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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
3 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑ∆Α - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4-5 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 6-7 ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟ-

ΓΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8-9 INTERNET, VIDEO GAMES, H/Y, DSL,TV,

PLAYSTATION 3, MICROSOFT, SONY ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙ-

ΚΟΣ... 10 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ∆ΟΣ 11 ΠΛΕΙOΨΗΦΙΑ VS ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΤΣΕΡΙΣΜΟΣ12 ΣΕ ΚΑΘΕ

ΓΩΝΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 13 ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ.... 14-15 ΣΧΟΛΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 16-17 ΠΕΘΑΝΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΟΤΑΝ… 18 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΟΙΤΗ-

ΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 19 UNGDOMSHUSET 20-21 ΦΟΡΟΥΜ 22-23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 24 ΓΡΗΓΟ-

ΡΗΣ ΦΑΡΑΚΟΣ 25 ΧΡΑΝΤ ΝΤΙΝΚ 26-27 ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙ-

ΣΜΟΥ 28-29 JOY DIVISION 30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: JIM MORISSON 31 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ

2 εξευωνύµων

Επικοινωνία: ex_euonymon@yahoogroups.com επίσης: Ex_euonymon@yahoo.gr
Σχεδιασµός τεύχους: ∆.Κ. Σωτηρόπουλος 

Στο Πολυτεχνείο στις 10-11
Μάρτη, µετά από κάλεσµα των
Αριστερών Σχηµάτων  και του
∆ικτύου Αυτόνοµων Ριζοσπα-
στικών Αριστερών Σχηµάτων,
στο οποίο συµµετείχαν αυτόνο-
µα ανεξάρτητα σχήµατα και
ανένταχτοι φοιτητές και φοιτή-
τριες αποφασίσθηκε να συγκρο-
τηθεί µια ενωτική πρωτοβουλία
στους χώρους σπουδών που θα
δώσει ενωτικά τις µάχες που έρ-
χονται σε όλα τα επίπεδα, η
Αριστερή Ενότητα. Στόχος µας
δεν είναι ένας ακόµα πόλος της
αριστεράς αντιπαραθετικός
στους υπόλοιπους, αλλά η ανα-
σύνθεση της φοιτητικής αριστε-
ράς και η ανασυγκρότηση του
φοιτητικού κινήµατος. 

Αριστερή Ενότητα
Εµπρός στο δρόµο για την ενότητα των 
σχηµάτων της ριζοσπαστικής Αριστεράς 

Το περιοδικό µας, µε πυρήνα τα σχήµατα του ∆ικτύου αλλά και
µε ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών, κλείνοντας ενάµιση χρόνο
ζωής και επιτυχηµένης πολιτικής παρέµβασης στα τραπεζάκια
των σχηµάτων µας, τους διαδρόµους και τα αµφιθέατρα των σχο-
λών µας, ενίοτε και από τους κάδους σκουπιδών...Aποφασίζει να
επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στο χώρο της 7ης τέχνης.
Ο λόγος; Προφανής!

Την ώρα που η προβολή της σαχλαµάρας και της υπεραπλού-
στευσης των πάντων κατακλύζει τις µικρές και τις µεγάλες οθό-
νες, κάποιοι και κάποιες στο χώρο του κινηµατογράφου συνεχί-
ζουν να αντιστέκονται.∆ύσκολα θα τους συναντήσετε στους κινη-
µατογραφικούς πολυχώρους των 15 και 20 αιθουσών.

Αυτόν τον πολιτικό κινηµατογράφο που καλλιεργεί τους αν-
θρώπους και αλλάζει συνειδήσεις θέλουµε να φέρουµε στα αµ-
φιθέατρα των σχολών µας.

Για να επικοινωνήσετε µαζί µας για να µας δώσετε ιδέες και
για να κανονίσουµε τις προβολές:

Βιολογικό
ΜΜπποορρµµόόλληηςς ΦΦοοίίββοοςς 6942655847
Φαρµακευτική
ΖΖααχχααρριιάάδδηηςς ΘΘααννάάσσηηςς 6944522908
Φυσικό
ΜΜααννώώλληηςς ΓΓιιάάννννηηςς 6973610015
Μαθηµατικό
ΝΝεεσσττοορρίίδδηηςς ΝΝέέσσττοορρααςς 6974418723
Ιατρική
ΤΤσσέέκκεερρηη ΜΜααρρίίαα 6944543426
Οδοντιατρική
ΣΣααµµππαατταακκάάκκηηςς ΑΑννττώώννηηςς 6979423768
Πληροφορική
ΜΜππαασσκκόόζζοοςς ΓΓιιώώρργγοοςς 6973895781

Κινηµατογραφική 
Οµάδα 

Εξ ευωνύµων...

Tους τελευταίους µήνες το φοιτητικό
και σπουδαστικό κίνηµα κατέφερε
κάτι που πριν από λίγο καιρό φαινό-

ταν ανέλπιστο. Κατάφερε να σπάσει στην
πράξη το επιχείρηµα της αδράνειας και να
αποδείξει ότι οι συλλογικοί αγώνες µπο-
ρούν να φέρνουν αποτελέσµατα και να είναι
νικηφόροι.Το κατάφερε το καλοκαίρι παγώ-
νοντας τον νέο νόµο πλαίσιο και βάζοντας
τις βάσεις για την µη εφαρµογή του ακόµα
και σε περίπτωση ψήφισης του, το κατάφε-
ρε µε την «άνοιξη των αγώνων» µέσα στο
χειµώνα σπάζοντας την δικοµµατική συναί-
νεση γύρω από την αναθεώρηση του Α16Σ
και αναγκάζοντας το ΠΑΣΟΚ να πάρει τα χέ-
ρια του, αλλά όχι το µυαλό του, από την ανα-
θεώρηση. Τα παραπάνω δεν ήρθαν σαν τυ-
χαία αποτελέσµατα µιας φοιτητικής και
σπουδαστικής έκρηξης αλλά κατέστησαν
δυνατά µέσα από την υλοποίηση πολύ συ-
γκεκριµένων πρακτικών. Της ενότητας του
φοιτητικού κόσµου πάνω στα συγκεκριµέ-
να µέτωπα της συγκυρίας (ψηφισµένοι νό-
µοι για Αξιολόγηση, Ι∆ΒΕ, ∆ΟΑΤΑΠ, Νόµος
πλαίσιο, Α16Σ) και όχι πάνω σε συνολικές
πολιτικές πλατφόρµες. Της κοινής δράσης
φοιτητών-σπουδαστών µε τα υπόλοιπα
κοµµάτια της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα µε
την οµοσπονδία των πανεπιστηµιακών
(ΠΟΣ∆ΕΠ).Του ανοίγµατος του ζητήµατος
της αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση και
τα αποτελέσµατα της σε όλη την κοινωνία
µέσα από πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και
εξωστρεφείς δράσεις.

Το µεγαλύτερο και πιο ζωντανό κοµµάτι
αυτού του κινήµατος ήταν και είναι ο ανέντα-
χτος κόσµος. Συναγωνίστριες και συναγωνι-
στές που δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους
σε καµία από τις υπάρχουσες συνιστώσες
του κινήµατος αλλά εµπνέονται από την συ-
νολική αντίληψη και πρακτική που ανέπτυ-
ξαν το προηγούµενο διάστηµα οι φοιτητικοί
και σπουδαστικοί σύλλογοι. Με αυτή την έν-
νοια φαίνεται τόσο η αναγκαιότητα όσο και η
δυνατότητα δηµιουργίας ενός καινούργιου
υποκειµένου στο εσωτερικό των σχολών που
θα καταφέρει να εκφράσει αυτό τον κόσµο, να
εσωτερικεύσει την εµπειρία του κινήµατος
και να κρατήσει ζωντανές τις πρακτικές και
τις αντιλήψεις του τα επόµενα χρόνια µέσα
στους συλλόγους έτσι ώστε από καλύτερες
θέσεις να συνεχίσουµε των αγώνα µας. Θε-
ωρούµε ότι µετά από τόσους µήνες κινητο-
ποιήσεων και κοινών διαδικασιών έχει ήδη
διαµορφωθεί  το πολιτικό πλαίσιο που µπο-
ρεί να αποτελεί την καλύτερη βάση για την

δηµιουργία ενός υποκειµένου που θα παρεµ-
βαίνει στο εσωτερικό των συλλόγων µε πραγ-
µατικούς όρους. Αυτό το πλαίσιο δεν είναι
άλλο από την πλήρη εναντίωση στην διαδικα-
σία της αναδιάρθρωσης όπως εκφράζεται µέ-
σα από τους ήδη ψηφισµένους νόµους για
Αξιολόγηση, Ι∆ΒΕ, ∆ΟΑΤΑΠ, τον νέο νόµο
πλαίσιο, την αναθεώρηση του Α16Σ και τον
τρόπο που αυτές οι κατευθύνσεις εξειδικεύ-
ονται στο εσωτερικό των σχολών.Η πολιτική
αυτή συναποφασίζεται και υλοποιείται από
όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και έχει κωδικο-
ποιηθεί ως «διαδικασία της Μπολόνια». Στό-
χος της είναι αφενός να βαθύνει τις λογικές
και τις πρακτικές της αγοράς στο εσωτερικό
των σχολών, αφετέρου να δηµιουργήσει ένα
νέο µοντέλο εργαζόµενου πειθήνιου, στενά
ειδικευµένου, διαρκώς επανακαταρτιζόµενου
χωρίς συλλογικά δικαιώµατα, συνδέοντας µε
αυτό τον τρόπο τις αλλαγές σε επίπεδο εκπαί-
δευσης µε τις αρνητικές εξελίξεις στον τοµέα
της εργασίας.Από τα παραπάνω όµως και κυ-
ρίως µέσα από το ίδιο το κίνηµα προκύπτει
και τι Αριστερά χρειαζόµαστε. Χρειαζόµαστε
µία Αριστερά που ξέρει να µαθαίνει από τα κι-
νήµατα.Μία Αριστερά που σέβεται την διαφο-
ρετικότητα και µπορεί να την κάνει προωθητι-
κή δύναµη. Μία Αριστερά που δεν κλείνεται
στους τοίχους της σχολής της αλλά αντιλαµ-
βάνεται τον εαυτό της σαν κοµµάτι των αγώ-
νων που ξεδιπλώνονται σε όλο τον κόσµο από
την Λατινική Αµερική µέχρι την Ευρώπη και τη
Ασία. Αγώνες που γίνονται για να εξασφαλί-
σουν την αξιοπρέπεια απέναντι σε µία πραγ-
µατικότητα που θέλει όλα να αγοράζονται και
να πουλιούνται.Για αυτό στο εσωτερικό της
Αριστερής Ενότητας εξασφαλίζεται η πλήρης
οργανωτική και πολιτική αυτονοµία τόσο των
σχηµάτων όσο και των ήδη διαµορφωµένων
συλλογικοτήτων που συµµετέχουν σε αυτή.
Εµπνεόµαστε από το αντιπαγκοσµιοποιητικό
κίνηµα και τα νέα κοινωνικό κινήµατα στη λο-
γική της συναίνεσης, της δηµοκρατίας, της
αυτονοµίας και του αµοιβαίου σεβασµού.
Αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας ως κοµµάτι
αυτών των πολύµορφων αντιστάσεων που
αναπτύσσονται έτσι ώστε όλοι µαζί να δηµι-
ουργήσουµε ένα κόσµο που θα χωρά τα
όνειρα και τις ανάγκες µας.

Βαδίζουµε στη νικηφόρα κατεύθυνση
των συλλογικών αγώνων και της κοινής
δράσης µε άξονα τα κοινά προβλήµατα και
συνεχίζουµε να αποδεικνύουµε ότι την
ιστορία τη γράφουν οι αγώνες µας! 



4 εξευωνύµων

στο άρθρο 7 προβλέπεται η µεταφορά
πόρων από τις σχολές που δεν εκπληρώ-
νουν τους στόχους τους σε αυτές που εί-
ναι πιο «πειθαρχηµένες» επιβάλλεται µια
βίαιη στροφή των προγραµµάτων σπου-
δών σε εξειδικευµένα αντικείµενα και τί-
θεται θέµα επιβίωσης των σχολών που
δεν µπορούν να συµµορφωθούν στα αγο-
ραία κριτήρια των 4ετών προγραµµάτων
ενώ επιβάλλονται συγκρουσιακές σχέ-
σεις µεταξύ των σχολών που κάθε άλλο
παρά βοηθούν την επιστηµονική πρόοδο.

Στο άρθρο 6 θεσπίζεται θέση γραµµα-
τέα ΑΕΙ. Ο γραµµατέας διαµεσολαβεί ανά-
µεσα στο υπουργείο και στο Πανεπιστή-
µιο, διαχειρίζεται τα οικονοµικά του ΑΕΙ
και έχει την ευθύνη για την τήρηση του,
ορισµένου από το υπουργείο, εσωτερι-
κού κανονισµού. Είναι δηλαδή manager
που διασφαλίζει τη διαχείριση του Πανε-
πιστηµίου σύµφωνα µε τη θέληση του
υπουργείου και µε τα επιχειρηµατικά κρι-
τήρια που ορίζει το καθεστώς ελεύθερης
αγοράς στο χώρο της ανώτατης εκπαί-
δευσης. Η συρρίκνωση της αυτοδιοίκη-
σης όµως συνεχίζεται και µε την διάταξη
που προβλέπει συµµετοχή µελών ∆ΕΠ
από άλλες σχολές στα εκλεκτορικά (α25)
χωρίς να διευκρινίζεται ποιος θα τους
επιλέγει, δηµιουργώντας διατµηµατικές
πελατειακές σχέσεις και καταργώντας την
αυτοτέλεια των τµηµάτων.

Ένας από τους βασικούς στόχους του
νόµου είναι να πειθαρχήσει το φοιτητικό
σώµα ποινικοποιώντας τους αγώνες και
εντατικοποιώντας τους όρους σπουδών.
Εκτός από τη διάταξη για το Άσυλο αυτό
υλοποιείται µέσω της έντονα ρεβανσιστι-
κής διάταξης που ορίζει τη διάρκεια εξα-
µήνων υποχρεωτικά σε 13 εβδοµάδες δί-

νοντας µόνο 2 εβδοµάδες για αναπληρώ-
σεις. Έτσι καθορίζεται κεντρικά από το
υπουργείο ένα ζήτηµα που µέχρι τώρα
ήταν εσωτερικό της ακαδηµαϊκής κοινό-
τητας απαγορεύοντας ουσιαστικά τις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις φοιτητών και
καθηγητών. Παράλληλα εισάγονται αλυ-
σίδες µαθηµάτων µε προαπαιτούµενα
(α14) ενώ στο ίδιο άρθρο προβλέπεται
ανώτατη διάρκεια φοίτησης, κάτι που κα-
ταργεί τον ακαδηµαϊκό χαρακτήρα του
Πανεπιστηµίου ενώ οι φοιτητές που ξε-
περνούν το όριο του 2ν διαγράφονται και
τους παρέχεται βεβαίωση σπουδών. Έτσι
παράγονται απόφοιτοι δύο ταχυτήτων,
πτυχιούχοι και διαγραµµένοι, κάτι που
έρχεται να διασπάσει ακόµα περισσότερο
τα συλλογικά εργασιακά και επαγγελµατι-
κά δικαιώµατα των νέων εργαζόµενων και
να τους µετατρέψει σε πειθαρχηµένη µά-
ζα ατοµικοτήτων. Φυσικά δεν γίνεται κα-
θόλου λόγος για φοιτητική µέριµνα. Αντί
αυτής εισάγονται εκπαιδευτικά δάνεια
και ανταποδοτικές υποτροφίες που δε-
δοµένης της ανυπαρξίας κοινωνικής και
φοιτητικής µέριµνας έχουν το χαρακτήρα
του καταναγκασµού. Οι ταξικοί φραγµοί
εντείνονται και µε την περικοπή των δω-
ρεάν συγγραµµάτων που πλέον είναι ίσα
«µε τον αριθµό των υποχρεωτικών και
επιλεγόµενων µαθηµάτων που απαιτού-
νται για την λήψη του πτυχίου», κάτι που
καταργεί ουσιαστικά τη δυνατότητα αλλα-
γής µαθηµάτων επιλογής, πειθαρχώντας µε
βίαιο τρόπο τις σπουδές σε ροές µαθηµάτων.

Κάθε κριτική που κάνουµε στο νόµο
δεν µπορεί παρά να λαµβάνει υπόψη τον
διττό ρόλο του Πανεπιστηµίου. ∆ηλαδή
το ρόλο του ως ιδεολογικό µηχανισµό
του κράτους που παράγει και αναπαράγει

την κυρίαρχη ιδεολογία αλλά και το ρόλο
του ως κατανεµητικό µηχανισµό της ερ-
γατικής δύναµης που εκπαιδεύει σε δια-
φορετικές θέσεις στην παραγωγή. Όµως
ιστορικά το Πανεπιστήµιο είναι η βαθµί-
δα της εκπαίδευσης µε τη µεγαλύτερη
σχετική αυτονοµία, απαραίτητη για την
εξέλιξη της επιστήµης, που διατηρεί
στοιχεία κριτικής σκέψης, χώρου όπου
µπορεί να επερωτάται και να αµφισβητεί-
ται ακόµα και η κυρίαρχη ιδεολογία.Αυτά
τα χαρακτηριστικά εξαφανίζει ο νέος νό-
µος-πλαίσιο βαθαίνοντας τις λογικές και
τις πρακτικές της αγοράς στο εσωτερικό
των σχολών. Παράλληλα εξαφανίζεται κά-
θε ψήγµα κριτικής σκέψης και επιχειρεί
να καταστείλει τους αγώνες των φοιτητών
δηµιουργώντας ένα συνολικό αυταρχικό
πλαίσιο λειτουργίας. Για αυτό το φοιτητι-
κό κίνηµα δεν αντιπαρατίθεται σε ξεχωρι-
στές διατάξεις του νόµου αλλά στο σύνο-
λό του και στη συνολική στρατηγική ανα-
διαρθρώσεων που αυτός εντάσσεται.

Συνεχίζουµε τους αγώνες απέναντι στο
νόµο-έκτρωµα, για να µην εφαρµοστεί
και να αποσυρθεί, αλλά και συνολικά
απέναντι στη στρατηγική της Μπολόνια,
της Λισσαβόνα, της Πράγας που υλοποι-
είται µέσω των νόµων για Ι∆ΒΕ, ∆ΟΑΤΑΠ.
Αξιολόγηση για να ηττηθεί συνολικά η εκ-
παιδευτική αναδιάρθρωση.

Μπασκόζος Γιώργος 
ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ Πληροφορικής

www.di.uoa.gr/-diktyo

Τελικά η κυβέρνηση ψήφισε µόνη της το νέο νόµο-πλαίσιο αψηφώντας το φοιτητικό και πανεκπαιδευ-
τικό κίνηµα που απαιτούσε και απαιτεί την απόσυρσή του. Ένα νόµο-πλαίσιο που σταµάτησε πέρυσι
το καλοκαίρι η έκρηξη των φοιτητικών αγώνων δείχνοντας την ισχύ του φοιτητικού κινήµατος και
αναγκάζοντας την κυβέρνηση σε συνεχείς τακτικισµούς µέχρι την ψήφισή του. Ο νέος νόµος–πλαί-
σιο έρχεται να ολοκληρώσει θεσµικά τη διαδικασία της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης, από την πρώ-
τη παράγραφό του φαίνεται ότι θεωρεί δεδοµένη την αναθεώρηση του άρθρου 16, στοχεύοντας να
µεταλλάξει το Πανεπιστήµιο σε αυταρχικό εκπαιδευτήριο καταργώντας κάθε έννοια αυτοτέλειας,
εντατικοποιώντας βίαια τους όρους σπουδών και ποινικοποιώντας τους αγώνες φοιτητών και πανεπι-
στηµιακών, στηρίζοντας το τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα, κινητικότητα, ανταποδοτικότητα. Οι συνε-
χιζόµενοι αγώνες απέναντι στο νόµο-πλαίσιο έδειξαν ότι οι φοιτητές δεν αντιδρούν σε αποσπασµα-
τικές διατάξεις αλλά σε συνολικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Ας δούµε όµως τις βασικές αιχµές του
νόµου-πλαισίου σε συνάρτηση µε τους στόχους της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης
στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά.

Hδη από την αιτιολογική έκθεση
γίνονται σαφείς οι προθέσεις
του νόµου. Μια αιτιολογική έκ-

θεση που αναπαράγει όλους τους µύθους
µε τους οποίους συνοδεύεται η εκπαι-
δευτική αναδιάρθρωση πανευρωπαϊκά.
Χαρακτηριστικό είναι ότι προτάσσεται η
ανάγκη παραγωγής εξειδικευµένων απο-
φοίτων από τα Πανεπιστήµια, τονίζεται η
ανάγκη συµµόρφωσης µε τα κριτήρια της
Λισσαβόνα στο πλαίσιο του Κοινού Ευ-
ρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
ώστε να γίνει η εκπαίδευση «ανταγωνι-
στικότερη». Επίσης το Άσυλο, κατάκτηση
του φοιτητικού και λαϊκού κινήµατος,
στην αιτιολογική έκθεση επαναορίζεται
και ουσιαστικά καταργείται «Το Ακαδη-
µαϊκό άσυλο είναι για να υπηρετεί την
ανεξαρτησία των ιδεών και όχι για να δι-
ευκολύνει την παραβατικότητα. Η πολι-
τεία δηµιουργεί συνθήκες ευελιξίας ώστε
οι πανεπιστηµιακές αρχές -που έχουν
την ευθύνη- να µπορούν αυτόνοµες να
προστατεύουν το πραγµατικό άσυλο, να
προστατεύουν τους φοιτητές που θέλουν
να σπουδάζουν απρόσκοπτα». Μετά από
αυτήν την εισαγωγή δεν µπορεί να περι-
µένει κανείς τίποτα άλλο παρά ένα νόµο-
έκτρωµα.

Στο 1ο άρθρο του νέου νόµου διατυπώ-
νεται η αποστολή των ΑΕΙ. Εκεί υιοθετού-
νται έννοιες της κρατούσας αντίληψης
για την κοινωνία και την οικονοµία όπως
η «προσήλωση των ΑΕΙ στις αρχές της

βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής
συνοχής» (α1, π2γ), ενώ αφαιρείται πλέ-
ον από την αποστολή των ΑΕΙ η δηµιουρ-
γία πολιτών µε πολιτική συνείδηση αλλά
και η υποχρέωση του κράτους να χρηµα-
τοδοτεί τα ιδρύµατα ώστε να εκπληρώ-
νουν την αποστολή τους. Στη συνέχεια
στο άρθρο 3 κατακρεουργείται το Άσυλο
στο πλαίσιο της αυταρχικοποίησης της
λειτουργίας των ΑΕΙ. Αφενός επαναπροσ-
διορίζεται ως ακαδηµαϊκό, άρα σχετίζε-
ται ουσιαστικά µόνο µε τη διακίνηση ιδε-
ών και τη διδασκαλία, αφετέρου δεν κα-
λύπτει πλέον όλους τους χώρους του Πα-
νεπιστηµίου και αίρεται πολύ εύκολα µε
απόφαση του πρυτανικού συµβουλίου.
Στις αστικές δηµοκρατίες η ελεύθερη
διάδοση ιδεών δεν χρειάζεται άσυλο, το
Πανεπιστηµιακό Άσυλο προστατεύει τη
µετουσίωση των ιδεών στην πράξη, προ-
στατεύει πολιτικές πρακτικές και συνδι-
καλιστικές ελευθερίες και αυτό ακριβώς
καταργείται στο νέο νόµο-πλαίσιο που
αναπαράγει µια εργαλειακή αντίληψη για
το Πανεπιστήµιο, ένα εργοστάσιο ειδί-
κευσης εργατικού δυναµικού όπου η κρι-
τική σκέψη και η πολιτική πρακτική, το
ίδιο το φοιτητικό κίνηµα δηλαδή, δεν
έχει χώρο.

Όµως ο πυρήνας του νόµου που συ-
µπυκνώνει τις νεοφιλελεύθερες αναδιαρ-
θρωτικές επιλογές είναι τα άρθρα 4 και 5.
Σε αυτά τα άρθρα έρχεται να καταλυθεί
κάθε είδους αυτοδιοίκηση και αυτοτέλεια

των ΑΕΙ και να ευθυγραµµιστεί πλήρως η
λειτουργία τους στις ανάγκες της αγοράς
σύµφωνα µε τις επιταγές των υπουργείων
παιδείας και οικονοµικών. Πιο συγκεκρι-
µένα κάθε Πανεπιστήµιο υποχρεούται να
συντάξει εσωτερικό κανονισµό (α4), ο
οποίος όµως εγκρίνεται από το υπουρ-
γείο, ή να υιοθετήσει τον κανονισµό του
υπουργείου, κάτι που προσδένει το Πα-
νεπιστήµιο στις εκάστοτε κυβερνητικές
επιλογές. Όµως ο κρατικός κλοιός και ο
ελεγκτικός µηχανισµός που διασφαλίζει
ότι το Πανεπιστήµιο εφαρµόζει τα ανα-
διαρθρωτικά µέτρα ολοκληρώνεται στο
άρθρο 5 µε τα 4ετή αναπτυξιακά προ-
γράµµατα. Συµφωνίες δηλαδή των ΑΕΙ µε
τα υπουργεία παιδείας και οικονοµικών
που θα χρηµατοδοτούν τα Πανεπιστήµια
µόνο εφόσον εγκρίνουν τον αναπτυξιακό
προγραµµατισµό. Έτσι η χρηµατοδότηση
από υποχρέωση του κράτους, όπως ορί-
ζει το άρθρο 16, µετατρέπεται σε επιδό-
τηση και σε πολιορκητικό κριό που ανα-
γκάζει το Πανεπιστήµιο σε συµµόρφωση
µε τις νεοφιλελεύθερες επιλογές των κυ-
βερνώντων. Επίσης ο προγραµµατισµός
πρέπει να περιλαµβάνει πηγές και εκτός
της κρατικής χρηµατοδότησης όπως δί-
δακτρα, ενώ καθοριστικό ρόλο για τη
χρηµατοδότηση παίζει η συµµόρφωση
ως προς την αξιολόγηση. Γίνεται σαφές
ότι µε αυτό το µέτρο προωθείται ο κρατι-
κός έλεγχος και επιβάλλονται οι κυρίαρ-
χες πολιτικές στα ΑΕΙ. Παράλληλα επειδή

ΝΟΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ



Φέτος τα πράγµατα δεν είναι έτσι, ή δεν εί-
ναι ακριβώς έτσι… Η νοοτροπία του
κοµµατικού µηχανισµού, της Μυκόνου,

της Παπαρίζου, της ρουσφετολογίας δε χαθήκαν
ούτε θα εκλείψουν, το ουσιώδες όµως είναι ότι
φέτος µετά από 2 µήνες κινητοποιήσεων την πε-
ρίοδο του Μαΐου-Ιουνίου και 2,5 µήνες την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου η πο-
λιτική τόσο ως αξία αλλά και ως ουσία είναι στο
επίκεντρο των φοιτητικών συλλόγων (συνελεύ-
σεις, πορείες κ.τ.λ.).

