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ΠΑΝΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

Editorial

Πρυτανικές Εκλογές Στο Πάντειο: 

Παλινόρθωση Ή Αναγέννηση;

Είναι λίγο δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι πρυτανικές εκλογές στο Πάντειο θα αλλάξουν το Πάντειο! Έχοντας φτάσει εδώ και καιρό στο 
χειρότερο σηµείο της ιστορίας του, οφείλουµε όλοι να αναλογιστούµε πώς φτάσαµε ως εδώ. Πώς επετράπη δηλαδή στους κατόχους 
και διανοµείς της επιτελικής εξουσίας  των Λόγων  και των «αληθειών» να έχουν εγκαθιδρύσει µέσα στο πανεπιστήµιο ένα πυκνό και 
αδιαπέραστο πλέγµα κυκλωµάτων και οµαδοποιήσεων; Η ηθική απαξίωση του πανεπιστηµίου είναι πλέον εµφανής στα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης και την κοινή γνώµη.
Από τους τετρακόσιους δέκα απόφοιτους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών στην Ελλάδα, ετησίως, µόνο οι εκατό θα βρουν 
εργασία. Πολλά  από τα Τµήµατα του Παντείου βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις επιλογής των υποψηφίων για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση.
Η µαζικοποίηση του ελληνικού πανεπιστηµίου τη δεκαετία του 1970 και η υπερανάπτυξη του Παντείου τη δεκαετία του 1980, µε τη 
συνεχή δηµιουργία Τµηµάτων δηµιούργησε έναν υπερµεγέθη οργανισµό που δύσκολα µπορεί να παράγει «συναινετική πειθαρχία» και 
καθολικά αποδεκτούς όρους ακαδηµαϊκής συµβίωσης. Τα πρόσωπα, οι φορείς, οι θεσµικές ανακατατάξεις των τελευταίων δεκαετιών, οι 
φιλοδοξίες, οι αντεγκλήσεις, τα τιµάρια, τα χαµηλά αντανακλαστικά, µα κυρίως οι εναγκαλισµοί µε κρατικούς και κοµµατικούς ρόλους µας 
οδήγησαν ως εδώ.
Δεν µπορεί ένα πανεπιστήµιο που διδάσκει διαχείριση και παράγει τµήµα του πολιτικού και διοικητικού προσωπικού της χώρας να ελέγχεται 
για κατάχρηση και ελλείµµατα! Το µήνυµα που εκπέµπεται στην κοινωνία αναιρεί το ίδιο το νόηµα ύπαρξης του πανεπιστηµίου. Εκεί 
φτάσαµε! Η πραγµατικότητα δυστυχώς λοιδορεί την θεωρία.
…Και τώρα ποιος θα µας περάσει απέναντι; Ποιο µαγικό ραβδάκι θα µεταµορφώσει τις κοινωνιογνωστικές και ακαδηµαϊκές στρεβλώσεις 
σε ένα νέο κοσµολογικό στρατήγηµα;
Δυστυχώς ο κλήρος πέφτει στην πρυτανεία να µετατρέψει το πανεπιστήµιο από «αποχυµωτή φρούτων» και «µηχανισµό της 
περιστρεφόµενης πόρτας» σ’ ένα  απαστράπτον ελκυστικό ίδρυµα για τους φοιτητές  και την κοινωνία… ειδάλλως το εύρος κι η ουσία της 
καθολικής ανταλλαξιµότητας και αποδοχής των προϊόντων της γνώσης και των παραφυάδων της (ντόπιας εσοδείας) θα έχει υπονοµευθεί 
για µια ακόµη φορά.

Εκ µέρους της αρχισυνταξίας θα 
θέλαµε να ζητήσουµε συγγνώµη 
για τα οποιαδήποτε συντακτικά 

ή ορθογραφικά λάθη που 
βρέθηκαν στο προηγούµενο 

τεύχος των Παντειακών 
Νέων.  Είναι καθήκον µας να 

διατηρούµε το λόγο και το 
παρουσιαστικό της εφηµερίδας 

µας σε υψηλό επίπεδο.



Editorial

Τίποτα γύρω µας δεν είναι ελεύθερο αξιών… πόσο µάλλον οι πανεπιστηµιακές 

εξετάσεις, που υποτίθεται ότι προωθούν τη «γνώση», ότι αξιολογούν τους 

«καλύτερους», αυτούς που θα πάνε µπροστά (;) αργότερα. Κι όµως, σ’ αυτό το 

τεράστιο εξεταστικό σύστηµα που ονοµάζεται σύγχρονο πανεπιστήµιο, οι εξετάσεις 

είναι ένας από τους πιο προβληµατικούς θεσµούς.

Ας ξεκινήσουµε από τα βασικά: εξεταστική ίσον αξιολόγηση. Παίρνεις το βιβλίο σου 

(ή πολύ σπάνια τα βιβλία σου), µαθαίνεις την επιθυµητή ύλη και την αναπαράγεις 

πιστά και τακτικά σε µια λευκή σελίδα µε τη σφραγίδα του πανεπιστηµίου πάνω. Τί 

όµως είναι αυτό που τελικά αξιολογείται;

Το σύστηµα των εξετάσεων, η λογική του οποίου ξεκινάει ήδη από τις πρώτες τάξεις 

του σχολείου, στοχεύει τελικά στο να διαχωρίσει τους καλύτερους από τους λιγότερο 

καλούς, τους πιο διαβασµένους από τους λιγότερο διαβασµένους. Αυτοί όµως 

που διαπρέπουν τελικά στις εξετάσεις δεν είναι οι καλύτεροι ή οι πιο έξυπνοι: είναι 

οι πιο εξοικειωµένοι µε τους κώδικες και τη γλώσσα που θεωρείται η κατάλληλη 

για το σχολικό και πανεπιστηµιακό σύστηµα, αυτοί που έχουν το χρόνο και τα µέσα 

για να αφιερώσουν χρόνο στο διάβασµα, αυτοί που αποδέχονται µε τις µικρότερες 

αµφιβολίες τη γνώση που τους σερβίρεται, αυτοί µε λίγα λόγια που είναι οι πιο 

«σωστοί» και ταιριαστοί πρώτα για το πανεπιστήµιο και αργότερα για τις υψηλότερες 

θέσεις στην αγορά εργασίας. Όποιος δεν είναι εξοικειωµένος µε τη λογική της 

βαθµοθηρίας, όποιος κυνηγά αφελώς τη γνώση για τη γνώση, όποιος δεν εξισώνει 

το πανεπιστήµιο µε τους βαθµούς είναι λίγο ή πολύ «ακατάλληλος»… Ένα σύστηµα 

που στηρίζεται στην λογική της «αξιοκρατίας», τελικά αναπαράγει µε τον χειρότερο 

τρόπο τις κοινωνικές ανισότητες και την ανάγκη συµβιβασµού.

Κι ερχόµαστε έτσι στο δεύτερο ερώτηµα: ποια γνώση αξιολογείται; Το πανεπιστήµιο, 

και ιδιαίτερα ένα πανεπιστήµιο κοινωνικών επιστηµών όπως το Πάντειο, υποτίθεται 

ότι προωθεί την παραγωγή γνώσης και την διακίνηση ιδεών σ’ έναν ελεύθερο 

διάλογο µε τη συµµετοχή καθηγητών και φοιτητών. Όταν όµως οι εξετάσεις 

πρωτοστατούν, κάθε επίφαση ελευθερίας και δηµιουργικότητας χάνεται: η 

γνώση παγιοποιείται σε µια προκαθορισµένη ύλη που ο φοιτητής καλείται να 

παπαγαλίσει, χωρίς αµφισβητήσεις και χωρίς πολύ-πολύ ψάξιµο. Ο ανταγωνισµός 

αντικαθιστά την ελεύθερη έκφραση, το εγχειρίδιο γίνεται η «βίβλος» που θα µας 

βοηθήσει να περάσουµε το µάθηµα. Ειδικά στις κοινωνικές επιστήµες, όπου 

η έννοια της αντικειµενικότητας είναι κατ’ εξοχήν αµφισβητήσιµη, η θέση του 

καθηγητή, φορτισµένη µε όλη την ιδεολογία και υποκειµενικότητα που συνεπάγεται 

οποιαδήποτε κοινωνική θεώρηση, γίνεται η µία και µοναδική αλήθεια που πρέπει να 

ενστερνιστούµε και να αναπαράγουµε αν θέλουµε να είµαστε «καλοί φοιτητές».

Σίγουρα, το σύστηµα των εξετάσεων είναι µια λειτουργία καθιερωµένη που δύσκολα 

θα αντικατασταθεί από άλλες πρακτικές αξιολόγησης. Να το αποφύγουµε δεν γίνεται 

–ας µην έχουµε τουλάχιστον την ψευδαίσθηση ότι ο βαθµός του πτυχίου δείχνει 

πόσο άξιοι φοιτητές και φτασµένοι επιστήµονες είµαστε…

Άρτεµις Γρίβα (art.m.gr@gmail.com)

Ποιος Θα Αξιολογήσει 
Αυτούς Που Μας Αξιολογούν;
από τους: Νικολόπουλο Κωνσταντίνο & Κοντοβουνήσιο Σεβαστιανό

Ενώ διανύουµε τη διπλή εξεταστική περίοδο, στην οποία καλούµαστε να αποδείξουµε 

τις γνώσεις µας σε λιγότερο από δυο ώρες για κάθε µάθηµα, ύστερα από ένα εξάµηνο 

που ποτέ δεν έγινε, και εξαναγκασµένοι να αποστηθίσουµε ογκώδη κείµενα και να 

ευθυγραµµίσουµε την ιδεολογία µας µε του διδάσκοντα, αναλογιζόµαστε εάν υπάρχει 

κάποιος που να µπορεί να αξιολογήσει όλους αυτούς που αξιολογούν εµάς. Στην πρώτη 

απορία για το ποιόν της αξιολόγησης, ακολουθεί η γνωστή επωδός περί νεοφιλελεύθερου 

τυφώνα, δυνάµεων της αγοράς, κ.ο.κ. Σε ελεύθερη µετάφραση αυτό σηµαίνει: «Μη 

ταράσσετε την ησυχία µας και τους άγραφους κανόνες».

Είναι δύσκολο να δηµιουργηθούν αξίες µέσα από το σηµερινό ακαδηµαϊκό έργο. Είναι 

δύσκολο κάποιος να ξεχωρίσει θετικά. Όχι γιατί έχουν εκλείψει οι αξιόλογοι. Υπάρχουν, 

και µάλιστα αρκετοί, ακαδηµαϊκοί που δηµιουργούν πρότυπα, έχουν διαρκή σχέση µε την 

έρευνα και τις δηµοσιεύσεις, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και εν γένει 

τιµούν το ρόλο του ακαδηµαϊκού ως λειτουργού.

Μα τότε γιατί δεν ξεχωρίζουν; Γιατί φοβούνται όλοι την αξιολόγηση; Το πρόβληµα έγκειται 

στην ισοπεδωτική λογική που έχει επιβάλει η άτυπη επετηρίδα µεταξύ των καθηγητών και 

έχει έναν απλό κανόνα: «Κάνουµε κριτική στα πάντα εκτός απ’ τα του οίκου µας»

Σε αντίθεση λοιπόν µε εµάς που ανά εξάµηνο πρέπει να αποδεικνύουµε τις γνώσεις και τις 

ικανότητές µας, οι καθηγητές µας λειτουργούν µε µια διαφορετική λογική.

Το ερώτηµα όµως παραµένει. Ποιος θα καταφέρει να τους αξιολογήσει; Η απάντηση είναι 

απλή. Κάποιος που α) θα τολµήσει! β) θα έχει αναγνωρισµένο ποιοτικό ακαδηµαϊκό έργο και 

γ) θα έχει ολοκληρώσει τη σχέση του µε την άτυπη επετηρίδα! Όλα αυτά στη σκέψη. Γιατί 

στη πράξη είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοστούν…

Ξέρω τί έκανες πέρσι το καλοκαίρι, 
κάν’ το πάλι!
από την: Μυρσίνη Αλεξιάδου

Ωραία λοιπόν, πολλοί από εµάς το έχουµε κάνει. Κάποτε µε θαυµάσια αποτελέσµατα και κάποτε 
καταλήγοντας σε τραγικά ατυχήµατα. Άλλοι διαρκώς, άλλοι περιστασιακά, κάποιοι µόνο όταν όντως αξίζει. 
Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που όχι µόνο δεν επιδίδονται στο σπορ, αλλά καταδικάζουν και όσους από 
εµάς το κάνουν. Πόσους και πόσους δεν έχει πιάσει στα πράσα η καραστερηµένη διδακτορική τύπισσα µε 
την πλεξούδα και τα γυαλιά; Όσοι είστε µετρ του είδους, µη φοβάστε, δε σκοπεύω να αποκαλύψω, όπως 
γίνεται συχνά, τα µυστικά της αντιγραφής στο πλατύ κοινό. Στόχος µου είναι να εκθέσω τη δικαιολογητική 
βάση του εγχειρήµατος… Παρακολουθούµε ένα πανεπιστήµιο στο οποίο ο καθηγητής που βάζει τα θέµατα, 
ζήτηµα να πατάει σε τρεις από τις παραδόσεις, άρα δεν ξέρει τί ακριβώς έχει ειπωθεί. Φυσικά η ύλη είναι 
εντελώς ανεξάρτητη από το αν καλύφθηκε. Σε µαθήµατα χειµερινού εξαµήνου η ύλη αυξήθηκε σε σχέση 
µε πέρυσι. Λογικό, αν σκεφτούµε πως στο χειµερινό εξάµηνο οι παραδόσεις ήταν οι µισές από τις περσινές.  
Παράλληλα για την πλειονότητα των καθηγητών είναι το ένα και το αυτό αν ζούµε ή πεθαίνουµε. Ποιος 
παρακολουθεί ή όχι τις «υπέρτατες» παραδόσεις τους, παραµένει ένα άλυτο για αυτούς µυστήριο. Αρνούνται 
επίσης πεισµατικά να µπουν στον υπέρογκο κόπο να παραδώσουν εργασίες. Κι αν το κάνουν, εννοείται 
πως δεν τις διαβάζουν παρά περιµένουν την παρουσίαση δεκάδων εργασιών, ώστε να βάλουν κατά τύχη 
έναν ή δύο βαθµούς παραπάνω. Τους διαφεύγει επιδεικτικά η έννοια της προόδου ή την ταυτίζουν µε µία 
µοναδική εξέταση πριν την εξεταστική περίοδο σε όλη την ύλη, για να γλιτώνουν µε µερικά από τα γραπτά 
καλοκαιριάτικα. Το κερασάκι στην τούρτα είναι πως αρνούνται την αναβαθµολόγηση, ως τάχα υποβάθµιση 
της δυσκολίας των σπουδών, προβάλλοντας τα γελοία επιχειρήµατα της τεχνικής αδυναµίας από πλευράς 
µηχανοργάνωσης. Οι ίδιοι οι καθηγητές σε συνδυασµό µε τους φοιτητές-εκπροσώπους µας διαµορφώνουν 
ένα πρόγραµµα εξετάσεων που µόνο τις γραµµατείες βολεύει. Στο πλαίσιο της λογικής «άντε να τελειώνουµε 
και µε αυτό» δίνουµε µαθήµατα κάθε δύο µέρες, σε µία και µοναδική ευκαιρία, να αποδείξουµε πόσο καλά 
γνωρίζουµε το αντικείµενό µας ή ακόµη καλύτερα, πόσο αποστηθίσαµε τη µοναδική ανεπανάληπτη έκφραση 
του καθηγητή από το δικό του εννοείται συγγραφικό πόνηµα… Το οποίο σύγγραµµα το παραλάβαµε το πολύ 
ένα µήνα πριν, και πάλι γιατί έτσι βόλευε τον εκδοτικό οίκο, τη γραµµατεία και τον καθηγητή (διαδικασία πέντε 
λεπτών, που για κάποιους καθηγητές παίρνει δύο µήνες…). Συνεπώς καταλήγουµε µε χαµηλούς βαθµούς 
που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις γνώσεις µας, ούτε στη δυσκολία των θεµάτων, αλλά στην προχειρότητα 
και ολιγωρία µερικών. Οπότε δε νοµίζω πως η αντιγραφή είναι παράνοµη ή άδικη σε ένα καθεστώς του 
παραλόγου… Δείτε το σαν ακτιβισµό, που µόνο σε καλό µπορεί να αποβεί! Οργανωθείτε µε σκονάκια και 
κυρίως µοιραστείτε τη γνώση σας! Που ξέρετε, ίσως κάποτε να πείσουµε τους καθηγητές, πως η σχολή δεν 
είναι εξεταστικό κέντρο. Και για όσους λένε πως αδικούµε τους συναδέλφους µας που δεν αντιγράφουν, 
απαντώ πως η αντιγραφή θέλει ταλέντο και τόλµη που δυστυχώς δε διαθέτουµε όλοι µας…
Υ.Γ.1 Παραδέχοµαι πως υπάρχουν πολλοί καθηγητές που όντως συνεργάζονται και δίνουν ευκαιρίες γνώσης 
και πολλαπλών τύπων εξέτασης κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Και πάλι µπορείτε να αντιγράφετε στις 
εξετάσεις τους, αλλά ας έχετε και καµιά τύψη, δε βλάπτει.
Υ.Γ.2 Ναι το ξέρω πως είναι ντροπή να µην υπογράφω το κείµενό µου αλλά έχω και ένα πτυχίο που 
εκκρεµεί…

Σκίτσο: Βασίλης Σπανός

Εξεταστική: 
Πέρνα Τα Μαθήµατά Σου Και Μη Ρωτάς



Έρευνα:

Εξεταστική 
Στο Πάντειο
Κείµενο: Mack, Στατιστικά: Εύη, Έρευνα: Και οι δυο 

Τελευταία εβδοµάδα του Μάη (αυτή που έβρεχε) και 

αποφασίσαµε να πραγµατοποιήσουµε  µια έρευνα στο 

Πανεπιστήµιο, µε αφορµή την επερχόµενη διπλή εξεταστική, 

πρώτα η εαρινή και µετά η χειµερινή µέσα στον Ιούλη 

(ακούγεται οξύµωρο, αλλά τι να κάνω; Έτσι τα έφερε η ζωή). 

Σας βρήκαµε στις καφετέριες, στον πεζόδροµο, στις αίθουσες 

και (λίγους) στην εστία, ενώ η συντριπτική πλειονότητα 

δέχτηκε να «ερευνηθεί» διευκολύνοντας µας και γι’ αυτό 

σας ευχαριστούµε πολύ! Συνολικά το δείγµα ήταν περίπου 

τριακοσίων ατόµων από όλα τα τµήµατα και σχεδόν όλα τους 

τα έτη. Ο καιρός δυστυχώς δεν µας βοήθησε, αλλά πιστεύουµε 

ότι το δείγµα ήταν ικανοποιητικό. Ας περάσουµε όµως στις 

ερωτήσεις. Σχετικά µε την πρώτη, το 57% των ερωτηθέντων 

προτιµά διπλή εξεταστική τον Σεπτέµβριο ενώ το 31%  διπλή 

το καλοκαιράκι, µάλλον για να τελειώσει, να ορκιστεί, να φύγει 

και να αφήσει πίσω του συντρίµµια (εµάς που θα µείνουµε πίσω 

δηλαδή). Υπάρχει και ένα εκπληκτικό 12% που θέλει να χαθεί 

το εξάµηνο και να ησυχάσουµε άπαντες! Αυτοί κερδίζουν ένα 

βιβλίο µε Ρουµανικές συνταγές. Το 59% προτιµά τα βιβλία 

έναντι των σηµειώσεων που τις προτιµά το 41%. Σηµαίνει κάτι 

αυτό για την ποιότητα των βιβλίων; Ίσως… 

Εν συνεχεία, το 53% συγκεντρώνεται καλύτερα το πρωί, ενώ 

το 47% συγκεντρώνεται καλύτερα το βραδύ, µάλλον γιατί 

όλο το πρωί κοιµάται! Το 87% προτιµά γραπτές εξετάσεις ενώ 

ένα γενναίο 13% προτιµά τις προφορικές! Αυτοί κερδίζουν 

την εκτίµηση µας. Όσο αναφορά το ποσοστό σχετικά µε τα 

µαθήµατα που επιτυγχάνουµε ή τουλάχιστον προσδοκούµε 

να περάσουµε, οι 2 στους 10  πάνε για κανένα έως και τα 

µισά µαθήµατα (ακολουθούν την παροιµία «πήγαινε αργά για 

να φτάσεις γρήγορα») οι 8 στους 10 για τα µισά και πάνω (!), 

ενώ 1 στους 2 πάει για να περάσει τουλάχιστον τα 3/4 των 

µαθηµάτων που έχει να δώσει! 

Τώρα πάµε σε µια «καυτή ερώτηση», πόσο εµπιστευόµαστε την 

κρίση του καθηγητή κατά την βαθµολόγηση µας; 

Οι 3 στους 10 ερωτηθέντες απάντησαν λίγο ή καθόλου, 6 

στους 10 κανονικά και 1 στους 10 πολύ και πάρα πολύ. Τέλος 

το 23% χρησιµοποιεί την βιβλιοθήκη για να προετοιµαστεί για 

τις εξετάσεις ενώ το 77%  χρησιµοποιεί όλα τα υπόλοιπα (το 

γραφείο, το κρεβάτι, το σαλόνι η οτιδήποτε άλλο τον εµπνέει). 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παράπονο, παρατήρηση  και 

γενικά επικοινωνία στείλτε στο sugar12@in.gr.

Καλή εξεταστική και καλά αποτελέσµατα! (για την εαρινή)

Καλές Διακοπές! (για την χειµερινή)
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Πρόσφατες Επιτυχίες Αθλητών -τριών Του Πανεπιστηµίου Μας

Το Πάντειο Πανεπιστήµιο συµµετέχει σε όλες σχεδόν τις διοργανώσεις Πανελλήνιων Φοιτητικών 

Πρωταθληµάτων και τις Πανεπιστηµιάδες που διεξάγει η Επιτροπή Αθλητισµού Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, καταγράφοντας σηµαντικές επιτυχίες σε τακτική βάση. Οι πλέον πρόσφατες εξ αυτών 

σηµειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη 24-25/4/07.

