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Σύλλογος φοιτητών. Και τι έγινε 
 
Είναι καιρός τώρα που ο Σ.Φ. 

της πολυτεχνικής σχολής Ξάνθης 
δέχεται διαρκώς παρεµβάσεις  από 
παράγοντες του ∆.Π.Θ. αλλά και από 
διάφορους κινδυνολόγους 
παντογνώστες φοιτητές και 
συνδικαλιστές. 

Η ιστορία ξεκίνησε νωρίς. 
Ήδη από την εποχή που ο νόµος 
πλαίσιο έφερε τους φοιτητές στην 
συνδιοίκηση πολλές φορές οι 
συνδικαλιστές µας βρέθηκαν να 
παίρνουν το µέρος συγκεκριµένων 
οµάδων καθηγητών. Οι τότε 
συνδικαλιστές ξεκινήσανε τις 
καταγγελίες για τσιράκια και 
ανταλλάγµατα, άλλοτε δικαίως και 
άλλοτε για ψηφοθηρικούς λόγους. 
Στην ουσία µέσα από αυτή την τακτική 
χάνουνε κάθε αξιοπρέπεια και 
αξιοπιστία. Η µάζα των φοιτητών 
"µαυρίζει" την τάξη των 
συνδικαλιστών και η συµµετοχή στις 
εκλογές και τις γενικές συνελεύσεις 
µειώνεται. 

Αυτή η κατάσταση οδήγησε 
στο φαινόµενο των ανεξαρτήτων 
παρατάξεων. Οι φοιτητές αρνούµενοι 
το παιχνίδι των ανταλλαγµάτων και µε 
την λογική της κάθαρσης µπαίνουν 
στο παιχνίδι των εκλογών. Η 
συµµετοχή αυξάνεται και 
δηµιουργείται η νέα εξουσία. Παρά 
την αύξηση της συµµετοχής οι 

φοιτητές αρκούµενοι στα 
εκλογικά αποτελέσµατα 
επαναπαύονται και δεν 
αναζητούν τρόπο να 
ελέγξουν την νέα εξουσία. 
Έτσι οδηγούµαστε στην 
εµφάνιση µικρών οµάδων 
φοιτητών, "ειδικών" και 
"ηγετίσκων" που ουκ ολίγες 
φορές κινούνται στη λογική 
των κοµµατικών παρατάξεων 
ενώ µε την παντελή έλλειψη 
συγκροτηµένης άποψης και 
θέσης γίνονται οι ίδιοι 
τροχοπέδη στην οποιαδήποτε 
ανάπτυξη και εξυγείανση που 
αυτοί επιθυµούν. Το 
παράδειγµα της "Άρτας" 
είναι αρκετό να πείσει 
οποιονδήποτε. 

Σήµερα  η 
κατάσταση του Συλλόγου 
είναι το δίχως άλλο η 
χειρότερη από την εποχή της 
ίδρυσης του. Αρχικά το 
χαµηλό επίπεδο 
αντιπαράθεσης στον άξονα 
κοµµατικών vs. ανεξαρτήτων 
και η συνέχιση της πολιτικής 
της λάσπης (πχ. η 
σκανδαλοθηρική 
αφισορύπανση της Π.Α.Σ.Π.) 
µειώνουν τις αντοχές του 
Σ.Φ. Έτσι οι εξωτερικές 

παρεµβάσεις βρίσκουν γόνιµο έδαφος 
ώστε να θέτουν πλέον σε κίνδυνο την 
λειτουργία του ίδιου του Συλλόγου. 

Μετά     από      εικοσιδύο 
χρόνια παρουσίας του Συλλόγου, η 
πάγια πρόταση της ∆.Α.Π.-Ν.∆.Φ.Κ. 
για διάσπαση του Σ.Φ. βρίσκει τους 
πρώτους συµπαραστάτες. Οι 
καθηγητές του τµήµατος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος µέσω πατρικών 
συµβουλών που αγγίζουν ώρες ώρες 
τα όρια της συκοφαντικής 
δυσφήµησης καλούν τους 30 
πρωτοετείς φοιτητές να 
δηµιουργήσουν δικό τους Σύλλογο, 
χρησιµοποιώντας ως επιχειρήµατα τις 
συκοφαντίες και κινδυνολογίες που 
εφεύραν οι γνωστές παρατάξεις. 