Η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ, Η ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ
Περί µειοψηφιών και πλειοψηφιών ο λόγος. Εί-
ναι προφανές ότι η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ σ’ αυτές τις εκλο-
γές θα δώσει την πιο λυσσαλέα µάχη µε στόχο να
υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και να
δείξει ότι οι καταλήψεις των σχολών ήταν ζητή-
µατα οργανωµένων µειοψηφιών.∆ιαθέτοντας τον
πιο σκληρό εκλογικό µηχανισµό σε σχέση µε
όλες τις άλλες παρατάξεις θα βάλει λυτούς και
δεµένους, προκειµένου την επόµενη των εκλο-
γών η Υπουργός Παιδείας να µην κάνει τίποτα
παραπάνω απ’ το να επαναλάβει τις περσινές της
δηλώσεις όταν ξεκινούσαν οι κινητοποιήσεις
«∆εν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να αντιδράτε
στις µεταρρυθµίσεις, οι φοιτητές ψήφισαν σε
ανοιχτές δηµοκρατικές εκλογές και επέλεξαν την
παράταξη µε τις φιλελεύθερες θέσεις για την
παιδεία, που συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό µε το
κυβερνητικό πρόγραµµα και µέσα στην οποία
δραστηριοποιούνται και οι νέοι της ΟΝΝΕ∆, τη
∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ». Οι δηλώσεις αυτές της υπουργού,
αν και πέρσι είχαν περάσει λίγο απαρατήρητες
φέτος θα πάρουν πραγµατικά διστάσεις µέσα
από τα ΜΜΕ που θα επαναφέρουν µια συζήτηση
για πλειοψηφίες και µειοψηφίες πολύ πιο έντο-
νη. Η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ βγήκε από το καβούκι της «πα-
ράταξης της σχολής», από εκεί που στις περισ-
σότερες σχολές «ασχολούνταν» µε εκδροµές,
πώς θα δώσει καµιά διπλωµατική, πώς θα κάνει
το 4,5 να γίνει 5 για τα γαλάζια παιδιά, πώς θα
γίνουν κάποιες παραπάνω µεταγραφές, από εκεί
που περιφρονούσε και υποτιµούσε τις γενικές
συνελεύσεις φέτος µπήκε στα αµφιθέατρα µε τον
πιο σκληρό δεξιό λόγο, µε δεξιές πρακτικές και
από εκεί που ήταν «η παράταξη των φοιτητών»
όπως έλεγε έγινε η παράταξη της κυβέρνησης
µέσα στο πανεπιστήµιο.

ΠΑΣΠ Ι∆ΕΑ... 
Η κατάσταση µε την ΠΑΣΠ είναι πιο περίπλο-

κη. Την είχαµε συνηθίσει και αυτή όπως και τη
µεγάλη της αδελφή τη ∆ΑΠ να κινείται σε επίπε-
δο παρέµβασης µε εκδροµές στη Μύκονο µια
βδοµάδα πριν ή µια βδοµάδα µετά, µε γλέντια
στο Θάνο Πετρέλη και την Αποστολία Ζώη άντε
και κανένα φυλλάδιο ή καµιά αφίσα που να ψέλ-
λιζε αντικυβερνητικά συνθήµατα.Ακόµα συνεπής
υπήρξε και η ΠΑΣΠ στην εξυπηρέτηση της κοµ-
µατικής της πελατείας όσον αφορά στα ζητήµατα
σχολής. Την περίοδο του φοιτητικού κινήµατος
δεν είχε ενιαία στάση πανελλαδικά, σε πολλές
σχολές στήριζε το πλαίσιο της κατάληψης, σε
άλλες σχολές κατέβαινε στο αντικατάληψη µπλοκ
σε άλλες περιπτώσεις εκεί που στήριζε το µπλοκ
της κατάληψης στο µέσο των κινητοποιήσεων
απέσυρε τη στήριξή της ή µε τακτικές κινήσεις
αποδυνάµωσε το µπλοκ των κινητοποιήσεων.
Ένα είναι σίγουρο αυτή τη στιγµή, ότι η ΠΑΣΠ σε
αντίθεση µε τη ∆ΑΠ και σε αντίθεση µε τις δυνά-
µεις της αριστεράς στερείται ιδεολογικού στίγ-
µατος και προσανατολισµού.Ακόµα και στις σχο-
λές που είναι µε τις κινητοποιήσεις, ενάντια στο
Α16 και στο νέο νόµο πλαίσιο ο λόγος ο οποίος
αρθρώνει µπορεί να είναι αντικυβερνητικός αλλά
σε καµιά περίπτωση δεν είναι ενάντια στην Ευ-
ρωπαϊκή Πολιτική που ασκείται στο χώρο της
παιδείας. Άλλωστε δεν έχει περάσει καιρός από
τότε που το ΠΑΣΟΚ όντας κυβέρνηση πρότεινε
αλλαγές πάνω κάτω ίδιες µε αυτές που τώρα προ-
ωθούνται. Η ΠΑΣΠ όπως και το ΠΑΣΟΚ σε καµιά

περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν φερέγγυ-
οι σύµµαχοι διότι πολύ απλά, ακόµα και εκεί που
αρθρώνουν αντιπολιτευτικό λόγο και δε βάζουν
τη δική τους σφραγίδα στις µεταρρυθµίσεις, αν
την επαύριο γίνουν κυβέρνηση µάλλον σε ίδιο
πνεύµα θα κινηθούν. Επίσης δεν πρέπει να ξε-
χνάµε τόσο τις δηλώσεις Πάγκαλου για το άσυ-
λο, που τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν από τις
προτάσεις Καρατζαφέρη όσο και τις προτάσεις
Βενιζέλου που δεν έρχονται σε ρήξη ούτε µε το
πνεύµα ούτε µε την ουσία των µεταρρυθµίσεων
αλλά συγκρούονται µόνο επιφανειακά µε την κυ-
βέρνηση. Όσο για το Γ. Παππανδρέου, ουδέν
σχόλιο, παραπέµπουµε στο πρωτοσέλιδο της
εφηµερίδας «το Βήµα» στις 22/12/2006 µε τίτ-
λο «Γιατί θα ψηφίσω την αναθεώρηση του 16».

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Α.Ρ.Α.Σ. 
ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σ’ αυτές τις εκλογές το ∆ίκτυο δεν κατεβαίνει
µόνο του, θα συµµετέχει σε έναν ευρύτατο συνα-
σπισµό δυνάµεων από το χώρο της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς την Αριστερή Ενότητα (βλέπε σε-
λίδα 2). Αυτή η επιλογή µας να βγούµε από τα
στενά όρια του ∆ΑΡΑΣ και να δηµιουργήσουµε
µια ευρύτερη συσπείρωση δίνει προοπτικές για
ραγδαία µεταβολή του παγιωµένου πολιτικού
status quo.Αρχικά επιχειρεί να δώσει µια απάντη-
ση στο ζήτηµα της πολυδιάσπασης των δυνάµεων
της αριστεράς ξεπερνώντας τη λογική του ευχολο-
γίου και χωρίς να υιοθετεί την αντίληψη ότι η ενό-
τητα των δυνάµεων της αριστεράς θα επιτευχθεί
όταν όλες οι άλλες απόψεις είτε εξαφανιστούν εί-
τε αφοµοιωθούν.

Αντιλαµβάνεται µια πραγµατικότητα και αφο-
µοιώνει την εµπειρία του κινήµατος. Πώς είναι
δυνατόν µε συντρόφους που βρίσκεστε µαζί στις
πορείες, που βιώνετε µαζί την καταστολή, που
βρίσκεστε µαζί στη ΓΑ∆Α, που κερδίζατε µαζί τις
συνελεύσεις, που κοιµάστε µαζί στην κατάληψη
να δίνετε τη µάχη των εκλογών χωριστά; Εµείς
απαντήσαµε ότι δε γίνεται, η Πανσπουδαστική
και η ΕΑΑΚ είπαν πως γίνεται (πώς θα ήταν άρα-

Τα τελευταία χρόνια παρά τις προσπάθειες που γίνονταν κυρίως
από το χώρο της αριστεράς να δοθεί πολιτικός χαρακτήρας στις
φοιτητικές εκλογές, αυτές περιορίζονταν σε µια αντιπαράθεση που
ήταν σε µεγάλο βαθµό κοµµατικοί µηχανισµοί, αντιπαράθεση ρου-
σφετολογίας µεταξύ των κυρίαρχων παρατάξεων (∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ, ΠΑ-
ΣΠ), παρέες και µέσα σε όλον αυτό το χαµό µεταξύ Μυκόνου και
Έλενας Παπαρίζου υπήρχαν και αυτοί που έδιναν και µέσα από τις
εκλογές τη µάχη ενάντια στην αξιολόγηση, τα Ι∆ΒΕ, το ∆ΟΑΤΑΠ
τον αγώνα για ένα καλύτερο πανεπιστήµιο.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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γε τα πράγµατα αν είχαν άλλη λογική;), ευτυχώς
τα Αριστερά Σχήµατα, οι Φοιτητές /τριες ενάντια
στο σύστηµα, οι Φοιτητές του «Κόκκινο» και
πολλά ανένταχτα σχήµατα κυρίως από την περι-
φέρεια είχαν στο µυαλό τους αυτό που σκεφτό-
µασταν και εµείς. Βάλαµε λοιπόν στην άκρη το
«σεχταρισµό» και το «σχηµατικό πατριωτισµό»
µας και ανεξάρτητα αν κάποιος αυτοπροσδιορί-
ζεται ως κοµµουνιστής, τροτσκιστής, µαοϊκός,
ανένταχτος αριστερός, ανανεωτική αριστερά, ρι-
ζοσπαστική αριστερά, αριστερή σοσιαλδηµοκρα-
τία συνοµολογήσαµε στις 10-11 Μαρτίου στο
αµφιθέατρο ΜΑΧ ότι θα συνεχίσουµε να δίνουµε
τη µάχη που δώσαµε όλο αυτό το χρονικό διά-
στηµα µε ένα πολιτικό πρόγραµµα που θα βασί-
ζεται στα ζητήµατα της αναθεώρησης του 16, του
νόµου πλαισίου και της εκπαιδευτικής αναδιάρ-
θρωσης όπως αυτή εκφράζεται µέσα από την
Μπολόνια αλλά θα έχει και τη δυνατότητα να
προχωρήσει Ακόµα παραπέρα.

Αρκετοί έσπευσαν να κατηγορήσουν το εγχεί-
ρηµα ως εκλογική συµµαχία... Για εµάς η αριστε-
ρή ενότητα είναι εγχείρηµα µακράς πνοής µε
στόχο την ανασύνθεση των δυνάµεων της αριστε-
ράς και την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης σύ-
γκλησης που παρατηρείται από τις φοιτητικές
παρατάξεις του δικοµµατισµού. Οι εκλογικές
συµµαχίες δεν είναι κατ' ανάγκη κάτι κακό, η
εκλογική συγκόλληση είναι προβληµατική και
αυτό ευτυχώς δε φωτογραφίζει το µόρφωµα της
αριστερής ενότητας.

ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζήτηµα που χρήζει σηµαντικής ανάλυσης εί-
ναι να δούµε λίγο βαθύτερα τον τρόπο µε τον
όποιο συγκροτήθηκε το φοιτητικό κίνηµα και τις
στρατηγικές τις οποίες είχαν οι παρατάξεις και
τα σχήµατα της αριστεράς. Ο πιο σηµαντικός και
πιο ζωντανός παράγοντας του κινήµατος ήταν οι
ανένταχτοι φοιτητές που µπορεί µέχρι πριν από
τον περασµένο Μάιο να µην έβρισκαν τον εαυτό
τους σε κάποιο από τα µορφώµατα της αριστε-
ράς αλλά βρήκαν χώρο να εκφραστούν µέσα στο
κίνηµα. Σηµαντικός ήταν επίσης και ο ρόλος που
έπαιξε η ΠΟΣ∆ΕΠ. Η ΠΟΣ∆ΕΠ µε απεργία διαρ-
κείας στήριζε και στηρίζει τον αγώνα των φοιτη-
τών βάζοντας ως αιτήµατα της απεργίας τα αιτή-
µατα που έβαζε και το ίδιο το φοιτητικό κίνηµα.
Αποτελούσε ουσιαστικά τη δικλείδα ασφαλείας
και υποστήριξης στις σχολές που η ∆ΑΠ ζητούσε
να ανοίξει η σχολή χωρίς να βάζει πολιτικό σκε-
πτικό και περιεχόµενο. Εδώ θα πρέπει να γίνει
αναφορά στη στάση της ΕΑΑΚ που ενώ φέτος
έβλεπε µε θετικό τρόπο και επικροτούσε την
απεργία στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει απερ-
γίες της ΠΟΣ∆ΕΠ συντεχνιακές και τα µέλη ∆ΕΠ
ως χώρο µε τον οποίο δεν µπορείς σε καµιά πε-
ρίπτωση να συνεργαστείς (προφανώς αποτελεί
πολύ θετικό στοιχείο αυτή η µετατόπιση). Η στά-
ση της Πανσπουδαστικής δεν ήταν µια στάση κα-
θαρής στήριξης και είχε σχέση µε την αντιµετώ-
πιση του ΚΚΕ απέναντι στην ΠΟΣ∆ΕΠ, 1ο κατα-
ψηφίζοντας πέρσι η ∆ΗΠΑΚ (συνδικαλιστική
παράταξη του ΚΚΕ στα µέλη ∆ΕΠ) τις απεργίες
που καλούσε η οµοσπονδία και 2ο φέτος ζητώ-
ντας από το προεδρείο της οµοσπονδίας (Απέ-
κης, Μαΐστρος) να πάρει καταγγελτική θέση απέ-

ναντι στο µάζεµα υπογραφών των 1000 ∆ΕΠ (ζη-
τούσαν ανοιχτά πανεπιστήµια) πράγµα που ήδη
είχε κάνει η οµοσπονδία απλά το θεωρούσαν
διαφοροποιητικό στοιχείο σε σχέση µε τις άλλες
παρατάξεις.Ουσιαστικό ρόλο έπαιξε και η πρω-
τοβουλία ενάντια στην αναθεώρηση του Α16 η
οποία κάνοντας εκδηλώσεις σχεδόν σε όλες τις
πρωτεύουσες των νοµών της χώρας και στους
περισσότερους δήµους των µεγαλουπόλεων συ-
νέβαλε καθοριστικά στο να αναστραφεί το δυσµε-
νές κλίµα που επικρατούσε στη κοινωνία είτε σε
κλίµα υποστήριξης είτε σε κλίµα θετικής ουδετε-
ρότητας.

ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Σηµαντικό επίσης ήταν το στοιχείο της υπέρ-
βασης των 2 συντονιστικών και της περιθωριο-
ποίησης της κουβέντας «Ενιαία ανώτατη» vs
«Ενιαία Πανεπιστηµιακή». Το γεγονός ότι πέρσι
στην έξαρση της κινηµατικής περιόδου το συ-
ντονιστικό ΑΕΙ-ΤΕΙ (εκεί καταγράφονταν σύλλο-
γοι που τις συνελεύσεις τις κέρδιζε η ΠΚΣ ή σύλ-
λογοι µε ανάλογα ψηφίσµατα ή αποφάσεις ∆Σ)
σε επίπεδο ΑΕΙ είχε ελάχιστη συµµέτοχή από
συλλόγους, έδειξε µε τον πιο ρητό και κατηγορη-
µατικό τρόπο ότι η πρακτική των παραταξιακών
συντονιστικών έχασε κατά κράτος. Όταν το πολι-
τικό πλαίσιο διαµορφώνεται από τις πολιτικές
«ελίτ» πέρα και έξω από τις διαδικασίες των πο-
λιτικών διεργασιών των γενικών συνελεύσεων
(θυµίζω το πολύ χαρακτηριστικό «Πες µου πού
διαφωνείς συνάδελφε» «Μα καλά ρε συνάδελφε
δεν είναι αυτό το πλαίσιο των αναγκών σου;»)
και προσαρµόζεται σε λογικές κοµµατικής γρα-
φειοκρατίας (συµπόρευση µε το ΠΑΜΕ, χωρι-
στές πορείες, ίδια πορεία χωριστές προσυγκε-
ντρώσεις) δεν αφήνει περιθώρια ούτε για συνερ-
γασίες µε άλλες πολιτικές δυνάµεις ούτε χώρο
έκφρασης στους ανένταχτους φοιτητές. Αυτή η
εµµονή της ΠΚΣ δηµιουργούσε συνελεύσεις
αντιπαράθεσης παραταξιακών µπλοκ και όχι συ-
νελεύσεις ιδεολογικής αντιπαράθεσης (η θέση
για το 16, το νόµο πλαίσιο κ.λ.π.).Ας ελπίσουµε
ότι αυτή η λογική πέρα από περιθωριακή µπήκε
και στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και δε θα
επανέλθει. Η περιθωριοποίηση της κουβέντας
«Ενιαία ανώτατη» vs «Ενιαία Πανεπιστηµιακή»
έπαιξε επίσης ουσιαστικό ρόλο στο να σπάσουν
τα µπλοκ των παρατάξεων και να δηµιουργηθεί
συσπείρωση πολιτικής ενότητας απέναντι στις
προωθούµενες µεταρρυθµίσεις. Είναι σηµαντικό
να γίνεται µια αναλυτική και εξαντλητική συζήτη-
ση πάνω στα ζητήµατα του τι παιδεία θέλουµε. Οι
διαφωνίες και οι διαφοροποιήσεις που υπάρ-
χουν δείχνουν ότι υπάρχουν βαθύτερες ιδεολο-
γικές διαφωνίες. οι διαφορές όµως δεν πρέπει
να υπερπροβάλονται σε βαθµό που να διασπούν
ένα ενιαίο µπλοκ που µπορούσε να σχηµατιστεί
µε την απόλυτη συµφωνία σε πολλά ζητήµατα,
περισσότερα απ' αυτά που το διαιρούσαν (αυτό
συνέβαινε τα τελευταία χρόνια).Το φοιτητικό κί-
νηµα πρέπει να παλεύει και στο δρόµο και στα
όργανα συνδιοίκησης µε τους αντιπροσώπους
του. Στερείται όχι µόνο πολιτικής αποτελεσµατι-
κότητας αλλά και λογικής η πρόταση που λέει ότι
δε συµµετέχω στα όργανα συνδιοίκησης από τη
µια και από την άλλη χαιρετίζει τις αποφάσεις

της συγκλήτου (όργανο συνδιοίκησης) του ΕΜΠ
και άλλων ιδρυµάτων για τη µη εφαρµογή ψηφι-
σµένων νοµών, για παράταση εξαµήνων, για δι-
πλές εξεταστικές κλπ. Είναι µια λογική ηττοπα-
θής και αποστασιοποιηµένη από ουσιώδη ζητή-
µατα όπως η εκλογή των προέδρων, η εκλογή
των πρυτανικών αρχών κ.λ.π. Φάνηκε ξεκάθαρα
ότι η έννοια της αντιπροσώπευσης δεν είναι
αντιθετική των κοινωνικών αγώνων και των κινη-
µάτων αλλά πολλές φορές ενισχυτική. Αν ένας
πολιτικός χώρος, εν προκειµένω κοµµάτια της
ΕΑΑΚ, δε συµφωνούν µε τη συµµετοχή σε όργα-
να συνδιοίκησης, δεν ψηφίζουν προέδρους τµη-
µάτων, δεν ψηφίζουν για πρυτάνεις, δε συµφω-
νούν µε την ανασυγκρότηση της ΕΦΕΕ (παρόλο
που σφραγίζουν τις αποφάσεις του ΚΣ του 1995
µε τις 3 έδρες που πήραν τότε) ας µας εξηγή-
σουν το λόγο για τον οποίο κατεβαίνουν στις
φοιτητικές εκλογές.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑ-
ΣΤΕ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ∆Ε
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

Το φοιτητικό κίνηµα ξέρει να νικά διότι ξέρει
να µαθαίνει. Με µια σύντοµη ανασκόπηση των
τελευταίων 11 µηνών µπορούµε ξεκάθαρα να
βγάλουµε πολιτικά συµπεράσµατα για το ποιες
πολιτικές θέσεις επιβεβαιώθηκαν και ποιες έχα-
σαν παταγωδώς. Αυτό οφείλουµε να το κάνουµε
ανεξάρτητα από το τι θεωρούσε ο καθένας πέρσι
και απ' το αν επιβεβαιώθηκε ή όχι αν πραγµατικά
µας ενδιαφέρει η συνέχιση του φοιτητικού κινή-
µατος και δεν έχουµε πνιγεί σε έναν θρησκευτι-
κού τύπου δογµατισµό.

Το φοιτητικό κίνηµα ούτε συγκροτήθηκε ούτε εί-
χε στον πυρήνα του λόγου του την κοµµουνιστική
επαναθεµελίωση και το εργατικό πανεπιστήµιο.Το
κίνηµα συγκροτήθηκε πάνω στα επίδικα της συγκυ-
ρίας. Παρόλο που το κίνηµα δεν είχε ούτε θέση για
ενιαία ανώτατη παιδεία αλλά ούτε και για ενιαία πα-
νεπιστηµιακή είχε πολιτικό λόγο µε σαφές περιεχό-
µενο και όσοι αρνούνταν αυτή την υπέρβαση τα πε-
ρασµένα χρόνια ας αναλογιστούν τι κακό έκαναν τη
στιγµή που γινόταν αλλαγές στο πανεπιστήµιο και
αυτοί µέτραγαν κοµµατικούς στρατούς.Το φοιτητικό
κίνηµα κατέγραψε σηµαντικές νίκες. Η µη ψήφιση
του Α16 µε 180 ψήφους από αυτή τη Βουλή είναι
αποτέλεσµα της κοινωνικής πίεσης και όχι νίκη
του Βενιζέλου και του Λοβέρδου στο εσωτερικό
του ΠΑΣΟΚ. Είναι ηττοπαθής και µίζερη η λογική
που υποστηρίζει ότι τα κινήµατα για να νικάνε πρέ-
πει να ρίχνουν κυβερνήσεις και να ανατρέπουν το
δικοµµατισµό. Μιζέρια που φαίνεται κυρίως από
τη λογική ότι αλλαγές και νίκες στο χώρο της παι-
δείας δεν µπορούµε να έχουµε στο σήµερα αλλά
µόνο µετά τη ∆ευτέρα παρουσία και το σοσιαλιστι-
κό παράδεισο.Το φοιτητικό κίνηµα έχει ένα και µό-
νο συντονιστικό. Ας αφήσουµε πίσω µας τις λογι-
κές που δε µας αφήνουνε και δε µας άφηναν να
πάµε µπροστά.
ΨΨηηφφίίζζοουυµµεε κκόόννττρραα σσττηηνν κκυυββεερρννηηττιικκήή πποολλιιττιικκήή..
ΨΨηηφφίίζζοουυµµεε κκόόννττρραα σσττηη δδιικκοοµµµµααττιικκήή σσυυννααίίννεεσσηη
σστταα θθέέµµαατταα ππααιιδδεείίααςς..
ΨΨηηφφίίζζοουυµµεε ααρριισσττεερράά..
ΨΨηηφφίίζζοουυµµεε εεννάάννττιιαα σσττιιςς λλοογγιικκέέςς ττηηςς ήήττττααςς κκααιι
ττηηςς υυπποοττααγγήήςς..
ΨΨηηφφίίζζοουυµµεε ΑΑρριισσττεερρήή ΕΕννόόττηητταα..

Ζαχαριάδης Κώστας
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού
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INTERNET, VIDEO GAMES, 
H/Y, DSL,TV, PLAYSTATION 3, 
MICROSOFT, SONY 

INTERNET, VIDEO GAMES, 
H/Y, DSL,TV, PLAYSTATION 3, 
MICROSOFT, SONY 

Λίγα λεπτά, για ένα από τα εκατοντάδες καταστήµατα Γερµανός, 600 κάτι ευρώ (ένας βασικός µι-
σθός και βάλε) και η ζωή σου άλλαξε...Γιατί; Μα είναι απλό! Μόλις αγόρασες το νέο playstation 3,
που µπορεί και θα σε κάνει να αναθεωρήσεις και να επαναδιαµορφώσεις τον τρόπο ζωής σου... Αυτά
υπόσχονται οι υπεύθυνοι πωλήσεων της πολυεθνικής δασκάλας στα video games Sony, οι οποίοι µε
υπερηφάνεια παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό το νέο παιδί-κονσόλα της εταιρείας που ήρθε για να µεί-
νει... Και προσθέτουν «Μπορεί να αναβαθµίσει και τις δυνατότητες της τηλεόρασής σου» και προσθέ-
τω «Θα την κάνει µία φορά πιο ηλίθια και εποµένως τουλάχιστον εκατό φορές πιο ελκυστική».

Ένας νέος κόσµος, 
πολλά υποσχόµενος και απειλητικός...

K ονσόλες video games, τηλεοράσεις Lcd και όχι µόνο, ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές και Dsl internet. Το όνειρο του κάθε
νέου techno-maniac ή αλλιώς αυτό που επιβάλει η τεχνολο-

γία και οι τηλεοπτικές και όχι µόνο διαφηµίσεις στους νέους. Οι συ-
νέπειες της ηλεκτρονικοποίησης της ανθρώπινης σκέψης, κοινωνικής
συναναστροφής και γενικότερα επαφής, αλλά και οποιασδήποτε εγκε-
φαλικής λειτουργίας, αν τις αναλογιστεί κανείς, µοιάζουν µε σενάριο
ταινίας επιστηµονικής φαντασίας και τρόµου. Ένα σενάριο που ξεκί-
νησε να γράφει ο άνθρωπος παράγοντας ωραία διασκεδαστικά προϊό-
ντα και που σε λίγο κινδυνεύουµε να κονιορτοποιήσουν πλήρως την
µοναδικότητά µας, να αλλοτριώσουν τη σκέψη µας και εν τέλει να µας
µετατρέψουν σε καταναλωτικά υποκείµενα, ίσως και µε ηµεροµηνία
λήξης. ∆εν ακολουθείς πια τις επιταγές της τεχνολογίας - περιθωριο-
ποίηση... Όλα αλλάζουν από τη στιγµή που κοµµάτι της διασκέδασης
αποκτά ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά ή µάλλον από τότε που «Η τηλε-
όραση έγινε πιο ενδιαφέρουσα από τον άνθρωπο και επιλέξαµε απέ-
ναντι από τους καναπέδες στο σαλόνι µας να έχουµε τηλεοράσεις και
όχι ανθρώπους». Ακολουθούν τα video games που αρχικά απευθύνο-
νταν σε παιδιά και πλέον και σε µεγαλύτερες ηλικίες αποβλακώνοντας
ακόµα µεγαλύτερες οµάδες του πληθυσµού. Και τέλος έρχεται το
internet που προκαλεί και προσκαλεί τους πάντες να χαθούν σε έναν
ψεύτικο ιστόκοσµο, αυτόν της πληροφορίας και της ατελείωτης περι-
πλάνησης.

