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Ο ΣΕΛΙ∆Ο∆ΕΙΚΤΗΣ 
 

∆έκα χρόνια γιορτάζουν φέτος 
οι ΣΑΤΥΡΟΙ και αυτή η 
επέτειος συµπίπτει µε την 
προσπάθεια µας για να νέο 
πρόσωπο της παράταξης 
ανταποκρινόµενο στις ανάγκες 
και τα νέα ζητήµατα των 
φοιτητών. Η δηµιουργία µας 
εξέφραζε τότε το πανελλήνιο 
ρεύµα ενάντια στις 
κατευθυνόµενες από τα 
κόµµατα παρατάξεις που 
αποδείχθηκαν 
αναποτελεσµατικές. Όµως 
παρά την ανοδική πορεία που 
ακολούθησαν οι Ανεξάρτητες 
Παρατάξεις η κακοδαιµονία, η 
αστοχία και η 
αναποτελεσµατικότητα των 
φοιτητικών κινηµάτων 
συνεχιστικέ. Αυτό γιατί η 
ουσιαστική πληροφόρηση και 
συµµετοχή του φοιτητή δεν 
έγινε ποτέ πράξη. Οι 
φοιτητικές παρατάξεις 
κοµµατικές ή Ανεξάρτητες 
λειτούργησαν µε τον ίδιο 
τρόπο. Το όργανο διαλόγου η 
Γενική Συνέλευση παρέµεινε 
µέσο εντυπωσιασµού και 
προσέλκυσης πιστών άβουλων 
ψηφοφόρων. Ο φοιτητής 
κρίθηκε δικός µας ή δικός τους 
ψηφοφόρος και η συµµετοχή 
του κρίθηκε χρήσιµη µόνο 
στις εκλογές. 
Έτσι σήµερα 10 χρόνια µετά 
οι ΣΑΤΥΡΟΙ προσπαθώντας 
να ξεφύγουν από το φαύλο 
κύκλο του χαβαλέ και της 
αδράνειας, ξεκινούν τη 
συζήτηση µε τους φοιτητές για 
να αναδείξουν θέσεις και 
απόψεις σαν ταυτότητα της 
παράταξης. 

 Σε αυτή την προσπάθεια το 
"υπόθετο" είναι το πρώτο βήµα 
δράσης. Ο στόχος του είναι 
τόσο να ενηµερώνει όσο και να 
δίνει το ερέθισµα για τις 
συζητήσεις που θα αναδείξουν 
τις θέσεις και τις απόψεις µας. 
Το δεύτερο βήµα είναι οι 
εβδοµαδιαίες συζητήσεις (κάθε 
Τρίτη 8:00 στο αµφιθέατρο Α1 
). Το τρίτο βήµα είναι το 
τριήµερο εκδηλώσεων που 
διοργανώνει το "υπόθετο" στις 
8-9 και 10 Νοέµβρη, µε σκοπό 
την ανάδειξη του φοιτητή σε 
πολίτη της Ξάνθης. 
Αυτά βέβαια αποτελούν το 
ξεκίνηµα για µια νέα πορεία, η 
οποία για να πραγµατοποιηθεί 
βασική προϋπόθεση είναι η 
ουσιαστική συµµετοχή µας. 
Με βάση τα παραπάνω αξίζει 
να σηµειωθεί το κεντρικό 
κείµενο αλλά και το µικρό µας 
έκθετο που περιέχει τις 
εισηγήσεις των συζητήσεων του 
τριηµέρου. 
• Με κεντρικό άξονα το 
σύνθηµα "∆εν υποθέτω 
,υπόθετο"    στη    σελίδα 
υπάρχει το πρώτο µέρος, µιας 
προσεγµένης αντιγραφής        
επιλεγµένων κειµένων περί 
πολιτικής οικονοµίας. 
• Στη   στήλη   της   
οικολογίας αναφέρεται  στη 
Νιγηρία και την καταστροφή    
του    περιβάλλοντος από την 
Shell. 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: GO SHELL GO HELL 
" Πιστεύω ότι η δύση - γιατί αυτή είναι που αγοράζει το πετρέλαιο και η δική της 

τεχνολογία που βγάζει το πετρέλαιο από την γη- τελικά θα παρέµβει. Οι δυτικοί ανησυχούν για 
τους ελέφαντες και τους ρινόκερους και δεν µπορούν να δείξουν κάποιο ενδιαφέρον για ανθρώπους 
που πεθαίνουν". 
 

Αυτά είχε πει ο 
νιγηριανός συγγραφέας Κεν 
Σάου-ρο Ουίουα , ένας τους 
ηγέτες της φυλής Ογκόνι, σε 
µια συνέντευξη του , 
διαµαρτυρόµενος για την 
απάθεια της δύσης µπροστά 
στους νεκρούς του αγώνα του 
λαού του για ένα καθαρό 
περιβάλλον. 