Σαν να µην φτάνουν όλα αυτά, 
ο Σύλλογος βρίσκεται εδώ και δύο 
χρόνια σε οικονοµικό blackout, καθώς 
το υπόδικο σε κάθε του βαθµίδα, 
Πανεπιστήµιο µέσω των 
καταδικασµένων εκπροσώπων του, 
απαιτεί την δηµιουργία προεδρείου για 
την έγκριση της χρηµατοδότησης του. 
Είναι εµφανές ότι κάποιοι βλέποντας 
συνελεύσεις 500 και άνω ατόµων 
νοιώθουν πιο υγείες το τριµελές 
προεδρείο ενός εντεκαµελούς οργάνου. 
 

 
Θ Κ 
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Παιδεία: Αίθουσα αναµονής για την αγορά εργασίας 
 

"Κεφαλαιόκρατες όλων των 
χωρών ενωθείτε Ι". Βασισµένοι σε αυτή 
την παραφρασµένη προτροπή προς την 
επιτυχία, οι κεφαλαιοκράτες όλης της 
∆ύσης και τα κράτη-κέντρα τους, 
συµµαχούν µε στόχο την οικονοµική 
τους ανέλιξη µέσα στη µεγάλη 
τεχνικοεπιστηµονική επανάσταση. Μαζί 
τους όµως, η επανάσταση της 
τεχνολογίας και η έµφυτη στο σύστηµα 
ανταγωνιστικότητα, φέρνουν την 
ανάγκη για αυστηρά εξειδικευµένο 
εργατικό δυναµικό. Το πρόβληµα όµως 
δεν είναι άλυτο. Η λύση του βρέθηκε 
µέσα στη ριζική αλλαγή του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Το 
περιοδικό Economist δίνει λακωνικά 
την εικόνα και την "λύση" του 
προβλήµατος : " Το πανεπιστήµιο έχει 
ανάγκη από χρήµατα για να µπορεί να 
παρέχει γνώσεις. Η βιοµηχανία έχει 
ανάγκη την γνώση για να αυξήσει τα 
κέρδη της. Το ζήτηµα είναι να 
οργανωθεί η αλληλεξάρτηση τους". Η 
απότοµη µετατροπή της παιδείας που 
αντικρύζουµε σήµερα δεν είναι λοιπόν 
παρά αυτή η (δια η "...οργάνωση της 
αλληλεξάρτησης ..." που αξιώνει το 
κεφάλαιο µε σκοπό την αύξηση των 
κερδών του. Η µεταµόρφωση της 
παιδείας σε δια βίου εκπαίδευση και 
κατάρτηση πάνω στις ειδικές γνώσεις 
της εξελισσόµενης τεχνικής αναµένεται 
να δώσει λύσεις στα αδιέξοδα της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
και στη κρίση της απασχόλησης που 
αυτή δηµιουργεί Αναπόφευκτο 
αποτέλεσµα της µετατροπής αυτής, 
είναι τα ήδη σε µεγάλο βαθµό 
αναποτελεσµατικά και ελλειπή 
εκπαιδευτικά συστήµατα, να χάσουν 
εντελώς τον χαρακτήρα τους ως ποµποί 
µιας γενικής παιδείας και ως 
διαµορφωτές ολοκληρωµένων 
προσωπικοτήτων, υπεύθυνων µελών 
µιας κοινωνίας. Η παιδεία έτσι χάνει και 
την παραµικρή δυνατότητα διάπλασης 
χαρακτήρα, αποτελεί πια µόνο την 
αίθουσα αναµονής, τον προθάλαµο για 
την αγορά εργασίας. 

Η Ελλάδα δεν ξεφεύγει από τις 
βαθιές αλλαγές που γνωρίζει σήµερα η 
κοινωνία. Η ένταξη της στην µεγάλη 
οικονοµική κοινότητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στη συµµαχία των ισχυρών 
κεφαλαιοκρατικών κέντρων της 
Ευρώπης, την καθιστά κατ' ανάγκην 
µέτοχο αυτών των εξελίξεων. Η 
ανεργία γέννηµα του άκρατου 
ανταγωνισµού και της τεχνολογικής 
εξέλιξης, έχει κάνει αισθητή την 
τροµακτική της παρουσία στην 
Ευρώπη και περισσότερο στις 
βιοµηχανικά υποανάπτυκτες χώρες 
της. Όµως, ενώ στο παρελθόν η 
ανεργία προσέφερε απλόχερα φθηνό 
εργατικό δυναµικό, σήµερα ο 
µεγάλος αριθµός των ανειδίκευτων 
ανέργων είναι άχρηστος για το 