1.  Ο Πανελληνιονίκης Γιώργος Καµπάνος, φοιτητής του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, 

κατέκτησε: 1η θέση και χρυσό µετάλλιο στο Καράτε φοιτητών, κατηγορία kata.

2.  Ο Πανελληνιονίκης Αναστάσιος Κουκουλέτας, φοιτητής του τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής 

Επιστήµης, κατέκτησε: 2η θέση και ασηµένιο µετάλλιο στο Tae kwon do φοιτητών, κατηγορία 

- 68 kgr. (Αξίζει να σηµειωθεί πως ο αθλητής που είχε επίσης διακριθεί κατά την περσινή χρονιά, 

τερµάτισε τους αγώνες αήττητος, καθώς δεν αγωνίστηκε στον τελικό της διοργάνωσης εξ αιτίας 

προηγούµενου τραυµατισµού του.)

3.  Οι αθλήτριες Άννα Μουστάκα και Φωτεινή Γκίνη φοιτήτριες των τµηµάτων της Κοινωνιολογίας 

και Κοινωνικής Πολιτικής αντιστοίχως, κατέκτησαν: 3η θέση και χάλκινο µετάλλιο στο beach volley 

φοιτητριών. Οι δυο συναθλήτριες και στην οµάδα επίλεκτων φοιτητριών Volleyball, επέδειξαν πνεύµα 

συνεργασίας και αγωνιστικότητα πολύ υψηλού επιπέδου, παρότι δεν διέθεταν τα χρονικά περιθώρια 

για να προετοιµαστούν. 

Το Γυµναστήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου (Ιππώνακτος 36 Ν. Κόσµος, τηλ. 210-9025717) καλεί 

όσους φοιτητές -τριες ασχολούνται ερασιτεχνικά και κατά οποιονδήποτε τρόπο µε τον αθλητισµό, να 

το δηλώσουν προκειµένου να καταρτιστούν οι πλέον ισχυρές αντιπροσωπευτικές οµάδες.

Μετά την καταδίκη τους σε πολυετείς καθείρξεις και ποινές ισοβίων, οι πανεπιστηµιακοί και οι 

διοικητικοί υπάλληλοι που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο καταχρήσεων του Παντείου Πανεπιστηµίου, 

ύψους οκτώ εκατοµµυρίων ευρώ την περίοδο 1992-98, οδηγήθηκαν την Παρασκευή το απόγευµα, 

στις φυλακές.

Σηµειώνεται ότι στη φυλακή οδηγήθηκαν ο πρώην πρύτανης του Παντείου, Αιµίλιος Μεταξόπουλος, 

ο πρώην αντιπρύτανης, Παναγιώτης Γετίµης, καθώς και ο πρώην προϊστάµενος του Λογιστηρίου του 

ιδρύµατος, Αναστάσιος Κουτσοδηµητρόπουλος, που καταδικάστηκε σε τρις ισόβια για κακοδιαχείριση 

των οικονοµικών του πανεπιστηµίου.

Επίσης σε 14 χρόνια κάθειρξη µε ανασταλτικό της έφεσης καταδικάστηκε ο πρώην πρύτανης, 

Δηµήτρης Κώνστας, ενώ µε την ίδια ποινή καταδικάστηκε και ο πρώην αντιπρύτανης, Κωνσταντίνος 

Παπαθανασόπουλος.  (Αναδηµοσίευση 8 Ιουνίου 2007 http://news.pathfinder.gr)

Στις 30 Μαΐου 2007 διεξήχθησαν στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών οι 

Εκλογές για την ανάδειξη νέων Πρυτανικών Αρχών µε τετραετή θητεία από 1.9.2007

Σε σύνολο 454 ψηφισάντων, βρέθηκαν 405 έγκυρα, 18 λευκά και 31 άκυρα ψηφοδέλτια.

Υπέρ της υποψηφιότητας των κ.κ. Παναγιώτη Τσίρη, Παναγιώτη Ρουµελιώτη και Ανδρέα Λύτρα, 

βρέθηκαν 249 ψηφοδέλτια.

Συνεπώς για την τετραετία από 1.9.2007 έως 31.8.2011, εκλέγονται ο Καθηγητής Παναγιώτης Τσίρης 

ως Πρύτανης και ο Καθηγητής Παναγιώτης Ρουµελιώτης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας 

Λύτρας, ως Αντιπρυτάνεις.

Πρόσβαση 
στη γνώση: 
Νέες υπηρεσίες από τη βιβλιοθήκη του Παντείου
Ντίνα Κακάλη Προϊσταµένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης Παντείου Πανεπιστηµίου

Στη εποχή της έκρηξης της πληροφορίας, της διαρκούς επιµόρφωσης και των 

γοργών επιστηµονικών επιτευγµάτων οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες βρίσκονται στο 

επίκεντρο µιας γιγαντιαίας προσπάθειας στον τοµέα της διαχείρισης, πρόσβασης και 

παραγωγής της επιστηµονικής γνώσης. 

Στο πλαίσιο αυτό η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου 

Πανεπιστηµίου, βρίσκεται εδώ και χρόνια στη πρωτοπορία των σύγχρονων εξελίξεων, 

χρησιµοποιώντας την αιχµή της τεχνολογίας για να παρουσιάσει ένα πολύπλευρο, 

διεθνών προδιαγραφών έργο, ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας. 

Έχοντας αυτοµατοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της, η Βιβλιοθήκη µας αναπτύσσει 

διαρκώς τις έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές της, καθώς και τις διαδικτυακές 

της υπηρεσίες. Οι ανάγκες της πανεπιστηµιακής κοινότητας δεν καλύπτονται πλέον 

µόνο από την συλλογή των εβδοµήντα χιλιάδων τόµων βιβλίων και των επτακοσίων 

εξήντα τριών έντυπων και ηλεκτρονικών επιστηµονικών περιοδικών, αλλά και από µια 

σειρά άλλων σύγχρονων εργαλείων, που διατίθενται στο κοινό µε τη συνεργασία του 

Πανεπιστηµίου µας, µε εθνικά και διεθνή δίκτυα πληροφόρησης. Αυτά τα εργαλεία 

αφορούν σε υλικό (ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά και βάσεις δεδοµένων), υπηρεσίες 

και εργαλεία αξιοποίησής τους.

Στα πρόσφατα επιτεύγµατα της Βιβλιοθήκης εντάσσεται η πρόσβαση σε µια σειρά 

από βάσεις δεδοµένων, µε σηµαντικότερη το ψηφιακό αρχείο περιοδικών JSTOR, 

που παρέχει περιοδικά κοινωνικών επιστηµών από το 19ο αιώνα και µέχρι πριν 

πέντε χρόνια. Άλλες σηµαντικές βάσεις δεδοµένων είναι  η Psycinfo, η πληρέστερη 

βάση σε θέµατα ψυχολογίας και ανθρωπιστικών επιστηµών και η Econlit σε θέµατα 

οικονοµικών και άλλες σε θέµατα δικαίου και πολιτικής επιστήµης. Σε συνδυασµό 

µε τα δωδεκάµισι χιλιάδες ηλεκτρονικά περιοδικά της Heallink του Συνδέσµου 

Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, στα οποία µπορεί κανείς να βρει τα τρέχοντα 

τεύχη της διεθνούς επιστηµονικής παραγωγής, ο ερευνητής είναι σε θέση να 

αντιµετωπίσει αυξηµένες απαιτήσεις της επιστηµονικής του έρευνας. 

Ακόµα η υπηρεσία Δανεισµού-Διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης τα τελευταία τρία 

χρόνια εξυπηρετεί αιτήµατα προµήθειας υλικού (βιβλίων και άρθρων) που δεν 

υπάρχει στη συλλογή µας µε αιτήσεις προς βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του 

εξωτερικού: όλες τις βιβλιοθήκες των γερµανόφωνων χωρών (υπηρεσία Subito), 

τη βιβλιοθήκη του European University Institute (Ιταλία), καθώς και βιβλιοθήκες της 

Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Ανάµεσα στις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσονται το σηµαντικότερο είναι η ψηφιακή 

βιβλιοθήκη ΠΑΝΔΗΜΟΣ (Παντειακές Δηµοσιεύσεις). Αποτελεί µια κατάκτηση της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας, που δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και ερευνητικό 

προσωπικό του Πανεπιστηµίου να καταθέσει ψηφιακό υλικό, µε σκοπό τη διάδοση 

και προώθηση της επιστηµονικής έρευνας. Το υλικό αυτό περιλαµβάνει για την ώρα 

τις πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, τις µεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές 

διατριβές. Στο µέλλον όµως φιλοδοξεί να περιλαµβάνει άρθρα, παρουσιάσεις 

συνεδρίων, διδακτικό υλικό, επετηρίδες, τεχνικές αναφορές, αποτελέσµατα 

ερευνητικών προγραµµάτων και οτιδήποτε έχει δηµιουργηθεί από το διδακτικό και 

ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου, εφόσον η δηµοσίευση του υλικού αυτού 

δεν παραβιάζει τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων ατόµων.

Πολύ σηµαντική εξέλιξη, µετά από αίτηµα πολλών φοιτητών και καθηγητών, είναι 

και η λειτουργία στη Βιβλιοθήκη ασύρµατου δικτύου. Οι επισκέπτες µπορούν να 

έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις πηγές της Βιβλιοθήκης (π.χ. στον κατάλογο) 

από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Επίσης τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

εξυπηρετούνται πια µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού παραγωγής εντύπων 

(σηµειώσεων ή τµηµάτων βιβλίων) της συλλογής σε γραφή Braille. 

Η Βιβλιοθήκη έχει επίσης αναπτύξει για τα µέλη της και τους αποµακρυσµένους  

επισκέπτες την ιστοσελίδα της ( http://library.panteion.gr), όπου φιλοξενούνται όλες 

οι παραπάνω πηγές και υπηρεσίες. Ο επισκέπτης της σελίδας µπορεί να περιηγηθεί 

στις πληροφορίες, να χρησιµοποιήσει τις ηλεκτρονικές πηγές (βιβλία και περιοδικά) 

και τις βάσεις δεδοµένων και να επικοινωνήσει µε τη Βιβλιοθήκη (µε χρήση 

διαφόρων φορµών ερωτήσεων και αποστολής αιτηµάτων). 

Το πιο σηµαντικό από τα επιτεύγµατα είναι ότι όλα αυτά έγιναν εξολοκλήρου από 

το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και τα νέα λογισµικά, που χρησιµοποιήθηκαν, 

αναπτύχθηκαν στη Βιβλιοθήκη ή βασίστηκαν σε λογισµικά ανοικτού κώδικα.

Η Βιβλιοθήκη µας σήµερα κατανοώντας τη στρατηγική σηµασία που λαµβάνει 

η πληροφορία όχι µόνο στο διδακτικό και επιστηµονικό έργο αλλά στο σύνολο 

της κοινωνίας και χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της ψηφιακής επανάστασης, 

µετατρέπεται σταδιακά από ένα παραδοσιακό οργανισµό σε µια λεωφόρο 

πληροφόρησης. Η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική, εξαρτάται από το σύνολο της 

Πανεπιστηµιακής Κοινότητας και προσβλέπει στην καταξίωση και εγκαθίδρυση στην 

συνείδηση όλων µας του εξέχοντος ρόλου που αποκτά η γνώση στη ζωή µας και η 

ελεύθερη πρόσβαση σε αυτήν.                             

Η Παλιά Φοιτητική Εστία Του Παντείου 
Δεν Είναι Πλέον Εγκαταλελειµµένη.

Φοιτητές µε όρεξη για ζωή µέσα στους δηµόσιους χώρους, γυρνώντας τη πλάτη σε λογικές 

γραφειοκρατικής και µεσολαβηµένης διαχείρισης, ρουσφετολογικών διακυβευµάτων µεταξύ 

πανεπιστηµιακών, κρατικών αλλά και ιδιωτικών παραγόντων, έχουν µετατρέψει το χώρο αυτό σε άσυλο 

ιδεών και σε µία φιλόξενη στέγη αναγκών. ¨Όπως άλλωστε  αρµόζει σε ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα που 

θέλει (;) να ξεφύγει από τις εκάστοτε πολιτικές σκοπιµότητες και συγκυρίες.

Στη παλιά φοιτητική εστία οργανώνονται συζητήσεις, κοινωνικές δραστηριότητες αλλά και βραδιές 

µε επιτραπέζια παιχνίδια. Αν  νιώθετε και εσείς την ανάγκη για ανεύρεση νέων όρων συνύπαρξης, 

περάστε µια βόλτα!

Ο,ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΜΑΣ



Γιατί αποφασίσατε να εµπλακείτε µε τις πρυτανικές εκλογές;
Αποφασίσαµε να υποβάλουµε την υποψηφιότητά µας στις πρυτανικές εκλογές γιατί θέλαµε να 
συνεισφέρουµε στην αναβάθµιση του πανεπιστηµίου, στην ανασυγκρότησή του και προκειµένου 
να έχουµε και να δούµε ένα πανεπιστήµιο αντάξιο της ιστορίας του, του ονόµατός του και ένα 
πανεπιστήµιο το οποίο να µπορεί να σταθεί όχι µόνο στην ελληνική πραγµατικότητα αλλά και στη διεθνή 
ακαδηµαϊκή σκηνή.

Θα θέλατε να µας πείτε συγκεκριµένα τρία-τέσσερα πράγµατα που θα θέλατε να αλλάξουν 
στο πανεπιστήµιο, που θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξουν άµεσα και θα µπορούσε να γίνει αυτό 
την επόµενη τριετία;
Οι βασικοί µας στόχοι είναι η ακαδηµαϊκή αναβάθµιση του πανεπιστηµίου, η διοικητική του 
ανασυγκρότηση και η βελτίωση της καθηµερινότητάς του. 

Όσον αφορά στο νόµο πλαίσιο ποια είναι η θέση σας ως σχήµα και ως νέος πρύτανης του 
Παντείου Πανεπιστηµίου;
Ο νέος νόµος έχει θετικά στοιχεία, έχει στοιχεία αρνητικά, έχει στοιχεία που χρειάζονται περαιτέρω 
βελτίωση, σε αρκετά σηµεία είναι ανεφάρµοστος, σε επίσης αρκετά σηµεία χρειάζονται να εκδοθούν 
υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση των αποφάσεων, οι οποίες αρχίζουν σιγά-σιγά να εκδίδονται 
αλλά µε αργό ρυθµό. Έχουµε µία κριτική στάση απέναντι στο νέο νόµο… επαναλαµβάνω, τονίζουµε 
τα θετικά στοιχεία, στεκόµαστε κριτικά στις ασάφειες τις οποίες κάθε νόµος έχει και σας παραπέµπω 
και στις τοποθετήσεις και τις δικές µου και του υποψήφιου αντιπρύτανη του κ. Λύτρα στη Σύγκλητο του 
πανεπιστηµίου.

Όσο κι αν φαίνεται γενικόλογο και σχήµα λόγου, πώς µπορούµε να σταµατήσουµε την 
απαξίωση του πανεπιστηµίου µας;
Υπάρχουν στο πρόγραµµά µας συγκεκριµένα µέτρα που αναφέρονται στην ακαδηµαϊκή αναβάθµιση, 
στη διοικητική ανασυγκρότηση, στη βελτίωση της καθηµερινότητας, π.χ. µπορώ να σας πω 
επιγραµµατικά ορισµένα µέτρα στα οποία εµείς θα σταθούµε, όπως η σύναψη πρωτοκόλλων 
συνεργασίας µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα διεθνούς κύρους, όπως η χρήση των 
εθνικών και ευρωπαϊκών δηµόσιων χρηµατοδοτήσεων για τη συλλογική και τη διατµηµατική ανάπτυξη 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής εργασίας των στελεχών του, όπως η εξοικείωση των σπουδαστών 
µας µε τα σύγχρονα µέσα και τις µεθόδους οργανικής διαχείρισης. Όσον αφορά στις υποδοµές µε 
τη λύση του κτιριακού προβλήµατος του πανεπιστηµίου, και µε τη µηχανοργάνωση του ιδρύµατος την 
οποία θεωρούµε απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη του πανεπιστηµίου. Όσον αφορά στα διοικητικά 
ζητήµατα, υπάρχουν επιµέρους σηµεία τα οποία αναφέρονται στη βελτίωση της θέσης του διοικητικού 

Συνέντευξη:

Ðáíáãéþôçò Ôóßñçò

Συναντήσαµε τον νεοεκλεγέντα πρύτανη κ. Παναγιώτη Τσίρη 
στο γραφείο του, µε σκοπό να ανιχνεύσουµε τις προθέσεις 
του για το Πανεπιστήµιο και κυρίως τις πρωτοβουλίες που 
προτίθεται να πάρει, ώστε να αντιµετωπιστούν ορισµένα 
χρόνια προβλήµατα. 
Μας είπε τα παράπονά του για την εφηµερίδα, 
µας έδωσε όµως και εύσηµα. Υποστήριξε 
την αναγκαιότητα της συναίνεσης και της κοινής δράσης 
για το καλό του Πανεπιστηµίου και για ορισµένα ζητήµατα 
ήταν αρκετά συγκεκριµένος. 
Για άλλα όχι και τόσο. Οι δηλώσεις που ακολουθούν 
θεωρούµε πως είναι ενδεικτικές του κλίµατος στο οποίο 
θα κινηθεί το νέο πρυτανικό σχήµα. 

“Προτεραιότητά µου είναι το νοικοκύρεµα του Πανεπιστηµίου...”

Ο,ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΜΑΣ

Από τους Νικολόπουλο Κών/νο & Κοντοβουνήσιο Σεβαστιανό.



προσωπικού, το οποίο τιµούµε, το οποίο έχει συνεισφέρει τα µέγιστα στο πανεπιστήµιο, το οποίο 
όµως χρειάζεται και αυτό µία περαιτέρω ενίσχυση τόσο ποσοτική όσο και µία συνεχή επιµόρφωση 
προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις.

Σε ποια σηµεία θα θέλατε να διαφοροποιηθείτε ανοιχτά από το προηγούµενο σχήµα;
Σύνθηµά µας είναι όχι στην απραξία και την παραλυσία, εµπιστοσύνη στον ανθρώπινο παράγοντα, και 
κινητοποίηση όλων των δυνάµεων του πανεπιστηµίου, φοιτητές, µέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό.

Ήσασταν πρόεδρος του τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης και αυτό γράφεται στην ακαδηµαϊκή 
σας καριέρα. Ποιο είναι αυτό που χαρακτήριζε τη θητεία σας και ο ίδιος θα το χαρακτηρίζατε 
ανατρεπτικό, ώστε να µπορούµε να θεωρήσουµε ότι κάτι αναδεικνύεται µέσα από αυτό;
Κοιτάξτε, το τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης είναι το αρχαιότερο και το ιστορικότερο του Παντείου 
Πανεπιστηµίου και παλαιότερα της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών, διήλθε µια 
περίοδο κάµψης. Όταν ανέλαβα πρόεδρος του τµήµατος το Σεπτέµβριο του 2004, το τµήµα 
παρουσίαζε πολλά προβλήµατα ασυνεννοησίας µεταξύ των µελών ΔΕΠ, θα έλεγα αντιπαράθεσης 
των µελών ΔΕΠ, µια πλήρη αποδιοργάνωση της γραµµατείας του. Πρώτος στόχος είναι η συνένωση 
και η λύση όλων των προβληµάτων τα οποία χώριζαν το ΔΕΠ του τµήµατος. Προσπάθησα στο µέτρο 
του δυνατού να στελεχωθεί η γραµµατεία του τµήµατος, πιστεύω ότι το κατάφερα σε σηµαντικό 
βαθµό µε αποτέλεσµα το τµήµα δηµόσιας διοίκησης ενωµένο πλέον να ατενίζει µε αισιοδοξία το 
µέλλον, και αυτήν ακριβώς την πολιτική, εφ’ όσον εκλεγώ, σκέφτοµαι να εφαρµόσω και στο Πάντειο 
πανεπιστήµιο, της συνένωσης και της συνεργασίας όλων των δυνάµεων όσο αντιµαχόµενων και να 
είναι.

Ποια η άποψή σας για τους ειδικούς λογαριασµούς χρηµατοδότησης του πανεπιστηµίου και 
τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων των ΑΕΙ;
Εκείνο το οποίο σκεφτόµαστε να εφαρµόσουµε και το οποίο είναι υποχρέωση µας, είναι πλήρης 
διαφάνεια. Η διαφάνεια αυτή θα πρέπει να εφαρµοστεί πλήρως και στους ειδικούς λογαριασµούς 
και όλα τα µέλη ΔΕΠ  θα πρέπει να έχουν µία ισότιµη συµµετοχή στην ερευνητική δραστηριότητα του 
πανεπιστηµίου.

Ποιες αλλαγές δηλαδή µπορεί να οδηγήσουν στην περισσότερη διαφάνεια;
Η τήρηση όλων των νόµιµων διαδικασιών… πρέπει να σας πω ότι για τον ειδικό λογαριασµό δεν έχουν 
συνταχθεί ισολογισµοί από το 1999 και έπειτα. Αυτή είναι µία απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου 
να έχουµε µία πλήρη εικόνα του ειδικού λογαριασµού για να µπορούµε είτε να τον βελτιώσουµε, εάν 
παρουσιάζει ελλείµµατα, είτε να αξιοποιήσουµε τα όποια πλεονάσµατα ο λογαριασµός αυτός θα 
παρουσιάσει.

Άρα θεωρείτε δέσµευσή σας την κατάρτιση των ισολογισµών γιατί επιεικώς µπορούν να 
χαρακτηρισθούν ότι είναι σε εκκρεµότητα…
Επιεικώς ναι… δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το νόµο ο ισολογισµός πρέπει να συντάσσεται εντός έξι 
µηνών από την παρέλευση του ακαδηµαϊκού έτους.

