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Εξευωνύµων 3�

τα δικά µας πινέλα
είναι οι δρόµοι

Ποιοι είµαστε;
Φοιτητές που συµµετέχουν στις
συλλογικότητες της Αριστερής
Ενότητας. Στο Μαθηµατικό, το Βιο-
λογικό, το Φυσικό, τη Φαρµακευτι-
κή, τη Πληροφορική, την Οδοντια-
τρική και την Ιατρική.

Αριστερά;
Τοποθετούµε το “εµείς” πάνω από
το “εγώ”, οραµατιζόµαστε και αγω-
νιζόµαστε για µια κοινωνία χωρίς
εκµετάλλευση.

Ενότητα;
Αντιλαµβανόµαστε ότι µόνο η κοι-
νή δράση των δυνάµεων της Αρι-
στεράς µπορεί να είναι αποτελε-
σµατική και νικηφόρα. Κάτι που
φάνηκε άλλωστε και από τις κινη-
τοποιήσεις των προηγούµενων
ετών. Φιλοδοξούµε να γίνει ακόµα
πιο πλατιά η ενότητα αυτή!

Αριστερή Ενότητα;
Μέσα από τη δυναµική του φοιτη-
τικού κινήµατος και τις δηµοκρατι-
κές διαδικασίες του συγκροτήθηκε
µια καινούρια συλλογικότητα η
οποί αποτελείται από µια πλειάδα
δυνάµεων της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς µε διαφορετικές ιδεολογι-
κές αναφορές (∆ΙΚΤΥΟ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ, ΜΑΤΣΕΤΑ κτλ), η Αρι-
στερή Ενότητα. Μια συλλογικότητα
που δηµιουργήθηκε βάση το πολι-
τικό πλαίσιο ενάντια στη νεοφιλε-
λεύθερη εκπαιδευτική αναδιάρ-
θρωση, πάνω στο οποίο στηρίχθη-
κε το φοιτητικό κίνηµα και κατάφε-
ρε να εκφράσει µεγάλα κοµµάτια
φοιτητών που µέχρι τότε δεν ανα-
γνώριζαν τον εαυτό τους σε καµία
από τις υπάρχουσες παρατάξεις

Γιατί γράφουµε
αυτό το περιοδικό;
∆ιότι έχουµε πράγµατα να πούµε
και γιατί πιστεύουµε ότι έχετε όρε-
ξη να τα διαβάσετε!

Τι µας προβληµατίζει;
Πολλά, πάρα πολλά, σχεδόν τα
πάντα! Η κατάσταση του ελληνικού
πανεπιστηµίου, οι προτεινόµενες
αλλαγές, ο συντηρητισµός της ελ-
ληνικής κοινωνίας, η µαλθακότητα
και ο ατοµικισµός που προβάλλον-
ται ως συνταγές επιτυχίας και άλλα
πολλά που δεν χωράνε στην πα-
ρούσα σελίδα ούτε ως απλή ανα-
φορά.

Είµαστε δηλαδή
ένα γκρινιάρικο
περιοδικό;
Σαφέστατα όχι… Μπορεί η καθη-
µερινή πραγµατικότητα να µας θυ-
µώνει, δε παύουµε όµως να την
απολαµβάνουµε ενώ προσπαθού-
µε να την αλλάξουµε!

Τι θέλουµε από εσάς;
Καταρχήν να µη µείνετε στην ανά-
γνωση των πρώτων σελίδων, αλλά
να τις διαβάσετε όλες! Εάν αισθαν-
θείτε την ανάγκη να συµφωνήσετε,
να διαφωνήσετε, να κουβεντιάσετε
ή γιατί όχι να γράψετε για κάτι που
σας απασχολεί µη διστάσετε να
µας το πείτε! Όλο και σε κάποιο
αµφιθέατρο διάδροµο η κυλικείο
θα µας βρείτε!

Εξ ευωνύµων γιατί;
Η απάντηση απλή…
Σκονάκι από λεξικό!
Εξ ευωνύµων (ευ + ώνυµος) =
εξ αριστερών.

Υ.Γ: Το παρόν έντυπο δεν είναι τζάµπα.
Τζάµπα είναι µια πίτσα στις τρεις ή ένα
DVD µαζί µε την εφηµερίδα. Το εξ ευωνύ-
µων είναι µια δωρεάν βόλτα, ανάµεσα στις
σκέψεις νέων ανθρώπων. Τα έξοδα προ-
σπαθεί να τα βγάλει από τις διαφηµίσεις
και ως εκ τούτου ζητάµε τη κατανόηση
σας γι’ αυτές…



Το περιοδικό µας, µε πυρήνα τα σχήµατα του
∆ικτύου αλλά και µε ένα ευρύτερο δίκτυο
συνεργατών, κλείνοντας ενάµιση χρόνο ζωής

και επιτυχηµένης πολιτικής παρέµβασης στα
τραπεζάκια των σχηµάτων µας, τους διαδρόµους και
τα αµφιθέατρα των σχολών µας, ενίοτε και από τους
κάδους σκουπιδιών... Αποφασίζει να επεκτείνει τις
δραστηριότητές του και στο χώρο της 7ης τέχνης. Ο
λόγος; Προφανής! Την ώρα που η προβολή της
σαχλαµάρας και της υπεραπλούστευσης των πάντων
κατακλύζει τις µικρές και τις µεγάλες οθόνες,
κάποιοι και κάποιες στο χώρο του κινηµατογράφου
συνεχίζουν να αντιστέκονται. ∆ύσκολα θα τους
συναντήσετε στους κινηµατογραφικούς πολυχώρους
των 15 και 20 αιθουσών. Αυτόν τον πολιτικό
κινηµατογράφο που καλλιεργεί τους ανθρώπους και
αλλάζει συνειδήσεις θέλουµε να φέρουµε στα
αµφιθέατρα των σχολών µας.

Για να επικοινωνήσετε µαζί µας για να µας
δώσετε ιδέες και να κανονίσουµε τις
προβολές:
Βιολογικό
Μπορµόλης Φοίβος 6942655847

Φαρµακευτική
Ζαχαριάδης Θανάσης 6944522908

Φυσικό
Άγγελος Αγγελίδης 6974610524

Μαθηµατικό
Αννα Παραγυιού 6946519365

Ιατρική
Τσέκερη Μαρία 6944543426

Οδοντιατρική
Σαµπατάκης Αντώνης 6979423768

Πληροφορική
Γιώργος Μπασκόζος 6973895781

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

editorial

Μια εξ ευωνύµων εισαγωγή!

Πελατειακές σχέσεις
στα πανεπιστήµια;! Που ακούστηκε;!

Μοµή Βατοπεδίου...
(Ιερός) Βίος και πολιτεία!

Το πανεπιστήµιο που µας προτεί-
νουν, δεν µας χωράει όλους...

Από την Μποβουάρ
στη γυναίκα του σήµερα

Κοινωνίες γεµάτες υπόπτους

Θιβέτ. Ένα µνηµειο της υποκρισίας
των ισχυρών

Λατινική Αµερική

Μεταλλαγµένα. Μέρος
του προβλήµατος ή µέρος της λύσης;

Το 5ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φό-
ρουµ πήγε Σουηδία

Έλα µωρέ τώρα...
Όλα σκουπίδια είναι!

Ένα µικρό γαβ

Πολυτεχνείο

Φιλ-ελεύθερη πτώση

Το παιχνιδι του χαµένου θησαυρού

Ένα στέκι που να χωράει
πολλούς κόσµους

Όταν η αστυνοµία δολοφονεί
προστατεύοντας τα “σύνορα”
στην Πέτρου Ράλλη

Οικογενειακό δίκαιο, 25 χρόνια πίσω

Εγκληµατική αµέλεια

Ο Όργουελ υπήρξε αισιόδοξος...

«Αντισταθείτε»

Isis. Λίγα λόγια για την µπάντα

Ταινιοπροτάσεις

Mουσική

Άστρα και όραµα
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Θ
α κρατήσω από το λήµµα τη λέξη δυ-
σχέρειες, µια λέξη σίγουρα polliti-
caly correct. Οικονοµικές δυσχέρειες
για το µεγαλύτερο µέρος της κοινω-

νίας. Όσο για τη δική µας γενιά, ‹‹για τη γενιά
που θα ζήσει χειρότερα από τις προηγούµε-
νες››, η κρίση αποκρυσταλλώνεται σε πολ-
λαπλά επίπεδα. Η γενιά που µεγάλωσε µε
όρους όπως άγχος, εξετάσεις, επιτυχία, αν-
ταγωνισµός, διάκριση, καλείτε να δώσει
απαντήσεις. Να δηµιουργήσει ‹‹της γενιάς
µας τα πολυτεχνεία››, να παρελάσει άτακτα
χρωµατίζοντας µε τα δικά της πινέλα τους
δρόµους, να αφήσει πίσω τα δικά τους Βατο-
πέδια. Να δείξει σε µικρούς και µεγάλους
πως την κρίση τους, την δηµιουργεί η δική
µας αδράνεια.

Είναι σηµαντικό να ξεγράψουµε από τα λε-

ξικά τα δικά τους λέξεις και εκφράσεις βαρύ-
γδουπες. Λιτότητα, ακυβερνησία, τροµοκρα-
τία, µεταναστευτική πολιτική, καταστολή, ευε-
λιξία, ιδιωτικά πανεπιστήµια. Απέναντι σε
αυτές τις προκλήσεις δεν έχουµε περιθώρια
να αδιαφορήσουµε. ∆εν πρέπει σε καµία πε-
ρίπτωση να δεχτούµε τα δικά τους οράµατα.
Ας τους στήσουµε τις δικές µας ενέδρες, ας
βάλουµε µπροστά τις δικές µας ανάγκες, τα
δικά µας θέλω. Οι φοιτητικοί αγώνες δύο
χρόνων, οι νίκες, οι απαντήσεις που δώσαµε
αλλά και οι απογοητεύσεις που δεχτήκαµε,
µόνο ως οδηγός µπορούν να χρησιµεύουν
για τις νέες διεκδικήσεις µας. Εµπρός λοι-
πόν…

Κώστας Μερκουράκης, 2πρ Μαθηµατικού

Για κάθε άνθρωπο οι επιπτώσεις µιας ‹‹κρίσης››, µε όποιο τρόπο και αν µεταφράζεται αυ-
τή η λέξη από τον προσωπικό κώδικα του καθενός, είναι πολύ διαφορετικές και τις περισ-
σότερες φορές πολύ δυσανάλογες. Σε καµία περίπτωση δε µπορώ να πιστέψω πως η ‘κρί-
ση’ επηρεάζει µεγαλοεπιχειρηµατίες, εργολάβους, χρηµατιστές αλλά ακόµα και τους ίδιους
τους παρουσιαστές δελτίων ειδήσεων – που µε πόση µαεστρία διάολε – κλαιν και οδύρον-
ται για την όξυνση των κοινωνικών προβληµάτων.

Μια εξ ευωνύµων
Eισαγωγή!
Κρίση: Περίοδος ανωµαλίας µε δυσχέρειες και κινδύνους



Η γενιά του Πολυτεχνείου, οι γενιές του κινήµατος για το 114 και των φοιτητικών αγώ-
νων της δεκαετίας του ΄80 έθεσαν τις βάσεις. Τις βάσεις για ένα Πανεπιστήµιο που
θα είναι εστία προβληµατισµού και αµφισβήτησης, πολιτικής-πολιτιστικής-
κοινωνικής. Ένας χώρος διακίνησης ιδεών µε ελεύθερο πνεύµα, ένας χώρος που
να διαµορφώνει ανθρώπους µε κρίση, χώρος που ενώνει τους ανθρώπους, που
τους µαθαίνει τις αξίες του συλλογικού προβληµατισµού και της συλλογικής δρά-
σης. Αυτό από µόνο του είναι αξία εντελώς ασυµβίβαστη µε τις αξίες της σύγ-
χρονης κοινωνίας, την αξία του ατοµισµού, της ατοµικής επιτυχίας και κατα-
ξίωσης.

Ο
τρόπος, όµως, της κοινωνικής ζωής
µέσα στα Πανεπιστήµια τα τελευταία
χρόνια έχει αρχίσει να αλλάζει, έχουν
αρχίσει να δοµούνται νέες σχέσεις µέ-

σα στο φοιτητικό σώµα, που προφανώς έχουν
σχέση και µε τις γενικότερες κοινωνικές συν-
θήκες. Ο νέος φοιτητής που µπαίνει πρώτη φο-
ρά µέσα στο πανεπιστήµιο αυτό που αντικρί-
ζει είναι ένα κτίριο γεµάτο αφίσες γαλάζιες και
πράσινες, µαθαίνει ότι τα ποσοστά των παρα-
τάξεων του δικοµµατισµού (∆ΑΠ και ΠΑΣΠ) εί-
ναι εξίσου υψηλά µε τις βουλευτικές εκλογές,
βλέπει καλοντυµένους φοιτητές και φοιτήτριες
έτοιµους να τους βοηθήσουν στην υποτίθεται
δύσκολη περιπέτεια της εγγραφής, χωρίς
όµως η ιστορία να τελειώνει εκεί…

Και πώς µπορεί να τελειώνει εκεί από τη
στιγµή που ο φοιτητής µπαίνει στο χώρο του
Πανεπιστηµίου έχει ουσιαστικά αφεθεί στη µοί-
ρα του; Λογικό είναι σε τέτοιες καταστάσεις, η
δυσλειτουργία και η αδυναµία του ίδιου του
Πανεπιστηµίου να κατατοπίσει τους νέους
φοιτητές, να είναι µια πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία γι΄ αυτές τις παρατάξεις να φτιάξουν ένα
είδος σχέσεων εξάρτησης αυτούς. Προσφέ-
ροντας όλα όσα ψάχνει ο νεοφερµένος φοι-
τητής, όπως σηµειώσεις, παλιά θέµατα εξε-
τάσεων αλλά και µια ευκαιρία εύκολης κοι-
νωνικοποίησης (παρέες, διοργάνωση πάρτυ
κ.α.) καταφέρνουν να τον αποµακρύνουν από
κάθε είδους προβληµατισµό, καθώς και από
κάθε συµµετοχή στις διαδικασίες του φοιτη-
τικού του συλλόγου. Καταφέρνει αντί να δη-
µιουργεί κλίµα συζήτησης αναζήτησης και αµ-
φισβήτησης, να δηµιουργεί µια εδραίωση
πελατειακής πολιτικής, µοιράζοντας προϊόν-
τα ή υπηρεσίες µε αντάλλαγµα ψήφο και ου-
σιαστικά επιτυγχάνοντας την αδράνεια του
“πελάτη”, ο οποίος ουσιαστικά αναθέτει στην
παράταξη να διεκδικεί για αυτόν.

Η τακτική που ακολουθούν ακόµα και στη

φρασεολογία τους είναι γνω-
στή (‹‹η ∆ΑΠ διεκδίκησε και
κατάφερε να σου εξασφα-
λίσει φτηνό ίντερνετ››,‹‹η
ΠΑΣΠ αφουγκράζεται τα
προβλήµατα των φοιτη-
τών και διεκδικεί επέ-
κταση της εξεταστικής››).
Αυτού του είδους οι
σχέσεις που εξασφα-
λίζουν είναι τόσο δυ-
νατές που έχουν κα-
ταφέρει και εδραι-
ώνουν τα ποσοστά
τους στις σχολές σε
υψηλά επίπεδα, αν
και το πολιτικό τους
πρόταγµα είναι πολύ
πιο πίσω από τις ανάγκες
του φοιτητικού κινήµα-
τος, ενώ η όλη λογική του ατοµικού βο-
λέµατος έναντι της συλλογικής διεκδίκησης
που προωθούν µε αυτήν τους την τακτική ται-
ριάζει και µε τις γενικότερες αξίες της εποχής
µας, του ατοµισµού έναντι της αξίας του συλ-
λογικού.

Αυτή η υποβάθµιση του ∆ηµόσιου Πανεπι-
στηµίου δεν είναι τυχαία, αντίθετα είναι αυτή
που αφήνει το χώρο στις παρατάξεις του δι-
κοµµατισµού να καλύπτουν ανάγκες που θα
έπρεπε να καλύπτονται απ’ αυτό. Η επιλογή των
κυβερνήσεων να αδιαφορούν διαρκώς για τις
ανάγκες του Πανεπιστηµίου (π.χ. και ο φετι-
νός προϋπολογισµός ρίχνει τις δαπάνες για την
∆ηµόσια Παιδεία στο 2,74% του ΑΕΠ παρά την
προεκλογική δέσµευση για 5%) είναι αυτή που
ενισχύει τέτοιου είδους πελατειακές σχέσεις
και διαιωνίζει αυτού του είδους τις καταστά-
σεις.

Επιπλέον, είναι προς το συµφέρον τους το

ν α
υπολειτουργούν οι σύλλογοι ώστε να είναι εφι-
κτή η διαµεσολάβηση τους ώστε να λύνονται
προβλήµατα ατοµικά, προβλήµατα που όµως
είναι κοινά και χρειάζονται συλλογική διεκδί-
κηση. Έτσι δηµιουργείται µια ισοπεδωτική
κατάσταση που στοχεύει στην υποβάθµιση της
αξίας της συλλογικής δράσης και διεκδίκησης
και στην εισαγωγή της λογικής της “τυφλής”
ανάθεσης και όχι της ενεργού συµµετοχής. Έτσι
σταδιακά κατακερµατίζεται η αξία της ενεργούς
κοινωνικής αντίστασης και διεκδίκησης και
φτάνουµε πιο κοντά στο µοντέλο της κοινω-
νικής αδράνειας και στη δηµιουργία µιας πο-
λιτικοοικονοµικής ουτοπίας.

Το ελπιδοφόρο όµως είναι ότι τα πρώτα µη-
νύµατα αµφισβήτησης αυτής της κατάστα-
σης είναι οι ίδιες οι νίκες των πρόσφατων φοι-
τητικών αγώνων. Βγαίνει δηλαδή στο προ-
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σκήνιο ότι η συλλογικοποίηση των αντιστάσεων
µπορεί και βγάζει καρπούς. Το αντίδοτο σε αυ-
τές τις παγιωµένες καταστάσεις είναι η απο-
ποίηση του ατοµικισµού και η έµπρακτη ανά-
δειξη αξιών όπως η συλλογικότητα και η
ενεργός συµµετοχή. Είναι απολύτως απα-
ραίτητη η διεκδίκηση των αυτονόητων δι-
καιωµάτων του κάθε φοιτητή να ικανοποι-
ούνται στο ακέραιο και από αυτούς που έχουν
την ευθύνη γι’ αυτά, ώστε να µην υπάρχει χώ-
ρος για κανέναν να εκµεταλλευτεί αυτή την κα-
τάσταση. Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει
να περιµένουµε από κανέναν να αγωνιστεί για

εµάς. Αν καταλάβουµε ότι
η δυνατότητα να καταφέρουµε το
ο,τιδήποτε µας αξίζει είναι στο χέρι
µας, θα βγούµε δυναµικά προς τα έξω και θα
ζήσουµε και εµείς της γενιάς µας τα Πολυτε-
χνεία…

Νίκος Μακράκης, Χρήστος Γάτσιος
2πρ Μαθηµατικού

www.2pr.daras.gr
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Που ακούστηκε;!



Οικονοµικό σκάνδαλο

Τ
ο Άγιο Όρος και οι µονές του από οι-
κονοµική άποψη λειτουργεί ως µια
σειρά υπεράκτιων εταιρειών στο χώρο
του real estate. Μπορούν να αγορά-

ζουν και να πωλούν ό, τι θέλουν χωρίς να δί-
νουν λογαριασµό σε κανένα. Αλλά αυτή είναι
µια θαυµάσια µέθοδος για την (όποια) κυ-
βέρνηση που θέλει να παραχωρήσει κτηµα-
τική περιουσία του δηµοσίου σε κάποιους
συγκεκριµένους επιχειρηµατίες. Αρκεί να
δώσει σε κάποια µονή ως αντάλλαγµα των
(πραγµατικών ή φανταστικών) εδαφών που
της είχε χαρίσει κάποιος αυτοκράτορας ή κά-
ποιος σουλτάνος το επίµαχο ακίνητο-φιλέτο.
Από κει και πέρα θα αναλάβει το «ηγουµενο-
συµβούλιο» να το µεταβιβάσει –µε το αζη-
µίωτο βέβαια- στον κατάλληλο ιδιώτη επεν-

δυτή. Μια συναλλαγή που αν γινόταν απ’ ευ-
θείας από το δηµόσιο θα είχε το χαρακτήρα
του σκανδάλου, µέσω του Αγίου Όρους εξα-
γνίζεται και κυρίως παραµένει στο απυρό-
βλητο των ελεγκτικών µηχανισµών. Αλλά
αυτή η διαδικασία δυστυχώς δεν έχει καµιά
διαφορά από τη συνήθη οικονοµική δοσολη-
ψία που στην πιάτσα ονοµάζεται «ξέ-
πλυµα».Στην περίπτωση της λίµνης της Βι-

στωνίδας αρκεί να ρίξει κανείς µια απλή µα-
τιά στα συµβόλαια για να αντιληφθεί το µέγε-
θος της καλοστηµένης «ιερης» συνναλλαγής.

Ανταλλαγή ακινήτων. Αξίας Α’ ακινήτου
1.107.044 ευρώ. Αξίας Β’ ακινήτου 1.107.044.
Εκτίµηση ∆ΟΥ: Α’ ακίνητο 1.107.044 ευρώ.
Εκτίµηση ∆ΟΥ: Β’ ακίνητο 8.470.695 ευρώ.»

Αυτό που αναφέρεται ως ακίνητο Α’ είναι
ένα τµήµα της λίµνης Βιστωνίδας που βρί-

8 Εξευωνύµων�

Την στιγµή, που η παγκόσµια οικονοµία σχεδόν θρυµµατίζεται σαν χάρτινος πύργος και το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δέχεται ανεπανόρθωτα χτυπήµατα υπάρχει «ευτυχώς» µια οµά-
δα πανέξυπνων επιχειρηµατιών, σκληρών διαπραγµατευτών και ραδιούργων εµπόρων φυ-
σικού πλούτου που παραδίδουν µαθήµατα επιχειρηµατικότητας. Φυσικά και αναφερόµα-
στε στους ηγουµένους της µονής Βατοπεδίου, της οποίας τα σκάνδαλα συγκλονίζουν πά-
νω από δύο µήνες την κοινή γνώµη. Ένας πανούργος ηγούµενος - µεσίτης εν ονόµατι Εφραίµ
και µια κυβέρνηση πρόθυµη να εξυπηρετεί συµφέροντα και καταστάσεις συνθέτουν το σκη-
νικό της ντροπής και της απληστίας πάντα εξαγνισµένο από τη «θεία» ευλογία.

Moνή Βατοπεδίου...
(Ιερός) Βίος και πολιτεία!
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σκεται στα όρια των νοµών
Ξάνθης και Ροδόπης και στο
οποίο εµφανίζεται ως ιδιο-
κτήτρια η Μονή. Το ακίνητο
Β’ είναι ένα παραλιακό φι-
λέτο γης στην Ουρανούπολη
της Χαλκιδικής, επιφάνειας
8.608 στρεµµάτων. Μ’ άλλα
λόγια ανταλλάσσονται δύο
ακίνητα ως ισάξια, ενώ το
ένα έχει οκταπλάσια αξία από
το άλλο σύµφωνα µε την
εκτίµηση της Εφορίας! Και
φυσικά οι συναλλαγές δεν
σταµατούν εδώ. Σειρά πήραν
οικόπεδα σε δήµους της
Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
µια περιοχή µεγάλης τουρι-
στικής αξίας στον Άγιο Αθα-
νάσιο της Πέλλας και πιο
πρόσφατα τα γνωστά ακίνητα
στο Ολυµπιακό Χωριό.