βιοµηχανικό κεφάλαιο. Το 
θαυµατουργό φάρµακο εφευρέθηκε 
και χήρε το όνοµα "Λευκή Βίβλος". 
Ακολουθώντας πιστά το παράδειγµα 
του αµερικάνικου και ιαπωνικού 
µοντέλου, η Ε.Ε. µε την Λευκή Βίβλο 
προχωρά σε µια πολιτική που στόχο 
έχει την αυστηρή εξειδίκευση του 
άνεργου πληθυσµού και την 
δηµιουργία καθεστώτος συνεχούς 
κατάρτισης των νέων υποψηφίων 
στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά 
φυσικά µε συντονιστές τις 
επιχειρήσεις, των οποίων άλλωστε οι 
ανάγκες πρόκειται να ικανοποιηθούν. 
Έτσι στις συστάσεις της προς τα 
κράτη µέλη (φυσικά και προς την 
Ελλάδα), η Λευκή Βίβλος αναφέρει 
ότι : "Η εκπαίδευση θα µπορούσε να 
εκλογικευθεί προβλέποντας λιγότερο 

µακροχρόνιες γενικές 
καταρτίσεις και ανταποκρινόµενη 
περισσότερο στις ανάγκες της 
αγοράς, και αυτό προωθώντας 
την επαγγελµατική κατάρτιση ως 
εναλλακτική της 
πανεπιστηµιακής."  

Αναµφισβήτητα µια 
τέτοια λογική δίνει την τέλεια 
λύση στο πρόβληµα της έλλειψης 
εργατικού δυναµικού που 
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις. 

Ο σκοπός όµως της 
παιδείας δεν είναι να καταπατά 
την προσωπικότητα και την 

ελευθερία επιλογής του ατόµου, 
να µεταµορφώνει δηλαδή την 
κοινωνία σε µαντρωµένο κοπάδι 
προβάτων, στο βωµό των 
συµφερόντων του κεφαλαίου. 
Όµως ποτέ οι άνεργοι, οι νέοι και 
ολόκληρη η κοινωνία δεν 
ρωτήθηκαν για τον ρόλο της 
παιδείας. Αυτός καθορίζεται de 
facto από τους ισχυρότερους. Το 
ζήτηµα πια δεν είναι να περιµένει 
κανείς την ερώτηση αλλά να 
προβαίνει πρώτος σε δυναµικές 
απαντήσεις. 
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ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
  
Ο θεσµός της συνδιοίκησης 

εφαρµόστηκε στη χώρα µας το 1982 
µε τον "Νόµο- Πλαίσιο" του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. (1268/82). Όπως όλα τα 
νοµοσχέδια που αφορούν την παιδεία, 
έτσι και αυτό ήταν εισαγόµενο από το 
εξωτερικό (Η.Π.Α. πιο 
συγκεκριµένα). Από τους 
βασικότερους εµπνευστές του ήταν ο 
σηµερινός πρύτανης του ∆.Π.Θ. κ. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ*. 

Εκείνα τα χρόνια 
κυκλοφορούσε σε πολλές φοιτητικές 
παρατάξεις της εποχής η άποψη για 
"αυτοδιοίκηση"* των πανεπιστηµίων 
από τους φοιτητές. Η "συνδιοίκηση" 
ήταν η µαγική απάντηση του 
υπουργείου που έδωσε το ισχυρότερο 
πλήγµα στο Φοιτητικό Κίνηµα . Τον 
τρόπο θα τον εξετάσουµε παρακάτω, 
αρχικά θα εξετάσουµε το θεσµό. 

Με την συνδιοίκηση λοιπόν, 
επιβλήθηκε οι αποφάσεις να 
παίρνονται σε µεικτά* όργανα µε 
συµµετοχή των φοιτητών αλλά µε 
αυστηρά καθορισµένες πλειοψηφίες 
από πριν. Συγκεκριµένα : 
καθηγητές 50% , φοιτητές 40% 
εργαζόµενοι 10% (Ε.∆.Π. , Ε.∆.Τ.Π. 
και µεταπτυχιακοί φοιτητές).  

Είναι δεδοµένο ότι οι 
καθηγητές και οι φοιτητές είναι δυο 
οµάδες µε διαφορετικά συµφέροντα 
στο Πανεπιστήµιο, συχνά 
αντικρουόµενα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι ότι οι µεν κατέχουν 
και διαθέτουν την γνώση (όπως 
θέλουν) ενώ οι άλλοι προσπαθούν να 
την αποκτήσουν (όπως µπορούν). 

