκόπιµο να αναρτήσουµε στην ιστοσελίδα του Μετσοβίου 
Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π., για την 
προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών 
ευρωπαϊκών πολιτισµών, την αποµαγνητοφώνηση  
• της εναρκτήριας συνεδρίασης,  
• του στρογγυλού τραπεζιού και της ανοιχτής συζήτησης της λήξης του 

Συνεδρίου καθώς και  
• την εναρκτήρια οµιλία και  
• τα πλήρη κείµενα των εργασιών οι οποίες εγκρίθηκαν από την 

Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου, παρουσιάσθηκαν από τους 
συγγραφείς τους και συζητήθηκαν διεξοδικά σ’ αυτό. 

 
Στο πρώτο µέρος των εργασιών περιλαµβάνονται : 
Η εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου από τον υπογραφόµενο, µε θέµα  
"Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο" η οποία επιχείρησε να 
διατυπώσει τις διαλεκτικές σχέσεις της Παιδείας, της Έρευνας και της 
Τεχνολογίας, στο πολιτικό, πολιτισµικό, κοινωνικό, οικονοµικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο, από το χθες στο αύριο, θέτοντας τα βασικά 
ερωτήµατα που αναλύθηκαν από τους συνέδρους, καθώς και τις βασικές 
εισηγήσεις των συναδέλφων : 
 
Αν. Ανδρεόπουλου, "Ο Ρόλος των Τεχνολογικών Πανεπιστηµίων στο 
Σύγχρονο Αναπτυξιακό Σχεδιασµό", 
 



∆. Πατέλη, "Έρευνα, τεχνολογία και παιδεία στη διαλεκτική της 
αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας µε τη φύση" και "Η λογική της ελεύθερης 
έρευνας και η υπαγωγή επιστήµης και παιδείας στο κεφάλαιο", 
 
E. Παναγιωτάτου, "Έρευνα-εκπαίδευση και σχεδιασµός στη νέα εποχή", 
 
∆. Καλιαµπάκου, "Προς ένα νέο Πανεπιστήµιο. Αλλά ποιό;", 
 
Ν. Ασπράγκαθου, "Η Κοινωνικοποίηση της Επιστηµονικής Έρευνας και η 
Ιδιωτικοποίηση των Αποτελεσµάτων της", 
 
Α. Κωσταρόπουλου, "Ιστορικοκοινωνικές Επιδράσεις σε εξελίξεις της 
Παιδείας και µερικές βασικές προϋποθέσεις για βελτιώσεις ή αλλαγές σε 
αυτή", 
 
Γ. Λιοδάκη, "Η ανάγκη και οι τρόποι διεύρυνσης του ∆ηµόσιου Χαρακτήρα 
της Παιδείας και Έρευνας", 
 
Ε. Σιάνου-Κύργιου, "Πολιτικές και Πρακτικές για τη Μεταρρύθµιση του 
Ελληνικού Πανεπιστηµίου", 
 
Ι. Χατζόπουλου, "Παιδεία για έναν Ενάρετο Κόσµο", 
 
Π. Νούτσου, "Αξιολογώντας την Αξιολόγηση", 
 
Θ. Πάκου, "Πανεπιστήµιο και Ανάπτυξη", 
 
Ερ. Καψωµένου, "Πολιτισµοί της εντοπιότητας. Από το χθες στο αύριο", 
 
Π. Παυλίδη, "Η εργασία ως πολιτισµός. Για τη µορφωτική διάσταση του 
κοινωνικού ιδεώδους", 
 
Ά. Λυδάκη, "Γεωµετρία ή / και ποίηση; Ζητήµατα µεθόδων και τεχνικών στην 
ερευνητική διαδικασία". 
 