Πολιτικό σκάνδαλο

Οι πολιτικές ευθύνες που
προκύπτουν από την όλη
υπόθεση βαραίνουν απο-
κλειστικά την κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας, της
οποίας τα µισά στελέχη ζη-
τάνε παραδειγµατική τιµω-
ρία των ενόχων (άραγε γιατί;)

ενώ τα υπόλοιπα απλά µασάνε τα λόγια τους
µιας και είναι µπλεγµένοι µέχρι το κόκαλο
στην «ιερή µπίζνα». Από τον υπουργό πολι-
τισµού κ. Βουλγαράκη, του οποίου η γυ-
ναίκα όντας συµβολαιογράφος, είναι αυτή
που υπέγραψε τα συµβόλαια ανταλλαγής µέ-
χρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Ρουσ-
σόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που
γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα για το
Βατοπέδι. Ο λόγος πολύ απλός, ο ηγούµενος
Εφραίµ είναι ο πνευµατικός του γέροντας.
Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός ευπρόσωπος
αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις του
τύπου και της αντιπολίτευσης χρησιµοποι-
ώντας την συνηθισµένη και αγαπηµένη του
φράση «Ουδέν σχόλιο - επόµενη ερώτηση»,
ενώ τους παραπέµπει στα αρµόδια υπουρ-
γεία. Στα αρµόδια υπουργεία που µε τις απο-
φάσεις τους επέτρεψαν στην εκκλησία να
αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους από τα κοι-
νοτικά πλαίσια στήριξης και από το Πρό-
γραµµα ∆ηµοσιών Επενδύσεων, µέσω σύ-
ναψης προγραµµατικών συµβάσεων µε το
∆ηµόσιο και µε φορείς του. Στο πλαίσιο αυτό,
µάλιστα, η εκκλησία συνέστησε και αναπτυ-
ξιακή εταιρεία για τη διαχείριση των κοινο-
τικών κονδυλίων και όλα αυτά µε τις εκά-
στοτε τροπολογίες που κατέθεταν στην
βουλή οι Πρ. Παυλόπουλος, Γ. Αλογοσκού-
φης και Μ. Γιαννάκου. Μάλιστα δυο χρόνια
νωρίτερα η κυβέρνηση µε το νόµο 3296/04

είχε θεσπίσει φοροαπαλλαγές για τις εµπο-
ρικού χαρακτήρα δραστηριότητες της εκ-
κλησίας, όπως η µεταβίβαση ακινήτων, τα
εισοδήµατα από εκµετάλλευση ακινήτων και
η εκµίσθωση γαιών. Όλα αυτά την ώρα που
µε την ανοχή του κράτους οι µοναχοί ούτε
υποβάλλουν δήλωση Ε9 και φυσικά ούτε
αποδίδουν το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι ευθύνες στην όλη υπό-
θεση έχει και η αξιωµατική αντιπολίτευση,
αφού η προετοιµασία των παραχωρήσεων
στη µονή Βατοπεδίου έγινε επί ΠΑΣΟΚ µιας
και οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις µε τις
οποίες το κράτος ξεκινάει τις «εξυπηρετή-
σεις» φέρουν τις υπογραφές των κ. ∆ρυ και
κ. Φωτιάδη. Για αυτό άλλωστε το ΠΑΣΟΚ
άργησε χαρακτηριστικά να φέρει το θέµα
στη βουλή.

Και φυσικά αυτά τα γεγονότα δεν συµβαί-
νουν µόνο στο Βατοπέδι. Είναι απλά περι-
στατικά µιας καλά στρατευµένης πολιτικής
της εκκλησίας. Μιας πολιτικής που θέλει το
¨ιερατείο¨ να δείχνει προτίµηση σε κάθε λο-
γής τοπία φυσικού πλούτου σε όλη τη χώρα
και να µπαίνει στην διαδικασία να τα διεκδι-
κεί. Το αστείο και συνάµα θλιβερό είναι ότι
εκκλησία θεωρείται ουσιαστικά ο µεγαλύτε-
ρος γαιοκτηµόνων -τόσο µεγάλος που η
ισχύς του τον απαλλάσσει από την ανάγκη να
γνωρίζει καν το µέγεθος της περιουσίας του.
Παλαιότεροι υπολογισµοί έκαναν λόγω για
οικόπεδα συνολικής έκτασης 100.000 στρεµ-
µάτων και δασικές - χορτολιβαδικές εκτά-
σεις 860.000 στρεµµάτων! Πιστεύουµε ότι η
κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει ριζικά
για αυτό και θεωρούµε τον διαχωρισµό κρά-
τους εκκλησίας απαραίτητη προϋπόθεση
σε πρώτο χρόνο. Και να είµαστε όλοι σίγου-
ροι ότι η κατάσταση θα αλλάξει!!…Αµήν..

Βασίλης Κοράκης, 2πρ Μαθηµατικού
www.2pr.daras.gr

Μονόλογος
Ράσων
∆ιαχρονικού
Βατοπεδίου

Γεννήθηκα στο Βατοπέδιο του χρόνου

κι οι συνειδήσεις είπαν να µ’ εξηµερώσουν,

µ’ αφού δεν βρήκανε φασκιές να µε φασκιώσουν

µε φάσκιωσαν µε τις γραµµές του τηλεφώνου.

Τις διαδροµές που ακολουθούνε, επιµένω,

δεν έχω ∆ύναµη να τις κατανοήσω.

Μαύρες ∆υνάµεις θα τις πήραν από πίσω

κι εγώ το Θείο βρέφος βρέθηκα δεµένο.

Να σας τονίσω πως παρά τη θέλησή µου

των δολερών και ύπουλων γραµµών οι δρόµοι

κατέληξαν εκεί που κείτονται οι νόµοι

σ’ αυτό που σήµερα εσείς λέτε Μαξίµου·

και τώρα µε κατηγορούν, Θεός φυλάξει,

για µια Monopoly που παίξαµε τυχαία

µε µια αληθινά Μοναχική παρέα

και κατά λάθος µεταφέρθηκε στην πράξη.

Όµως αυτό που πάνω απ’ όλα µε παιδεύει

είναι η γεύση του πιστού που θα φιλήσει

αυτό το χέρι που τον έχει ξεπουλήσει

και τις αγοραπωλησίες του χαϊδεύει…

Βασίλης Νανούρης
Μαθηµατικό
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Ο
ι βάσεις πάντως για την απόλυτη επι-
χειρηµατικοποίηση και ιδιωτικοποί-
ηση του πανεπιστηµίου δεν τέθηκαν
πρόσφατα. Αντιθέτως πρόκειται για

µια χρονοβόρα διαδικασία. Ήδη από το 1999
και µέσω της διαδικασίας της Μπολόνια, επι-
χειρείται σε επίπεδο Ευρωπαικής ένωσης η
συγκρότηση ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευ-
σης που θα µπορέι να αντιπαρατεθεί σε αυ-
τών των Η.Π.Α. ∆εν µιλάµε φυσικά για αντι-
παράθεση σε επίπεδο επιστηµονικού έργου,
αλλά για µία αντιπαράθεση µε όρους κεφα-
λαίου και κέρδους. Ένας ενιαίος λοιπόν χώ-
ρος εκπαιδευσης που θα πουλάει και θ’ αγο-
ράζει έρευνα και γνώση. Τζόγος εταιρειών και
επιχειρήσεων εις βάρος βέβαια της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας. Ποια θα είναι τα νέα χα-
ρακτηριστικά των καινούργιων ιδρυµάτων;

• Ανταγωνιστικότητα. Με απλά λόγια, ποιό πα-
νεπιστήµιο θα καταφέρει να προσελκύσει
τους περισσότερους πελάτες φοιτητές και
φυσικά τις περισσότερες δυνατές επενδύ-
σεις πάνω στο χώρο της έρευνας. Όσο για
το τι γνώση θα παρέχεται και τι έρευνα θα
πραγµατοποιέιται ούτε λόγος. Αλλά τι µας
νοιάζει; ∆εν παραβλέπουµε φυσικά το γε-
γονος ότι το ιδανικό πανεπιστήµιο στον
καπιταλισµό δεν είναι άλλο παρά αυτό που
θα παράγει το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος
µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Όλα τ’ άλ-
λα περί επιστήµης είναι περιττά.

• Κινητικότητα. Η κινητικότητα αφορά τη
δυνατότητα ή µάλλον την αναγκαιότητα για
τους φοιτητές να γυρίζουν τα ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια για να παρακολουθούν κάποια
µαθήµατα και να προσλαµβάνουν τα αντί-
στοχα credits. Άµεσο επακόλουθο δεν µπο-
ρεί να έιναι άλλο από την διάσπαση της συ-
νοχής των πτυχίων και τον κατακερµατισµό
επιστηµονικών αντικειµένων.

• Απασχολησιµότητα. ∆ιάβασε, σπούδασε, µά-
θε, αγόρασε πιθανότατα και ένα πτυχίο και
είσαι έτοιµος. Φθηνό και αναλώσιµο ερ-
γατικό δυναµικό, χωρίς πλήρη επιστηµονική
κατάρτιση. Κάτι σαν προϊόν µιας χρήσης σαν
να λέµε. Οι πολυεθνικές θα σε αγαπούν όταν
σε προσλάβουν και θα σε λατρέψουν ότας
σε απολύσουν.Και γιατί να σε απολύσουν;
Μα φυσικά σε λίγο δεν θα τους κάνεις. ∆εν
είσαι και κανένας επιστήµονας και ως εκ
τούτου δεν µπορείς να ακολουθήσεις τις
εξελίξεις. Χρίζεις λοιπόν επανακατάρτι-
σης, και αν δεν τα καταφέρεις δεν πειράζει...
Πας για απόσυρση.
Και η νεοφιλελεύθερη µεταρύθµιση συνε-

χίζεται. Αξιολόγηση, managers, ιδιωτικοοι-
κονοµικά κριτήρια λειτουργίας κ.ο.κ Αξιολό-
γηση - από ποιόν και µε τι όρους.

Από εταιρείες και µε τους όρους τις αγοράς.
Manager- Ποιός και µε τι όρους; Από κάποια
εταιρεία, µε όρους αγοράς και απόλυτης
εξουσίας, στη διαχείριση του πανεπιστηµίου.
Ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια - ∆ηλαδή; Εται-
ρείες και οι όροι της αγοράς.

Και η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση συ-
νεχίζεται...

ΑΡΘΡΟ 16-ΚΕΣ
Η κυβέρνηση, µε τη βοήθεια της χρόνιας

συµπαράστασης του Πασοκ, πρότεινε την
αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγµατος.
Με απλά λόγια την ίδρυση ιδιωτικών πανε-
πιστηµίων. Παρόλα αυτά οι φοιτητικές κινη-
τοποιήσεις, οι µαζικές γενικές συνελεύσεις σε
συνδυασµό µε τις διαδικασίες του φοιτητικού
κινήµατος και την συµπαράσταση της κοινω-
νίας, συγκρότησαν έναν ισχυρό πόλο κοινω-
νικής αντιπολίτευσης. Η παρουσία του φοι-
τητικού κινήµατος, πίεσε το ΠΑΣΟΚ και το
ανάγκασε να αποχωρήσει από την αναθεω-

ρητική διαδικασία. Και έτσι τα
ιδιωτικά πανεπιστήµια έµειναν
στα χαρτιά.

Αλλά για λίγο... Το Υπουργείο
Παιδείας επιµένει και προτείνει
την αναγνώριση των πτυχίων των
ΚΕΣ σαν ισότιµα µε τα πτυχία του
δηµόσιου πανεπιστηµίου.Τι έιναι
όµως τα ΚΕΣ; Τα ΚΕΣ είναι ιδιω-
τικά κέντρα ελευθέρων σπουδών
(περιεκτικά από άποψη διδά-
κτρων, δε συµβαίνει όµως το ίδιο
από άποψη γνώσεων) τα οποία δί-
νουν τις µονοµερείς, αυστηρά
αναγκαίες γνώσεις πάνω στις
συγκυριακές ανάγκες της αγο-
ράς ώστε να γίνουν µελλοντικά οι
εργαζόµενοι πιο «παραγωγικοί»,
κατευθυνόµενοι, αναλώσιµοι,
αφού δε θα έχουν λάβει τις απα-
ραίτητες σφαιρικές επιστηµονι-
κές γνώσεις και προφανώς θα
έχουν περιορισµένα εργασιακά
δικαιώµατα και επαγγελµατική
προοπτική. Με αυτή την αναγνώ-
ριση τα ΑΕΙ και ΤΕΙ θα κληθούν να
εναρµονιστούν µε τις ανάγκες και
τη ζήτηση της αγοράς, θα χάσουν
τον ακαδηµαϊκό χαρακτήρα τους
και θα «παράγουν» εργαζόµε-
νους µιας χρήσης! Αυτό το γεγο-
νός αυτόµατα µέσα στα πλαίσια του ανταγω-
νισµού και της εξειδίκευσης, συµπιέζει και τα
δικά µας δικαιώµατα προς τα κάτω, σύµφω-
να µε τις επιταγές του κεφαλαίου.

Λίγο µετά την ανακοίνωση των αποτελε-
σµάτων των πανελλαδικών εξετάσεων ο
Υπουργός Παιδείας δήλωσε πως τα πτυχία των
ΚΕΣ θα αναγνωρίζονται ως πτυχία ιδρύµατος,
εξασφαλίζοντας «πελάτες» παιδιά που απο-
γοητεύτηκαν από την έκβαση των εξετάσεων.

Σε καµία περίπτωση βέβαια δεν βλέπουµε
ανταγωνιστικά τα παιδιά που επιλέγουν τα κέν-
τρα ελευθέρων σπουδών. Αντίθετα, θέλουµε
να τους δοθεί η ευκαιρία να µορφωθούν σε
δηµόσια και δωρεάν πανεπιστήµια, να έχουν
εξασφαλισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα αλ-
λά όχι µε τον τρόπο που ονειρεύεται η κυ-
βέρνηση.

Έτσι αλλάζουν οι δοµές και ο χαρακτήρας

Εδώ και χρόνια οι εκάστωτε κυβερνήσεις έχουν µπει σε µια ατελείωτη διαδικασία εκποί-
ησης κοινωνικών αγαθών. ∆εν θα µπορούσε βέβαια να απουσιάζει από το µεταρρυθµιστικό
στόχαστρο και την νεοφιλελέυθερη προσαρµογή η ∆ηµόσια και δωρεάν παιδεία. Ένα νέο
πανεπιστήµιο λέει ο υπουργός παιδείας ότι θα γεννηθεί. Ενώ στην αντίπερα όχθη το µεγα-
λύτερο µέρος της ακαδηµαικής κοινότητας ισχυρίζεται ότι απλά το υπάρχον πανεπιστήµιο
πεθαίνει.

Το πανεπιστήµιο που µας προτείνουν,

δεν µας χωράει όλους
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της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η Ελλάδα
και τυπικά εντάσσει και την εκπαίδευση στο
χώρο της απελευθερωµένης αγοράς υπη-
ρεσιών και ανοίγει ο δρόµος για την εξίσω-
ση των πτυχίων των ΚΕΣ µε τα πτυχία του δη-
µόσιου πανεπιστηµίου, αφού εξαφανίζονται
και τα τελευταία νοµικά κολλήµατα τα οποία
υπήρχαν ως τώρα.

Και η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση συ-
νεχίζεται...

ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νεοφιλελεύθερο, συντηρητικό δηµιούρ-

γηµα της κυβλερνησης που στοχεύει στην
πλήρη ιδιωτικοποίηση, επιχειρηµατικοποί-
ηση, πειθάρχηση και αυταρχικοποίηση του
υπάρχοντος πανεπιστηµίου. Οι διατάξεις του
µαζί µε τις προτάσεις που φροντίζει να προ-

σθέτει κάθε τόσο η κυβέρνηση µας φέρνουν
πιό κοντά στο super market αποστειρωµέ-
νο πανεπιστήµιο που κάθε εντατικοποιηµέ-
νο µυαλό ζητάει.

Λιστες συγγραµµάτων, Manager, περι-
στολή του ασύλου, κατάργηση συνδικαλι-
στικών διεκδικήσεων µέσα στο πανεπιστή-
µιο, διαγραφές φοιτητών, εντατικοποίηση
και πάει λέγοντας.

Ε λοιπόν εµείς σε αυτό το πανεπιστήµιο δεν
χωράµε, µας πνίγει και δεν µας εφοδιάζει µε
αυτά που θα πρέπει. Προτιµάµε τους γεµά-
τους αφίσες τοίχους και την ελευθερία στην
σκέψη και τη έκφραση παρά τα καλογυαλι-
σµένα έδρανα των κολλεγίων µε τους γιά-
πιδες καθηγητές...∆εν θέλουµε ν’ αγοράζουµε
γνώση, θέλουµε να υπηρετούµε επιστήµη.
∆εν θέλουµε να µας περιορίζουν, θέλουµε να

σκεφτόµαστε ελεύθερα. ∆εν θέλουµε να
µας διαλέγει η σχολή ανάλογα µε το βαθµό
που γράψαµε στις πανελλήνιες, θέλουµε
ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήµιο....

Το πανεπιστήµιο έχει καθιερωθεί σαν χώ-
ρος σκέψης και πεδίο απελευθέρωσης και
πολιτικών ζυµώσεων. Η εκπαίδευση είναι
κοινωνικό αγαθό, όχι εµπόρευµα για ξε-
πούληµα.

Μπορεί και το σηµερινό πανεπιστήµιο να
µη µας αρέσει, να απεχθάνοµαι αυτό που µας
προτείνουν, αλλά είµαστε όλοι εδώ γιατι
µπορούµε να διαλέξουµε και να διαµορφώ-
σουµε το πανεπιστήµιο που θέλουµε...

Ζαχαριάδης Θανάσης
Καραγιάννη Έφη

∆ίκτυο Φαρµακευτικής
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M
ε το «Για µια ηθική της αµφι-
σβήτησης» (1947), δείγµα του
κινήµατος του γαλλικού υπαρ-
ξισµού, εναντιώνεται στην επι-
κρατούσα ηθική και στην υπο-
κρισία της παρισιανής
κοινωνίας. Στο «Οι Μανδαρίνοι»

(1954), για το οποίο τιµήθηκε µε το βραβείο Gonco-
urt –το σηµαντικότερο γαλλικό βραβείο λογοτε-
χνίας-, καταπιάνεται µε ζητήµατα κοµµουνισµού,
σοσιαλισµού και αµερικάνικου ιµπεριαλισµού. Με
το τελευταίο της βιβλίο «Τα γηρατειά» (1970) ανα-
φέρεται σε µια καταπιεσµένη οµάδα, τους ηλικιω-
µένους, τονίζοντας ότι ο φόβος του γήρατος αποτε-
λεί ένα πολιτισµικό φαινόµενο.

Στο τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου, η Μπο-
βουάρ µε τον Ζαν Πολ Σαρτρ άρχισαν να εκδίδουν
το περιοδικό «Les temps modernes», πολιτικού
περιεχοµένου, µε το οποίο συνεργάστηκαν κι άλλα
µεγάλα ονόµατα της γαλλικής διανόησης. Το πιο
γνωστό της βιβλίο, το «Το ∆εύτερο Φύλο» (1949),
αποτελεί σύµφωνα µε πολλούς τη βίβλο του φεµι-
νισµού, ενώνοντας τις γυναίκες στη µαχητική διεκ-
δίκηση της ελευθερίας τους. Η ίδια, εξάλλου, συµ-
µετείχε ενεργά στους αγώνες του φεµινιστικού
κινήµατος. Το βιβλίο αρχίζει υποστηρίζοντας ότι η
ελευθερία των γυναικών είναι ένα δικαίωµα που
έχει να κάνει µε την ισότητα µε τους άντρες, µέσα
στα πλαίσια της ανάγκης του κάθε ατόµου για ελευ-
θερία. Αιτιολογεί βιολογικά την ισότητα των δύο
φύλων, κάνει µια ιστορική αναδροµή στη θέση της
γυναίκας στην ανδροκρατούµενη κοινωνία, ανα-
λύει τους διαφορετικούς ρόλους στους οποίους κα-
λείται να ανταπεξέλθει κατά τη διάρκεια της ζωής
της (κορίτσι, µάνα, σύζυγος, ερωµένη). Αναφέρεται
στην καταπιεσµένη σεξουαλικότητά της, θίγοντας
φαινόµενα ταµπού όπως οι οµοφυλόφιλες και
προσδοκεί σε µια ανεξάρτητη γυναίκα που θα µοι-
ράζεται εξίσου τον κόσµο µε τον άνδρα.

Εκφράζει ορισµένες, τόσο για την εποχή της όσο
και για σήµερα, προκλητικές απόψεις. «Γυναίκα δε
γεννιέσαι, γίνεσαι». «Η κατωτερότητα της γυναίκας
δεν είναι φυσικό χαρακτηριστικό αλλά κοινωνική
κατάσταση που κατασκευάστηκε από τους άντρες».
«Κανένας άντρας δε θα δεχόταν να είναι γυναίκα,
αλλά κάθε άνδρας θέλει να υπάρχουν γυναίκες».

Για αυτό εξάλλου, τόσο το βιβλίο αυτό όσο και η ίδια,
όχι µόνο αγαπήθηκαν αλλά και επικρίθηκαν από
πολλούς.

Η Μποβουάρ θέλησε να αναβιβάσει τη γυναίκα
από την τάξη του αντικειµένου σε αυτήν του υπο-
κειµένου. Το λιγότερο που µπορεί να πει κανείς εί-
ναι ότι η µάχη αυτή δεν έχει ακόµη κερδιθεί ολο-
κληρωτικά. Η θέση της γυναίκας σήµερα λοιπόν…

Από την παιδική ακόµα ηλικία το κορίτσι µεγα-
λώνει µε παραµύθια που το κάνουν να ονειρεύεται
την τέλεια ζωή και την ολοκλήρωση µε τον ερχοµό
του όµορφου πρίγκιπα. Αλλά και τα παιχνίδια το
κατευθύνουν σωστά. Κούκλες µε κατάλευκη επι-
δερµίδα και µακριά ξανθά µαλλιά, κουζινικά, επι-
τραπέζια του στυλ «Μόδα για κορίτσια» το προετοι-
µάζουν σωστά για το µέλλον. «Το κορίτσι σε όλη του
την παιδική ηλικία έζησε περιορισµένο, ακρωτη-
ριασµένο. Κι όµως, πρόβαλε στον κόσµο σαν αυτό-
νοµο άτοµο. Στις σχέσεις του µε τους γονείς του,
τους φίλους, στη µελέτη και στα παιχνίδια έβλεπε
στο παρόν µια πορεία προς τα µπρος» (Μποβουάρ).