Όταν πρόκειται λοιπόν να 
παρθούν αποφάσεις για ζητήµατα που 
θίγουν τους καθηγητές, το 
αποτέλεσµα είναι προκαθορισµένο. 
Τρανταχτό παράδειγµα είναι τα 
προαπαιτούµενα µαθήµατα : Σε όσες 
σχολές τέθηκε, ψηφίστηκε από το 
σύνολο των καθηγητών (πλειοψηφία) 

ενώ καταψηφίστηκε από το 
σύνολο των φοιτητών. 

Είναι συνεπώς βέβαιο ότι 
οι διεκδικήσεις των φοιτητών 
απέναντι στο πανεπιστήµιο δεν 
κερδίζονται στα όργανα αλλά 
στον δρόµο. 

Βέβαια τόσο ανάµεσα 
στους φοιτητές όσο και ανάµεσα 
στους καθηγητές υπάρχουν 
αντιπαλότητες και διαφορετικές 
αντιλήψεις. Οταν λοιπόν 
υπάρχουν δύο (ή και τρεις) 
φατρίες καθηγητών, για να 
φτιάξουν πλειοψηφία πρέπει να 
προσεταιριστούν κάποιες 
παρατάξεις φοιτητών. Εκεί 
αρχίζουν τα παζαρέµατα* και οι 
παροχές*. Με τα παζαρέµατα οι 
συνδικαλιστές γίνονται σιγά 
σιγά αφερέγγυοι, ξεκόβουν από 
τον κόσµο και ο κόσµος µε το 
δίκιο του τους χαρακτηρίζει 
πουληµένους. 

Ως το 1983 λοιπόν οι 
πόρτες ήταν κλειστές και οι 
φοιτητές πίεζαν µαζικά* από 
έξω. Από τότε και µετά οι 
πόρτες άνοιξαν αλλά µόνο οι 
εκπρόσωποι* τις διάβαιναν γιατί 
οι υπόλοιποι φοιτητές 
αδιαφορούσαν. 

Εύλογα αναρωτιέται 
κανείς πώς το δέχτηκαν οι 
φοιτητικές παρατάξεις της 
εποχής. Η αλήθεια είναι ότι δεν* 
το δέχτηκαν, όµως σταδιακά 
κατάλαβαν ότι τους βόλευε 
όλους. 

Με τον καιρό άρχισαν οι 
προσωπικές επαφές*, οι 
παρεµβάσεις από τα κεντρικά* 
γραφεία στις παρατάξεις και το 
χτίσιµο της καριέρας των 
συνδικαλιστών (βουλευτική, 
επιστηµονική, τεχνικό 
επιµελητήριο). Πολιτική 

αντιπαράθεση µεταξύ των 
παρατάξεων δεν γινόταν και 
ο κόσµος έπαψε να πηγαίνει 
σαν πρόβατο στις κάλπες. Η 
αποχή ξεπέρασε το 50% και 
οι φοιτητές έγιναν παιχνιδάκι 
στα χέρια της ηγεσίας τους 
και των καθηγητών τους. 

Στην πορεία 
δηµιουργήθηκαν διάφορες 
ανεξάρτητες και ντεµέκ* 
ανεξάρτητες κινήσεις. Αυτές 
είχαν αρκετή επιτυχία µέχρι 
που εµφανίστηκαν οι 
"µάγκες"* , κάποιοι 
περίεργοι τύποι οι οποίοι 
έφτιαχναν µια παραταξούλα, 
έβρισκαν ένα συνθηµατάκι 
και ύστερα στα όργανα 
έχτιζαν την δική τους 
καριέρα. 

Είναι λοιπόν 
ξεκάθαρο ότι οι θεσµοί της 
εκπροσώπησης είναι 
χρεοκοπηµένοι. Οι 
αποφάσεις δεν µπορούν να 
παίρνονται σε όργανα αλλά 
σε αµφιθέατρα µε συµµετοχή 
όλων των φοιτητών, όλων 
των καθηγητών και όλων των 
εργαζοµένων στο 
πανεπιστήµιο. Με αυτόν τον 
τρόπο ο καθένας µπορεί να 
εκφράσει τη γνώµη του, 
συµµετέχει στις αποφάσεις, 
αποκτά ευθύνες και 
υποχρεώνεται από µόνος του 
να είναι ενήµερος και 
ενεργός. 

Χωρίς αρχηγούς 
λοιπόν και χωρίς αυταπάτες 
ζητάµε πανεπιστήµιο 
αυτοδιοικούµενο και 
αυτοδιαχειριζόµενο. 
 
