
 

Συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος FRAGMEX, 14.5.2015, Θεσσαλονίκη 

Το user meeting για την παρουσίαση της Κοινωνικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας FRAGMEX 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, στο Tech Ministry στη Θεσσαλονίκη.  

Η ομάδα έργου θα ήθελε να ευχαριστήσει για τη συμμετοχή τους όλους όσοι παραβρέθηκαν στην 

εκδήλωση όπως εκπροσώπους από μη κυβερνητικούς – κερδοσκοπικούς φορείς, επαγγελματίες της 

αγοράς, εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, στελέχη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

διαχειριστές έργων και επαγγελματίες της αγοράς. Στο πλαίσιο της συνάντησης η ομάδα έργου του 

FRAGMEX πραγματοποίησε μία αναλυτική παρουσίαση του νέου αυτού εργαλείου που έχει ως 

στόχο την αλληλεπίδραση των χρηστών σε θέματα όπως η επικοινωνία των δράσεων τους, η 

προβολή ενημερώσεων περιεχομένου, η δυνατότητες συνεργασίας μέσω της πλατφόρμας και η 

ανταλλαγή χρήσιμων και χρηστικών πληροφοριών κυρίως στο τομέα της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας.  

Το ρόλο του συντονιστή της εκδήλωσης ανέλαβε ο Θοδωρής Ρακόπουλος – Κοινωνικός 

Ανθρωπολόγος στο πανεπιστήμιο του Bergen, ο οποίος και παρουσίασε τις διαπιστώσεις στις οποίες 

βασίστηκε η δημιουργία της πλατφόρμας. Στο πλευρό του, για μία συζήτηση με τους συμμετέχοντες 

βρέθηκαν οι Γιώργος Αγγελόπουλος (επικ. καθηγητής Κοιν. Ανθρωπολογίας, τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας ΑΠΘ) και ο Μάριος Χατζηδαμιανός (Επικεφαλής Μεσίτης Γνώσης στον τομέα της 

Κοινωνικής Οικονομίας, της ArchAngels KBCS).  

Εκθέτοντας τις απόψεις τους αναφορικά με την εκδήλωση αυθόρμητων πρωτοβουλιών της 

κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των διαδικασιών 

κατακερματισμού (FRAGmentation) και αποκλεισμού (EXclusion) σε υλικό επίπεδο και σε επίπεδο 

ιδεών, οι ομιλητές συζήτησαν με το κοινό τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις εμπειρίες του 

σχετικά με το φαινόμενο, έξι χρόνια μετά την έκρηξή του λόγω της ‘κρίσης’, περί το 2009.  



Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Βασίλης Στεφανής, (υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ερευνητής και μηχανικός ανάπτυξης 

λογισμικού στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών «Διόφαντος», στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο), ο οποίος παρουσίασε το λογισμικό χρήσης και τις δυνατότητες της πλατφόρμας. 

Επίσης, απάντησε διεξοδικά και στις απορίες του κοινού κυρίως σε σχέση με τη λειτουργία του νέου 

αυτού εργαλείου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση στοιχείων της έρευνας που 

διεξήγαγε η ομάδα ερευνητών του ΕΛΙΑΜΕΠ σχετικά με τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησε ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (αναπλ. καθηγητής στο 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών). 

 Η πλατφόρμα, όπως σημείωσαν σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι, αναμένεται να αποτελέσει 

σημαντικό εργαλείο – ανοιχτού λογισμικού – που θα διευκολύνει μια σειρά από στόχους, ενώ η 

ομάδα έργου δεσμεύτηκε για την περαιτέρω εξέλιξη του ώστε να ενσωματώσει εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες (training courses, σεμινάρια, διαδικτυακές διαλέξεις) και δυνατότητα διασύνδεσης 

εργαλείων, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται δράσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας. Το περιεχόμενο αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

(ΕΑΠ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας 

τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης», στην πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- 

Γερμανίας 2013- 2015» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές 

Ε&Τ Συνεργασίες». Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.  