Τι συνέβη λοιπόν; Όλα τα παραπάνω (TV, video games, internet) τα
οποία χάριν οικονοµίας λέξεων και χρόνου θα αποκαλέσουµε τεχνο-
λογία, κατάφεραν να ανατρέψουν ποικιλότροπα τον τρόπο κοινωνικο-
ποίησης των ανθρώπων και να διαπαιδαγωγήσουν, µε επικίνδυνες και
ίσως ακόµη άγνωστες συνέπειες, την κοινωνία.Την άµεση διαπροσω-
πική επαφή και επικοινωνία ήρθαν να υποκαταστήσουν το chat, τα e-
mail και µια πληθώρα εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας. Σε καµία
περίπτωση όµως αυτής της µορφής η επικοινωνία δεν µπορεί να εκτο-
νώσει τα ανθρώπινα συναισθήµατα, να εκφράσει πλήρως και να µετα-
δώσει την ανθρώπινη σκέψη και έκφραση και προφανέστατα οδηγεί
στην αποµόνωση, την πλήξη και τη θλίψη.Ταυτόχρονα αν εστιάσουµε
και σε νεότερα άτοµα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί πλήρως ή οµαλά
στο κοινωνικό σύνολο, µια τέτοιας µορφής επικοινωνία µε τον κόσµο
πιθανότατα θα δηµιουργήσει, πέρα από καταθλιπτικές συµπεριφορές,
και αγοραφοβικές αντιδράσεις, εξαιτίας προβληµατικής κοινωνικοποί-
ησης.Τα προβλήµατα όµως και οι αρρωστηµένες καταστάσεις της ηλε-
κτρονικής επικοινωνίας δε σταµατούν εδώ. Αλλά αντιθέτως συνεχίζο-
νται και εκτονώνονται µε ποικίλες παθογενείς αντιδράσεις και κατα-
στάσεις. Έτσι από τη µία η βλακεία και από την άλλη η αποµόνωση
έφεραν και το cyber sex. Ένα από τα πιο επικίνδυνα και προβληµατικά
φαινόµενα το οποίο εµφανίστηκε ως απότοκο της µοναξιάς, της ανίας
και της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας. Πρόκειται για αρρώστια,
ή µάλλον για αρρωστηµένη αντίληψη της πραγµατικότητας, µιας πραγ-

µατικότητας αυτοϊκανοποίησης όπου το µόνο που υπάρχει είναι το
εγώ και ο κόσµος του διαδικτύου. Ένας κόσµος που µετατρέπει τον
υπολογιστή σε σκεύος ηδονής, αντικαθιστώντας ακόµα και το ανθρώ-
πινο σώµα µε µερικά πλήκτρα και µία οθόνη.Την ίδια στιγµή όµως η
τεχνολογία κατάφερε να διαπαιδαγωγήσει την κοινωνία και παράλλη-
λα να αποτελέσει και αυτή µε τη σειρά της θεραπαινίδα του συστήµα-
τος και της γενικότερης προπαγάνδας. Πώς; Απλά αναπαράγοντας το
ίδιο το σύστηµα.Τηλεόραση: Στρατευµένη δηµοσιογραφία, ταινίες µε
παρανοϊκά και αρρωστηµένα σενάρια κ.ο.κ.Video games: Χιλιάδες παι-
χνίδια πολέµου όπου ο καλός στρατιώτης δολοφονεί εν ψυχρώ το κα-
κό τέρας το οποίο απλά µπορεί να κοιµάται στη σπηλιά του, αλλά µας
ενοχλεί γιατί θέλουµε να κατακτήσουµε τον κόσµο ή αλλιώς να περά-
σουµε την πίστα και να τερµατίσουµε αφού µε τη βία διορθώσαµε τα
πάντα µέχρι να βγει το sequel του παιχνιδιού. Έτσι ο κόσµος θα αγα-
πήσει τον πόλεµο, θα εξοικειωθεί µε τις σκηνές βίας, θα αδιαφορήσει
για το ηθικό και το µη και άµα λάχει κάποιος µικρός µαθητής θα σκο-
τώσει και κάνα δυο φίλους στο σχολείο του γιατί χτες το βράδυ του το
έµαθε ο καινούργιος του υπολογιστής, και πρέπει να το δείξει στη δα-
σκάλα του στο δηµοτικό.

Οι συνέπειες πολλές και ολέθριες λοιπόν. Ας αναλογιστούµε τι θα
συµβεί αν το εγώ πάψει να συνδέεται µε το εµείς και η κοινωνία πά-
ψει να αποτελεί ένα σύνολο, αλλά εκατοµµύρια µονάδες. Η σκέψη και
ο προβληµατισµός θα χαθούν. Ο ατοµισµός και ο αµοραλισµός θα µε-
σουρανούν και εµείς θα αποτελούµε απλούς αριθµούς στις οθόνες των
πολυεθνικών που θα µας µισθοδοτούν πενιχρά για να τις υπηρετούµε.
Αυτός είναι ο νέος κόσµος;Το όραµα για την κοινωνία;
Ευχαριστώ αλλά δε θα πάρω... Είναι στο χέρι µας, όλα είναι στο χέρι
µας. Να χρησιµοποιήσουµε την τεχνολογία και όλα της τα µέσα για να
διαδώσουµε τις ιδέες µας, να εξαπλώσουµε τον πολιτισµό µας, να το-
νίσουµε την ιδιαιτερότητά µας και να στείλουµε στα σπίτια τους όσους
δε µας θέλουν εδώ και παντού. Πορείες µέσω internet δε γίνονται και
κοινωνίες χωρίς αντίδραση και σκέψη δε θα υπάρξουν, γιατί αν υπάρ-
ξουν εµείς δε θα είµαστε εκεί αφού απλά θα έχουµε χάσει. Από ποι-
ον; Μα φυσικά από αυτόν που πολεµάµε. Το τέρας που αφήσαµε να
βγει από την σπηλιά του.Το τέρας που λέγεται προπαγάνδα, βία, πόλε-
µος, οικολογική καταστροφή, ρατσισµός, κεφάλαιο, κοινωνικές ανισό-
τητες κ.ο.κ.

Εξάλλου «Την άνοιξη αν δεν µπορείς να τη βρεις, πρέπει να τη φέ-
ρεις...» και αν δεν την φέρεις απλά έχασες... άφησες την κοινωνία στο
σκοτάδι... και τον εχθρό στη κοινωνία... κάποιο λάθος έκανες στον κα-
ναπέ σου που καθόσουν και έβλεπες την πραγµατικότητα µέσα από τον
παραµορφωτικό φακό της τηλεόρασης...

Μάτσα Μαρίνα
Ζαχαριάδης Θανάσης
∆ίκτυο Φαρµακευτικής
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Αριστερά
και πρόοδος

Oι φοιτητές απο πέρσι το καλοκαί-
ρι κάνουν ανοιχτές συνελεύσεις
και αποφασίζουν µε µεγάλη

πλειοψηφία εναντίωση στον ψηφισµένο
απο τη κυβερνητική µειοψηφία νόµο
πλαίσιο, εναντίωση στην αναθεώρηση
του 16, καταλήψεις ως µορφή πάλης
κλπ. Αποφασίζουν όµως πάντα µε πλειο-
ψηφία που ξεπερνά το 50%. Αυτή η από-
φαση ισχύει για µια βδοµάδα και έρχεται
εκ νέου προς επικύρωση ανά βδοµάδα ξα-
νά και ξανά (αµεσοδηµοκρατία). Όλες οι
γενικές συνελεύσεις έχουν απαρτία και εί-
ναι ανοιχτές σε όλα τα µέλη των φοιτητι-
κών συλλόγων αν θέλουν να πάνε να ψηφί-
σουν. Όπως και στις εκλογές άλλωστε.

Η κυβέρνηση έλεγε οτι το προεδρείο
της ΠΟΣ∆ΕΠ δεν είναι αντιπροσωπευτικό
της άποψης των καθηγητών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και γι’ αυτό το λόγο µάζευε
και υπογραφές απο 1000 λέει καθηγητές
για ν’ ανοίξουν τα πανεπιστήµια (το νού-
µερο αµφισβητείται απο κύκλους της πα-
νεπιστηµιακής κοινότητας ως νοθευµέ-
νο). Το συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ που έγινε
πριν απο µια βδοµάδα αύξησε τα ποσο-

στά της απερχόµενης ηγεσίας, ενέκρινε
τον απεργιακό απολογισµό και πρότεινε
συνέχεια του αγώνα. Η νέα ηγεσία (ίδια
µε την παλιά) ήταν στο δρόµο και διαδή-
λωνε µε τους φοιτητές. Οι διαδικασίες
και εδώ ήταν ανοιχτές και δηµοκρατικές.

Το µόνο που µένει στη κυβέρνηση πλέ-
ον για να νοµιµοποιήσει τον αυταρχισµό
της είναι οι περίφηµες δηµοσκοπήσεις
µε ερωτήµατα του τύπου «θέλετε ή δε θέ-
λετε να γίνουν αλλαγές;» «θέλετε ή δε
θέλετε να µαθαίνουν τα παιδιά σας γράµ-
µατα;» «θέλετε ή δε θέλετε να καίγεται η
Αθήνα;». Οι απαντήσεις για εµάς που εί-
µαστε κόντρα στην κυβέρνηση είναι ότι
και αλλαγές θέλουµε και ανοιχτά πανεπι-
στήµια που να είναι σε ένα αναβαθµισµέ-
νο επίπεδο σπουδών θέλουµε και την
Αθήνα µε ειρηνικές πορείες θέλουµε να
τη βλέπουµε. Ας ρωτήσουν οι δηµοσκο-
πήσεις την κοινή γνώµη «θέλετε ή δε θέ-
λετε να πληρώνετε για να σπουδάσει το
παιδί σας;» «θέλετε ή δε θέλετε το πανε-
πιστήµιο να υποχρηµατοδοτείται;» «θέ-
λετε ή δε θέλετε να δέρνουν το παιδί σας
στις πορείες επειδή απαιτεί ένα καλύτερο

πανεπιστήµιο και µια καλύτερη ζωή;»
Εδώ τα σχόλια νοµίζω ότι περιττεύουν.

Μια επισήµανση µόνο. Στον πυρήνα του
άκρατου νεοφιλελευθερισµού που είναι η
βασική πολιτική γραµµή της Ν.∆. βρίσκε-
ται ο σκληρός αυταρχισµός που λέει οτι
«εγώ ως κυβέρνηση δε συνδιαλέγοµαι µε
κανέναν ή ακόµα χειρότερα δε συνδιαλέ-
γοµαι µε αυτούς που διαφωνούν µαζί
µου, αδιαφορώ για τη γνώµη της κοινω-
νίας, αδιαφορώ για τη γνώµη καθηγητών
και φοιτητών επιβάλλω το πρόγραµµά
µου και υπηρετώ τα συµφέροντα που µε
δεσµεύουν µε κάθε τρόπο. ∆έρνω, συλ-
λαµβάνω, ρίχνω χηµικά σε ανθρώπους
που τόλµησαν να πάρουν δηµοκρατικά και
µέσα απο συλλογικές διαδικασίες µια άλ-
λη στάση. Τους τσακίζω µε κάθε τρόπο
διότι δε θέλω καµία αντίσταση, γιατί έχω
και άλλες µεταρρυθµίσεις στο τσεπάκι και
θα τις περάσω είτε το θέλουν είτε όχι.» 

Κώστας Ζαχαριάδης 
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το ζήτηµα. Για να δούµε όµως τα γεγονότα... Μια κυβέρνηση που
την ψήφισε το 44% περίπου των ψηφοφόρων που προσήλθαν στις κάλπες (έχει σηµασία η διατύπωση) νοµοθε-
τεί έχοντας περίπου το 55% των εδρών στο εθνικό κοινοβούλιο µέσα απο έναν καλπονοθευτικό νόµο. Να ποι-
ος είναι η πλειοψηφία και να ποιος µαζί µε το ΠΑΣΟΚ έχει νοµοθετήσει την ουσιαστική ταύτιση νοµοθετικής και
εκτελεστικής εξουσίας. Εδώ πρέπει να θυµίσουµε ότι η δηµοκρατία θεµελιώνεται ως το πολίτευµα που οι εξου-
σίες διακρίνονται σε δικαστική, εκτελεστική, νοµοθετική και ρυθµιστικό και ενηµερωτικό ρόλο παίζει ο τύπος
και τα ΜΜΕ (4η εξουσία).

Πλειοψηφία
εναντίον

µειοψηφίας και
Θατσερισµός

HΑριστερά ανέκαθεν χαρακτηριζό-
ταν για την πρωτοπόρο πολιτική
της αναφορικά µε θέµατα Παιδεί-

ας. Οι προτάσεις της ήταν, και είναι, ξεκά-
θαρες επιδιώκοντας την ικανοποίηση της
πρωταρχικής λαϊκής ανάγκης για µόρφωση
πολύπλευρη, ουσιαστική, δηµόσια και δω-
ρεάν. Με την αλλαγή των κοινωνικών και οι-
κονοµικών συνθηκών όµως, αυτή η αντίλη-
ψη για την Αριστερά της καινοτοµίας αλλοι-
ώθηκε, παρά τη διαχρονικότητα και το ριζο-
σπαστισµό που αποπνέουν οι πάγιες θέσεις
της Αριστεράς -ειδικά για την περίπτωσή
µας στην εκπαίδευση. Με τη διεύρυνση της

καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης ο αριστε-
ρός λόγος περιφρονείται σαν παρωχηµένος
και αποχυµωµένος. Το κατεστηµένο βολεύ-
εται από την ανάδειξη της εικόνας µιας έρ-
πουσας υπό την πίεση των εξελίξεων, σα-
βανωµένης Αριστεράς που δε δύναται να
εµπνεύσει ή να επιδράσει πάνω στις κοινω-
νικές διεργασίες. Έτσι, προβάλλει το ίδιο
ως ο µοναδικός εκφραστής νέων και ρηξι-
κέλευθων προτάσεων -όπως αυτές προσ-
διορίζονται και στοιχειοθετούνται µέσα στο
επικρατούν κοινωνικοπολιτικό σύστηµα.
Και η Αριστερά σε έναν κατεξοχήν ευνοϊκό
γι’ αυτήν χώρο -τον εκπαιδευτικό- όπου κά-
ποτε επεδείκνυε την ιδεολογική και προ-
γραµµατική της υπεροχή, περιορίζει τώρα
το ρόλο της στην προστασία των κεκτηµέ-
νων δικαιωµάτων. ∆ικαιώµατα που χτυπιού-
νται από αυτήν ακριβώς την αντιλαϊκής κα-
τεύθυνσης πολιτική «µεταρρύθµισης και
προόδου» που προωθούν ενδεδυµένοι το
µανδύα ενός κάλπικου προοδευτισµού η
κυβέρνηση και οι συνδαιτυµόνες της. Εκεί-
νο όµως που διαχέεται στον κόσµο από τα
υποταγµένα στο σύστηµα Μ.Μ.Ε. είναι η
αντίληψη για µια Αριστερά της συντήρησης
και της απαξίωσης και µια κυβέρνηση της
δράσης και της εξέλιξης.

Η Αριστερά πέρα από τη συστράτευση
των δυνάµεών της στην προάσπιση των κα-
τακτηµένων δικαιωµάτων που διακυβεύο-

νται, οφείλει να αναδιοργανωθεί στον το-
µέα της προβολής των ιδεών της ανακαινι-
σµένων, διυλισµένων, αποκρυσταλλωµένων
που να στοχεύουν σε συγκεκριµένα ζητή-
µατα. Μάλιστα, για να βαθύνουµε τη σκέψη
µας και λίγο παραπέρα, να σηµειωθεί ότι
από τη στιγµή και στο µέτρο εκείνο που
ιστορικά (και ουσιαστικά) η πολιτική της
Αριστεράς για την Παιδεία συµπλέει µε το
εκάστοτε φοιτητικό Κίνηµα στους αγώνες
του -χωρίς τούτο να σηµαίνει την κηδεµο-
νία αυτού από την πρώτη- η σε επίπεδο νέ-
ων και στοχευµένων λύσεων απογύµνωση
της Αριστεράς αντικατοπτρίζεται στο φοιτη-
τικό Κίνηµα φτωχαίνοντας τη δυναµική του.

∆εν πρέπει ωστόσο να παραγνωρίσουµε
πως για να γίνει το Κίνηµα διεκδικητικό σε
επίπεδο νέων αιτηµάτων είναι ανάγκη να
επιτύχει αυτή η φάση της αµυντικής πολιτι-
κής. Εδώ είναι όπου όλοι έχουµε να συνει-
σφέρουµε. Τέλος, όσοι βλέπουν ή επιζη-
τούν να παρουσιάζουν την Αριστερά άγονη
και αφυδατωµένη από πρωτοποριακές προ-
τάσεις, ας µη λησµονήσουν ότι η Πρόοδος
που εντάσσεται στον καπιταλισµό είναι Με-
σαίωνας για το λαό.

Γιάννης ∆ηµητριάδης
Ιατρική Αθήνας 

Αριστερά και Πρόοδος είναι έννοιες
ταυτόσηµες. Πρόοδος δίχως Αρι-
στερά δεν υπάρχει (τουλάχιστον
πρόοδος που να αγγίζει και να έχει
στο κέντρο της τον άνθρωπο). Από
την άλλη Αριστερά που δεν είναι
προοδευτική αυτοαναιρείται. Πα-
ρόλ’ αυτά, σήµερα, ορισµένοι θέ-
λουν/φέρουν ως αποκλειστική πηγή
παραγωγής της προοδευτικής σκέ-
ψης το κατεστηµένο και τους θια-
σώτες του, και την Αριστερά άκα-
µπτη, απρόθυµη, ατελέσφορη. Με
τον τρόπο αυτό προσεγγίζουν τη
στάση κάθε φορέα αριστερής έκ-
φρασης και στην περίπτωση του
πρόσφατου Νόµου για την Παιδεία.

Πλειοψηφία 

µειοψηφίας
Θατσερισµός



Μέσα στον τελευταίο χρόνο η φοι-
τητική κοινότητα, µαζί µε τους εκ-
παιδευτικούς αλλά και τους µαθη-

τές κατόρθωσαν αυτό που στο µυαλό πολ-
λών φαινόταν ακατόρθωτο...Τη συγκρότηση
ενός δυναµικού πόλου κοινωνικής αντιπο-
λίτευσης, που κατόρθωσε να αναδιπλώσει
την επιθετική πολιτική της κυβέρνησης και
να ανακόψει την πλήρη αποδιάρθρωση το
δηµόσιου πανεπιστηµίου. Στο χώρο των
πανεπιστηµίων και όσον αφορά στους φοι-
τητές τα µέσα πάλης γνωστά και από το πα-
ρελθόν. Καταλήψεις και διαδηλώσεις, κινη-
τοποιήσεις όλων των µορφών, πολιτικοποί-
ηση και ανένταχτος κόσµος να συσπειρώ-
νεται και να διεκδικεί τα κεκτηµένα της πα-
νεπιστηµιακής κοινότητας. Το µη αναµενό-
µενο όµως ήταν η βία που µεταχειρίστηκε η
αστυνοµία σε µία προσπάθεια αποσύνθε-
σης αυτού του πόλου διεκδίκησης.

Από τις πρώτες κιόλας στιγµές που το
φοιτητικό κίνηµα, µαζικό και διεκδικητικό,
βρέθηκε στους δρόµους, αντιµετωπίστηκε

µε έναν εξαιρετικά βίαιο και φασιστικό σε
όλες του τις πτυχές τρόπο. Η υπέρµετρη
χρήση δακρυγόνων, άλλων αγνώστου ταυ-
τότητας χηµικών, κροτίδων, η άσκηση άµε-
σης σωµατικής βίας και οι αναίτιες προσα-
γωγές αποτέλεσαν τα κυριότερα χαρακτηρι-
στικά της στάσης της αστυνοµίας. Μια
αστυνοµία η οποία, δρώντας ως εντολοδό-
χος της κυβέρνησης, συγκροτηµένη και
έτοιµη να καταστείλει οποιαδήποτε κινηµα-
τική διαδικασία, δεν δίστασε να αντιµετω-
πίσει και να χαρακτηρίσει τα µπλοκ των
φοιτητών ως απειλή για την κοινωνική
ισορροπία. Η κορύφωση της αστυνοµικής
βίας και καταστολής ήρθε στις 8 του Μάρτη
του 2007 µε τα επεισόδια να παίρνουν τρα-
γικές διαστάσεις, τα ΜΑΤ και η ΟΠΚΕ να
κυρήσσουν πόλεµο µε τους φοιτητές και ο
κ. Πολύδωρας να δηλώνει πως η αστυνοµία,
αµυνόµενη όπως κάνει πάντα έδρασε απο-
τελεσµατικά και η ορθότητα των πράξεων
της ΕΛ.ΑΣ. είναι αδιαµφισβήτητη. Απ’ ότι
φαίνεται ο σωστός τρόπος για τον υπουργό
ήταν η τυφλή βία προς διαδηλωτές που
προσπαθούν να σωθούν, από τα δακρυγόνα
που µετέτρεψαν τους δρόµους σε θα-
λάµoυς αερίων, και οι 49 αναίτιες συλλή-
ψεις φοιτητών. Αν και µερικές δικαιολογή-
θηκαν αφού ορισµένοι εγκληµατίες-τροµο-
κράτες χρησιµοποίησαν άσεµνες χειρονο-
µίες ενάντια στα αµέµπτου ηθικής Ελληνό-
πουλα-Αστυνοµικούς που προσεβλήθησαν
και πληγώθηκε η ευαίσθητη ψυχούλα τους.
Ε...αν είναι να στενοχωρηθούν τα παιδιά καλά
κάνανε στους αλήτες και τους συνέλαβαν...

Η προφανής φυσικά απάντηση του
υπουργείου δηµόσιας τάξης για όλα τα γε-
γονότα ήταν κάθε φορά αφοπλιστική. «Τα
ΜΑΤ αµύνονται στις πράξεις βίας των δια-
δηλωτών». Απάντηση βέβαια που δεν θα
έπειθε οποιονδήποτε υποστηρικτή οποιασ-
δήποτε φασίζουσας αντίληψης. Εξάλλου
ακόµα και τα εναντιωµένα στο φοιτητικό κί-
νηµα ΜΜΕ πρόβαλαν πλάνα όπου οι πάνο-
πλοι αστυνοµικοί µε θάρρος και εθνικό
φρόνηµα ψέκαζαν µε δακρυγόνα τους δια-
δηλωτές... και εν τέλει πως είναι δυνατόν
ένας φοιτητής να επιτεθεί σε έναν αστυνο-
µικό που κουβαλάει ασπίδα,
κράνος,glob,όπλο 1, όπλο 2, φυσούνα 1,
φυσούνα 2(για πολύ κακά παιδιά) και πυ-
ροσβεστήρα µην πάρουν φωτιά τα µπατζά-
κια του; Καθοριστικής σηµασίας ζήτηµα
φυσικά είναι η αιτία που προκάλεσε όλη αυ-
τή την έξαρση βίας στους δρόµους κατά την

διάρκεια των διαδηλώσεων. Η απάντηση σε
αυτό το µείζονος σηµασίας ζήτηµα έρχεται
να επιβεβαιωθεί από την καθηµερινότητα.
Ανήκουµε στην κοινωνία της προπαγάνδας,
µιας προπαγάνδας που επιχειρεί να κονιορ-
τοποιήσει την ανθρώπινη προσωπικότητα
και να υπνωτίσει την ανθρώπινη σκέψη.
Οπότε κινηµατικές διαδικασίες, που αφυ-
πνίζουν την σκέψη κρίνονται ως επικίνδυ-
νες για το κοινωνικό status quo,αποτελώ-
ντας παράγοντες αποσταθεροποίησης της
νεοφιλελεύθερης κοινωνικής ισορροπίας.
Συνεπώς για να επανέλθουν οι ισορροπίες
η λύση κρύβεται πίσω από την άµεση κατα-
στολή που θα αποτρέψει την επανεµφάνιση
τέτοιων προβληµατικών αναταραχών και θα
αφανίσει τα όποια µελανά στίγµατα αντι-
δράσεων εµφανίζονται.

Πάντως χαρακτηριστικό παράδειγµα της
υφιστάµενης προπαγάνδας από τα ΜΜΕ,
που επιχειρούσαν πάση θυσία να διαµορ-
φώσουν δυσµενές κλίµα ενάντια στις δια-
δηλώσεις των φοιτητών αποτέλεσαν τα ρε-
πορτάζ που αναφέρονταν στο γεγονός της
«πυρπόλησης» του φυλακίου µπροστά από
το µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη. ∆εν
υπήρξε απολύτως κανένας τηλεοπτικός
σταθµός να προβάλει τις στιγµές όταν εκα-
τοντάδες φοιτητών βρέθηκαν περικυκλωµέ-
νοι από δυνάµεις των ΜΑΤ µπροστά από
την βουλή. Όλα τα δελτία ειδήσεων αρκέ-
στηκαν σε φιλοεθνικιστικές προσεγγίσεις
και υποκριτικούς πατριωτικούς διαλόγους
περί του συµβολισµού που αντιπροσωπεύ-
ει το µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Γυρνώντας όµως πάλι πίσω στις διεκδική-
σεις του φοιτητικού κινήµατος και απαντώ-
ντας οι φοιτητές στο νεοφιλελευθερισµό
µπορούµε πλέον να πούµε ότι συγκροτήσα-
µε µέσα στο κοινωνικό σύνολο έναν πόλο
ισχυρής διεκδίκησης, που δεν θα υποχωρεί
µπροστά στις επιταγές οποιουδήποτε αντι-
δραστικού µεταρρυθµιστικού πλαισίου.