Μεγαλώνοντας, µαθαίνει να ακολουθεί πιστά τα
πρότυπα της τηλεόρασης, των περιοδικών και των
διαφηµίσεων που θέλουν να πείσουν ότι το πρό-
τυπο της γυναικείας απελευθέρωσης σήµερα είναι
η γυναίκα που καταναλώνει καλλυντικά, εσώρουχα,
ρούχα, κάνει πλαστικές, φουσκώνει τα στήθη της µε
σιλικόνη, που ουσιαστικά περιορίζεται µπαίνοντας
στο καλούπι µιας τυποποιηµένης οµορφιάς. Αυτή
είναι µία νέα προσπάθεια αποπροσανατολισµού
των γυναικών που στην ουσία αναπαράγει τη σεξι-
στική ιδεολογία σε βάρος τους και δηλητηριάζει
ακόµα περισσότερο τις σχέσεις των ανθρώπων.

«Η θηλυκότητα καθορίζεται τεχνητά από παρά-
γοντες, συνήθειες και µόδες που κινούνται και επι-
βάλλονται χωρίς καµία γυναικεία ανάµειξη. Η γυ-
ναίκα δεν είναι ελεύθερη να διαµορφώσει τον εαυτό
της σύµφωνα µε τις επιθυµίες της. Εκείνη που δεν
ακολουθεί τις επιταγές της µόδας οδηγείται σε κοι-
νωνική και σεξουαλική υποτίµηση. Έτσι, η γυναίκα
γνωρίζεται και ξεχωρίζεται όχι όπως είναι, αλλά
όπως τη θέλει ο άνδρας».

Οι φυλετικές διακρίσεις, όµως, συνεχίζονται και
στον εργασιακό χώρο. Παρ’ όλο που σήµερα οι γυ-
ναίκες έχουν κατακτήσει πολλά από τα ανδροκρα-
τούµενα κάστρα, τα προβλήµατα παραµένουν. Τα δι-

Σιµόν ντε Μποβουάρ. 100 χρόνια από τη γέννησή της και το έργο της φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Γαλλί-
δα συγγραφέας και φιλόσοφος, υπαρξίστρια του Σεν Ζερµέν ντε Πρε που εναντιώθηκε στην αριστοκρατική της
τάξη, στην καθολική της καταγωγή και στις προσδοκίες του περιβάλλοντός της. Το έργο της αποτελεί µια τολ-
µηρή διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτικών προκαταλήψεων της εποχής της. Από τα µυθιστορήµατα, τις
µελέτες και τα δοκίµιά της µέχρι και την αυτοβιογραφία της.

Aπό την Μποβουάρ
στη γυναίκα του σήµερα



καιώµατα που κατέκτησαν οι γυναί-
κες στην εργασία µέσω των αγώ-
νων του φεµινιστικού κινήµατος της
δεκαετίας ’60-’70 αλλά και µέσω του
Μάη του ’68, οπότε και αναδείχτηκαν
ζητήµατα που είχαν να κάνουν µε τη
βελτίωση της καθηµερινότητας των
γυναικών αλλά και µε τη σεξουα-
λική καταπίεση, καταπατόνται στο
όνοµα της υποτιθέµενης ισότητας.
Οι γυναίκες σήµερα είναι πρώτες
στην ανεργία, στους χαµηλούς µι-
σθούς, στις ελαστικές µορφές απα-
σχόλησης. Το ποσοστό ανεργίας στις
γυναίκες φτάνει το 16%. Στον ιδιω-
τικό τοµέα αµείβονται µε το 70% των
µισθών των ανδρών. ∆ύο στους
τρεις εργαζόµενους µε ελαστικές µορφές
απασχόλησης, όπως µε συµβάσεις ορι-
σµένου χρόνου, µε τετράωρη απασχόληση
ή ακόµα και µε µαύρη ανασφάλιστη εργα-
σία, είναι γυναίκες. Ισότητα δεν υπάρχει
ούτε στο δηµόσιο τοµέα. Ενώ το 60% των
εργαζοµένων στο δηµόσιο είναι γυναίκες,
µόνο το 20% των γυναικών καταλαµβάνει

θέσεις προϊσταµένων ή διευθυντών.
«Οι άντρες κατέχουν τις πλεονεκτικές θέ-

σεις στα επίκαιρα πόστα»
Με τα νέα ασφαλιστικά µέτρα ο κίνδυνος

να χάσουν οι γυναίκες ένα µέρος από όσα
µε σκληρούς και µακροχρόνιους αγώνες
πέτυχαν φαντάζει µεγαλύτερος από ποτέ. Γι’
αυτό ο φεµινισµός οφείλει να είναι συνυ-
φασµένος µε το γενικότερο αγώνα για την

κοινωνική πρόοδο. Ποτέ άλλοτε δεν φάν-
ταζε τόσο επιβεβληµένη η συµµαχία του
φεµινιστικού κινήµατος µε το εργατικό κί-
νηµα, µε το κίνηµα για τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα και γενικά µε το αντινεοφιλελεύ-
θερο µέτωπο.

Χριστοπούλου Νατάσα
Γκάνου Έφη

ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

Ε
πίσης διευκρινίζεται, προς απο-
φυγή παρεξηγήσεων και για να
εξαλειφτούν οι οποιεσδήποτε αµ-
φιβολίες από τους πιο αισιόδοξους,

ότι στις συλλεγόµενες πληροφορίες θα πε-
ριλαµβάνονται ‹‹οι συναναστροφές, συµ-
περιφορές, µετακινήσεις, εθνικό-φυλετική
προέλευση, ο σεξουαλικός βίος, τα προ-
βλήµατα υγείας, οι πολιτικές ιδέες, φιλο-
σοφικές και θρησκευτικές απόψεις, συνδι-
καλιστικές τοποθετήσεις, η συµµετοχή σε
πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία πά-
σης φύσεως››. Και για να είναι κάτι παρα-
πάνω από κατάλληλος ο όρος φακέλωµα,
διασαφηνίζεται ότι στο αρχείο θα περιλαµ-
βάνονται ‹‹δεδοµένα σχετικά µε το κοινω-
νικό περιβάλλον του προσώπου, ιδίως οι
συναναστροφές που βρίσκονται σε µόνιµη
επαφή µε αυτό και όχι σε τυχαία, παροδική
σχέση››.

Η εφαρµογή του παραπάνω διατάγµατος
καταδικάστηκε από την Εθνική Επιτροπή
για την Πληροφορική και τις Ελευθερίες

(CNIL), ενώ 12 οργανώσεις των δικαιωµά-
των του ανθρώπου και του πολίτη κατέθε-
σαν την αντίθεση τους, στην δηµιουργία του
συγκεκριµένου αρχείου, στο Συµβούλιο
Επικρατείας. Θεωρώ περιττή την οποιαδή-
ποτε αναφορά στην κατάφορη παραβίαση
του (φοβερά µεγάλου) αριθµού των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων που συντελείται,
µε την εφαρµογή του προεδρικού αυτού
διατάγµατος.

Το µόνο σίγουρο είναι πως είτε ισχύσει
τελικά στην Γαλλία είτε όχι, η δηµιουργία
αυτού του νέου φακελώµατος, θα απα-
σχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία,
όταν σε 4-5 χρόνια γυρνώντας από τις κα-
λοκαιρινές διακοπές µας θα βρεθούµε
προ εκπλήξεως διαβάζοντας για µια από-
φαση που θα έχει πάρει το θερινό τµήµα
της Βουλής και κάτι θα µας θυµίζει.

Ιάσωνας Θεοδώρου,
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

Κοινωνίες
γεµάτες υπόπτους

Τελικά έχει εξελιχθεί σε διεθνώς αναγνωρι-
σµένη µέθοδο, η λήψη αντιδηµοκρατικών µέ-
τρων από τις κυβερνήσεις στη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου. Ένα ακόµα κρούσµα
εµφανίζεται, στην Γαλλία αυτήν την φορά,
όπου κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών
διακοπών νοµοθετήθηκε, µε προεδρικό διά-
ταγµα και όχι από το κοινοβούλιο, η δηµι-
ουργία ηλεκτρονικού συγκεντρωτικού αρ-
χείου µε το όνοµα ‹‹Εντβίζ››. Όπως επιση-
µαίνεται και στο ίδιο το διάταγµα, το εν λό-
γο σύστηµα θα συγκεντρώνει πληροφορίες
που αφορούν ‹‹κάθε πρόσωπο του πολιτικού,
συνδικαλιστικού, οικονοµικού και θρη-
σκευτικού βίου, από ηλικίας 13 ετών και άνω
που ενδέχεται να θίξει την δηµόσια τάξη››.
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Α
πό τον 7ο µέχρι και τον 10ο αιώνα την
εξουσία ασκούσε ο ∆αλάι Λάµα ο
οποίος θεωρείται απόγονος του Βού-
δα και πνευµατικός ηγέτης των βου-

διστών. Τον 13ο αιώνα κατακτήθηκε από τον
Τζέκινς Χαν και τους Μογγόλους οι οποίοι δια-
τήρησαν µε διαλείµµατα την κυριαρχία τους µέ-
χρι και το 1751, όπου η κυβέρνηση της Κίνας
παραχώρησε διευρυµένη πολιτική εξουσία
στον ∆αλάι Λάµα και τους αντιβασιλείς του. Την
περίοδο που ακολούθησε το Θιβέτ θύµιζε
εκπληκτικά την κατάσταση που επικρατούσε
στην µεσαιωνική Ευρώπη. Χαµηλός µέσος
όρος ζωής, αυξηµένη παιδική θνησιµότητα,
απάνθρωπες ποινές άνευ σωφρονιστικού χα-
ρακτήρα (ακρωτηριασµοί, τύφλωση, µαστί-
γωµα κ.α.), αβάσταχτη φορολογία, ανύπαρκτη
φαρµακευτική περίθαλψη. Συγκεκριµένα ο
Χάινριχ Χάρερ αναφέρει στο βιβλίο του «7 χρό-
νια στο Θιβέτ»: “Οι λάµα αλείφουν τους ασθε-
νείς µε το άγιο σάλιο τους ή ανακατεύουν βού-
τυρο µε ούρα άγιου ανθρώπου και το χορη-
γούν στους αρρώστους”. Αξιοσηµείωτη ήταν
και η κατάσταση που επικρατούσε στα µονα-
στήρια. Το µοναστήρι του Ντρεπούνγκ, µια από
τις µεγαλύτερες ιδιοκτησίες του κόσµου, είχε
185 φέουδα, 25.000 δουλοπάροικους και 300
µεγάλα βοσκοτόπια.

Το 1904 ακολουθεί η εισβολή των Βρετα-
νών οι οποίοι υπογραφούν ειρηνευτική συµ-
φωνία µε το Θιβέτ και αναπτερώνονται οι ελ-
πίδες για ένα αυτόνοµο κράτος. Εφτά χρόνια
µετά, σε µια προσπάθεια για ρύθµιση που θα
εγγυόταν την αυτονοµία του Θιβέτ, υπό κινε-
ζική όµως επικυριαρχία, η Κίνα αποχώρησε
πριν υπογράψει εξακολουθώντας να θεωρεί
το Θιβέτ δικό της έδαφος, την στιγµή που το ίδιο
ενεργούσε ως ανεξάρτητο κράτος. Το 1950 ει-
σέβαλαν στο Θιβέτ Κινέζικα στρατεύµατα και
ξέσπασαν συγκρούσεις λόγω των µεταρρυθ-
µίσεων στη γη και το Βουδιστικό θρήσκευµα,
ενώ το 1959 ο ∆αλάι Λάµα έφυγε στην Ινδία.

Έκτοτε οι µόνες πληροφορίες που µπόρεσαν
να διαρρεύσουν είναι ότι οι Κινέζοι έχουν εξα-
φανίσει όλα τα χαρακτηριστικά της Θιβετιανής
θρησκείας και εµποδίζουν την άσκησή της. Σ’
αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε ότι
ακόµα και σήµερα το Θιβέτ έχει τη µεγαλύτε-
ρη αλλοίωση πληθυσµού στον κόσµο, καθώς
τα 6.000.000 των Θιβετιανών «ενισχύθηκαν»
µε 7.000.000 Κινέζους έποικους και 300.000 Κι-
νέζους στρατιώτες.

Με αφορµή την εξέγερση στην Λάσα αλλά
και τους ολυµπιακούς αγώνες του Πεκίνο, οι
οποίοι σηµειωτέων, κόστισαν περισσότερο από
40 δισεκατοµµύρια δολάρια, έγινε µια προ-
σπάθεια από χώρες της Ε.Ε, της Η.Π.Α., και άλ-
λες να υπάρξει µποϊκοτάζ της τελετής έναρξης
ως ένδειξη διαµαρτυρίας για την κινεζική
πολιτική καταστολής των εξεγερθέντων. Ωστό-
σο αξίζει να αναφέρουµε πως µεγάλες πο-
λυεθνικές (Coca cola, MasterCard, Kodak, Ge-
neral Motors κ.α.) έχουν οικονοµικά συµφέ-
ροντα στην Κινεζική αγορά ενώ άλλες σύνα-
ψαν συµφωνίες για τα τηλεοπτικά δικαιώµα-
τα των αγώνων µε κολοσσούς των ΜΜΕ,
όπως το αµερικανικό δίκτυο NBC. Όλο αυτό το
επενδυτικό ενδιαφέρον αντικρούεται µε την
υποτιθέµενη στάση προάσπισης των ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων υπέρ του Θιβετιανού λα-
ού. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα ορίζουν ένα
πλαίσιο αυθυπαρξίας και ελεύθερης αυτο-
διάθεσης του ατόµου στην κοινωνία. Πώς εί-
ναι δυνατό λοιπόν, κάποιοι να προωθούν ένα
φιλειρηνικό προφίλ, ενώ παράλληλα να υπα-
γορεύουν την ανελευθερία, άµεσα ή έµµεσα.

Και ενώ η κοινή γνώµη έχει το βλέµµα της
στραµµένο στο Θιβέτ, ο Κινεζικός λαός υπο-
φέρει από ένα κατ' όνοµα κοµµουνιστικό κα-
θεστώς που έχει µετατρέψει κάθε ανθρώπι-
νη οντότητα σε παραγωγική µηχανή, ανατρέ-
ποντας κάθε αρχή του κοµµουνισµού. Η διε-
θνής αµνηστία αποδίδει στην Κίνα “χρυσό µε-
τάλλιο” χαρακτηρίζοντας την ως τον µεγαλύ-

τερο εκτελε-
στή του κό-
σµου αφού
οι αρχές της
Κίνας σκό-

τωσαν την χρονιά που µας πέρασε τουλάχι-
στον 470 άτοµα. Από γενικές έρευνες και
εκτιµήσεις η Κίνα εκτελεί κρυφά 22 κρατού-
µενους την ηµέρα κατά µέσο όρο, "πράγµα το
οποίο σηµαίνει 374 άτοµα µόνο κατά τη διάρ-
κεια των Ολυµπιακών Αγώνων" όπως τόνισε
η επικεφαλής της οργάνωσης στη Βρετανία,
Κέιτ Άλεν. Επιπλέον περισσότεροι από 600.000
Κινέζοι υπολογίζεται ότι πεθαίνουν κάθε χρό-
νο από καρκίνο που οφείλεται στα πετροχηµικά
και το ένα πέµπτο των εδαφών της Ουράνιας
Αυτοκρατορίας έχει µολυνθεί από τα απόβλητα
των εργοστασίων, αλλά η βιοµηχανία συνεχί-
ζει να αναπτύσσεται µε αλµατώδεις ρυθµούς.
Η Κίνα θέλει µέσα σε 30 χρόνια να αναπτυχ-
θεί µε τον καπιταλιστικό τρόπο για τον οποίο
χρειάστηκαν 300 χρόνια οι δυτικού τύπου
∆ηµοκρατίες. Το 1980 η ιατρική περίθαλψη
ιδιωτικοποιήθηκε και η ανεργία αγγίζει το 20%
µαζί µε τις αγροτικές περιοχές. Είναι προφα-
νές πως για άλλη µια φορά η εξουσία και το
χρήµα επισκιάζουν το δικαίωµα του ανθρώ-
που για αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής.

Συνοψίζοντας, παρόλο που η λέξη ‘Θιβέτ’ ση-
µαίνει “ουρανός”, ο λαός του Θιβέτ δεν κατά-
φερε να αντικρύσει ουρανό αφού κάθε προ-
σπάθεια για ελευθερία καταπνίγονταν στο αί-
µα, είτε από την κινεζική πολιτική, είτε από
ανώτερα στρώµατα που ευνοούνταν, κατα-
πατώντας ανθρώπινα δικαιώµατα. Ενώ το
πνεύµα των ολυµπιακών αγώνων προστάζει
εκεχειρία και σεβασµό στην ανθρώπινη ον-
τότητα, παρατηρείται καταπάτηση αυτών των
αξιών όλο και περισσότερο.

Κατερίνα Σταµατούλη, Ναϊρούζ Ελθίνι
2πρ Μαθηµατικού www.2pr.daras.gr

ΘΙΒΕΤ
ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ
ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ

Σε υψόµετρο 5.000 µέτρων, ανάµεσα σε Ινδία και Κίνα απλώνεται η λεγόµενη ‘πύλη του κό-
σµου’. Το Θιβέτ ενώ κρύβει αιώνες καταπατηµένων δικαιωµάτων µόνο πρόσφατα παρατη-
ρήθηκε ένα ιδιαίτερα αυξηµένο “ενδιαφέρον” λόγω του εµπορικού πλέον θεσµού των ολυµ-
πιακών αγώνων. Ας δούµε όµως τι πραγµατικά συνέβαινε στο ‘παραδεισένιο’ Θιβέτ, πριν τους
Κινέζους.



Εξευωνύµων 15�

Π
ολλές δεκαετίες
τώρα οι λαοί της
Λ.Α. παλεύουν
εναντίον της το-

πικής µπουρζουαζίας
(γαιοκτήµονες, κ.α) και
των ξένων επεµβάσεων.
Αρκεί να θυµηθούµε τη Χι-
λή, όπου εκλέχτηκε ο αρι-
στερός Σαλβατόρ Αλιέντε και
προχώρησε σε εκτεταµένες εθνι-
κοποιήσεις µεταλλείων, προτού ανατρα-
πεί από το αµερικανοκίνητο πραξικόπηµα
του στρατηγού Πινοσέτ. Τα επόµενα χρόνια η
Χιλή αποτέλεσε ένα πειραµατόζωο, στο οποίο
ασκούνταν όλα τα νεοφιλελεύθερα τρικ, για να
εξεταστεί η αποτελεσµατικότητά τους, κάτι το
οποίο είχε ολέθρια αποτελέσµατα κατόπιν
για την οικονοµία της.Στην Κούβα, η επανά-
σταση του Κάστρο στην δικτατορία του Μπα-
τίστα είχε νικηφόρα έκβαση για τους επανα-
στάτες και η Κούβα, από χώρα των καζίνο και
των πορνειών που απολάµβανε η τοπική
αριστοκρατία και οι Αµερικανοί µεγαλοεπι-
χειρηµατίες, έγινε πραγµατικά ανεξάρτητη
και σηµείωσε µεγάλη πρόοδο στα κοινωνικά
ζητήµατα.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένω-
σης,όλα τα κινήµατα υποχώρησαν, ενώ η νί-
κη του νεοφιλελευθερισµού στην οικονοµία
ήταν συντριπτική. Άυτή η τάση αποτυπώθη-
κε και στη Λ.Α., όµως λόγω των ιδιατεροτή-
των της συγκεκριµένης ηπείρου (µεγαλογαι-
οκτήµονες,έντονη εκµετάλλευση των εθνικών
οικονοµιών από ξένους-αµερικάνικους ως επί
το πλείστον- κολοσσούς, αλλά και των κατα-
στρεπτικών αποτελεσµάτων του νεοφιλελευ-
θερισµού στις χώρες όπου υπήρχαν δικτα-
τορίες) η εικόνα άλλαξε γρήγορα. Νέα κινή-
µατα ήρθαν στο προσκήνιο και το status quo
άλλαξε άρδην.

Στην Βενεζουέλα από το 1998, χρονιά που
ο Ούγκο Τσάβεζ ανέλαβε την προεδρεία της
χώρας, έχουν γίνει πολλές κρατικοποιήσεις

υπό την συνεχή πίεση της
εργατικής τάξης της χώ-
ρας. Ενώ πριν, τα ση-
µαντικά κοιτάσµατα πε-
τρελαίου ήταν στα χέρια
πολυεθνικών εταιριών

που τα εκµεταλλεύονταν
ενώ ο λαός πεινούσε, η

κυβέρνηση του Τσάβεζ
κρατικοποίησε το µεγαλύτερο

µέρος των πετρελαιοπηγών µε
αποτέλεσµα να έχει σηµαντικά εργαλεία

στα χέρια της για να ασκήσει κοινωνική πο-
λιτική. Μία πολιτική που οδήγησε στην κατα-
κόρυφη αύξηση του βασικού µισθού και
στην αισθητή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Φυσικά η τοπική ολιγαρχία και οι ΗΠΑ δεν
έµειναν αµέτοχες. Το 2002 έγινε απόπειρα
πραξικοπήµατος, και ο Τσάβεζ συνελήφθη από
τους πραξικοπηµατίες,αλλά µετά από δυνα-
µικές διαδηλώσεις του λαού της Βενεζουέλας
αλλά και την άρνηση των στρατιωτών να
συµµετάσχουν στο πραξηκόπηµα, ο Τσάβεζ
επανήλθε στη θέση του. Έκτοτε, έχει υιοθε-
τήσει ακόµα πιο ριζοσπαστικά µέτρα µε απο-
κορύφωµα τη συνταγµατική µεταρρύθµιση
που πρότεινε πέρυσι και προέβλεπε λαϊκά
συµβούλια µε εξουσίες και άλλα ριζοσπαστι-
κά µέτρα, τα οποία όµως απορρίφθηκαν µε
οριακή πλειοψηφία σε δηµοψήφισµα µετά από
λυσσαλέα αντίδραση της δεξιάς αντιπολίτευ-
σης και των ΗΠΑ.

Στη Βολιβία, οι ιθαγενείς που εδώ και αι-
ώνες παρήγαγαν κόκα (η οποία δεν χρησι-
µοποιείται µόνο για την παρασκευή κοκαΐνης),
είχαν φτάσει στο απόλυτο σηµείο εξαθλίωσης
αφού η κυβέρνηση των λευκών τους απα-
γόρευε την καλλιέργεια κόκας. Έτσι δηµι-
ουργήθηκε ένα κίνηµα ενάντια στην απαγό-
ρευση καλλιέργειας κόκας,µέσα από το οποίο
αναδείχθηκε ο Έβο Μοράλες, ο οποίος ανέ-
λαβε πρόεδρος της Βολιβίας το 2006. Έχει πρό-
γραµµα σοσιαλιστικών µεταρρυθµίσεων και
προχώρησε ήδη στην εφαρµογή του κρατι-

κοποιώντας σηµαντικές πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές της χώρας (όπως πετρελαϊκά ερ-
γοστάσια). Και στη Βολιβία φυσικά το κατε-
στηµένο αντέδρασε βίαια. Οι κυβερνήτες των
τεσσάρων πλουσιότερων επαρχιών ανακύ-
ρηξαν µονοµερώς την ανεξαρτησία των επαρ-
χιών τους µετά από τοπικά δηµοψηφίσµατα
(στα οποία σηµειώθηκε νοθεία). Ο Μοράλες
χαρακτήρισε παράνοµα τα δηµοψηφίσµατα και
κατέφυγε στο λαό,από τον οποίο πήρε µε 60%
ψήφο εµπιστοσύνης. Κατ’όπιν, µε προτροπές
της δεξιάς αντιπολίτευσης και των µυστικών
υπηρεσιών των ΗΠΑ δηµιουργήθηκαν σκη-
νές χάους στη χώρα µε φασίστες να επιτίθενται
και να σκοτώνουν εργάτες. Αµέσως, ο Μο-
ράλες διέκοψε τις διπλωµατικές σχέσεις µε τις
ΗΠΑ κάτι που έκανε και ο Ούγκο Τσάβεζ.