Ένα θέµα που αµέσως µας ήρθε στο µυαλό, µόλις µάθαµε ότι θα καταθέσετε υποψηφιότητα… 
Ο πρόεδρος του τµήµατος δηµόσιας διοίκησης υποψήφιος σε ένα πανεπιστήµιο που καλώς 
ή κακώς για διάφορους λόγους έχει δυσφηµιστεί για την κακοδιαχείρισή του. Οπότε αυτό 
µας σπρώχνει ένα βήµα παραπέρα στο να σας θίξουµε θέµατα διαχείρισης των οικονοµικών 
του πανεπιστηµίου, πράγµα το οποίο θέλουµε να δηµοσιεύεται, θέλουµε να τίθεται σα θέµα, 
δεδοµένου ότι δε θέλουµε να απαξιώνεται το πανεπιστήµιο µας.
Τώρα έχει προηγηθεί τους µήνες που πέρασαν ένας εθνικός διάλογος για την κατάσταση στα ΑΕΙ 
και στα ΤΕΙ, υπό το πρίσµα του νόµου-πλαισίου που ήθελε να προωθήσει η κυβέρνηση. Αυτός ο 
διάλογος ανέδειξε πάρα πολλά προβλήµατα στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ, δηµιούργησε τις κινητοποιήσεις 
της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Πλέον για κάποια πράγµατα δεν µπορούµε να κρυβόµαστε πίσω από 
το δάχτυλό µας ότι δεν ισχύουν στα πανεπιστήµια, κάποια πράγµατα που µέχρι στιγµής καλώς ή 
κακώς τα αποκρύπταµε. Εν αρχή θα θέλαµε να θέσουµε το θέµα των λεγόµενων κριτηρίων για την 
αξιολόγηση του ακαδηµαϊκού έργου. Υπάρχει µία µεγάλη κριτική στο πως θα γίνεται η αξιολόγηση του 
ακαδηµαϊκού έργου από την πλευρά της ακαδηµαϊκής κοινότητας και επικεντρώνεται πέρα από το 
θέµα των σχέσεων των πανεπιστηµίων µε την αγορά και στον καθορισµό των κριτηρίων. 

Εσείς σαν πιθανός επόµενος πρύτανης και σαν άνθρωπος µε πολλά χρόνια στο πανεπιστήµιο, 
ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση;
Πρέπει να είναι αύξηση της χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων, εκσυγχρονισµός των τµηµάτων, 
παραγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου και ποσοτικού και ποιοτικού, ούτως ώστε να µπορεί το 
πανεπιστήµιο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις… εννοώ εκσυγχρονισµό κυρίως 
των προγραµµάτων των τµηµάτων. Τα τµήµατα πρέπει να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, 
πιστεύω ότι είναι το βασικό στοιχείο, δηλαδή πρέπει τα τµήµατα να εκσυγχρονίσουν τα προγράµµατα 
σπουδών ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο διεθνή µέσο όρο της ακαδηµαϊκής κοινότητας.

Είναι αρκετή η πληροφόρηση που έχει παρασχεθεί εκ µέρους της κυβέρνησης για το θέµα 
της αξιολόγησης και αν όχι, εσείς σαν ακαδηµαϊκός ποιες αρχές θα δίνατε στο ζήτηµα της 
αξιολόγησης του ακαδηµαϊκού έργου;
Η αξιολόγηση θα πρέπει να συνδέεται µε µία γενναία χρηµατοδότηση των τµηµάτων. Να έχουµε 
απαιτήσεις απ’ τα τµήµατα ώστε να παράγουν ένα βελτιωµένο ποιοτικό έργο, πρέπει όµως ταυτόχρονα 
να έχουµε τις κατάλληλες υποδοµές και τη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, χωρίς αυτό είναι 
ανέφικτο τα τµήµατα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο παρών πλαίσιο για το άσυλο ή οι υπάρχουσες 
ρυθµίσεις είναι ικανοποιητικές;
Πιστεύω ότι υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο, η ανθρώπινη όµως επιµέλεια και εφαρµογή του νόµου είναι 
απαραίτητη. 

Δηλαδή εάν εφαρµοστεί µε συνέπεια το υπάρχον πλαίσιο, δεν είναι απαραίτητο να υπάρξουν 
αλλαγές;
Μα και οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στο άσυλο εντάσσονται σχεδόν στην ίδια λογική του 
υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου. Δηλαδή υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο απλά χρειάζεται περισσότερη 
επιµέλεια και προσοχή στην εφαρµογή των διατάξεων.

Γνωρίζουµε όλοι πλέον πως πανελλαδικά αναπτύσσονται δίκτυα συνδιαλλαγής µεταξύ 
φοιτητικών παρατάξεων και υποψήφιων πρυτανικών σχηµάτων. Για εσάς το καθεστώς 
ανάδειξης πρυτανικών σχηµάτων είναι καθεστώς διαφάνειας ή µπορεί να γίνει καθεστώς 
συνδιαλλαγής;
Πιστεύω στην διαφάνεια και πιστεύω ότι η καθολική ψηφοφορία την οποία προβλέπει ο νόµος είναι µια 
προκλητική και ταυτόχρονα µια δηµοκρατική διαδικασία. 

Σκοπεύετε να πάρετε κάποια πρωτοβουλία σχετικά µε το κτιριακό θέµα του Παντείου;
Φυσικά. Θα µελετήσουµε το κτιριακό πρόβληµα του Πανεπιστηµίου. Μας εµποδίζει το γεγονός ότι 
στον προϋπολογισµό του 2007, τον υπολογισµό των δηµοσίων επενδύσεων έχουν εγγραφεί µόνο 
τρία εκατοµµύρια ευρώ, σε αντίθεση µε τον υπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων της προηγούµενης 
τριετίας όπου είχαν εγγραφεί δεκατριάµισι εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία όµως χάθηκαν γιατί δεν 
απορροφήθηκαν. Θα φροντίσουµε να επανεγγραφεί το ποσό αυτό στο λογαριασµό δηµοσίων 

επενδύσεων και ει δυνατόν να αυξηθεί προκειµένου να λυθεί το κτιριακό πρόβληµα του Πανεπιστηµίου 
γιατί πραγµατικά το Πάντειο Πανεπιστήµιο τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε µέγεθος, ήδη 
λειτουργούν δέκα τµήµατα, εποµένως είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επίλυσή του σε τουλάχιστόν 
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. 

Θα κινητοποιηθείτε ώστε να πάψουν να υπάρχουν ουρές στις γραµµατείες κατά τη περίοδο 
των δηλώσεων µαθηµάτων;
Σίγουρα. Επιδιώκουµε τη πλήρη µηχανοργάνωση όλου του φάσµατος λειτουργίας του Πανεπιστηµίου 
ώστε να µπορούν και οι δηλώσεις µαθηµάτων να γίνονται ηλεκτρονικά. Έτσι θα αποσυµφορηθούν οι 
γραµµατείες και οι φοιτητές θα εξυπηρετούνται καλύτερα.

Δεσµεύεστε ότι αυτό θα γίνει εντός της τετραετίας σας;
Ναι πιστεύουµε ότι αυτό θα γίνει. Υπάρχει βέβαια το θέµα του προϋπολογισµού του ιδρύµατος ο οποίος 
δεν έχει εγγραφεί για το προηγούµενο έτος και επίσης υπάρχει ένα πλεόνασµα οκτώ εκατοµµυρίων 
ευρώ το οποίο δεν ξέρουµε επακριβώς τί αντιπροσωπεύει και εάν υπάρχει στα ταµεία. 

Θεωρείτε ότι η διάρκεια ενός µήνα για την εξέταση ενός εξαµήνου είναι αρκετή;
Αυτό το διάστηµα ορίζει ο νόµος και θα τον εφαρµόσουµε ως έχει. Το Πανεπιστήµιο δε µπορεί να 
µετατραπεί σε ένα εξεταστικό κέντρο. Σαν καθηγητές είµαστε υποχρεωµένοι να κινηθούµε εντός του 
θεσµικού πλαισίου. 

Υπάρχει το ζήτηµα της έγκαιρης διανοµής των συγγραµµάτων. Πολλές φορές οι εκδοτικοί 
οίκοι δεν έχουν τα βιβλία ενώ οι φοιτητές έχουν τα κουπόνια. Πώς θα λυθεί αυτό;
Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι δεν φταίνε οι εκδοτικοί οίκοι αλλά ευθύνονται τα τµήµατα που 
δεν καταρτίζουν έγκαιρα το πρόγραµµα σπουδών και αυτό οδηγεί σε καθυστέρηση το τµήµα 
δηµοσιευµάτων. Θα φροντίσουµε όλοι οι φοιτητές να έχουν έγκαιρα, στην αρχή του χρόνου τα 
συγγράµµατα.

Έχει παρατηρηθεί µια µείωση της έκτασης των παρερχοµένων υποτροφιών στους 
αριστεύσαντες φοιτητές. Τί προτίθεστε να πράξετε για αυτό;
Δεν το γνωρίζω το θέµα αυτό. Σε περίπτωση που ισχύει, θα επιδιώξουµε την αύξησή τους όπως 
παλιότερα.

Ποια είναι η πρώτη σας προτεραιότητα όταν αναλάβετε το Σεπτέµβριο;
Το γενικότερο νοικοκύρεµα του Πανεπιστηµίου. Με τους πόρους που διαθέτουµε θα προσπαθήσουµε 
να βελτιώσουµε την εικόνα των αιθουσών, των γραφείων και ολόκληρου του πανεπιστηµίου. 

Έχουµε την εντύπωση πως σε περίπτωση που απευθυνθείτε στους φοιτητές και στις 
παρατάξεις θα έχετε ανταπόκρισή.
Το ελπίζω και εγώ αυτό γιατί είναι κάτι καλό για ολόκληρο το Πανεπιστήµιο.

Ο Παναγιώτης Ρουµελιώτης (του τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) σπούδασε 
οικονοµικές επιστήµες στη Γαλλία. Είναι διδάκτορας (docteur d’etat) του Πανεπιστηµίου του 
Παρισιού ΙΙ, διδάκτορας (docteur de 3e cycle) του Πανεπιστηµίου του Παρισιού Ι και πτυχιούχος 
της Σορβόνης. Διατέλεσε διαδοχικά ερευνητής και καθηγητής στο Κέντρο Σύγχρονων 
Οικονοµικών Μεθόδων στο Παρίσι, στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, στο 
Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών στην Αθήνα και στο Πανεπιστήµιο Πειραιά. 
(Από τη θέση του καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Πειραιά παραιτήθηκε το 1989 για να εκλεγεί µέλος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.) Έχει συγγράψει βιβλία, δηµοσίευσε επιστηµονικά άρθρα και 
συµµετείχε σε πολλά επιστηµονικά συνέδρια. Οι δηµοσιεύσεις του αφορούν τα οικονοµετρικά 
µοντέλα του διεθνούς εµπορίου, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, την ευρωπαϊκή ενοποίηση, την 
ελληνική οικονοµία και την παγκοσµιοποίηση.

O Ανδρέας Λύτρας γεννήθηκε στα Ιωάννινα και σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες και 
Κοινωνιολογία. Το 1989 γίνεται διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστηµίου. Διδάσκει αυτοδύναµα 
από το 1990 στο τµήµα Κοινωνιολογίας. Το 1996 εξελέγη λέκτορας και το 2000 Επίκουρος 
Καθηγητής. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ), Διευθυντής 
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) και Διοικητής στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο 
– Μπενάκειο, ΕΕΣ). Έχει γράψει πλήθος άρθρων και βιβλίων. Το γνωστικό αντικείµενο που 
διδάσκει είναι η Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων.

Οι αντιπρυτάνεις µας



Σαν εισαγωγή… 
του Οδυσσέα Κορακίδη , 
Μεταπτυχιακoύ φοιτητή Παντείου ΠΜΣ, ΧΥΨΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 
(Odisseas.wordpress.com, Odisseas1@gmail.com)

Στην κοινωνία της πληροφορίας συχνά οι λέξεις συµβολίζουν 
τεχνολογικές επαναστάσεις, πολλές µε κοινωνικές διαστάσεις. 
Πολλές φορές επίσης φεύγουν πριν καν τις γνωρίσει το ευρύ κοινό, 
γιατί κάτι νέο έρχεται να πάρει τη θέση τους.
Δέκα χρόνια πριν λέξεις όπως blog ή my space ήταν παντελώς 
άγνωστες. Ίσως ακόµη και στους ευρυµαθείς ή και τους 
ευφάνταστους. Σήµερα σε πολλούς από εµάς οι ίδιες λέξεις φέρνουν 
στο νου µας κάτι το βιωµατικό ή έστω κάτι το γνώριµο, που σύντοµα 
θα είναι και δική µας κατάκτηση.
Αν αναρωτιέται κανείς όµως γιατί αυτές οι νέες «τάσεις» δεν 
αντικαθίστανται από νέες η απάντηση δεν βρίσκεται στο οξύµωρο 
«δεν υπάρχουν νέες» αλλά στο γεγονός πως τα παραπάνω 
«εργαλεία» ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές επιθυµίες πολλών γενεών. 
Αυτό συµβαίνει πρωτίστως γιατί όλοι µας έχουµε ανάγκη να 
γυρίσουµε σε αυτό που οι σύγχρονοι ρυθµοί, συχνά µας στερούν. 
Στην ελεύθερη επικοινωνία. Σε ένα διαδικτυακό κόσµο αυτή η 
βιολογική ροπή στην επικοινωνία βρίσκει ακόµη καλύτερα πατήµατα. 
Εδώ υπάρχει διάχυτη η αίσθηση της ελευθερίας. Εδώ µπορούµε να 
ζήσουµε όσες ζωές θέλουµε. Εδώ µπορούµε µόνοι µας να ορίσουµε 
ότι έξω µας υπαγορεύεται.
Δε έχει περάσει καιρός πολύς από τότε που λίγα χρόνια πριν(όχι 
περισσότερα από 2,3) ανοίγοντας µια µεγάλης κυκλοφορίας 
εφηµερίδα, πείρε το µάτι µου κάτι για το blogs. Σήµερα στην Ελλάδα 
η κοινότητα των bloggers ξεπερνά τους 10.000! Και το µόνο σίγουρο 
είναι ότι αυτό αποτελεί µόνο την αρχή!
Τα Παντειακά νέα επιχειρούν ένα µακροβούτι στα βαθιά νερά αυτών 
των νέων τεχνολογιών. Ελπίζουµε να το απολαύσετε, κυρίως όµως 
ελπίζουµε να σας φέρουµε πιο κοντά σε ένα νέο κόσµο, τον αυριανό.  

Κάνε Μου Λιγάκι… Αdd!
της Ζωής Οικονοµοπούλου

Η σηµασία των
πολιτικών µπλογκ
Ο Δηµήτρης Σκάλκος είναι γεν. γραµµατέας της Φιλελεύθερης 
Συµµαχίας (www.greekliberals.net) και απόφοιτος του Παντείου 
Πανεπιστηµίου.

Η εφηµερίδα New York Times εµφανίζει δίπλα στον τίτλο της 
το γνωστό µότο «όλα τα νέα που αξίζει να τυπωθούν» (all the 
news that’ s fit to print). Θα ήταν όµως περισσότερο ακριβές 
να λέγαµε «όλα τα νέα που (η αρχισυνταξία της εφηµερίδας 
θεωρεί πως) αξίζει να τυπωθούν». Την παραπάνω άποψη 
έρχεται να ενισχύσει το βιβλίο του Μπέρναρντ Γκόλντµπεργκ, 
«Bias: A CBS Insider Exposes How the Media Distorts Τhe 
News», το οποίο, όπως υποδηλώνει ο τίτλος, πραγµατεύεται 
τους τρόπους προβολής των ειδήσεων από τα παραδοσιακά 
µέσα ενηµέρωσης.
Ωστόσο, το ολιγοπώλιο της ενηµέρωσης, συνέπεια των 
διαφόρων νοµικών, τεχνικών, τεχνολογικών περιορισµών, αλλά 
και των κανόνων της αγοράς, υφίσταται στις µέρες µας πίεση 
από τα περίφηµα διαδικτυακά «προσωπικά ηµερολόγια» ή 
αλλιώς «µπλογκ», όπως έχει επικρατήσει να ονοµάζονται.
Τα blogs (σύντµηση των λέξεων web log) εµφανίζονται την 
δεκαετία του 1990, παράλληλα µε την δωρεάν παροχή 
εργαλείων διαδικτυακής δηµοσίευσης. Η άνοδος τους υπήρξε 
πραγµατικά εντυπωσιακή, ενώ η µεγάλη ώθηση στα πολιτικά 
µπλογκ δόθηκε µε τον πόλεµο στο Ιράκ. Σήµερα, ο συνολικός 
αριθµός των µπλογκ παγκοσµίως έχει ξεπεράσει τα δέκα 
εκατοµµύρια. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του σχεδίου για το 
Internet και τη ζωή στην Αµερική του ερευνητικού οργανισµού 
Pew (Ιανουάριος 2005), µόνο στις Η.Π.Α. περισσότερα 
από πενήντα δύο εκατοµµύρια άτοµα διαβάζουν µπλογκ σε 
καθηµερινή βάση. Τα πέντε µεγαλύτερα πολιτικά µπλογκ 
των Η.Π.Α. έχουν επισκεψιµότητα περίπου εκατό χιλιάδων 
«χτυπηµάτων» ηµερησίως. Η επιρροή των πολιτικών µπλογκ 
στις αµερικανικές προεδρικές εκλογές στις εκλογικές 
καµπάνιες είναι τόσο σηµαντική, ώστε να αναφέρονται ως 
ο «πέµπτος πυλώνας» της πολιτικής ζωής. Για τον Μπράιαν 
Άντερσον, συγγραφέα του πολύκροτου βιβλίου «South Park 
Conservatives: The Revolt Against Liberal Media Bias», τα 
µπλογκ (όπως και η καλωδιακή τηλεόραση) συντέλεσαν στην 
ανατροπή της ιδεολογικής ηγεµονίας των Δηµοκρατικών µέσω 
των παραδοσιακών µέσων ενηµέρωσης (µεγάλα τηλεοπτικά 
δίκτυα, εφηµερίδες, ιστοσελίδες), γεγονός που τελικά 
επέτρεψε την εκλογική κυριαρχία των Ρεπουµπλικάνων τα 

τελευταία χρόνια.
 Προκειµένου να αντιληφθούµε τη σηµασία των πολιτικών 
µπλογκ, πρέπει να σταθούµε στα παρακάτω σηµεία:

•  Διαδραστικότητα. Τα µπλογκ επιτρέπουν την άµεση 
αντίδραση-ανάδραση των αναγνωστών, επιτυγχάνοντας µία 
µοναδική διαδραστικότητα, µε προφανείς συνέπειες στην 
άσκηση ανεµπόδιστης και άµεσης κριτικής.

 
•  Συµµετοχή. Η διάδοση των πολιτικών µπλογκ συµβάλει στη 

διαµόρφωση µίας κουλτούρας πολιτικής συµµετοχής και 
στην ανάπτυξη µίας παγκόσµιας κοινωνίας πολιτών.

 
•  Ανάδειξη θεµάτων. Τα πολιτικά µπλογκ συµβάλουν στην 

ανάδειξη, τον καθορισµό των κυρίαρχων θεµάτων «από τα 
κάτω».

 
•  Έλεγχος της είδησης. Τα µπλογκ συχνά διαµορφώνουν 

ισχυρά δίκτυα αντιπληροφόρησης, το περιεχόµενο των 
οποίων δεν µπορεί να αγνοηθεί από την κοινή γνώµη. 
Ελέγχουν την αξιοπιστία των πηγών και την ορθότητα των 
ειδήσεων και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν αποκαλύψει 
λάθη, παραλείψεις ή ακόµη και σκόπιµες διαστρεβλώσεις, 
στον τρόπο κάλυψης και προβολής ενός γεγονότος. 

 
•   Οριζόντια ιεράρχηση της είδησης. Κατά ένα πρωτόγνωρο 

τρόπο, η ανάπτυξη των µπλογκ επιτρέπει την ανατροπή 
των κάθετων ιεραρχικών δοµών του συµβατικού γραπτού 
και ηλεκτρονικού Τύπου, αποφεύγοντας τον σκόπελο του 
αρχισυντάκτη, που λειτουργεί ως θεµατοφύλακας της 
ενηµέρωσης. 