Και τελειώνοντας το κείµενο στην ίδια λο-
γική που ξεκίνησε...Το µικρό παιδί θα µεγα-
λώσει, θα µπει στο δηµόσιο και δωρεάν πα-
νεπιστήµιο, όπου η αστυνοµία και η κατα-
στολή δε θα έχουν καµία απολύτως θέση
και τότε η αριστερά θα διαδραµατίσει το ρό-
λο της. Θα είναι εκεί για να του θυµίσει το
παρελθόν, να διεκδικήσει µαζί του για το
παρόν και να του χαρίσει απλόχερα το όρα-
µα για το µέλλον...Η µάχη που έδωσαν φέ-
τος και πέρσι οι φοιτητές δεν ήταν απλά µια
µάχη ενάντια στο Νόµο πλαίσιο και την
αναθεώρηση του άρθρου 16, η γενικότερη
την νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης. Ήταν ένας ολόκληρος
πόλεµος µε ιδιαίτερη σηµειολογία ενάντια
στην αυταρχική αντίληψη της κυβέρνησης
και του συντηρητισµού. Ένα πλήγµα στην
καρδιά της καταστολής των κινηµάτων και
της περιστολής των κεκτηµένων και των δι-
καιωµάτων.

Αφροδίτη Κονδύλη
Ζαχαριάδης Θανάσης
∆ίκτυο Φαρµακευτικής 

Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του
Ιούνη του 2006 µια υπέροχη κυρι-
ούλα φορώντας τα καινούργια
prada γυαλιά της και τα ασορτί πα-
πούτσια της, αφού έντυσε το µονά-
κριβο τέκνο της µε τα ασορτί µε αυ-
τήν prada γυαλιά, παπούτσια και
συνολάκι, ξεκίνησαν για την καθιε-
ρωµένη βολτίτσα τους στο πάντα
επίκαιρο και λαµπερό Κολωνάκι. Η
ζέστη αφόρητη και ξαφνικά ακούγε-
ται θόρυβος. Φοιτητές φωνάζουν
συνθήµατα και τα συνθήµατα ακο-
λουθούνται από δακρυγόνα και τα
δακρυγόνα από κροτίδες.....ήταν η
µέρα που οι φοιτητές κλείστηκαν
στη Νοµική σχολή καταδιωκόµενοι
και περιοριζόµενοι για µία ακόµα
φορά από ισχυρότατες δυνάµεις
της αστυνοµίας. Το µικρό αγγελού-
δι ρωτάει: «Μαµά τι συµβαίνει;» και
η µαµά απαντάει «Τίποτα παιδί µου,
µην ανησυχείς. κάτι αλήτες εί-
ναι...» και η συζήτηση τελειώνει.
Περνούν µήνες χειµωνιάζει και το
µικρό και ατάραχο πλάσµα αντικρί-
ζει µια τραγική εικόνα. ∆ιαδήλωση!
Η ερώτηση αυθόρµητη. «Καλά πό-
σοι αλήτες υπάρχουν;».Η απάντη-
ση προφανής.... «Είναι πολλοί οι
άτιµοι...»
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Σε κάθε γωνία υπάρχει 

αστυνοµία...
Σε κάθε δελτίο υπάρχει
Πρετεντέρης...

Το υπουργείο δηµόσιας
τάξης και ασφάλειας 
βλάπτει σοβαρά την υγεία µας
Εδώ και πάρα πολλούς µήνες που το µεγαλειώδες πανεκπαιδευτικό κίνηµα µονοπωλεί µε τις νίκες και την απο-
φασιστικότητά του το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης, πολλά έχουν γραφτεί για τον τρόπο που η κυβέρνηση
προσπάθησε –µάταια βέβαια- να καταστείλει τη δυναµικότητά του και να κάµψει το πείσµα των αγωνιστών.
Όλοι εµείς που ζούµε τον τελευταίο καιρό στον «κυκλώνα» του κινήµατος, έχουµε γίνει µάρτυρες της απρο-
κάλυπτης βίας που χρησιµοποιεί η κυβέρνηση για να σταµατήσει το ποτάµι των χιλιάδων διαδηλωτών που κα-
τεβαίνουν κάθε βδοµάδα στους δρόµους και για να πνίξει κάθε αντίδραση απέναντι στα σχέδια, που πριν από
µήνες θεωρούσε ότι θα µπορούσε να υλοποιήσει χωρίς να κουνηθεί φύλλο.

Hορµητικότητα του κινήµατος και
η διάθεσή του να συνεχίσει επι-
θετικά απέναντι στις αλλαγές που

από κοινού ευαγγελίζονταν η Ν∆ και το
ΠΑΣΟΚ στο χώρο της εκπαίδευσης έφε-
ραν την κυβέρνηση σε αµηχανία. Κι επει-
δή πολιτικά ήταν αδύνατο να αντιπαρατε-
θεί η κυρία Γιαννάκου µε τις 300 καταλή-
ψεις, πήρε την απόφαση να αποδείξει σε
αυτές τις «οικτρές µειοψηφίες» ότι διά-
λογο µπορεί να κάνει όχι µόνο στο ΕΣΥΠ,
αλλά και στους δρόµους, µε νέες πρωτο-
ποριακές µεθόδους, όπως µε ρίψη ληγ-
µένων χηµικών και δακρυγόνων στα
µπλοκ των φοιτητών, µε θανατηφόρα χτυ-
πήµατα από τα γκλοµπς των ΜΑΤ στα κε-
φάλια, µε συλλήψεις, µε ασφυξιογόνα
αέρια, µε πυροβολισµούς  στον αέρα και
ούτω καθεξής.

Το πιο σκληρό της πρόσωπο η κυβέρ-
νηση το έδειξε κατά τη διάρκεια του µε-
γάλου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου
της Πέµπτης 8/3, τη µέρα της πραξικο-
πηµατικής ψήφισης του νέου νόµου
πλαισίου στη Βουλή. Η πορεία αυτή
αναµφισβήτητα θα µείνει στην ιστορία
όχι µόνο για τη µαζικότητά της, αλλά και
για την άγρια καταστολή που δέχτηκε από
τους πραίτορες του Πολύδωρα, µε χηµικά
και δακρυγόνα, µε ξύλο και συλλήψεις
συναγωνιστών µας µέσα από τα µπλοκ.
Εκτός από τις καταγγελίες τόσο από τα
νοσοκοµεία, στα οποία έσπευσαν οι
τραυµατισµένοι διαδηλωτές, σύµφωνα µε
τις οποίες τα τραύµατα που έφεραν πολ-
λά παιδιά ήταν δυνητικά θανατηφόρα,
όσο και από τους φοιτητικούς συλλόγους
πανελλαδικά, οι οποίοι καταδίκασαν την
αγριότητα αλλά και από διάφορα σωµα-
τεία εργαζοµένων και οµοσπονδίες την
επόµενη µέρα, άνοιξε µια µεγάλη κουβέ-
ντα για τα χηµικά που ρίχνονται παράνο-
µα και για τις συνέπειές τους.

Πρόκειται για χηµικά η χρήση των
οποίων απαγορεύεται από τις διεθνείς

συµβάσεις, ενώ
η επικινδυνότη-
τά τους προκύ-
πτει και από το
επίσηµο εγχει-
ρίδιο του Ελλη-
νικού Στρατού
και συγκεκριµέ-
να από το "Μνη-
µόνιο ∆ιµοιρίας
Καταστολής του
Πλήθους"! Εκεί
ρητά αναφέρε-
ται ότι απαγορεύεται η ρίψη δακρυγόνων
βληµάτων σε κατοικηµένες περιοχές ενώ
"δεν επιτρέπεται η χρήση χηµικών ου-
σιών:
α) σε ποδοσφαιρικά γήπεδα,
β) σε θέατρα και κινηµατογράφους,
γ) σε σχολεία,
δ) σε χώρους όπου για την έξοδο ή την
αποχώρηση το πλήθος πρέπει να εξέλθει
υποχρεωτικά από στενά περάσµατα ή θύ-
ρες". Ειδική αναφορά γίνεται στα χηµικά
CS και CN, η χρήση των οποίων απαγο-
ρεύεται σε περίοδο πολέµου. Σύµφωνα
επίσης µε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, σε υψηλά επίπεδα έκθεσης ,το-
ξικολογικές µελέτες σχετικές µε την ει-
σπνοή δείχνουν ότι το CS µπορεί να προ-
καλέσει χηµική πνευµονία και θανατηφό-
ρο πνευµονικό οίδηµα. Η έκθεση στο CS
µπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσλει-
τουργία των αεροφόρων οδών. Έκθεση
ακόµα και σε χαµηλή συγκέντρωση CS
ανεβάζει την πίεση της κυκλοφορίας και
υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης στην
υγεία οποιουδήποτε είναι άνω των 30
ετών βρίσκεται σε υπερένταση  ή έχει µη
εντοπισµένο ανεύρυσµα.

Η παράνοµη χρήση των συγκεκριµένων
χηµικών και η θύελλα των αντιδράσεων
που αυτή έχει προκαλέσει (να σηµειωθεί
επίσης ότι τα συγκεκριµένα χηµικά απα-
γορεύεται να χρησιµοποιούνται µεταξύ

εµπολέµων κρατών, µεταξύ διακρατικών
συρράξεων! ) οδήγησαν 12 πολίτες, από
την ΠΟΣ∆ΕΠ, την ∆ΟΕ, την ΟΛΜΕ και µε-
ταξύ αυτών και φοιτητές να καταθέσουν
αγωγή στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, υπο-
στηρίζοντας ότι η χρήση χηµικών από την
αστυνοµία προκειµένου να διαλύσει άο-
πλους και ανυπεράσπιστους πολίτες στις
τελευταίες ογκώδες διαδηλώσεις για την
Παιδεία είναι παράνοµη, επικίνδυνη και
λειτουργεί προληπτικά, εκφοβιστικά, δη-
λαδή τροµοκρατικά. Επίσης, οι δώδεκα
επικαλέστηκαν την πλήθος συµβάσεων,
όπως το Πρωτόκολλο της Συνθήκης της
Γενεύης του 1925, την απόφαση του ΟΗΕ
2603/1969 και συµφωνίας του Παρισιού
του 1993 για µη χρήση χηµικών όπλων
και δη των ουσιών CS και CΝ.

Ο αγώνας ενάντια στην κρατική κατα-
στολή και στη αγριότητα πρέπει να είναι
αγώνας διαρκείας. Εξάλλου, τέτοια φαι-
νόµενα δεν είναι πρωτοφανή, καθώς τόσο
η κυβέρνηση της Ν∆ όσο και η προηγού-
µενη του ΠΑΣΟΚ έχουν αποδείξει πολύ
ξεκάθαρα ότι επιστράτευαν και θα συνεχί-
σουν να επιστρατεύουν κάθε µέσο για την
καταστολή των κοινωνικών αγώνων, για την
τροµοκράτηση και το πνίξιµο κάθε αντί-
δρασης που παρακωλύει τα νεοφιλελεύθε-
ρα σχέδιά τους σε παιδεία και εργασία.

Ρόππα Μαριτίνα 
ΑΝ.Α.∆ΡΑΣΗ Ιατρική Αθήνας 
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Εφηµερίδα «Η ΕΠΟΧΗ» 
για την Κοµµουνιστική Ανανέωση 

για το Σοσιαλισµό

ΣΧΟΛΕΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Σε περιόδους όπου οι ρατσιστικές αντιλήψεις χτυπάνε το
«κόκκινο» κι η ξενοφοβία διέπει όλα τα στρώµατα της ελ-
ληνικής κοινωνίας, λειτουργούν µε πρωτοβουλίες οργα-

νώσεων σχολεία όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα για ξενό-
γλωσσους.Τα σχολεία αυτά βασίζονται στον εθελοντισµό (ίσως
απ’ τις ελάχιστες µορφές εθελοντισµού που αξίζει) και σα στό-
χο έχουν να βοηθήσουν την, ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη ζωή
του/της µετανάστη/τριας, λύνοντάς τους τουλάχιστον το πρό-
βληµα της επικοινωνίας.

∆εδοµένου ότι µε τις ευρωπαϊκές νοµοθεσίες, όπου έχουν
σκληρύνει πολύ τα µέτρα «ασφαλείας» κι έχουν υψωθεί τείχη
απόκρουσης των «κολασµένων της γης», τέτοιες κινήσεις και
πράξεις είναι τουλάχιστον ανακουφιστικές γι’ αυτούς. Συγκεκρι-
µένα, για να πάρει ένας µετανάστης κάρτα διαµονής και εργα-
σίας µεγαλύτερης διάρκειας, οφείλει να δώσει εξετάσεις ελλη-
νικής γλώσσας και ιστορίας(!!). Φυσικά, καταβάλλοντας και
αντίτιµα. Το σχολείο µπορεί να ετοιµάσει αυτούς τους ανθρώ-
πους για την πρώτη εξέταση, αλλά το έργο του είναι βαθύτερα
κοινωνικό.

Στο σχολείο ο/η µετανάστης/τρια έρχεται σε επαφή µε κόσµο

που όχι µόνο µοιράζεται τα ίδια προβλήµατα ή τουλάχιστον τα
συµµερίζεται, αλλά και µε κόσµο που είναι βαθιά αντιρατσιστής
και µάχεται έµπρακτα γι’ αυτό. Η κοινωνική επαφή κι η εξοικεί-
ωση ανθρώπων µε πιθανά διαφορετικές πολιτισµικές καταγωγές
επιβεβαιώνει το µήνυµα: Όλοι ίσοι - Σεβασµός στη διαφορετι-
κότητα.

Το σχολείο συµµετέχει και σε αντιρατσιστικές δραστηριότη-
τες, όπως το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο ή
σε διαδηλώσεις για τα δικαιώµατα των µεταναστών.

Στο σχολείο έρχονται άνθρωποι από πολλές µεριές της γης,
ενώ οι δάσκαλοι κι οι δασκάλες είναι εθελοντές που µπορεί να
µην ασχολούνται επαγγελµατικά µε την εκπαίδευση, όµως το έρ-
γο τους είναι πολλά υποσχόµενο.Τα τµήµατα χωρίζονται σε επί-
πεδα ανάλογα µε τη γνώση του καθενός και της καθεµιάς και
υπάρχει ένας κατάλογος βιβλίων για εκµάθηση της ελληνικής ως
ξένης γλώσσας όπου µπορεί να βασιστεί η ύλη.Το κάθε µάθηµα
διαρκεί 1,5 ώρα.Όποιος και όποια ενδιαφέρεται να ζήσει την
εµπειρία µιας διαφορετικής διδασκαλίας µπορεί να έρθει τις
Κυριακές (µόνο τότε λειτουργεί, τις υπόλοιπες µέρες ο κόσµος
εργάζεται) στα κεντρικά γραφεία Θεµιστοκλέους 52, Εξάρχεια.
Παραρτήµατα λειτουργούν στα Κάτω Πατήσια και στον Πειραιά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3809319
Site:http://anoixtosxoleio.blogspot.com
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µου,
Χρυσάνθη: 6977240382

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών-τριών είναι µια
πρωτοβουλία µεταναστών-προσφύγων και Ελλήνων αντι-
ρατσιστών , για δωρεάν εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας

σε εργαζόµενους µετανάστες και µετανάστριες.
Η γλώσσα είναι απαραίτητη για την καθηµερινότητα των εργα-

ζόµενων µεταναστών αλλά και για όσους µετανάστες έχουν απο-
φασίσει να δράσουν διεκδικητικά, απαιτώντας συλλογικά τα δι-
καιώµατά τους. Επίσης, η κοινή δράση µεταναστών και Ελλήνων
εργαζοµένων για τα δικαιώµατά µας, προϋποθέτει µια κοινή
γλώσσα επικοινωνίας και, επειδή ζούµε στην Ελλάδα, αυτή η
γλώσσα είναι τα ελληνικά.

Οι δάσκαλοι είναι εκπαιδευτικοί, φοιτητές παιδαγωγικών σχο-
λών, ή απλά άνθρωποι µε διάθεση να προσφέρουν σ’ αυτή την
υπόθεση. Εθελοντικά προσφέρουµε κάποιο χρόνο από τις Κυ-
ριακές µας και η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία του µαθήµατος
είναι «σχολείο» και για µας...

Ακριβώς επειδή εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την εκµάθηση
των ελληνικών σε οικονοµικούς µετανάστες ουσιαστικά δεν
υπάρχει, αυτό έχει διαµορφωθεί µε άξονα τη συλλογική εµπει-
ρία µας (τα δυόµιση χρόνια λειτουργίας του σχολείου) και βελ-
τιώνεται κάθε µήνα µε την τακτική συνάντησή µας.

Αυτό όµως που κάνει τη διαφορά για το Κυριακάτικο είναι η
εξωστρέφειά του στην κοινωνία, µε την οργάνωση των κοινών
αγώνων µεταναστών και ντόπιων εργαζοµένων, στα µέτρα των

δυνατοτήτων µας.
Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των µεταναστών σε

σχέση µε το ζήτηµα των «χαρτιών» τους, η µάχη για τη νοµιµο-
ποίηση όλων , απέναντι στη ρατσιστική µεταναστευτική πολιτική
των ελληνικών κυβερνήσεων και η αντιρατσιστική δράση ως
απάντηση στην προπαγάνδα των «απο πάνω» που µας θέλουν
διασπασµένους, κατέχουν την πρώτη θέση.
Όµως δε µένουµε εκεί...Οι διαρκείς πόλεµοι του Μπους και η
ισλαµοφοβία, η φτώχεια και η ανεργία καταστρέφουν τις ζωές
όλων µας! Και είµαστε όλοι µαζί, µετανάστες και Έλληνες νέοι
εργαζόµενοι, η κινητήρια δύναµη που µπορεί να µετουσιώσει τη
σύγχρονη πραγµατικότητα σε έναν κόσµο όπου οι ανθρώπινες
ανάγκες δε θα αξιολογούνται µε βάση τα επιχειρηµατικά κέρδη,
σε έναν κόσµο χωρίς ρατσισµό και κάθε άλλου είδους διακρί-
σεις. Έλληνες και µετανάστες διεκδικούµε µαζί έναν κόσµο που
είναι εφικτός!

Και προσκαλούµε όποιον θέλει να συµµετέχει ενεργά στις
δραστηριότητες του Κυριακάτικου, εκπαιδευτικές και αντιρατσι-
στικές, να έρθει να µας γνωρίσει από κοντά τις Κυριακές στο χώ-
ρο του σχολείου, στην Ακαδηµία Πλάτωνος.

Το σχολείο βρίσκεται στην οδό Άργους 145, σε κατάλληλα
διαµορφωµένο χώρο. Την ευθύνη λειτουργίας του έχει µεικτή
ανοικτή συντονιστική οµάδα µεταναστών µαθητών και Ελλήνων
εθελοντών, ενώ στα πλαίσια του σχολείου λειτουργούν οι παρα-
κάτω οµάδες:
- εκπαιδευτική οµάδα 
- οµάδα στήριξης του σχολείου 
(γραµµατειακή υποστήριξη, υλικοτεχνική υποδοµή, ενηµέρω-

ση, καµπάνιες, εκδηλώσεις, κ.λ.π.)
- οµάδα νοµικής κάλυψης µεταναστών & προσφύγων
- πολυεθνική αντιρατσιστική οµάδα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210-5130373, 210-3306286, 6976394520
Φαξ:210:3303566,
e-mail: kyriakatiko@yahoo.gr

Χειµώνα Χρυσάνθη
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ



Aραγε ποιος έχει δικαίωµα να µιλά-
ει τέτοιες στιγµές; Χάθηκε ένας
νέος άνθρωπος, και όλοι πήραν

σειρά. Κάποιοι µίλησαν για ευθύνες, κά-
ποιοι βγήκαν να µιλήσουν για στρατούς,
άλλοι έψαχναν για κουκουλοφόρους, για
αλήτες και χουλιγκάνους. Η κυβέρνηση
και η αξιωµατική αντιπολίτευση αλληλο-
κατηγορούνται. Τα τηλεοπτικά παράθυρα
και οι κάθε λογής αναλυτές, είχαν την τι-
µητική τους. Ο Πρετεντέρης - τι ειρωνεία,
είναι ο ίδιος που πετούσε µπουκάλια µέ-
σα στο γήπεδο - και ο κάθε Πρετεντέρης
που έχει άποψη για όλους και για όλα, έρ-
χεται τώρα να βγάλει, για άλλη µια φορά,
το τελικό πόρισµα ωσάν αυθεντία. Και να
το σερβίρει στους τηλεθεατές. Ίσως η
σιωπή θα ήταν η πιο σωστή πράξη. Σιωπή
και περισυλλογή. Και σεβασµός. Γιατί
ένας άνθρωπος 25 χρονών χάθηκε. Βέ-
βαια για όλους αυτούς ο Μιχάλης ήταν
κάτι σηµαντικό. Για άλλους ο Μιχάλης
ήταν αφορµή για επίδειξη ισχύος, για άλ-
λους ήταν ευκαιρία για αντιπολίτευση. Για
τα τηλεοπτικά ‘κοράκια’ ήταν τηλεθέαση.
Άραγε πόσες φορές βεβήλωσαν τη µνήµη

του νεκρού οπαδού µε το να µας δεί-
χνουν καρέ καρέ τη σκηνή της δολοφο-
νίας του; Πόσο άραγε θα αγοράστηκε το
συγκεκριµένο βίντεο, για να πωληθεί µε
τη σειρά του στο τηλεοπτικό κοινό; Ίσως
είναι το µόνο που δε σχολιάστηκε ποτέ,
από κανέναν τους.
Όσο για όλους αυτούς που έχουν χόµπι,

από το πρωί µέχρι το βράδυ να τσουβα-
λιάζουν, είτε είναι κόµµατα αυτά που το
κάνουν, είτε είναι υπουργοί, είτε τηλεο-
πτικοί µαϊντανοί, ποτέ δε θα καταλάβουν
πώς είναι να πιστεύεις σε κάτι, και ας εί-
ναι και λάθος.Το να κλαις επειδή έχασε η
οµάδα σου ή να κλαις επειδή κέρδισε η
οµάδα σου, το να την αγαπάς, να δίνεις τα
χρήµατά σου, να την ακολουθείς παντού,
µπορεί να είναι τρελό, να µη µοιάζει φυ-
σιολογικό, δείχνει όµως ότι έχουµε να
κάνουµε µε ανθρώπους πρώτα από όλα,
και σε ένα δεύτερο επίπεδο ανθρώπους
µε συναισθήµατα και ευαισθησίες. Ιδιαί-
τερες ευαισθησίες. Όµως οι κυβερνήσεις
διαδέχονται η µία την άλλη, χωρίς καµία
να επιδείξει την ελάχιστη ευαισθησία, το
αντίθετο διατηρούν καθηλωµένη και σε
άθλια κατάσταση την παιδεία, ενώ σε πα-
ράλληλη τροχιά η ανεργία σε διψήφια
ποσοστά, όσο για τη νεολαία τα ποσοστά
ακόµα χειρότερα. Οι δε µισθοί απαράδε-
κτοι, η κοινωνική ασφάλιση ανύπαρκτη.
Καταστάσεις που οδηγούν σε αδιέξοδο
τους νέους και όχι µόνο. Λάθος λοιπόν,
γιατί έδωσε τη ζωή του γι’ αυτό που πί-
στευε. Μην έχοντας τίποτα να χάσει. Και
όµως πόσοι είναι ικανοί σήµερα να δώ-
σουν και τη ζωή τους για αυτό που πι-
στεύουν.Ανίκανοι είναι πάντως όσοι ζουν
για να εξυπηρετούν αυτά που δεν πιστεύ-
ουν. Και εµείς βιαζόµαστε να τους τσου-
βαλιάσουµε. Στο σωρό. Αλήτες. Ε λοιπόν
εγώ προτιµώ να είµαι µε αυτούς τους
‘αλήτες’. ∆υστυχώς έχουµε µάθει να χει-
ροκροτούµε αυτούς που ‘δίνουν’ µε κάµε-
ρες οπαδούς στην αστυνοµία. Αυτοί είναι
που πολεµάνε τη βία. Είναι οι ίδιοι που λί-
γο πριν τους έχουν δώσει τα εισιτήρια.
Ουσιαστικά τους έχουν δώσει εισιτήριο
για την κόλαση. Είτε αυτή ονοµάζεται φυ-
λακή, είτε αυτή ονοµάζεται θάνατος.Τους
στέλνουν για σφαγή και µετά τους στέλ-

νουν στον εισαγγελέα. Σε ένα σωφρονι-
στικό σύστηµα που θα τους καθιερώσει
σαν επαγγελµατίες του χώρου. Από απλοί
ταραξίες των γηπέδων το πιθανότερο εί-
ναι να µετατραπούν σε επαγγελµατίες του
εγκλήµατος. Λες και δεν τους ξέρουν µε
το µικρό τους όνοµα, λες και δεν είναι
υπάλληλοι στις εταιρίες τους, λες και
πρώτη φορά τους ανακαλύπτουν. Ποτέ
δεν ενδιαφέρθηκαν να τους προστατεύ-
σουν. Ναι, αυτοί πολεµάνε τη βία. Επιχει-
ρηµατίες είναι και µπορούν να χρησιµο-
ποιούν όλα αυτά τα παιδιά για να αποκο-
µίσουν κέρδος, οποιασδήποτε µορφής
και αν είναι αυτό το κέρδος, µικρό ή µε-
γάλο. Και όλα αυτά σε συνεργασία µε τους
υπουργούς της βίας, µιας και ο νεοφιλε-
λευθερισµός απαιτεί αγαστή συνεργασία
όλων αυτών. Με τους υπουργούς, που
στέλνουν δεκάδες φοιτητές στα νοσοκο-
µεία και στη ΓΑ∆Α, µε τους υπουργούς
που την ίδια ώρα που πνίγουν διαδηλω-
τές, φοιτητές και εργαζόµενους, γυναίκες
και άντρες, µε χηµικά, αφήνουν 300-400
άτοµα να διασχίζουν όλη την Αθήνα, για
να πάνε να συναντήσουν – πολεµήσουν,
άλλους τόσους. Είναι οι ίδιοι που προκα-
λούν όλη αυτή τη παράνοια, είναι οι ίδιοι
που δεν µπορούν να τη σταµατήσουν, να
εµποδίσουν δύο ολόκληρους στρατούς,
γελασµένους… 
Αλλά το κράτος πάντα κάνει την εµφάνισή
του µετά. Το µετά, καθορίζεται χρονικά
µετά από κάθε τραγικό συµβάν. Σε όλες
τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Ποτέ
πριν. Ξέρει µόνο να φοράει τη µάσκα της
καταστολής. Είναι λογικό. Όταν έχεις δη-
µιουργήσει µια τραγική κατάσταση σε
όλους τους τοµείς, όταν αδυνατείς να κά-
νεις πρόληψη για οτιδήποτε, τότε εµφα-
νίζεσαι µόνο για να καταστείλεις. Έρχεσαι
να τοποθετήσεις κάµερες στα γήπεδα, να
αγοράσεις φωτοκύτταρα ενώ µέσα στις
πρωτοποριακές προτάσεις σου προτείνεις
ηλεκτρονικές ταυτότητες και εφαρµόζεις
το ιδιώνυµο. Το κράτος έχει µάθει πλέον
καλά το ρόλο του. Και η περισσότερη κα-
ταστολή δεν θα εξαλείψει τα φαινόµενα
βίας στους αγωνιστικούς χώρους αλλά το
αντίθετο.Το πολύ πολύ να την πετάξει έξω
από τα γήπεδα και να τη µεταφέρει αλ-
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Την Πέµπτη 23 Μαρτίου, στη
λεωφόρο Λαυρίου, δολοφονή-
θηκε ο 26χρονος οπαδός του
Παναθηναϊκού Μιχάλης Φιλό-
πουλος. Όχι στο βωµό της αντι-
παλότητας µεταξύ των οπα-
δών των δύο ‘αιωνίων’, αλλά
στο βωµό του τυφλού φανατι-
σµού, που ανθεί τα τελευταία
χρόνια µέσα και έξω από τους
αγωνιστικούς χώρους. Με το
άκουσµα της είδησης, άλλοι
πάγωσαν, άλλοι θύµωσαν, άλ-
λοι µετάνιωσαν, άλλοι έκλα-
ψαν. Ένα µωσαϊκό αντιδράσεων
συνθέτει το προφίλ του Μιχά-
λη, συνθέτει την εικόνα ενός
ανθρώπου που έφυγε νωρίς.
Στο σηµείο του θανάτου στην
άκρη του δρόµου, απέµεινε η
φωτογραφία του, λίγα λουλού-
δια και ένα τσιγάρο…