Όµως δεν είναι µόνο αυτές οι χώρες που
αµφισβητούν πλέον την κηδεµονία των ΗΠΑ
στην περιοχή. Πλέον, οι περισσότερες χώρες
στη Λ.Α.έχουν αριστερό ή κεντροαριστερό
πρόεδρο και ακολουθούν µια αντι-νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική. Μάλιστα η Βενεζουέλα,η
Βολιβία και ο Ισηµερινός έχουν ήδη αρχίσει
να µιλάνε για το σοσιαλισµό του 21ου αιώνα.
Το ερώτηµα είναι αν θα ξεπεράσουν τις αντι-
ξοότητες που βρίσκουν µπροστά τους από το
κατεστηµένο, ή αν ο καπιταλισµός θα (ξα-
να)βγεί νικητής όπως µερικές δεκαετίες πριν.
Το σηµαντικό είναι να µην επαναληφθούν τα
ίδια λαθη, αλλά και να αντλήσουµε εµπειρίες
και διδάγµατα από τις επαναστατικές διαδι-
κασίες που ακολουθούνται εδώ και χρόνια στη
Λ.Α. Ας ευχηθούµε καλή επιτυχία στα κινή-
µατα της Λ.Α. Οι αγώνες τους είναι και δικοί
µας αγώνες…

Μαρία Λαφαζάνογλου-2πρ Μαθηµατικού
Νέστορας Νεστορίδης-2πρ Μαθηµατικού

Η Λατινική Αµερική είναι µια ήπειρος που
έχει να επιδείξει σηµαντικό αριθµό επανα-
στατών.Από τον Ζαπάτα και τον Μπολιβάρ που
οραµατίστηκε µία ενιαία ανεξάρτητη ήπειρο
που θα ανήκε στο λαό της,µέχρι τον Φιντέλ
Κάστρο και φυσικά τον Ερνέστο Τσε Γκεβά-
ρα.Σηµαντικοί και σκληροί αγώνες έχουν διε-
ξαχθεί στο πρόσφατο και το µακρινό παρελ-
θόν οι οποίοι είχαν διάφορα αποτελέσµατα
ανά περιόδους και ανά χώρα.Έντονες είναι
οι διεργασίες και σήµερα στη Λ.Α., όπου µια
σειρά από χώρες επίχειρούν να απελευθε-
ρωθούν από τα δεσµά του αµερικάνικου ιµ-
περιαλισµού βγάζοντας αριστερές κυβερνή-
σεις,οι οποίες αµφισβητούν τον νεοφιλε-
λεύθερο “µονόδροµο” και προχωρούν σε
εθνικοποιήσεις των βασικών πλουτοπαρα-
γωγικών µονάδων και σε ορισµένες περι-
πτώσεις µιλούν ξεκάθαρα για τον νέο κόσµο
που επιχειρούν να δηµιουργήσουν,το σο-
σιαλισµό.Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέ-
τοιων χωρών είναι η Βενεζουέλα,η Βολιβία
και ο Ισηµερινός.
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O
σον αφορά στην ίδια την καλλιέργεια των ΓΤΟ οι ενστάσεις εί-
ναι επίσης πολλές. Η επιστήµη αντικαθιστά τη φύση στη
«βελτίωση» των τροφών και οι συνέπειες θα φανούν µε την
πάροδο του χρόνου όταν η επιστροφή στην παραδοσιακή

καλλιέργεια δε θα είναι πλέον εφικτή. Επίσης µε τη χρήση γονιδίων
από διαφορετικούς οργανισµούς εντείνονται τα διατροφικά προβλή-
µατα όπως οι αλλεργίες.

Η νοµοθεσία στην ΕΕ έχει χαλαρώσει ως προς τις εισαγωγές ΓΤΟ
αλλά και ζώων που έχουν τραφεί µε ΓΤΟ και είναι πλέον στην αρµο-
διότητα της κάθε χώρας να καθιερώσει το νοµοθετικό πλαίσιο µέσα
στο οποίο θα κινούνται οι εισαγωγές αλλά και η καλλιέργεια τροφί-
µων.
• Η Ελλάδα έχει κηρυχθεί ζώνη ελεύθερη από ΓΤΟ. Απαιτούµε αυτό

να τηρείται και να µην καλλιεργούνται σπόροι που έχουν υποστεί
γενετική τροποποίηση.

• Απαιτούµε επίσης να µη γίνονται εισαγωγές ΓΤΟ αλλά και ζωικών
προϊόντων από ζώα που έχουν τραφεί µε ΓΤΟ. ∆ε θέλουµε να γί-
νουµε µέρος του µεγαλύτερου διατροφικού πειράµατος της ιστο-
ρίας.

Αγγελική Κουρουζίδου, ΑΝΑΠΝΟΗ Βιολογικού

Σ
τις 17-21 Σεπτεµβρίου στο Μάλµε της
Σουηδίας τα κοινωνικά κινήµατα έδω-
σαν το δικό τους ριζοσπαστικό «πα-
ρών» κατά τη διεξαγωγή του 5ου Ευ-

ρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ µε το σύνθη-
µα «Μία άλλη Ευρώπη είναι εφικτή». Σύµφωνα
µε το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ, βρισκό-
µαστε «σε µια συγκυρία όπου η ιµπεριαλιστι-
κή αρπακτικότητα πυρπολεί εκτός από τη
Μέση Ανατολή και τµήµατα της Ευρώπης
(Καύκασος), τα κοινωνικά δικαιώµατα συρ-
ρικνώνονται εξαιτίας της πολιτικής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, τα ευρωπαϊκά σύνορα µε-
τατρέπονται σε παγίδες θανάτου για τους πρό-
σφυγες, και η περιβαλλοντική κρίση οδηγεί-
ται σε σηµείο παροξυσµού». Απέναντι σε αυ-
τή τη διαρκώς εντεινόµενη κοινωνική κατά-

σταση, τα κινήµατα αντίστασης κρα-
τούν ζωντανή την ελπίδα για ένα
διαφορετικό κόσµο, ανοίγουν την
προοπτική για µια Ευρώπη ενάντια
στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους,
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις
ρατσιστικές διακρίσεις και την κλι-
µατική αλλαγή. Ο αγώνας θα συνεχιστεί µέσα
απ τις καθηµερινές κινηµατικές διεκδική-
σεις, αλλά και στα µεγάλα διεθνή ραντεβού :
• Το µπλοκάρισµα της επετειακής συνόδου του

ΝΑΤΟ για τα 60 χρόνια του (4 Απριλίου 2009
στο Στρασβούργο)

• Η πανευρωπαϊκή καµπάνια ενάντια στις νε-
οφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ που θα κο-
ρυφωθεί τον Μάρτη του 2009 στη σύνοδο
κορυφής στις Βρυξέλλες

• Η κινητοποίηση ενάντια στη σύνοδο του G8
τον Ιούλιο του 2009 στη Σαρδηνία.

• Η διαδήλωση για την κλιµατική αλλαγή κα-
τά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ στην
Κοπεγχάγη τον ∆εκέµβριο του 2009.

• Το 6ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ το 2010
στην Κωνσταντινούπολη.

Βάσια Χονδρού
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

Ο όρος «µεταλλαγµένα» είναι επιστηµονικά λάθος, η σωστή δια-
τύπωση είναι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί. Οι γενετικά τρο-

ποποιηµένοι οργανισµοί ξεκίνησαν ως το µεγαλύ-
τερο πείραµα της επιστήµης στην αντιµετώπι-

ση της πείνας και στη βελτίωση της απόδο-
σης των καλλιεργειών. Η πραγµατικότητα
όµως είναι διαφορετική. Η τροφή που πα-
ράγεται επαρκεί για να τραφεί 1,5 φορά ο
πληθυσµός της Γης, το πρόβληµα είναι η άνι-

ση κατανοµή της παραγωγής. Μάλιστα η ανι-
σότητα εντείνεται µε τους ΓΤΟ καθώς οι εται-

ρίες που έχουν πατεντάρει τους σπόρους ζητούν
κάθε χρόνο από τους αγρότες το αντίτιµο για τα δικαιώµατα χρή-
σης τους.

Το 5ο Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Φόρουµ

Μεταλλαγµένα
µέρος του προβλήµατος
ή µέρος της λύσης;

πήγε Σουηδία διαδηλώνοντας για µια Ευρώπη
χωρίς νεοφιλελευθερισµό, πόλεµο, ρατσισµό

`
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Φ
ίλος ενάντια στην κατάθλιψη και τη
µοναξιά, µας δίνει µια αίσθηση
ασφάλειας, ενώ συγχρόνως µπο-
ρεί να είναι αφορµή για µια έξοδο,

για νέα χόµπι, ακόµα και για καλύτερες συ-
ναναστροφές µε τους συνανθρώπους µας. Τα
λόγια του Robert Fagen, καθηγητή του Πα-
νεπιστηµίου της Πενσυλβάνια, είναι ενδει-
κτικά: «Θα ήµουν πρόθυµος να στοιχηµατίσω
ότι η συναναστροφή µε ένα ζώο κάνει έναν
άνθρωπο πιο ευαίσθητο στις σχέσεις του µε
άλλους ανθρώπους».

Πέραν τούτου, τα σκυλιά συµβάλλουν στην
ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της υπευ-
θυνότητας µας. «Οι σκύλοι επιτρέπουν στους
ιδιοκτήτες τους να είναι ο εαυτός τους, έτσι
ώστε να µπορούν να ρισκάρουν την αυτο-

αποµόνωσή τους και να δηµιουργήσουν δε-
σµεύσεις». – Judy Harris.

Πρόσφατες έρευνες, εξάλλου, έχουν απο-
δείξει ότι το χαΐδεµα και η φροντίδα των σκύ-
λων µπορούν να µειώσουν την πίεση και τους
ρυθµούς της καρδιάς και να βελτιώσουν τα
ποσοστά επιβίωσης µετά από καρδιακές
ασθένειες. Οι ιδιοκτήτες σκύλων κάνουν 21%
λιγότερες επισκέψεις σε γιατρούς σε σχέση µε
αυτούς που δεν έχουν.

Και όλα αυτά µε µοναδικό αντάλλαγµα ένα
χάδι, ένα πιάτο φαγητό και µια βόλτα. Είναι,
λοιπόν, καιρός να αναλογιστούµε λίγο πιο σο-
βαρά τη συµπεριφορά µας απέναντι στους τε-
τράποδους φίλους µας. Να σκεφτούµε καλά
πριν πάρουµε την απόφαση να αγοράσουµε
ένα σκύλο ράτσας για το φαίνεσθαι. Και πριν

την αγορά ή
την υιοθεσία ενός σκύλου (µε τη δεύτερη φυ-
σικά να είναι προτιµητέα, καθώς δε θα
έπρεπε να αποτελεί αντικείµενο προς πώ-
ληση) πρέπει να είµαστε αποφασισµένοι, γιατί
η αδιαφορία και οι βεβιασµένες κινήσεις εί-
ναι αυτές που τελικά οδηγούν σε φαινόµενα
εγκατάλειψης και κακοµεταχείρισης όταν το
βαρεθούµε ή όταν βρούµε άλλες, «καλύτε-
ρες» ασχολίες στη ζωή µας.

Οι σκύλοι είναι ζώα µε έντονα συναισθή-
µατα. Αρκεί να κοιτάξεις τα µάτια ενός πλη-
γωµένου ή εγκαταλελειµµένου σκύλου για
να αλλάξεις τρόπο σκέψης για πάντα.

Χριστοπούλου Νατάσα
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

“” Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία
ανήκει η αρµοδιότητα της διαχείρι-
σης των απορριµµάτων αδυνατεί
να ελέγξει την κατάσταση (αδιαφο-

ρία και υποχρηµατοδότηση). Απόδειξη οι
τουλάχιστον 3.000 χωµατερές σε ολόκληρη τη
χώρα, το 70% των οποίων δεν πληρούν ούτε
τις στοιχειώδεις προδιαγραφές, και οι οποί-
ες δέχονται πάνω από ένα εκατοµµύριο τόνους
απορριµµάτων το χρόνο!

Και τι µπορούµε να κάνουµε; Ανακύκλω-
ση. Γυαλί, χαρτί, πλαστικά, αλουµίνιο κι άλλα
µέταλλα, µπαταρίες, άσφαλτος, κλωστοϋ-
φαντουργικά προϊόντα, ηλεκτρικές και ηλε-
κτρονικές συσκευές. Αλλά ακόµα και τα υπο-
λείµµατα τροφίµων, τα απόβλητα κήπων και
καλλιεργειών είναι ανακυκλώσιµα µε τη
βοήθεια µικροοργανισµών µέσω της διαδι-
κασίας της λιπασµατοποίησης.

Ακόµη κι αυτά, όχι µόνο αργήσαµε να τα
ανακαλύψουµε, αλλά και τώρα που το κάνα-
µε, συνεχίζουµε να διατηρούµε µία από τις χα-
µηλότερες θέσεις σε σχέση µε τις υπόλοιπες
Ευρωπαϊκές χώρες.

Ροµαντική η ατοµική πρωτοβουλία για
ανακύκλωση και αγορά προϊόντων που προ-
έρχονται από ανακυκλώσιµα υλικά, αλλά
ανεπαρκής εφόσον δεν λαµβάνονται αποφά-
σεις σε κεντρικοπολιτικό επίπεδο, όπως
• ∆ηµιουργία υποδοµής στην περιφέρεια

όπου υπάρχει µεγάλη έλλειψη µονάδων
ανακύκλωσης.

• Ορθολογική και βιώσιµη διαχείριση απορ-
ριµµάτων

• Εξοικονόµηση ποσοτήτων πρώτων υλών
και ενέργειας

Νατάσσα Χριστοπούλου, ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

Παράγουµε ετησίως περισσότερους από 4.5 εκατοµµύρια τόνους αστικών στερεών απορ-
ριµµάτων (που προέρχονται από κατοικίες και εµπορικές δραστηριότητες), χωρίς καν να συµ-
περιλάβουµε τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδοµικού τοµέα και της βιοµηχανίας.

Σκύλος και άνθρωπος. Μια σχέση πολύ - πολύ παλιά, που µπορεί ωστόσο να έχει διαφο-
ρετικές εκδοχές. Αν και συνηθίζουµε να ξεχωρίζουµε τους σκύλους ανάλογα µε τις ικανότητές
τους και, κυρίως, ανάλογα µε τη «χρήση» για την οποία προορίζονται, σε κυνηγετικούς, φύ-
λακες, ποιµενικούς, σαλονιού, συνοδείας κ.ά., στην πραγµατικότητα όλοι έχουν µια κοινή
ανάγκη. Την αγάπη µας.

Έλα µωρέ
τώρα...
Όλα
σκουπίδια
είναι!

Ένα µικρό γαβ
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ν και είχε περάσει τις εµ-
πειρίες τόσο της ήττα της
στον εµφύλιο όσο και της
αδυναµίας της να κινηθεί
εναντία στο Απριλιανό πρα-
ξικόπηµα, κάτι που ανάµε-
σα σε αλλά παρήγαγε συγ-

κρούσεις στο εσωτερικό της µε αποκορύ-
φωµα τη διάσπαση του ΚΚΕ εν µέσω της δι-
κτατορίας το 68, αυτό που υπήρχε η αριστερά
για την ελληνική κοινωνία τότε δεν ήταν ένας
απλός µηχανισµός πολιτικής εκπροσώπη-
σης αλλά είχε βαθιές ρίζες µέσα σε αυτήν.
Οι ιδεολογικές µάχες που κερδήθηκαν, η πα-
ρακαταθήκη που αφήσαν οι συλλογικοί
αγώνες, η γείωση στους κοινωνικούς χώ-
ρους της Αριστεράς συνέτειναν ώστε στις δύ-
σκολες συνθήκες που ακολούθησαν το
πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών να µην
αποκτήσει το καθεστώς το παραµικρό λαϊ-
κό έρεισµα και έγιναν η πρώτη υλη της συγ-
κρότησης - µέσα σε συνθήκες παρανοµίας
- των πρώτων αντιστασιακών οµάδων και
οργανώσεων.

Φαντάζει παράδοξο το γεγονός της τερα-
στίας λαϊκής έκρηξης εν µέσω ενός στρα-
τοκρατουµένου καθεστώτος, η µαζική κι-
νητοποίηση όταν οι πολιτικές και κοινωνι-
κές ελευθερίες σχεδόν ολοκληρωτικά εξέ-
λιπαν. Όµως στη διάρκεια του 1973 συµπί-
πτει δυο διαδικασίες να είναι σε αρκετά προ-
χωρηµένη εξέλιξη. Η αποσταθεροποίηση της
δικτατορίας και η όξυνση των εσωτερικών
της αντιφάσεων από τη µια και η ανάπτυξη
του αντιδικτατορικού κινήµατος, µε κυρία συ-
νιστώσα την σπουδάζου νεολαία, από την άλ-
λη. Ήδη από το καλοκαίρι του 1973 βρίσκεται
σε εξέλιξη µια διαδικασία φιλελευθερο-
ποίησης του καθεστώτος, σαν απάντηση
στην κρίση νοµιµοποίησης που αντιµετώπιζε,
µε το διορισµό πολιτικής κυβέρνησης υπό
το Σπύρο Μαρκεζίνη. Στα πανεπιστήµια οι
φοιτητές αρχίζουν, εκµεταλλευόµενοι όσες
ακαδηµαϊκές ελευθερίες είχαν αποµείνει, να
εκδηλώνουν τα αντιδικτατορικά τους αι-
σθήµατα. Οι αντιστασιακές οργανώσεις αρ-
χίζουν να δραστηριοποιούνται πιο έντονα στο
χώρο της νεολαίας, ο φοιτητικός συνδικα-
λισµός ξεκινά να βάζει έντονα ζητήµατα
δηµοκρατίας χτυπώντας το καθεστώς των
διορισµένων από τη χούντα φοιτητικών εκ-
προσώπων να απαιτεί ελεύθερο συνδικα-
λισµό και να διεκδικεί και συντεχνιακά στην
αρχή αιτήµατα που όµως συνέβαλαν στην
ανάπτυξη του. Βαθµιαία και καθώς απο-
κτούσε αυτοπεποίθηση και ολοένα και µε-

γαλύτερη απήχηση, ο αγώνας των φοιτητών
βάθυνε και προώθησε σαν βασικές κατευ-
θύνσεις του την αντιδικτατορική πάλη και την
µετωπική αντιπαράθεση µε το καθεστώς.
Κοµβικός σταθµός σε αυτή την πορεία ήταν
η κατάληψη της Νοµικής τον Φλεβάρη του
73.

Σε αυτές τις συνθήκες ξεκίνησε αυθόρ-
µητα ξεκίνησε αυθόρµητα στις 14 Νοέµβρη
του 1973 η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Το
φοιτητικό κίνηµα ήταν αυτό που σήκωσε και
εδώ το βάρος να κινηθεί πρώτο, η ανταπό-
κριση όµως της υπόλοιπης κοινωνίας ήταν
αυτή που έδωσε χαρακτήρα λαϊκής εξέ-
γερσης στο Πολυτεχνείο. Η κατάληψη του
Πολυτεχνείου παρά την εχθρική αρχικά
στάση της ΚΝΕ και τη διστακτικότητα του Ρή-
γα Φεραίου, λειτούργησε κάτω από πλατιά
δηµοκρατία, µέσα από τη συγκρότηση Συν-
τονιστικών Επιτροπών φοιτητών αλλά και ερ-
γαζοµένων που οργάνωναν τη ζωή µέσα και
γύρω από αυτή. Η έκρηξη αυτή της ελλη-
νικής νεολαίας έγινε ο τόπος συνάντησης της
µε την παλίρροια των κινηµάτων που συν-
δεθήκαν µε το γαλλικό Μάη του 68, αποτύ-
πωσε τον αντίκτυπο τους στην Ελλάδα και
έβαλε µε το δικό της τρόπο τα κοινά σηµεία
των αγώνων από το Μιλάνο και την Πράγα
µέχρι την Ταϊλανδή και το Χιλή. Την έµπρα-
κτη αµφισβήτηση του ως τότε κόσµου, και
την αγωνιά για την έντονη προβολή του αι-
τήµατος για απελευθέρωση. Την εµφάνιση
της νεολαίας στο προσκήνιο ως βασικού εκ-
φραστή του νέου ριζοσπαστισµού. Την ση-
µασία της δηµοκρατικής συµµετοχής σε
όλες τις πλευρές της κοινωνικής και πολι-
τικής ζωής και τη διαρκή διεύρυνση της. Την
καθοριστική για την έκβαση των ζητηµάτων
που τα κινήµατα αυτά έβαλαν της κινητο-
ποίησης του συνόλου των υποτελών κοµ-
µατικών της κοινωνίας. Παρά το ότι στην άνι-
ση αναµέτρηση της µε τα τανκ του στρατιω-
τικού καθεστώτος εντέλει υπέκυψε η εξέ-
γερση του Νοέµβρη του 73 απέτρεψε τη δυ-
νατότητα µιας ελεγχόµενης από το στρατό
«δηµοκρατίας» και αποτέλεσε την αρχή του
τέλους για τη χούντα.