 Είναι ενδεικτικό ότι στη δηµιουργία προσωπικών µπλογκ 
καταφεύγουν ακόµη και καταξιωµένοι δηµοσιογράφοι, 
προκειµένου να δηµοσιοποιήσουν απόψεις τους που για 
µια σειρά από λόγους δεν φιλοξενούνται στα έντυπα όπου 
απασχολούνται. 
 Ουσιαστικά, τα πολιτικά µπλογκ συµβάλουν στον 
εκδηµοκρατισµό της πολιτικής επικοινωνίας και στην 
προαγωγή της πολιτικής συµµετοχής. Ο γνωστός µελετητής 
του «κοινωνικού κεφαλαίου» Ρόµπερτ Πούτναµ υπογραµµίζει 
ότι, «η πολιτική κουλτούρα του διαδικτύου είναι ανεπιφύλακτα 
ελευθεριακή». Πραγµατικά, θα λέγαµε πως τα µπλογκ είναι εξ 
ορισµού συµµετοχικά και αντι-αυταρχικά.
Οι Ντάνιελ Ντρέζνερ και Χένρυ Φάρελ επισηµαίνουν πως τα 
µπλογκ µπορούν να επηρεάσουν την πολιτική επικοινωνία 

ακόµη και σε κράτη µε ανεξάρτητη αγορά µέσων ενηµέρωσης 
όπως, για παράδειγµα, το Ιράν. Έτσι σήµερα, τα φαρσί 
αποτελούν την τέταρτη περισσότερο διαδεδοµένη γλώσσα στην 
«µπλογκόσφαιρα», προσφέροντας εναλλακτική πληροφόρηση 
στους περιορισµούς του αντιπολιτευόµενου τύπου στο Ιράν. 
Πρόκειται πραγµατικά για µοναδικό φαινόµενο, αν αναλογιστεί 
κάποιος πως µόλις πριν από πέντε χρόνια δεν υπήρχαν 
καθόλου µπλογκ στη χώρα. Ο Χοσεΐν Ντερακσάν, ο πρώτος 
ιρανός µπλόγκερ, επισηµαίνει χαρακτηριστικά ότι, «το Ίντερνετ 
άνοιξε ένα νέο εικονικό χώρο ελευθερίας του λόγου, σε µία 
χώρα που οι “ρεπόρτερ χωρίς σύνορα” έχουν καταγράψει ως 
την “µεγαλύτερη φυλακή για δηµοσιογράφους στον κόσµο”». 
Η εντυπωσιακή ιστορία των ιρανικών µπλογκ καταγράφεται στο 
βιβλίο της Νασρίν Αλαβί (ψευδώνυµο) µε τίτλο «We Αre Iran: 
Τhe Persian Blogs».
Είναι αυτονόητο πως, η επιρροή των µπλογκ εξαρτάται, 
σε αποφασιστικό βαθµό, από τις διαθέσεις των κρατικών 
αρχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυβερνήσεις, όπως η 
κινεζική, επιβάλουν αυστηρούς περιορισµούς στη χρήση του 
διαδικτύου, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί οι πρώτες διώξεις 
«µπλόγκερ» σε κράτη όπως, µεταξύ άλλων, η Κίνα και το Ιράν. 
Τελευταίο περιστατικό η καταδίκη και φυλάκιση του αιγύπτιου 
µπλογκερ Καρίµ Αµπντούλ Ναµπίλ η κριτική του οποίου κρίθηκε 
προσβλητική για το Ισλάµ. 
Τα µπλογκ, όµως πλέον, αποδεικνύουν τη δύναµη τους να 
ωθούν σε πολιτική δράση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
κινητοποίηση της «µπλογκόσφαιρας» οδήγησε σε παγκόσµια 
παράσταση διαµαρτυρίας προς τις πρεσβείες της Αιγύπτου ανά 
τον κόσµο µε άξονα αναφοράς τον ιστότοπο freekareem.org.
Ακόµη, η ταχεία διάδοση των µπλογκ θέτει µία σειρά 
ζητηµάτων (παραπληροφόρηση, µισαλλόδοξα µηνύµατα, 
πνευµατικά δικαιώµατα, κ.λπ.), για την αντιµετώπιση των οποίων 
πρέπει ίσως να εξεταστεί η καθιέρωση ενός κοινού κώδικα 
δεοντολογίας για την καταχώρηση κειµένων και σχολίων, µε 
στόχο την προαγωγή του πλουραλισµού, της γνώσης και της 
ανεκτικότητας, µέσα από τον σεβασµό της διαφορετικότητας 
των αντιλήψεων και της προσωπικότητας των συµµετεχόντων 
καθώς και της διασφάλισης της εγκυρότητας των ειδήσεων. 
Το 1644 ο Μίλτον γράφει το σπουδαίο έργο «Areopagitica»,  
µε υπότιτλο «οµιλία για την ελευθερία της έκδοσης χωρίς 
προέγκριση». 
Για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία της πολιτικής επικοινωνίας, 
ο έλεγχος της πληροφορίας δεν βρίσκεται στον αποκλειστικό 
έλεγχο της κρατικής εξουσίας ή των κυρίαρχων µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης. Το όραµα του Μίλτον φαίνεται να γίνεται 
πραγµατικότητα, τρεισήµισι αιώνες µετά.

ÁöéÝñùìá: New Media

Πες µου ότι είσαι από αυτούς που οι λέξεις My Space, 
δεν τους λένε απολύτως τίποτα; Αν ναι, καιρός να 
µάθεις τί παίζεται γύρω σου… Το My Space είναι το πιο 
δηµοφιλές (ή αλλιώς trendy ) κοινωνικό διαδικτυακό 
site, το οποίο παρέχει ένα δίκτυο φίλων, προσωπικών 
προφίλ, φωτογραφιών, µουσικής και video.  Πρόκειται 
µε άλλα λόγια, για έναν δικτυακό τόπο κοινότητας, 
όπου καλλιτέχνες, ποζέρια ή απλώς ανέµελα τυπάκια 
δηµιουργούν προφίλ, δηµοσιεύοντας στοιχεία για τους 
ίδιους (ωωω!), τα ενδιαφέροντά τους, φωτογραφίες τους, 
video, καθώς επίσης και συµπιεσµένη µουσική. 
Η τρέχουσα υπηρεσία  My Space ιδρύθηκε τον Ιούλιο 
του 2003 από τον Tom Anderson, ενώ αποτελεί πλέον 
εκπληκτικό σηµαίνον µέρος της σύγχρονης δηµοφιλούς 
κουλτούρας. Υπολογίζεται ότι κάθε µέρα επισκέπτονται 
το My Space διακόσιες τριάντα χιλιάδες άτοµα! Τα 
προφίλ περιέχουν έναν τοµέα µε «ενδιαφέροντα», ένα 
µε «λεπτοµέρειες», ένα χώρο φίλων του χρήστη, καθώς 
επίσης και ένα blog µε στάνταρ χώρους για καταγραφή 
εντυπώσεων. Υπάρχει ακόµα µια εσωτερική µηχανή 
αναζήτησης και ένα σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Ο µουσικός τοµέας του My Space, που είναι και ο πιο 
δηµοφιλής, έχει βοηθήσει πολλά ανερχόµενα ερασιτεχνικά 
συγκροτήµατα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
η αγγλική µπάντα «Arctic Monkeys» οι οποίοι σήµερα, 
θεωρούνται από τα πλέον πετυχηµένα νέα συγκροτήµατα 
στον κόσµο και οφείλουν µεγάλο µέρος της επιτυχίας τους 
στο My Space, όπως επίσης και η Lily Allen (ναι, ναι αυτή 
που συνδυάζει τουαλέτα µε τιποτένιο αθλητικό). 
Το My Space έχει επιτρέψει τη δηµιουργία των 
«διασηµοτήτων του My Space», δηµοφιλών ατόµων (ή 

αλλιώς ψώνιων) που προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες 
φίλων. Κλασική διαδικτυακή σταρούµπα φαίνεται να είναι, 
για παράδειγµα, ο Tom Anderson. Ένας εικοσιεννιάχρονος 
τύπος, που ως κολλητός κάθε µέλους του My Space, το 
παλικάρι είναι ένας από τους διασηµότερους ανθρώπους 
του πλανήτη. Πώς; Η φωτογραφία του βρίσκεται στην 
κορυφή της λίστας φίλων κάθε χρήστη του My Space 
(=κάνει add αβέρτα). Από όλες τις απόψεις, το My 
Space είναι ένα από τα κορυφαία site του διαδικτύου. 
Και για να σε εντυπωσιάσω: τρεισήµισι εκατοµµύρια νέοι 
χρήστες εγγράφονται κάθε µήνα! Αυτοί που πραγµατικά 
επωφελούνται από το My Space, είναι οι φιλόδοξοι νέοι 
µουσικοί. Δε χρειάζονται τη βιοµηχανική δύναµη των 
εκστρατειών του marketing ή ένα µεγάλο σκάνδαλο. 
Αυτό το οποίο έχουν, είναι το My Space, την πιο ορµητική 
στρατηγική marketing... Το «My Space bands», κρατάει 
τα έξοδα παραγωγής και προώθησης όσο το δυνατόν πιο 
χαµηλά. Χαρίζουν τα δυο ή τρία καλύτερα τραγούδια τους 
ως κοµµάτια download, και χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 
και τη δύναµη των e-mail για να δηµιουργήσουν κοινό 
πεινασµένο για νέα µουσική... Το µόνο που έχεις να 
κάνεις, είναι να φτιάξεις ένα προφίλ. Η νέα πραγµατικότητα 
θέλει το κοινό να µην ακούει ραδιόφωνο, ούτε να 
«σαπίζει» µπροστά στο MTV. Θέλει το κοινό να είναι online 
συνδεδεµένο.  



Στο διαδίκτυο...
Τα group πoυ υπάρχουν στο HI5 και τα οποία αναφέρονται 
στο Πάντειο είναι τα εξής:

•  Panteion University Athens Greece. δηµιουργήθηκε 
στις 20 Σεπτεµβρίου 2005, αριθµεί  169 µέλη και ως 
δηµιουργός του εµφανίζεται η Mireille.

•  Panteion University. Δηµιουργήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 
2005 αριθµεί 55 µέλη και δηµιουργήθηκε από τον 
Michail.

•  Panteio. Δηµιουργήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 
2006,αριθµεί 64 µέλη και ως δηµιουργός εµφανίζεται ο 
tasos.

•  Panteio panepistimio. Δηµιουρήθηκε από τη Mariza στις  
21 Ιουνίου 2005 και αριθµεί 557 µέλη.

•  Panteio_join in! . Δηµιουργήθηκε από τη Renata στιε 27 
Οκτωβρίου 2005 και αριθµεί 93 µέλη.

•  Super Panteio. Δηµιουργήθηκε στις 27 Μαΐου 2006 από 
την Catherine και αριθµεί 19 µέλη.

Πλην των παραπάνω που απευθύνονται στο πανεπιστήµιο 
συνολικά υπάρχουν και group τα οποία απευθύνονται στα 
µέλη συγκεκριµένων τµηµάτων του πανεπιστηµίου µας 
όπως:

•  KOINWNIOLOGOI.Δηµιουργήθηκε στις 30 Αυγούστου 
2006, αριθµεί 9 µέλη και ως δηµιουργός του 
εµφανίζεται η Nikoletta.

•  EMPO PANTEIO. Δηµιουργήθηκε στις 17 Ιουνίου 2006 
από την Iris και αριθµεί 42 µέλη.

•  Tmima Psyxologias (Panteio). Δηµιουργήθηκε στις 4 
Ιανουαρίου 2007 , αριθµεί 4 µέλη και ως δηµιουργόs 
του εµφανίζεται ο Stefanos.

Σε περίπτωση που παραλείψαµε κάποιο group ζητάµε 
συγγνώµη η έρευνα βασίστηκε στο ήδη υπάρχον search 
machine του site.

Το digg.com αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα social media. Πρόκειται 
ουσιαστικά για µια πλατφόρµα που επιτρέπει στους χρήστες της να 
προτείνουν στους υπόλοιπους περιεχόµενο που βρίσκεται on-line, µε τη 
µορφή ενός συνδέσµου (link), ενός τίτλου και µιας µικρής περίληψης. 
Η καταχώριση αυτή κατόπιν ψηφίζεται από όλη τη (δυνητική) κοινότητα 
µε το πάτηµα ενός απλού κουµπιού και ανάλογα µε τη δηµοφιλία 
και απήχησή της ιεραρχείται (πάνω-πάνω οι δηµοφιλείς και πιο κάτω 
οι λιγότερο) και κατηγοριοποιείται χρονολογικά (τα δηµοφιλέστερα 
σήµερα, αυτή τη βδοµάδα, το µήνα, φέτος, κ.τ.λ.). Πρόκειται δηλαδή 
για ένα φίλτρο του web (user-generated news filter ονοµάζεται 
επίσηµα) που διαπνέεται από µια εντελώς δηµοκρατική πρακτική, µια 
«διαδικτυακή εφηµερίδα» που για «δηµοσιογράφους» έχει ΟΛΟΥΣ 
τους ανθρώπους που παράγουν και δηµοσιεύουν περιεχόµενο στο 
Ιnternet (ακόµα και πραγµατικούς δηµοσιογράφους τα κείµενα των 
οποίων ανεβαίνουν στις επίσηµες ιστοσελίδες των µέσων για τα οποία 
εργάζονται) και «αρχισυντάκτες» –που επιλέγουν τί χρήζει αναφοράς 
αλλά και τί θα µπει στο πρωτοσέλιδο– περί τους ένα εκατοµµύριο (!) 
εγγεγραµµένους χρήστες, την κοινότητα δηλαδή που τροφοδοτεί εξ 
ολοκλήρου τη λειτουργία του εν λόγω site. Προσθέστε δε ότι πρέπει 
να είναι κανείς εγγεγραµµένος χρήστης για να προτείνει κάτι αλλά 
να ψηφίσει µπορεί ο οποιοσδήποτε, κάτι που ανεβάζει τον αριθµό 
«αρχισυντακτών» σε πολύ παραπάνω του ενός εκατοµµυρίου.
Σε αυτή τη λογική, τις τελευταίες µέρες του Απριλίου ανέβηκαν 
στο digg.com ορισµένοι σύνδεσµοι προς blogs και forums που 
είχαν δηµοσιεύσει το δεκαξαψήφιο κλειδί που σπάει τους κωδικούς 
προστασίας αντιγραφής της νέας γενιάς των DVD, που αυτόν τον καιρό 
αρχίζει να προωθείται, των HD-DVD. Οι διαχειριστές του digg.com 
(που δεν αριθµεί συνολικά παραπάνω από δεκαπέντε εργαζόµενους) 
σκέφτηκαν να προλάβουν τις προειδοποιήσεις ή ακόµα και τις 
µηνύσεις από τις µεγαλοεταιρίες της βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας 
και να αφαιρέσουν τους επίµαχους –και ούτως ή άλλως λίγους σε 
αριθµό– συνδέσµους προς τον πειρατικό κωδικό, πιστεύοντας ότι 
θα αποσιωπήσουν το γεγονός και θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο (η 
εταιρία που παράγει τα HD-DVD τυχαίνει να είναι και σπόνσορας του 
digg.com). Οι χρήστες όµως του digg.com παρατήρησαν την αλλαγή 
και έδωσαν περισσότερη σηµασία στο γεγονός απ’ όσο πίστεψαν 
οι υπεύθυνοι του site αναγκάζοντάς τους έτσι να δικαιολογήσουν 
µέσα από το επίσηµο blog τους την ενέργειά τους αυτή λέγοντας 
ότι θα πρέπει να συµµορφωθούν µε τους νόµους περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας για να µη θέσουν τη λειτουργία του site σε κίνδυνο, αλλά ότι 
παρόλα αυτά το site δε χάνει σε τίποτα το δηµοκρατικό του χαρακτήρα 
και ότι ευχαριστούν για την κατανόηση. Για µια ακόµη φορά όµως οι 
διαχειριστές του digg.com έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους.
Αυτό που ακολούθησε (ειρωνία: την Πρωτοµαγιά) όχι µόνο δεν ήταν 
µια συγκαταβατική κατανόηση του προβλήµατος αλλά η µεγαλύτερη 

ανταρσία στη (µικρή) ιστορία των social media: Σε λίγες ώρες η 
κεντρική σελίδα του digg.com, µε τις δηµοφιλείς καταχωρίσεις 
είχε βοµβαρδιστεί από εκατοντάδες συνδέσµους προς άρθρα σε 
blogs, sites και forums µε χιλιάδες ψήφους ο καθένας, που είτε 
δηµοσιοποιούσαν εκ νέου τους κωδικούς, είτε έκαναν κάτι παραπάνω 
από σκληρή κριτική στο digg.com, τη βιοµηχανία του θεάµατος και 
τους νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας που συνοψίζονταν στο ότι 
«το digg.com είµαστε εµείς και αν αυτό δεν το σεβαστείτε θα µείνετε 
µόνοι σας εσείς και η πλατφόρµα σας κι εµείς θα ανοίξουµε µια 
καινούργια». Η είδηση της ανταρσίας µεταδόθηκε αστραπιαία σε όλο 
το Ιnternet και έφτασε µέχρι τους µεγαλύτερους ειδησεογραφικούς 
οργανισµούς δοθέντος του γεγονότος ότι το digg.com αν και µόνο 
δύο χρόνων αποτελεί ένα site ογκόλιθο στο web που βρίσκεται 
ήδη µέσα στα εκατό δηµοφιλέστερα και χαίρει γενικής εκτίµησης 
και εµπιστοσύνης ως ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα δηµοκρατικού 
πειράµατος –στάσεις από τις οποίες δεν εξαιρούνται και οι 
µεγαλύτερες διαφηµιστικές του κόσµου.
Το site του digg.com έπεσε –είτε από την τεράστια επισκεψιµότητα 
είτε για να κερδίσουν χρόνο οι υπεύθυνοι και να σκεφτούν τί ακριβώς 
θα κάνουν– και όταν µερικές ώρες αργότερα τα φώτα άναψαν πάλι, 
στο επίσηµο blog του digg.com βρισκόταν ένα νέο άρθρο µε τίτλο τον 
ίδιο τον κωδικό φαρδύ-πλατύ (!) που στο κυρίως µέρος του ανέφερε 
ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι χρήστες του digg.com έκαναν  κατανοητές 
µε σαφήνεια τις επιθυµίες τους και ότι τίποτα δε θα διαγραφεί από 
εδώ και πέρα ενώ αυτή τη φορά κατέληγε, όχι σε κάποια έκκληση 
για κατανόηση της αναγκαιότητας βιωσιµότητας του site αλλά στο 
αµίµητο «If we lose, then what the hell, at least we died trying» («Κι αν 
χάσουµε, τί στο καλό; Τουλάχιστον θα πεθάνουµε προσπαθώντας»).  
Με λίγα λόγια οι υπεύθυνοι του digg.com µετέτρεψαν το φιάσκο 
σε επανάσταση, δηλαδή όχι µόνο άφησαν να ανέβουν οι επίµαχοι 
κωδικοί, αλλά τους ανέβασαν κι αυτοί οι ίδιοι, απεµπολώντας και την 
όποια προστασία µπορεί να τους δώσει το section230 (νόµος που 
προστατεύει τους παρόχους υπηρεσιών  Ιnternet για το περιεχόµενο 
που εισάγουν τρίτοι κάνοντας χρήση της υπηρεσίας τους). Μένει 
τώρα να δούµε ποια ακριβώς θα είναι η συνέχεια του αγώνα. Το 
σκορ πάντως στις 2 Μαίου σε µια αναζήτηση του κωδικού στο 
Google έδειχνε πενήντα οκτώµισι χιλιάδες αποτελέσµατα, δώδεκα 
ώρες αργότερα εξακόσιες ενενήντα µία χιλιάδες ενώ τη στιγµή 
που γράφονται αυτές εδώ οι γραµµές (13 Μαίου) ένα εκατοµµύριο 
διακόσιες δέκα χιλιάδες! Όπως και να έχει, εξελίξεις και γεγονότα 
σαν κι αυτά είναι κάτι το εντελώς νέο, καθότι είναι απόρροια ενός νέου 
φαινοµένου του οποίου γινόµαστε µάρτυρες εδώ και µερικά χρόνια, 
µιας νέας πρακτικής, ενός δηµοκρατικού πειράµατος που ακόµα κάνει 
τα πρώτα αλλά όπως φαίνεται όχι και τόσο δειλά του βήµατα. Είναι 
αυτό που στη γλώσσα των ιντερνετικών εφαρµογών έχει επικρατήσει µε 
έναν αρκετά θολό τρόπο ως προς το τί εννοεί ο καθένας να ονοµάζεται 
web 2.0. Αν και ο όρος παραπέµπει σε µια «επόµενη γενιά» του web, 
δεν αναφέρεται σε µια αναθεώρηση των τεχνικών που προσδιορίζουν 
την αρχιτεκτονική του, αλλά στους διαφορετικούς τρόπους µε τους 
οποίους έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται η πλατφόρµα του web. Νέα 
συστήµατα που έχουν ως πυρήνα τους µεγάλες δυνητικές κοινότητες 

από απλούς χρήστες, 
υπηρεσίες φιλοξενίας 
ψηφιακού περιεχοµένου 
και interfaces που δεν 
απαιτούν καµία ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία από τους 
χρήστες τους για να 
τα χειριστούν (και όλα 
αυτά χωρίς κανενός 
είδους άµεση χρηµατική 
επιβάρυνση) έρχονται σιγά-σιγά στο προσκήνιο και καταλαµβάνουν ένα 
τεράστιο κοµµάτι της on-line δραστηριότητας. Τα blogs, τα podcasts, 
τα wikis, τα social bookmarking και networking sites, τα P2P (οµότιµα 
δίκτυα) αποτελούν τους πυλώνες ενός κοινωνικού (όπως υπαγορεύει 
η απήχησή τους) πλέον φαινοµένου στο οποίο ο απλός κόσµος,  ο 
πολίτης –και όχι πλέον µόνο οι computer geeks– κάνοντας χρήση 
των νέων µέσων µετατρέπεται σιγά-σιγά από παθητικός ακροατής, 
τηλεθεατής και αναγνώστης, από παθητικός καταναλωτής δηλαδή 
µεντιακών προϊόντων, σε ενεργητικό παραγωγό, χρήστη και αναζητητή 
περιεχοµένου. Τα νέα ψηφιακά µέσα και οι νέες πλατφόρµες που 
στηρίζονται στο web δίνουν τη δυνατότητα –δυνητικά στον καθένα 
µας– να παράγει, να δηµοσιεύει, να διανέµει και να διακινεί δικό του 
περιεχόµενο, να αλληλεπιδρά, να οργανώνεται, να οργανώνει, να 
ταξινοµεί, να ψηφίζει, να µοιράζεται, να δικτυώνεται, να συνεργάζεται 
και να πραγµατοποιεί συναλλαγές. Με τον πρακτική αυτή και µε 
δεδοµένη την διαρκώς αυξανόµενη διείσδυση των (broadband) 
συνδέσεων στο Ιnternet απλώνεται ένα καινούργιο νεοµεσικό σενάριο 
που σύµφωνα µε τους υπερ-ενθουσιώδεις υποστηρικτές του Ιnternet 
υπαγορεύει τη µετάβαση από τη διανοµή στην πρόσβαση, από τη 
µονόδροµη επικοινωνία στη διάδραση, από τη γραµµικότητα στο 
υπερ-κείµενο, από τη µονοµεσικότητα στην πολυµεσικότητα, από την 
περιοδικότητα στον πρώτο-χρόνο, από τα media στο περιεχόµενο, 
συνολικότερα: από τη διαµεσολαβηµένη στην απο-διαµεσολαβηµένη 
επικοινωνία. Ωστόσο, ενώ η µεγάλη ισχύς της ιδέας της ηλεκτρονικής 
δηµοκρατίας εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι τρέχουσες τάσεις της 
τεχνολογίας της επικοινωνίας µπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες 
να σπάσουν το µονοπώλιο των τηλεοπτικών δικτύων, των µεγαλο-
εκδοτικών οργανισµών, της βιοµηχανίας του θεάµατος και διανοµής 
περιεχοµένου, ακόµα και των πολιτικών  που αυτή τη στιγµή ελέγχουν 
και καθορίζουν το τί και πώς µπορεί να βρεθεί στα χέρια ενός 
ανθρώπου, η µεγάλη της αδυναµία είναι ότι µπορεί πολύ πιο εύκολα 
να καταστεί ένα ακόµη προϊόν και να εµπορευµατοποιηθεί παρά να 
ερµηνευθεί και κατανοηθεί ως πρακτική από τον απλό πολίτη, από τον 
καθένα µας. Η ηλεκτρονική δηµοκρατία βασίζεται στην τεχνολογία 
αλλά δεν προκύπτει απ’ αυτή…