ΠΕΘΑΝΕ ΤΗΝ ΩΡΑ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΟΤΑΝ…

λού. Όµως το κοινωνικό πρόβληµα παρα-
µένει. Και µε τις κάµερες η κυβέρνηση και
η εκάστοτε κυβέρνηση, θεωρεί ότι απέβα-
λε την ευθύνη του θανάτου και της ωµής
βίας, από πάνω της. Προσπαθεί, µε από-
λυτη αποτυχία, να χτυπήσει τα συµπτώ-
µατα, µην τυχών και ασχοληθεί µε τα γε-
νεσιουργά αίτια αυτών των τραγικών φαι-
νοµένων.
Η κάθε ΠΑΕ και η κάθε κυβέρνηση, δεν
αναγνωρίζει τη συνενοχή της ή τουλάχι-
στον την ανοχή της σε όλο αυτό. Και αν
κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι συνενοχή,
εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω.
Θεωρώ ότι ηθικοί αυτουργοί σε αυτό το
έγκληµα είναι οι ίδιοι. Είναι αυτοί που
φανατίζουν και χρησιµοποιούν τον κόσµο
και την παθητική αγάπη του για την οµά-
δα. Εκδίδουν εφηµερίδες, δεκάδες αθλη-
τικές εφηµερίδες, που έχουν ανάγει το
άθληµα σε επιστήµη, που στα καθηµερινά
τους πρωτοσέλιδα, βρίζουν χυδαία τους
αντιπάλους. Συντηρούν οπαδικές εκπο-
µπές στα κανάλια τους και στα ραδιόφω-
να, εκποµπές που το περίφηµο Ραδιοτη-
λεοπτικό Συµβούλιο (ΕΣΡ) ποτέ δεν εν-
διαφέρθηκε να διακόψει. Είναι οι ίδιοι
που συντηρούν οπαδικούς συνδέσµους
που στην πλειοψηφία τους, στη σηµερινή
τους µορφή, λειτουργούν ως πυρήνες
ανάπτυξης ολοένα και περισσότερων πι-
τσιρικάδων, ποτισµένων µε µίσος. Σύνδε-
σµοι που έχουν µετατραπεί σε εργοστά-
σια παραγωγής οργής. Πραγµατικά στρα-

τηγεία, που χρησιµεύουν και ως οπλο-
στάσια. Ό,τι παθογένεια αναπτύσσεται
στην κοινωνία, στους οπαδικούς συνδέ-
σµους αναπαράγεται σε πολύ πιο ταχείς
ρυθµούς. Ακόµα και αν καταφέρουµε να
εντοπίσουµε τα αίτια που προκαλούν αυ-
τήν την κοινωνική βία, ένα δε θα καταφέ-
ρουµε να το αλλάξουµε ποτέ.Την αντιπα-
λότητα ανάµεσα στις οµάδες. Και όταν
αυτή η αντιπαλότητα µεταφράζεται σε ορ-
γανωµένη κόντρα, σε τέτοιου είδους ορ-
γανωµένη κόντρα τότε οι µάχες σώµα µε
σώµα, τα επεισόδια και τα µαχαιρώµατα
είναι φυσιολογικά και αναµενόµενα.
Έπρεπε να χαθεί µια ανθρώπινη ζωή, για
να τα θυµηθούµε όλα αυτά. Προσωρινά…
Και να τα ξεχάσουµε πάλι. Γιατί έχουµε
ταλέντο στο να ξεχνάµε, λες και ήταν µό-
νο ο Μιχάλης.Λες και ένα σωρό παιδιά δε
χάθηκαν τα τελευταία χρόνια. ∆εκάδες
παιδιά υπέστησαν σωµατικές, ανεπανόρ-
θωτες βλάβες.Τους ξεχάσαµε, και συνεχί-
ζουµε. Και µετά από τις 15 µέρες διακο-
πής όλων των οµαδικών αθλητικών δρα-
στηριοτήτων, θα έχουµε λύσει τα προβλή-
µατα. Αλλά όλα γίνονται για δηµιουργία
εντυπώσεων, τίποτα το ουσιαστικό. Συνε-
δριάζουν τα συµβούλια, καταδικάζουν,
δικάζουν και µόλις ολοκληρωθούν και οι
τελευταίοι τυπικοί επικήδειοι, πάµε για
άλλα. Από ό,τι φαίνεται, το µόνο που µας
νοιάζει είναι να εκδιώξουµε τη βία από τα
γήπεδα, για να προστατεύσουµε το προϊ-
όν. Άρα ο υπουργός και ο εκάστοτε

υπουργός δε δικαιούται να αποστέλει τα
συλλυπητήριά του στο Μιχάλη. Ούτε οι
υπουργοί αλλά ούτε και οι ιδιοκτήτες των
ΠΑΕ, που ούτε καν εµφανίστηκαν στην
κηδεία του. Γιατί; Γιατί δεν τους ενδιαφέ-
ρει. Έτσι και αλλιώς στη Λεωφόρο Λαυρί-
ου πέθανε, όχι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας,
ούτε στο µέγαρο Μαξίµου. Και όταν πέ-
θανε, οι Ματατζήδες ήταν στα Προπύλαια
να χτυπάνε φοιτητές.Την είδηση την έµα-
θαν από τα κανάλια, τα επεισόδια τα είδαν
από τις κάµερες που είχαν πάρει θέση.Τα
Μέσα Μαζικής Αποβλάκωσης ήξεραν,
βρέθηκαν εκεί, γιατί το επιβάλλει το
επάγγελµα. Τα πράσινα και τα µπλε ‘αµί-
λητα, ακίνητα, στρατιωτάκια’ που να τρέ-
χουν…
Τελικά οι µόνοι που ίσως έχουν το δικαί-
ωµα να µιλάνε τέτοιες ώρες, είναι αυτοί
που τον συνόδευσαν στο τελευταίο του
ταξίδι. Και ας ακούγεται υπερβολικό, ας
µοιάζει ακραίο. Έχουν δικαίωµα να µιλά-
νε γιατί δυστυχώς αν µείνουν τα πράγµα-
τα όπως έχουν, ίσως να είναι οι επόµενοι
πρωταγωνιστές σε µια νέα τραγωδία. Για-
τί είναι έτοιµοι και οι ίδιοι, δυστυχώς, να
χαθούν για ένα όνειρο, όσο τροµερό λάθος
και αν φαντάζει. Το θέµα είναι ότι κανείς,
δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ, να τους βοηθήσει,
να ξεφύγουν από το λάθος τους...
Καλό ταξίδι Μιχάλη… 

Μερκουράκης Κώστας
2πρ Μαθηµατικού
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Το συγκεκριµένο κτίριο χτίστηκε το 1898, µε χρήµατα που
συνέλλεξαν εργάτες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 1910
πραγµατοποιήθηκε εκεί, το πρώτο διεθνές σοσιαλιστικό

συνέδριο γυναικών, που αποφάσισε τη καθιέρωση της 8ης
Μάρτη ως παγκόσµιας ηµέρας της γυναίκας. Συνάµα στο ίδιο
κτίριο έγινε το 1919 η συγκέντρωση των συνδικαλιστών που λί-
γο αργότερα επιτέθηκαν στο χρηµατιστήριο της Κοπεγχάγης,
επίθεση που έµεινε γνωστή ως η «εισβολή στο χρηµατιστήριο».
Μετά από δύο χρόνια µαζικών καταλήψεων αυτόνοµων κινηµά-
των, στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του
80, ο δήµος της Κοπεγχάγης αναγκάζεται να παραχωρήσει το
κτίριο, για τη δηµιουργία ενός αυτόνοµου – αυτόοργανωµένου
κέντρου νεολαίας, στο οποίο συµµετέχουν αυτόνοµοι, αναρχι-
κοί, αριστεροί, ακόµα και πολιτικά ανένταχτοι και πολύς κόσµος
της περιοχής.Από το 1996 µε αφορµή µια φωτιά, που ξέσπασε
στο πρώτο όροφο του κτιρίου, ξεκινούν οι πιέσεις από πλευράς
δήµου, µιας και τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας ανήκουν ακόµα σε
αυτόν. Έτσι το 1999 αποφασίζει να θέσει σε πλειστηριασµό το
κτίριο, το οποίο πουλήθηκε το 2001 σε µια χριστιανική αίρεση
– τραγική ειρωνεία το όνοµα της οποίας είναι Fadershuset, δη-
λαδή «το σπίτι του πατέρα» - η οποία από το 2003 πιέζει στα-
θερά τις αρχές να εκδιώξουν τους νεολαίους. Είναι σηµαντικό να
αναφερθεί ότι η Fadershuter αγόρασε το χώρο για 2 εκατοµµύ-
ρια κορώνες ενώ λίγο καιρό αργότερα αρνήθηκε προσφορά 15
εκατοµµυρίων κορόνων, από ένα ∆ανέζικο ίδρυµα το οποίο µε
τη βοήθεια νεολαίων, και απλού κόσµου επιχείρησε να αποκτή-
σει την κυριότητα του χώρου. Παράλληλα µε όλα αυτά ξεκινά
ένα ιδιότυπο κίνηµα αλληλεγγύης µέσα στη ∆ανία το οποίο επε-
κτείνετε σε όλη την Ευρώπη, µε αποτέλεσµα η κατάληψη να
αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη απήχηση. Τον Αύγουστο του
2006 και έπειτα από άλλη µια δίκη, οι νεολαίοι χάνουν µια για
πάντα το δικαίωµα χρήσης του χώρου, ενώ τους ζητείται να λύ-
σουν τη κατάληψη µέχρι τα Χριστούγεννα.
Την Πέµπτη 1 Μαρτίου, η κατάληψη εκκενώθηκε βίαια µε τη
συµβολή µέχρι και αντι-τροµοκρατικών δυνάµεων. Είναι µια από
τις πολλές φορές που το κράτος φοράει το προσωπείο του αντι-
τροµοκράτη και τροµοκρατεί. Ισχυρές δυνάµεις τις αστυνοµίας
περικύκλωσαν το κτίριο ενώ µέχρι και ελικόπτερα προσγειώθη-

καν στη στέγη του κτιρίου, για να µπορέσουν οι άντρες της αντι-
τροµοκρατικής να εντυπωσιάσουν µε την αποτελεσµατικότητα
τους. Γερανοί ξήλωσαν όλα τα παράθυρα του κτιρίου για να µην
είναι δυνατή µια πιθανή ανακατάληψη. Χωρίς να µπορούν να
αντιδράσουν και χωρίς να προβάλλουν αντίσταση συνελλήφθη-
σαν 35 καταληψίες, από τους οποίους οι 34 καταδικάστηκαν σε
ένα µήνα φυλάκιση. Αµέσως ξέσπασαν συγκρούσεις στους γύ-
ρω δρόµους οι οποίες συνεχίστηκαν για τρεις ηµέρες. Καθηµε-
ρινές διαδηλώσεις και πορείες, οδοφράγµατα και µάχες σώµα
µε σώµα µε την αστυνοµία επί τρία συνεχόµενα 24ωρα, κάνουν
την συνήθως ήσυχη Κοπεγχάγη να θυµίζει προάστιο του Παρι-
σιού. Συνολικά οι συλλήψεις ήταν περισσότερες από 700 ανά-
µεσα τους και διαδηλωτές από Γερµανία, Σουηδία, Ελλάδα,Αµε-
ρική, Βρετανία, Γαλλία και Νορβηγία.Τα µηχανήµατα που γκρέ-
µισαν το ιστορικό κτίριο, είχαν κρυµµένη τη φίρµα της εταιρίας
που ανέλαβε το συγκεκριµένο έργο, το ίδιο και οι εργάτες, οι
οποίοι είχαν καλυµµένα πρόσωπα. Η εταιρεία προφανώς, προ-
χώρησε σε µια τέτοια κίνηση, φοβούµενη τις αντιδράσεις των
διαδηλωτών. Αλλά και γιατί θα έµενε στην ιστορία, µιας και σε
λίγα µόλις λεπτά κατάφερε να γκρεµίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώ-
πων που κατοικούσαν εκεί, αλλά και χιλιάδων άλλων νέων, που
για 24 χρόνια έζησαν και ονειρεύτηκαν µέσα σε αυτό το κτίριο.
Τα χρόνια που λειτούργησε το Ungdomshuset αποτελούσε έναν
πολιτικό και πολιτιστικό χώρο, έναν από τους λίγους χώρους
της ∆ανίας αλλά και πανευρωπαϊκά, που µπορούσαν να διοργα-
νωθούν φτηνά γεγονότα, που να χωράνε όλους και όλες. Εκθέ-
σεις, art festivals, workshops, πολιτικές και κοινωνικές συζητή-
σεις και συναυλίες από τοπικές µπάντες, διεξάγονταν σε ηµερή-
σια διάταξη στο χώρο του κτιρίου. Επίσης οι αµεσοδηµοκρατι-
κές του διαδικασίες, η άψογη οργάνωση του κοινού βίου στο
εσωτερικό του και η πλούσια δραστηριότητα που το µετέτρεψε
σε εστία πολιτισµού, είναι αποτέλεσµα της πολυσυλλεκτικότη-
τας των νεολαίων, της αλληλεγύης µεταξύ τους αλλά και της
αµοιβαίας προσφοράς. Όλα αυτά συνεχίζουν να µας θυµίζουν
µε τον πιο απλό τρόπο, ότι ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός.

Κώστας Μερκουράκης 
2πρ Μαθηµατικού

Το Ungdomshuset (σπίτι της νεολαίας), βρίσκεται
στη περιοχή του Noerrebro  της Κοπεγχάγης. Η
κατάληψη που είχε στηθεί εκεί από το 1982 απα-
σχόλησε την ελληνική πραγµατικότητα, µόνο µια
φορά, και δυστυχώς µέσα από το παραµορφωτικό
πρίσµα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Και αν
πραγµατικά δεν υπήρχαν τα επεισόδια, οι συλλή-
ψεις και η άγρια καταστολή, για να έρθουν να ενι-
σχύσουν τα συντηρητικά αντανακλαστικά του κό-
σµου και συνάµα τις τσέπες των καναλιών, ίσως
να µην είχε γίνει καν αναφορά στο θέµα. Η αλή-
θεια είναι ότι η κατάληψη αυτή, µια από τις παλαι-
ότερες καταλήψεις στην Ευρώπη, έχει περάσει
από χίλια δύο κύµατα αυτά τα 24 χρόνια, µέχρι
να γκρεµισθεί τελικά το ιστορικό κτίριο, νωρίς τα
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας 5 Μαρτίου.

UNGDOMSHUSETUNGDOMSHUSET

Oι φοιτητές στην Τουρκία, πέρα από τα πολλά άλλα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν, µετατρέπονται σε εργα-
ζόµενους χωρίς κοινωνική ασφάλιση και χωρίς τη δυ-

νατότητα να υπερασπιστούν κανένα από τα δικαιώµατά τους. Η
νέα, επίσηµη Φοιτητική Ένωση φιλοδοξεί να υπερασπιστεί τα
οικονοµικά, ακαδηµαϊκά και δηµοκρατικά συµφέροντα των φοι-
τητών. Γι αυτό το λόγο πραγµατοποιήθηκε µέσα στο ∆εκέµβριο
εθνική συνάντηση στην Ισταµπούλ, στην οποία οι συµµετέχο-
ντες έθεσαν το πλαίσιο της Ένωσης και κατέληξαν στη νοµική
διαδικασία που θα ακολουθήσουν για τη νοµιµοποίηση και ανα-
γνώρισή της.

Η Gencsen θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την ενασχόλησή της
µε τα παρακάτω προβλήµατα: Το σύστηµα εισαγωγής και αξιο-
λόγησης στα πανεπιστήµια, τις ιδιωτικοποιήσεις, την έλλειψη
κοινωνικών και πολιτιστικών ευκαιριών (π.χ. υποτροφίες), την
ελλιπέστατη σίτιση, στέγαση, ιατρική περίθαλψη και µεταφο-
ρές, τις υλικοτεχνικές και ακαδηµαϊκές ελλείψεις, την διοικητι-
κή αυθαιρεσία και τις πειθαρχικές ποινές, την αστυνοµοκρατία
στους πανεπιστηµιακούς χώρους –ελέω ακαδηµαϊκού Ασύλου-

(που εκδηλώνεται π.χ. µέσω των καθηµερινών ελέγχων ταυτοτή-
των και της εισβολής αστυνοµικών δυνάµεων για την καταστο-
λή κινητοποιήσεων). Έµφαση θα δοθεί, επίσης, στην καταπολέ-
µηση της στυγνής εκµετάλλευσης των µαθητών και φοιτητών,
που αναγκάζονται να βγουν στην αγορά εργασίας, της ανεργίας
των πτυχιούχων, της ενδοσχολικής βίας και της αγοραίας εκµε-
τάλλευσης της πανεπιστηµιακής έρευνας.

«Οι φοιτητές πρέπει να γίνουν µελη της Ένωσης, για να
ασκήσουν το δικαίωµα τους στην συλλογική διεκδίκηση και
διαπραγµάτευση...για να εκφράσουν οργανωµένα την αντίδρα-
σή τους στις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών για την
παιδεία», συµπληρώνει ο Kivanc Eliacik.

Μακάρι όλα αυτά να µπορούσαν να τα ακούσουν, να τα κατα-
νοήσουν και να τα εκτιµήσουν αυτοί που εδώ και χρόνια κρατά-
νε διαλυµένη την ΕΦΕΕ στη χώρα µας (και χαίρονται γι αυτό
τους το «κατόρθωµα»)…

Του Γιάννη Μπουρνού (απο το περιοδικό ΕΝΕ∆ΡΑ)

Μετά από φοιτητική πρωτοβουλία που πρόσκειται
στη Συνοµοσπονδία Επανστατικών Εργατικών
Ενώσεων (DISK) της Τουρκίας (την ιστορικότερη
εργατική συνοµοσπονδία της Αριστεράς και µιας
εκ των µεγαλυτέρων συνδικαλιστικών οµοσπον-
διών της χώρας), το τουρκικό φοιτητικό κίνηµα
ετοιµάζεται να πραγµατοποιήσει ένα από τα πλέ-
ον αποφασιστικά βήµατά της ιστορίας του: Να
προχωρήσει στην ίδρυση επίσηµης συνδικαλιστι-
κής Φοιτητικής Ένωσης (µε την ονοµασία
Gencsen). Σύµφωνα µε τον επίσηµο εκπρόσωπο
της φοιτητικής Πρωτοβουλίας και υπεύθυνο ∆ιε-
θνών Σχέσεων της DISK, Kivanc Eliacik, η Ένωση
θα εργαστεί σε µια σειρά από µέτωπα, από το πα-
νεπιστηµιακό εξεταστικό σύστηµα ως τα κοινωνι-
κά δικαιώµατα των φοιτητών και την εκµετάλλευ-
ση που υφίστανται ως φθηνό εργατικό-επιστηµονι-
κό δυναµικό.  

ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ 
ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ!



ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ
Στην καρδιά της Αφρικής, στο Ναϊρόµπι, πραγµατοποιήθηκε στις 20-25 Ιανουαρίου το 7ο
Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ. Με κεντρικό σύνθηµα «αγώνες των ανθρώπων, εναλλακτικές
λύσεις των ανθρώπων», ένα πλήθος συλλογικοτήτων, κοινωνικών κινηµάτων, οργανώσεων
και ακτιβιστών από διάφορες µεριές του πλανήτη συναντήθηκαν εκεί και έδωσαν ένα ηχη-
ρό µήνυµα ότι ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός!

OΜΩΣ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Π.Κ.Φ.;

Το Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ γεννήθηκε το 2001 στο
Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, από µια οµάδα οκτώ βρα-
ζιλιάνικων οργανώσεων ώστε να αποτελέσει τον αντίποδα

του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ που διεξαγόταν κάθε
χρόνο στο Νταβός της Ελβετίας, µέσα σε δρακόντεια µέτρα
ασφαλείας, από την παγκόσµια πολιτικοοικονοµική ελίτ. Με
αµηχανία και έκπληξη, οι πιστοί της ανταγωνιστικότητας και
των νόµων της προσφοράς και της ζήτησης είδαν ένα ανταγω-
νιστικό φόρουµ να συγκροτείται σε µια µικρή πόλη της Λατινι-
κής Αµερικής ζητώντας έναν άλλο κόσµο, πέρα από τη νεοφιλε-
λεύθερη παγκοσµιοποίηση την οποία προσπαθούσαν να περά-
σουν ως το µόνο δρόµο. Έτσι, ενώ οι γκουρού του Internet συµ-
φωνούσαν µε τους οικονοµολόγους του Χάρβαρντ ότι ο κόσµος
µας θα ήταν πολύ καλύτερος αν οι αγορές αποκτούσαν ακόµη
µεγαλύτερη ελευθερία, ένα πολύχρωµο πλήθος εκπροσώπων
από κοινωνικά κινήµατα και Μ.Κ.Ο. από όλο τον κόσµο, συνδι-
κάτων, πολιτικών και προσωπικοτήτων, συνέρρεαν στο Πόρτο
Αλέγκρε για να υποστηρίξουν ότι «ένας άλλος κόσµος είναι
εφικτός». Η επιλογή του Πόρτο Αλέγκρε για να φιλοξενήσει το
κίνηµα των κινηµάτων δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η πόλη, όπως
και όλη η βραζιλιάνικη πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της οποί-
ας είναι πρωτεύουσα, αποτελούσε και αποτελεί υπόδειγµα
εφαρµογής της συµµετοχικής δηµοκρατίας στην πράξη. ∆ηλα-
δή, οι αποφάσεις για τη διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων
λαµβάνονταν σε λαϊκές συνελεύσεις και έτσι, οι κάτοικοι ήταν
αυτοί που αποφάσιζαν για µια σειρά θεµάτων όπως η στέγαση,

οι συγκοινωνίες, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η ασφάλεια,
ελέγχοντας παράλληλα βήµα-βήµα την υλοποίηση των έργων.

Η αρχή λοιπόν είχε γίνει. Ένα νέο εναλλακτικό κίνηµα που θα
αγωνιζόταν για ένα πιο δίκαιο παγκόσµιο οικονοµικό µοντέλο,
για έναν πιο δίκαιο κόσµο είχε δηµιουργηθεί. Στα χρόνια που
ακολούθησαν, το φόρουµ κατάφερε να γιγαντωθεί και να αποτε-
λέσει δύναµη πολιτικής παρέµβασης σε διεθνές επίπεδο αφού
προσάρµοζε πάντα τη θεµατολογία του σε καυτά θέµατα της
εκάστοτε συγκυρίας. Έτσι, τα δύο επόµενα χρόνια, παραµένο-
ντας στο Πόρτο Αλέγκρε, οι συντελεστές του φόρουµ ασχολή-
θηκαν σε µεγάλο βαθµό µε την πολιτική των Η.Π.Α. στο Ιράκ,
προσδίδοντας στο κίνηµα εκτός από αντικαπιταλιστικό και αντι-
πολεµικό χαρακτήρα, µε αποκορύφωµα τη µεγάλη πορεία υπέρ
της ειρήνης το 2003, στην οποία συµµετείχαν πάνω από
100.000 άνθρωποι, αλλά και δεκάδες άλλες πορείες οι οποίες
οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ, το οποίο
είχε στο µεταξύ δηµιουργηθεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσία-
σε το 4ο φόρουµ που έγινε στο Νέο ∆ελχί, στην Ινδία, δεδοµέ-
νου ότι πρόκειται για µια χώρα του ενός εκατοµµυρίου ατόµων,
που αντιµετωπίζει οξύτατα προβλήµατα, όπως είναι η φτώχεια
και η έντονη πόλωση µεταξύ πλουσίων και φτωχών, όπως είναι
η πορνεία, η παιδική εργασία, η επαιτεία και οι νάρκες. Σ’ αυτό
το φόρουµ, το οποίο
ήταν κυριολεκτικά πο-
λύχρωµο και πήρε χα-
ρακτήρα µιας γιορτής
των καταπιεσµένων,
συζητήθηκε η ανάγκη

αναδιανοµής στην Ινδία τουλάχιστον, όχι µόνο της γης, αλλά
και των σπόρων, ως κλειδί για την καταπολέµηση της φτώχειας,
ενώ τονίστηκε ότι, παρά τους ισχυρισµούς του Παγκόσµιου Ορ-
γανισµού Εµπορίου, το ελεύθερο εµπόριο δε θα φέρει την πα-
γκόσµια ευηµερία. Το 5ο κοινωνικό φόρουµ επέστρεψε εκεί
όπου άρχισαν όλα, για να πάρει την αµέσως επόµενη χρονιά
έναν πιο διεθνιστικό χαρακτήρα, και να πραγµατοποιηθεί ταυτό-
χρονα σε τρεις ηπείρους, την Ασία (Πακιστάν, Καράτσι), την
Αφρική (Μάλι, Μπαµάκο) και τη Λατινική Αµερική, αυτή τη φο-
ρά όµως στο Καράκας της Βενεζουέλας.