 

Σ Κ 
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*Πανούσης. Όταν ο κύριος πρύτανης 
δηµιούργησε τον "νόµο πλαίσιο" ήταν 
βοηθός. Το 1992 ο νόµος Σουφλιά έδινε 
πχ άλλα προνόµια στους τακτικούς 
καθηγητές καταργώντας διατάξεις από 
τον "νόµο πλαίσιο". Ο κύριος πρύτανης 
αρθρογραφούσε στις εφηµερίδες υπέρ 
του νέου νόµου. Ήταν πια τακτικός 
καθηγητής. 

  
 
* µεικτά όργανα δεν είναι οι επιτροπές 
ερευνών γιατί ο φοιτητής δεν πρέπει να 
γνωρίζει και πολλά-πολλά. 
 
*παζαρέµατα. "Εσύ ψηφίζεις την 
πρόταση µου, εγώ ψηφίζω την πρόταση 
σου για computer room, δείχνεις έργα, 
σε ψηφίζουν, και ξαναψηφίζεις τις 
προτάσεις µου." 
 
*παροχές. "Γράψε ένα τρίαρι και θα τα 
βρούµε", "έχω ένα καλό θεµατάκι για 
διπλωµατική", "όταν τελειώσεις, έλα να 
µε βρείς"etc. 
 
*πίεζαν µαζικά. Ποιος µπορεί να 
διαφωνήσει µε 200 φοιτητές που 
περιµένουν απ'έξω, όταν πρέπει να 
περάσει ανάµεσα τους για να πάει σπίτι 
του; 
*δέχτηκαν, η Π.Α.Σ.Π., ο 
∆ηµοκρατικός Αγώνας (ΚΚΕ εσ.) και η 
∆.Α.Π. έναν χρόνο αργότερα 
 

*εκπρόσωποι. Η ανώτατη βαθµίδα 
των συνδικαλιστών. Ξεκινάς από την 
κατώτερη βαθµίδα του απλού 
αφισοκολητή. 
 
* βόλευε. Όλοι τώρα είναι υπέρ της 
συνδιοίκησης ακόµα και η Π.Κ.Σ. που 
ήταν φανατικά εναντίον (1983-1993). 
 
*Παρεµβάσεις. Η Νέα ∆ηµοκρατία 
µέσω της ∆.Α.Π. στήριζε τον κύριο 
Γαλούση παρότι είχαν βουίξει και οι 
πέτρες από τους ψιθύρους. 
 

  
 
*Προσωπικές επαφές. Ήδη κλήθηκε 
σε απολογία ο πρώτος γνωστός 
συνδικαλιστής για τους ψιθύρους. 
 
*Αποχή. Στο πέµπτο έτος η αποχή 
αγγίζει το 
70%. Στο πρώτο έτος που δεν ξέρεις 
πολλά 
πράγµατα φτάνει µόλις το 30%. 
 
*Ντεµέκ ανεξάρτητες. Υπάρχουν και 
"ανεξάρτητες" παρατάξεις µε στελέχη 
κοµµατικών οργανώσεων. 
 
*Μάγκες. "Μας ξενερώνει η ∆.Α.Π., 
ψηφίστε µε 
και θα καθαρίσω εγώ... " 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙ’ ΑΓΡΙΟΥΣ 
   
Από τότε που θυµάµαι τον 

εαυτό µου να διαβάζει εφηµερίδες, 
δυο έννοιες τριγυρνάν στο µυαλό 
µου. ∆ύο σχεδόν ταυτόσηµες λέξεις, 
που έχουν γίνει η καθηµερινή πιπίλα 
κάθε πολιτικά κινούµενου ζώου. 
Ανάπτυξη και Πρόοδος, τα αίτια 
πίσω από κάθε προσπάθεια να 
παρουσιαστεί οτιδήποτε σαν θετικό. 
Αυτές και ο αντίποδας τους, το 
υπέρτατο κακό -η Στασιµότητα-
έχουν γίνει πλέον οι κατευθυντήριοι 
τροχοί της καθηµερινής µας ζωής. 

Ας προσπαθήσουµε να 
δούµε λοιπόν τι πραγµατικά 
πρεσβεύουν αυτές οι δύο λέξεις για 
µας τους απλούς ανθρώπους ή για 
να το θέσω καλύτερα, εµάς την 
αυριανή ελίτ των µηχανικών 
(κούνια που σε κούναγε...). 
Ανάπτυξη σε τι» και πρόοδος προς 
τα που; Κλείνοντας τα µάτια, το 
µόνο πράγµα που βλέπω να 
αναπτύσσεται είναι τα 
πορτοφόλια των 
εκµεταλευτών µας και 
εµείς να προοδεύουµε 
προς την απόλυτη 
αποχαύνωση. 