O Ζαφείρης Καραµπάσης είναι µεταπτυχιακός φοιτητής και 
διενεργεί µια έρευνα µε τίτλο “Ελληνόφωνοι bloggers: Προφίλ, 
κίνητρα και πρακτικές”.  (http://blog-ereuna.blogspot.com)

e-topia



Η Διεθνής Αµνηστία 
Πάει Κατασκήνωση...
τoυ Βασίλη Θανόπουλου

Μπορεί η τρέλα να µην πάει στα βουνά, πάνε όµως τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Η Διεθνής Αµνηστία  διοργανώνει και φέτος Εκπαιδευτική 
Κατασκήνωση Νέων για τον Ακτιβισµό και τα Ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Ένα πανέµορφο χωριό στα Τζουµέρκα είναι ο χώρος όπου αυτό το 
καλοκαίρι θα συναντηθούν νέοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα µε στόχο 
να προβληµατιστούν και να διασκεδάσουν. Μέσω ενός βιωµατικού 
προγράµµατος οι συµµετέχοντες θα µάθουν να αναπτύσσουν δεξιότητες 
και γνώσεις για το πως µπορούν να δραστηριοποιηθούν δηµιουργικά στη 
γειτονιά, στην πόλη, στη σχολή. Μην το σκέφτεσαι. Έλα να µάθεις και να 
περάσεις καλά σε αυτή τη µεγάλη ανθρώπινη παρέα. Όλα αυτά σε ένα 
ειδυλλιακό περιβάλλον.
Εσύ που ενδιαφέρεσαι πρέπει να ξέρεις ότι: Η εκπαιδευτική κατασκήνωση 
θα πραγµατοποιηθεί στο χωριό Κέδρος σε µια καταπράσινη έκταση 
σαρανταπέντε στρεµµάτων, ιδανική για fun-fun δραστηριότητες, όπως 
rafting, ιππασία, πεζοπορία. (Τα έξοδα µεταφοράς θα καλυφθούν από 
τους συµµετέχοντες). Οι συµµετέχοντες πρέπει να φτάσουν στο χώρο της 
Κατασκήνωσης την Πέµπτη 12 Ιουλίου. Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί την 
Τρίτη 17 Ιουλίου. Το κόστος είναι 75€ (στο ποσό συµπεριλαµβάνονται όλα 
τα έξοδα διαµονής και πλήρους διατροφής).
Ηλικία συµµετεχόντων: 18-24 χρονών

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2007
Πληροφορίες: 210-3600628 (υπεύθυνη επικοινωνίας: Μάττα Σαµίου) 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το δασικό χωριό:
www.guesthousekedros.com 
Αιτήσεις στο www.amnesty.org.gr

Αριστοτελική φιλοσοφία: 
από το παρελθόν για το µέλλον
της Σπυριδούλας Μεταλληνού

Ο Αριστοτέλης είναι ένας από τους Έλληνες φιλοσόφους που άσκησαν σηµαντικότατη και καταλυτική 
επίδραση στη διαµόρφωση του ορθολογικού «Δυτικού» τρόπου σκέψης. Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη 
συνίσταται τόσο στην εξερεύνηση της ψυχής, όσο και στην κατανόηση του υλικού κόσµου που µας περιβάλλει. 
Έτσι, δεν περιορίστηκε στη σφαίρα του αφηρηµένου, αλλά αντίθετα το έργο του συνεισέφερε στην ανάπτυξη 
πλήθους επιστηµών, όπως της πολιτικής, της οικονοµίας, των µαθηµατικών, της φυσικής, της αστρονοµίας, της 
βιολογίας και της πληροφορικής.
Η επιστηµονική του ακρίβεια καταπλήσσει ακόµη και σήµερα τους σύγχρονους ερευνητές, ενώ δεκάδες 
πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσµο µελετούν το έργο του και ανακαλύπτουν συνεχώς 
σύγχρονες εφαρµογές της σκέψης του. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι έχουν ιδρυθεί παγκοσµίως και λειτουργούν 
από αιώνων πάνω από τετρακόσιοι Αριστοτελικοί Όµιλοι! Στη «σύγχρονη» χωρά µας, εντούτοις, το έργο του 
Σταγειρίτη δε διδάσκεται σε κανένα πανεπιστήµιο ή άλλη σχολή παρά το γεγονός ότι η διδασκαλία του (και 
ιδιαιτέρα του «Οργάνου») θα ήταν ανεκτίµητης αξίας για όλους εµάς τους Νεοέλληνες. Θα µαθαίναµε πάνω 
απ’ όλα να σκεφτόµαστε, να αξιολογούµε τον κυκεώνα των πληροφοριών και της «γνώσης» που δεχόµαστε 
καθηµερινά και να µην είµαστε παθητικοί δεκτές του ότι µας «σερβίρουν».

Αυτό το κενό συστηµατικής ενασχόλησης µε την Αριστοτελική φιλοσοφία στη χώρα µας ήρθε να καλύψει ο 
Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών, ένα κοινωφελές πολιτιστικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
δηµιουργήθηκε το 2002 από γνήσιους εραστές της φιλοσοφίας. Οι δραστηριότητες του περιλαµβάνουν 
διαλέξεις φιλοσοφικού και επιστηµονικού περιεχοµένου στο Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου Αθηναίων (την 
πρώτη Τετάρτη κάθε µήνα στις 19:00), µαθήµατα Αριστοτελικής φιλοσοφίας από τον κ. Αριστείδη Παπανδρέου 
(συγγραφέα και µελετητή του Αριστοτέλη) στην Εστία Νέας Σµύρνης, εκπαιδευτικές εκδροµές σε σηµαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους καθώς και συµπόσια Αρχαιολογικής Γαστρονοµίας. Η είσοδος στα µαθήµατα και τις 
διαλέξεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες του Αριστοτελικού Οµίλου Αθηνών µπορείτε να 
βρείτε στο δικτυακό του τόπο www.aoa.gr . Εκεί επίσης µπορείτε να «κατεβάσετε» παλαιότερες διαλέξεις και 
ηχογραφήσεις των µαθηµάτων, καθώς και αρχαία κείµενα του φιλοσόφου. Όσοι έχετε, λοιπόν, φιλοσοφικές 
ανησυχίες και «ορέγεσθε του ειδέναι» µη διστάζετε! Ο Αριστοτέλης έχει πολλά να µας προσφέρει και ίσως είναι 
σήµερα πιο χρήσιµος από ποτέ.

Μια Παντειακιά  Στο Πρώην 
Ανατολικό Μπλοκ!
Καρύδι Αναστασία, 3ο έτος ΔΕΣ, natassakaridi@yahoo.gr

Πώς µπορεί να βρέθηκε µια φοιτήτρια του Παντείου 
στην βορινή Ρίγα της Λετονίας; Μετά τα γεγονότα 
της εγκατάλειψης της εξεταστικής, και γενικά του 
χειµερινού εξάµηνου, λόγω των φοιτητικών αγώνων, 
αποφάσισα να αγωνιστώ κι εγώ µε την σειρά µου για το 
κοινό καλό. Έτσι πληροφορήθηκα για την ευρωπαϊκή 
εθελοντική υπηρεσία που σου δίνει την δυνατότητα να 
δουλέψεις εθελοντικά σε ένα φορέα της επιλογής σου, 
στην χώρα που σου αρέσει από τρεις εβδοµαδες έως 
δώδεκα µήνες. 
Η επιλογή της χώρας έγινε εφόσον το λεγόµενο project 
µου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, όποτε δεν έχασα 
χρόνο και υπέβαλλα την αίτηση µου για να ξεκινήσω την 
δουλεία.
Βρίσκοµαι στην Λετονία από τον Μάρτιο και δουλεύω σε 
µια Μ.Κ.Ο. µε την ονοµασία Youth For United Europe, 
καθώς και στο κέντρο ευρωπαϊκής πληροφόρησης 
της Κοµισιόν, στη Ρίγα. Η εθελοντική µου «θητεία» 
λήγει τέλος Αυγούστου, οπότε και επιστρέφω Ελλάδα 
και στην παντειακή πραγµατικότητα της εξεταστικής! 
Μέσα όµως από αυτό το άρθρο θα ήθελα να µοιραστώ 
µε όλους την εµπειρία του εθελοντισµού. Ξέρετε, ο 
εθελοντισµός δεν συνεπάγεται µόνο τη συµµετοχή στον 
Ερυθρό Σταυρό ή στη Διεθνή Αµνηστία ή το να είσαι 
µέλος της Green Peace. Αυτή την στιγµή υπάρχουν 
σε όλη την Ευρώπη δέκα χιλιάδες εθελοντές της 
ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας από δεκαέξι 
έως τριάντα ετών τους, οποίους συντηρεί –γιατί δεν 
λαµβάνουν κανονικό µισθό– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Και γιατί όλο αυτό; Τί έχει να κερδίσει η Κοµισιόν από 
τους εθελοντές; Τί προσφέρει ένας εθελοντής στην 
ευρωπαϊκοί Ένωση; Πώς µπορεί να γίνεται δεκτός 
ένας άνθρωπος ανειδίκευτος πολλές φορές σε ένα 
πόστο ας πούµε π.χ. στην Μεγάλη Βρετανία; Όλες 
αυτές τις ερωτήσεις µου έκαναν καθηµερινά σε όλες 
τις ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που έχω λάβει µέχρι τώρα 
µέρος. 
Λοιπόν, αρχικά η δουλεία του εθελοντή δεν είναι µια 
µη αµειβόµενη εργασία, όποτε η Κοµισιον σε αυτή 
την περίπτωση δεν προσπαθεί να  εξοικονοµήσει 
χρήµατα από πλευράς µισθών, αλλά αποσκοπεί στη 
διάδοση και ενδυνάµωση του εθελοντικού κινήµατος 
στους νέους της Ευρώπης. Επίσης αποσκοπεί στο 
να δηµιουργηθούν δίκτυα Μ.Κ.Ο. µέσα στις χώρες 

της Ευρώπης (υπάρχουν πολλοί εθελοντές, τόσο σε 
χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά και εκτός Ε.Ε., 
σε χώρες της Λατινικής Αµερικης –πέντε Έλληνες 
βρίσκονται αυτή τη στιγµή στη Λατινική Αµερική), να 
ενδυναµωθεί η συµµετοχικότητα των νέων, καθώς 
και η πολυπολιτισµικότητα µε έµφαση στην αποδοχή 
της διαφορετικότητας και την καταπολέµηση των 
φαινοµένων ρατσισµού ειδικά στην νεολαία.
Η ευρωπαϊκοί εθελοντική υπηρεσία όµως δίνει και 
πολλές ευκαιρίες στους εθελοντές. Αρχικά, το προνόµιο 
να ζήσει κανείς και να δουλεύει στη χώρα που του 
αρέσει και στον τοµέα που τον εκφράζει. Του παρέχεται 
στέγη, τροφή έξοδα µετακίνησης, έξοδα επικοινωνίας 
µε την οικογένεια του, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
από τη Βελγική ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ, έξοδα 
εκµάθησης της γλώσσας της χώρας φιλοξενίας, καθώς 
και η δυνατότητα να εγκαταλείψει το πόστο του, αν 
υπάρχει σοβαρός λόγος είτε προσωπικός, είτε λόγος 
υγείας. Επιπρόσθετα, η Κοµισιον δίνει ένα συµβολικό 
ποσό, το λεγόµενο «χαρτζιλίκι» –αγγλιστί pocket 
money– σε κάθε εθελοντή για τα προσωπικά του έξοδα, 
ώστε η οικογένεια του να µην επιβαρύνεται οικονοµικά. 
Προσφέρεται ακόµα, το προνόµιο η εθελοντική θητεία 
να προσµετράται στα εργάσιµα χρόνια όταν έρθει αυτή 
η ώρα να βγει κανείς στην σύνταξη.
Πώς µπορεί κανείς να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή 
εθελοντική υπηρεσία; Αυτό είναι εύκολο. Απαιτείται 
ένας φορέας Αποστόλης που µπορεί να είναι είτε µια 
Μ.Κ.Ο. είτε ένας φορέας όπως τα europe direct τις 
εκάστοτε πόλης. Απαιτείται ένας φορέας υποδοχής και 
η κατάθεση τις αίτησης για την Δράση 2 (η ευρωπαϊκή 
εθελοντική υπηρεσία εντάσσεται στο πρόγραµµα 
ΝΕΟΛΑΙΑ της ευρωπαϊκής Επιτροπής) στη Γενική 
Γραµµατεία Νέας Γενιάς πράγµα που θα κάνει ο φορέας 
Αποστόλης. τέλος πριν την κατάθεση της αίτησης, 
απαιτείται η αποστόλη του βιογραφικού και motivation 
letter του wanna be εθελοντή στον φορέα υποδοχής. 
Η απάντηση για τον αν ο εθελοντής γίνεται δεκτός 
έρχεται µέσα σε ένα µήνα. Η διαδικασία είναι εύκολη, 
απλή και προσιτή σε όλους. Όλοι όσοι ενδιαφέρεστε 
λοιπόν να έχετε µια τέτοια εµπειρία δεν έχετε παρά 
να επισκεφτείτε τους ανάλογους δικτυακούς τόπους 
να αρχίσετε την ερευνά για το project και τη χώρα της 
αρέσκεια σας.

Sharing 
is Loving
του Γ. Ροδοθεάτου

1. Θα µπορούσατε ποτέ να µοιραστείτε το δωµάτιο σας µε έναν Τούρκο;
2. Θα µπορούσατε ποτέ να φάτε υπερ-καυτερό Κορεάτικο φαγητό (και να πείτε ότι 
σας αρέσει);
3. Θα µπορούσατε ποτέ να εργαστείτε κάτω από τον δυνατό ήλιο µαζί µε έναν 
τεµπέλη Ιταλό (που, µεταξύ µας, δεν µιλάει και καλά αγγλικά);
4. Θα µοιραζόσασταν ποτέ το τελευταίο πιάτο φαγητό µαζί µε άλλους τρεις;
5. Θα τολµούσατε ποτέ να κοιµηθείτε στην παραλία, µε τα βοτσαλάκια να σας 
τρυπάνε την πλάτη;
6. Θα στερούσατε ποτέ στον εαυτό σας πρόσβαση σε e-mail για πάνω από τρεις 
µέρες;
7. Θα δουλεύατε ποτέ χωρίς να πληρωθείτε;
8. Θα κάνατε ποτέ ποδηλατάδα στο Λαύριο;

Οι απαντήσεις είναι σαφώς: ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ…

Από την άλλη σκεφτείτε:
1. Οι Τούρκοι δεν τρώνε ανθρώπους, όπως µάθαµε στο σχολείο.
2. Τα καυτερά δεν είναι και τόσο άσχηµα στην τελική (αφήστε που είστε και ευγενικό 
παιδί).
3.  Εργασία κάτω από τον ήλιο = τέλειο µαύρισµα και σαφώς πιο υγιεινό από το να 

τρέχετε στα γυµναστήρια και τα solarium. Άσε που οι Ιταλοί έχουν πολύ πλάκα.
4. Το βραδινό φαγητό παχαίνει. 
5. Ύπνος στην παραλία; Ανυπέρβλητη αίσθηση! 
6. E-mail = δουλειά, «χώσιµο», εργασίες, «εικονική επικοινωνία»! Απαπα, µακριά από 
µας αυτά τα πράµατα.
7. Τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία.
8. Μα καλά, εκεί δε λένε ότι θα µετακοµίσει το Πάντειο; Καλό θα ήταν να το ξέρουµε 
το µέρος.

Αν µετά από µια δεύτερη σκέψη οι περισσότερες απαντήσεις σας είναι: ΝΑΙ, ΝΑΙ, 
ΝΑΙ… και από την άλλη, αυτό το καλοκαίρι σκοπεύετε να µείνετε στην Αθήνα και 
δεν έχετε καµία όρεξη να σαπίσετε µέσα σε τέσσερις τοίχους, τότε το καλύτερο που 
έχετε να κάνετε είναι να συµµετέχετε σε ένα Πρόγραµµα Εθελοντικής Εργασίας της 
Μ.Κ.Ο. Έλιξ (πρώην Π.Ε.Ε.Π.), που φέτος έκλεισε είκοσι χρόνια ζωής και δράσης.

Για πληροφορίες και λεπτοµέρειες ανατρέξτε στο website http://www.elix.org.gr/, 
στο τηλέφωνο 2103825506 ή στη διεύθυνση Βερανζέρου 15, Αθήνα, από Δευτέρα 
ως Παρασκευή 9:00-17:00.  
Και να θυµάστε: 

Sharing is Loving and Loving is more than Sharing!

& 
Φοιτητικά 
Ëüìðõ

Φοιτητικά 
×üìðõ



ÅÓÕ
(Ανυποµονούµε να συνεργαστούµε µαζί σου και να κάνουµε την εφηµερίδα µας ακόµα καλύτερη!)



ΠΑΝΤΕΙΟ: 
Οδηγίες Χρήσης  και Επιβίωσης
By «La Marcheuse», izabella.koukorava@gmail.com

Αν στην ερώτηση «Με τί ασχολείσαι;» η απάντηση σου αντιστοιχεί σε ένα σκέτο «Φοιτητής Παντείου…», τότε 
έχεις ήδη απαντήσει Λάθος! Η φοίτηση είναι φιλοσοφία και τρόπος ζωής. Το Πάντειο θα συνεχίσει να είναι για 
σένα ένα  από τα διάφορα εκπαιδευτικό ίδρυµα και όχι Σταθµός «Πανεπιστήµιο», αν δεν κατέχεις το know how. 
Αυτή η στήλη είναι εδώ για να σου παράσχει το savoir vivre για να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόµο, και 
–κυρίως– στο σωστό χώρο..! Και ήρθε ο Ιούνης! «Αυτό το καλοκαίρι θα είναι µαγικό…» ισχυρίζεται µέσα στο 
κέφι µια γλυκιά αοιδός, και κάπου εκεί στο βάθος, στο πλάτος και το ύψος, εµείς οι Παντειακοί µουρµουράµε 
ράθυµα το παλιό σλόγκαν «Όταν Έχω Διάβασµα Βαριέµαι». Μα, γιατί τόση αρνητικότητα πια;! Ναι, είναι 
Εξεταστική, είναι Εις Διπλούν, είναι Τυρρανίς αλλά σίγουρα όχι η «Σκύλλα» και η «Χάρυβδη». Παντειακοί, 
Ανασυγκροτηθείτε και Επωφεληθείτε µιας απίστευτης –από κάθε άποψη– προσφοράς δυο σε ένα που 
µας προσφέρεται, έστω και υπό αυτήν τη µορφή, µετά από ένα ταραχώδες ακαδηµαϊκό έτος. Καιρός να 
προχωρήσουµε ένα βήµα πιο κοντά στον ουσιαστικό και τελικό µας στόχο: τη µόρφωσή µας και το πτυχίο. 
ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΠΟ…! Ξέρω! Η ήδη προχωρηµένη καλοκαιρία, οι βόλτες στην παραλία και τα 
πουλάκια που κελαηδούν έρχονται να συµπληρωθούν µε το διπλό φόρτο µελέτης, σε ακόµη πιο συµπυκνωµένο 
και από «εβαπορέ κακίστης ποιότητος» χρόνο… Ωστόσο, ενώ οι δυσκολίες προσαυξάνονται –όπως πάντα– 
ακολουθώντας γεωµετρική πρόοδο, εµείς ακολουθούµε τα εξής: 
•  Βήµα 1: Για σένα νοιάσου και.. Οργανώσου! Συγκέντρωσε βιβλία, σηµειώσεις, συµβουλές και κάθε λογής 

θαύµατα από όποια κατεύθυνση. Τώρα, διύλισε τις πληροφορίες σου. Κράτα όσες είναι του «τύπου» σου.
•  Δυσκολίες Συγκέντρωσης. Θυµήσου τις προηγούµενες φορές που το διάβασµα σου υπήρξε αποδοτικότερο. 

Τί βοηθούσε; Ησυχία-φασαρία, σκοτάδι-φως, πολυκοσµία-µοναξιά...; Βρες την ιδανική σου φόρµουλα και 
καν’ τη µαγική!

•  «1, 2, 3! Πέσε πάνω στα βιβλία!». Ο καλός ο φοιτητής δεν έχει απαραίτητα «ρίζες». Απλά, ξέρει! Να διαβάζει 
έξυπνα και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε µαθήµατος και του καθηγητή. Να ασχοληθεί µε τις σηµειώσεις 
ή Εκείνο Το Βιβλίο από το οποίο επιλέγει ο καθηγητής να εξετάσει, και όχι µε δευτερεύοντα. Να ψυχολογεί 
τα θέµατα αρεσκείας του εξεταστή. Επιλέγει, πρωτίστως, να γνωρίζει τη θεωρία και τα βασικά, και µετά τις 
λεπτοµέρειες.

•  «Και τώρα, Τι να φο-ρέ-σωω;». Dress Code δεν υφίσταται! Αλλά, αν θέλεις να έχεις την ησυχία σου, ντύσου 
σωστά λαµβάνοντας τα εξής υπόψην: 

1.  Κλιµατολογικές συνθήκες αίθουσας.
2.  Άσε τα φλούο για την παραλία! Προς θεού, don’t point out την ύπαρξή σου και των διπλανών στον 

Επιτηρητή…
•  «Κάτσε µπροστά και αγνάντευε…» Οι περισσότεροι φοιτητές συσσωρεύονται µαζικώς στα πίσω έδρανα. 

Μαζί τους και οι επιτηρητές! Χι! Εσύ, διάλεξε τη σωστή 
θέση, πες «όχι» στο πλήθος, «όχι» στην αποµόνωση. Just 
intermingle!
•  «Chill out, dud»: Η αρνητική διάθεση αντενδείκνυται! 

Δεν ξέρω τί σε χαλαρώνει, αλλά βρες το επειγόντως 
και εφάρµοσέ το. Σε στιγµές έντονης πίεσης, κάνε το 
εξής απλό: Κλειστά µάτια –εισπνοές βαθιές-εκπνοές– 
αποβολή αρνητικής σκέψης. 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ Κατά την ώρα της εξέτασης, 
απέφυγε:
•  Χρήση Bluetooth: Το τέλειο κάρφωµα. Πιο 

ενοχοποιηµένο και από το να ανοίξεις βιβλίο. Αν 
σε ανακαλύψουν, πρώτα θα κάνεις ολική πλαστική 
προσώπου και µετά, συζητάµε για πτυχίο.   