Το δέλτα του ποταµού 
Νίγηρα ήταν κάποτε 
παράδεισος. Σήµερα όµως τα 
παιδιά µεγαλώνουν   στο   
δηλητηριασµένο   ποταµό,   
στο   "δέλτα του θανάτου" 
όπως το αποκαλούν. Πριν από 
πέντε χρόνια, ο Κεν Σάουρο 
Ουίουα ίδρυσε το "Κίνηµα για 
την Επιβίωση    των    Λαών   
της Ογκονιλάνδης"   και   έτσι   
ο γνωστός νοµπελίστας έθεσε 
τα θεµέλια του αγώνα ενάντια 
στις πολυεθνικές πετρε-
λαιοπαραγωγικές      εταιρίες 
που εδρεύουν στην χώρα του. 
Από τότε όλες οι 
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας 
του κινήµατος κατέληξαν σε 
δολοφονίες   και  
τραυµατισµούς  των µελών 
του, διωγµούς και 
καταστροφές ολόκληρων 
χωριών. Χιλιάδες    άνθρωποι    
κυρίως Ογκόνι έχουν χάσει τη 
ζωή τους   µε   αποκορύφωµα   
τον απαγχονισµό   του   ίδιου   
του Κεν Σάουρο Ουίουα και 
οχτώ άλλων ηγετών της φυλής 
µετά από µια ψευτοδίκη που 
σκάρωσαν οι κυβερνητικοί. 

Αρχηγός των εταιριών 
αυτών είναι η Shell, η οποία 

κατέχει το 50% των 
δικαιωµάτων  εκµετάλλευσης 
της παραγωγής πετρελαίου. Η 
ίδια εταιρία ελέγχει την 
κυβέρνηση µέσω του ηγέτη 
της στρατιωτικής χούντας -που 
πήρε την εξουσία το 1993-
Σάνι Αµπάσα. Μπροστά σε 
όλη αυτή την κτηνωδία η Shell 
αρκέστηκε σε λακωνικές 
δηλώσεις του τύπου "Η 
εταιρία δεν αναµιγνύεται στα 
πολιτικά της χώρας", ενώ οι 
ανεπτυγµένες χώρες και ο 
ΟΗΕ συνέταξαν ένα διάβηµα 

αποδοκιµασίας των πράξεων 
της κυβέρνησης της Νιγηρίας 
και τίποτα παραπάνω. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το 
κέρδος που βγαίνει από τα 1,9 
εκατοµµύρια βαρέλια 
ηµερήσια, οι κάτοικοι δεν 
παίρνουν τίποτα, καθώς ένα 
µεγάλο µέρος των 90.000.000 
κατοίκων ζει σε απόλυτη 
φτώχεια χωρίς νερό και 
ηλεκτρικό. 
Ενάντια σε κάθε ανθρώπινο 
δικαίωµα και αίσθηµα, 
αγνοώντας τη διεθνή 
κατακραυγή η οποία ωστόσο 

άργησε πολύ, 2.500 
άνθρωποι ανάµεσα τους και 
ένα από τα πιο  λαµπρά   
µυαλά   του   κόσµου 
δολοφονήθηκαν. 
∆ολοφονήθηκαν γιατί 
τόλµησαν να ορθώσουν το 
ανάστηµα τους απέναντι 
στα πολυεθνικά "τέρατα"   
που  τους   εξαφάνιζαν τον 
αέρα, τους µόλυναν το νερό 
και αργά αλλά συστηµατικά 
τους έπαιρναν τη  ζωή. 
Πέθαναν γιατί είχαν το 
κουράγιο   να   
διεκδικήσουν   αυτά που 
τους ανήκαν, αυτά που 
ανήκουν  σε κάθε  άνθρωπο 
ξεχωριστά,    καθαρό    
νερό, ανθρώπινες συνθήκες 
διαβίωσης. Μετά τον 
απαγχονισµό των 9 η Shell 
ανακοίνωσε τη λύπη της για 
τα γεγονότα και παρόλα 
αυτά δεν είχε σχέδια για την 
αλλαγή του τρόπου 
λειτουργίας της. 
Παράλληλα ισχυρίζεται πως 
τα παραρτήµατα της σε όλο 
τον κόσµο εφαρµόζουν όλες 
τις   διαδικασίες   
διασφάλισης της υγείας και 
της προστασίας του 
περιβάλλοντος τη στιγµή 
που  κατηγορίες  ότι  η   
δΐιείΐ Τουρκίας πετούσε επί 
20 ολόκληρα χρόνια (1973-
1994) τα απόβλητα της στα 
υπόγεια νερά      µιας      
επαρχίας      της Τουρκίας, 
βλέπουν το φως της 
δηµοσιότητας. 