Σιγά ρε φίλε 
θα µου πείς, η 
τεχνολογία προχωρά, 
το βιοτικό επίπεδο 
καλυτερεύει, η ζωή 
µας γίνεται καλύτερη 
µέρα µε τη µέρα (αν 
όχι η δική µας τουλάχιστον του 
προτύπου µας, του δυτικού 
κόσµου). Όµορφοι µύθοι, 
κατάλληλα πλασµένοι για να µας 
ρίχνουν στάχτη στα µάτια. 

Η τεχνολογία προχωρά µε 
κύριο άξονα τον καλύτερο έλεγχο 
και την υποβάθµιση της σηµασίας 
του ανθρώπου. Οι υπολογιστές, τα 
ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. και οι νέες 
"έξυπνες" συσκευές, ενώ µε την 
πρώτη µατιά ευκολύνουν την ζωή 
µας κάνοντας την καλύτερη, στην 
πραγµατικότητα δηµιουργούν 
αναλώσιµους ανθρώπους-
µηχανάκια, δέσµιους σε έναν 

αυστηρά προκαθορισµένο τρόπο 
ζωής. Ο άνθρωπος της νέας  
χιλιετίας δεν θα µπορεί να επιβιώσει 
αν δεν είναι περιστοιχισµένος από 
τις διάφορες µικροσυσκευές του, 
οίκος και εµείς τείνουµε να µην 
µπορούµε να ζήσουµε χωρίς 
τηλέφωνο, αµάξι και τηλεόραση. 
Ποιος αλήθεια είναι ο καλύτερος 
τρόπος να αποτρέψεις κάποιον από 
το να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι 
στο σύστηµα, από το να τον εθίσεις 
σε πράγµατα που µόνο µέσα σ'αυτό 
µπορεί να βρει 

Ας κοιτάξουµε τώρα και το 
περίφηµο βιοτικό επίπεδο. ∆εν θα 
αναλωθούµε στο γεγονός ότι ένα 
τεράστιο ποσοστό του πληθυσµού 
του έρµου πλανήτη µας ζεί κάτω 
από τα όρια της φτώχιας. Τα κράτη 
τους δεν αναπτύσσονται, καλά να 
πάθουν. ∆εν θα µιλήσουµε για τις 
ίδιες τις ανεπτυγµένες κοινωνίες µε 

τα τεράστια ποσοστά ανεργίας και 
την εξαθλίωση των κατώτερων 
κοινωνικών στρωµάτων τους. 
Έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες απλώς 
µερικοί είναι καλύτεροι (ή πιο ίσοι) 
από τους άλλους και προοδεύουν. 

Θα µιλήσουµε λοιπόν για το 
ίδιο το όνειρο, για εκείνη την 
µειοψηφία που απολαµβάνει το 
µεγαλύτερο κοµµάτι της πίτας. 
Έχουµε µπροστά µας τον ορισµό 
του φαύλου κύκλου και της 
αυτοσυντήρησης. ∆ουλεύω, µαζεύω 
λεφτά, αγοράζω, δουλεύω ακόµα 
περισσότερο για να συντηρήσω 
αυτό που αγόρασα, τελικά δεν 

χαίροµαι αυτό που αγόρασα γιατί 
δεν µου περισσεύει χρόνος από την 
δουλειά µου. Ίσως εδώ ταιριάζει ένα 
παράδειγµα που έλεγε ένας παλιός 
συγκάτοικος µου για την εσωτερική 
µετανάστευση προς τα µεγάλα 
αστικά κέντρα. Πουλάνε το σπίτι 
τους στο χωριό, πάνε στην πόλη και 
δουλεύουν µια ζωή για να 
µπορέσουν µια µέρα να φύγουν από 
την βρωµόπολη και να αγοράσουν 
ένα σπιτάκι στην εξοχή (που κατά 
µια ειρωνική σύµπτωση µοιάζει 
πάρα πολύ µε αυτό που πούλησαν 
στην αρχή). 

