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 ανάγκη για σκέψη και προβληματισμό σχετικά 
με θέματα που απασχολούν και κεντρίζουν την 
προσοχή στον άνθρωπο του σήμερα, ώθησε 

κάποιους νέους από τον πανεπιστημιακό χώρο να 
δημιουργήσουν μία περιοδική έκδοση, καθώς και 
ιστοσελί-δα με «δωμάτια» συζητήσεων και α-
νταλλαγής απόψεων. Με αυτά τα δύο «εργαλεία», η 
ομάδα φιλοδοξεί να δώσει βήμα έκφρασης σε 
ανθρώπους από όλους τους χώρους με σκοπό την 
ανάδειξη του ουσιαστικού διαλόγου, «ενάντια στην πα-
ραίτηση και την αποστασιοποίηση της γενιάς και της 
κοινωνίας μας» όπως τονίζουν οι ίδιοι χαρακτηριστικά. 
Ο λόγος γίνεται για δεκαπέντε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες από διάφορες 
Σχολές του ΑΠΘ. 

Θεματολογία, γλώσσα 
Σε ό,τι αφορά την περιοδική έκδοση, βασικό μέλημα 
της ομάδας είναι η επιστημονική προσέγγιση των 
θεμάτων, με άρθρα καθηγητών πανεπιστημίου, φοι-
τητών και επιστημόνων. Ωστόσο, αυτό επιχειρείται με 
την εκλαΐκευση των επιστημονικών εννοιών, έτσι 
ώστε το περιεχόμενό τους να είναι κατανοητό στο 
ευρύ κοινό. «Ως προς τη θεματολογία, δρούμε τοπικά 
σκεπτόμενοι παγκόσμια. Στόχος μας είναι να 
παρουσιάζουμε ό-σο το δυνατό περισσότερες 
προσεγγίσεις, να φωτίζουμε περισσότερες πλευρές 
ενός θέματος, στην προσπάθεια μας να προκαλέσουμε 
γόνιμο προβληματισμό στους αναγνώστες μας» λένε 
στο «ΖΩ» ο Βίκτωρ Τσιλώνης και ο Διαμαντής 
Κρυωνίδης. Και ο τελευταίος συνεχίζει: «Η παρουσία 
πολλών απόψεων ή ακόμα και μεθοδολογιών για την 
κάλυψη και την καλύτερη κατανόηση ενός θέματος 
παρατηρείται 

 

 
και στο Πανεπιστήμιο, μέσα από 
διάφορα διατμηματι-κά μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά προγράμματα». 
Το περιοδικό πρωτοεκδόθηκε το 2001 
με τον τίτλο «Inter Pares», ενώ σε πε-
ρίπου ένα μήνα αναμένεται να εκδοθεί 
με τον τίτλο «Intellectum» (= νόηση, 
σκέψη, διανόηση). Διανέμονται δωρεάν 
2.000 αντίτυπα σε διάφορα σημεία στο 
πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης, ό-
πως βιβλιοπωλεία, ξενοδοχεία, πανεπι-
στήμια. 

Το φόρουμ επικοινωνίας 
Ως συνέχεια της περιοδικής έκδοσης ήρ-
θε πριν από περίπου ένα μήνα και η δη-

Θέματα όπως η σύγχρονη 
ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τα ναρκωτικά και η 
τρομοκρατία αναδει-
κνύονται μέσα από την 
έκδοση «Inter Pares», η 
οποία πρόκειται να 
μετονομαστεί σε 
«Intellectum» 
 

 
 
μιουργία φόρουμ επικοινωνίας μέσω του 
Διαδικτύου. Αφορμή γι' αυτό στάθηκε η 
δυνατότητα της άμεσης και αμφίδρομης 
επικοινωνίας με ανθρώπους προβλημα-
τισμένους σε θέματα της εποχής μας. 
«Με το φόρουμ προσπαθούμε να περά-
σουμε, μεταξύ των άλλων, το μήνυμα ότι 
η τεχνολογία, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, 
μπορεί να φέρει πιο κοντά τους αν-
θρώπους και όχι απαραίτητα να τους α-
ποξενώνει, όπως συμβαίνει για παράδειγμα 
με τα διαδικτυακά προσωπικά ημερολό-
για (blogs)» λέει ο Βίκτωρ Τσιλώνης. Ση-
μειώνεται ότι έχει απενεργοποιηθεί από 
τα «δωμάτια» συζητήσεων η δυνατότητα 
να ερευνάται το περιεχόμενό τους από  
 

«Στόχος μας είναι να 

φωτίζουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερες 

πλευρές ενός θέματος, 

στην προσπάθεια μας να 

προκαλέσουμε γόνιμο 

προβληματισμό στους 

αναγνώστες μας» λέει 

στο «ΖΩ» ο Διαμαντής 

Κρυωνίδης 
  

 

 

 

«Μέσα από το φόρουμ στο  
Διαδίκτυο προσπαθούμε να 
περάσουμε το μήνυμα ότι η 
τεχνολογία, αν χρησιμοποιηθεί 
σωστά, μπορεί να φέρει πιο κοντά 
τους ανθρώπους και όχι απαραίτητα 
να τους αποξενώνει» λέει ο Βίκτωρ 
Τσιλώνης 
 

 
τις διάφορες μηχανές αναζήτησης του 
Διαδικτύου. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί 
ότι η προσπάθεια για την έκδοση του 
περιοδικού και τη δημιουργία του 
φόρουμ βασίζεται στην εθελοντική 
προσφορά των μελών της ομάδας. 
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