Η ΑΦΡΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

Ηεπιλογή της πολύπαθης Αφρικής για την διεξαγωγή του
«κινήµατος των κινηµάτων» δεν ήταν τυχαία, αφού η
µαύρη ήπειρος υποφέρει ίσως περισσότερο από οποι-

αδήποτε άλλη ήπειρο από τις συνέπειες του νεοφιλελευθερι-
σµού και του πολέµου. Σε αντίθεση µε το κέντρο όπου επικρα-
τεί η εικόνα του σύγχρονου δυτικού πολιτισµού µε τεράστιους
ουρανοξύστες και µεγάλα εµπορικά καταστήµατα, στις παρακεί-
µενες παραγκουπόλεις εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν σε άθλιες
συνθήκες χωρίς πόσιµο νερό, ηλεκτρικό ρεύµα και ιατροφαρµα-
κευτική περίθαλψη. Φτώχεια, ανεργία και στέρηση στοιχειωδών
υποδοµών και υπηρεσιών συνθέτουν το τοπίο στις παραγκου-
πόλεις του Ναϊρόµπι. Χιλιάδες παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε

δηµοτικά σχολεία ενώ
η ανεργία προσ-
διορίζεται ανά-
ποδα: καταµε-
τρείται το ποσο-
στό όχι των
ανέργων αλλά
αυτών που εργά-
ζονται µόνιµα ή
περιστασιακά.

Σ’ αυτές τις συνθήκες, λίγες µέρες πριν τη διεξαγωγή του Πα-
γκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ στο Νταβός της Ελβετίας όπου
η διεθνής πολιτικοοικονοµική ελίτ «προβληµατιζόταν» για την
κλιµατική αλλαγή και την παγκόσµια οικονοµία, πραγµατοποιή-
θηκε η έβδοµη συνάντηση του Κοινωνικού Φόρουµ. Πάνω από
80.000 ακτιβιστές και εκπρόσωποι διάφορων συλλογικοτήτων
απ’ όλο τον κόσµο συµµετείχαν σε περισσότερες από 1.000
διαφορετικές δραστηριότητες που περιλάµβαναν συζητήσεις,
εκδηλώσεις, σεµινάρια αλλά και µια τεράστια πορεία στο κέντρο
της πόλης. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία των αφρικανικών
κινηµάτων που στην καρδιά της µαύρης ηπείρου αποτελούν µια
εξαιρετικά ελπιδοφόρα πηγή αντίστασης και αγώνα. Οι τοπικές
οµάδες και οργανώσεις έθεσαν στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος ζητήµατα όπως το δικαίωµα στη γη και στο νερό, τη µάστι-
γα του ΑΙDS, την αντίσταση απέναντι στις συµφωνίες του ελεύ-
θερου εµπορίου και στην προσπάθεια επιβολής της καλλιέργει-
ας γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων από τις πολυεθνικές. Η
υπερεκµετάλλευση της Αφρικής από τη ∆ύση, το χρέος του 3ου
Κόσµου και η µετανάστευση αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα, όπως το δικαίωµα στην ελεύθερη σεξουαλική επιλογή, τέθη-
καν επίσης στο προσκήνιο από ένα εντυπωσιακό µωσαϊκό αν-
θρώπων και οργανώσεων.

Παρά τις όποιες οργανωτικές δυσκολίες και προβλήµατα,
όπως η επιβολή ενός µη προσιτού εισιτηρίου και η ύπαρξη χο-
ρηγών, το Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ για ακόµη µια φορά
πετυχαίνει το σκοπό του: Χιλιάδες άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο
συζητούν, ανταλλάζουν εµπειρίες αγώνων και τοπικών δράσεων
και οργανώνουν την αντίστασή τους απέναντι σ’ ένα σύστηµα
που βασίζεται στη βία, στο ρατσισµό και στην εκµετάλλευση και
που τοποθετεί το κεφάλαιο πάνω απ’ τον άνθρωπο.

Τσίπη Μαρία
Βελώνα Θοδώρα 

ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

20 εξευωνύµων εξευωνύµων 21



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

εξευωνύµων 23

Φοβού τον Μπους και…
δώρα φέροντα

∆εν πάει πολύς καιρός από την περιβόητη περιοδεία του
πλανητάρχη σε χώρες της Λατινικής Αµερικής, ή αλλιώς,
της «πίσω αυλής των Η.Π.Α» όπως συνηθίζεται να λέγε-

ται το νότιο µέρος της ηπείρου. Σε µια προσπάθεια επαναπρο-
σέγγισης των χωρών αυτών και αύξησης της επιρροής του στην
περιοχή, ο Μπους κατέφθασε µε τις βαλίτσες του γεµάτες προ-
τάσεις για οικονοµική βοήθεια, εµπορικές συµφωνίες, κοινώς
γεµάτες… «δωράκια» προς δελεασµό εχθρών και συµµάχων.

Το πολιτικό βάρος και η πολιτική ανάλυση της κίνησης αυτής
µάλλον δεν είναι δουλειά της στήλης, ωστόσο δεν µπορούσε να
µη µας κινήσει το ενδιαφέρον η υπογραφή της συµφωνίας για
την αιθανόλη, µε τη Βραζιλία. Στα πλαίσια της συµφωνίας, ο
Μπους και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο ντα Σίλβα
αποφάσισαν να προωθήσουν την παραγωγή αιθανόλης και να
την επεκτείνουν σε όλη την περιοχή συνεργαζόµενοι παράλλη-
λα στην έρευνα. Με το να θέσουν πρότυπα καθαρότητας για το
προϊόν ελπίζουν να µετατρέψουν την αιθανόλη σε ένα παγκό-
σµια εµπορεύσιµο αγαθό. Αυτό που ελπίζει πάντως ο ίδιος ο
Μπους είναι περισσότερο µια µερική απεξάρτηση των Η.Π.Α.
από το πετρέλαιο-το οποίο µέχρι τώρα ελέγχεται από εχθρικούς
για την κυβέρνηση Μπους παράγοντες, όπως ο Τσάβες-που θα
επέλθει από τη µείωση της µελλοντικής κατανάλωσης πετρελαί-
ου στις ΗΠΑ κατά το ένα πέµπτο µέσα στην επόµενη δεκαετία.
Η Βραζιλία βρίσκεται ήδη εκεί: 40% των καυσίµων των βραζι-
λιάνικων αυτοκινήτων κατασκευάζεται από αιθανόλη που προ-
έρχεται από ζαχαροκάλαµα. Τα περιβαλλοντικά οφέλη (µείωση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης) δεν είναι µόνο προφανή, αλλά
του ήρθαν και… «κουτί» του προέδρου των Η.Π.Α., ο οποίος
δεν έχει ακόµα επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο. Άλλωστε,
ενστάσεις προβάλλονται και ως προς τις παράπλευρες απώλει-
ες που θα επιφέρει η αύξηση της παραγωγής αιθανόλης στο πε-
ριβάλλον. Για παράδειγµα, ο Μπους αρνήθηκε να µιλήσει για
τους υψηλούς δασµούς που προστατεύουν τους Αµερικανούς

καλλιεργητές αραβοσίτου, των οποίων η αιθα-
νόλη είναι πολύ πιο δαπανηρή και βλαβερή για
το περιβάλλον από εκείνη που χρησιµοποιούν
οι αγρότες της Βραζιλίας. Επίσης, οι επικριτές
της αιθανόλης λένε ότι οι καλλιέργειες τεύτ-
λων χρειάζονται µεγάλες ποσότητες νερού και
εκφράζουν φόβους για αλόγιστη χρήση των
υδάτινων πόρων του Αµαζονίου. Αξίζει να ση-
µειώσουµε ότι, η παραγωγή του βιοκαυσίµου
είναι συγκεντρωµένη στα χέρια λίγων ισχυρών
οικογενειών ή εταιρειών.

To “χρηµατιστήριο” 
των αερίων ρύπων

Το παγκόσµιο εµπόριο ρύπων  αποτελεί µια από τις πιο αµ-
φιλεγόµενες συµφωνίες του Πρωτοκόλλου του Κιότο, που
επικυρώθηκε από τα κράτη, µε µελλοντικό στόχο και δέ-

σµευση τη µείωση των εκποµπών των αερίων ρύπων.
Πρόκειται για ένα §χρηµατιστήριο§ των δικαιωµάτων των αέριων
ρύπων – από το οποίο φυσικά! δεν λείπει η συµµετοχή των
ΗΠΑ-, όπου κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ή να
πουλήσει ποσοστά εκποµπών επικίνδυνων ρύπων, ώστε να αντα-
ποκριθεί έστω και τυπικά στις δεσµεύσεις απέναντι στο Πρωτό-
κολλο του Κιότο.

Για παράδειγµα, αν µια χώρα του τρίτου κόσµου περιορίσει τις
εκποµπές ρύπων κατά 5% χαµηλότερα απ΄ ό,τι  έχει δεσµευτεί
µε το Πρωτόκολλο του Κιότο, µπορεί να πουλήσει αυτό το πλε-
όνασµα µονάδων ρύπανσης σε µια αναπτυγµένη χώρα, η οποία
δεν επιθυµεί να µειώσει την παραγωγή της. Συνεπώς, παρατη-
ρείται ένα εµπόριο δισεκατοµµυρίων δολαρίων, όπου  παραµέ-
νουν κερδισµένες οι αναπτυγµένες χώρες και πιο συγκεκριµένα
οι µεγάλες βιοµηχανίες, εις βάρος των αναπτυσσόµενων χωρών.
Ωστόσο χώρες που θέτουν περιβαλλοντικά µέτρα χρησιµοποι-
ούν την αρχή εµπορίας αερίων ρύπων, µε σκοπό να κερδίζουν
πουλώντας και να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες για την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Εποµένως, ενώ η εµπορία ρύπων συνιστά συνολικά ένα οικονο-
µικό εργαλείο για να µειωθούν οι εκποµπές CO2 ,κυρίως από µε-
γάλες βιοµηχανίες, είναι σηµαντικό να τεθούν, µια λογική τιµή
στον άνθρακα, αυστηρότερα όρια εκποµπών, και περιορισµός των
δικαιωµάτων των επιχειρήσεων σ΄ αυτό το εµπόριο.

Τρόµος και υστερία στις
Η.Π.Α. για την…ώρα!

Τρεις εβδοµάδες νωρίτερα µετέφεραν τα ρολόγια τους στη
θερινή ώρα φέτος οι πολίτες των Η.Π.Α., σε µια προσπά-
θεια να βοηθήσουν στη µείωση της κατανάλωσης ενέργει-

ας, µιας και η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύµα µειώνεται το βράδυ, εάν
υπάρχει φυσικό φως. Η µεταβολή αυτή οφείλεται στον ενεργεια-
κό νόµο του 2005 που αποσκοπεί στη µείωση της κατανάλωσης
στην ενέργεια, και προβλέπει πως η θερινή ώρα θα ισχύει από το
πρώτο 10ήµερο του Μαρτίου έως την πρώτη Κυριακή του Νοεµ-
βρίου, αντί για το διάστηµα Απριλίου-Οκτωβρίου, που ίσχυε έως
σήµερα.Αν και η ενέργεια αυτή ήταν το λιγότερο που θα µπορού-
σαν να κάνουν αναλογικά µε το µερίδιο ευθύνης που τους αναλο-
γεί σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, ας πούµε ότι µέχρι εδώ
είναι όλα καλά. Ό,τι ακολουθήσει από δω  και πέρα, θα είναι µια
ιστορία τρόµου και υστερίας. Κι αυτό γιατί, ένα µήνα πριν την αλ-
λαγή της ώρας είχαν αρχίσει ήδη να διατυπώνονται ανησυχίες
σχετικά µε τις επιπτώσεις που ίσως θα είχε η πρόωρη αλλαγή της
ώρας σε ηλεκτρονικά συστήµατα πάσης φύσεως. Και εντάξει, εί-
ναι κατανοητές οι ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί για τα προβλή-
µατα που θα προέκυπταν ίσως στα αυτόµατα συστήµατα των τρα-
πεζών και των αεροδροµίων για παράδειγµα, µε ό,τι και αν αυτό
συνεπάγεται, αλλά, δεν µπορώ να καταλάβω µε τίποτα γιατί είναι
πια τόσος µεγάλος µπελάς να ρυθµίσει κάποιος µε το χέρι την ώρα
σ’ έναν παλιό υπολογιστή, πόσο µάλλον και στο ρολόι του!! Πολ-
λοί µάλιστα δεν δίσταζαν να παροµοιάσουν την κατάσταση που θα
επικρατήσει µε τον «ιό του έτους 2000». Βέβαια, αντίθετα µε τον
«ιό του 2000», για τον οποίο όλοι είχαν µεριµνήσει κατά κάποιον
τρόπο, σε αυτή την περίπτωση πολλές επιχειρήσεις ήταν πληµµε-
λώς προετοιµασµένες για τη µετάβαση στη θερινή ώρα.Η συνέχεια
της ιστορίας µας στους τηλεοπτικούς σας δέκτες (όσοι δεν τους
έχετε σπάσει ακόµα…)

Θεοδώρα Βελόνα,ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού - Βάσια Χονδρού, Βιολογικό

Περιβαλλοντικός σκεπτικισµός: 
η επιστήµη του χρήµατος

Οι σκεπτικιστές αποτελούν ένα µικρό αλλά σηµαντικό, λό-
γω της επιρροής τους, ποσοστό των επιστηµόνων, οι
οποίοι διαφωνούν µε το ότι ο ανθρώπινος παράγοντας

και οι βιοµηχανίες επιβαρύνουν το περιβάλλον και οδηγούν στην
επιδείνωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Έχουν, λοιπόν
την κοινή θέση ότι τα περί υπερθέρµανσης είναι µια ΜΕΓΑΛΗ
ΥΠΕΡΒΟΛΗ(!). H βασική θέση που προβάλλουν οι σκεπτικιστές
και ενισχύουν πλουσιοπάροχα η κυβέρνηση Μπούς και µεγάλες
βιοµηχανίες είναι: «H επιστήµη µάς λεει ότι δεν µπορούµε µε βε-
βαιότητα να πούµε ποιο είναι επικίνδυνο επίπεδο παγκόσµιας
υπερθέρµανσης. Παραµένει άγνωστο αν τα παραγόµενα από τον
άνθρωπο αέρια,στην όλη ποσότητα αερίων που είναι υπεύθυνα για
το φαινόµενο του θερµοκηπίου, είναι αρκετά πολλά ώστε να θεω-
ρηθεί αυτό υπεύθυνο για την παγκόσµια υπερθέρµανση. Είναι

δύσκολο να κάνουµε προβλέψεις για τα επόµενα 50 ή 100 χρό-
νια». Κι όµως δεν πρόκειται για τρελούς επιστήµονες αλλά για
επιστήµονες που µπροστά στο βωµό του χρήµατος και των βιο-
µηχανικών συµφερόντων πουλούν  ακόµη και την ιδιότητά τους.
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως υπάρχουν 40 τουλάχιστον
οργανισµοί, οι οποίοι χρηµατοδοτούνται από την µεγάλη πετρε-
λαϊκή εταιρεία Exxon Mobil, µε σκοπό κάποιοι επιστήµονες να
προβάλλονται ως σκεπτικιστές και να εκφράζουν τις θέσεις τους
στον Τύπο, στα επιστηµονικά περιοδικά και στο διαδίκτυο.Τέλος,
οι σκεπτικιστές δίνουν ένα πάτηµα στην κυβέρνηση Μπούς να αρ-
νείται την ύπαρξη ενός φαινοµένου το οποίο αποτελεί απειλεί για
την υπερθέρµανση του πλανήτη, και εποµένως ένα άλλοθι στο να
µην υπογράφει το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Η µαύρη περιβαλλοντική
τρύπα των ΗΠΑ
Η µαύρη περιβαλλοντική 
τρύπα των ΗΠΑ
Ύστερα από έναν χειµώνα µε βοµβαρδι-
σµούς περιβαλλοντικών ειδήσεων από τα
διεθνή ΜΜΕ, η ανθρωπότητα αρχίζει να
αντιµετωπίζει την κλιµατική απειλή µε ευ-
αισθησία και ρεαλισµό. Παρ' όλα αυτά η στά-
ση της κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν δείχνει να
ανησυχεί ιδιαίτερα για το µέλλον του πλα-
νήτη. Μερικοί, θα αντέλεγαν εδώ ότι η κυ-
βέρνηση Μπούς έχει αλλάξει στάση απένα-
ντι στα περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς ο
πρόεδρος πρόσφατα, εξήγγειλε αυστηρότε-
ρα µέτρα για την κατανάλωση βενζίνης και
αποφάσισε να αλλάξει την θερινή ώρα νω-
ρίτερα. Σ' αυτό το σηµείο, όµως πρέπει να
σηµειώσουµε την δήλωση του  αµερικανού
υπουργού ενέργειας Σάµουελ Μπόντµαν,
ότι το µερίδιο των ΗΠΑ σε καυσαέρια είναι
«µικρό, αν δει κανείς τι συµβαίνει στον υπό-
λοιπο κόσµο». Στην πραγµατικότητα πρό-
κειται για ένα παιχνίδι υποκρισίας, καθώς το
1/4 των εκποµπών CO2 προέρχεται απ τις
ΗΠΑ, παρ' όλο που στη χώρα αυτή κατοικεί
µόνο το 5% του παγκόσµιου πληθυσµού. Η
στάση των ΗΠΑ παραµένει µια ανοιχτή πλη-
γή για το περιβάλλον, σαν µια µαύρη τρύ-
πα, η οποία αν δεν εξαφανιστεί θα µας
απορροφήσει όλους και θα µας οδηγήσει
στην περιβαλλοντική καταστροφή. Είναι εν-
διαφέρον, λοιπόν να εξετάσουµε τόσο τους
πολιτικούς ελιγµούς, όσο και τις πρόσφατες
ειδήσεις, απ' όπου διαφαίνεται το παιχνίδι
υποκρισίας των ΗΠΑ και των µεγάλων πε-
τρελαιοβιοµηχανιών.
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ΟΓρηγόρης Φαράκος γεννήθηκε το
1924 στο Ναύπλιο. Σπούδασε
χηµικός µηχανικός, ηλεκτρολό-

γος µηχανικός στο ΕΜΠ ενώ αργότερα
έκανε µεταπτυχιακό στη σχολή Οικονοµι-
κών και Κοινωνικών Επιστήµων της Μό-
σχας.∆ιακρίνεται από νωρίς για τη συνδι-
καλιστική και πολιτική του δράση και το
1940 εντάσσεται στην ΟΚΝΕ και στην
ΕΠΟΝ. Το 1941 γίνεται µέλος του ΚΚΕ.
Μπαίνει στον ΕΛΑΣ σπουδαστών το 1944
και ως καπετάνιος του λόχου Λόρδος-
Μπάιρον υπερασπίζεται τις πύλες του
Πολυτεχνείου από τα αγγλικά τανκ στην
διάρκεια των ∆εκεµβριανών. Λίγες µέρες
αργότερα τραυµατίζεται σοβαρά σε µάχη
στα Εξάρχεια. Μετά τη συµφωνία της
Βάρκιζας το 1945 γίνεται επικεφαλής
στην ΕΠΟΝ. Στη διάρκεια του εµφυλίου
συλλαµβάνεται και εξορίζεται στην Ικα-
ρία.Αργότερα καταφέρνει και υπηρετεί ως
πολιτικός επίτροπος σε λόχο του ∆ΣΕ στο

Γράµµο όπου και τραυ-
µατίζεται το 1948. Μετά
το τέλος του εµφυλίου
φεύγει ως πολιτικός πρό-
σφυγας στις ανατολικές
χώρες ενώ του αφαιρεί-
ται και η ελληνική ιθαγέ-
νεια.Συνεχίζει την πολιτι-
κή του δράση από το
εξωτερικό και το 1961
εκλέγεται για πρώτη φο-
ρά µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
στο 8ο συνέδριο. Το
1968 για πρώτη φορά γί-
νεται µέλος του ΠΓ κατά τη διάρκεια της
12ης ολοµέλειας .Το Νοέµβριο του ίδιου
χρόνου εισέρχεται παράνοµα στην Ελλάδα
ως επικεφαλής κλιµακίου της ΚΕ του ΚΚΕ
και συλλαµβάνεται από τη χούντα.∆ικάζε-
ται και το στρατοδικείο τον καταδικάζει σε
ισόβια. Μετά την πτώση της χούντας, τον
Ιούλιο του 1974 απελευθερώνεται και στις
εκλογές του Νοεµβρίου εκλέγεται βου-
λευτής. Μετά την αποχώρηση του Χαρίλα-
ου Φλωράκη από τη θέση του ΓΓ του ΚΚΕ,
εκλέγεται γενικός γραµµατέας του κόµµα-
τος στις 11 Ιουλίου του 1989 και στις 2
Σεπτέµβρη µέλος της εκτελεστικής επι-
τροπής του ενιαίου Συνασπισµού. Παρέ-
µεινε στη θέση του ΓΓ έως το 13ο συνέ-
δριο του ΚΚΕ όπου και αποχώρησε τασσό-
µενος υπέρ της ενοποίησης των υπαρχό-
ντων κόµµατων της Αριστεράς στον ενιαίο
τότε Συνασπισµό. Μετά την αποχώρησή
του από το ΚΚΕ, εντάχθηκε στο Συνασπι-
σµό, όπου και παρέµεινε µέχρι και την
αποχώρησή του από την πρώτη γραµµή
της πολιτικής. Σε όλη του τη διαδροµή,
τον χαρακτήριζε η ελεύθερη σκέψη του,
που τον οδήγησε να υπερβεί το ρόλο του
«σκληρού» κοµµατικού στελέχους και να
αφήσει τη δική του ιδιαίτερη σφραγίδα σε
αυτό που αποκαλούµε Αριστερά.∆ιακρίθη-
κε για το πλούσιο συγγραφικό του έργο,
ενώ όταν, ενεργός µέχρι το τέλος -όπως
έλεγε ο ίδιος- αλλά αποτραβηγµένος από
το πολιτικό προσκήνιο ασχολήθηκε µε την
ιστορία της Αριστεράς όπως την έζησε,
µας έδωσε µια προσέγγισή της πέρα από
δογµατισµούς και πάντα µε κριτικό και νη-
φάλιο πνεύµα.∆ε δίστασε να ασκήσει κρι-
τική για γεγονότα σταθµούς όπως ο ελλη-
νικός εµφύλιος επισηµαίνοντας τις ανε-
πάρκειες τις τότε ηγεσίας και της τακτικής
που οδήγησαν στην ήττα ένα µεγαλειώδες
κίνηµα που, ξεπηδώντας από την Εθνική

Αντίσταση, έφτασε να αλλά-
ξει ριζικά το πολιτικό και κοι-
νωνικό σκηνικό στη Μεταπο-
λεµική Ελλάδα. Επίσης φρό-
ντισε να αποστασιοποιηθεί
αρχικά και να εκδηλώσει τη
διαφωνία του έπειτα µε τα
φαινόµενα πολιτικού και κοι-
νωνικού αυταρχισµού που
ενδηµικά τα καθεστώτα του
υπαρκτού σοσιαλισµού εµ-
φάνιζαν. Η στάση του υπήρ-
ξε πάντοτε σύµφυτη µε την
αγωνία του για την ενότητα

της Αριστεράς και την προοπτική της ανα-
συγκρότησης και ανανέωσης του Ελληνι-
κού Κοµµουνιστικού και ευρύτερου Αρι-
στερού κινήµατος. Προοπτική που υπερα-
σπίστηκε χωρίς κοµµατικές αγκυλώσεις
και δογµατισµούς, αποδεικνύοντας µε
γενναίες αποφάσεις (βλέπε αποχώρηση
από τη θέση του ΓΓ του ΚΚΕ) πως οι ανά-
γκες που η Αριστερά πρέπει να καλύπτει
είναι πάνω από κοµµατικές καρέκλες και
µηχανισµούς. Στάση µε κόστος, καθώς το
κόµµα που ο Φαράκος υπηρέτησε δεν
µπήκε στον κόπο να πει µια κουβέντα για
το θάνατο του.

Επανερχόµενοι στο σήµερα η ζωή και
δράση του Γρηγόρη Φαράκου είναι εξαιρε-
τικά χρήσιµη σαν εµπειρία αν ιδωθεί υπό
το πρίσµα της ζωής όχι ενός αλάνθαστου
ήρωα που τόσο εύκολα µπαίνει στον πειρα-
σµό η Αριστερά να κατασκευάσει, αλλά ενός
πάντα ελεύθερα σκεπτόµενου και ενεργού
αγωνιστή που κατάφερε να κερδίσει για αυ-
τή του τη στάση την καθολική, σχεδόν, ανα-
γνώριση. Και έτσι ίσως να µας φανεί η ζωή
του ένα χρήσιµο παράδειγµα για αυτά που
τώρα καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε.

Υ.Γ.Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το
ΚΚΕ δεν εξέδωσε ανακοίνωση για το θά-
νατο του Γρηγόρη Φαράκου. ∆υστυχώς το
ΚΚΕ ακόµα και αν διαφωνεί µε τη στάση
πρώην µελών, στελεχών και γενικών γραµ-
µατέων του επιδεικνύει µικροψυχία απένα-
ντι στην ιδία του την ιστορία, απέναντι στην
ιστορία του αριστερού, κοµµουνιστικού και
αντιστασιακού κινήµατος της χώρα µας.

Κορφιάτης Πάνος
Νεστορίδης Νέστορας

2πρ Μαθηµατικού
www.2pr.daras.gr
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Ηφωνή του Ντινκ φαίνεται πως
ενοχλούσε πολύ την άρχουσα τά-
ξη και το ακροδεξιό παρακράτος

της Τουρκίας. Ας µην ξεχνάµε, άλλωστε,
πως ο 53χρονος Ντινκ, πέρα από προο-
δευτικός δηµοσιογράφος, που «τολµού-
σε» να µιλάει για τις σφαγές των Αρµε-
νίων, ήταν και ενταγµένος πολιτικά στο
ODP, το µεγαλύτερο Αριστερό κόµµα της
Τουρκίας, θέτοντας, µάλιστα, και υποψη-
φιότητα στις τελευταίες εκλογές.

Η κηδεία του Ντινκ µετατράπηκε σε
ένα τεράστιο ξέσπασµα της λαϊκής ορ-
γής: 100.000 Τούρκοι πολίτες (ανάµεσα
τους πολλοί Αρµένιοι, που έφτασαν στην
Ισταµπούλ από κάθε γωνιά του κόσµου,
καθώς και δεκάδες αντιπρόσωποι κοµµά-
των της ευρωπαϊκής Αριστεράς) πληµµύ-
ρισαν και παρέλυσαν το κέντρο της πό-
λης, συνοδεύοντας τη σωρό του δολοφο-
νηµένου συντρόφου, συναγωνιστή και
αδελφού.Την ίδια ώρα, σε δεκάδες πόλεις
της χώρας έγιναν αυθόρµητες διαδηλώ-
σεις, πρωτόγνωρες για τα δεδοµένα της
Τουρκίας.

