
 



 

Εδιτόριαλ 
 
 
Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί µια 

οµολογουµένως λαµπρή συνέχεια στην προσπάθεια της 
φιλελεύθερης και προοδευτικής παράταξης των ΣΑΤΥΡΩΝ 
’87 Inc. για µονόπλευρη και υποκειµενική ενηµέρωση των 
φοιτητών- ψηφοφόρων. ∆εν θα πέσουµε αγαπητοί συνάδελφοι 
σε λούµπες του στυλ «δεν θέλω την ψήφο σας, θέλω την αγάπη 
σας». Εµείς θέλουµε και την ψήφο σας και την αγάπη σας.  
Θα πρέπει επίσης να ενηµερώσουµε το πραγµατικά ευρύ και 

φανατικό αναγνωστικό µας κοινό και εκλογικό σώµα το οποίο 
έχουµε κερδίσει µε αγώνες 12 χρόνων ότι στα πλαίσια του 
εκσυγχρονισµού η παράταξή µας προχωράει σε µετοχοποίηση 
και σταδιακή είσοδο στα σηµαντικότερα Χρηµατιστήρια 
Αξιών του πολιτισµένου κόσµου. Μην ικανοποιείστε πλέον 
από τυποποιηµένα συνθήµατα όπως «Πρώτοι και καλύτεροι», 
«Η απάντηση στα δήθεν» και «Ε.Π.Α.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε. και 
Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε.». Κάθε εγγεγραµµένο µέλος των ΣΑΤΥΡΩΝ 
θα λαµβάνει και ένα µέρος του πρώτου πακέτου των µετοχών 
ως έµπρακτη απόδειξη της επιθυµίας µας για ουσιαστικά 
ενεργό συµµετοχή των φοιτητών στα κοινά. 
Το Υπόθετο συµµετέχοντας στη διεθνή προσπάθεια 

παραπληροφόρησης και χαλιναγώγησης της κοινής γνώµης 
παραθέτει τη δική του ανάλυση των γεγονότων που 
διαδραµατίζονται στην περιοχή της Βαλκανικής.  
 



 

Kόσσοβο 
 
 
Ένα µήνα µετά την έναρξη του 
πολέµου στη Σερβία µε ψυχραιµία 
και καθαρό µυαλό µπορούµε να 
καταλήξουµε στα εξής:  

 
 

• Χαιρετίζουµε την γενναία απόφαση του 
Βορειοατλαντικού Συµφώνου - τους προστάτες της ειρήνης και 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων- να επιβάλει την ειρήνη στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Το σχέδιο είναι πραγµατικά 
µεγαλοφυές: αν σκοτώσουν όλους τους κατοίκους της 
περιοχής δε θα µπορεί να γίνει πόλεµος. Πρέπει να 
επισηµάνουµε όµως και την ατολµία που φάνηκε: µε µια 
πυρηνική βόµβα θα τελείωναν όλα γρηγορότερα.  

• Θεωρούµε απαράδεκτη την απρόκλητη επίθεση της 
Σερβίας εναντίον των ειρηνευτικών δυνάµεων του ΝΑΤΟ. 
Αντί να εκτιµήσουν τα έξοδα που κάνει το ΝΑΤΟ ή έστω το 
γεγονός ότι βρίσκονται χιλιάδες µίλια µακριά από τα σπίτια 
τους, αντιστέκονται επιδεικνύοντας ύψιστη αχαριστία και 
αγνωµοσύνη. 

•Ο λαός και το κράτος της Σερβίας δεν έχουν κανένα 
δικαίωµα να αντιδρούν τόσο απάνθρωπα στα βοµβαρδιστικά 
της συµµαχίας, µε αποκορύφωµα την κατάρριψη ενός Stealth. 
Είναι άξιον απορίας πώς το κατέρριψαν αφού ως γνωστόν το 
συγκεκριµένο βοµβαρδιστικό είναι αόρατο. ∆ε σεβάστηκαν 
ούτε τα χρήµατα που κοστίζει, πράγµα που δείχνει πόσο 
επικίνδυνοι και εκτός κλίµατος είναι. Επίσης απέχθεια 
προκαλεί η παράνοµη και καταχρηστική απαγωγή τριών 
πεζοναυτών, τους οποίους όχι µόνο δεν ευχαρίστησαν αλλά 
γρονθοκόπησαν κιόλας. 