Ντόρα  



ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

Η ιστορία των ανεξάρτητων παρατάξεων καθοριστική στην εξέλιξη του 
φοιτητικού κινήµατος 

 
Πριν από 23 χρόνια, το 
Νοέµβρη του 1973, το 
ελληνικό φοιτητικό κίνηµα 
έφτασε στην κορύφωση της 
δράσης του. Από την εποχή 
της µεταπολίτευσης και 
ύστερα ακολούθησε φθίνουσα 
πορεία. Στα µέσα της 
δεκαετίας του '80 έφτασε στον 
πλήρη αποπροσανατολισµό 
του.  
...Έτσι έδωσαν ηθεληµένα ή 

µη άλλοθι 
στο φοιτητή για την αποχή 

του από τα κοινά 
Οι κοµµατικές παρατάξεις 
αποτελούσαν το µοναδικό 
εκφραστή των φοιτητών. Η 
εποχή εκείνη σηµαδεύτηκε 
από µία νέα εξέλιξη, την 
ίδρυση ανεξάρτητων 
παρατάξεων στην αρχή 
µεµονωµένα και στη συνέχεια 
σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο 
φοιτητής, µη εκφραζόµενος 
πια από τις σκληρές γραµµές 
που επέβαλλαν στις 
παρατάξεις τους κυβερνητικά 
και αντιπολιτευτικά κόµµατα, 
προσπαθεί να βρει διέξοδο 
από τη στείρα αντιπαράθεση, 
τις πελατειακές σχέσεις και τη 
λειτουργία των µέχρι τότε 
παρατάξεων σα φυτώριο 
καλλιέργειας κοµµατικών 
στελεχών. Σκοπός της ίδρυσης 
των ανεξάρτητων παρατάξεων 
ήταν να καλύψουν το κενό που 
άφηνε η έλλειψη οράµατος για 
καλύτερη παιδεία. Τα νέα 
αυτά σχήµατα καινοτόµησαν 
στον τρόπο ενεργοποίησης, 

εµφανίζοντας τα πρωτόγνωρα 
στοιχεία της ελευθέριας στην 
εσω-τερική τους οργάνωση, της 
αυτοβουλίας και των 
αµεσοδηµοκρατικών 
διαδικασιών. Ένα µεγάλο 
ποσοστό φοιτητών 
ανταποκρίθηκε στη νέα αυτή 
κίνηση δίνοντας της υπόσταση 
και ισχύ στα συνδικαλιστικά 
όργανα του χώρου δράσης της.  

 
Επίσης µε αφορµή την Ε.Φ.Ε.Ε 
( ο επίσηµα πανελλαδικός 
εκπρόσωπος όλων των 
φοιτητών) δηµιουργήθηκαν 
κοινές τάσεις και σε αρκετές 
περιπτώσεις γεννήθηκαν   
µεγάλοι   συνασπισµοί 
παρατάξεων. 
Παρόλα αυτά η µέχρι τώρα 
πορεία των σχηµάτων αυτών 
δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες 
που έφεραν µε την ίδρυση τους 
: απέτυχαν να καλύψουν το 
ιδεολογικό κενό αφού η 
ιδεολογία δεν άνηκε στις 

προϋποθέσεις της ίδρυσης τους. 
Το όραµα που κλήθηκαν να 
σχηµατοποιήσουν περιορίστηκε 
σε κοντόφθαλµες 
αντιµετωπίσεις των εκάστοτε 
προβληµάτων, µη θεωρώντας 
το πανεπιστήµιο αναπόσπαστο 
και ζωτικής σηµασίας κοµµάτι 
της ελληνικής κοινωνίας. 
Κινούµενοι στα πρότυπα των 
κοµµατικών παρατάξεων, 
δρώντας δηλαδή αποκλειστικά 
µέσω της συνδιοικησης 
κατάφεραν να αποµονώσουν τη 
βάση από τα τεκταινόµενα στο 
χώρο του πανεπιστηµίου. Έτσι 
έδωσαν, ηθεληµένα ή µη, 
άλλοθι στο φοιτητή για την 
αποχή του από τα κόµµατα 
αντίστοιχα. Γίνεται λοιπόν 
φανερό ότι η απολιτίκ 
ταυτότητα τους και η έλλειψη 
εναλλακτικών µέσων έκφρασης 
και πίεσης ήταν οι βασικές 
αιτίες της αποτυχίας. Οι 
ΣΑΤΥΡΟΙ ακολούθησαν, τα 
πρώτα χρόνια, την ίδια πορεία. 
Αποτέλεσαν µε την ίδρυση τους 
το 1987 την πρώτη προσπάθεια 
αλλαγής του σκηνικού στην 
Ξάνθη, που µονοπωλούσαν οι 
κοµµατικές παρατάξεις.  
…Το απολιτίκ µοντέλο είναι 
εξίσου αποτυχηµένο µε τις 
κοµµατικές γραµµές. 
Πυρήνας της ήταν µια οµάδα 
που µεσώ του καυστικού της 
χιούµορ εξέφρασε τις ανησυχίες 
της πάνω στην εικόνα της 
σχολής. Η πορεία που 
ακολούθησαν δεν είχε 