 
 
Στο δεύτερο µέρος των εργασιών περιλαµβάνονται οι ειδικότερες 
εισηγήσεις των συναδέλφων : 
 
Κ. Θεολόγου, "Η Μεταφορά Γνώσης ως Κοινωνική Αλληλεπίδραση", 
 
Απ. Τροµπούκη, "Οι νέες τεχνολογίες ως γνωστικά αντικείµενα στα πλαίσια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας", 
 



Λ. Σιόλα, Άγγ. Σιόλα, "Οι σπουδές και το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα στην 
προοπτική της ελεύθερης διακίνησης των υπηρεσιών", 
 
Ευαγ. Παππά, "Επιχειρηµατική Καινοτοµία και Περιφερειακή Ανάπτυξη", 
 
Αθ. Μπελεγρή-Ροµπόλη, Μ. Μαρκάκη, Π. Μιχαηλίδη, "Περιφέρεια 
Ηπείρου: Τεχνολογία Παραγωγής, Απασχόληση και Επαγγέλµατα", 
 
Ελ. Σταµατίου, Χρ. Λαδιά, "Σύνδεση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και 
Παραγωγής - Πανεπιστήµιο, Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της 
Ηπείρου", 
 
Ελ. Σταµατίου, R.-N. Lacroix, "Η εφαρµογή επιστηµονικής Τεχνόπολης και 
η ανάπτυξη της Περιφέρειας της Ηπείρου", 
 
Π. Ζεντέλη, Μ. Φούκα, Α. Λαµπρόπουλου, "Ανάπτυξη Συστήµατος 
Πληροφοριών µε τη ζωή και τις ρήσεις των επιφανών ανδρών της Αρχαίας 
Ελλάδας", 
 
Μ. Σαντοριναίου, Στ. Ζώη, Κ. Τηλιγάδη, Ν. ∆ηµητριάδη, "Τέχνη-
Τεχνολογία: Μαθήµατα για µια ∆ιεθνή Γλώσσα", 
 
Ελ. Σούλτη, "Πολιτιστικό κέντρο στο Συρράκο", 
 
Γ. Πετράκη, "Οι Νέες Τεχνολογίες µετασχηµατίζουν την εργασία;", 
 
Χ. Σοφιανοπούλου, "∆ιασφάλιση της ισότητας της πρόσβασης στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας και της Γνώσης στις αποµακρυσµένες περιοχές", 
 
Γ. Παναγιώτου, Θ. Μιχαλακόπουλου, Ε. Τσιαβού, "Εµπειρίες και 
συµπεράσµατα από την εφαρµογή της τηλε-εκπαίδευσης και του τηλε-
συνεδρίου επί µία δεκαετία", 
 
Π. Αντωνίου, Aπ. Σίσκου, "∆ια βίου µάθηση, Νέες Τεχνολογίες και 
∆ιαδικτυακή Επιµόρφωση από απόσταση : Αντιλήψεις συµµετεχόντων στην 
Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής", 
 
Ε. ∆ηµοπούλου, Θ. Αβαγιανού, Π. Ζεντέλη, "Συγκρότηση Γεωγραφικού 
Συστήµατος Πληροφοριών για τη ∆ιαχείριση Παράκτιων Ζωνών", 
 
Α. ∆αµάτη, ∆. Θεοχαρόπουλου, ∆. Ματθόπουλου, "Ανάπτυξη Ορεινών 
Περιοχών µε Αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων. Η περίπτωση του ∆ήµου 
Μετσόβου", 
 



Μ. Ματαράγκα, Π. Σουρτζή, Κ. Γκαραγκούνη, Β. Καραγκούνη, Μ. 
Παλαιολόγου, "Ανάπτυξη µορφών τουρισµού προσαρµοσµένων στο 
περιβάλλον στο Μέτσοβο και στα Ζαγοροχώρια", 
 
Ο. Αραµπατζή, ∆. -∆. Μπαλοδήµου, Γ. Πηνιώτη, ∆. Τσίνη, ∆. Τσίνη, 
"Έλεγχος µικροµετακινήσεων στο δίκτυο κατακορύφου ελέγχου του ∆ήµου 
Μετσόβου", 
 
 
 