 



• Με την αγέρωχη και περήφανη στάση τους έχουν 
φέρει το σύνολο σχεδόν των συµµάχων σε αµηχανία, καθώς 
συνειδητο ποιούν ότι µπορεί οι βόµβες να είναι έξυπνες, οι 
ίδιοι όµως είναι  αναγκασµένοι µονίµως να απολογούνται για 
τα ανεπαίσθητα λαθάκια που συµβαίνουν. 

• Καταγγέλλουµε τους αµάχους, Σέρβους και  
Κοσσοβάρους,  που επιµένουν να κινούνται κατά τη διάρκεια 
των βοµβαρδισµών, µε αποτέλεσµα να µπερδεύονται οι πιλότοι 
και να βοµβαρδίζουν αυτούς αντί για γέφυρες. 

• Απαιτούµε την άµεση παράδοση του αεροδροµίου  
και του λιµανιού Θεσσαλονίκης -καθώς και οποιεσδήποτε 
εγκαταστάσεις κριθούν απαραίτητες-  στους καλούς µας 
συµµάχους, ώστε να γίνεται η δουλειά τους απρόσκοπτα.   

• Καταγγέλλουµε όλους αυτούς τους φορείς  που 
διαδίδουν αστήριχτες και φαιδρές φήµες για πυρηνικά, χηµικά 
νέφη που απειλούν την υγεία µας. Οι καλοί µας σύµµαχοι δεν 
θα έθεταν ποτέ και µε κανένα τρόπο τις ζωές µας σε κίνδυνο. 

• Τονίζουµε επίσης σ’ όλους αυτούς τους γυναικωτούς 
που βγαίνουν και ωρύονται για πολιτική λύση, ότι ο πόλεµος 
είναι για τους πραγµατικούς άντρες κι όχι για φλούφληδες του 
στυλ make love not war. Όπως δήλωσε κορυφαίο στέλεχος της 
συµµαχίας «Αν δεν κάνουµε πόλεµο µε τι θα παίζουν τα παιδιά 
µας; Με µολυβένια φοιτητάκια;» 

• Επίσης θεωρούµε απαράδεκτο το γεγονός ότι ο 
ελληνικός λαός δεν ακολουθεί  τη συνετή και ρεαλιστική 
στάση της κυβερνησάρας µας. Ο φιλοσερβισµός και ο άκρατος 
αντιαµερικανισµός που φαίνεται καθηµερινά, δείχνει έλλειψη 
µνήµης και αχαριστία προς τους πολιτισµικούς ευεργέτες µας. 
∆ε πρέπει να ξεχνάµε τα Levi’s, Coca Cola, Marlboro και τα  
τόσα άλλα αναγκαία για την επιβίωσή µας. 
 
 
 
 



Οι πραγµατικοί πρωταγωνιστές: 
 

 
Κόφι Ανάν: το πραγµατικό του 
όνοµα είναι Αυνάν, αλλά το 
άλλαξε για ευνόητους λόγους 

Χαβιέ Σολάνα: το 
πραγµατικό του 

όνοµα είναι Ψολάνα, αλλά το 
άλλαξε όταν από σοσιαλιστής 

έγινε σοσιαλογιστής 

 
Μπιλ Κλίντον: γνωρίζαµε ότι 
είναι σαβουρογάµης, αλλά το 
να θέλει να πηδήξει τον 
Μιλόσεβιτς και η Ολµπράιτ να 
κάνει µπανιστήρι, είναι 
διαστροφή 
 

 
Μόνικα Λεβίνσκι: η πίπα του 
σκανδάλου 



 

 
 

Χαρακτηριστικό δείγµα σερβικής αγένειας και υπεροψίας 
 
 



• Tέλος ας δώσουµε ένα ισχυρό ράπισµα στο σέρβικο 
µεγαλοϊδεατισµό: 
 
Σε µία άνευ προηγουµένου προσπάθεια ανατροπής της πορείας 
της περιοχής των Βαλκανίων προς την πρόοδο και την 
ευηµερία, η Γιουγκοσλαβία και οι παλαιοσταλινικοί της 
σύµµαχοι Ρωσία, Κίνα, Βιετνάµ, Π.Γ.∆.Μ. και η Βόρειος 
Κορέα, εµποδίζουν την απρόσκοπτη δράση των προασπιστών 
της ελευθερίας και δηµοκρατίας στον πλανήτη –ΝΑΤΟ. Με 
αυτό το σκεπτικό προτείνουµε το ακόλουθο αγωνιστικό σχέδιο 
δράσης:  
 
  
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ – ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALLIED FORCE 

 
• Mποϋκοτάζ στους Γιούγκους. Καµία οµάδα να µην 
πληρώνει όλους τους –ic.  

