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στον Ερμή του Πραξιτέλη
γνώρισαν τον θεό του
Συστήθηκαν
Αρτεμισίου και περιεργάστηκαν
ανάγλυφα της ζωφόρου του Παρθενώνα
Ζωγράφισαν έναν γιγαντιαίο
περιοδικό πίνακα του Ρώσου χημικού
Ντμίτρι Μεντελέγιεφ εξερεύνησαν
σπάνια αρχεία εκτόξευσαν στο
πυραύλους από μπουκάλια σόδας
και ξιδιού έπαιξαν μουσική ανέβασαν
θεατρικό έργα και οδήγησαν
ηλεκτροκίνητα μονοθέσια Περισσότεροι
από 5.000 μικροί και μεγάλοι
πέρασαν το κατώφλι του ΑΠΘ το
Σαββατοκύριακο και κάθισαν
στα φοιτητικά έδρανα λαμβάνοντας
μέρος για έβδομη συνεχή
χρονιά σε ένα διήμερο σε ένα από τα
μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της χώρας γνωρίζοντας το έργο του
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 64
δράσεις στους υπαίθριους χώρους του
ιδρύματος δίνοντας τη δυνατότητα
στους επισκέπτες να το γνωρίσουν
από κοντό μέσα από πειράματα
παρατηρήσεις παιχνίδια
ξεναγήσεις σε μουσεία δημιουργικά
εργαστήρια και επιδείξεις

ΕΟΝΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοιτητές και

13

μαθητές

μετέτρεψαν

την πλατεία
Χημείου σε έναν
τεράστιο περιοδικό
πίνακα εμβαδού
450 τ.μ

καταναλώνοντας

διάστημα

150 λίτρα μπογιάς

προηγούμενο

παρουσιάσεις

Oupés

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΤΟ

σχηματίστηκαν

στο

ανακαινισμένο

Αστε
ροσκοπείο του
ΑΠθ ενώ οι
είχαν
την ευκαιρία να
γνωρίσουν
τη ζωφόρο
του Παρθενώνα

ethnos.gr

επισκέπτες

Ανοιχτή κοινότητα
Το ΑΠΘ δεν είναι μόνο αμφιθέατρα
και βιβλιοθήκες Εχει ζωή και εκτός
από αυτό Είναι οι άνθρωποι και το

μεράκι

τους Είναι μια ανοιχτή κοινότητα
που ακούει την πόλη και θέλει να γνωριστεί

μαζί της Αυτός είναι σ στόχος
του θεσμού Κυριακή στο ΑΠΘ δήλωσε
στο Εθνος ο δευτεροετής φοιτητής
Χημείας Νίκος Παπαδόπουλος αφήνοντας
για λίγο το πινέλο με το οποίο
ζωγράφιζε μαζί με συμφοιτητές του τον
μεγαλύτερο περιοδικό πίνακα της
Δεν ξέρω αν θα μπούμε στο
Γκίνες Ξέρω όμως ότι θα το θυμάμαι
σε όλη μου τη ζωή ότι συμμετείχα και
εγώ σε αυτή την προσπάθεια Οπως
επίσης ότι αγκάλιασε την πρσσπάθειά
μας σ κόσμος
Φοιτητές και μαθητές μετέτρεψαν την
πλατεία Χημείου σε έναν τεράστιο
πίνακα εμβαδού 450 τ.μ
1 50 λίτρα μπογιάς και
τιμώντας το έτος εορτασμού του περιοδικού
πίνακα των χημικών στοιχείων
Ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς τσ
πρωί τσυ Σαββάτου και στο ανακαινισμένο
Αστεροσκοπείο του ΑΠΘ το
οποίο υποδέχθηκε το κοινό προσφέροντας

ΑΠΟ
Μαθήματα ζωής
από τον καθηγητή
Οδοντιατρικής
που ζει με ξένο

νεφρό

Ευρώπης

περιοδικό

καταναλώνοντας

μοναδικές ηλιακές

παρατηρήσεις

με το διοπτρικό τηλεσκόπιο του
εργαστηρίου Αστρονομίας Εθελοντές
και εθελόντριες φοιτητές του Τμήματος
Φυσικός ξενάγησαν μικρούς και μεγάλους
φίλους της Αστρονομίας βοηθώντας
τους να παρατηρήσουν τις κπλίδες
του ήλιου με το τηλεσκόπιο Secretan
του Εργαστηρίου Αστρονομίας
Αντίστοιχα στο Τμήμα Πληροφορικής
n επίδειξη συστήματος επικοινωνιών
με οπτικές ίνες αλλά και του τρόπου με