«Ο θάνατος του Χραντ Ντινκ, που είχε
αφιερώσει την ύπαρξή του στον αγώνα
για έναν κόσµο όπου δεν θα υπήρχε πλέ-
ον εκµετάλλευση και καταπίεση, είναι
µια απώλεια για όλη την ανθρωπότητα.
Χάσαµε επίσης έναν διανοούµενο που,
έχοντας επίγνωση της τραγωδίας που
βίωσε ο αρµενικός λαός και της τραυµα-
τικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο
τουρκικός λαός, είχε ως στόχο του να
δώσει το απαραίτητο θάρρος σε όλους
όσους ζουν στο έδαφος αυτής της χώρας
ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν
την ιστορία. Οι σφαίρες που εξαπολύθη-
καν ενάντια στον Ντινκ, εξαπολύθηκαν
και ενάντια στη δυνατότητα να ζήσουµε
µαζί και ειρηνικά, σε µια ελεύθερη και
δηµοκρατική χώρα», συνέχισε ο Χαϊρι
Κοζανόγλου. Όλοι εκείνοι που, µε κάθε

ευκαιρία, αποκα-
λούσαν «εθνική
προδοσία» κάθε
προσπάθεια να
συζητήσει κανείς
τον εκτοπισµό
των Αρµενίων·
όλοι εκείνοι που,
εσφαλµένα, προ-
σάρµοσαν την
αριστερή τους
φρασεολογία στην
εθνικιστική-ρα-
τσιστική υστερία·
όλοι εκείνοι που
συνέβαλαν στην
εξάλειψη της
ανεκτικότητας και
στην κουλτούρα
του λυντσαρίσµα-
τος, είναι συνυ-
πεύθυνοι για τη
δολοφονία του
Χραντ εξίσου όσο
και οι δολοφόνοι
που τον πυροβό-
λησαν. Είναι χα-
ρακτηριστικό, ότι
ακόµα και οι αστικές εφηµερίδες δηµοσί-
ευσαν οξύτατα άρθρα, µιλώντας ανοιχτά
για τις ευθύνες δηµοσιογράφων και κρα-
τικών λειτουργών που προετοίµασαν το
έδαφος.

Ο Ντινκ είχε επανειληµµένα καταγγεί-
λει, ακόµα και µέσα από τις στήλες της
εφηµερίδας του, πως είχε δεχτεί απειλές
θανάτου, όµως, η τουρκική Κυβέρνηση
δεν συγκινήθηκε ποτέ. Είχε, επίσης, πολ-
λάκις κατηγορηθεί για προσβολή του
τουρκισµού (επειδή έγραφε για τη γενο-
κτονία των Αρµένιων) και καταδικαστεί σε
έξι µήνες φυλάκιση µε την κατηγορία ότι
επιχείρησε να επηρεάσει τη ∆ικαιοσύνη.
Κατά τα άλλα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός

Ερντογάν δήλωσε κατόπιν εορτής κι όταν
η δολοφονία ήταν πια γεγονός, πως οι
σφαίρες αυτές είχαν ως στόχο τους τον
τουρκικό λαό…Η απάντηση του Προέ-
δρου του ODP είναι και σε αυτό το σηµείο
συγκλονιστική: «Το καλύτερο που έχουν
να κάνουν είναι να προσφύγουν στη συ-
νείδηση και την τιµή τους, εάν τους έχει
µείνει, και να προβληµατιστούν για το
µέρος της ευθύνης που τους αναλογεί.
Αν δεν τους µένει πια καθόλου, τουλάχι-
στον ας σωπάσουν. Για να µπορούν να
θεωρούνται ακόµη ως ανθρώπινα όντα
ενώπιον της ιστορίας»...

Του Γιάννη Μπουρνού 
(απο το περιδικό ΕΝΕ∆ΡΑ)

Με τη φράση αυτή τελειώνει η δήλωση του Πρόεδρου του τουρκικού Κόµµατος Ελευθερίας και Αλ-
ληλεγγύης (ODP), Χαϊρι Κοζανόγλου, σχετικά µε την εν ψυχρώ δολοφονία του, αρµενικής καταγω-
γής, Αριστερού δηµοσιογράφου, Χραντ Ντινκ, έξω από τα γραφεία της εφηµερίδα του, Agos, στην
Ισταµπούλ.

Είµαστε όλοι 

Είµαστε όλοι Αρµένιοι! 
Χραντ Ντινκ!

Μπορεί σαν είδηση να πέρασε στα
ψιλά, αλλά για τους ανθρώπους και
την ιστορία της Αριστεράς, ο θάνα-
τος του Γρηγόρη Φαράκου σήµανε
την απώλεια ενός ηγετικού στελέ-
χους µε έντονη την παρουσία του
στην πρόσφατη διαδροµή της Αρι-
στεράς και της Ελλάδας. Η αναγνώ-
ριση του ήθους και της προσφοράς
του στα πολιτικά δρώµενα του τό-
που υπήρξε γενικευµένη ανεξάρτη-
τα από πολιτικές και ιδεολογικές
αντιπαραθέσεις. Το να ανατρέχου-
µε στη ζωή του έχει ιδιαίτερη άξια
όχι µόνο για την κοµβική του θέση
σε όλες τις εξελίξεις της σύγχρο-
νης ιστορίας αλλά και για το κριτικό
του πνεύµα και τη διαρκή προσπά-
θειά του να αναζητεί την αλήθεια
και να µην επαναπαύεται στα εκά-
στοτε κοµµατικά θέσφατα. Αυτή
του η στάση δίνει σε εµάς σήµερα
τη δυνατότητα να γυρίσουµε πίσω
στις συλλογικές εµπειρίες της Αρι-
στεράς για να τις αντιµετωπίσουµε
όχι κάτω από το πρίσµα της αγιο-
ποίησης πολλές φορές των πρωτα-
γωνιστών της ή της επιβεβαίωσης
του σήµερα, αλλά για να αντλήσου-
µε από την πείρα και τις δύσκολες
πολλές φορές καταστάσεις του πα-
ρελθόντος την απαραίτητη γνώση
για τις προκλήσεις που καλούµαστε
στο παρόν να αντιµετωπίσουµε.
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Αρκετά δυτικοευρωπαϊκά κοµµουνιστι-
κά κόµµατα παρήγαγαν ή ενστερνί-
στηκαν τις ευρωκοµµουνιστικές ιδέες

όπως τα ΚΚ Σουηδίας, Βρετανίας και βέβαια
τα ΚΚ Ιταλίας και Γαλλίας. Ακόµα και στις
Λαϊκές ∆ηµοκρατίες της Ευρώπης οι αντιλή-
ψεις αυτές έβρισκαν ανταπόκριση όπως στη
Γιουγκοσλαβία και στη Ρουµανία-στην προ-
σπάθεια τους να προβάλλουν τη µη κηδεµο-
νία τους από την ΕΣΣ∆. Πρωτεργάτες του ευ-
ρωκοµµουνιστικού κινήµατος ήταν οι Γενι-
κοί Γραµµατείς του ΚΚ Ιταλίας, Γαλλίας και
Ισπανίας Ενρίκο Μπελινγκουέρ, Ζωρζ Μαρ-
σέ και Σαντιάγο Καρίγιο αντίστοιχα µε προ-
εξάρχοντα τον τελευταίο. Η θεωρητική συ-
νεισφορά του ρηξικέλευθου έργου του Νί-
κου Πουλαντζά υπήρξε καθοριστική.Το όρα-
µα της µετατροπής της κοινωνίας σε κοµ-
µουνιστική όχι πλέον µε επαναστατικά µέ-
σα(µε όση βία, βαναυσότητα ή και αδικία
αυτά συνεπάγονται) αλλά µε πολιτικά µέσα,
ξεδιπλώνεται και αναπτύσσεται στο βιβλίο
του Καρίγιο «Ευρωκοµµουνισµός και κρά-
τος».

Να σηµειωθεί εντούτοις πως ο ευρωκοµ-
µουνισµός δεν αποκηρύσσει την επανάστα-
ση ούτε παραγκωνίζει τις λενινιστικές κατη-
χήσεις που σχετίζονται µε αυτήν αλλά συ-
νταιριάζει την επαναστατική δράση µε την

προωθηµένη και στοχευµένη πολιτική δρα-
στηριότητα.

Ορισµένοι από τους κύριους καθοδηγη-
τές του νέου εγχειρήµατος αναγκάστηκαν να
έρθουν σε σύγκρουση µε βαθιά µέσα τους
ενσταλαγµένες αντιλήψεις. ίδιος ο Μαρσέ
που στο 17ο Συνέδριο του ΚΚΓ(1964) επε-
σήµαινε ότι «αναθεώρηση της θέσης περί
δικτατορίας του προλεταριάτου θα σήµαινε
διολίσθηση προς την αστική δηµοκρατία»
καταλήγει στο 22ο Συνέδριο του Κόµµα-
τος(1976) να διαπιστώσει πως «η έννοια
της δικτατορίας του προλεταριάτου δεν εκ-
φράζει τις προτάσεις του γαλλικού ΚΚ».
Ήταν τότε που το Κόµµα του βάδιζε ολοτα-
χώς στην ευρωκοµµουνιστική του τροχιά.
Βέβαια η θέση αυτή δεν πρέπει να παρερµη-
νευθεί ως αποσιώπηση και παράβαση µιας
µαρξιστικής-λενινιστικής κατήχησης θαρ-
ρείς και προσπελάζουµε τη µαρξιστική-λενι-
νιστική θεωρία ως θρησκευτικό ∆όγµα. Αντί-
θετα, η διαπίστωση του Μαρσέ δικαιολογεί-
ται από την ίδια την ευρωκοµµουνιστική
πρακτική για την εφαρµογή του σοσιαλι-
σµού, τον οµαλό και ελεύθερο δηµοκρατικό
δρόµο. Εποµένως, από τη στιγµή που ο σο-
σιαλισµός εδραιώνεται και εµπεδώνεται µε
ευρεία κοινωνική συγκατάβαση, η άσκηση
της δικτατορίας του προλεταριάτου δεν είναι
απαραίτητη, δεδοµένου ότι το σοσιαλιστικό
κράτος είναι πλέον κράτος ολόκληρου του
λαού. Του λαού που ο ίδιος επέλεξε το σο-
σιαλισµό.

Ωστόσο, και για να µην τροµάζουµε µε τις
λέξεις («δικτατορία») εξυπακούεται πως σε
κάθε περίπτωση που επιχειρείται να εγκαθι-
δρυθεί ένα σοσιαλιστικό κράτος, θα πρέπει
να εφαρµοστούν µέτρα που θα θίγουν και θα
περιορίζουν την αστική τάξη, για την προ-
στασία και περιφρούρηση του λαοπρόβλη-
του συστήµατος από την αστική επιβουλή.
Ειδάλλως, οι βλάβες και τα τραύµατα θα εί-
ναι ανάλογα µε αυτά που επέφεραν την ανα-
τροπή του Σαλβαντόρ Αλιέντε και της Λαϊκής
Ενότητας στη Χιλή το 1973.

Στον ελληνικό κοµµουνιστικό χώρο, η τρι-
βή που προκάλεσαν οι νέες ιδέες επέφερε
ενδοκοµµατικούς κραδασµούς µε αποτέλε-
σµα τη διάσπαση του ΚΚΕ το 1968.Το ευρω-
κοµµουνιστικό ρεύµα εκφράστηκε µέσα από
τη συγκρότηση του ΚΚ εσωτερικού. Μολο-
νότι µε την κίνηση αυτή δηµιουργήθηκε ένα
µόρφωµα που αποτέλεσε τη δεξαµενή διο-
χέτευσης της ευρωκοµµουνιστικής «ενέρ-

γειας», η διάσπαση έφερε και τα δύο ΚΚ πί-
σω από τη λαϊκή λαχτάρα και αγωνία για
ενωτική και συντονισµένη δράση της Αρι-
στεράς. Ο ελληνικός Λαός χρειαζόταν ένα
και ενιαίο Κοµµουνιστικό Κόµµα.

Η άνοδος του ευρωκοµµουνιστικού ρεύ-
µατος δεν µπορεί παρά να δυσανασχέτησε
τη Μόσχα, η οποία από την πρώτη στιγµή
αναζήτησε τρόπους για τη µείωση της επιρ-
ροής των «ασώτων» εκπροσώπων του νεό-
τευκτου κινήµατος. Στη συνέχεια, και στα
σηµεία που η κριτική των ευρωκοµµουνι-
στών προς την ΕΣΣ∆ γινόταν δριµεία και
απροκάλυπτη, η οργή του ΚΚΣΕ ξεχείλιζε.
∆εν ήταν µόνο η απόρριψη του σοβιετικού
µοντέλου ως το ιδεατό σοσιαλιστικό πρότυ-
πο σε πολιτικό επίπεδο, µα κι άλλες συµπε-
ριφορές και δηλώσεις των ευρωκοµµουνι-
στών που ενέτειναν το σοβιετικό µένος. Ο
Καρίγιο, ήδη από το 1968 είχε δηλώσει πως
αν ήταν Τσέχος, θα είχε πάρει τα όπλα κατά
των Σοβιετικών εισβολέων, ενώ το 1977 σε
γραπτό του κείµενο αναρωτιόταν αν οι δοµές
της ΕΣΣ∆ «δεν αποτέλεσαν τουλάχιστον εν
µέρει, εµπόδιο για τη µετάβαση στον εξελιγ-
µένο σοσιαλισµό». Ο Μαρσέ το 1976 επέ-
πληττε τη Σοβιετική ένωση αγανακτώντας
για το πώς «στη χώρα που έκανε Επανάστα-
ση εκδηλώνονται εδώ και 58 χρόνια παρα-
βίασης των ανθρωπίνων ελευθεριών».

Μια σειρά από χαρακτηρισµούς επιστρα-
τεύθηκε για να προσδιορίσει τους «αντιδρα-
στικούς», «ρεφορµιστές», «ρεβιζιονιστές»,
«αναθεωρητές» σε όλες τις πτώσεις και κλί-
σεις, ενώ ο Μπελινγκουέρ έφτασε να χαρα-
κτηριστεί ως «δειλός αρνητής του λενινι-
σµού». Σίγουρα, όµως οι χαρακτηρισµοί αυ-
τοί καταρρίπτονται και ακυρώνονται όταν κα-
τανοήσουµε τη δυναµική φύση της µαρξι-
στικής θεωρίας αλλά και την τελεολογική
συνέπεια µεταξύ µαρξιστικών σκέψεων και
ευρωκοµµουνισµού µε κοινό σηµείο και
διακύβευµα την εγκαινίαση της κοµµουνι-
στικής κοινωνίας.

Ωστόσο τα επόµενα χρόνια επεφύλασσαν
έναν άσχηµο επίλογο για τον ευρωκοµµου-
νισµό. Την αποδυνάµωση και την καθίζησή
του. Και εδώ είναι που πρέπει να αναζητη-
θούν ευθύνες, λάθη και παραλείψεις. Ας
εστιάσουµε λοιπόν στην κατάληξη της ευ-
ρωκοµµουνιστικής περιπέτειας σε κάθε µία
από τις τρεις ηγετικές για το κίνηµα χώρες,
χωριστά..

Στη Γαλλία, ο Μαρσέ ήδη από το 1972 συ-
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νεργάζεται µε το σοσιαλιστικό κόµµα του
Φρανσουά Μιτεράν, µε στόχο την κατάκτηση
της εξουσίας. «Πρόκειται για σηµεία εκκίνη-
σης, ικανά να οδηγήσουν πραγµατικά τη χώ-
ρα µας σε ένα νέο δηµοκρατικό στάδιο, που
ανοίγει το δρόµο για το σοσιαλισµό» ειση-
γείται ο Γενικός Γραµµατέας στη Κεντρική
Επιτροπή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Γαλλίας για τις επιµέρους προτάσεις συνερ-
γασίας µεταξύ των δυο κοµµάτων. Μολαταύ-
τα, όταν το 1977 µε το Σοσιαλιστικό Κόµµα
να έχει κατορθώσει να οικειοποιηθεί όλη τη
δυναµική και την πρωτοπορία του ΚΚΓ, απο-
νευρώνοντάς  το, ο κοµµουνιστής ηγέτης θα
καταγγείλει το Μιτεράν  για χρησιµοποίηση
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ως «σκαλί
για την εξουσία». Έκτοτε, τα εκλογικά ποσο-
στά του ΚΚΓ θα καταποντιστούν.

Στην Ιταλία, ο Γενικός Γραµµατέας του
Κόµµατος Μπερλινγκουέρ εισηγούµενος την
έννοια του «ιστορικού συµβιβασµού» παρά
το γεγονός ότι καταφέρνει να αυξήσει την
απήχηση του ΚΚΙ το οποίο έφτασε να αγγί-
ζει ποσοστά ανώτερα του 30%, θα οδηγήσει
στο τέλος το Κόµµα του σε ένα επικίνδυνο
και φθοροποιό-για ένα αγωνιστικό και ριζο-
σπαστικό όπως πρέπει ΚΚ-παιχνίδι µε την
εξουσία(χωρίς ποτέ να την ασκήσει) απο-
στερώντας του το λαϊκό έρεισµα.

Στην Ισπανία η προσπάθεια του Καρίγιο
για πολιτική αυτόνοµη σε σχέση µε τη Μό-
σχα, οδήγησε στη διάσπαση του PCE και στη
δραστική συρρίκνωσή του, µε όλα τα ολέθρια
αποτελέσµατα µιας διάσπασης.

Στην πραγµατικότητα κάθε συζήτηση για
τον ευρωκοµµουνισµό είχε σταµατήσει στο
Παρίσι από το 1978 όταν την επαύριον της
Σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν, το
γαλλικό ΚΚ έσπευσε να στηρίξει αµέσως τις
θέσεις της ΕΣΣ∆…

Το ευρωκοµµουνιστικό εγχείρηµα φέρει
ένα ιδεολογικό φορτίο εξυψωτικό και επί-
καιρο για τις µέρες µας. « Ένα έργο τόσο µε-
γάλο όσο ο σοσιαλισµός δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί όταν ο λαός καταλαµβάνε-
ται εξ απροόπτου ή αντιµετωπίζεται µε αυ-
ταρχικότητα. Ο σοσιαλισµός πρέπει να είναι
αποτέλεσµα ελεύθερης εκλογής. Για εµάς
στην εποχή µας, η δηµοκρατία πολιτική και
οικονοµική, είναι η προϋπόθεση για την πο-
ρεία µας προς το σοσιαλισµό», υπογραµµί-
ζει ο Μαρσέ.

Μιλάµε λοιπόν για τη δηµοκρατική οδό
προς το σοσιαλισµό. Αλλά ποια είναι αυτή η
δηµοκρατία που θα µας οδηγήσει στο σο-
σιαλισµό; Μπορεί µέσα από το αντιπροσω-
πευτικό εκλογικό σύστηµα µιας αστικής δη-
µοκρατίας φαυλοκρατούµενης και κίβδηλης
στην πολιτική της ουσία να προωθηθούν οι
υγιείς προοδευτικές δυνάµεις των εργαζο-
µένων στην εξουσία; Η πορεία προς το σο-
σιαλισµό κάθε άλλο παρά ανέφελη µπορεί
να φαντάζει. Απαιτείται ανυπότακτο φρόνη-
µα, διαυγής και απαρασάλευτη ιδεολογική
αναφορά για να οδηγηθούµε στο ευκταίο.
Ένας κίνδυνος που ελλοχεύει είναι ένα πραγ-
µατικά αριστερό κόµµα, στην προσπάθειά
του να κατορθώσει την κοινωνική συναίνε-

ση,, να περιστείλει βασικές επιδιώξεις του
και να παραβλέψει τις ιδεολογικές του αφε-
τηρίες µε αποτέλεσµα να ατροφεί και να
αναιρείται η αριστερή του δυναµική και υπό-
σταση.

Καταλήγοντας, στο βαθµό που ο ευρωκοµ-
µουνισµός δεν αντιµετωπίζεται ως παρατυ-
πία, παρέκκλιση ή στείρα αντιπαράθεση
προς το εφαρµοσµένο σοσιαλιστικό σύστη-
µα, αλλά ως κίνηµα για την ανατροπή του
κρατούντος συστήµατος, για το Σοσιαλισµό,
θα συνεχίσει να εµπνέει τις νέες γενιές που
ψάχνουν να βρουν ανταπόκριση στις ανά-
γκες και στις προσµονές τους, µένοντας
στοιχειωµένες από το «φάντασµα» του Κοµ-
µουνιστικού Μανιφέστου που εξακολουθεί
να πλανιέται γύρω µας.

Υ.Γ.: Όταν γίνεται λόγος για σοσιαλισµό
µε δηµοκρατία, σε καµία περίπτωση δεν
εννοούµε τη σοσιαλδηµοκρατία όπως την
έχουµε γνωρίσει µέχρι σήµερα, η οποία εί-
ναι πλήρως ενσωµατώσιµη (και ενσωµα-
τωµένη) στην καπιταλιστική προοπτική.

Γιάννης ∆ηµητριάδης
Ιατρική Αθήνας 
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Ήταν αρχές της δεκαετίας του ’70
όταν άρχισε να θεµελιώνεται θεω-
ρητικά ο ευρωκοµµουνισµός. Από-
τοκο της Άνοιξης της Πράγας και
του Μάη του ’68 ένα διάχυτο κύµα
απογοήτευσης για τον εφαρµοζόµε-
νο τότε σοσιαλισµό και αµφισβήτη-
σης του σοβιετικού µοντέλου, βρή-
κε την πολιτική του έκφραση µέσα
από τον ευρωκοµµουνισµό.
Ξεκάθαρος, πρώτος και τελικός επι-
διωκόµενος στόχος για τους ευρω-
κοµµουνιστές ήταν ο σοσιαλισµός.
Σ’αυτό που διέφεραν από τους «ορ-
θόδοξους» συντρόφους τους ήταν
η τακτική  την οποία πρότασσαν για
την επίτευξη του σκοπού τους και
η απόλυτη-και ροµαντική για τα
εκείνα δεδοµένα-πεποίθησή τους
πως σοσιαλισµός και δηµοκρατία εί-
ναι έννοιες συµπεφυµένες και αλ-
ληλοσυµπληρούµενες.



στούν στο Electric Circus  του Μάντσεστερ  στις 29 Μαϊ'ου
1977 µαζί µε άλλα συγκροτήµατα όπως οι Buzzcocks.Αµέ-
σως πριν από αυτό το live αποφάσισαν το όνοµα  Warsaw,
από το τραγούδι Warszawa του David Bowie's στο Low
album. Είχαν κατορθώσει επίσης να στρατολογήσουν έναν
drummer, τον Tony Tabac. Η πρώτη απόδοσή τους κέρδισε
µια αναφορά (όχι εξ ολοκλήρου ευνοϊκή) στα εθνικά πε-

ριοδικά µουσικής. Ο Tony Tabac, που δεν ταιρίαξε πραγµατικά σε
ένα punk συγκρότηµα , έµεινε για πέντε εβδοµάδες και έξι lives.
Αντικαταστάθηκε από  τον Steve Brotherdale, drummer των
Panik,Αν και δυναµικός drummer o Steve έφυγε επίσης µετά από
λίγο καιρό. Άλλη µια φορά οι Warsaw πήραν έναν νέο drummer,
τον Stephen Morris.
Τον Ιανουάριο του 1978 η µπάντα  έγινε Joy Division. Εν µέρει
λόγω του ονόµατος, Joy Division (and later New Order) συχνά
είχαν προβλήµατα µε τις ναζιστικές κατηγορίες που διαδίδονταν
γύρω στον Τύπο. Αυτή η µπερδεµένη και θυµωµένη µπάντα, δεν
επιθύµησε να δώσει καν µια απάντηση. Όχι µόνο δεν περιείχαν
ναζιστική προπαγάνδα, αλλά οι στίχοι τους κηρύσσουν αρκετά
το αντίθετο µήνυµα. Ίσως µάλιστα ο Ian να θεωρούσε τους ίδι-
ους σαν τη «µεραρχία της χαράς». Πολλές άλλες πανκ µπάντες
χρησιµοποίησαν αµεσότερο ναζιστικό συµβολισµό µε πολύ λι-
γότερο σχόλιο Τύπου.
Το συγκρότηµα έκανε την πρώτη του εµφάνιση ως Joy Division
στις 25 Ιανουαρίου 1978 στη ντισκοτέκ Pips στο Manchester.
Έπαιξαν ένα πολύ σύντοµο σετ µπροστά σε ένα κοινό που είχε
επιτέλους παραδοθεί στην εξαιρετική αύρα των  Joy Division.
Ένας νεαρός διέσχισε τρέχοντας το πλήθος ως τη σκηνή και άρ-
παξε µια πεσµένη λίστα µε τα τραγούδια που θα έπαιζαν εκείνο το
βράδυ. Ήταν αστείο που κάποιος ήθελε ένα ενθύµιο από τη συ-
ναυλία για την οποία το συγκρότηµα πληρώθηκε µόλις 60 λίρες..
Όσο εξαπλωνόταν η µουσική επανάσταση ενάντια στην εξουσία
των λονδρέζικων εταιριών η έξαψη του Ίαν µεγάλωνε. ∆ήλωσε
για την Κολεκτίβα των Μουσικών του Μάντσεστερ: «Η Κολεκτί-
βα ήταν ευεργετική για τους Joy Division. Μας έβρισκε χώρους
να παίζουµε, γνωρίζαµε άλλους µουσικούς, συζητούσαµε,
ανταλλάσαµε ιδέες. Μας έδωσε την ευκαιρία να πειραµατιστού-
µε µπροστά σε κοινό. Είχαµε τα περιθώρια να ρισκάρουµε- η Κο-
λεκτίβα δεν αφορά τη µουσική που προσπαθεί να προσελκύσει
κοινό».Το Russell Club στο Μάντσεστερ ήταν κλεισµένο τα βρά-
δια της Παρασκευής για gigs που οργανώθηκαν από Tony Wilson
και φίλους. Ονόµασαν αυτόν τον τόπο συνάντησης  The Factory.
Ο Tony Wilson και ο Alan Erasmus είχαν αποφασίσει να ξεκινή-
σουν µια δισκογραφική εταιρεία. Όπως η λέσχη Factory, έτσι και
η δισκογραφική  προορίστηκαν να ενθαρρύνουν και να προωθή-
σουν τα τοπικά ταλέντα
Το Unknown Pleasures ηχογραφήθηκε το 1979. η δουλειά του
Χάνετ ήταν εντυπωσιακή. Ήταν ήδη έµπειρος στην καταγραφή
ασυνήθιστων ήχων και την απόδοση µιας συγκεκριµένης ατµό-
σφαιρας. Τότε η εξαιρετική παραγωγή του στα ντραµς των Joy
Division έγινε αναπόσπαστο κοµµάτι της µουσικής τους.
Τον Ιανουάριο του 1979 µια εικόνα του Ian Curtis στόλιζε την
µπροστινή σελίδα του New Musical Express. Αυτός ο µικρός
θρίαµβος συνδέθηκε µε  τραγωδία, καθώς ο Ian διαγνώστηκε ως
επιληπτικός. Αν και οι κρίσεις του ποίκιλαν στη συχνότητα και