ουσιαστικό αποτέλεσµα και 
οδήγησε σε αδιέξοδο. 
Η συνειδητοποίηση του 
αδιεξόδου αυτού αποτέλεσε 
την αφετηρία της διαδικασίας 
ανεύρεσης ταυτότητας της 
παράταξης. Το αναπόφευκτο 
του γεγονότος εκφράστηκε 
στις περσινές καταλήψεις. Η 
σύγχυση και η επικέντρωση 
κινητοποιήσεων απλά στη 
διατήρηση κεκτηµένων 
παραγκώνισε την προοπτική 
για µια καλύτερη παιδεία. Οι 
ΣΑΤΥΡΟΙ ήταν η µοναδική 
παράταξη που παρουσίασε 
οριακά άποψη και όραµα αλλά 
ήταν ήδη αργά. 
Για µας τα γεγονότα αυτά 
έδειξαν ότι το απολιτίκ 
µοντέλο έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί, ανήκει σε άλλες 
εποχές και σήµερα είναι 
εξίσου αποτυχηµένο µε τις 
κοµµατικές γραµµές. Μόνη 
διέξοδος είναι µια αδέσµευτη 
παράταξη ενεργών φοιτητών 

µε κοινή ιδεολογική βάση. Η 
διάπλαση πολιτικής άποψης 
µέσω διεξαγωγής συζητήσεων 
και η έκφραση της µε την 
ανάπτυξη τρόπων ανεξάρτητων 
από αυτούς που προσφέρουν το 
∆.Σ του συλλόγου φοιτητών και 
τα όργανα συν-διοικησης 
αποτελεί το ουσιαστικότερο 
µέσο δράσης. 
Το πρώτο βήµα είναι η έκδοση 
του "υπόθετου". Στόχος του 
είναι να ενηµερώσει πάνω στα 
ζητήµατα της σχολής και της 
παιδείας γενικότερα καθώς και 
να θέσει τέλος στην αποµόνωση 
του φοιτητή από τα κοινά που 
έχουν επιφέρει τα 
αντιπροσωπευτικά" όργανα. 
Κυρίως όµως καλείται να 
φωτογραφήσει και να 
γνωστοποιήσει τη θέση και την 
ουτοπία των ΣΑΤΥΡΩΝ καθώς 
και όλων των φοιτητών που 
επιθυµούν να ενεργοποιηθούν 
µέσα από αυτό. 

Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η 
εικόνα του φοιτητικού 
κινήµατος όπως αυτή 
διαµορφώθηκε µέσα στα 
προηγούµενα χρόνια, 
σηµαδεύτηκε από την 
εκµετάλλευση του από 
συµφέροντα άσχετα µε τη 
βελτίωση της παιδείας και από 
τον σταδιακό εκφυλισµό του. 
Μια ρεαλιστική πρόβλεψη που 
να µην παρουσιάζει την 
εξαφάνιση του, προϋποθέτει 
φοιτητικές κινήσεις µε 
ξεκάθαρη πολιτική θέση και 
αναζήτηση νέων τρόπων 
έκφρασης και πίεσης που να 
δίνουν κίνητρο όχι µόνο στο 
φοιτητή αλλά και σε κάθε 
πολίτη να ενεργοποιηθεί 
απέναντι σε κοινωνικά 
ζητήµατα. 
 

 
Γιώργος Π 
Ανδρέας Λ

 
 
 
 
 

Ζούµε σε µια φοβερή εποχή. Όσα ξέραµε ανατρέπονται, όσα είχαµε για σίγουρα 
καταρρίπτονται. Ζούµε σε µια ενδιαφέρουσα εποχή. Κανείς δεν ξέρει τι θα ξηµερώσει, 

κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Ο κίνδυνος είναι να µείνουµε θεατές. Να 
παρακολουθούµε από τις τηλεοράσεις τις εικόνες της ζωής που αλλάζει. Να 
παρακολουθούµε τους άλλους να φτιάχνουν το δικό µας όνειρο εφιάλτη. 