Στο τρίτο µέρος των εργασιών περιλαµβάνονται οι εργασίες οι οποίες 
παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο της ειδικής ηµερίδας µε θέµα "Πολιτισµός 
και Ανάπτυξη" που συνδιοργάνωσε το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του ΕΜΠ, µε το 
Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του ΕΜΠ και το Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, µε συντονιστή τον καθηγητή Ερατοσθένη Καψωµένο, από 
τους συναδέλφους: 
 
Απ. Μπενάτση, "Η γενέθλια γη και οι συγγραφείς του Ηπειρωτικού χώρου", 
 
Β. Πολυχρονόπουλο, "Η σχέση ανθρώπου - τεχνολογίας στο "Θαυµαστό 
Καινούριο Κόσµο" (Brave New World) του Άλντους Χάξλεϋ (Aldous 
Huxley)", 
 
∆. Παπαϊωάννου, "Η κρίση του σύγχρονου πολιτισµού µέσα στην 
εικονοπλασία του Μίλτου Σαχτούρη", 
 
Β. Λέτσιο, "Η λογοτεχνική "γη" του Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα", 
 
Α. Γιαννίκου, Σ. Μπαλτζή, ∆. Παπαϊωάννου, Χ. Πετρωτού, Β. 
Παπαστεφάνου, Β. Ρίζου, "Αρχείο Νεοελλήνων Συγγραφέων", 
 
Π. Γκότση, Κ. Χαλιάσου, Ά. Μάντζιο, Χρ. Πένητα, "Παρουσίαση του 
∆ιεπιστηµονικού-∆ιαπανεπιστηµιακού Προγράµµατος ∆ιονύσιος Σολωµός. Ο 
βίος, το έργο, η ποιητική του. Α. Φιλολογική µελέτη (βιβλιακή µορφή), Β. Ο 
Σολωµός σε CD-ROM (ηλεκτρονική µορφή)", 
 
Φ. Κωστάκου, "Η κριτική του Άγγελου Σικελιανού στο σύγχρονο 
βιοµηχανικό και τεχνικό πολιτισµό", 
 
Λ. Μπενάτση, "Νεότεροι Ηπειρώτες Ζωγράφοι και Χαράκτες", 
 
Ά. Μάντζιο, "Η τεχνολογία στους εικαστικούς κώδικες του Κυριάκου Ρόκου. 
Μια διακειµενική προσέγγιση", 
 
Αν. Γιαννίκου, "ΘΕατρική Συντροφιά Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων: ένα 
παράδειγµα ερασιτεχνικού θεάτρου στα Γιάννενα", 



  
Σπ. Κατσαραπίδη, "Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Παιδεία. Σκέψεις και 
προτάσεις µε αφορµή τη λογοτεχνία", 
 
 
 
Στο τέταρτο µέρος περιλαµβάνονται οι εργασίες και οι ειδικές ερευνητικές 
συµβολές των συναδέλφων : 
 
Π. Ρούνη, Θ. Κόκλα, Π. Κατσακιώρη, Μ.Τσολάκη, Yv. Pourrat, 
"∆ιερεύνηση των αιτιών για τη χαµηλή προσέλκυση φοιτητριών στα 
Πολυτεχνεία και την αργή εξέλιξή τους στο επάγγελµα του µηχανικού", 
 
Αικ. Θεοδωράκη, Β. ∆εληγιάννη-Κουιµτζή, "Κορίτσια και θετικές 
επιστήµες: οι αντιλήψεις των δασκάλων του ∆ηµοτικού Σχολείου για τα 
µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε την οπτική του 
φύλου", 
 
Γ. Μπελογιάννη, Φ. Κουγιουµουτζάκη, Α. Καλαµατιανού, "Η συµµετοχή 
του φύλου στην ελληνική εκπαίδευση: ένα κοινωνικό, πολιτικό και 
πολιτισµικό ζητούµενο", 
 
Ευρ. Παπαδηµητρίου, "Οι νέοι και το περιβάλλον: Περιβαλλοντικές στάσεις 
και συµπεριφορά µαθητών Λυκείων και ΤΕΕ του Ν. Ροδόπης", 
 
Κ. Χατζηϊωαννίδη, Θ. Φιλιππάκη, "Ερευνητικές δραστηριότητες στις 
Φυσικές Επιστήµες στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση", 
 