• Συναυλία αλληλεγγύης Πανούση –Νταλάρα στον 
δοκιµαζόµενο αµερικανικό λαό ο οποίος καλείται να φέρει 
το βάρος της πολεµικής επιχείρησης. 

• ∆ηµιουργία επιτροπής αγώνα που θα διαχειρίζεται τα 
χρήµατα του συλλόγου φοιτητών, προκειµένου να 
εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες υποδοχής και διαβίωσης 
των συµµαχικών στρατευµάτων στην Ελλάδα και… 

• ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΣΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΝ ΟΙ 
ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή 4 (ΤΕΣΣΕΡΕΣ) 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ  

 

(Ανάλογα µε το ποιο θα διαρκέσει 
περισσότερο)



Από την Ευρώπη στην Ευρ-οπή 
 

Ένας µύθος γεµάτος ποίηση και ροµαντισµό… Ήτανε στις 
όχθες της Συρίας ένας βασιλιάς που λεγότανε Φοίνικας. 
Πεντάµορφη η κόρη του, είχε βγει µια µέρα µε τις φιλενάδες 
τις και µάζευε λουλουδάκια. Τραγουδούσανε τα κοριτσάκια, 
πικ-νικ είχανε, χαρές κάνανε. Και νάσου περαστικός ο ∆ον 
Χουάν- Ζευς. Την είδε την πιτσιρίκα και µουρλάθηκε. 

Αν ήταν Αµερικάνος θα γινότανε «kidnapper», θα την 
άρπαζε και θα ζήταγε λύτρα από τον µπαµπά της. Εµείς οι 
Έλληνες όµως, δεν έχουµε εγκλήµατα δολαρίου, έχουµε 
εγκλήµατα σεξουαλικά. Μεταµορφώνεται λοιπόν σε ένα 
ταυράκι κούκλα. Ζωηρό, τσαχπίνικο, παιχνιδιάρικο και το 
κυριότερο µε αναπνοή που µύριζε λεβάντες. Ζύγωσε τώρα το 
ταυράκι, έκανε χαδάκια και τρελαθήκανε τα κορίτσια. 

-Αχ, τι ωραίο… 
Το χάιδεψε η Ευρώπη, 

γονατίζει το ταυράκι στα πόδια 
της, τρελάθηκαν τα κορίτσια. 

-Καλέ αυτό είναι σαν 
σκυλάκι, είναι χαριτωµένο και 
πολύ όµορφο. θέλω να το 
καβαλήσω. 

 Η µικρή, αν και µικρή, 
καβάλησε τον ταύρο µε µιας 
και άρχισαν τις πονηρές βόλτες (εξ’ ου και το ρητό: Μικρή στο 
µάτι... ) 

Μετά από λίγο καιρό, θες κάτι δουλειές, θες τα νέα 
τρυφερούδια που βρήκε ο ∆ίας (∆ανάη, Σεµέλη κοκ) άφησε 
την µικρή Ευρώπη και πετάχτηκε στο όρος των θεών. Η 
Ευρώπη όµως δεν έµεινε µε κλειστά τα πόδια, αλλά δόθηκε 
στον βασιλιά της . Όποτε όµως γούσταρε , καβάλαγε τον ταύρο 
µε τους δικούς της όρους. 



Και ενώ ο χρόνος περνούσε, ο ∆ίας ένιωθε τον θρόνο του 
να τρίζει, καθώς ένας νέος δελφίνος από την Ιουδαία 
διεκδικούσε την θέση του. Ταραγµένος και µην ξέροντας τι να 
κάνει µάζεψε τα µπογαλάκια του και εξαφανίστηκε. Στην αρχή 
όλοι νόµιζαν ότι έφυγε για διακοπές, αλλά µόλις έµαθαν πως 
έµεινε φιλοξενούµενος σε µια έπαυλη στην άνω Αβησσυνία 
(σηµερινή Κένυα) σιγουρεύτηκαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση 
να τον ξαναδούν.  