Ένας φόβος, σχεδόν µεταφυσικός, απλώνεται πάνω από την πόλη, πάνω από τη χώρα, 
πάνω από τον πλανήτη. Κι ο φόβος είναι ο χειρότερος σύµβουλος. Να πάρουµε τη ζωή 
µας στα χέρια µας. Να χαρούµε τη σάρκα της ζωής και όχι τις ψεύτικες εικόνες της. Να 

γελάσουµε, να χαρούµε, να χορέψουµε, να τους κοροϊδέψουµε. 
Η χαρά µας είναι ο τρόµος τους… 

. 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Η πολιτική οικονοµία ως 
επιστήµη 
Η πολιτική οικονοµία ανήκει 
στις κοινωνικές επιστήµες και 
έχει ως αντικείµενο τη µελέτη 
της οικονοµικής ζωής της 
κοινωνίας. Η πολιτική 
οικονοµία αναλύει και µελετά 
το κοινωνικό σύστηµα της 
παραγωγής. Η παραγωγή είναι 
οργανωµένη κατά διαφορετικό 
τρόπο σε διάφορες εποχές ή 
χώρες. 
Ο ρόλος της εργασίας στη ζωή 
του ανθρώπου 
Ο άνθρωπος µε την εργασία του 
αποβλέπει στην παραγωγή των 
αγαθών που είναι απαραίτητη 
για να ζήσει. Η εργασία όµως 
δεν µόνο ο βασικός όρος της 
ζωής του ανθρώπου, είναι αυτό 
που δηµιούργησε τον άνθρωπο. 
Η εργασία είναι αποκλειστικό 
απόκτηµα του ανθρώπου και 
έχει δύο διακριτικά: α) 
Αποβλέπει σε ένα 
προκαθορισµένο σκοπό, β) 
Συνδέεται µε την παραγωγή 
εργαλείων. Τα ζώα 
χρησιµοποιούν τη φύση, ενώ ο 
άνθρωπος µε τα εργαλεία την 
υποτάσσει στους στόχους του. 
Χάρη στην εργασία ο άνθρωπος 
εξουσιάζει τη φύση. 
Παραγωγικές δυνάµεις 
Για την παραγωγή αγαθών είναι 
απαραίτητα: α) Τα αντικείµενα 
εργασίας τα οποία 
επεξεργάζεται ο άνθρωπος για 
να παραχθεί το προϊόν. 
Αντικείµενα εργασίας µπορεί 
να είναι πράγµατα δοσµένα από 
τη φύση αλλά και πράγµατα 
στα οποία υπάρχει από πριν 
εργασία του ανθρώπου. 
β) Τα µέσα εργασίας δηλαδή τα 
εργαλεία τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την 
επεξεργασία των αντικειµένων 
εργασίας. 

 Τα αντικείµενα εργασίας και τα 
µέσα εργασίας, δηλαδή όλα όσα 
είναι απαραίτητα για την 
παραγωγική διαδικασία λέγονται 
µέσα παραγωγής. 
Τα µέσα παραγωγής όµως είναι 
άχρηστα χωρίς την ανθρώπινη 
εργασία. 
 Τα µέσα παραγωγής και η 
εργατική δύναµη των ανθρώπων, 
δηλαδή η ικανότητα τους για 
εργασία αποτελούν τις 
παραγωγικές δυνάµεις της 

κοινωνιας. 
Σε κάθε βαθµίδα της ανάπτυξης 
της η κοινωνία διαθέτει ορισµένα 
µέσα παραγωγής και εργατική 
δύναµη. Τα µέσα παραγωγής 
πέρασαν ένα µακρύ ιστορικό 
δρόµο όπως άλλωστε κι η 
εργατική δύναµη του ανθρώπου. 
Η παραγωγική πείρα, οι γνώσεις 
κι η ειδίκευση του σύγχρονου 
εργάτη δεν υπήρχαν πριν µερικές 
δεκαετίες. Η ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάµεων 
σηµαίνει διεύρυνση της εξουσίας 
του ανθρώπου πάνω στη φύση. 
Σχέσεις παραγωγής 
Η ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάµεων αποτελεί τη βάση 
πάνω στην οποία εµφανίζονται 
και αναπτύσσονται ορισµένες 
παραγωγικές σχέσεις των 
ανθρώπων Η παράγωγή ήταν 