Γραφούµε και µιλάµε για όσα έγιναν στο
Πολυτεχνείο 35 χρόνια πριν και πλέον η αρι-
στερή ανάγνωση των γεγονότων δεν χρει-
άζεται µια ακόµα προσπάθεια µυθοποί-
ησης ή κοµµατικής αυτοεξύµνησης. Κάτι τέ-
τοιο έγινε άπειρες φορές στη διάρκεια της
Μεταπολίτευσης δεν προσέφερε όµως στην
Αριστερά ένα από τα πολυτιµότερα όπλα της,
την ικανότητα της να µαθαίνει από τις εµ-
πειρίες των συλλογικώς αγώνων και να προ-
χώρα εσωτερικεύοντας τες, να προσεγγίζει
µε θάρρος τις αδυναµίες της και να της υπερ-
βαίνει. Να µπορέσει να πει ότι στις Συντο-
νιστικές Επιτροπές η ιδεολογική και πολιτι-
κή αντιπαράθεση κάθε άλλο παρά ήπια
ήταν, αυτό όµως ποτέ δεν κυριάρχησε πά-
νω στην ανάγκη για κοινή δράση και σύν-
θεση. Ότι το φοιτητικό κίνηµα δεν έγινε
ιµάντας µεταβίβασης της φωτισµένης κοµ-
µατικής γραµµής, λειτούργησε µε την αυ-
τονοµία που πρέπει να αντιµετωπίζεται η κά-
θε κινηµατική διαδικασία στους κοινωνικούς
χώρους, ήταν οργανωµένο δηµοκρατικά
και ταυτόχρονα – σε αντίθεση µε την απου-
σία ΕΦΕΕ σήµερα - η συγκρότηση του ήταν
βασικό αίτηµα των αγώνων του τότε. Πως
έδωσε σε όσους ο δογµατισµός τους δεν
επέτρεπε να συλλάβουν την απτή απόδειξη
της δυνατότητας να γίνει ο τρόπος που η νε-
ολαία συγκροτείται στη σύνδεση της µε
τους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς και οι αν-
τιφάσεις που απορρέουν από αυτόν, προ-
νοµιακός χώρος για να δηµιουργηθούν ρι-
ζοσπαστικά κινήµατα. Πως κάποιες φορές
η έφοδος στον ουρανό ξεκινά από τη διεκ-
δίκηση του αυτονοήτου ακριβώς γιατί η κοι-
νωνική κίνηση που τα κινήµατα δηµιουργούν
είµαι αυτή που του δίνει τη δυνατότητα να γί-
νουν ανατρεπτικά. Σήµερα τουλάχιστον δεν
χρειαζόµαστε την ευκαιρία της επετείου
του Πολυτεχνείου για να πούµε ότι την
ιστορία τελικά την γραφούν οι αγώνες. Το ξέ-
ρουµε και είναι αρκετά για αυτό η ιστορία 2
χρονών φοιτητικών αγώνων

Πάνος Κορφιάτης, 2πρ Μαθηµατικού
www.2pr.daras.gr

Έχουν περάσει 35 χρονιά από τις µέρες του Νοέµβρη του 73. Τα γεγονότα της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου ακολουθούν τη συνεχεία των λαϊκών αγώνων που συνοδεύουν
όλη την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η Αντίσταση, ο εµφύλιος, οι αγώνες απέναν-
τι στο αυταρχικό µετεµφυλιακό κράτος, η ανάπτυξη του αριστερού κινήµατος τη δεκαετία
του 60 αφενός δηµιούργησαν την πολιτική κρίση του καθεστώτος που κατέληξε στην
εγκαθίδρυση της χούντας αφετέρου συνιστούν το αποτέλεσµα της παρουσίας και των
αγώνων της Αριστεράς, µε έντονα σηµάδια στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό.

Πολυτεχνείο
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Γ
ερουσιαστές και βουλευτές αντέ-
δρασαν χαρακτηρίζοντας το σχέ-
διο «σοσιαλιστικό». Το κατά πόσο
υφίσταται σοσιαλισµός που σώζει τις

αγορές και το νεοφιλελεύθερο οικονοµικό
µοντέλο είναι άλλο θέµα. ∆ε νοµίζουµε ότι
αξίζει να το αναπτύξουµε. Στην πραγµατι-
κότητα, πρόκειται για ενίσχυση των τραπε-
ζών από τα δηµόσια ταµεία µέχρι να ανα-
θερµανθεί η οικονοµία… Με άλλα λόγια, να
ιδιωτικοποιήσουµε τα κέρδη και να κοινω-
νικοποιήσουµε τις ζηµιές. Και έτσι να συ-
νεχιστεί η σηµερινή κατάσταση αλλά µε
προσωρινή επιτήρηση του κράτους. Σε τέ-
τοιες κρίσιµες περιόδους, όπου το κερδο-
σκοπικό κεφάλαιο παραλύει, δεν έχουν
κανέναν ενδοιασµό να σπαταλήσουν το δη-
µόσιο χρήµα για να το στηρίξουν. Σε αυτό το
σηµείο εύλογα θέτει κανείς το ερώτηµα πού
βρίσκονταν όλα αυτά τα υπέρογκα ποσά όταν
η αύξηση των δηµόσιων κοινωνικών δα-
πανών ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία.
Είναι προφανές ότι χρήµατα υπήρχαν – και
υπάρχουν – για να καλυφθούν οι εκάστοτε
κοινωνικές ανάγκες, χωρίς να διευρυνθεί
το δηµόσιο έλλειµµα και άλλα παρεµφερή,
τα οποία κατ’ επανάληψη έφερναν ως επι-
χειρήµατα οι δεξιές και σοσιαλδηµοκρατι-
κές κυβερνήσεις. Βέβαια, δεν περιµέναµε
την παγκόσµια κρίση για να αντιληφθούµε
ότι λεφτά υπάρχουν αλλά κατανέµονται άνι-
σα, υπέρ των ισχυρών και της κερδοφορίας
του κεφαλαίου. Και σα να µην φτάνουν
όλα αυτά, κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί την
επιτυχία του ρυθµιστικού σχεδίου, τη λήξη
ή έστω την αναχαίτιση της κρίσης.

Είναι γεγονός ότι ο καπιταλισµός διέρχε-
ται οικονοµική κρίση και µάλιστα σε παγ-
κόσµια κλίµακα. Ταξιδεύει από χώρα σε χώ-
ρα. Η αναταραχή ξεκίνησε στις ΗΠΑ, µόλις
άρχισε να υποχωρεί η αγορά των ακινήτων
το 2007. Έγινε, όµως, αντιληπτή από τα
χρηµατιστήρια τον Αύγουστο του 2007 µε τις
πρώτες αδυναµίες αποπληρωµής στεγα-
στικών δανείων. Πρόκειται για την χειρότερη
οικονοµική κρίση από το 1929. Ξεκινώντας,
λοιπόν, το υφεσιακό κλίµα από τις ΗΠΑ, στην

παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία έλαβε πλα-
νητικές διαστάσεις κρούοντας την θύρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά οι «27» πα-
ρέµειναν αδρανείς και δεν αντέδρασαν έγ-
καιρα γιατί η επιβολή εθνικών περιορι-
σµών ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο να φύγουν
τα επενδυτικά κεφάλαια προς τα εκεί που δεν
υπάρχουν περιορισµοί. Ξύπνησαν, όµως, και
άρχισαν να προβληµατίζονται βρισκόµενοι
αντιµέτωποι µε την συνεχή πτώση του χρη-
µατιστηριακού δείκτη. Η µόνη συντονισµέ-
νοι προσπάθεια των «27» ύταν η αύξηση της
εγγύησης των καταθέσεων. Όταν όµως η
κρίση γενικεύτηκε, η ενέργεια αυτή δεν ήταν
τίποτε και έπρεπε να εφαρµοστούν κοινά µέ-
τρα. ∆υστυχώς, οι αδυναµίες των «27» δεν
άργησαν να έρθουν στην επιφάνεια. Ποιες
είναι αυτές; Η γκρίνια των χωρών, όπως η
Ισπανία και η Φιλανδία, που δεν προσκλή-
θηκαν σε σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε µε
τους ηγέτες της Βρετανίας, Γερµανίας, Ιτα-
λίας και Γαλλίας. Επίσης, η αδικαιολόγητη
στάση της Μέρκελ, η οποία υποστηρίζει σθε-
ναρά ότι η Γερµανία θα στηριχθεί αποκλει-
στικά στις δικές της δυνάµεις αποτρέποντας
κάθε συζήτηση. Ακόµη, όταν η Κοµισιόν
πρότεινε εγγύηση των καταθέσεων µέχρι και
100.000 ευρώ, υπήρξαν αντιδράσεις από
υπουργούς της Λετονίας, Φιλανδίας και
Λουξεµβούργου καθώς υποστήριζαν ότι
αν καταρρεύσει το τραπεζικό σύστηµα οι κυ-
βερνήσεις τους είναι αδύνατον να αποζη-
µιώσουν τους καταθέτες. Συµπερασµατικά,
το κενό στην ευρωπαϊκή κορυφή είναι
απόλυτο και µόνιµο. Στην ευρωπαϊκή ζώ-
νη που έχει ενιαίο νόµισµα δεν υπάρχει ενι-
αία ηγεσία, ούτε ενιαία πολιτική. Μέγιστη ει-
ρωνεία είναι το γεγονός ότι και οι «27» απο-
φάσισαν όλοι µαζί ότι ο καθένας θα προ-
χωρήσει µόνος του. «Ο σώζων εαυτό σω-
θήτω».

Και αφού αναφέραµε πόσο ενωµένα αν-
τέδρασε η Ε.Ε. απέναντι στην κρίση – σί-
γουρα σαν µια γροθιά - , ας δούµε το κλίµα
που επικρατεί σε µερικές από τις χώρες ξε-
χωριστά. Στην Βρετανία, η κυβέρνηση του
Γκόρντον Μπράουν προέβη σε κρατικοποί-

ηση των µεγαλύτερων τραπεζών µε άµεση
ενίσχυση 50 δις λιρών.. Στην Γερµανία, η
καγκελάριος Αγκέλα Μέρκελ έσπευσε να εγ-
γυηθεί το 100% των γερµανικών καταθέσε-
ων, ενώ παρέµεινε αρνητική στην ιδέα για
δηµιουργία πανευρωπαϊκού ταµείου σω-
τηρίας. Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεµβούρ-
γο εθνικοποίησαν το 49% της τράπεζας For-
tis, αλλά και πάλι η προσπάθεια δεν ήταν αρ-
κετή για να βγάλει την τράπεζα από την κρί-
ση. Στην Γαλλία, ενώ ο υπουργός οικονοµι-
κών διαβεβαίωσε ότι καµία γαλλική τράπεζα
δεν χρειάζεται ενίσχυση, η κυβέρνηση προ-
ώθησε νοµοθεσία για τη δηµιουργία ειδικού
«σώµατος», µέσω του οποίου το κράτος θα
µπορεί να παρεµβαίνει στην εξαγορά µερι-
δίων αν χρειαστεί. Στην Ελβετία η κυβέρ-
νηση για πρώτη φορά µέσα σε πέντε χρό-
νια µείωσε τα επιτόκια. Στην Ισπανία, ο
Θαπατέρο δηµιούργησε ειδικό ταµείο ενί-
σχυσης των τραπεζών, έτσι ώστε οι τράπε-
ζες να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στην Ιταλία, ο
Μπερλουσκόνι συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και κάλεσε
τον κόσµο να κρατήσει τις µετοχές ιταλικών
επιχειρήσεων. Στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση
επέκτεινε τις εγγυήσεις των καταθέσεων.

Η ελληνική συγκυρία…
Όσον αφορά στη χώρα µας, η κατάσταση

είναι λίγο έως πολύ κωµικοτραγική. Η Ν∆,
όπως πάντα, εµφανίζεται κατώτερη των
περιστάσεων. Προτάσσει την διεθνή κρίση
ως δικαιολογία για την πλήρη αποτυχία
της οικονοµικής πολιτικής της, ενώ ταυτό-
χρονα προσπαθεί να µας καθησυχάσει δη-
λώνοντας ότι η Ελλάδα είναι προστατευµέ-
νη. Παρ’ όλα αυτά, µε µαθηµατική σιγουριά
αναµένεται αύξηση της ανεργίας και µείωση
των δηµόσιων εσόδων και του εισοδήµατος
των κοινωνικά ασθενέστερων στρωµάτων.
Ήδη ένα µεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοι-
νωνίας είναι υπερχρεωµένο και µάλιστα
στηρίζεται στο πλαστικό χρήµα. Τι ακριβώς
σηµαίνει αυτό; Ότι ουσιαστικά το τραπεζικό
σύστηµα είναι αυτό που κινεί τα νήµατα της

«Ο καθένας ανάλογα µε τις δυνάµεις του για τον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του». Η παραπάνω γνωστή έκφραση κυκλοφορεί εδώ
και καιρό στον αµερικάνικό τύπο. Προφανώς όχι για λόγους αναβίωσης της µαρξιστικής σκέψης στις ΗΠΑ, αλλά για να συνοδεύσει σκί-
τσα των Χένρι Πόλσον (υπουργός οικονοµικών των ΗΠΑ), Μπεν Μπερνάνκε (διοικητή της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ) και Μπους, οι
οποίοι ποζάρουν δίπλα στους Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν. Και όλη αυτή η ειρωνεία της δηµοσιογραφικής πένας αφορµάται από το λεγόµε-
νο ρυθµιστικό σχέδιο Πόλσον, το οποίο εν ολίγοις έχει σκοπό να διασώσει το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα µε κρατική χρηµατοδότηση των
τραπεζών. Συγκεκριµένα, αυτή η χρηµατοδότηση αγγίζει το πενιχρό ποσό των 700 δις δολαρίων!
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ελληνικής οικονοµίας.. Άρα, ένας πιθανός
κλονισµός θα επηρεάσει τη ζωή όλων µας.
∆υστυχώς ή ευτυχώς, µε τις διαστάσεις που
έχει πάρει το θέµα κανείς δεν µπορεί να
ασχοληθεί εγγενώς και να προτείνει λύσεις,
παρά µόνο οι αρµόδιοι οικονοµολόγοι,
στους οποίους καταφεύγουν οι δηµοσιο-
γράφοι για να βοηθήσουν τον κόσµο να «πά-
ρει µια ιδέα» και να µην τροµοκρατείται. Αυ-
τό που εξάγεται, βέβαια, από την «ενηµέ-
ρωση» αυτή δεν είναι κάτι το ουσιώδες, για-
τί πολύ απλά ο µέσος καταναλωτής δεν εί-
ναι σε θέση να κατανοήσει κάποιον οικο-
νοµικό όρο ή ορισµό, µε τους οποίους συ-
νήθως εκφράζονται οι οικονοµολόγοι. Οι δη-
µοσιογράφοι απ’ τη µεριά τους προσπαθούν
να εκτιµήσουν τα οικονοµικά στοιχεία και να
προβλέψουν τις επιπτώσεις που µπορεί
να έχει το λεγόµενο «κραχ» στο κοινωνι-
κοπολιτικό γίγνεσθαι και κατά συνέπεια
στην ζωή µας.

Είναι εντυπωσιακό πάντως το πόσο κα-
ταστροφικά και ανορθολογικά κατάφεραν να
διαχειριστούν την παγκόσµια οικονοµία οι
πολιτικές νεοφιλελεύθερες δυνάµεις παρέα
µε τα golden boys. Σε αδρές γραµµές, οι χώ-
ρες τις Ε.Ε. οφείλουν να δράσουν ενωτικά,
γιατί σε συλλογικά προβλήµατα δεν υπάρ-
χουν ατοµικές λύσεις.

Από όλα τα παραπάνω εξάγονται αµέσως
κάποια συµπεράσµατα. Πρώτον, δεν πρό-
κειται µόνο για οικονοµική κρίση, αλλά για
γενικότερη κρίση του καπιταλισµού. Ο πα-
ρασιτικός χαρακτήρας του νεοφιλελευθε-
ρισµού αναδεικνύεται ολοένα και περισ-
σότερο. Αυτό το σύστηµα έχει χάσει κάθε πο-
λιτική ευελιξία. Το νεοφιλελεύθερο δόγµα
που εκφράζεται µέσω της απόλυτης άφεσης
της πολιτικής στα χέρια της οικονοµίας και
ο µύθος της σταθερότητάς του ως σύστηµα
που αυτορυθµίζεται σχετικά εύκολα και
σε περιόδους ύφεσης καταρρίπτονται ολο-
σχερώς. Σε αυτή τη φάση το ερώτηµα που
τίθεται είναι πώς θα απαλλαχθούµε από αυ-
τό το κοινωνικοοικονοµικό µοντέλο και όχι
πώς θα το σώσουµε. Τώρα, περισσότερο από
ποτέ, χρειάζεται ένα συνολικό κίνηµα που
θα αντιτάσσεται στην λογική του κέρδους.
∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι κάθε κρίση
αποτελεί και µια νέα ευκαιρία. Ευκαιρία για
να αλλάξουµε τους πολιτικούς και κοινω-
νικούς συσχετισµούς που δρουν σε βάρος
της κοινωνίας και του µέλλοντός της. ∆ιό-
τι ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός…

Καραγιάννη Έφη, Κακκαβά Νεφέλη,
Πετροπούλου Ειρήνη

∆ικτυο Φαρµακευτικής



Κ
άπου εδώ αρχίζει η προσωπική µου
εµπειρία καθώς και το παιχνίδι "του
χαµένου θησαυρού". Κατάγοµαι από
ένα χωριό της Μυτιλήνης, τη Σκάλα

Σκαµιάς, που βρίσκεται στο πιο βόρειο σηµείο
του νησιού. Τα µίλια που απέχει από την Τουρ-
κία λιγοστά και κατά συνέπεια προτιµάται για
την προσάραξη των περιβόητων βαρκών. Οι
τυχεροί λοιπόν που κατάφεραν να επιβιώ-
σουν, φτάνουν στο χωριό εξαθλιωµένοι φέρ-
νοντας µαζί τους και το λάφυρο την βάρκα.
Μια µικτή µερίδα ντόπιων, χωρισµένων σε
οµάδες, ή οικογένειες, αναλαµβάνουν και από
ένα πόστο. "Αυτό το κοµµάτι της παράλιας
ανήκει στους τάδε, το άλλο στους δείνα και τα
λοιπά" Αν παρατηρηθεί κάποια βάρκα που
βγαίνει ή ανακαλύψουν οι "κυνηγοί - παί-

κτες" κάποια πολυάριθµη οµάδα µε-
λαψών ατόµων, τρέχουν κατευθείαν
στο καρτέρι που κατέχει η οµάδα τους!
Αν βρεθεί η βάρκα ή η µηχανή καλώς γιατί
τη δηλώνουν την επόµενη µέρα στο λιµενικό
και υπεισέρχεται στο όνοµα τους. Στη συνέ-
χεια µεταπωλείται και τα έσοδα µοιράζονται
στους "παίκτες". Υπάρχουν όµως και δυο προ-
βλήµατα για την διεξαγωγή του παιχνιδιού!
Πρώτον να βρεθεί η βάρκα στα σύνορα των
"µαρκαρισµένων περιοχών". Τότε η µάχη εί-
ναι σώµα µε σώµα και όποιος προλάβει, πρό-
λαβε. Το ξύλο αν και ορίζεται ως αντικανονική
ενέργεια, παρ' όλα αυτά είναι αναπότρεπτο
σε κάποιες περιπτώσεις. Το δεύτερο πρό-
βληµα είναι όταν ο "θησαυρός" δεν βρίσκεται
σε προφανές σηµείο. Σε αυτή τη περίπτωση

έχουµε την
ενεργή συµµετοχή

των χορηγών (βλέπε
µετανάστες) και την ανά-
πτυξη διαπροσωπικών

σχέσεων µε τους παίκτες. Στο τέλος η βάρκα
βρίσκεται... Όσο για τους πεινασµένους χο-
ρηγούς, αν είναι τυχεροί τρώνε ένα κοµµάτι
ψωµί και αν είναι ακόµη περισσότερο, τους
µαζεύουν οι θεατές – η αστυνοµία - και αφού
τους ξυλοφορτώσουν, σύµφωνα πάντα µε
τους κανόνες του παιχνιδιού, τους στέλνουν
στην Αθήνα. Εκεί το παιχνίδι αλλάζει. Οι “χο-
ρηγοί” µετατρέπονται σε “πιόνια” και οι “θεα-
τές” παίζουν “πλακωτό”...

Νικολέτα 2πρ Μαθηµατικού,
www.2pr.daras.gr
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Το παιχνίδι
του χαµένου θησαυρού

Τ
ο Στέκι όµως είχε και την πολιτιστική
του ζωή, µουσική, παιχνίδια, γλέντια,
εκθέσεις. Σ’ αυτό το χώρο συνάντησης
ανθρώπων και ιδεών δηµιουργήθηκαν

οµάδες, έγιναν νέες γνωριµίες, ήρθαν κοντά
διαφορετικοί κόσµοι. Τη φροντίδα του στεκιού
είχε µια οµάδα από έλληνες και µετανάστες
που λειτουργώντας µε ορούς αυτοδιαχείρισης

του χώρου κατάφερε να δώσει ζωή σε ένα
πρωτότυπο εγχείρηµα που µέχρι σήµερα
προσφέρει πολλά στην προσπάθεια να χτιστεί
ένας κόσµο που να χωρά πολλούς κόσµους.

Ναι είναι ένας ζωντανός, αυτόδιαχειριζό-
µενος χώρος! Η κινητοποίηση µελών µετα-
ναστευτικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων
αλλά κυρίως απλών ανένταχτων ανθρώπων
είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να διατη-
ρείται ζωντανό το στέκι και να προσφέρει. Κά-
νει δυνατό τόσο να έρθουν σε επαφή άτοµα
από διαφορετικές χώρες, να ανταλλάξουν εµ-
πειρίες και να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον,
όσο και το κοµµάτι της υποστήριξης ανθρώ-
πων που βρεθήκαν µονοί, χωρίς πόρους και
χωρίς καµιά βοήθεια στη χωρά µας. Απέναντι
στη στάση του επισήµου κράτους, που κυ-
µαίνεται από αδιαφορία - στην καλύτερη πε-
ρίπτωση - ως ανοιχτή εχθρότητα, υπάρχει η
αλληλεγγύη του στεκιού. Υλική στήριξη, που
µεταφράζεται π.χ. σε ρούχα προσφορά φιλών

του στεκιού, πληροφόρηση για τα δικαιώµα-
τα τους και νοµική υποστήριξη, µαθήµατα ελ-
ληνικών αλλά και µαθηµατικών, η ευκαιρία
κοινωνικοποίησης µέσα σε ένα χώρο που δεν
τους αντιµετωπίζει σαν «ξένους», είναι µερι-
κά µονό από όσα γίνονται για να δείξουν ότι
η ελπίδα για έναν άλλον κόσµο, ανοιχτό στη
διαφορετικότητα µπορεί να γίνει µέσα από τις
πιο απλές πράξεις, αυτές που δείχνουν αλ-
ληλεγγύη.

Λίνα Μητσιογιάννη, 2πρ Μαθηµατικού
www.2pr.daras.gr

Η ιστορία του Στεκιού Μεταναστών ξεκινά-
ει το 1997 στα Εξάρχεια (σήµερα βρίσκεται
στην οδό Τσαµαδού 13), µε πρωτοβουλία του
∆ικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύ-
γων και Μεταναστών. Μέσα σε εποχές πού
η ένταση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
το επίτασσε, φτιάχτηκε ένας χώρος συνάν-
τησης µεταναστών και ελλήνων, ένας χώρος
αλληλεγγύης, συνύπαρξης, ελευθερίας, αν-
ταλλαγής. Στο Στέκι γίνονται συναντήσεις κοι-
νοτήτων, η συνέλευση του συντονιστικού των
αντιρατσιστικών και µεταναστευτικών οργα-
νώσεων, εκδηλώσεις, µαθήµατα και συζη-
τήσεις, ενώ επίσης λειτουργούσε γραφείο
ενηµέρωσης µεταναστών και προσφύγων.
Εδώ γεννήθηκε και η ιδέα για το αντιρατσι-
στικό φεστιβάλ.

κόσµους

NEW
VERSION

Είναι κοινός τόπος πως τα τελευταία χρόνια συρρέουν κατά χιλιάδες φίλοι µας από τις χώρες του περσικού κόλπου, λόγω των κοινωνι-
κοπολιτικών συνθηκών που επικρατούν στον τόπο τους. Φτώχια, πόλεµοι και πείνα. Έρχονται κάνοντας όνειρα για µια καλύτερη ζωή,
αναζητώντας τη δική τους "γη της επαγγελίας"! Ξεπουλούν τα πάντα προκειµένου να πληρώσουν τους µεσολαβητές που θα τους δείξουν
τον δρόµο - δρόµο µακρύ που ξεκινά από τα βάθη της Ασίας µέχρι και τα γειτονικά παράλια της Τουρκιάς. Ταξιδεύουν µέρες - εβδοµά-
δες ολόκληρες πεινασµένοι, ρακένδυτοι και µε τα µωρά τους στην αγκαλιά να κλαίνε. Στην γειτονική Τουρκιά θα προµηθευτούν µια βάρ-
κα και µια µηχανή που θα τους βοηθήσουν να διασχίσουν τα χωρικά ύδατα για να φτάσουν στην περιβόητη Ευρώπη.