Από την άλλη πλευρά η Ευρώπη, η οποία εν τω µεταξύ 
βαρέθηκε τον ∆ία, είχε αρχίσει να ασχολείται µε εµπορικές και 
πολιτικές δραστηριότητες. Η ζωή της κυλούσε ήρεµα χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήµατα και φαινόταν να είναι κυρία του εαυτού 
της. 

Ξαφνικά ξεπρόβαλλε από το πουθενά ένας νέος καβάλα σε 
περήφανο άτι κρατώντας ινδιάνικα τσεκούρια του πολέµου 
(Τόµαχωκ). Η Ευρώπη βλέποντας τον νέο αυτό, γοητευµένη 
από τα σαγηνευτικά χαρακτηριστικά του και από το Marlboro-
man ντύσιµό του, ένιωσε κάτι 
µέσα της. Όπως τότε µε τον 
ταύρο, κάτι την έσπρωχνε να τον 
καβαλήσει. Ο Marlboro-man, 
µιας και κυλούσε αµερικάνικο 
αίµα στις φλέβες του, άλλα είχε 
στο µυαλό του. Ήθελε να κάνει 
και εγκλήµατα δολαρίου και 
σεξουαλικά. Ξαφνικά, µε µια 
αστραπιαία κίνηση , ο 
µελαχρινός αυτός νέος άρπαξε 
την Ευρώπη και την καβάλησε.  
Η Ευρώπη µετά την πρώτη έκπληξη και αφού ξεπέρασε τον 

αρχικό πόνο, ένιωσε συγκεχυµένα συναισθήµατα να την 
διακατέχουν. Αυτό που ένιωθε για το νέο ήταν κάτι µοναδικό.  
Αισθανόταν ότι αυτό που είχε συµβεί θα άλλαζε πολλά 

πράγµατα στη ζωή της. Αποφάσισε λοιπόν γι’ αυτό το λόγο να 



µην ξαναδεί το νέο αυτό. Η ζωή της όµως από τη στιγµή 
εκείνη κυλούσε βασανιστικά. ∆εν µπορούσε να ασχοληθεί µε 
τις παλιές της δραστηριότητες. Της ήταν αδύνατο να ξεχάσει 
την ασφάλεια και τη σιγουριά που είχε αισθανθεί στα στιβαρά 
του µπράτσα. Μπορούσε όµως να πιστέψει σε κάτι που ένιωσε 
για λίγα µόνο λεπτά…; 
Την περίοδο όµως αυτή ο νέος δεν κάθισε µε σταυρωµένα 

τα χέρια. Συνέχισε να την παρενοχλεί και να µην την αφήνει σε 
χλωρό κλαρί. Ήθελε απεγνωσµένα το κορµί της, την ήθελε 
σκλάβα του. Η καίρια θέση του στήθους της, τα πόδια της που 
ήταν τόσο µακριά ώστε να πει κανείς ότι θα ένωναν τη ∆ύση 
µε την Ανατολή, του είχαν γίνει πια απαραίτητα. Ήτανε όµως 
πατριαρχικός τύπος. Την ήθελε στο σπίτι, προσκολληµένη σ’ 
αυτόν και να µην ασχολείται µε τίποτα άλλο. Τις σκέψεις του 
αυτές όµως δεν της τις είχε πει. Ήθελε πρώτα να την κάνει 
κτήµα του και µετά… 
Η Ευρώπη µην µπορώντας πια χωρίς αυτόν ξαναγύρισε 