Γίνεται τελικά καλύτερη η 
ζωή µας; Μάλλον όχι είναι το 
συµπέρασµα. Έχουµε γίνει 
εγωιστές, κοιτάµε µόνο το 
συµφέρον µας, έχουµε αποξενωθεί 
από τους συνανθρώπους µας, από 
την φύση και από την ίδια την ζωή 
µας, ζούµε για ένα και µόνο 

πράγµα. Λεφτά, 
περισσότερα λεφτά. Λες 
και είναι απαραίτητο να 
έχω γεµάτες τις τσέπες µου 
για να µπορέσω να χαρώ 
ένα ηλιοβασίλεµα. Λες και 
πρέπει να πέσει ο 
πληθωρισµός κάτω από το 
2,5% για να µπορέσει ο 
συνάνθρωπος µου να ζήσει 
σαν άνθρωπος, Λες και ό,τι 
κάνω πρέπει να έχει σαν 
γνώµονα το προσωπικό µου 

κέρδος.  
Ανάπτυξη και 

πρόοδος. Έτσι    ξεκίνησε    το 
συγκεκριµένο   κείµενο.   Ρίξε µια 
µατιά γύρω σου. Αυτός που κάθεται 
δίπλα σου δεν είναι εχθρός σου, δεν 
είναι ο αυριανός ανταγωνιστής σου. 
Αυτό που βλέπεις δεν είναι κάτι που 
µπορείς να εκµεταλλευτείς για να 
ανέβεις ο ίδιος. Τους θεούς που σου 
προσφέρουν κρίνε τους. ∆ες τι 
πραγµατικά σου δίνουν. Και 
απόρριψε τους αν διαφωνείς  

 
Χρηστάρας Καραµανλής 
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Οικολογία: Κίνηµα ή Αυταπάτη 
 

Είναι δύσκολο να συζητάµε για 
σύγχρονη οικολογική αντίληψη, 
όταν όλα τα τεχνολογικά και 
επιστηµονικά επιτεύγµατα 
λειτουργούν προς όφελος του 
κρατικού ή ιδιωτικού κεφαλαίου. 
Η υπεράντληση των φυσικών 
πόρων, η ρύπανση της 
ατµόσφαιρας, του νερού και του 
εδάφους είναι απόρροια του 
κλασικού µοντέλου ανάπτυξης, 
βάσει του οποίου θυσιάστηκαν τα 
πάντα στο βωµό της προόδου. 
Είναι γνωστό ότι όλα τα σύγχρονα 
κοινωνικά µοντέλα, που 
δηµιουργήθηκαν τον δέκατοενατο 
αιώνα, στηρίχτηκαν στην 
αντίληψη ότι οι πόροι του πλανήτη 
µας είναι αστείρευτοι όπως και οι 
ανάγκες της ανθρώπινης 
κοινωνίας. Για πρώτη φορά το 
οικολογικό πρόβληµα γίνεται 
αισθητό µε την πετρελαϊκή κρίση 
στην δεκαετία του 70 οπότε και 
έγιναν ορατά τα αποτελέσµατα 
των δύο αιώνων βιοµηχανικής 
επανάστασης. 
Όταν, λοιπόν, τα οικολογικά 
προβλήµατα έγιναν αισθητά και 
άρχισαν να επιδρούν, µέσω της 
κοινωνικής κατακραυγής και στο 

κέρδος, τα πράγµατα άλλαξαν. 
Λήφθηκαν µέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
έστω και περιστασιακά, Ούτε αυτά 
ωστόσο είχαν ιδιαίτερο 
αποτέλεσµα, αφού το µόνο που 
κατάφεραν ήταν να µετατοπίσουν 
τη ρύπανση στις χώρες του τρίτου 
κόσµου, που δέχτηκαν τα 
απόβλητα της νέας "οικολογικής" 
ανάπτυξης. Όµως και αυτή η 
δήθεν φιλική προς το περιβάλλον 
πολιτική απορρίφθηκε από την 
κοινή γνώµη, αφού οι συνέπιες της 
αποκαλύφθηκαν γρήγορα από τις 
οικολογικές οργανώσεις. 
Εκείνη τη στιγµή εµφανίστηκε στο 
προσκήνιο η "Αειφόρος 
Ανάπτυξη" (ή βιώσιµη ανάπτυξη), 
συνοδευόµενη από την "πράσινη" 
βιοµηχανία. Η ίδια η βιοµηχανία 
θα παράγει οικολογικά προϊόντα 
ενώ όλος ο σχεδιασµός θα είναι 
βασισµένος στα ανανεώσιµα 
αποθέµατα της γης. Η ιδέα 
"πουλάει" γιατί ανταποκρίνεται 
στις οικολογικές συνειδήσεις και 
επιτρέπει στο κάθε µορφής 
κεφάλαιο να συνεχίσει ανενόχλητο 
την χορεία του. Έτσι το κεφάλαιο 
επενδύει σ' αυτήν ιδέα πολιτικά, 