• Δυνατοί ψίθυροι. Αν κρίνεις ότι είναι λειτουργικό, 
ψιθύρισε.  Αλλιώς, απλά Μίλα!
• Κακή Ψυχολογία. Δική σου και του Επιτηρητή. 
Χαλάααρωσε, για να µην προκαλείς την τύχη σου (την 
Κακή!).
•  Μην Παρενοχλείτε τον «Γείτονα». Γράψε αρχικά και άσε 

και τους άλλους να γράψουν. Όταν έρθει η ώρα –και να 
είσαι σίγουρος ότι θα’ ρθεί-, θα τα «πείτε»!

•  Καφέδες + Αϋπνία = Δυσχέρεια στο γράψιµο και στη 
σκέψη. Ο «δυσλεξικός γραφέας-κοµπρεσέρ» δεν 
εκτιµάται ιδιαίτερα ως ιδιότητα.   

Οδηγός για µία περιπέτεια 
γεύσης και δηµιουργίας
της Γεωργίας Αγγελοπούλου

Απευθύνοµαι σε σας που ζείτε µόνοι σας στην Αθήνα. Συνήθως, ελλείψει µαµάς 
να δίνει ζωή στην κουζίνα, το δωµάτιο αυτό του σπιτιού σας παραµένει απελπιστικά 
αχρησιµοποίητο. Η ιδέα και µόνο να ετοιµάσετε ένα απλό φαγητό φέρνει σε αρκετούς 
από σας πονοκέφαλο. Εν τω µεταξύ πλουτίζετε µε τα ωραία σας λεφτουδάκια τα πάσης 
φύσεως ταχυφαγεία επιβαρύνοντας τον οργανισµό σας µε αµφιβόλου διατροφικής 
ποιότητας στοιχεία. Δεν είναι κρίµα?
Έχω λοιπόν 3 εύκολες προτάσεις για ένα νόστιµο και υγιεινό γεύµα φτιαγµένο από τα 
χεράκια σας. Ακολουθήστε την αρχή ότι για όλα υπάρχει µια πρώτη φορά και καλέστε 
τους φίλους σας στο σπίτι για φαγητό. Βάλτε µουσικούλα για χαλάρωση και κέφι κατά 
την παρασκευή του φαγητού, συγκεντρωθείτε στις παρακάτω οδηγίες και το αποτέλεσµα 
θα ανταµείψει την προσπάθεια και το χρόνο σας!!!
Προσοχή : Τα υλικά είναι πάντα για 4 άτοµα.

Πράσινη σαλάτα µε τηγανητό τυρί
500 γραµ. φρέσκο σπανάκι, 500 γραµ σέσκουλα, 1 πράσο, 1 µατσάκι φρέσκα 

κρεµµύδια, 1 µατσάκι άνηθο, 1 µατσάκι µαϊντανό, 2 πορτοκάλια, 150 γραµ κεφαλοτύρι, 
½ φλυτζάνι ελαιόλαδο, χυµός από 1 λεµόνι, χυµός από 1 πορτοκάλι, αλάτι, πιπέρι

Πλένετε το σπανάκι και τα σέσκουλα, στραγγίζετε καλά, καθαρίζετε, ψιλοκόβετε. 
Πλένετε το πράσο, καθαρίζετε, κόβετε σε λεπτές φέτες. Οµοίως τα κρεµµυδάκια. 
Ψιλοκόβετε το µαϊντανό και τον άνηθο. Αλατοπιπερώνετε τα λαχανικά και ανακατεύετε. 
Καθαρίζετε τα πορτοκάλια, κόβετε σε φέτες και γαρνίρετε. Ανακατεύετε το ελαιόλαδο, 
το λεµόνι και το πορτοκάλι. Περιχύνετε τη σαλάτα. Κόβετε το κεφαλοτύρι σε κοµµατάκια, 
τηγανίζετε σε ελαιόλαδο να ροδίσουν, τα ρίχνετε πάνω στη σαλάτα. 

Κοτόπουλο µε χυλοπίτες
4 στήθη κοτόπουλου, 4 ώριµες ντοµάτες, 2 ξερά κρεµµύδια, ½ φλυτζάνι ελαιόλαδο, ½ 

κιλό χυλοπίτες, 4 φλιτζάνια νερό, 1 κίτρινη πιπεριά, 1 κόκκινη πιπεριά, αλάτι, πιπέρι, 1 
κουταλάκι γλυκού ζάχαρη, λίγη γλυκιά πάπρικα, ½ µατσάκι δυόσµο   

Αλατοπιπερώνετε τα στήθη του κοτόπουλου, τα ροδίζετε και από τις 2 πλευρές 
στο ελαιόλαδο που έχει κάψει σε αντικολλητικό σκεύος. Αφαιρείτε το κοτόπουλο. 
Ψιλοκόβετε το κρεµµύδι και τις ντοµάτες. Κόβετε τις πιπεριές σε µικρά κυβάκια. Βάζετε 
στο τηγάνι κρεµµύδι, ντοµάτα, πιπεριές, πάπρικα, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη και σοτάρετε για 
5’. Προσθέτετε το νερό. Όταν πάρει βάση, προσθέτετε τις χυλοπίτες και το κοτόπουλο. 
Προθερµαίνετε το φούρνο στους 180 βαθµούς C. Μεταφέρετε το φαγητό σε πήλινη 
γάστρα στο φούρνο. Ψήνετε για 40’ µέχρι να πιουν οι χυλοπίτες το νερό. Βγάζετε από το 
φούρνο και πασπαλίζετε µε δυόσµο.   

Συνοδέψτε το αριστούργηµά σας µ’ ένα µπουκάλι ωραίο λευκό κρασί. 
Θα διαπιστώσετε µέσω της πράξης και µόνοι σας ότι η κουζίνα κάθε άλλο παρά 
βαρετή και κουραστική είναι, όταν γίνεται µε καλή διάθεση και µεράκι… Εύχοµαι 
καλή επιτυχία και καλή απόλαυση σε σας και την παρέα σας! 

«Το άδικο του Δικαίου»
Μαυροσκότης Διονύσης, 4ετής φοιτητής Κοινωνιολογίας, dmavroskotis@yahoo.co.uk

Δίκαιο – Δικαιοσύνη – Δικαστήρια – Δικηγόροι: τέσσερις λέξεις που ακούµε καθηµερινά στα 
ραδιόφωνα και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των 8, διαβάζουµε στις εφηµερίδες και στα βιβλία.
Όλοι λίγο – πολύ γνωρίζουµε τις έννοιες αυτές, ξεχνούµε όµως ότι το Δίκαιο θεσπίστηκε από 
εµάς για εµάς. Δηλαδή, το τι είναι δίκαιο και τι άδικο µε βάση τα κριτήρια που θέτει το «περί κοινού 
δικαίου αίσθηµα». Έτσι, έρχεται να µας βάλει στην τάξη όταν εµείς οι ίδιοι που το θεσπίσαµε το 
αναιρούµε. Μας λένε, λοιπόν, ότι το Δίκαιο είναι µια αντανάκλαση της κοινωνίας στην οποία είµαστε 
µέλη. Αναρωτιέµαι, όµως, γιατί οι φυλακές της χώρας µας έχουν συγκεκριµένα µέλη αυτής της 
κοινωνίας τα οποία ανήκουν κυρίως στις κατώτερες τάξεις;
Ερχόµαστε στις λέξεις Δικαιοσύνη και Δικαστήρια. Τα Δικαστήρια είναι το επίσηµο όργανο του 
κράτους που είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή του Δικαίου και την απονοµή της Δικαιοσύνης. 
Μας διδάσκουν ότι «η Δικαιοσύνη είναι τυφλή». Αναρωτιέµαι, όµως, πώς είναι τυφλή όταν τα µέλη 
της είναι άνθρωποι, που ως γνωστό έχουν όχι ένα αλλά δύο µάτια; Αν θέλαµε να είναι τυφλή θα 
έπρεπε να µην αποτελείται από ανθρώπους αλλά ίσως από ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή αυτόµατα 
µηχανήµατα πώλησης ποινών.... Και συνεχίζω να αναρωτιέµαι, γιατί οι δικαστές επιλέγονται από το 
κράτος; Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ στην εξαγωγή αποφάσεων; Φόρτος εργασίας είναι η επίσηµη 
απάντηση-δικαιολογία του κράτους. Υπάρχουν, όµως, ορισµένοι συνάνθρωποί µας (κάποιοι είναι 
και συµφοιτητές µας) που ταλαιπωρούνται και προφυλακίζονται επειδή ας πούµε τους κατηγόρησε 
η τάδε γειτόνισσα ότι της έκλεψαν ...την µπουγάδα! Μετά, από έξι µήνες έρχεται το Δικαστήριο να 
αποφασίσει ότι είναι αθώοι. Αναρωτιέται, όµως, κανείς τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι µέσα στην 
φυλακή; Ποιος θα τους αποζηµιώσει για τον εξευτελισµό που υπέστησαν και για τα µεροκάµατα 
που πιθανόν να έχασαν;
Η απάντηση µοιάζει τροµακτικά απλή: το κράτος. Από την απάντηση όµως µέχρι την απόδειξή 
της µεσολαβεί η τέταρτη πολυσυζητηµένη λέξη: Δικηγόροι. Τι δουλειά κάνουν; Αυτό αναρωτιέται 
και η αξέχαστη Αλίκη στην ταινία «Η Λίζα και οι άλλη» όταν ο Γιώργος Πάντζας της λέει ότι είναι 
δικηγόρος εκείνη τον ρωτάει µε περισσή αφέλεια «και τι δουλειά κάνεις;». Είναι ίσως οι άγγελοι 
– προστάτες µας: µας βοηθούν να κατανοήσουµε το νόµο και εµείς είτε τους ακούµε και τον 
ακολουθούµε πιστά είτε αν δεν µας συµφέρει τον προσπερνούµε µε ηλλιγιώδη ταχύτητα έχοντας 
µαζί µας συσκευή αντι-ραντάρ ώστε να µην µας αντιληφθεί το επίσηµο ραντάρ της Τροχαίας. Το 
µόνο σίγουρο είναι ότι όλοι µας θα τους χρειαστούµε κάποτε για κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα 
µας. Εδώ ισχύει η ευχή που δίνω σε κάθε πρωτοετή φοιτητή: µην µπλέξεις µε δικηγόρο και µε 
γραµµατεία του Παντείου. Θα σου κοστίσουν πολύ χρόνο και πολύ χρήµα.
Είναι, λοιπόν, το Δίκαιο άδικο; Αν το σκεφτείτε λίγο παραπάνω θα δώσετε µόνες και µόνοι σας την 
απάντηση, ακόµα και αν αυτή αναιρεί την ίδια την ερώτηση. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το γεγονός 
ότι το Δίκαιο προσπαθεί να ικανοποιήσει τα συµφέροντα όλης της κοινωνίας µας. Όπως, όµως, 
σωστά είπε ο Πλάτωνας «Υπάρχουν πολλοί δρόµοι που οδηγούν στην ευτυχία. Μόνο έναν ξέρω 
που οδηγεί σίγουρα στην αποτυχία: να θες να ικανοποιήσεις τους πάντες».

Ούζου Κατάνυξις
Το καλοκαίρι έχει µπει για τα καλά και το ούζο επανέρχεται σιγά-σιγά στα τραπέζια 
µας, όπως και τα µαγιό στις τσάντες µας. Όντας υπέρµαχος του γλυκού αυτού πιοτού, 
προσπάθησα να µάθω τους κανόνες του. Υπέθετα ότι όπως και το κρασί, το ούζο έχει 
κανόνες σερβιρίσµατος και συνδυασµού µε τα εδέσµατα. Λάθος. Το ούζο είναι ακριβώς 
όπως τα ελληνικά καλοκαίρια, όπου κάτω από τον καυτό ήλιο δεν υπάρχει χώρος στη 
σκιά για επιτηδευµένους κανόνες savoir-vivre. Αρχίζω λοιπόν από τα βασικά:

•  Με πάγο, νερό, λεµόνι ή σκέτο; Το ούζο πίνεται ανάλογα µε τις προτιµήσεις µας, γι’ 
αυτό κι ο καθένας σερβίρεται µόνος του, ακόµα και οι κυρίες. 

•  Το ούζο, εν αντιθέσει µε το κρασί, πάει µε όλα, από χαβιάρι µέχρι πασατέµπο.      
•  Πίνεται σε µικρές δόσεις, εκτός αν σας αρέσει το τραγούδι «τους µπεκρήδες κι αν 

δικάσουνε άδικα θα µε κρεµάσουνε».
•  Και προπαντός, µην το παρακάνετε διότι πρώτον, δεν θα ξέρετε που πατάτε και που 

βρίσκεστε και δεύτερον, µπορεί να πείτε πράγµατα για τα οποία θα µετανιώσετε την 
εποµένη.

Τέλος, όσον αφορά τις ποικιλίες και τις επωνυµίες, τρεις θα βρείτε πιο συχνά:
•  Μίνι: ωραίο άρωµα, ελαφριά συνταγή, καλό για όσους δεν το έχουν  συνηθίσει.  
• Πλωµαρίου: λίγο πιο βαρύ, µε έντονη παρουσία του γλυκάνισου.
•  Ούζο 12: τελείως διαφορετικό αφού η συνταγή είναι Πολίτικη και τα µπαχαρικά 

αναµιγνύονται µε παράξενο τρόπο ικανοποιώντας και το πιο απαιτητικό ουρανίσκο.

Προσωπικά προτιµώ το χιώτικο ούζο του Τέττερη, που όµως σπάνια υπάρχει στα 
µαγαζιά. Αν το πετύχετε πουθενά, αρπάξτε το χωρίς δεύτερη κουβέντα και παρακαλώ 
επικοινωνήστε µαζί µου. Καλό καλοκαίρι!
  
Μάνος Βαβαδάκης
manuele.barozzi@yahoo.gr





Περπατώντας Στην Πόλη Του Φωτός
Γεωργία Αγγελοπούλου

Τέτοια εποχή το νου κατακλύζουν πάντα σχέδια για ταξίδια. 
Εκµεταλλευθείτε λοιπόν στο έπακρο το λιγοστό χρόνο 
για καλοκαιρινή ξενοιασιά που αφήνει φέτος το Πάντειο 
κι αποδράστε στο Παρίσι. Κλασική η πρόταση, δε θα σας 
µιλήσω όµως για Πύργο του Άιφελ και τη Notre Dame, αλλά 
για τη ζωντανή πόλη πίσω από τις λαµπερές ατραξιόν. 
Για να τη γνωρίσετε συνδυάστε µετρό και περπάτηµα. 
Το µετρό, παλιό, µεν, βρώµικο και πανάκριβο για τα 
αθηναϊκά δεδοµένα, καταπληκτικό δε από άποψη δικτύου 
και συχνότητας, και χρησιµότατο για την πρόσβαση στις 
γειτονιές της περιήγησής σας. Ξεκινήστε µ’ ένα χάρτη 
µόνο, χωρίς λεπτοµερές σχέδιο. Διαλέξτε µια περιοχή 
και χαθείτε µέσα της. Στις boulangeries µε βιτρίνες 
εικαστικό αριστούργηµα δε θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε 
από τις λιχουδιές. Στα παραµυθένια µαγαζάκια που 
πουλάνε παντός είδους σοκολάτα, τσάι και γλυκίσµατα 
θα κολλήσετε. Στα πανέµορφα πάρκα και τις πλατείες 
θα απολαύσετε τον ήλιο ξαπλωµένοι στο γρασίδι. Στα 
περιποιηµένα bistrot θα ευχαριστηθείτε τον καφέ ή το ποτό 
σας παρατηρώντας την κίνηση γύρω.
Ξεκινήστε την περιήγησή σας για το Marais από την πλατεία 
της Βαστίλης, µε την αφιερωµένη στην οµώνυµη εξέγερση 
στήλη στο µέσον της. Προχωρήσετε προς την Place des 
Vosges και χαζέψτε τις γκαλερί µοντέρνας τέχνης κάτω 
από τις καµάρες των αριστοκρατικών κτιρίων που την 
περιτριγυρίζουν. Από κει ξεχυθείτε στα γραφικά δροµάκια 
του Marais, που σφύζουν από κίνηση. Στην περιοχή θα 
βρείτε και την εβραϊκή συνοικία του Παρισιού, όπου θα 
γευτείτε φαλάφελ και εβραϊκά γλυκίσµατα. Μετά βρείτε την 
Place de la Republique µε το άγαλµα της Μασσαλιώτιδας 
στο κέντρο της, ακολουθήστε τη Rue Faubourg du Temple 
µε τα µικρά παντοπωλεία και έθνικ ταχυφαγεία και θα 
βρεθείτε στην περιοχή της Belleville. Κατοικείται εδώ και 
δεκαετίες κυρίως από µετανάστες, γι’ αυτό και οι Παριζιάνοι 
την αποκαλούν Babelville. Πλειοψηφούν οι Αφρικανοί και 
οι Βιετναµέζοι/Ταϊλανδέζοι κι έτσι προσφέρονται άπειρες 
επιλογές για γεύσεις Άπω Ανατολής. Μια βόλτα στο 
πάρκο της Belleville συνίσταται ανεπιφύλακτα για τη θέα 
που προσφέρει. Από τη Belleville ακολουθήστε αργότερα 
το κανάλι του St. Martin προς την Place de la Bataille de 
Stalingrad. Μία βόλτα κατά µήκος της όχθης του κάτω από 
τα ψηλά δέντρα θα σας αναζωογονήσει.
Άλλη περιοχή που ενδείκνυται για περπάτηµα είναι τα 
πέριξ της µικροσκοπικής πλατείας Place de Contres-
carpe. Περιτριγυρίζεται από γραφικά εστιατόρια και στα 
παρακείµενα δροµάκια µε κυριότερη τη Rue Mouffetard, 
θα βρείτε µαγαζάκια µε γαστρονοµικές λιχουδιές και 
ξεχωριστά σουβενίρ. Η περιοχή έχει και αρκετά ελληνικά 
εστιατόρια. Η κατεξοχήν βέβαια «ελληνική» περιοχή 
είναι το St. Michel, στις παρυφές του Quartier Latin, µε 
γύρο, µουσακά και κάµποσο φολκλορικό κιτς. Από εκεί 
περπατήστε κατά µήκος της St. Germain, κεντρικότατου 
εµπορικού δρόµου µε πολύ κόσµο και χρώµα. Εντοπίστε 
κοντά στο µετρό Odeon τη γειτονιά του Αγίου Σουλπικίου 
µε πολύ όµορφες πλατείες, µαγαζιά µε διακοσµητικά 
είδη και πληθώρα επιλογών για µπυροποσία κατά τις 
βραδινές ώρες.  Επισκεφτείτε το Centre Pompidou, ένα 
υπερµοντέρνο κτίσµα που στεγάζει το µουσείο σύγχρονης 
τέχνης και περιοδικές εκθέσεις. Από κει ξεκινήστε µια βόλτα 
στη Rue de Rivoli και τη Rue St. Honore µε τα περιποιηµένα 
καταστήµατα και τα πεζοδρόµια τα σκεπασµένα από 
εντυπωσιακές καµάρες. Ή εναλλακτικά ακολουθήστε 
τις Boulevards de Sébastopol και de Strasbourg για να 
περπατήσετε σε γειτονιές πιο έθνικ, γεµάτες κίνηση και 
υπαίθριους πωλητές. Στο τέρµα θα συναντήσετε τους 
σταθµούς του τρένου, Gare de l’ Est και Gare du Nord, που 
συνδυάζουν τον παλαιικό τους διάκοσµο µε την τεχνολογική 
υπεροχή των τρένων που θα αντικρίσετε στις ράγες τους. 
Εντοπίστε το κεντρικό τζαµί, κοντά στην Place de Contres-
carpe, ένα εντυπωσιακό και αρµονικό οικοδόµηµα, στον 
κήπο του οποίου µπορείτε να απολαύσετε το τσάι σας. 
Επισκεφθείτε την εθνική βιβλιοθήκη François Mitterrand, 
που προκαλεί θαυµασµό για τη µοντέρνα αρχιτεκτονική και 
τον όγκο των βιβλίων που φιλοξενεί. Περπατήστε στους 
υπέροχους κήπους Jardin des Plantes και de Luxembourg, 