πίσω στην αγκαλιά του. Τον πρώτο καιρό όλα ήταν µια χαρά. 
Ήταν ευγενικός µαζί της, την κανάκευε και έδειχνε πράγµατι 
ερωτευµένος. Ώσπου µια νύχτα που η Ευρώπη ζήτησε να της 
φέρει νερό στο κρεβάτι γιατί ήταν άρρωστη, αυτός όχι µόνο 
δεν την βοήθησε, αλλά την πρόσταξε να τον ικανοποιήσει. 
Έγινε βίαιος, απότοµος, έδειξε τον πραγµατικό του χαρακτήρα. 
Την καβάλησε, για άλλη µια φορά, παρά την θέλησή της. Η 
Ευρώπη δεν µπορούσε να πει πια τίποτα. Αυτό που είχε γίνει 
και που όπως φαίνονταν θα επαναλαµβανόταν για αρκετό 
καιρό, δεν θα µπορούσε να το αλλάξει. Είχε εξαρτηθεί από 
αυτόν, είχε γίνει πια δούλα του. Ήξερε καλά ότι ήταν πολύ 
δύσκολο να γίνει πάλι κυρία του εαυτού της. Για κακή της 
τύχη και ο marlboro-man το ήξερε αυτό. 
Η κατάσταση ήταν εξαιρετικά στριµόκωλη και τίποτα δεν 

έδειχνε ότι τα πράγµατα θα αλλάξουν… 
Συνεχίζεται   



 



ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ 
Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύθηκε πριν ένα χρόνο. 
 

ΣΑΤΥΡΟΙ 1987 –1998 

 
«…πάλι στο χαβαλέ το γύρισαν οι Σάτυροι», «…µε 

αστειάκια και παρτάκια δε λύνονται τα καυτά µας 
προβλήµατα» κλπ κλπ. 

Όλα αυτά και άλλα πολλά είναι «κριτική» που 
επαναλαµβάνεται κατά καιρούς για τη ΜΕΓΑΛΗ µας 
παράταξη. ∆εν µας δηµιουργεί έκπληξη. Το χιούµορ, η σάτιρα 
και η Σατυριά δεν αρµόζουν σε συνδικαλιστές της κλάσης 
τους. Ένας επίδοξος βουλευτής, κοµµατάρχης ή και υπουργός 
για να έχει µέλλον δεν µπορεί να έχει ένα παρελθόν πέραν του 
καθωσπρέπει. Ένας αγωνιστής της νέας γενιάς πρέπει 
σύµφωνα µε τους κανόνες του καθωσπρεπισµού και του 
politically correct να εκφράζεται µε ποµπώδεις εκφράσεις 
χωρίς να αγγίζει την ουσία ούτε για αστείο. Αυτό ισχύει και 
για τα στελέχη των κοµµατικών παρατάξεων και για τους 
µεγάλους επαναστάτες του φοιτητικού χώρου που πιστεύουν 
πως ο Che Guevara και ο Βελουχιώτης  δεν γελούσαν ποτέ 

Σε εµάς ευτυχώς τα Κεντρικά Γραφεία των Σατύρων 
(Paris, New York, Xanthi) δεν θέτουν τέτοιους περιορισµούς 
για την πολιτική µας σταδιοδροµία. Εµείς µπορούµε να 
γίνουµε πρωθυπουργοί ακόµα και µε ή για πλάκα! 

Οι θέσεις µας ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρες, µε 
οποιοδήποτε τρόπο και αν εκφράζονται, σε Γενικές 
Συνελεύσεις, ∆ιοικητικά Συµβούλια και στις περιοδικές 
εκδόσεις µας.   



$ΥΝ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (!;) 
 

 Μόνο οι Σάτυροι και παλαιοτέρα και οι TOLIS είναι 
ενάντια στη συνδιοίκηση όπως αυτή έχει σήµερα (νόµος- 
πλαίσιο). Μπορούµε να µιλάµε µόνο για ψευτοσυνδιοίκηση. Ο 
αριθµός των εκπροσώπων των φοιτητών είναι ίσος µε το 50% 
των εκπροσώπων των µελών ∆ΕΠ. Το πραγµατικό ποσοστό 
εκπροσώπησης εποµένως δεν ξεπερνά το 20%!!! 

1) Λόγω του µικρού ποσοστού ο Σύλλογος Φοιτητών 
καθίσταται ανίσχυρος. 
2) Οι εκπρόσωποι προσπαθούν πάντοτε, χωρίς πολλές 
ελπίδες, να ενισχύσουν τη θέση του συλλόγου εκφράζοντας 
κοινή θέση, όποια και αν είναι η πραγµατική τους θέση. 
Εποµένως αφού η εκφραζόµενη, στα όργανα, θέση είναι 
κοινή γιατί να τους ψηφίζει κανείς στις εκλογές σαν 
διαφορετικά σώµατα;; 
3) Θεωρούν οι άλλες παρατάξεις πως η συνδιοίκηση 
λειτουργεί άρτια. Γιατί τότε φέρνουν θέµατα σε Γενικές 
Συνελεύσεις;; Προφανώς δεν µπορούν να τα λύσουν στη 
συνδιοίκηση!! 