πάντοτε κοινωνική µε την 
έννοια ότι γινόταν από κοινού, 
από σχετικά µεγάλες οµάδες 
ανθρώπων. Οι άνθρωποι ποτέ 
δεν ασχολήθηκαν µε την 
παραγωγή αποµονωµένοι ο 
ένας από τον άλλο. Ανάµεσα 
τους υπήρχαν πάντοτε 
ορισµένοι δεσµοί στην 
παραγωγική τους δράση. Οι 
κυριότερες σχέσεις παραγωγής 
είναι αυτές που καθορίζονται 
από την ιδιοκτησία των µεσών 

παραγωγής. Σε κάθε κοινωνία 
υπάρχει ένα ορισµένο 
σύστηµα σχέσεων παραγωγής. 
Αυτό αποτελεί το κοινωνικό 
νοµική συγκρότηση της 
κοινωνίας. Τρόπος παραγωγής 
Οι σχέσεις παραγωγής 
συνδέονται µε τις παραγωγικές 
δυνάµεις η ανάπτυξη των 
οποίων έχει σαν αποτέλεσµα 
να ξεπεραστούν οι παλιές 
σχέσεις παραγωγής και να 
εµφανιστούν νέες. 
Οι σχέσεις παραγωγής 
παρµένες σε σύνδεση και 
ενότητα µε τις παραγωγικές 
δυνάµεις, λέγονται τρόπος 
παραγωγής. 
Η ιστορία γνωρίζει τέσσερις 
βασικούς τρόπους παραγωγής: 
τον πρωτόγονο-κοινοτικό, το 



δουλοκτητικό, το φεουδαρχικό 
και τον κεφαλαιοκρατικό. 
Στην ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
της ανθρωπότητας οι άνθρωποι 
ζούσαν σε µικρές κοινότητες 
που δεν είχαν σχεδόν καµία 
σύνδεση µεταξύ τους. Η 
εργασία έδινε πενιχρά 
αποτελέσµατα. Οι άνθρωποι 
δούλευαν από κοινού και  
κατανάλωναν ό,τι παράγανε 
από κοινού. Τα µέσα εργασίας 
ανήκαν σ' ολόκληρη την 
κοινότητα. ∆εν υπήρχαν τάξεις, 
ούτε υπήρχε ατοµική ιδιοκτησία 
ή εκµετάλλευση. 
Με την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάµεων το 
πρωτόγονο-κοινοτικό σύστηµα 
αντικαταστάθηκε µε το 
∆ΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΟ. Τα µέσα 
παραγωγής πέρασαν βαθµιαία 
στην ατοµική ιδιοκτησία κι 
εµφανίστηκε η κοινωνική 
ανισότητα µεταξύ πλούσιων και 
φτωχών. Οι δούλοι ήταν είτε 
αιχµάλωτοι πολέµων, είτε 
ελεύθεροι άνθρωποι που δεν 
µπορούσαν να πληρώσουν τα 
χρέη τους. Οι δούλοι όπως και 

τα µέσα παραγωγής ήταν 
ιδιοκτησία των δουλοκτητών, οι 
οποίοι ιδιοποιούνταν όλο το 
προϊόν της εργασίας των δούλων. 
Έτσι εµφανίστηκε η 
εκµετάλλευση και ο διαχωρισµός 
σε τάξεις : αφεντικά και δούλοι. 
Η έλλειψη ενδιαφέροντος των 
δούλων για τα αποτελέσµατα της 
παραγωγής καθώς και οι ένοπλες 
εξεγέρσεις τους, είχαν ως 
αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός 
νέου τρόπου παραγωγής του 
ΦΕΟΥ∆ΑΡΧΙΚΟΥ. 
Στη φεουδαρχία ο 
δουλοπάροικος αγρότης 
(κολίγος) εθιµικά κατέχει τα 
µέσα παραγωγής αλλά ο 
κυριότερος όρος παραγωγής -η 
γη- είναι στα χέρια των 
φεουδαρχών (τσιφλικάδων), από 
τους οποίους εξαρτάται ο 
αγρότης. 
 Τη φεουδαρχία αντικατέστησε 
το ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΟ 
σύστηµα που βασίζεται στην 
εκµετάλλευση των µισθωτών 
εργατών. Αυτοί είναι 
«ελεύθεροι» δε διαθέτουν όµως 
τα µέσα παραγωγής που είναι 

ιδιοκτησία των 
κεφαλαιοκρατών. Για αυτό το 
λόγο είναι υποχρεωµένοι να 
δουλεύουν για τους 
κεφαλαιοκράτες. Η 
εκµετάλλευση των εργατών 
παρουσιάζεται ως εξουσία 
πάνω στα πράγµατα, δεν είναι 
απροκάλυπτη. 
Εκτός από τον πρωτόγονο οι 
υπόλοιποι τρόποι παραγωγής 
έχουν ένα κοινό 
χαρακτηριστικό : τα µέσα 
παραγωγής είναι ουσιαστικά 
στα χέρια µιας τάξης για την 
οποία δουλεύουν οι 
εργαζόµενες µάζες είτε λόγω 
βίας είτε λόγω οικονοµικού 
εξαναγκασµού. 
 