που χαρίζουν ενέσεις δροσιάς στους κουρασµένους 
περιηγητές της πόλης. Θαυµάστε τα εντυπωσιακά κτίρια 
της Σορβόννης απέναντι από το επιβλητικό Pantheon, το 
µαυσωλείο των µεγάλων ανδρών της χώρας. Χορτάστε τη 
θέα προς τον πύργο του Άιφελ από το άνοιγµα µπροστά στο 
Palais de Chaillot  στο Trocadéro και περπατήστε µετά προς 
την Place Victor Hugo απολαµβάνοντας την ησυχία των 
αλέων και των αριστοκρατικών διαµερισµάτων. Πολύ κοντά 
θα βρείτε το δάσος της Βουλώνης, στο οποίο µπορείτε να 
ευχαριστηθείτε το πικνίκ σας και να χαλαρώσετε. Από κει 
αξίζει µια επίσκεψη στη Defense, περιοχή-αρχιτεκτονικό 
πείραµα µε ουρανοξύστες που πιο πολύ θυµίζει Νέα Υόρκη. 
Διαλέξτε σαν ορµητήριό σας κάποιο από τα δεκάδες 
µικρά ξενοδοχεία που βρίσκονται σε περιοχές όπως το 
Marais ή η Bastille. Είναι ζωντανές ως αργά τη νύχτα και 
σχετικά οικονοµικές για τα παρισινά δεδοµένα. Όσο για 
τις γαστρονοµικές επιλογές, είναι απεριόριστες. Ορισµένα 
παραδοσιακά γαλλικά πιάτα µπορεί να σας ξενίσουν, αλλά 
αξίζει τον κόπο να τα εξερευνήσετε. Σχετικά µε τη νυχτερινή 
σας διασκέδαση, βγείτε «µπαρότσαρκα» στις περιοχές 
του Marais, της Bastille, του Odeon, της Monmartre, του 
Canal St. Martin, που έχουν κέφι και ατµόσφαιρα νεανική. 
Επίσης, για πιο φοιτητικές καταστάσεις, περάστε από τη 
Pont Neuf. Η γέφυρα αυτή είθισται να γεµίζει τα βράδια 
από παρεούλες που χαλαρώνουν παίζοντας µουσική και 
πίνοντας τις µπύρες τους. 
Αν είστε από εκείνους που τελειώνοντας το πτυχίο τους 
στο Πάντειο επιθυµούν να µετοικήσουν εις Παρισίους 
για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα κάνετε κι εσείς 
σίγουρα κάποιο βράδυ ολονυχτία µε κάποια από αυτές τις 
παρέες. Όσον αφορά τα πρακτικά, το Πανεπιστήµιο του 
Παρισιού αποτελείται από δεκατρία αυτόνοµα πανεπιστήµια, 
τα τέσσερα από τα οποία βρίσκονται στα πέριξ του 
Πανεπιστηµίου της Σορβόννης που ιδρύθηκε γύρω στο 
1257. Τα αντικείµενα των σπουδών που προσφέρουν 
καλύπτουν όλο το επιστηµονικό φάσµα. Ωστόσο, 
υπερτερούν οι σπουδές νοµικής, ιστορίας-αρχαιολογίας, 
πολιτικής, οικονοµίας και κοινωνιολογίας. Επίσης, στο 
Παρίσι εδρεύει το περίφηµο Institut d’ Etudes Politiques 
αλλά και η École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
που παρέχουν υψηλού επιπέδου κι εγνωσµένου κύρους 
σπουδές (θεωρούνται grandes écoles) στα παντειακά 
αντικείµενα. Οι αιτήσεις για τα µεταπτυχιακά γίνονται από 
το Μάρτη ως τον Ιούνιο, ανάλογα το πανεπιστήµιο. Όλα τα 
πανεπιστήµια είναι δηµόσια και τα δίδακτρα είναι χαµηλά,  
κυµαίνονται  από 400€ στο Πανεπιστήµιο ως 3.000€ στις 
Grandes Écoles ανάλογα το εισόδηµα του φοιτητή. 
Τα παρισινά πανεπιστήµια συµµετέχουν σε ένα ευρύτατο 
δίκτυο ευρωπαϊκών και διεθνών φοιτητικών ανταλλαγών. 
Όσο για το κόστος ζωής στο Παρίσι, είναι αρκετά 
ανεβασµένο. Μεριµνήστε σίγουρα για εστία, θα το µειώσει 
αρκετά σε σχέση µε το ενοίκιο, που εκτός από το να 
βάλετε το χέρι βαθιά µες στην τσέπη θα σας αναγκάσει να 
ψάχνετε για εγγυητή µόνιµο κάτοικο Γαλλίας. Το γαλλικό 
ινστιτούτο Αθηνών –συνεργαζόµενο µε διάφορους φορείς 
του ιδιωτικού τοµέα– έχει εγκαινιάσει εδώ και λίγα χρόνια 
ένα πρόγραµµα υποτροφιών 10.000€ για σπουδές στη 
Γαλλία υπό την ονοµασία Vrika!. Οι υποτροφίες αυτές 
παρέχουν το status του υποτρόφου του κράτους, όπως 
και οι υποτροφίες που δίνονται κεντρικά από τη γαλλική 
κυβέρνηση, που σηµαίνει περαιτέρω προνόµια για το 
φοιτητή όσον αφορά τη διαµονή και την ασφάλισή του. 
Το Παρίσι είναι µια µεγάλη φοιτητούπολη, µε ιδιαίτερα 
ανεβασµένο το ποσοστό των ξένων σπουδαζόντων. Η Cité 
Internationale Universitaire είναι µια ακόµα Βαβέλ µες 
στο Παρίσι, ένα τεράστιο campus µε εστίες χωρισµένες 
ανάλογα µε τον τόπο καταγωγής. Υπάρχουν πολλές 
υπηρεσίες που στοχεύουν στη διευκόλυνση της ζωής 
των φοιτητών. Πάµφθηνα πακέτα τηλεφωνικών και 
διαδικτυακών συνδιαλέξεων και κάρτες µειωµένου κόστους 
µετακίνησης µε το δίκτυο µέσων µαζικής µεταφοράς 
κάνουν πολύ πιο βιώσιµη οικονοµικά τη διαβίωση των 
φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και µε δεδοµένη την 
εστία, πρέπει να υπολογίζετε σε  €800-€900 το µήνα κατά 
µέσο όρο για τη διαβίωσή σας. Καλό ταξίδι λοιπόν!

VIVA 
life in Athens
 Μαυρίδης Δηµήτρης, dimbooh@yahoo.gr

«Κάποιο καλοκαίρι τυχερό αστέρι µου δείχνει τον παράδεισο», έλεγε πριν 
χρόνια γνωστό ελληνικό ελαφροποπ άσµα! Το φετινό ωστόσο κάθε άλλο 
παρά τον παράδεισο µας δείχνει, καθώς απ’ ό,τι φαίνεται προς το παρόν 
καλούµαστε να τρέξουµε σε µια εξεταστική κούρσα µε αφετηρία τις 25 
του µηνός Ιουνίου και τέλος τις 31 περίπου του επόµενου. Προφανώς 
λοιπόν η Αθήνα αναµένεται να κρατήσει φέτος το καλοκαίρι στους κόλπους 
της, εκτός από τους παραδοσιακούς τουρίστες, που ήδη φθάνουν, και 
πλήθος αγανακτισµένων αν µη τι άλλο φοιτητών. Δεδοµένου ότι κανείς δε 
θα ήθελε αυτή η αγανάκτηση να εκτονωθεί άσκοπα κάπου ανούσια ιδού 
ορισµένες προτάσεις για το πού και το πώς. Αρχικά προτείνεται το προσωπικά 
αγαπηµένο µου ποδήλατο. Δεν έχει σηµασία το πού αλλά αρκεί να έχεις 
ένα, αν όχι το κόστος ενοικίασης ξεκινάει από τα εβδοµήντα ευρώ και 
πολύ όµορφες διαδροµές υπάρχουν σε όλη την Αττική από την παραλιακή 
λεωφόρο µε τη σχετικά πρόσφατα δηµιουργηµένη διαδροµή, µέχρι το 
δάσος της Καισαριανής πιο βόρεια ή ακόµα και το ίδιο το κέντρο της Αθήνας 
ιδιαίτερα το ιστορικό. Μια πολύ καλή περίπτωση που αξίζει να επισκεφθείς 
είναι και το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (www.atticapark.gr) στα Σπάτα, µε 
πληθώρα εξωτικών ζώων σε συνθήκες που προσοµοιάζουν στο φυσικό τους 
περιβάλλον και όπου η κύρια ατραξιόν είναι οι καµηλοπαρδάλεις του. Εκτός 
αυτών έχει αποδειχθεί ότι µε πάνω από δυο ώρες άραγµα εκεί µπορεί να 
µαυρίσεις κιόλας. Μιας και αναφερθήκαµε σ’ αυτό και εφόσον το κατ’ εξοχήν 
µέρος για µαύρισµα είναι η παραλία, σίγουρα εκεί είναι και το καταλληλότερο 
περιβάλλον για ν’ αυξήσεις τα ποσοστά µελανίνης σου, σε µια ξαπλώστρα µε 
το αντίστοιχο κοκτέιλ στο χέρι, αλλά για την πολυπόθητη βουτιά ούτε λόγος, 
αφού όπως µε µετρήσεις έχει αποδειχτεί τα παράλια της Αττικής δεν κάνουν 
κακό µόνο στην τσέπη µα και στην υγεία µας. Αντί γι’ αυτό, κι αν είστε λάτρεις 
µιας πιο αστικοποιηµένης προσέγγισης του µπάνιου µπορείτε να προτιµήσετε 
τις διάφορες πισίνες που προσφέρονται ανά την Αττική, όπως το Αχίλλειον 
στο Riba’s λίγο µετά τη Βουλιαγµένη, ή άλλες εντός ξενοδοχείων όπως στο 
Intercontinental, δυο βήµατα απ’ το Πάντειο, ή το Divani στο Καβούρι. Για τιµή 
εισόδου δε θα κάνουµε λόγο αν και κυµαίνεται από δέκα έως πολλά για τη 
φοιτητική τσέπη ευρώ.
Σε περίπτωση που θες να διασκεδάσεις µε µια εξωτική διάθεση, συνιστώνται 
ανεπιφύλακτα όλες οι επιχειρήσεις της παραλιακής, που πρόθυµα τα 
τελευταία χρόνια έχουν επιτυχώς προθυµοποιηθεί, µε το αζηµίωτο και  µε 
υπερβάλλον ζήλο, να µας διασκεδάσουν από τον πρωινό µας καφέ µέχρι το 
βραδινό clubbing, µε όχι τόσο ευρεία µουσική γκάµα και µε συγκεκριµένο 
τύπο διασκέδασης. 
Η κυρίως παραλιακή ζώνη, που εκτείνεται από το Ελληνικό µέχρι τη Βούλα, 
έχει ως ενδεικτικότερα το Balux, το Ακρωτήρι, το Galea και το Βο. Για τους 
παραπάνω σκοπούς καταστήµατα, το καθένα µε µια αξιόλογη συλλογή 
φοινικόδεντρων για να θυµίζουν εξωτικό προορισµό.
Εάν προτιµάς µια πιο παραδοσιακού τύπου διασκέδαση και έχεις λίγο 
παραπάνω χρόνο ενδιαµέσως της µελέτης, βάλε την παρέα στο αυτοκίνητο 
η στο ΚΤΕΛ και πετάξου µέχρι το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Εκτός του 
αρχαιολογικού, ακόµα περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραλία 
ακριβώς από κάτω, στην οποία άφοβα µπορείς να κολυµπήσεις, εδώ δεν 
έχει επεκταθεί η µόλυνση. Επιπλέον, υπάρχουν και δυο ταβέρνες για µετά το 
µπάνιο η µια είναι αρκετά καλή, θα µάθεις µόνος ποια. Ιδανική πρόταση για 
κοντινή εκδροµή.
Φέτος, όπως και κάθε καλοκαίρι, εντός της πόλης θα λάβει χώρα το 
φεστιβάλ Αθηνών, από την 1η Ιουνίου µέχρι τις 31 Ιουλίου στους χώρους 
του Ηρωδείου, του Μεγάρου Μουσικής και του Μουσείου Μπενάκη, καθώς 
και άλλων µικρότερων χώρων, µε συναυλίες όπως αυτή της Nora Jones 
(Ηρώδειο 10/07) και του Elvis Costello (Ηρώδειο 25/07) να ξεχωρίζουν. Εκτός 
του φεστιβάλ εννοείται πως γνωρίζεις για συναυλίες του τύπου OMD (01/06 
35 ευρώ), George Michael(26/07 50 ευρώ), Dolores O’ Riordan (23/07 30 
ευρώ), Placebo (14/06 45 ευρώ), Calexico (10/07), Dj Shadow (17/07), Ayo 
(26/06 30 ευρώ), άκουσες και έχεις ήδη πάει ή θα πας σε κάποια.  
Τέλος και επιγραµµατικά οι παραδοσιακές καλοκαιρινές προτάσεις για την 
Αθήνα µας είναι η βόλτα στην Αρεοπαγίτου και στα πέριξ ταβερνεία της 
πλάκας, το παγωτό στη Χαρά στην Πατησίων και το kebab στο Μπαϊρακτάρη, 
έτσι για να νιώσουµε ένα µε τους τουρίστες φίλους µας. Βουτήχτε.



Τα παραδίπλα εικονιζόµενα εργαλεία αν 
και αναµφίβολα ποιότητας βελτιωτικά,  
σίγουρα δεν είναι τα απαραίτητα για να 
απολαύσουµε τα όσα ακολουθούν. Λίγη 
παραπάνω αθωότητα χρειάζεται, καθώς 
δεδοµένου ότι σε καλοκαίρι είµεθα, η καλή 
διάθεση είναι δεδοµένη, για βοηθήµατα 
υπάρχουν ορισµένα κλασσικά κοµµάτια 
όπως το «Ηoliday» της Μαντόνα και 

το «CopaCabana» του Μπάρυ Μάνιλοου. Τώρα ανάλογα µε την 
κατεύθυνση που θες ν’ ακολουθήσεις υπάρχουν και τ’ αντίστοιχα. 
Συγκεκριµένα για χαλάρωµα by the beach τότε «Paradiso Βeach» 
του Άλαν Σορέντι, «Miami» του Γουίλ Σµιθ µα και «On Τhe Βeach» από 
Κρις Ρέα, για ακόµη πιο ανάλαφρες καταστάσεις υπάρχει και το «Sex 
Οn Τhe Beach» των Vengaboys. Στο δρόµο για τη θάλασσα, πισίνα ή 

όπου αλλού σκοπεύεις να δροσιστείς τέλος πάντων, επέλεξε κάτι από 
την εγχώρια µουσική βιοµηχανία το all time classic «Πάµε Όλοι Μαζί 
Σε Μια Παραλία» των Ηµισκουµπρίων. Εάν έχεις πιο party διάθεση 
µπορείς να  προσανατολιστείς στα «Club Tropicana» των Wham!, 
«Υeke Υeke» από Μόρρυ Κάντε, στο «Ritmo Caliente» από Terrane-
gra και οπωσδήποτε φέτος στο ήδη πασίγνωστο «Bacardi Μojito 
Song» από White. Σε περίπτωση τώρα που κάπου προς το τέλος του 
καλοκαιριού νιώσεις µια µελαγχολία µπορείς κάλλιστα να ταυτιστείς 
µε τα κοµµάτια «Cruel Summer» των Bananarama και «The Βoys Οf 
Summer» από Ντον Χένλυ (υπάρχουν κι άλλες εκτελέσεις σε πιο rock 
δες αυτή από The Ataris). Τέλος κρίµα είναι ολόκληρο καλοκαίρι να 
µην ακούσεις λίγο reggae καθώς κι οτιδήποτε άλλο πιο Beach Boys, 
οι άνθρωποι αφιερώθηκαν σ’ αυτό! Τελειώνοντας µια παράκληση που 
έχεις σίγουρα ακούσει: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά και όχι γόπες σε 
θάλασσες και ακτές.  

Φεστιβάλ 
Αρχαίας Επιδαύρου
του Μάνου Βαβαδάκη, manuele.barozzi@yahoo.gr

Tο καλοκαίρι για την Ελλάδα είναι η καλύτερη πολιτιστική 
περίοδος. Δεν υπάρχει δήµος και πολιτιστικός σύλλογος 
που να µην οργανώνει φεστιβάλ ή δρώµενα για τους 
κατοίκους του. Επίσης δεκάδες θίασοι περιφέρονται 
ανά την Ελλάδα, ως νέα «µπουλούκια», ανεβάζοντας 
παραστάσεις, κυρίως κλασσικών συγγραφέων. Οι κάτοικοι 
της περιφέρειας απολαµβάνουν τα έργα των Ελλήνων 
κλασσικών, του Σαίξπηρ, του Μολιέρου κ.α. σε εξαιρετικές 
συνήθως παραστάσεις.
Τί γίνεται όµως µε τους κατοίκους των Αθηνών; Όταν τα 
θέατρα της πρωτεύουσας κλείνουν, ανοίγει τις πύλες του 
το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ο θεσµός αυτός, που 
µετράει ήδη πενήντα χρόνια, εντάσσεται στο φεστιβάλ 
Αθηνών, αλλά µας ενδιαφέρει όλους. Η «Επίδαυρος» 
αποτελεί για έλληνες και ξένους ηθοποιούς το φόβο, όχι 
της πάλης τους µε το κοινό, αλλά µε τον χώρο στον οποίο 
καλούνται να παίξουν. Τα φαντάσµατα των ηρώων που 
υποδύονται, βρίσκονται εκεί ερµηνευµένα από κορυφαίους 
ηθοποιούς δυόµισι χιλιάδων ετών. Το δέος γίνεται φόβος 
του ίδιου τους του εαυτού, και δηµιουργείται το ερώτηµα 
αν πρέπει και αν µπορούν να παίζουν εκεί. Ο Αλέξης 
Μινωτής θεωρούσε ότι µόνο το Εθνικό Θέατρο πρέπει να 
έχει το προνόµιο να ανεβάζει παραστάσεις των αρχαίων 
κλασσικών στην Επίδαυρο. Είναι αλήθεια ότι ορισµένες 
παραστάσεις δεν πληρούν τα θεατρικά και ερµηνευτικά 
κριτήρια που θέτουν τα ίδια τα κείµενα. Παρόλα αυτά αξίζει 
να δει κανείς έστω και µία παράσταση για να αποκτήσει 
µια άλλη θέαση των πραγµάτων, καθηµερινών ή αιώνιων 
προβληµάτων.

Προτάσεις
 

 20, 21 Ioυλίου
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ζαν Ρασίν (Ρακίνα), «Ανδροµάχη» 
Μετάφραση - διασκευή - σκηνοθεσία Δηµήτρης Μαυρίκιος
Διανοµή
Ανδροµάχη: Λυδία Φωτοπούλου, Πύρρος: Νίκος 
Καραθάνος, Ερµιόνη: Μαρία Κεχαγιόγλου, Ορέστης: 
Χρήστος Λούλης
 

27, 28 Ιουλίου                        
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριστοφάνη, «Λυσιστράτη»
Μετάφραση: Γιάννης Βαρβέρης 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Ιορδανίδης
Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς 
Κοστούµια: Γιάννης Μετζικώφ
Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης
Χορογραφία: Ισίδωρος Σιδέρης

Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ρένια Λουιζίδου 
Πρωταγωνιστούν: Δηµήτρης Πιατάς, Μίνα Αδαµάκη, 
Δάφνη Λαµπρόγιαννη, Αντώνης Λουδάρος

 

10, 11 Aυγούστου
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σοφοκλή, «Ηλέκτρα»
Σκηνοθεσία: Peter Stein
Σκηνικά: Διονύσης Φωτόπουλος
Kοστούµια: Moidele Bickel
Φωτισµοί: Japhy Weideman

Διανοµή
Ηλέκτρα: Στεφανία Γουλιώτη, Χρυσόθεµις: Κόρα 
Καρβούνη, Ορέστης: Αποστόλης Τότσικας, Κλυταιµνήστρα: 
Καρυοφυλλιά Καραµπέτη, Παιδαγωγός: Γιάννης Φέρτης, 
Αίγισθος: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Πυλάδης: Μίλτος 
Σωτηριάδης

Λέοναρντ Κοέν: ποίηση και µυστικισµός
της Άρτεµις Γρίβα (art.m.gr@gmail.com)

Συγγραφέας, ποιητής, 
τραγουδοποιός, µοναχός… 
ή απλώς κάποιος που χαράζει 
την πορεία του ταξιδεύοντας, 
ψάχνοντας το νόηµα και 
την αλήθεια µε τον παλιό 
και συγκινητικό τρόπο του 
διανοούµενου-καλλιτέχνη, χωρίς 
να χρίζει τον εαυτό του εκπρόσωπο 
κανενός ρεύµατος, χωρίς να 
ειρωνεύεται ή να µυθοποιεί 

πρόσωπα και εποχές. Κάπου εκεί, ανάµεσα στα ταξίδια, τους 
αδιέξοδους έρωτες, τα οδοιπορικά, τους πειραµατισµούς, ο 
Λέοναρντ Κοέν άφησε λαµπερές και χαµηλόφωνες στιγµές 
δηµιουργίας. 

Οι πρώτες περιπλανήσεις
Γεννηµένος το 1934 από µια µεσοαστική εβραϊκή οικογένεια, 
περήφανη για τις θρησκευτικές της καταβολές, στο Μόντρεαλ 
του Καναδά, ο Λέοναρντ αρχίζει νωρίς να πειραµατίζεται µε 
την κιθάρα και την ποίηση. Γράφεται στο πανεπιστήµιο McGill, 
όπου και δηµοσιεύει την πρώτη του ποιητική συλλογή «Let Us 
Compare Mythologies», το 1956, αρχίζοντας να µοιράζεται 
τις αναζητήσεις του µε καλλιτέχνες της τοπικής underground 
λογοτεχνικής σκηνής. Μετά και τη δηµοσίευση της δεύτερης 
συλλογής «The Spice Box Of Earth» το 1961, αρχίζει να 
γίνεται γνωστός σε ένα ευρύτερο κοινό. Κάπως έτσι, µετά 
από µια υποτροφία που του επιτρέπει να ταξιδέψει στην 
Ευρώπη, αρχίζει µια πορεία πειραµατισµών στις σχέσεις και 
το γράψιµο, µποέµ χαλαρότητας και φυσικά µουσικής. Είναι η 
επιθυµία του να µένει σε µικρά και απόµερα µέρη, γράφοντας 
µόνος ή µε την παρέα γυναικών που δεν µπορεί ποτέ να έχει 
ολοκληρωτικά, που θα προκαλέσει την τάση του για κατάθλιψη 
και µελαγχολία; Θα περάσει πάντως εφτά περίεργα χρόνια 
στην Ύδρα, παρέα µε την Μάριαν Τζένσεν, γυναίκα του 
φίλου του συγγραφέα Άξελ Τζένσεν, για την οποία θα γράψει 
το τραγούδι «So Long, Marianne». Είναι το πρώτο από µια 
σειρά τραγουδιών-ψυχογραφηµάτων όπου περιγράφει τις 
γυναίκες και την ανάγκη του γι’ αυτές µε µια χροιά όχι µόνο 
ερωτική, αλλά και ποιητική και θρησκευτική. Στην Ύδρα 
γράφει και τα δύο µυθιστορήµατα που τον καθιέρωσαν σαν 
µορφή της πειραµατικής λογοτεχνικής σκηνής των ‘60s, τα 
«Αγαπηµένο Παιχνίδι» («The Favorite Game») και «Beauti-
ful Losers». Βλάσφηµοι, χαοτικοί, λυρικοί και κυνικοί, οι 
«Θαυµάσιοι Αποτυχηµένοι» παρακολουθούν ένα ερωτικό 
τρίγωνο Καναδών που ενώνεται από την λατρεία για µια 
Ινδιάνα αγία του 17ου αιώνα. Οι θυελλώδεις φράσεις του 
Κοέν περιστρέφονται γύρω από τα αγαπηµένα του θέµατα, 

αποδοµώντας κάθε παραδοσιακό τρόπο γραφής: το σεξ και 
τον σεξουαλικό πειραµατισµό, την θρησκευτικότητα και τις 
θρησκείες, τις πολιτισµικές ρίζες, τον θάνατο… Σοκαριστικό 
αρχικά για το κοινό, το βιβλίο καθιερώθηκε ως cult σταθµός 
της καναδικής λογοτεχνίας.