οικονοµικά και κερδοφόρα. 
Καπηλεύεται δηλαδή ακόµη και 
αυτήν την προσπάθεια που 
γίνεται για να δοθούν λύσεις στα 
προβλήµατα που το ίδιο 
δηµιούργησε µε σκοπό να 
κερδίσει πάλι. Μας έφερε στο 
σηµείο να χρειαζόµαστε άµεσα 
την Αειφόρο Ανάπτυξη για να 
επιβιώσουµε και είναι έτοιµο να 
την εκµεταλλευτεί και αυτήν, 
προς όφελος του. 
Είναι θέση όλων ότι η 
καταστροφή του περιβάλλοντος 
αποτελεί άµεση απειλή για την 
ανθρωπότητα. Η έξοδος από την 
περιβαντολλογική κρίση γίνεται 
µε πολιτικές τοµές (έλεγχο στις 
βιοµηχανίες, κατάργηση της 
συσκευασίας µιας χρήσης, 
επεξεργασία αποβλήτων, 
οικονοµία στα ενεργειακά 
αποθέµατα) ανεξάρτητα από το 
όποιο οικονοµικό κόστος και σε 
καµία περίπτωση µε την λογική 
του καταστρέφω, επιδιορθώνω 
για να καταλήξω να καταστρέψω 
ξανά. 

Ν Π 
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Πανεπιστήµιο Α.Ε. 
 

Όλοι άκουσαν τα όσα οι Σάτυροι 
υποστήριξαν στις γενικές συνελεύσεις και τα 
οποία, τόσο άνετα, περιγέλασαν οι "έξυπνες", 
πλήρως "εξιγχρονισµένες", µοντέρνες παρατάξεις 
για το πως θα λειτουργεί το επιχειρηµατικό 
πανεπιστήµιο. Παραθέτουµε λοιπόν ένα άρθρο της 
Ελευθεροτυπίας όπου αναφέρονται για άλλη µια 
φορά αντιδράσεις για την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα του Ε.Μ.Π. Είδη έχει κατηγορηθεί 
για το "σπάσιµο" της αγοράς αφού συµµετέχει σε 
διαγωνισµούς ανάθεσης έργων έχοντας τα 
φθηνότερα εργατικά χέρια (φοιτητές και 
µεταπτυχιακούς). 

Βέβαια και το ∆.Π.Θ. δεν πάει πίσω. Μια 
γρήγορη µατιά στον νέο κανονισµό λειτουργίας 
και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους του 
εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας θα πείσει για τη 
νέα κατεύθυνση. Παραθέτουµε µερικά σηµεία από 
τον εν λόγω κανονισµό. 
1. Στο προσωπικό αναφέρονται οι 
µεταπτυχιακοί και οι υποψήφιοι διδάκτορες, χωρίς 
να αµείβονται και να ασφαλίζονται ως 
διπλωµατούχοι µηχανικοί Βέβαια ούτε ωράριο 
εργασίας υπάρχει. 
2. Ενώ οι σκοποί του εργαστηρίου πρέπει να 
είναι η προώθηση  της  έρευνας,  τα  όποια  
επιστηµονικά συµπεράσµατα χρησηµοποιούνται 
σε δηµοσιεύσεις και συνέδρια ... "εκτός αν έχει 
απαγορευτεί εξ αρχής από τον πελάτη η 
δηµοσίευση αυτών." ... 
3. Αν  αµείβονται  και  οι  καθηγητές   µας,   
για  τις προσφερόµενες   προς   τρίτους   
υπηρεσίες,   όπως προβλέπεται, τι θα είναι από 
τώρα και στο εξής, πλήρους ή µερικής 
απασχόλησης στο πανεπιστήµιο;  

Να αναφερθεί ότι ο συγκεκριµένος 
κανονισµός ψηφίστηκε επί της αρχής, "και καλά" 
γιατί τα χρονικά περιθώρια ήταν στενά και 
χάνονταν 200 εκ. 

 
∆εν θέλουµε να γίνουµε ΗΙ -ΤECH 

εργοδηγοί Ζητάµε ενιαίο επιστηµονικό πτυχίο και 
δηµόσια δωρεάν παιδεία. 
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