την ένταση, η επιληψία ήταν πάντα παρούσα ανησυχία από κει
και πέρα. Όχι µόνο  έπρεπε να παίρνει κανονικά τα  φάρµακα
του, αλλά οι κρίσεις θα µπορούσαν να παρουσιαστούν από το
φωτισµό σε µερικά κλαµπ. Οι Joy Division δε θέλησαν να βάλουν
νερό στο κρασί τους και αδιαφορώντας για τη δύναµη των µεγά-
λων δισκογραφικών έµειναν στη Factory όπου ήταν ελεύθεροι να
κάνουν αυτό ήθελαν (δεν είχαν υπογράψει συµβόλαιο). Κανείς
δεν περιόριζε αυτούς ή τη µουσική. Ο Ian µια φορά σχολίασε:
«Υπάρχουν συγκροτήµατα που έχουν υποστήριξη-δάνεια δηλα-
δή-αλλά σε τι τα ξοδεύουν;Τι θα αποφέρουν όλα αυτά τα χρήµα-
τα; Θα βελτιώσουν τη µουσική;» Η εµπειρία του µε την επιλη-
ψία τον ενέπνευσε να γράψει το She’s Lost Control. Ο τρόπος
που χόρευε ο Ian είχε γίνει µια θλιβερή παρωδία των κρίσεων
που πάθαινε εκτός σκηνής. ανέµιζε τα µπράτσα του και τίναζε
σπασµωδικά τα πόδια του. Οι στίχοι που διάλεγε για να συνδυά-
σει µε την ήδη υπνωτιστική µουσική του γκρουπ γίνονταν όλο
και πιο καταθλιπτικοί(ακόµα και αν θέλαµε να πιστεύουµε ότι
έγραφε τις εµπειρίες κάποιου άλλου σίγουρα είχε µεγάλες ικα-
νότητες συναισθηµατικής ταύτισης!) ∆ηµοσιογράφοι και θαυµα-
στές πάσχιζαν να αποκρυπτογραφήσουν τους στίχους του και
τώρα πολλοί νιώθουν ότι η µελαγχολία του Ian ήταν προφανής.
Ήταν ασύλληπτο ότι θα κατέφευγε σε µία τόσο δηµόσια έκκλη-
ση για βοήθεια. Η κυκλοφορία του Closer συνοδεύτηκε από µία
έκρηξη συνειδητοποίησης για πολλούς φίλους του Ian. Οι προ-
θέσεις και τα συναισθήµατα του ήταν όλα εκεί, µέσα στους στί-
χους. Όσο ζούσε ήταν διφορούµενα, αλλά µετά ήταν πια αργά για
να αλλάξει κάτι. «Τόσο αισθαντική σύνεση δεν µπορεί να ήταν τυ-
χαία. Για µένα το Closer είναι ο αποχαιρετισµός του Ian και η κα-
λύτερη δουλειά των Joy Division» λέει η σύζυγος του Deborah.
Στις 18 Μαϊ'ου 1980, δύο ηµέρες πριν οι Joy Division να φύγουν
για την Αµερική, και δύο µήνες πριν από τα 24α γενέθλιά του, ο
Ian Curtis αυτοκτόνησε.Πολλοί λόγοι έχουν ειπωθεί για την αυ-
τοκτονία Ian: κατάθλιψη που προκλήθηκε από την επιληψία του
ή από τα φάρµακα που έπαιρνε για να την ελέγξει, την διάλυση
του γάµου του, ανησυχίες για την Αµερική, ή µια µακάβρια επι-
θυµία να µιµηθεί τους ήρωες του που είχαν πεθάνει νέοι. Οι άν-
θρωποι που ήταν µαζί του λίγο πριν το θάνατό του δίνουν τις συ-
γκρουόµενες περιγραφές της κατάστασης µυαλού του. Φαίνεται
ότι Ian είχε µια µυστικοπαθή φύση, που κρύβει τα συναισθήµα-
τά του (κατόρθωνε ακόµη και να κρύψει την επιληψία του έως
ότου είχε πραγµατικά µια κρίση), έτσι ο αληθινός λόγος για το
θάνατό του παραµένει ασαφής.
«Μας σαγήνεψε, µας υπνώτισε µε υποσχέσεις για επιτυχία. Κι
αφού µας έδειξε πώς ήταν µας πρόσφερε µια µικρή γουλιά πριν
µας εγκαταλείψει» λέει η Deborah Curtis.
Το γκρουπ είχε αποφασίσει να αλλάξει όνοµα αν κάποιο από τα
µέλη του «έφευγε». Ήταν όντως παράξενο που το είχαν συζητή-
σει αυτό.Τα υπόλοιπα µέλη του γκρουπ βρήκαν περισσότερη φή-
µη και επέτυχαν περισσότερες πωλήσεις δίσκων σαν New Order.
Οι µουσικές προτιµήσεις τους είχαν εξελιχθεί επίσης στο ση-
µείο όπου λίγα θύµιζαν τον ήχο των Joy Division.
Tο 1981 βγήκε το διπλό  album Still , που περιέλαβε ποικίλο
ανέκδοτο υλικό στούντιο και η ζωντανή ηχογράφηση της τελευ-
ταίας συναυλίας των Joy Division.
Το 1988 η Factory κυκλοφόρησε µία συλλογή  HYPERLINK

"http://members.aol.com/lwtua/su.htm" Substance και επανα-
κυκλοφόρησε το Atmosphere. Το 1992 η Factory χρεοκόπησε
και τα δικαιώµατα των Joy Division αγοράστηκαν από τη London
Records. Όλα τα album της Factory επανακυκλοφόρησαν το
1994 και πωλούνται ακόµα.
Μία νέα συλλογή Joy Division το
www.members.aol.com/lwtua/per.htm
Permanent κυκλοφόρησε το 1995.
Έτσι αυτή η ιστορία δεν τελείωσε πραγµατικά το 1980. Αν και οι
Joy Division δεν είναι πλέον µαζί µας, η ιστορία τους συνεχίζε-
ται ακόµα.

Έλενα Αργύρη
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

*Περιέχονται αποσπάσµατα και πληροφορίες από το βιβλίο της Deborah
Curtis “Ιαν Κέρτις και Joy Division- Αγγίζοντας από  απόσταση” καθώς και
από την ταινία 24 hour party people.

Ηιστορία αρχίζει στις 20 Ιουλίου 1976, όταν έπαιζαν  οι
Sex Pistols στo Lesser Free Trade Hall στο Μάντσεστερ, µε
support από τοπικά συγκροτήµατα Slaughter and the

Dogs και τους Buzzcocks  (που κάνουν την έναρξή τους). Σύµ-
φωνα µε το µύθο, αυτό το live ενέπνευσε τους Joy Division να
αγοράσουν τις κιθάρες και να φτιάξουν το συγκρότηµα. Αν και η
αλήθεια µπορεί να είναι λιγότερο δραµατική, δεν υπάρχει αµφι-
βολία ότι το γεγονός αυτό υποκίνησε τη µουσική σκηνή του Μά-
ντσεστερ γενικά και τα µελλοντικά µέλη των Joy Division ειδικό-
τερα. Ο Bernard Sumner  (γνωστός ως Barney) και  Peter Hook
πήγαν στους Sex Pistols µε το φίλο τους  Terry Mason. Οι τρεις
από τους, που ήταν στο σχολείο µαζί στο Salford, είχαν δει τους
Sex pistols  στις 4 Ιουνίου και είχαν αποφασίσει να φτιάξουν ένα
συγκρότηµα. ∆εδοµένου ότι ο Barney είχε ήδη µια κιθάρα, ο
Ηooky απόκτησε ένα µπάσο. Ο Terry προσπάθησε να παίξει τα
τύµπανα, αν και οι προσπάθειές του δεν ήταν πολύ επιτυχείς.
Εντούτοις, το κύριο πράγµα που έλειπε ήταν τραγουδιστής..
Ο Ian Curtis  πήγε µε τη σύζυγό του Deborah στη συναυλία. Ο
Ian ενδιαφερόταν όχι µόνο για τη µουσική αλλά και για το γρά-
ψιµο στίχων. Γνώριζε ήδη τους Barney Peter και Terry από διά-
φορες συναυλίες που είχαν όλοι παρευρεθεί στο Μάντσεστερ.
Όταν έκανε την επαφή µαζί τους όλα πήραν το δρόµο τους...
Λίγα είναι γνωστά για τη νέα µπάντα το 1977, Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου έκαναν πρόβα στο µπαρ black swan στο
Salford. Αν και είχαν τώρα πλήρη σύνθεση, δεν ήταν έτοιµοι για
δηµόσιες εµφανίσεις. Ούτε όνοµα είχαν!  Επρόκειτο να εµφανι-

When routine bites hard
And ambitions are low
And resentment rides high 
But emotions won’t grow
And we’re changing our ways, taking different
roads.
Then love, love will tear us apart again.
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JOY DIVISION…JOY DIVISION...STILL
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Ηιδέα για τη συγκρότηση της µπάντας «έπεσε» τον Αύγου-
στο του ’65 όταν ο Jim Morrison τραγούδησε στο συµφοι-
τητή του από τη σχολή κινηµατογράφου (UCLA) και µετέ-

πειτα οργανίστα του συγκροτήµατος Ray Manzarec, τους στίχους
που είχε γράψει, µε τον τίτλο “Moonlight Drive”. «Είναι οι καλύ-
τεροι ροκ στίχοι που έχω ακούσει ποτέ!» φώναξε εκστασιασµένος
ο Ray. «Ας φτιάξουµε ένα ροκ συγκρότηµα και θα γίνουµε πλούσι-
οι.» «Αυτό ακριβώς είχα στο µυαλό µου!» του απάντησε ο Jim, ο
οποίος πρότεινε να το ονοµάσουνε “The Doors” (Οι Πύλες) από
το βιβλίο του Huxley: «Οι Πύλες των Αισθήσεων». Στη συνέχεια
προστέθηκαν στο συγκρότηµα τα αδέρφια του Ray, Jim και Ric
Manzarec, οι οποίοι όµως σύντοµα εγκατέλειψαν τη µπάντα λόγω

της «αντιεπαγγελµατικής» όπως είπαν συµπεριφοράς του
Morrison και έτσι το συγκρότηµα απέκτησε την τελική

του µορφή µε τον John Densmore στα ντραµς
και τον Robbie Krieger στην κιθάρα. Κατά τη

διάρκεια της εξάχρονης καριέρας τους,
(1965-1971) οι Doors ηχογράφησαν
7 δίσκους στην Electra Records  και
έγιναν παγκοσµίως γνωστοί ως το συ-
γκρότηµα της απελευθέρωσης, της
υπερβολής σε όλες τις µορφές της
(κυρίως λόγω του αυτοκαταστροφικού
Jim Morrison) καθώς και ως το συ-
γκρότηµα που ήρθε να φέρει τα πάνω
κάτω στη ροκ σκηνή. Ο πρώτος δί-
σκος έφερε το όνοµά τους και περιεί-
χε το “Break on Through”, το οποίο
έγινε αµέσως µεγάλη ραδιοφωνική
επιτυχία, το “Light my Fire”που µετέ-
τρεψε τους Doors σε ίνδαλµα των
εφήβων και τους έκανε πολύ δηµοφι-

λείς σε ένα ευρύ φάσµα κοινού, καθώς
και το επικό “The End”. Στη συ-

νέχεια κυκλοφόρησε ο δί-
σκος Strange Days που

εξευωνύµων 31

AΦΙΕΡΩΜΑ JIM MORRISON

Μαµά, να σου γνωρίσω 

το Jim, τo Jimmy 
και τη Janis...

Jim,
Ένας κούκος µπορεί να µη φέρνει την άνοιξη,
τρία χελιδόνια όµως την πήραν µαζί τους για πά-
ντα. Στο προηγούµενο τεύχος πήραµε άρωµα
από δεκαετία του ’60 µέσα από τη ζωή της Janis
Joplin και κολλήσαµε στην ιδέα να το συνεχίσου-
µε όπως κολλάνε οι µέλισσες στη γύρη. (Άλλω-
στε, από λουλούδια εκείνη η εποχή, άλλο τίποτα!)
Ο Jim Morrison, το δεύτερο χελιδόνι του αφιερώ-
µατος, «αποδήµησε» ένα χρόνο µετά τη Janis,
τον Ιούλιο του 1971, κι αυτός στα 27 του χρόνια.
Ο θρυλικός τραγουδιστής των Doors άφησε την
τελευταία του πνοή στο διαµέρισµά του στο Παρί-
σι, όπου είχε αποσυρθεί τον τελευταίο καιρό, µε-
τατρέποντας έτσι τον εαυτό του σε µύθο.

περιείχε τραγούδια όπως το “People are Strange”, “Love me two
times”, “When the Music is Over”, ενώ η µεγάλη επιτυχία “Hello
I love you” περιεχόταν  στον επόµενο δίσκο τους µε τίτλο “Waitin
for the Sun”. Ο τέταρτος στη σειρά δίσκος τους περιείχε πιο εµπο-
ρικά και πιο «εύκολα» τραγούδια, όπως το “Touch me” και γι’ αυ-
τό οι κριτικές τόσο των ειδικών όσο και των απλών φίλων των
Doors δεν ήταν και τόσο καλές. Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν ένα
live δίσκο (Absolutely Live) και αµέσως µετά το “Morrison Hotel”
το οποίο περιέχει live το “Roadhouse Βlues” ένα τραγούδι ύµνο
της rock µουσικής! Ο τελευταίος δίσκος των Doors ή αλλιώς το
“Goodbye Album” όπως ονοµάστηκε, έφερε τον τίτλο “L.A.
Woman” και περιείχε το προφητικό (σχετικά µε το Τέλος) τραγού-
δι “Riders on The Storm”. O Jim Morrison ήταν η υπερβολή και η
απελευθέρωση προσωποποιηµένη. Κατέστρεφε καθηµερινά τον
εαυτό του πίνοντας και κατεβάζοντας ό,τι ουσία έβρισκε. Ήταν
ένας µεγάλος ποιητής που θέλησε να εκφράσει την απογοήτευσή
του για τον υποκριτικό και συντηρητικό κόσµο στον οποίο ζούσε.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα των παραπάνω είναι σε µια συναυλία
της µπάντας όπου ο Jim ήταν άφαντος… Ξαφνικά τον βλέπουν να
µεταφέρεται λιπόθυµος  σε φορείο… Κάποιος στο δρόµο του εί-
χε δώσει χασίς και το είχε χάψει όλο επιτόπου…! Σε κείνη τη συ-
ναυλία ο Doors εµφανίστηκαν χωρίς τον τραγουδιστή τους. Σε µια
άλλη συναυλία στο New Heaven, ο Jim σε µια έκφραση υπερβο-
λής και απελευθέρωσης αρχίζει να βρίζει αισχρά το κοινό και πα-
ράλληλα να δείχνει δηµοσίως τα πιο απόκρυφα σηµεία του σώµα-
τός του! Γι’ αυτή την πράξη συλλήφθηκε την ώρα της συναυλίας
και δικάστηκε.Αξίζει να σηµειωθούν οι τεταµένες σχέσεις µεταξύ
του ντράµερ John Densmore και του Jim, λόγω της ζωής που έκα-
νε ο δεύτερος. Μάλιστα ο Densmore είχε αποχωρήσει κάµποσες
φορές κατά τη διάρκεια συναυλιών νευριασµένος. Όµως ευτυχώς
δεν αποχώρησε ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος από το συγκρότη-
µα. Παρ’ όλα αυτά ο Jim Morrison συνέχιζε την άσωτη ζωή ώσπου
την Άνοιξη του 1971 ηχογραφείται και το τελευταίο κοµµάτι που θα
έµπαινε στο δίσκο “L.A.Woman”, το “Riders on The Storm”. Μετά
απ’ αυτήν την ηχογράφηση ο Jim Morrison αποχωρεί από το συ-
γκρότηµα και ταξιδεύει ανά τον κόσµο για να αναζητήσει τον πραγ-
µατικό του εαυτό.Το τέλος τον βρει µια καλοκαιρινή µέρα του 71 στο
Παρίσι,µέσα στη µπανιέρα του διαµερίσµατός του µε τα µάτια ανοι-
χτά και χαµογελαστό λες και τελικά «ο άνθρωπος που δε φοβήθηκε
ποτέ το θάνατο γύρισε εκεί που ανήκε», όπως θα περιγράψει η Pam,
η γυναίκα που είχε σταθεί δίπλα του µέχρι το τέλος. Η µουσική, οι
στίχοι, η ζωή κι ο θάνατος του Jim Morrison σηµατοδότησαν την
αρχή ενός νέου κόσµου για τα δεδοµένα της εποχής, ενός κόσµου
στον οποίο ο καθένας µπορούσε πια να εκφραστεί ελεύθερα και συ-
νάµα να αυτοκαταστραφεί. Γεγονός πάντως είναι πως ο µύθος των
Doors και του Jim Morrison παραµένει ακόµα αναλλοίωτος καθώς
συνεχίζει µέχρι και σήµερα να εµπνέει εκατοµµύρια νέους ανθρώ-
πους, κάτι που θα συνεχιστεί και για πολλά χρόνια ακόµα…

∆ηµήτρης Κουµαρέλας - Ολίνα Ζακολύκου
Βιολογικό Αθήνας

Θεοδώρα Βελώνα  
ΑΝ.Α.ΠΝΟΗ Βιολογικού

τηµα της αστυνο-
µικής πλοκής που κατα-
λήγει σε ένα εξαίσιο ερωτηµα-
τικό (από τα καλύτερα «τέλη» βι-
βλίων που έχω δει, για τους λάτρεις του
«είδους») δεν είναι ποιος ή ποιοι σκότωσαν
τον Ίππασο και τον Στέφανο αλλά τί και γιατί τους
σκότωσε! Η απάντηση δεν έρχεται εύκολα, αλλά θα
µπορούσε να πει κανείς ότι απαιτεί σαν προανάγνωσµα το
βαρύ (όχι σε σελίδες 213, αλλά σε νόηµα) «Για την Επιστηµο-
λογία του Λουί Αλτουσέρ» του Α.Μ. Τώρα βεβαίως ορισµένοι
δεν ξέρουµε καλά καλά τον Μάρξ, πού να πιάσουµε Αλτουσέρ,
Μπαλτά, επιστηµολογία κλπ. Παρά το δύσκολο φιλοσοφικό
στοχασµό, που όµως είναι κάθε άλλο παρά αυτό που κάποιοι θε-
ωρούµε τη φιλοσοφία (µια ανούσια και αδόµητη φλυαρία), έχει
τέτοια ερεθιστική, για την σκέψη ενός επιστήµονα τροφή, που
µε λίγη τόλµη και κουράγιο κερδίζεις πολλά. Χωρίζεται σε τρεις
διακριτές  ενότητες: µια για την επιστήµη της ιστορίας µιας επι-
στήµης (πλάκωσαν τα δύσκολα, δηλαδή η επιστηµολογία) όπου
παίρνουµε µυρωδιά από σχολές σκέψεις, µια για την έννοια του
τρόπου παραγωγής, και µια τελευταία για την εφαρµογή αυτής
της έννοιας στην επιστήµη της Φυσικής. ∆εν έχουµε την επάρ-
κεια προφανώς να κρίνουµε και να ερµηνεύσουµε ένα τόσο
απαιτητικό εγχείρηµα. Ποιο είναι όµως αυτό που κρατάµε, και
που αποτελεί ίσως τον συνδετικό κρίκο των δύο βιβλίων; Ο Α.Μ.
καταλήγει, εφαρµόζοντας την έννοια του τρόπου παραγωγής
(βλ. καπιταλισµός) στην Φυσική, ότι η «ταξική πάλη»- δηλαδή
αυτό που κινεί την ιστορία της Φυσικής- διεξάγεται µεταξύ των
επιστηµονικών-ερευνητικών οµάδων ή ατόµων που προσεγγί-
ζουν, αναδεικνύουν και εν τέλει «λύνουν» µε διαφορετικό τρό-
πο (που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, ιδεολογία
κλπ.) τα ανοιχτά επιστηµονικά προβλήµατα. Η λύση ή µη αυτών
των προβληµάτων αναπαράγει (διευρύνοντας-αλλάζοντας) τον
τρόπο παραγωγής (δηλαδή το οικοδόµηµα της Φυσικής έννοιες
–σχέσεις- πειραµατικές επαληθεύσεις).∆ηλαδή, σε απλά ελλη-
νικά κυρα- Μαριέττα, η επιστήµη δεν προχωράει ωραία και τε-
χνοκρατικά µε µια υπερπαραγωγή αναµασηµάτων και πρόχειρων
paper για να πιάσουµε τους στόχους της αξιολόγησης σας και
του τετραετούς σας προγράµµατος. Προχωράει όταν οι επιστή-
µονες µπαίνουν στα δύσκολά (και τα δύσκολα θέλουν χρόνο,
δείτε κάθε πότε έβγαζε εργασίες ο µεγάλος Γκάους και να δω τι
βαθµό θα του βάζατε), όταν παίρνουν το ρίσκο να µονοµαχή-
σουν µε τα ανοιχτά προβλήµατα της επιστήµης τους, να συ-
γκρουστούν (εποικοδοµητικά ει δυνατόν) µε τους υπόλοιπους
επιστήµονες αλλά και µε τον ίδιο τους τον εαυτό και τις αντιλή-
ψεις τους. Ας αποφεύγουµε µόνο τα εγκλήµατα παιδιά… 

Γιάννης Μπρούζος 
Φάσµα Φυσικού

Μαθηµατικά για     
…δολοφόνους

30 εξευωνύµων

Στην προηγούµενη βιβλιοκριτική στο ΕΞΕΥΩΝΥ-
ΜΩΝ 5 είχαµε παρουσιάσει τρία βιβλία αµερικα-
νών συγγραφέων που συνδέονταν υπό την κοινή
σκέπη της ανάδειξης µιας αντιφατικής Αµερικής,
µιας αντιφατικής κοινωνίας, που παράγει τέχνη
επιστήµη και αµφισβήτηση, όσο και βόµβες. Επει-
δή µας αρέσει που σιγά σιγά το περιοδικό αποκτά
ιστορία (όσοι δεν έχετε παλιά τεύχη σπεύσατε!)
θα συνεχίσουµε αυτήν την παράδοση παρουσία-
σης βιβλίων που κατά κάποιο «ύποπτο» τρόπο
έχουν µια κοινή «γραµµή» που θέλουµε να ανα-
δείξουµε. 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην προηγούµενη βιβλιοκριτική στο ΕΞΕΥΩΝΥΜΩΝ 5 εί-
χαµε παρουσιάσει τρία βιβλία αµερικανών συγγραφέων
που συνδέονταν υπό την κοινή σκέπη της ανάδειξης µιας

αντιφατικής Αµερικής, µιας αντιφατικής κοινωνίας, που παράγει
τέχνη επιστήµη και αµφισβήτηση, όσο και βόµβες. Επειδή µας
αρέσει που σιγά σιγά το περιοδικό αποκτά ιστορία (όσοι δεν
έχετε παλιά τεύχη σπεύσατε!) θα συνεχίσουµε αυτήν την παρά-
δοση παρουσίασης βιβλίων που κατά κάποιο «ύποπτο» τρόπο
έχουν µια κοινή «γραµµή» που θέλουµε να αναδείξουµε.

Εδώ θα ασχοληθούµε µε δύο έλληνες συγγραφείς τον Τεύκρο
Μιχαηλίδη (Τ.Μ.)  και τον Αριστείδη Μπαλτά (Α.Μ.) που προ-
έρχονται και οι δύο από τον χώρο των θετικών επιστηµών (Μα-
θηµατικός Μέσης Εκπαίδευσης ο Τ.Μ. και Θεωρητικός Φυσικός
Καθηγητής Φιλοσοφίας στο ΕΜΠ ο Α.Μ.). Η κοινή τους όµως
συνισταµένη όµως δεν είναι ακριβώς αυτή. Ούτε το είδος των
βιβλίων που θα παρουσιάσουµε, καθώς το «Πυθαγόρεια Εγκλή-
µατα»(εκδ. ΠΟΛΙΣ 2006) του Τ.Μ. είναι µυθιστόρηµα ενώ το
«Για την επιστηµολογία του Λουί Αλτουσερ» (εκδ. νήσος 2002)
του Α.Μ. ένα φιλοσοφικό πόνηµα.

Τα «Πυθαγόρεια Εγκλήµατα» είναι το πρώτο µυθιστόρηµα
του δραστήριου Τ.Μ. και αποτελεί ήδη την έκπληξη της χρονιάς.
Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό αφήγηµα που στις 270 (µό-
λις!) σελίδες του, καταφέρνει να µας ταξιδέψει στο Παρίσι των
αρχών του εικοστού αιώνα, της Μπελ Επόκ, του Πικάσο αλλά και
του Χίλµπερτ, των µαθηµατικών συνεδρίων και των προβληµά-
των, στην Ελλάδα και τα µεγάλα ιστορικά γεγονότα που τη σηµά-
δεψαν, µέσα από την ιστορία δυο φίλων µε κοινή αγάπη στα µα-
θηµατικά. Και ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο εσωκλείει δυο µαθη-
µατικά προβλήµατα και δυο ανεξιχνίαστες δολοφονίες! Του «αρ-
χαίου» Ίππασου της σχολής των Πυθαγορείων και του Στέφα-
νου, ενός από τους δύο φίλους, στην Αθήνα το 1929. Εισχωρεί
συγκλονιστικά µια από τις µεγαλύτερες επαναστάσεις στην ιστο-
ρία των µαθηµατικών το Θεώρηµα της µη Πληρότητας του Γκέ-
ντελ. Αλλά κυρίως αναδεικνύεται η πραγµατική ιστορία της επι-
στήµης, που έχει και αντιµαχίες και αδιέξοδα και διαξιφισµούς
και θαυµαστές εκλάµψεις, έχει συναίσθηµα και πάθος που µπο-
ρεί να φτάσει ακόµα και στο… έγκληµα! Έτσι το ερεθιστικό ερώ-