Γιώργος Γ 



 



Ζητήµατα που προκύπτουν από τη σχέση Φοιτητών-Ξάνθης 
 

Ερχόµενος κάποιος στην πόλη της Ξάνθης σε ολιγοήµερη επίσκεψη 
αντικρίζει µια πόλη που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της 
χώρας, αφού παρουσιάζει διάχυτα τα στοιχεία µιας µεγάλης ιστορίας και 
µιας ανεπτυγµένης πολιτισµικής κίνησης. 
Ο Φοιτητής όµως διαπιστώνει ότι η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. 
Καθώς έρχεται στην Ξάνθη για να ζήσει τουλάχιστον πέντε από τα 
καλύτερα χρόνια της ζωής του, ανακαλύπτει πως όλα τα παραπάνω δεν 
αποτελούν παρά µια όµορφη πρόσοψη. 
Τα κυριότερα ζητήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει είναι οικονοµικού 
και πολιτισµικού χαρακτήρα. 
Η πόλη της Ξάνθης αποθαρρύνει το φοιτητή από την προσπάθεια του να 
εγκλιµατιστεί στο νέο χώρο κοινωνικής του δράσης λόγω :  
α) Του υψηλού κόστους κατοικίας σε σχέση µε άλλες επαρχιακές πόλεις. 
β) Του υψηλού κόστους διατροφής, το φοιτητικό στέκι-εστιατόριο είναι 
άγνωστο στην Ξάνθη. 
γ) Της περιορισµένης δυνατότητας µετακίνηση µε αποτέλεσµα την 
αποµόνωση του από την πόλη (Εστίες),  
δ) Της έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης και εργασίας. 
Επίσης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην πόλη αλµατώδης αύξηση 
των κέντρων διασκέδασης που στόχο έχουν το φοιτητή, αποκλείοντας τον 
από άλλες διεξόδους αφού µονοπωλούν τον ελεύθερο χρόνο του. 
Αντίθετα οι πολιτιστικές δραστηριότητες περιορίζονται σε µεγάλες γιορτές - 
γιορτές παλιάς πόλης, καρναβάλι - που ελάχιστα διαφέρουν από το 
χαρακτήρα της νυχτερινής διασκέδασης. 
Τελικά το φαινόµενο πολλοί νέοι φοιτητές να εγκαταλείπουν την Ξάνθη - 
επιλέγοντας να ξαναπεράσουν τη δοκιµασία των πανελλαδικών εξετάσεων - 
δεν οφείλεται όπως φαίνεται µόνο στη χιλιοµετρική απόσταση της Ξάνθης 
από τα µεγάλα αστικά κέντρα. 
Στόχος της συζήτησης είναι να αποκαλυφθούν τα βασικά προβλήµατα που 
απασχολούν το φοιτητικό κόσµο και να οδηγηθούν στη λύση τους µέσω της 
προσέγγισης µε το λαό της Ξάνθης. 
  



 
Συνεργασία Φοιτητών-Παραγωγικών Τάξεων και προοπτικές 

 
Κάθε φορά που ένα γεγονός φέρνει στην επιφάνεια ένα κοινωνικό ζήτηµα η 
πρώτη φράση που απευθύνεται στους φοιτητές είναι: "Στο θέµα αυτό η 
σπουδάζουσα νεολαία θα έπρεπε να πρωτοπορεί". 
Παράλληλα και οι φοιτητές σε κάθε τους µαζική κίνηση θεωρούν δεδοµένη 
τη συστράτευση µε αυτούς άλλων κοινωνικών οµάδων. 
Στην πόλη της Ξάνθης αυτά εντάσσονται στη σφαίρα της φαντασίας. Μέχρι 
σήµερα καµία κίνηση των εργαζοµένων και γενικά των πολιτών της Ξάνθης 
δεν είχε τη µαζική υποστήριξη των φοιτητών, όπως επίσης καµία 
εκδήλωση-κινητοποίηση των φοιτητών µέχρι σήµερα δε γνώρισε τη 
συµµετοχή του ξανθιώτικου λαού. 
Είναι γεγονός ότι ο φοιτητικός πληθυσµός της πόλης δεν υπολογίζεται από 
τον πολίτη της Ξάνθης σα δύναµη συµµετοχής στους αγώνες του. Έτσι 
αυτόµατα οι φοιτητές αποκλείονται από κάθε είδους ενηµέρωση που αφορά 
τα προβλήµατα του πληθυσµού του νοµού. 
• Οι τοπικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί και τα έντυπα δεν απευθύνονται 
στο φοιτητή. 
• Σε εκδηλώσεις-ζυµώσεις που αφορούν τα θέµατα που προβληµατίζουν 
το λαό της Ξάνθης οι φοιτητές µέχρι σήµερα δεν συµµετείχαν. 
Από την άλλη πλευρά στον φοιτητικό κόσµο δεν έχει δοθεί µέχρι σήµερα το 
θάρρος να απαιτήσει τη συµµετοχή του λαού της Ξάνθης στους αγώνες του. 
Ζητούµενο αυτής της συζήτησης είναι να γίνει επιτέλους το πρώτο βήµα 
προς µια κατεύθυνση συνεργασίας του φοιτητή µε τον εργαζόµενο και 
γενικότερα τον πολίτη της Ξάνθης. 
  