Τ
ο ελληνικό κράτος έχει αποφασίσει
να δείξει τα δόντια του στους µετα-
νάστες και στους πρόσφυγες και
στην ουσία έχει καταργήσει το πο-

λιτικό άσυλο. Είµαστε η ευρωπαϊκή χώρα
που δίνει λιγότερο πολιτικό άσυλο από
όλες. Για να κάνει κάποιος αίτηση ασύλου
χρειάζεται να ακολουθήσει µια εξευτελιστική
και µακρόχρονη διαδικασία (κρατάει 2 χρό-
νια!), την οποία µέχρι να ολοκληρώσει είναι
παράνοµος και κινδυνεύει µε απέλαση ανά
πάσα στιγµή. Το κόστος αυτής της διαδικα-
σίας (παράβολα, επίσηµες µεταφράσεις κτλ)
είναι απλώς αδύνατον να πληρώσει κάποι-
ος ξένος εργάτης που βρέθηκε πεινασµένος
ή κυνηγηµένος στη χώρα µας. Μάλιστα η
υποδιεύθυνση αλλοδαπών εδώ και αρκε-
τές εβδοµάδες, παράνοµα και αυθαίρετα, αρ-
νούταν την παραλαβή αιτήσεων ασύλου
από αλλοδαπούς. Αυτή η κατάσταση οδηγεί
χιλιάδες µετανάστες να περιµένουν µάταια
έξω από το τµήµα αλλοδαπών στην Πέτρου
Ράλλη µήπως και καταφέρουν να νική-
σουν τη γραφειοκρατία και τον ρατσισµό και
πάρουν το πολυπόθητο πολιτικό άσυλο.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου έξω από το
τµήµα αλλοδαπών ήταν συγκεντρωµένοι
3000 µετανάστες. Η αστυνοµία αποφασίζει
να «βάλει σε σειρά» τους µετανάστες χρη-
σιµοποιώντας τα γκλοµπ, ανελέητο ξύλο, δα-
κρυγόνα. Λόγω και του µεγάλου συνωστι-
σµού τραυµατίζονται σοβαρά 20 άνθρωποι.
Όµως η αγριότητα δεν σταµατά εκεί. Τα ΜΑΤ
καταδιώκουν τους µετανάστες στους γύ-
ρω δρόµους µε αποτέλεσµα ένας 24χρο-
νος Πακιστανός, µέσα στον τρόµο του,
στην προσπάθεια του να µην ποδοπα-
τηθεί από τις ορδές των ΜΑΤ πέφτει στο
ρέµα στο Βοτανικό και σκοτώνεται. Η
σωστότερα δολοφονείται.

Η δολοφονία ενός νέου ανθρώπου και
η απαράδεκτη ανακοίνωση της αστυ-
νοµίας που µε γελοία επιχειρήµατα
προσπαθεί να απαρνηθεί τις ευθύνες
συµπληρώνει τα συνεχή βασανιστήρια
µεταναστών στο τµήµα - κολαστήριο του
Άγιου Παντελεήµονα και αλλού, τις
συνθήκες στα «στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης» στη Μυτιλήνη και στο Λαύριο,
το κυνηγητό στα σύνορα. Την άλ-
λη όψη της άγριας
εκµετάλλευσης της
εργασίας αυτών
των ανθρώπων στα
ελληνικά χωράφια
(Μανωλάδα κτλ) κυ-
ριολεκτικά για ένα
κοµµάτι ψωµί, την ερ-
γασία χωρίς κανένα
δικαίωµα στις ελληνικές
επιχειρήσεις και οικοδοµές, την άγρια

σεξουαλική εκµετάλλευση των µετανα-
στριών κυρίως. Όλες αυτές τις επικερδείς
δραστηριότητες στις οποίες οφείλεται το
«θαύµα» της «ανάπτυξης» της ελληνικής οι-
κονοµίας.

Εµείς από τη µεριά της ριζοσπαστικής αρι-
στεράς απαντάµε ότι η οργή µας µεγαλώνει
και θρέφει την αλληλεγγύη µας . Συνεχί-
ζουµε και εντείνουµε τη δράση µας για έναν
κόσµο που να χωράει πολλούς κόσµους.
Ενάντια στο ρατσισµό, την ξενοφοβία και την
εκµετάλλευση. Απαντάµε ότι όλοι οι εργά-
τες δεν µπορεί παρά να έχουν ίσα δικαιώ-
µατα και ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι λα-
θραίος. ∆ιεκδικούµε τη νοµιµοποίηση όλων
των µεταναστών και µεταναστριών και τη χο-
ρήγηση πολιτικού ασύλου στους πρόσφυ-
γες. Την ίδια στιγµή που η κρίση της εργα-
σίας εντείνεται, που οι µισθοί είναι καθη-
λωµένοι και οι τιµές απογειώνονται, που το
δικαίωµα στην εργασία, στη µάθηση και στην
υγεία πλήττεται αντιλαµβανόµαστε ότι µόνο
όλοι µαζί, έλληνες και ξένοι, οι νέοι και οι
εργαζόµενοι µπορούµε να διεκδικήσουµε
αυτά που µας ανήκουν και αυτά που µας αξί-
ζουν.

Γιώργος Μπασκόζος, Ηλίας Τζαφάς
Αριστερή Ενότητα ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ-

∆ίκτυο Πληροφορικής
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Όταν η
αστυνοµία
δολοφονεί
προστατεύοντας
τα «σύνορα»
στην Πέτρου Ράλλη
Πόσο αξίζει η ανθρώπινη ζωή; Αναλόγως το
χρώµα του δέρµατος, τη γλώσσα, τη θρη-
σκεία. Ειδικά µάλιστα, αν έρχεται από µακριά
και έχει ανάγκη να δουλέψει για να ζήσει η
αξία πέφτει κατακόρυφα. Αυτή είναι, χρόνια
τώρα η λογική του ελληνικού κράτους, της
αστυνοµίας και όλων των κατασταλτικών µη-
χανισµών. Αυτή η λογική κορυφώθηκε και
απέκτησε υλικότητα το πρωί της Κυριακής 26
Οκτωβρίου όταν η κτηνώδης επίθεση της ελ-
ληνικής αστυνοµίας σε µετανάστες που πε-
ρίµεναν στην ουρά για να ζητήσουν πολιτι-
κό άσυλο κατέληξε σε έναν νεκρό και 20 σο-
βαρά τραυµατίες.



Τι αποσύρθηκε:
Κοινό επώνυµο συζύγων

Μ
ε το νόµο του 1983, είχε οριστεί ότι
η γυναίκα διατηρούσε το οικογε-
νειακό της επώνυµο και µετά το
γάµο υποχρεωτικά. Με αυτό τον

τρόπο διασφαλιζόταν η ουσιαστική κατοχύ-
ρωση της ισότητας των φύλων και της αυ-
τοτέλειας και συνέχειας της προσωπικότη-
τας της γυναίκας. Η αρχική µορφή του
ισχύοντος νόµου περιελάµβανε και την άρ-
ση αυτής της υποχρεωτικότητας, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα στους συζύγους να έχουν το
ίδιο επώνυµο, εφόσον το επιθυµούσαν και οι
δύο, µε το πρόσχηµα ότι έτσι αποφεύγονται
προβλήµατα απόδειξης της συγγενικής σχέ-
σης κατά τη διενέργεια συναλλαγών στο
εξωτερικό.

Η διάταξη αυτή φυσικά και αποσύρθηκε
πριν την κατάθεση του νοµοσχεδίου, κάτω
από την κοινωνική πίεση που υπέστη η κυ-
βέρνηση, αφού µε βάση µια ρεαλιστική ανά-
γνωση της κοινωνικής πραγµατικότητας,
δεν θέλει και πολλή φαντασία για να κατα-
λάβουµε ότι στις περισσότερες των περι-
πτώσεων πίεση για αλλαγή του επωνύµου
µετά το γάµο ασκείται στη γυναίκα, ενώ η
συγγενική σχέση µεταξύ συζύγων αποδει-
κνύεται εύκολα και χωρίς την προσφυγή σε
τέτοιου είδους αναχρονιστικά µέτρα, µε την
απλή αναφορά στην ταυτότητα του ονόµατος
συζύγου.

Συνεπιµέλεια
Στην τροποποίηση του 1983 καθιερώθηκε

για πρώτη φορά η κοινή γονική µέριµνα του
παιδιού, που αντικατέστησε την “πατρική
εξουσία”. Στην περίπτωση της λύσης του γά-
µου στη ρύθµιση της γονικής µέριµνας η έν-
νοια του συµφέροντος του παιδιού ήταν κυ-
ρίαρχη, ενώ το ποιό είναι το συµφέρον του
παιδιού, το έκρινε το δικαστήριο, παίρνοντας
υπ’ όψη του την γνώµη των γονέων, του ίδι-
ου του παιδιού αν είναι πάνω από 14 χρονών
και την έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας (που
ποτέ δεν δηµιουργήθηκε). Το σχέδιο που προ-
τάθηκε (και αποσύρθηκε) όριζε ότι η γονική
µέριµνα είναι κοινή, ή ρυθµίζεται από συµ-
φωνία των γονέων µε συµβολαιογραφικό έγ-
γραφο, δηλαδή είναι θέµα ιδιωτικό των γο-
νέων και µόνο σε περίπτωση διαφωνίας
επεµβαίνει η πολιτεία δικαστικά. Η παρού-
σα ρύθµιση σύµφωνα µε γυναικείες οργα-
νώσεις, ούτε σκόπιµη ήταν και επιπλέον ήταν

ατελής και δεν αντιµετώπιζε τα υπάρχοντα
προβλήµατα, αφού στην πραγµατικότητα τα
πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Το ζήτηµα της
οµαλής ανάπτυξης της προσωπικότητας και
της ζωής ενός ανηλίκου είναι ζήτηµα που
αφορά, όχι µόνο τους γονείς του αλλά και την
κοινωνία. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακό-
µα και κατά την διάρκεια του γάµου, απαιτείται
παρέµβαση της πολιτείας για την διασφάλι-
ση του συµφέροντος του ανηλίκου (περι-
πτώσεις βίας κατά των ανηλίκων κ.λπ.).
Στην περίπτωση όµως της λύσης του γάµου
η διαφωνία των γονέων, σε σχέση µε τα ζη-
τήµατα που αφορούν το παιδί είναι αν όχι ο
κανόνας, πολύ συχνή. Ακόµα και στις περι-
πτώσεις που οι γονείς έχουν συµφωνήσει στα
ζητήµατα της γονικής µέριµνας και της επι-
κοινωνίας των παιδιών µε τον άλλο γονέα ,
ή έχει εκδοθεί απόφαση για τα θέµατα αυτά,
πολύ συχνά η απόφαση αυτή παραβιάζεται.

Το πώς θα εξασφαλισθεί η τήρηση των
αποφάσεων αυτών, είναι ένα άλλο µεγάλο ζή-
τηµα, το οποίο θα µπορούσε να λυθεί µόνο
µέσα από την ύπαρξη και λειτουργία µίας κοι-
νωνικής υπηρεσίας, στελεχωµένης µε το κα-
τάλληλο προσωπικό (κοινωνιολόγων, ψυ-
χολόγων), που θα παρεµβαίνει συµβουλευ-
τικά προς τους γονείς και εισηγητικά προς το
δικαστήριο. Αναγκαία είναι επίσης η θέσπι-
ση «οικογενειακού δικαστή», πράγµα που
αποτελεί απαίτηση, όλου του νοµικού κόσµου.

Τι πέρασε:
Υιοθεσίες

Ο νέος νόµος, όσον αφορά τις υιοθεσίες,
µέσα σε άλλα αντιδραστικά, παρέχει και τη
δυνατότητα στον υποψήφιο γονέα να προ-
σθέσει στο κύριο όνοµα του θετού τέκνου και
άλλο, δεύτερο, ή ακόµη να απαλείψει εντε-
λώς το κύριο όνοµα που έχει το παιδί. Η δυ-
νατότητα αυτή δίνεται στους νέους γονείς µέ-
σα σε µια χυδαία ρατσιστική και ξενοφοβι-
κή λογική έτσι ώστε να καλύψουν τις περι-
πτώσεις εκείνες που το υιοθετούµενο παιδί
έχει αλλοδαπή καταγωγή και το όνοµά του εί-
ναι ξένο προς την ελληνική κοινωνική πραγ-
µατικότητα και προδίδει την καταγωγή του!

Σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης
Αφήσαµε την «καυτή πατάτα» του πακέτου

για το τέλος. Το σύµφωνο ελεύθερης συµ-
βίωσης, παρουσιάστηκε από την κυβέρνη-
ση σαν µια εναλλακτική µορφή συµβίωσης,
η οποία διαλύεται τόσο εύκολα όσο εύκολα
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Μέσα στον Οκτώβρη ψηφίστηκαν από τη Βου-
λή οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, τις
οποίες η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει ως
«Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παι-
δί, την κοινωνία». 25 χρόνια µετά από την
ιστορική µεταρρύθµιση, που είχε δώσει προ-
οδευτικό χαρακτήρα στα ζητήµατα του οικο-
γενειακού δικαίου (π.χ. αντικατάσταση της
«πατρικής εξουσίας» µε την κοινή γονική µέ-
ριµνα, κατάργηση του θεσµού της προίκας
κ.τ.λ.) και εν µέσω γενικής κατακραυγής από
τη µεριά γυναικείων οργανώσεων και πολι-
τικών κοµµάτων, αλλά και ανθρώπων του
ακαδηµαϊκού χώρου, η κυβέρνηση προσπά-
θησε να περάσει αποσπασµατικές ρυθµί-
σεις, οι οποίες, ή αποτελούσαν συντηρητική
αναδίπλωση σε σχέση µε τα έως τώρα
ισχύοντα, ή δηµιουργούσαν αντί να επι-
λύουν προβλήµατα, ή ήταν άτολµες, έτσι
ώστε να µη δίδεται λύση στα υπαρκτά σηµε-
ρινά προβλήµατα. Ένα µέρος του νοµοσχεδίου
αποσύρθηκε κάτω από αυτή την πίεση, αλλά
θα ήταν ενδιαφέρον να δούµε και κάποιες
διατάξεις του, οι οποίες παρόλο που δεν µπή-
καν τελικά στο νοµοθετικό πλαίσιο , ωστόσο
φανερώνουν τις διαθέσεις της κυβέρνησης
όταν συνέτασσε το εν λόγω νοµοσχέδιο.

Οικογενειακό δίκαιο
25 χρόνια πίσω



συνάπτεται. Ωστόσο, µέσα στο νόµο διευ-
κρινίζεται η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο
ετερόφυλα και όχι οµόφυλα ζευγάρια,
πράγµα που αντίκειται στην υποχρέωση της
Πολιτείας να εξασφαλίζει στα µέλη µιας κοι-
νωνίας την απόλαυση των δικαιωµάτων
τους, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ισό-
τητα και την αλληλεγγύη, χωρίς διακρίσεις
κοινωνικές, οικονοµικές, φυλής ή φύλου.
Η Ελλάδα, είναι από τις λίγες χώρες στην Ευ-
ρώπη που δεν ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ
οµόφυλων ζευγαριών όσον αφορά ζητήµατα
ασφάλισης, κοινωνικών παροχών, καθώς
και κληρονοµικά ζητήµατα. Παντού όπου
έχει θεσµοθετηθεί αυτή η µορφή συµβίω-
σης, είχε ως σκοπό τη αυτήν ακριβώς τη
ρύθµιση.

Εποµένως, µε την εξαίρεση που εισάγε-
ται για τα οµόφυλα ζευγάρια δεν µπορεί πα-
ρά να δηµιουργούνται πολίτες δεύτερης κα-
τηγορίας, οι οποίοι δεν απολαµβάνουν βα-
σικά και αναφαίρετα δικαιώµατα λόγω
απαράδεκτων ηθικά και νοµικά διακρίσε-
ων ως προς το φύλο και το σεξουαλικό τους
προσανατολισµό.

Εν κατακλείδι…
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι από το 1983

πολλά πράγµατα έχουν αλλάξει ως προς τα
κοινωνικά ήθη, πράγµα που όντως επιτάσ-
σει την πραγµατοποίηση ρυθµίσεων που να
αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή. Εξακο-
λουθεί λοιπόν να υπάρχει η αναγκαιότητα, τα
ζητήµατα του οικογενειακού δικαίου που τέ-
θηκαν, να αντιµετωπισθούν επιτέλους µε σο-
βαρότητα και µετά από µία ευρεία συζήτηση,
στην οποία να συµµετέχουν όλοι οι φορείς: νο-
µικός κόσµος-ψυχολόγοι-γυναικείες οργα-
νώσεις-οργανώσεις µονογονεϊκών οικογε-
νειών κτλ, πράγµα που προφανώς δεν έγινε
στην προκείµενη περίπτωση.

Θεοδώρα Βελώνα
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

Ας ξεκινήσουµε λοιπόν από µια κοινή βάση. Θεωρείται εγκληµατική αµέλεια αν πεθάνει κά-
ποιος δίπλα σου και δεν το παράσχεις τις πρώτες βοήθειες; ∆εν θα ήταν αξιόποινη πράξη;
Και όµως γιατί καθένας από εµάς δεν διώκεται ποινικά; Ας εξετάσουµε τις κατασυρροήν
εγκληµατικές ενέργειες όλων µας.

Εγκληµατική

αµέλεια
Εγκληµατική

αµέλεια

Πείνα: Πόσα άτοµα πεθαίνουν λόγω αυ-
τής, ενώ υπέρµετρες ποσότητες φαγητού πε-
τιούνται καθηµερινά. Συγκεκριµένα παρά-
δειγµα ο στρατός, καταναλώνει πολύ λιγό-
τερο φαγητό από το προσφερόµενο ενώ το
υπόλοιπο καταλήγει στα σκουπίδια διότι οι
εκπρόσωποι του ισχυρίζονται ότι δεν έχουν
βρει ακόµα τον τρόπο διανοµής του, µόνο
οτιδήποτε είναι σε τυποποιηµένη συ-
σκευασία που περισσεύει µπορούν. να
διανέµουν. (πχ κουτιά γάλατος). Και ιδού το
ερώτηµα: είστε τόσο άχρηστοι ή το κάνετε
επίτηδες.

Ναρκωτικά: Πέρα από τις γνωστές αιτίες
όπως κοινωνικές ανισότητες, η κοινωνική
αλλά και αξιακή κρίση, έλλειψη ενηµέρω-
σης, όποιος αναζητήσει τις ευθύνες του κρά-
τους, θα χαρακτηριστεί επιεικώς ιδεαλιστής.
Πως όµως ακούγεται να πρέπει να περιµέ-
νει ο «άρρωστος», τρία µε τέσσερα χρόνια,
για να εισέλθει στον ΟΚΑΝΑ;

Τροχαία: Έρευνες έδειξαν ότι εκατοντάδες
συνάνθρωποι µας σκοτώνονται λόγω κα-
τασκευαστικών αµελειών στους δρόµους.
Καθηµερινά ακούµε κοινότυπες εκφρά-
σεις του τύπου: «χαλασµένη µπαργιέρα
στοίχισε τη ζωή…». Τέλος ένα µέτρο θα ήταν
η χρήση του γνωστού «κόφτη» που επιτρέ-
πει στον οδηγό να αναπτύξει συγκεκριµένο

όριο ταχύτητας. Αλλά είναι το κράτος για ρη-
ξικέλευθες ιδέες; Θα καταρρεύσει αφού στη-
ρίζεται στους επιχειρηµατικούς συσχετι-
σµούς;

Το γνωστό επιχείρηµα για να νοµιµοποι-
ήσει το παραπάνω στη συνείδηση των πο-
λιτών είναι η έλλειψη χρηµάτων. Και η
αλόγιστη σπατάλη χρηµάτων που όλοι µας
γνωρίζουµε; Αλλά και αυτό να µη γινότανε,
η νοοτροπία τους µας δείχνει την προτίµη-
ση τους στην υλικοτεχνική ανάπτυξη σε σχέ-
ση µε την πνευµατική.

Όµως όλοι είµαστε εγκληµατίες αφού
δεν ανατρέπουµε το παραπάνω σύστηµα και
όλοι ξέρουµε - το τονίζω για να µη χαρα-
κτηριστώ γραφική - ότι µε µία µαζική αντί-
δραση του λαού, το βλέπουµε και στο πο-
λιτικό σκηνικό, πως αλλάζουν οι τοποθετή-
σεις των «πολιτικάντηδων». Για το πέρασµα
όµως σ’ ένα διαφορετικό πολιτικό επίπεδο
χρειάζεται αλλαγή των πνευµατικών δοµών.
Η ανάπτυξη λοιπόν αντικινήτρων αυτών
απαιτεί τη συµβολή παιδαγωγών, κοινω-
νιολόγων, ψυχολόγων που θα διερευνήσουν
τις συνέπειες που έχει η κατολίσθηση των
αξιών στην εποχή µας.

Πολύχρονου Μαρία
Μαθηµατικό

Εξευωνύµων 25�



26 Εξευωνύµων�

∆
εν χρειάζεται όµως να πάµε πολύ πί-
σω στο παρελθόν για να αποδεί-
ξουµε το παραπάνω. Αρκέι να κοι-
τάξουµε τα τρία τελευταία χρόνια

και θα συνειδητοποιήσουµε πως κάθε άλλο
παρά υπερβολική και µακρινή είναι η ορ-
γουελική κοινωνία.

Ας ξεκινήσουµε µε το ζήτηµα της αστυνό-
µευσης. Κάνοντας µια βόλτα στο κέντρο της
Αθήνας, ιδιαίτερα το βράδυ, πληθώρα αστυ-
νοµικών δίνουν τη εντύπωση πως προστα-
τεύουν γωνίες και στενά µαζί µε τις κάµερες
που στραµµένες στις πλατείες ελέγχουν την
κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόµους

πρωί και βράδυ. Η λύση στα ποικίλα
κοινωνικά προβλήµατα δεν

έρχεται µέσα από την
περιστολή των
δηµοκρατικών

µας δικαιωµάτων
περνάει µέσα από

µία ουσιαστική κοινωνική παιδεία. Μια
παιδεία που θα εντείνει τις αντιστάσεις και θα
αναδείξει τα κοινωνικά προβλήµατα και τις λύ-
σεις τους.

Και στην αστυνόµευση και την φανερή
τους παρουσία έρχονται να προ-
στεθούν κι άλλα. Ας
αναλογιστούµε και
την διαδικτυακή πα-
ρακολούθηση όπου
εκτός από τα στοιχεία µας, τις συ-
νοµιλίες µε γνωστούς και φίλους µπορούν να
δουν τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκαµε, το
υλικό που κατεβάσαµε κ.λ.π. Ο καηµένος ο
Όργουελ είχε περιοριστεί σε αιφνιδιαστικούς
ελέγχους από το παράθυρο µε ελικόπτερο πε-
ριπολίας...