Απαιτούµε: 
Πραγµατική συνδιοίκηση 50-50 
Λήψη αποφάσεων µόνο από Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές) 
και προώθησή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
 
∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Υποθέτου      
 
Υπεύθυνοι Σύνταξης:                                                 
Α Τάσος        Γ Γιώργος      
Π Ντόρα        Μ Ελένη        
Κ ∆ήµητρα    Σ Γιώργος                 
Θ Άντζελα Τ Μήτσος               
           

Πηγές: 
 

Νίκος Τσιφόρος 
 

www.nato.int 
 

www.pminister.gr 

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Το ακαδηµαϊκό έτος ‘98-‘99 που διανύουµε σηµαδεύτηκε 

από έντονη κινητικότητα στον φοιτητικό χώρο, όπως άλλωστε 
συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Έξω από αυτόν τον κυκεώνα 
αντιδράσεων, αντεγκλήσεων και κινητοποιήσεων, δεν θα 
µπορούσε βέβαια να µείνει η Πολυτεχνική Σχολή της Ξάνθης, 
η οποία έχει διαµορφώσει και καταφέρνει να διατηρεί, 
τουλάχιστον προς τα έξω, ένα έντονο αγωνιστικό προφίλ 
(κατατοµή ελληνιστί). 

Είναι αλήθεια ότι ο περιφερειακός χαρακτήρας του 
Πανεπιστηµίου µας επιτρέπει κάποιες ιδιαιτερότητες στη 
συνδικαλιστική έκφραση των φοιτητών σε σχέση µε τα 
Ανώτερα και Ανώτατα ιδρύµατα της υπόλοιπης χώρας, πράγµα 
καταρχήν θετικό. Είναι κοινή διαπίστωση πως ο φοιτητικός 
συνδικαλισµός στην Ελλάδα µετά την αποκαθήλωση της 
Π.Κ.Σ. και την ανάδειξη της συντηρητικής και αδιάφορης 
∆.Α.Π. ως πρώτης δύναµης, οδηγήθηκε νοµοτελειακά στην 
αποτελµάτωση και τον εκφυλισµό. Η έντονη και µαζική 
παρουσία φοιτητών στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι των 
πρώτων µεταπολιτευτικών χρόνων, η έντονη πολιτικοποίηση 
τους, έστω και σε έναν συγκεκριµένο και µάλλον δογµατικό 
πολιτικό χώρο, ανήκουν στο παρελθόν ανεπιστρεπτί. Στο 
σηµερινό οµιχλώδες και άπνοο σκηνικό οι κοµµατικές 
παρατάξεις έχουν επιτύχει να τοποθετήσουν η κάθε µία τα 
προκεχωρηµένα φυλάκιά της στο φοιτητικό σώµα, ώστε να 
µπορεί η κάθε µία µε προσθαφαιρέσεις να παρουσιάζει και να 
διεκδικεί για δικό της ένα τµήµα της ελληνικής φοιτητιώσας 
νεολαίας. Η εικόνα συµπληρώνεται από δυναµικές µειοψηφίες 
που θεωρούν τα πανεπιστήµια τις επάλξεις κατά του όποιου 
κατεστηµένου (τεχνοκρατισµός, οικονοµική ολιγαρχία, 
φασιστικά ΜΜΕ) θέλουν να ανατρέψουν. Στην 