 
Ζητήµατα που αφορούν τα τοπικά ΜΜΕ 

 
Σκοπός της σειράς των συζητήσεων και γενικά της όλης εκδήλωσης που 
διοργανώνει το "υπόθετο" είναι η σύσφιξη των σχέσεων και η κοινή 
επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές και οι πολίτες 
της Ξάνθης. 
Το γεγονός ότι στο τριήµερο αυτό συµµετέχουν και τα τοπικά ΜΜΕ οδηγεί 
στη συζήτηση που αφορά την ενηµέρωση των κατοίκων του νοµού. 
Το πρώτο πράγµα που παρατηρεί κανείς ερχόµενος σε επαφή µε τον τοπικό 
τύπο είναι η αναντιστοιχία του αριθµού των έντυπων και ηλεκτρονικών 
µέσων σε σχέση µε τον πληθυσµό, κάτι που δε συναντά κανείς σε άλλες 
περιοχές της χώρας. 
Παράλληλα ενώ σε πανελλαδική κλίµακα τα ΜΜΕ που δε στηρίζονται από 
ισχυρές οικονοµικές δυνάµεις βρίσκονται σε κάµψη, στην περιοχή γίνεται 
αισθητή µια µεγάλη ανάπτυξη των µέσων µε αντίστοιχη ανταπόκριση από 
πλευράς κοινού. 
Ταυτόχρονα όµως δηµιουργείται το ερώτηµα αν και κατά πόσον ο τοπικός 
τύπος έχει τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να παρέµβει όχι 
µόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κέντρων αποφάσεων. 
Τέλος στο µέλλον των περιφερειακών µέσων ερευνάται η προοπτική 
συνεργασίας και κινητοποίησης τους για την αντιµετώπιση χρόνιων 
προβληµάτων που µαστίζουν την ελληνική επαρχία (όπως παιδεία, αγροτικό 
ζήτηµα, ανεργία). Ζητήµατα που δεν απασχολούν τα µεγάλα και ισχυρά 
αθηνοκεντρικά ΜΜΕ. 
 



 

 
Εναλλακτική   Έκδοση 

 
ΣΤΕΝΕΣ   ΕΠΑΦΕΣ  
3ΗΜΕΡΟΥ   ΤΥΠΟΥ 

 
 

8-9-10   ΝΟΕΜΒΡΗ 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: 
Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 
-Συζήτηση πάνω στα ζητήµατα που προκύπτουν από τη σχέση µεταξύ των φοιτητών 
και της πόλης της Ξάνθης, µε καλεσµένους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ.  
Σάββατο 9 Νοεµβρίου 
- Συζήτηση µε θέµα το παρόν και το µέλλον της σχέσης του φοιτητή µε τον 
εργαζόµενο, µε καλεσµένους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων.  
Κυριακή 10 Νοεµβρίου 
-Συζήτηση γύρω από το περιφερειακό τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό),  µε 
καλεσµένους, εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ. 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ: 
-Έκθεση βιβλίου 
-Προβολή FILM 
-Έκθεση αρχείου (έντυπο υλικό) από τις δραστηριότητες των φοιτητών 
-Περίπτερα πληροφόρησης από τοπικά ΜΜΕ 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 
Tο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Οι εφηµερίδες: ΑΓΩΝΑΣ, Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α, ΕΜΠΡΟΣ, Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί: SUPER FM, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 
Ο τηλεοπτικός σταθµός ΚΑΝΑΛΙ 6 
Τα βιβλιοπωλεία: ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΧΙ∆ΗΣ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΣΕΛΙ∆ΕΣ  
Για τη συνεργασία ευχαριστούµε την ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-
SPARKNET και το ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ ∆. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Χ#ΣΤΑΥΡΟΥ 5 
 
 

Και πάρτι λήξης την Κυριακή στο 

 
 