Όσον αφορά την καταστολή, να αναφερ-
θούµε στη χρήση βίας και χηµικών που χρη-
σιµοποιήθηκαν και απέναντι σε φοιτητές,
εργαζόµενους, ακόµα και συνταξιούχους που
αποτελούν πλέον πασίγνωστα γεγονότα (γε-
γονός µε ζαρντινιέρα, πράσινα παπούτσια
κ.λ.π) αλλά και να σταθούµε σε ένα γεγονός
που συνέβη στις 26 του Οκτώβρη, όταν δυ-
νάµεις της αστυνοµίας επιτίθενται σε συγ-
κέντρωση µεταναστών και σκοτώνουν έναν
πακιστανό, ενώ στέλνουν και άλλους τραυ-
µατίες στο νοσοκοµείο. Κι όµως δεν είχαν την

αξιοπρέπεια να ζητήσουν δηµοσίως ένα ψεύ-
τικο συγγνώµη. Το γεγονός αποσιωπήθηκε.
Περιµένουµε τις επόµενες κινητοποιήσεις

Σκοπός µας γράφοντας αυτή τη στήλη υπήρξε πρώτον, η επιλογή αποσπασµάτων από κείµενα και έργα, λιγότερο ή περισσότερο γνωστά,
που θα σχετίζονται µε την επικαιρότητα αναδεικνύοντας έτσι τη διαχρονικότητα της γνήσιας τέχνης και δεύτερον, η συγγραφή κειµένου
που θα εισάγει και θα αντλεί προβληµατισµούς από τα επιλεγµένα αποσπάσµατα. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή τη φορά διαβάζουµε το
”1984” του Τζωρτζ Όργουελ και θέτουµε το ζήτηµα της αστυνόµευσης, της καταστολής και της προσπάθειας ελέγχου της σκέψης µας από
την εξουσία.

Ο Όργουελ
υπήρξε αισιόδοξος...



για να δούµε την επόµενη κίνηση...
Περνώντας στο ζήτηµα που αφορά τον

έλεγχο της ελεύθερης σκέψης διακρίνουµε
δύο πτυχές. Η πρώτη, µεταφράζει τον έλεγ-
χο σε παρακολούθηση και η δεύτερη σε κα-
τεύθυνση της σκέψης. Η πρώτη ερµηνεία ανα-
φέρεται στην διαδικτυακή παρακολούθηση
(που είναι και ο σύγχρονος τρόπος) που δίνει
τη δυνατότητα σχηµατισµού προφίλ προσω-
πικότητας ανάλογα µε τους e-φίλους που
φαίνεται να έχει κάποιος, τις σελίδες που επι-
σκέπτεται, τα προσωπικά δεδοµένα που έχει
δώσει και συνεχίζει να δίνει ανεβάζοντας φω-
τογραφίες σε διαδικτυακούς τόπους όπως το
facebook. Έτσι έχοντας αρκετά στοιχεία για το
ποιός είσαι µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν
σε µία δεδοµένη στιγµή µε σκοπό να σε εγ-
κλωβίσουν και να σε πιέσουν προς όφελός

τους.
Η δεύτερη ερµηνεία τώρα

είναι βαθύτερη και ση-
µαντικότερη κα-

θώς αφορά
την προσπά-

θεια να κατευ-
θύνουν τη σκέψη µας και να την

αποµακρύνουν από επικίνδυνα για αυτούς µο-
νοπάτια. Ωστόσο η προσπάθεια τους αυτή εί-
ναι κεκαλυµµένη και απαιτεί την κατανόηση
του στόχου τους πίσω από συγκεκριµένες
ενέργειες. Χαρακτηριστικά µπορούµε να ανα-
φέρουµε µερικά παραδείγµατα. Πρώτον της
τηλεόρασης, όπου µε τον εκφυλισµό των
συζητήσεων στα πάνελ και την απλόχερη
προσφορά όγκου υποκουλτούρας, υποβάθ-
µισαν το επίπεδο του τηλεθεατή καθιστώντας
τον απρόθυµο να παρακολουθήσει µία σοβαρή
κουβέντα ενώ την ίδια στιγµή βλέπει ευχα-
ρίστως σίριαλ που αναφέρονται σε εξιδανι-
κευµένους οικονοµικά κόσµους µε µοναδικά
προβλήµατα να είναι τα επιφανειακά και κα-
κογυρισµένα ερωτικά τρίγωνα. Με το καιρό
επιτυγχάνουν µία µερίδα του κόσµου να θε-
ωρεί πως όλοι τα ίδια είναι σταθεί αποχαυ-
νωµένος ανάµεσα στα καθηµερινά του προ-
βλήµατα, να αναζητήσει το πάθος στη ζωή του
µέσα στις σαπουνόπερες και µια δύο φορές
την τετραετία να ασκήσει ξανά το δηµοκρατι-
κό του δικαίωµα και να γυρίσει σπίτι του. Αυ-
τό ήταν το εύκολο κοµµάτι. Η κατάσταση ζο-
ρίζει όµως όταν έρχονται στο ζήτηµα πολιτι-
κοποιηµένων ανθρώπων ή οµάδων που δια-
θέτουν χρόνο για να σκεφτούν, να προβλη-
µατιστούν και να δραστηριοποιηθούν, όπως
είναι οι φοιτητές που αποτελούν πάντα πρω-
τοπόρο κοµµάτι της κοινωνίας.

Όµως και για µας βρήκανε λύση. Εντατι-
κοποίηση! Μια σου λέει οι διαγραφές, από την
άλλη είναι και το άσυλο...και αυτό ήταν. Ρου-
φώντας το χρόνο µας και τη φαιά µας ουσία
εξασφαλίζουν την έλλειψη διάθεσης για ενα-
σχόληση µε τα κοινά, το συνδικαλισµό, τη συµ-
µετοχή στις Γενικές συνελεύσεις των φοιτη-
τικών συλλόγων και λιγότερη πολιτικοποίηση

και άµεση ένταξη σε ρυθµούς
άγχους και έντασης. Στόχος
επετεύχθη! Ένα πλήρες και
ολοκληρωµένο σχέδιο που βά-
ζει στο στόχαστρο την ελεύθε-
ρη σκέψη. Ο Όργουελ κάποτε
φαντάστηκε την αστυνοµία της
σκέψης που συλλαµβάνει και
συµµορφώνει όσους σκέ-
φτονται ελεύθερα. Σήµερα
προσπαθούν απλώς να τους
εξαφανίσουν.

Το συµπέρασµα αυτού του
κειµένου δεν είναι και δεν
πρέπει να είναι ότι ο Όργουελ
ήταν σηµαντικά ευφυής και
αποτύπωσε µέσω αλλεπάλλη-
λων αλληγοριών µία κατάστα-
ση που προσεγγίζει την πραγ-
µατικότητα. Το σηµαντικό θέµα
είναι πως η τέχνη µπορεί και
πρέπει να µας προβληµατίζει,
να θέτει ζητήµατα και να πυ-
ροδοτεί γόνιµες συζητήσεις,
πρέπει να µας εµπνέει και να
οδηγεί τη σκέψη µας ένα βήµα µπροστά. Η τέ-
χνη οφείλει να παράγει προβληµατισµό.

Και παραθέτουµε και ένα απόσπασµα από
το βιβλίο 1984-Ο µεγάλος αδερφός. Τζωρτζ
Όργουελ.

Σε κάθε πάτωµα, απέναντι από το ασανσέρ,
η ίδια αφίσα µε το γιγάντιο πρόσωπο σε πα-
ρατηρούσε από τον τοίχο. Ήταν µία από αυτές
τις φωτογραφίες που είναι έτσι φτιαγµένες,
ώστε τα µάτια να δίνουν την εντύπωση όπου
κι αν βρίσκεσαι. Ο µεγάλος αδερφός σε βλέ-
πει, έγραφε η λεζάντα από κάτω.

Μέσα στο διαµέρισµα µια γλυκεία φωνή διά-
βαζε δυνατά έναν κατάλογο στοιχείων σχετι-
κών µε τη παραγωγή χυτοσιδήρου. Η φωνή
ερχόταν µέσα από µια µακρόστενη µεταλλική
πλάκα που ήταν σαν θαµπός καθρέφτης και
αποτελούσε µέρος της επιφάνειας του δεξι-
ού τοίχου...

Η τηλεοθόνη ήταν ταυτόχρονα ποµπός και
δέκτης. Μπορούσε να συλλάβει κάθε θόρυ-
βο προερχόµενο από τον Γουίνστον που ήταν
πάνω από επίπεδο ψιθύρου. Επί πλέον, όσο
βρισκόταν µέσα στο οπτικό πεδίο
της µεταλλικής πλάκας, οι
κινήσεις του µπο-
ρούσαν να
παρακολου-
θούνται όπως και
να ακούγονται. Βέ-
βαια, δεν υπήρχε
τρόπος να ξέρει κα-
νείς ποιάν ακριβώς στιγµή
παρακολουθούνταν. Πόσο συχνά ή µε ποιό σύ-
στηµα συνδεόταν η αστυνοµία της σκέψης µε
κάθε συσκευή, µόνο να το µαντέψει µπορούσε
κανείς. Θα µπορούσε ακόµα να διανοηθεί ότι
παρακολουθούσαν τους πάντες συνεχώς. Σε
κάθε περίπτωση µε τη συσκευή σου όποτε

ήθελαν. Έπρεπε
να ζεις-πραγµα-
τικά ζούσες, από
συνήθεια που εί-
χε καταλήξει να
γίνει ένστικτο - µε
την προϋπόθεση
ότι κάθε ήχος που
έβγαζες ακουγό-
ταν και ότι κάθε
σου κίνηση πα-
ρακολουθούνταν, εκτός αν ήταν σκοτάδι...

Ασυµοµύτη Αριάδνη
Βαλιανάτου Θεοδοσία

Τσαρνά Όλγα
Φαρµακευτίκη
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Β
έβαια, µαζί µε τους περισσότερο ή λι-
γότερο ευχαριστηµένους µαθητές,
στη συγκοµιδή των καρπών από τις
προσπάθειες των παιδιών τους συµ-

µετέχουν και οι γονείς. Είναι αυτοί που όλο
τον προηγούµενο καιρό συνέτρεξαν τον αγώ-
να τους ηθικά και οικονοµικά. Τώρα πια, µό-
λις κοπάσει η χαρά για το θρίαµβο της επι-
τυχίας είναι οι ίδιοι που πρέπει να σκύψουν
πάνω από το σκαρίφηµα του νέου οικογε-
νειακού προϋπολογισµού που θα περιλαµ-
βάνει τις φοιτητικές ανάγκες – αυτές που επι-
τάσσει η πραγµατικότητα της δηµόσιας και
«δωρεάν» Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.
Ωστόσο, ίσως µπορέσουν προς στιγµήν να γα-
ληνεύσουν,αν αναλογιστούν το ενδεχόµενο
αντιστοίχησης του περυσινού ισολογισµού µε
το φετινό, προσοµοιάζοντας τα φοιτητικά
έξοδα µε τα δίδακτρα των φροντιστηρίων. Μο-
λαταύτα, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να
λησµονούν πως κατά τα υπεσχηµένα, θα
τύχουν της καθοριστικής συµπαράστασης
της κυβέρνησης του τόπου που µε γενναι-
οδωρία και ευπροσηγορία θα επιδαψιλεύσει
ανέσεις και φροντίδα σ’ αυτούς και στα παι-
διά τους. Μάλιστα, τόσο ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος όσο και ο υπουργός Παιδείας
έσπευσαν να δηλώσουν αρωγοί στην ακα-
δηµαϊκή πορεία των επιτυχόντων, διατρα-
νώνοντας το πνεύµα αβρότητας και προσή-
νειας που τους διακρίνει. Εξάλλου και εµείς
ως παλιότεροι φοιτητές ξέρουµε από κυ-

βερνητική γαλαντοµία. Έχουµε γνωρίσει την
καταδεχτικότητα της κυβέρνησης στα φοιτη-
τικά αιτήµατα. Τη φιλολαϊκή κατεύθυνση της
εκπαιδευτικής της πολιτικής. Τις θαρραλέες
προσπάθειες να αντισταθεί στους εµπόρους
της γνώσης και «κατάρτισης» που εποφθαλ-
µιούν τον οικονοµικά προσοδοφόρο χώρο της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Την άτεγκτη στά-
ση της στα φαινόµενα µικροπολιτικής και κα-
θηγητικής ή παραταξιακής µαταιοδοξίας στα
Πανεπιστήµια. Τις πλουσιοπάροχες επιδοτή-
σεις στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. Τη µε-
γαθυµία και γενναιοφροσύνη της απέναντι στις
φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Συγχωρέστε µου το σκωπτικό ή ειρωνικό
ύφος της περιγραφής. Άλλωστε δεν είναι αν-
τικείµενο του συγκεκριµένου άρθρου οι δυ-
σχέρειες που συνεπάγεται η φοιτητική ιδιό-
τητα ή οι κακοτοπιές του Πανεπιστηµίου.
Τούτα θα τα δει να εκτυλίσσονται µπροστά του
ο κάθε νέος συνάδελφος φοιτητής, και θα
χρειαστεί να διαθέτει την κατάλληλη βούλη-
ση και αρτιότητα για να τα αντιµετωπίσει. Αυ-
τό που αποτέλεσε την αφορµή για τη συγ-
γραφή του άρθρου είναι η κατάσταση που συ-
νοδεύει τη βαθµολογική άνοδο των Παιδα-
γωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
(ΠΤ∆Ε).

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια παρατηρείται
µία κατακόρυφη άνοδος στις βάσεις των
τµηµάτων αυτών η οποία αποδίδεται στην
άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση που

υπόσχονται. ∆εν υπάρχει αµφιβολία πως η
γρήγορη και απρόσκοπτη εξεύρεση εργασίας
µετά την ολοκλήρωση των σπουδών αποτε-
λεί βασικό παράγοντα στην επιλογή της σχο-
λής προτίµησης ενός υποψηφίου. Αυτό συµ-
βαίνει στις µέρες µας µε τις Παιδαγωγικές
σχολές και σε ένα µικρότερο βαθµό µε τις
στρατιωτικές και αστυνοµικές.

Έτσι λοιπόν, γινόµαστε µάρτυρες περι-
πτώσεων παιδιών που ενώ λαχταρούν να πε-
ράσουν σε µια σχολή της αρεσκείας τους, τρο-
µαγµένα µπρος στην αβεβαιότητα γύρω από
την εφαρµογή της επιστήµης που επιθυ-
µούν, αναγκάζονται να στραφούν στις προ-
αναφερθείσες σχολές. Προσωπικά, το θέµα
µε έχει ξενίσει και προβληµατίζοµαι αρκετά
όταν τις µέρες αυτές διαβάζω στις εφηµερί-
δες δηλώσεις επιτυχόντων στις Παιδαγωγι-
κές Σχολές και οι περισσότερες έχουν ανα-
φορικά µε την καταγραφή των πλεονεκτη-
µάτων του επαγγέλµατος, ως κοινό τόπο τις
λέξεις: ασφάλεια και ξεκούραση.

Τα παιδιά αυτά, αριστούχοι στο σύνολό τους
(µιας και τα ΠΤ∆Ε έχουν ξεπεράσει το 18) ανα-
φέρουν ως κύρια στοιχεία στην απόφασή τους
να εισαχθούν στις εν λόγω σχολές το ασφα-
λές περιβάλλον εργασίας µέσα από τη σι-
γουριά που εγγυάται το δηµόσιο, τη µεγάλη
περίοδο διακοπών που προσφέρει, καθώς και
τις λίγες ώρες εργασίας σε καθηµερινή βά-
ση. Τα επιχειρήµατα αυτά προβάλλουν ξε-
κάθαρα. Και σίγουρα εντυπωσιάζουν πε-

Κάθε χρόνο το τελευταίο πενθήµερο του Αυγούστου είναι κατ’ εξοχήν αφιε-
ρωµένο στους απόφοιτους της Γ΄ Λυκείου που κατόρθωσαν να εισαχθούν στα
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ. «…Στις σχολές προτίµησής τους στα ανώτατα εκπαι-
δευτικά και τεχνολογικά ιδρύµατα της χώρας µας…» όπως επί το ορθώτε-
ρον σχολιάζουν οι ρεπόρτερς στις εφηµερίδες και στα δελτία ειδήσεων.

«ΑΝΤΙΣΤΑΘΕIΤΕ»
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ρισσότερο από αναφορές γύρω από «την ευ-
χαρίστηση που αποκοµίζεις δουλεύοντας µε
/ για τα παιδιά» κ.λ.π. Οι νέοι αυτοί απόφοι-
τοι του Λυκείου (αριστούχοι όπως είπαµε), σε
ένα µεγάλο τους ποσοστό, βιάζονται γρήγο-
ρα να ξεµπερδέψουν µε επιθυµίες και επι-
στηµονικές ανησυχίες που θα µπορούσαν να
καλυφθούν µέσα από τη φοίτησή τους στη
σχολή που πραγµατικά ήθελαν. Παραβλέπουν
το ταλέντο τους στο Σχέδιο και δεν δηλώνουν
Αρχιτεκτονική, διστάζοντας για το πώς θα κα-
ταφέρουν να ανοίξουν ένα δικό τους τεχνικό
γραφείο µε αβέβαιο το εισόδηµα που θα απο-
φέρει. Ξορκίζουν την αγάπη τους για την Ια-
τρική αναλογιζόµενοι πως δεν έχουν πατέρα
γιατρό. Αποφεύγουν τη Νοµική και το Πολυ-
τεχνείο γιατί θα είναι κάποιοι «από τους
πολλούς» και πώς θα επιπλεύσουν στην
αγορά εργασίας;

Μολονότι υπάρχει δίκιο στην παραπάνω
συλλογιστική, το θέµα οφείλουµε να το δού-
µε µε προωθηµένη και βαθιά σκέψη. Πέραν
από τις δυσκολίες που επικρατούν στο υπάρ-
χον κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα και
ωθούν τους νέους σε τέτοιες λύσεις, στο βαθ-
µό που οι ίδιοι ευθυνόµαστε για τις επιλογές
µας πρέπει να καταλογιστούν σφάλµατα, πα-
ραλείψεις και υπερβολές, στον καθένα µας
χωριστά.

Έχουµε να κάνουµε µε δεκαοχτάχρονους
αριστούχους που µιλούν για ασφάλεια και ξε-
κούραστη εργασία. Πού είναι ο επιστηµονι-

»*
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κός οίστρος, η «θεία τρέλα» για κάτι που αγα-
πάς; Πού βρίσκεται ο ενθουσιασµός να κα-
ταγίνεις µε την επιστήµη που σε σαγηνεύει;
Αυτός ο ενθουσιασµός που κατεύθυνε τη µε-
λέτη σου και αποτελούσε το δυναµίτη της επι-
τυχίας σου… Η επικαλούµενη «ασφάλεια» του
επαγγέλµατος του δασκάλου υπερκαλύπτει τη
σφοδρή επιθυµία που σε διακατείχε; Μετά, µι-
λάµε για «ξεκούραση». Αν αληθινά έχουµε
κουραστεί τόσο πολύ από τα 18 µας ώστε να
αναµένουµε εναγωνίως τις τετράµηνες δια-
κοπές του δασκάλου, µάλλον κοροϊδεύουµε
τον εαυτό µας και περιφρονούµε τις ικανό-
τητές µας. Αν πάλι αποζητούµε το δίχως άλ-
λο την ολιγόωρη παραµονή µας στο σχολείο,
τότε λοιδορούµε το λειτούργηµα που επιτε-
λούµε, περιπαίζουµε την επαγγελµατική µας
ιδιότητα, αναιρώντας την ιδιαιτερότητά της. Στο
µεταξύ, βλέποντας τα πράγµατα πιο υποψια-
σµένα, ποιος ξέρει άραγε αν η «ξεκούραση»
δεν θα µπορούσε να παρερµηνευθεί από τους
θεµατοφύλακες του συστήµατος – γιατί όχι –
ως «ευέλικτη εργασία»; Είναι κατά κάποιον
τρόπο σαν να δικαιώνεται και να εµπεδώνε-
ται η χρήση των καινοφανών όρων «ευέλι-
κτη εργασία», «µερική απασχόληση» κ.ά.
όπως αυτές ανακύπτουν στο πλαίσιο των νε-

οφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων.
Ένα άλλο επιχείρηµα που αξίζει να σηµει-

ωθεί είναι η «ανέµελη φοιτητική ζωή» στα
ΠΤ∆Ε. Όχι δηλαδή πολύ διάβασµα, ούτε ιδι-
αίτερες απαiτήσεις. Ως προς τί λοιπόν οι
έπαινοι και οι ατελείωτες ώρες µελέτης στο
Λύκειο; Ψάχνουµε εισιτήριο για ανώδυνες
σπουδές; Γινόµαστε οπαδοί της αρχής της ήσ-
σονος προσπάθειας; Στο αµετάβλητο της
δουλειάς και στην αποφυγή της κόπωσης, εκεί
ανιχνεύει και τοποθετεί τις αξίες του ο νέος
άνθρωπος, ο ακαδηµαϊκός πολίτης; ∆εν πρέ-
πει να βλέπουµε τα πράγµατα κοντόφθαλµα
και αβασάνιστα. Στα 18 και στα 20 µας δεν θέ-
λουµε ούτε ασφάλεια (µε την απόλυτη έννοια
που προσεγγίζεται ο όρος) ούτε ξεκούραση
και ραστώνη. Ας µείνουµε µακριά από τα-
πεινές φιλοδοξίες. Γιατί να περιστέλουµε τις
επιδιώξεις µας; Γιατί να συµβιβαζόµαστε
εξαπατώντας τον εαυτό µας, παρακάµπτον-
τας τις βλέψεις και τις αναζητήσεις µας; Για-
τί να βάζουµε τους στόχους µας στην προ-
κρούστεια κλίνη της αγοράς εργασίας; Ας απο-
διώξουµε την κακοδαιµονία, τον εφησυχασµό,
την υποταγή, την πειθαρχία που κρύβει η
«εξασφάλιση της ασφάλειας». ∆εν υποτασ-
σόµαστε στο κοινωνικό παιχνίδι που επιζη-

τεί να απονευρώσουµε και να πατάξουµε τους
πόθους µας. Μην γίνουµε δεσµοφύλακες
των ονείρων µας!

Κινδυνεύοντας να φανώ κακόβουλος η δό-
λιος σταµατάω εδώ. Απολογούµαι αν δια-
φαίνεται κάποια κακεντρέχεια ή µισαλλοδο-
ξία.

Κλείνοντας, ας θυµηθούµε τα λόγια του ποι-
ητή Μιχάλη Κατσαρού που έρχεται να µας επι-
πλήξει. Είναι χαρακτηριστική η αγανάκτηση
και η αποστροφή στην αυστηρή του παραί-
νεση:

«Αντισταθείτε
σ’ αυτόν που χτίζει ένα µικρό σπιτάκι

και λέει: καλά είµαι εδώ.
Αντισταθείτε σ’ αυτόν που γύρισε πάλι στο

σπίτι
και λέει: ∆όξα σοι ο Θεός.

Αντισταθείτε
στον κοντό άνθρωπο του γραφείου

...........................».