∆. Μαράντη, Αγγ.-Β. Σιδέρη, "∆ιαµόρφωση δηµοσίων χώρων στην 
περιαστική περιοχή Ιωαννίνων", 
 
Ι. Κωλέτση, Ι. Πνευµατικού, "Το αιολικό δυναµικό σε περιοχές του Νοµού 
Ιωαννίνων", 
 
Ε. Λάγκαρη, Κ. Μωραΐτη, Β. Τσούρα, "Παρέµβαση στην όχθη της λίµνης 
των Ιωαννίνων: Σχεδιασµός τοπίου και εγκαταστάσεων οικολογικής 
εκπαίδευσης", 
 
Ε. Παπαλιούρα, "Το υποβαθµισµένο αστικό και περιαστικό τοπίο και η 
ανάκτησή του, Παράδειγµα εφαρµογής στην πόλη της Θεσσαλονίκης", 
 
Α. Γουργιώτη, Ευάγ. Κυριαζόπουλου, "Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
αιολικά πάρκα: Η "Χάρτα Ανεµογεννητριών του Finistère" και η Ελληνική 
Χωροταξική Εµπειρία", 
 



Κ. Ντάφλου, "Αλληλεπιδραστικές εγκαταστάσεις ("παράξενες" διατάξεις σε 
δηµόσιους χώρους της πόλης)", 
 
Α. Καβαδία, ∆. Βαγενά, Σ. Παύλου, Γ. Αγγελή, "∆υναµική ελεύθερα 
διαβιούντων αζωτοδεσµευτικών πληθυσµών σε συνθήκες ανταγωνισµού και 
θήρευσης", 
 
Π. Μήλα, "Αναγωγές Γεωµετρικών Υψοµέτρων Στιγµιαίας Στάθµης 
Θάλασσας σε Γεωµετρικά Υψόµετρα Μέσης Επιφάνειας Θάλασσας. 
Εφαρµογή: Ιόνιο Πέλαγος και Κορινθιακός Κόλπος", 
 
Σ. Ριζοπούλου, ∆. Άγγλου, Α. Αργυρόπουλου, ∆. Γκίκα, Σ. Οικονόµου, Ε. 
Αντύπα, Α. Γαλούκα, Κ. Λέτσιου, Φ. Κολίση, Κ. Φωτάκη, Κ. Μεθενίτη, 
Σ. Κοΐνη, Σ. Μελετίου-Χρήστου, "Βιοαισθητήρες χρώµατος: ∆ιεπιστηµονική 
µελέτη ανθικού µηνύµατος", 
 
Β. Ρόκου, "Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και Ψηφιοποίηση συλλογών 
Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Στερεοσκοπική 
ανάλυση υφασµάτων, των ενδυµάτων του Μουσείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Κοινωνία της Πληροφορίας" 
 
Φ. ∆ασούλα, "Η εφαρµογή της υδροκίνησης στην ξυλουργική βιοτεχνία της 
Πίνδου. Το παρελθόν της βιοτεχνίας και µια πρόταση µουσειακής ανάδειξης", 
 
Π. Καρανικόλα, Μ. Βασσάλου, Ν. Μαρτίνου, Κ. Τσιµπούκα, "Οικονοµική 
βιωσιµότητα και πολυλειτουργικότητα της γεωργίας: η περίπτωση της Βόρειας 
Αµοργού", 
 
Ευγ. Τούση, "∆ιερεύνηση διαδικασιών κοινωνικο-χωρικoύ µετασχηµατισµού: 
Η Νίκαια από το χθες στο αύριο", 
 
Κ. Μπουλογιάννη, I. Σωτηροπούλου, Σπ. Τσουκαντά, "Οικολογική ∆όµηση 
και Εφαρµογή σε Προκατασκευασµένο Κτίριο", 
 
Λ. Τάτση, "Η ∆ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο 
για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ∆ήµου Παµβώτιδος". 
 

                                                                           
 

                                                                          Καθηγητής ∆. Ρόκος 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 