Η µουσική και το ζεν
Το 1967 ο Κοέν επιστρέφει στις Η.Π.Α. για µουσικές και 
άλλες αναζητήσεις. Με τραγούδια όπως το «Suzanne» (για τη 
γυναίκα ενός γλύπτη φίλου του, που «άγγιξε το τέλειο σώµα 
της µε το µυαλό του») και το «Chelsea Hotel» (η σεξουαλική 
ζωή της νεοϋορκέζικης σκηνής) και τα άλµπουµ «Songs 
Οf Leonard Cohen (1967)», και «Songs Of Love And Hate 
(1971)», καθιερώνεται σαν ποιητής της µελαγχολίας και 
των προβληµατικών ερώτων, χωρίς να ξεχνάει πού και πού 
να κάνει διακριτικά σχόλια για την αµερικανική πολιτική. 
Ακολουθεί µια σειρά άλµπουµ µε επιτυχίες όπως τα «Hal-
lelujah» και «Famous Blue Raincoat», περιοδείες και νέες 
ποιητικές συλλογές. Το 1994 η διαρκής αναζήτησή του για 
ψυχική γαλήνη τον οδηγεί να κλειστεί για πέντε χρόνια σε ένα 
µοναστήρι βουδιστών κοντά στο Λος Άντζελες. Λυτρωτική 
εµπειρία ή ψυχικό βασανιστήριο, είναι πάντως ένας ακόµα 
τρόπος να διερευνήσει τις θρησκείες και την ανάγκη για πίστη. 
Μετά την έξοδό του ως ολοκληρωµένου µοναχού ζεν το 
1999, επιστρέφει στη µουσική µε νέα άλµπουµ, πιο φωτεινά 
και αισιόδοξα, και φυσικά µε νέες µούσες.

Μουσική για το παρελθόν και το µέλλον
Έχει θέση στις δισκοθήκες µας η λυρική και ειλικρινής ποίηση 
του Λέοναρντ Κοέν, ή µήπως ήταν απλώς εκφραστής µιας 
γενιάς που δεν υπάρχει πια; Κι όµως η φωνή του, και τα βιβλία 
του, χαµηλόφωνα και βραχνά, µιλούν για αντιφάσεις που είναι 
παντοτινές: το σεξ µέσα από τον έρωτα, την ευτυχία µέσα 
από την κατάθλιψη, την πίστη µέσα από την αµφισβήτηση. 
Και όπως λέει ο ίδιος (στο «Beautiful Losers»), «Τί είναι ένας 
άγιος;… Ένας άγιος δεν τακτοποιεί το χάος, …υπάρχει 
κάτι αλαζονικό και πολεµικό στην ιδέα ενός ανθρώπου που 
βάζει το σύµπαν σε τάξη. Αντί να πετάει µε τους αγγέλους, 
καταγράφει µε την ακρίβεια της σεισµογραφικής βελόνας 
το στέρεο αιµάτινο τοπίο. Μπορεί να αγαπάει το σχήµα 
των ανθρώπινων όντων… Είναι καλό να έχουµε ανάµεσά 
µας τέτοιους ανθρώπους, τέτοια ισορροπητικά τέρατα της 
αγάπης».
Διαβάστε: «Beautiful Losers» (Emblem editions), «Το 
Αγαπηµένο Παιχνίδι» (εκδόσεις Μελάνι) Ακούστε: 
«Songs Of Love And Hate» (1971), «Famous Blue Rain-
coat (1987)», «Tower Of Song» (tribute album) (1995), 
Δείτε: «Leonard Cohen: I’m Your Man» (2005)

POLITISTICALLY CORRECT

Το Στέκι Της Πολυπολιτισµικότητας
της Ευθυµίας Ντίβη

Έχετε ακούσει ποτέ τον όρο «σφύζει από ζωή»; Εγώ λοιπόν το ένοιωσα το απόγευµα που πέρασα από την Τσαµαδού στα 
Εξάρχεια, στο σηµείο της Αθήνας που µπορεί κανείς να µάθει πολλά και διάφορα.... Πίνοντας κάτι στο µπαράκι ακούς και 
χαζεύεις κόσµο πρόθυµο να µοιραστεί τη γλώσσα, τη νοοτροπία και τον πολιτισµό του και ακόµη πιο πρόθυµο να µάθει κάτι από 
εσένα. Μιλάω προφανώς για τα όσα συµβαίνουν στο πολύ µικρούλι κτίριο του «Στεκιού Των Μεταναστών» που µε διάφορους 
τρόπους έχει καταφέρει να χωρέσει την πολυπολιτισµικότητα.
Εκεί µπορείς:
• Πρώτον και πολύ βασικό, να πιεις καφέ, ποτό, να παρακολουθήσεις θεάµατα από διάφορους πολιτισµούς στο µπαράκι που 

λειτουργεί µε εθελοντές.
• Δεύτερον να µάθεις ή (αν νοµίζεις πως ήδη ξέρεις πολύ καλά) να διδάξεις ελληνικά και αγγλικά στα πλαίσια του προγράµµατος 

«Τα Πίσω θρανία»
• Τρίτον να παρακολουθήσεις ή και να συµβάλεις στην εκµάθηση υπολογιστών στο U.F.U ή αλλιώς στο Underground Free 

University. Μαθήµατα που δε συνοδεύονται από υπέρογκα ποσά για να µας αποδείξουν το αυτονόητο, πως δηλαδή ο 
υπολογιστής δεν είναι το τέρας της αποκαλύψεως αλλά ένα χρήσιµο εργαλείο δηµιουργίας...

• Τέταρτον να ζητήσεις βοήθεια ή πληροφόρηση για τα δικαιώµατα των µεταναστών και για όλη την «απαραίτητη» γραφειοκρατία 
που συνοδεύει την απόκτηση των µαγικών «απαραίτητων» δικαιολογητικών.

Το «Στέκι Των Μεταναστών» δηµιουργήθηκε και λειτουργεί από ανθρώπους που πιστεύουν πως κανείς µας δεν είναι λαθραίος. 
Η δράση του στοχεύει στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και  στην ανάδειξη των πολιτικών παραµέτρων 
του προσφυγικού και µεταναστευτικού ζητήµατος.
Αν λοιπόν σου έχει περάσει από το µυαλό πως η αντιµετώπιση των µεταναστών από το κράτος και την κοινωνία δεν είναι 
ακόµα ιδανική το «Στέκι Των Μεταναστών» σου δίνει τη δυνατότητα  να υπερασπιστείς το πολιτικό άσυλο και τα δικαιώµατα των 
µεταναστών και να συµβάλεις στην παρέµβαση για την οργάνωση δοµών αλληλεγγύης. 
Σε περίπτωση που κάτι από τα παραπάνω σου κίνησε την περιέργεια µπες στο δικτυακό τους τόπο, www.tsamadou13.
gr ή πέρνα κάποιο βραδάκι από το µπαρ. Αν πάλι λόγω της εξεταστικής και της γενικά πολυάσχολής φοιτητικής ζωής δεν 
προλαβαίνεις να ασχοληθείς ενεργά, ενηµερώσου για τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, προβολές ταινιών και τα πάρτυ!

Summertracks του Δηµήτρη Μαυρίδη, dimbooh@yahoo.gr



Το καλοκαίρι έχει µπει για τα καλά για ακόµη µια 
χρονιά στις ζωές µας, και πού µυαλό για οτιδήποτε 
άλλο εκτός από βόλτες µε καλή παρέα, πολύ γέλιο, 
σχέδια για διακοπές και φυσικά πάντα µε τη συνοδεία 
καλής µουσικής! Έτσι, λοιπόν, κι εσύ καηµένε φοιτητή 
του Παντείου, τη λιγοστή ώρα που έχεις διάλειµµα 
από το διάβασµα της εξεταστικής εκµεταλλεύσου τη 
όσο µπορείς πιο ξέφρενα αλλιώς δεν θα τη βγάλουµε 
καθαρή µέχρι τον Αύγουστο (αµήν)... Και επειδή 
η θεµατολογία αυτής της ταπεινής στήλης είναι η 
µουσική σταµατώ εδώ το επίκαιρο µεν, µάταιο δε 
σχόλιο µου για τις φετινές διπλές, τριπλές (ούτε µπαι 
πας να ήταν) εξεταστικές...Για αυτό το τεύχος λοιπόν 
θα σας παρουσιάσω τρία άκρως ενδιαφέροντα 
ανερχόµενα συγκροτήµατα που έχουν πολλά να µας 
πουν…

από την Ευαγγελία Πανταζοπούλου

The Liarbirds
Η αλήθεια είναι ότι το συγκρότηµα των Liarbirds  το γνωρίζω από παλιά 
και ξέρω ότι τα µέλη του είναι αρκετά ικανοί και δραστήριοι µουσικοί. 
Πάνω από όλα µετά την πρώτη ακρόαση της µουσικής τους, ο καθένας 
µπορεί να διακρίνει πως αυτό που τους χαρακτηρίζει έντονα δεν είναι 
τόσο η «παικτική» τους αρτιότητα (η οποία όπως διαπίστωσα µετά 
το τελευταίο τους Live έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες για, απλά, µία 
αγγλόφωνη ελληνική µπάντα...), όσο το πηγαίο τους ταλέντο, τόσο 
στιχουργικά όσο και µουσικά. Με εµφανείς επιρροές από pop, rock 
και indie είδη µουσικής στον ήχο τους συνδυάζουν µελωδικότητα, 
στιχουργική ευφυΐα και, κατά την άποψη της υποφαινόµενης, θα 
απασχολήσουν αρκετά την αγγλόφωνη ελληνική σκηνή στο κοντινό 
µέλλον...

Πώς άρχισε η ενασχόλησή σας µε τη µουσική, και ποιες είναι οι 
επιρροές σας;
Μέσα από τη φιλία µας και την αγάπη µας για τη µουσική και το ρυθµό-
έτσι αγνά! Από επιρροές, έχουµε και λέµε, Γιώργος: Prefab Sprout, 
Jim: Love, Groovy: Caravan, Άκης: Faith No More, Άγγελος: Pixies

Είστε µαζί σαν συγκρότηµα αρκετά χρόνια, έχετε εµφανιστεί 
πολλάκις live και γενικά έχετε ξεχωρίσει σαν µπάντα αποσπώντας 
πολύ θετικές κριτικές. Ποια εξέλιξη θα θέλατε στο µέλλον;
Το καλύτερο σενάριο είναι να δηµιουργηθεί ένα fan base που να 
αγωνιά για κάθε µας νέα κυκλοφορία.

Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα εκτός από ταλέντο, χρειάζεται και λίγο 
τύχη για να κάνεις επιτυχία. Ποια είναι η γνώµη σας για αυτό; 
Εσείς πως αντιλαµβάνεστε την επιτυχία;
Παντού χρειάζεται λίγη τύχη αλλά εδώ µιλάµε για µελωδία και ο 
καλύτερος συνήθως κερδίζει και... γράφει. Επιτυχία είναι ίσως 
η πραγµατοποίηση του παραπάνω σεναρίου περί σταθερών και 
διαχρονικών φίλων του group.

Τί πιστεύετε για τους νέους τρόπους προώθησης της µουσικής 
(file sharing, my space, blogs, κ.λπ.);
Η σελίδα γύρισε –ΝΑΙ στο MySpace, στα blogs και στο παθιασµένο file 
sharing!

The Swing Shoes
Η γνωριµία µου µε το συγκρότηµα των Swing Shoes έγινε κάπου στα 
τέλη του 2006, όταν ένας φίλος µου σύστησε να τους ακούσω στο 
Myspace… Άκουσα κι από τότε… δεν έχω σταµατήσει! Ο ήχος τους 
είναι µια πολύ ευχάριστη έκπληξη, καθώς η ελληνική σκηνή πάσχει από 
gypsy jazz σχήµατα µε πρωτοτυπία, ταλέντο και πάνω απ’ όλα µεράκι! 
Οι  Swing Shoes δεν είναι το σχήµα που θα περιοριστεί σε κάποια Live 
σε µπαράκια (όπως είθισται για τα jazz σχήµατα), έχουν ανάγκη να 
παίζουν και αυτό φαίνεται και από την απόφασή τους να παίζουν τις 
Κυριακές στον πεζόδροµο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου... Τα σχόλια για 
την ερµηνεία τους είναι περιττά αρκεί µόνο η δήλωση ότι η µουσική των 
Swing Shoes είναι τόσο ξεσηκωτική, που µε δυσκολία κρατιέσαι να 
µην χορέψεις...! Θα µπορούσα να γράψω αρκετές παραπάνω γραµµές 
για τις σπουδές των µελών του σχήµατος, το δέσιµο των οργάνων, το 
απίστευτο αυτοσχεδιαστικό ταλέντο τους (που δηλώνει το µουσικό τους 
επίπεδο) απλά θα σας πω πως µία ακρόαση θα σας πείσει!

Πώς άρχισε η ενασχόλησή σας µε τη µουσική; 
Ο κάθε ένας από εµάς έχει µια εντελώς ξεχωριστή και διαφορετική 
πορεία µε τη µουσική. Ο Χρήστος έχει πολλές συνεργασίες εδώ και 
χρόνια µε συγκροτήµατα τα οποία κινούνται γύρω από το χώρο κυρίως 
του rockabilly, swing και jive, o Άδωνις επίσης πολλές συνεργασίες µε 

σχήµατα rock, jazz, swing, ακόµη και ηλεκτρονικής µουσικής και εγώ 
µιας και προέρχοµαι από διαφορετικό χώρο –κλασικές σπουδές– έχω 
κάνει διάφορες συνεργασίες οι οποίες κινούνται γύρω από αυτό το 
χώρο. Τώρα το πως συναντηθήκαµε όλοι µαζί για να παίξουµε; Όλα 
ξεκίνησαν από την ιδέα του Άδωνι, να δηµιουργηθεί ένα σχήµα gypsy 
jazz. Γνωριστήκαµε, µου άρεσε η ιδέα και ξεκινήσαµε οι δυο µάς ως 
ντουέτο να παίζουµε στο δρόµο για περίπου έξι µήνες. Αργότερα, ήρθε 
και ο Χρήστος µε το κοντραµπάσο και έτσι δηµιουργήσαµε το τρίο 
Swing Shoes και ξεκινήσαµε τις εµφανίσεις µας σε διάφορα µπαράκια 
της Αθήνας και της επαρχίας. 

Ποιες είναι οι επιρροές σας;
Django Reinhardt (τσιγγάνος κιθαρίστας από το Βέλγιο και ιστορική 
φυσιογνωµία της Jazz), Oscar Alleman, Duke Ellington, Count Basie, 
Romane, Μανώλης Χιώτης, Blues και γενικότερα παραδοσιακές 
µουσικές.

Η µουσική σας απευθύνεται σε ένα πολύ περιορισµένο 
κοινό στην Ελλάδα. Αυτό είναι εµπόδιο για την εξέλιξη που 
ενδεχοµένως θα θέλατε να έχετε, και ποια είναι αυτή; 
Αυτό το γνωρίζουµε και δεν µας ενοχλεί καθόλου, ωστόσο ο κόσµος 
πρέπει να καταλάβει ότι η gypsy jazz είναι κατ’ εξοχήν παραδοσιακή 
µουσική, µε απήχηση όχι µόνο σε ψαγµένους φιλόµουσους, άλλα και 
σε ένα ευρύ κοινό το οποίο αναζητά µία «λαϊκή» (η λέξη αυτή δυστυχώς  
για πολλούς  έχει αρνητική χροιά) διασκέδαση. Έντονοι ρυθµοί 
παραδοσιακές µελωδίες και αισθητική η οποία ενώ παραµένει σε ένα 
υψηλό επίπεδο  ξεφεύγει από τα στεγανά της «βαριάς µουσικής» µε τα 
οποία έχουν φορτώσει την jazz 
Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι άτοµα τα οποία δεν είχαν καµία 
σχέση µε την jazz και ήρθαν στα live µας  µας είπαν ότι πέρασαν πολύ 
ωραία. άλλωστε ας µην ξεχνάµε ότι το  swing και ειδικά όταν  το  
παίζουν οι  τσιγγάνοι  παραµένει µία χορευτική µουσική! 

Έχετε καταφέρει να παντρέψετε την ελληνική µουσική µε τη 
swing. Αναφέροµαι στις διασκευές σας σε παραδοσιακά και 
ρεµπέτικα τραγούδια. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα;
Όπως είπαµε και παραπάνω η αισθητική 
της  gypsy jazz και του swing µας εκφράζει. 
Σκοπός µας είναι να παίζουµε µία µουσική η 
οποία ενώ θα παραµένει σε ένα υψηλό επίπεδο 
(αυτοσχεδιασµός και συνθέσεις) θα µπορεί 
ταυτόχρονα να είναι προσιτή σε ένα κοινό 
απαλλαγµένο από προκαταλήψεις του τύπου 
«αυτό είναι Jazz», ή «αυτό είναι παραδοσιακό». 
Θέλουµε ένα κοινό χαρούµενο που να χορεύει, 
όχι µίζερο και γκρινιάρικο, που συνέχεια 
αναφέρεται σε κουλτούρες και τέχνες οι ο 
οποίες δεν βρίσκούν ανταπόκριση! Εποµένως 
δεν νοµίζουµε να υπήρχε καλύτερη ιδέα από 
τα παραδοσιακά κοµµάτια, µελωδίες η οποίες 
έχουν όλες κάτι να µας  θυµίσουν.   

Τις τελευταίες Κυριακές σας απολαµβάνουµε 
στον πεζόδροµο της Διονυσίου Αεροπαγίτου. 
Πώς νιώθετε που στην Ελλάδα υπάρχει 
προκατάληψη απέναντι στους µουσικούς του 
δρόµου; 
Σχετικά µ’ αυτό, θα σου λέγαµε ότι είναι θέµα 
έλλειψης παιδείας, άλλα αυτό δυστυχώς είναι 
λιγότερο από την µισή αλήθεια. Περισσότερο 
µοιάζει να είναι έλλειψη φαντασίας. Δεν θέλει  
ιδιαίτερη παιδεία για να εκτιµήσεις µουσικούς 
πολλών ειδών, οι  οποίοι σου προσφέρουν ένα 
διαφορετικό άκουσµα (παραδοσιακές µουσικές, 
jazz, blues,) σε έναν από τους πιο ωραίους 
πεζόδροµους της Αθήνας, χωρίς αυτοκίνητα και 
µε θέα την Ακρόπολη. Ποιος θα µπορούσε να 
φανταστεί καλύτερο σκηνικό και ποίο λαϊβάδικο 
θα µπορούσε να συναγωνιστεί αυτές τις 
προδιαγραφές. Το σκηνικό µοιάζει µε περιγραφή 
από ταινία του Fellini! Για άλλη µια φορά, είναι 
θέµα φαντασίας! Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και 
δυο χρόνια που παίζουµε στατιστικά σταµατάνε 
σχεδόν όλα τα µικρά παιδιά!

The Model Spy
Την µουσική των Model Spy την γνώρισα µέσα 
από ένα demo που κυκλοφορούσε από χέρι σε 
χέρι µερικούς µήνες πριν. Αυτό που µου άρεσε 
ήταν ότι ο ήχος τους ήταν απλός, χωρίς καµία 
προσποίηση, τα παιδιά παίζουν καθαρόαιµη 
pop και το χαίρονται! Αυτές ήταν οι σκέψεις µου 
πριν τους δω live, όπου και διαπίστωσα ότι εκτός 

από το µουσικό τους ταλέντο, έχουν πολύ καλή επικοινωνία µε το 
κοινό, επιδεικνύοντας ένα εκφραστικό ταµπεραµέντο µε πολύ χιούµορ 
και άνεση, πράγµα που σε ελληνική µπάντα συναντάµε από σπάνια 
έως ποτέ… Αυτό σε συνδυασµό µε την µουσική τους, κάνει αγαπητά 
αυτά τα παιδιά  που ευχόµαστε να τα απολαύσουµε σύντοµα σε ένα 
ολοκληρωµένο set και όχι µόνο σαν support group...

Πώς άρχισε η ενασχόλησή σας µε τη µουσική και ποιες είναι οι 
επιρροές σας;
Ουσιαστικά η ενασχόληση µας µε την µουσική ξεκινάει πολύ πριν τους 
Model Spy και µε διαφορετικές επιρροές από τον καθένα. Από τον 
Bill Evans και τον Charlie Parker µέχρι τους Phoenix και τους Broken 
Social Scene. 
Ο καθένας από εµάς έχει να πει µια ιστορία, είτε για την πρώτη του 
κιθάρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δένδρο, είτε για το πόσο 
απολαυστικό ήταν να παίζεις ρυθµικά µε το στυλό πάνω στο θρανίο την 
ώρα της Ιστορίας.

Η κιθαριστική ποπ µε την οποία ασχολείστε έχει να επιδείξει µία 
ευρεία γκάµα καλλιτεχνών στην Ελλάδα. Τί πιστεύετε  ότι σας 
κάνει να ξεχωρίζετε από τους υπόλοιπους και ποια εξέλιξη θα 
θέλατε στο µέλλον;
Το κύριο χαρακτηριστικό που µας διακρίνει είναι η εξωστρέφεια επί 
σκηνής. Όσον αφορά µελλοντικές προσδοκίες, το µόνο που θέλουµε 
είναι να µένουµε ικανοποιηµένοι από την µουσική που γράφουµε.

Θα σας ενδιέφερε να ενσωµατώσετε κάποιο άλλο είδος µουσικής 
στον ήχο σας;
Δεν είναι κάτι που θα επιδιώξουµε ή θα απορρίψουµε. Ακόµα δεν 
κάνουµε τέτοιες σκέψεις αλλά γενικότερα είµαστε ανοικτοί σε νέες 
ιδέες. Ούτως ή άλλως παράλληλα δουλεύουµε και άλλα projects.

Νιώθετε ότι σας έχουν δοθεί ευκαιρίες να σας γνωρίσει ο κόσµος;
Με δεδοµένο ότι είµαστε νέο σχήµα, µας έχουν δοθεί κάποιες ευκαιρίες 
να παρουσιάσουµε την δουλειά µας και είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον.

Staying (A)live

The liardbirds The Model Spy The Swing Shoes