Γιάννης ∆ηµητριάδης
Ιατρική Αθήνας

*Η διαθήκη µου. Κατά Σαδδουκαίων (1953).
Μιχάλης Κατσαρός (Κυπαρισσία Μεσσηνίας

1921 – Αθήνα 1998).
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Λίγα λόγιαγια την µπάντα

Ο
ι Isis δηµιουργήθηκαν το 1997 στη Βο-
στώνη των Ηνωµένων Πολιτειών
από τους Aaron Turner (κιθάρα/φω-
νητικά), Jeff Caxide (µπάσο), Chris

Mereschuk (electronics/φωνητικά) και Aaron
Harris( drums). Οι Isis δηµιουργήθηκαν λό-
γω της δυσαρέσκειας των µελών της, από τη
µουσική κατεύθυνση των κατεύθυνση των
προηγούµενων τους συγκροτηµάτων. Μετά το
πρώτο τους EP Mosquito Control (1998), ο Me-
reschuk αποχωρεί το 1999 και τη θέση του
παίρνουν οι Bryant Clifford Meyer( κιθάρα/
πλήκτρα) και Michael Gallagher. Το 2000 λοι-
πόν ηχογραφούν το ντεµπούτο άλµπουµ τους
Celestial και το EP SGNL>05 και τότε είναι που
αρχίζουν να έχουν µια αναγνώριση στο un-
derground. Οι ρίζες τους, στους παραπάνω δί-
σκους, παραµένουν κατά κύριο λόγω metal και
hardcore, µε τους πρώτους νεωτερισµούς να
είναι εµφανείς µετά την επιλογή τους να κυ-
κλοφορήσουν τις remix εκδόσεις των Celestial
και SGNL>05 από των Justin Broaderick των
Godflesh µπάντας που οι ίδιοι θεωρούν µεγάλη
επιρροή. Το ουσιαστικό breakthrough έγινε το
2002 όταν µε το Oceanic τα µάτια του µουσι-
κού τύπου άρχισαν να στρέφονται πάνω τους.
Τότε είναι που εγκαθιδρύθηκε και ο όρος post-
metal για να περιγράψει την φύση της µουσι-
κής τους. Τώρα οι ορίζοντες τους έχουν δι-
ευρυνθεί, όχι ότι ήταν κλειστοί ποτέ, και η
µπάντα κινείται σε ποιο περιπετειώδεις δρό-
µους. Τα γυναικεία φωνητικά κάνουν την εµ-
φάνισή τους και επιρροές από ambient και
electronica γίνονται εµφανείς µέσω της χρή-
σης effects, όπως οι ήχοι φαλαινών στο 5ο,
άτιτλο, κοµµάτι του δίσκου. Επηρεασµένοι
λοιπόν από κολοσσούς της post-rock σκηνής
όπως οι σκωτσέζοι Mogwai και οι Ισλανδοί Si-
gur ros, προχωρούν στο επόµενο τους βήµα
το 2004, το οποίο θα ονοµάζεται Panopticon.
Ο ήχος τους έχει καθαρίσει, έχοντας αποκτή-
σει µια πιο rock κατεύθυνση, και αποτελεί το
ποιο επιτυχηµένο βήµα της καριέρας τους µέ-
χρι εκείνη τη στιγµή.

Panopticon
Αυτό που κάνει αξιοσηµείωτο το album αυ-

τό είναι το βαθύ στιχουργικό του concept. Pa-
nopticon ονόµασε ο φιλόσοφος Jeremy Ben-
tham µια ιδέα που είχε για µια φυλακή, οπού
όλοι οι κρατούµενοι θα µπορούν να παρακο-
λουθούνται µόνο από ένα φρουρό, ο οποίος θα
βρίσκεται σε έναν υπερυψωµένο πύργο. Έχει
βαθύτατη σχέση και µε το βιβλίο του Τζώρτζ
Όργουελ "1984", όπου περιγράφεται µια µα-
κρινή, και όχι τόσο µακρινή στις µέρες µας, κοι-
νωνία όπου τα πάντα και οι πάντες παρακο-
λουθούνται από µια κεντρική εξουσία. Το

εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου ονοµάζεται So
did we. Αναφέρεται στην εγκαθίδρυση µιας νέ-
ας κοινωνίας από τους ανθρώπους όπου
ισχύει ότι και στο 1984, µε την ελπίδα ότι κά-
ποια στιγµή ο κόσµο θα αντισταθεί. Στη συνέ-
χεια έχουµε το Back lit, όπου έχουµε τον δυ-
νάστη να µιλά και να µας λέει ότι µας βλέπει
- πάντα από ψηλά - και ότι δεν υπάρχει τρό-
πος διαφυγής ή διαµαρτυρίας. Ακολουθεί
ένα από τα οµορφότερα κοµµάτια του δίσκου
ονόµατι In Fiction, και από τις πιο µαγικές στιγ-
µές, γενικά, κάθε συναυλίας τους, όσοι ήταν
στην τελευταία επίσκεψη τους στην Αθήνα θα
συµφωνήσουν. Ο καθένας πλέον αρχίζει να
σκέφτεται και να φαντάζεται ένα µέλλον δια-
φορετικό από την τωρινή του κατάσταση, αλ-
λά όλα είναι ανώφελα αφού κανείς δεν µπο-
ρεί να κρυφτεί από τα µάτια της εξουσίας και
να εκφέρει διαφορετική γνώµη. Έτσι η απελ-
πισία δίνει την θέση της στην απάθεια και στην
παραίτηση. Wills Dissolve ,όπως είναι ο τίτλος
του κοµµατιού. Οι συνειδήσεις διαλύονται. Η
συνέχεια έρχεται µέσα από τα λόγια ενός φυ-
λακισµένου από το συνδικάτο ο οποίος ανα-
ρωτιέται αν άραγε αυτή θα είναι η τελευταία µέ-
ρα του, καθώς τον καλούν να παρουσιαστεί
ενώπιον των δικαστών του. Το συνδικάτο
καλεί, Syndic Calls. Ακολουθεί το ορχηστρικό
Altered Course το οποίο θεµατικά δένει µε τον
υπόλοιπο δίσκο µέσα από τον τίτλο του που πε-
ριγράφει πώς αυτό που αρχικά δηµιουργήθηκε
για να προστατεύσει τους πάντες κατέληξε να
τους υποδουλώσει. Έτσι καταλήγουµε στο
δραµατικό φινάλε, όπου όλοι έχουν παραδο-
θεί στη µοίρα τους και απλά περιµένουν το τέ-
λος το οποίο έρχεται µέσα από χαµογελαστά
ψεύτικα προσωπεία, πίσω από τα οποία βρί-
σκονται αδηφάγοι καπηλευτές της εξουσίας
που τους δόθηκε. Grinning Mouths και το τέ-
λος γράφεται µέσα από ένα από τα καλύτερα
κοµµάτια του συγκροτήµατος.

Εδώ και ώρα ακούω και ξανακούω όλο το
Cd. Με αυτό το δίσκο δεν µπορώ να είµαι αν-
τικειµενικός καθώς µε έχει στιγµατίσει απί-
στευτα. Έχει χρωµατίσει πολλές στιγµές της
ζωής µου, από απώλειες αγαπηµένων προ-
σώπων, µέχρι ατελείωτες συζητήσεις πάνω
στο concept του πάνω από ένα ποτήρι, κατά τη
διάρκεια µεθυσµένων βραδιών. ∆εν µπορώ
να το εξηγήσω αλλά η µαγεία του φανερώνε-
ται µόνο τη νύχτα, που τα προσωπεία της πό-
λης πέφτουν και οι αγχωτικοί ρυθµοί της κα-
ταλαγιάζουν. Σε λεωφόρους πολυσύχναστες
και σε στενοσόκακα όπου βλέπεις τους αν-
θρώπους όπως πραγµατικά είναι. Όταν ο
χρόνος δεν σε πιέζει να γυρίσεις στη µίζερη
ζωή σου αλλά ζεις το κάθε λεπτό. Νιώθεις ότι
ό, τι κάνεις κάπου θα καταλήξει, ότι τα όνειρα
σου θα γίνουν πραγµατικά µόνο αν εσύ τα κυ-
νηγήσεις. Για αυτό το λόγο θεωρό ότι δεν µπο-
ρώ να είµαι αντικειµενικός µε δίσκους σαν αυ-
τό. Όταν κάτι είναι τόσο βαθιά βιωµατικό η ορ-
θή κρίση πάει περίπατο.

Γιάννης Θάνος, ΜαθηµατικόIS
IS

Official Website: www.isisband.com



Τ
ο 1952, στα 23 του χρόνια, ο νεαρός
τότε φοιτητής της ιατρικής Ernesto
µαζί µε τον 30χρονο βιοχηµικό φίλο
του Alberto Granado ξεκινούν πάνω

σε µια παλιά µοτοσικλέτα την περιπλάνησή
τους στη Νότια Αµερική. Κατά τη διάρκεια
της περιπλάνησης οι δυο νέοι θα διασκε-
δάσουν, θα φλερτάρουν, θα προβληµατι-
στούν και θα έρθουν αντιµέτωποι µε πολλά
απρόοπτα και πολλά γεγονότα που θα τους
εµπλουτίσουν µε εµπειρίες και γνώσεις. To
ταξίδι αυτό θα οδηγήσει σταδιακά στην
ενηλικίωση των δυο φίλων, καθώς θα συν-
τελέσει σηµαντικά στην διεύρυνση του νου
και στον προβληµατισµό των δύο νέων.

Στην πορεία του ταξιδιού τους θα γνωρί-

σουν πολλούς κοι-
νωνικά αδικηµέ-
νους ανθρώπους
µε αποκορύφωµα
µια ιεραποστολική, αποµακρυσµένη από τον
πολιτισµό κοινότητα λεπρών, στις όχθες
των απέραντων λιµνών του Περού. Η προ-
σφορά των δυο συνοδοιπόρων θα είναι ση-
µαντική σ’ αυτήν την κοινότητα καθώς
εκτός από τις υπηρεσίες τους ως επιστή-
µονες θα προσφέρουν στους ασθενείς την
ανθρώπινη ζεστασιά µε το να τους αντιµε-
τωπίζουν ως ίσους παραβλέποντας τους
άγραφους κανόνες που επιβάλλουν την
περιθωριοποίηση των ανθρώπων αυτών.

Το ταξίδι αυτό επηρέασε διαφορετικά αλ-

λά σηµαντικά τον κάθε νέο. Συνέβαλε αδιαµ-
φισβήτητα στη διαµόρφωση της προσωπι-
κότητας του Che Guevara και φύτεψε στον
Ernesto τους σπόρους της επανάστασης για
έναν καλύτερο κόσµο. Οι τελευταίες φράσεις
της ταινίας οι οποίες είναι απόσπασµα από
το ηµερολόγιο του, νοµίζω ότι το επιβεβαι-
ώνουν:

“∆εν είναι ιστορία εντυπωσιακών γεγο-
νότων. Είναι για δυο ζωές που συµπο-
ρεύτηκαν για ένα διάστηµα µε κοινές φι-
λοδοξίες και παρόµοια όνειρα. Η άποψή
µας ήταν στενή, µε προκατάληψη και βια-
σύνη; Τα συµπεράσµατά µας µήπως ήταν
άκαµπτα; Ίσως. Αυτή η περιπλάνησή µας
στην Αµερική µε άλλαξε πιο πολύ απ’ όσο
φανταζόµουν. ∆εν είµαι πια εγώ τουλάχι-
στον δεν είµαι ο ίδιος µ’ αυτό που ήµουν”.

∆ήµητρα Τσονοπούλου,
Μαθηµατικό

Ταινίο-προτάσεις

“ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ”
Μια ταινία που αναφέρεται σε κάποιες όχι τόσο συζητηµένες πτυ-
χές της ζωής ενός επαναστάτη γνωστού σε όλους… πριν ο Ernesto
Guevara De La Serna αρχίσει την πολιτική του δράση και βαφτιστεί
Che αποφασίζει να ανακαλύψει µια χώρα που την γνώριζε µόνο
από χάρτες, τη Λατινική Αµερική.
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ΕΝ∆ΕΛΕΧΕΙΑ –
Σ’ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΡΙΟ

Την δεκαετία του '90 σε ένα µη γόνιµο σκη-
νικό για ροκ µουσική κάνουν την εµφά-
νιση τους οι "Eνδελέχεια", ένα µουσικό

σχήµα που πλέον αποτελεί ένα από τα δια-
χρονικότερα ροκ σχήµατα στην ελληνική µου-
σική σκηνή. Έχοντας ήδη οχτώ δίσκους στο
βιογραφικό τους έρχονται να µας θυµίσουν την
αξία τους "σ' ένα µεγάλο αύριο". 'Έναν πολλά
υποσχόµενο δίσκο µε 13 ξεχωριστά κοµµάτια
καθένα από τα οποία αποτελεί µια αυτοτελή
προσωπική εµπειρία ζωής. Με εναλλακτικούς
ήχους φαίνεται να πειραµατίζονται, συνδυά-
ζοντας ελληνική παραδοσιακή µουσική µε ηλε-
κτρονική και δυτική ροκ µουσική χωρίς αυ-
τό να σηµαίνει πως χάνουν το παραµικρό από
τη µελωδικότητα και τη δυναµική των στίχων
που διακατέχει τους ενδελέχεια. Από το album
έχει ήδη ξεχωρίσει το τραγούδι «Κάτι τους δέ-
νει» καθώς και οι σηµαντικές συµµετοχές
σπουδαίων καλλιτεχνών. O Σύριος τραγουδι-
στής NABIL AL SAEG συµµετέχει τραγου-
δώντας αραβικά στο τραγούδι ΑΜΕΡΙΚΑ.Ο
Λαυρέντης Μαχερίτσας συµµετέχει στο µε-
λωδικό «Μικρός που είσαι ουρανέ», ο Στάθης
∆ρογώσης στο δυναµικό «Όταν όλοι κοι-
µούνται» και η Μάρθα Φριντζήλα κάνει την έκ-
πληξη του album και τραγουδά το «Υστερό-
γραφο».

MONIKA - VATAR

Για κάποιον που παρακολουθεί για και-
ρό την Ελληνική µουσική σκηνή (σύγ-
χρονη και παλιότερη), µπορεί να ξεχω-

ρίσει κάποιες χωροχρονικές στιγµές που θα
εµφανιστεί κάτι καινούργιο και ικανό να προ-
καλέσει αρκετές κυµατικές διαταραχές στη
στασιµότητα των ελληνικών µουσικών νερών.
Έτσι εµφανίστηκε και το Avatar, o δίσκος της
Μόνικα, µιας από τις πλέον πιο δηµοφιλείς ερ-
µηνεύτριες στο χώρο. Με µουσικές επιρροές
από Χατζιδάκι µέχρι και Beatles,η νεαρή φοι-
τήτρια του τµήµατος µαθηµατικού Αθηνών κα-
ταφέρνει, µε τραγούδια όπως το Babe και το
Over the Hill, να παντρέψει µελωδία, αισθαν-
τικότητα και πάθος χωρίς να καταχράζετε
κανένα από τα προηγούµενα, αλλά και να µας
προσφέρει στίχους όλο νόηµα και ειλικρίνεια
καθώς και µια αίσθηση ηρεµίας που σπάνια
µπορεί να εντοπίσει κανείς. Εκκολαπτόµενη
από το χώρο του Myspace λοιπόν βρίσκεται
στην καλύτερη της περίοδο. Το Avatar αποτελεί
µια από τις καλύτερες µουσικές κυκλοφορίες
της φετινής χρονιάς. Αν θέλαµε να εκφρα-
στούµε µε θεωρητικά µαθηµατικά θα λέγαµε
πως έχει καταλάβει έναν χώρο ε>0 (µε ε οσο-
δήποτε θετικό) στην ελληνική µουσική σκηνή.

Χρήστος Γκατσιος, 2πρ. Μαθηµατικού
www.2pr.daras.gr
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Κριός: Η σελήνη τις προηγούµενες µέρες βρίσκονταν στο ζώδιο του κριού. ∆ύσκολος και-
ρός για εσάς και τους γύρω σας. Σε συνδυασµό µε τον Άρη που βρίσκεται στο ζώδιό σας,
σας βυθίζουν στο απόλυτο χάος. Οικονοµικά προβλήµατα, τσακωµοί στον εργασιακό σας χώ-
ρο, διαζύγιο αν είστε παντρεµένος, θα χωρίσετε αν αρραβωνιατήκατε, θα πεθάνετε αν αρ-
ρωστήσετε και γενικότερα αν µπορείτε να µη βγείτε από το σπίτι γιατί µε αυτή τη συναστρία
κινδυνεύετε...

Άστρα και όραµα

Ο
ι παραπάνω πέντε γραµµές αν βρί-
σκονταν σε ένα από τα υπέροχα και
καλοτυπωµένα αστρολογικά χαζο-
περιοδικά, ή αν εκφωνούνταν από το

σιλικονάτο στόµα µιας lifestyle παρουσιάστριας
θα µπορούσαν για µεγάλο µέρος του πληθυ-
σµού να αποτελέσουν καθοριστικό παράγον-
τα για το πρόγραµµα της ηµέρας του. Πώς προ-
κύπτει όµως και γιατί, αυτή η ανελέητη και βλα-
κώδης ροπή του ανθρώπινου είδους προς το
µεταφυσικό; Γιατί µηρυκάζουµε απα-
νωτά τις αστρολογικές προβλέψεις
και πέφτουµε στην παγίδα να τις
πιστέψουµε; Απλά µε αυτόν το
τρόπο κατευνάζουµε τις πολυά-
ριθµες ανθρώπινες φοβίες...Τι
εννοώ; Αν πιστεύεις ότι ξέρεις τι
θα σου συµβεί αύριο, µάλλον
δεν θα φοβάσαι το αύριο...Αν πι-
στεύεις στο θεό, ίσως να µη φο-
βάσαι το θεό, το αύριο και το
θάνατο. Όλα είναι µία αλυσίδα.
Το µεταφυσικό έρχεται να καταπι-
εί τους ανθρώπινους φόβους. Το υπερπέραν
φροντίζει για µας, χωρίς εµάς. Και έτσι όλα κα-
λά, γλιτώνεις και από το άγχος που σε διακα-
τέχει. Εύκολος και εύπεπτος τρόπος για να αν-
τιµετωπίζεις τη ζωή και τα τεκταινόµενα. ∆εν
σταµατάει όµως το γιατί πιστεύει ο κόσµος σε
συµπαντικές δυνάµεις που καθορίζουν τη
ζωή του στις ανθρώπινες ανασφάλειες. Τα ζώ-
δια αποτελούν κυρίαρχο και κεντρικότατο
χαρακτηριστικό της lifestyle υπο-κουλτούρας,
την οποία ασπάζονται καθηµερινά εκατοµµύ-
ρια συµπολιτών µας. Και πως προκύπτει αυ-
τό; Μα υπάρχει πρωινάδικο που σέβεται τον
εαυτό του, χωρίς ένα µισάωρο αστρολογικών
προβλέψεων; Όχι. Υπάρχει mainstream αν-

τρικό η γυναικείο περιοδικό- γιατί τα περιοδικά
κιόλας δεν κυκλοφορούν σε unisex έκδοση-
χωρίς στήλη µε ζώδια; Όχι. Υπάρχει καµία star-
lετίστα τις εγχώριας ή παγκόσµιας show biz
που να µη συµβουλεύεται τον προσωπικό της
αστρο-manager; Όχι. Πρόκειται λοιπόν για ένα

κυρίαρχο τρόπο σκέψης, που
µας επιτίθεται από παν-

τού. Μία στάση ζωής
που χτίζεται από την
ίδια την καθηµερινότη-
τα και πλήττει ουσιαστι-

κά οποιαδήποτε δικλείδα
λογικής αποµένει στον αν-
θρώπινο εγκέφαλο. Αλυ-
σιδωτά αυτός ο τρόπος
ζωής µας διδάσκει να µη
σκεφτόµαστε και να µη

λειτουργούµε, να µην αυ-
τενεργούµε και να µην αντι-

δρούµε και αυτό γιατί κάποια πα-
νίσχυρα µαγνητικά πεδία είναι αυτά

που µας οδηγούν πάντα µε µαθηµατική ακρί-
βεια.

Είναι όντως τόσο παράλογο ολόκληρη αυ-
τή η θεώρηση περί αστρολογικών προβλέ-
ψεων, ή µήπως η Λίτσα Πατέρα(πρωτοµά-
στορας στον κλάδο της) έχει δίκιο που ισχυ-
ρίζεται ότι υπηρετεί επιστήµη; Η απάντηση εί-
ναι ότι και η Λίτσα Πατέρα και Άσυ Μπήλιου
(µεγάλη ανταγωνίστρια της πρώτης) και όλοι
οι αστρολόγοι λένε βλακείες, µας χαλάνε την
αισθητική µας και µας φλοµώνουν µε άπειρες
µπούρδες µόνο και µόνο για να για να γεµίζουν
τηλεοπτικό χρόνο, να εξυπηρετούν πλούσιες
νεόπλουτες χαζοκυριούλες και να αποπρο-
σανατολίζουν τον κόσµο από τα καθηµερινά του
προβλήµατα .Και ρωτώ λοιπόν τον επιστηµο-

νικό κλάδο της αστρολογίας...Πως είναι δυ-
νατόν κάτι εκατοµµύρια κριοί το ζώδιο να
έχουν κοινά χαρακτηριστικά στην καθηµερι-
νότητά τους, την προσωπικότητά τους, τη ζωή
τους, τα εγγενή χαρακτηριστικά τους κ.ο.κ. Ο
κλάδος απαντά...Έχει να κάνει µε το µαγνητι-
κό πεδίο των πλανητών τη στιγµή που το παι-
δί γεννιέται. Και εγώ απαντάω. Το ισχυρότε-
ρο µαγνητικό πεδίο που ασκείται πάνω στο παι-
δί τη στιγµή που γεννιέται είναι αυτό που προ-
έρχεται από τον γυναικολόγο και από το κινητό
αυτού αν το χει πάνω του. Και διερωτώµαι-
ο ζωδιακό µου χάρτης λέει για τον κυρ ∆η-
µήτρη τον γιατρό και για το κινητό του το no-
kia; Και αν ναι; Πως αυτό µε επηρεάζει;

Όπως και να χει εµείς από αυτό το καλάθι
υποκουλτούρας δεν θα ψωνίσουµε. ∆εν είναι
ανάγκη εν τέλει να ξέρουµε και το µέλλον µας.
Μπορούµε απλά να µπούµε στη διαδικασία να
το καθορίσουµε, να το αλλάξουµε και να το φέ-
ρουµε στα µέτρα µας και σ αυτό σίγουρα δεν
θα µας εµποδίσει κανένας ∆ίας, Κρόνος κλπ.
Ας αφήσουµε τους καηµένους τους πλανήτες
στην ησυχία τους. Αν θες να πιστεύεις σε κά-
τι δεν είναι ανάγκη να πιστεύεις στο ψεύτικο,
το ανύπαρκτο και το µεταφυσικό. Πίστεψε στον
ίδιο σου τον εαυτό ακόµα και αν το ίδιο σου το
σχολείο σου µάθαινε από τη πρώτη στιγµή το
αντίθετο...

Και αν θες να τη ψάξεις µε κάτι καινούργιο,
συναρπαστικό και µε πολλές συγκινήσεις τό-
τε µπες στη διαδικασία της διεκδίκησης, για-
τι πρέπει να συνεχίζεις να δηµιουργείς ακό-
µα και όταν οι άλλοι σε εµποδίζουν...

Ζαχαριάδης Θανάσης
∆ίκτυο Φαρµακευτικής