πραγµατικότητα οι πόλοι που συντηρούν και υποδαυλίζουν το 
νοσηρό αυτό κλίµα είναι δύο: η αδιαφορία για τα κοινά, η µη 
πολιτικοποίηση, η «έκφραση της σιωπηλής πλειοψηφίας» από 
τη µία και η στείρα ρήξη, η αντιπαράθεση και ο δογµατισµός 
από την άλλη. Οι φοιτητές ανήκουν σε µια κοινωνική οµάδα 
µε πολλές ιδιαιτερότητες. Την εισαγωγή τους σε πανεπιστήµια 
την έχουν επιτύχει µέσω ενός πραγµατικά εξοντωτικού τρόπου 
εξέτασης, ο οποίος αποδεικνύει και την παθογένεια της 
ελληνικής Παιδείας. Βρίσκονται σε µια κατάσταση που λόγω 
ηλικίας ευνοεί την αµφισβήτηση και την επαναστατικότητα. 
Το λυπηρό είναι ότι αυτό το δυναµικό στην πλειοψηφία, είτε 
εκφυλίζεται στο κακέκτυπο «είµαι άνετος περνάω καλά» του, 
είτε στην καρικατούρα του ψηµένου στους αγώνες του λαού 
αγωνιστή, που και στις δύο περιπτώσεις είναι στην 
πραγµατικότητα µια ανθρώπινη ύπαρξη που ψάχνει 
απεγνωσµένα τρόπους αυτοπροσδιορισµού και ένταξης σε ένα 
κοινωνικό υποσύνολο. 

     Οι µεγάλοι κερδισµένοι από αυτόν τον εµπαιγµό είναι 
βέβαια αυτοί που καταφέρνουν να περιχαρακώνουν και να 
περιφρουρήσουν τους «δικούς τους» από τους «άλλους». Ο 
φοιτητικός συνδικαλισµός έχει καταλήξει όπλο στα χέρια 
οµάδων συµφερόντων στο χώρο των ελληνικών 
Πανεπιστηµίων. Και είναι λυπηρό που συνδικαλιστική 
έκφραση µετουσιώνεται σε αριθµητικούς και εκλογικούς 
συσχετισµούς. 

Η κατάσταση αυτή είναι εµφανής και στον χώρο της 
Σχολής της Ξάνθης. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών 
(3/4) δεν παραβρίσκεται στις γενικές συνελεύσεις, µε 
αποτέλεσµα να παίρνονται ανεύθυνες και επικίνδυνες 
αποφάσεις που µας αφορούν όλους. Αντιστοίχως οι παρατάξεις 
που διαθέτουν στοιχειώδεις µηχανισµούς καταφέρνουν στην 
περίοδο των φοιτητικών εκλογών να κινητοποιούν αριθµούς 
φίλων, γνωστών και συµπαθούντων ώστε να επιτυγχάνουν τις 
αριθµητικές τους επιδιώξεις. Είναι ένας ιδιότυπος 



διακανονισµός, ο οποίος όµως είναι γνώση και συνείδηση 
όσων δηµοσίως υβρίζουν και ερίζουν αλλήλους. Το θύµα της 
παράστασης αυτής είναι η ουσία. Μιλάµε παραδείγµατος χάρη 
για δηµόσια και δωρεάν παιδεία, ενώ είναι γνωστό πως η 
συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών σπουδάζει στην Ξάνθη 
µε σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση των οικογενειών τους. 
Μιλάµε για ιδιωτικά Πανεπιστήµια τα οποία στη µορφή 
τουλάχιστον που τα απορρίπτουν, όσοι τα απορρίπτουν, δεν 
υπάρχουν πουθενά στον κόσµο. Μιλάµε για αγώνες και 
κινητοποιήσεις των οποίων σκοπός είναι αποκλειστικά η 
εξυπηρέτηση των ψηφοθηρικών και µικροπαραταξιακών 
σκοπιµοτήτων. Μιλάµε, τέλος, για αγωνιστικό φρόνηµα και 
πάθος και βλέπουµε τους χθεσινούς σηµαιοφόρους της 
επανάστασης και της αµφισβήτησης του Μάη του ’68 να 
πρωτοστατούν στην υποστήριξη των βοµβαρδισµών της 
Γιουγκοσλαβίας. 

Σας καλούµε να συµµετάσχετε όλοι στις φοιτητικές 
εκλογές και να κρίνετε τις παρατάξεις από τη συνολική τους 
παρουσία. Λυπούµαστε που φέτος δεν έγινε καµία προσπάθεια 
ουσιαστικού διαλόγου και διαδικασίας προβληµατισµού από 
τις «µεγάλες παρατάξεις». Σε κάθε περίπτωση ευχόµαστε το 
∆.Σ. που θα προκύψει να εκφράζει επιτέλους αυθεντικότερα τη 
δική σας φωνή και άποψη.         

 
 