τον οποίο τα οπτικά σήματα χρησιμοποιούνται
στα συστήματα κινητής
μαγνήτισε τους επισκέπτες
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντό το φαινόμενο του
σεισμού και έμαθαν τα μέτρα προστασίας
από τον καθηγητή Μανώλη Σκορ
δίλη Τρύπωσαν στον σεισμολογικό
σταθμό ξεναγήθηκαν στους χώρους
του και είδαν σε πραγματικό χρόνο τις
τηλεφωνίας

τις δράσεις του ΑΠΘ δίνοντας τις δικές
τους συναυλίες στα γρασίδια της Φιλοσοφικής
Σχολής Στον Πύργο της
η ομάδα Ατλας ανέβασε
μια θεατρική παράσταση με τίτλο Η
γη μας έχει πυρετό με θέμα την
αλλαγή και στόχο την ενεργοποίηση
των μελλοντικών πολιτών σε
δράσεις και συμπεριφορές φιλικές προς
το περιβάλλον

Το Αριστοτέλειο

έγινε
ένα μοναδικό εργαστήρι

Παιδαγωγικής

κλιματική

μάθηση και ψυχαγωγία

Δεσμοί με την πόλη

Πάνω από 5.000 πολίτες γνώρισαν τις δράσεις και το έργο
του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας

Το ΑΠΘ την Κυριακή μάς υπενθυμίζει
τους αρρηκτους δεσμούς που έχει
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με την
πόλη μας και είναι μεγάλη χαρά για

εμάς αλλά συνάμα και ευθύνη να
φροντίζουμε ώστε οι δεσμοί αυτοί να
δυναμώνουν χρόνο με τον χρόνο
στο Εθνος η αντιπρύτανις
και Φοιτητικών Θεμάτων
καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου
Αν και η εκδήλωση ΑΠΘ την Κυριακή
ξεκίνησε ως μια πανεπιστημιακή
δράση γρήγορα αγκαλιάστηκε από
την πόλη και έγινε θεσμός Ο ενθουσιασμός
του κόσμου ξεπέρασε κάθε
προσδοκία Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
κατάφερε να ανοίξει τις πόρτες
του στην κοινωνία να γίνει το μεγαλύτερο
εκπαιδευτικό πάρκο της χώρας
και να μετατραπεί σε ένα ζωντανό
εργαστήρι ανάπτυξης βιωματικής
σχέσης μεταξύ πολιτών και επιστήμης
ανέφερε στο Εθνος η πρωτοετής
φοιτήτρια Βιολογίας Μιρέλα Παπαπο
στόλου
δήλωσε

σεισμικές ακολουθίες στον ελλαδικό
χώρο

Τ
Του

ΤΙΜΟΥ
ΦΑΚΑΛΗ
tfakalis@ethnos.gr

Παράλληλα μαθητές με τη βοήθεια
εθελοντών καθηγητών και φοιτητών
του Τμήματος Βιολογίας είχαν τη
να δημιουργήσουν το φυτολόγιο
της άνοιξης στο πάρκο του ΑΠΘ
Δημιουργώ Ο ομότιμος καθηγητής
Στέλιος Ανδρέου εξήγησε στους
πώς ήταν η ζωή σε έναν
οικισμό της Θεσσαλονίκης
όπως αυτός της Τούμπας πώς έχτιζαν
τα σπίτια τους οι άνθρωποι τι έτρωγαν
και ποια εργαλεία χρησιμοποιούσαν
δυνατότητα

επισκέπτες

προϊστορικό

Κοντά στα αγάλματα

Παιδιά με κινητικά προβλήματα ενσαρ
κωσαν αρχαϊκούς κούρους και κόρες

θεούς της κλασικής αρχαιότητας και
μορφές της ελληνικής μυθολογίας στο
νέο κτίριο της Φιλοσοφικής όπου
το Μουσείο Εκμαγείων Πρόκειται
για μια πρωτότυπη μουσικοπαιδα
γωγική δράση επικεντρωμένη σε άτομα
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Οπως εξήγησαν στο Εθνος καθηγητές
του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολο
γίας η φαντασιακή ταύτιση των
με τα αγάλματα βοήθησε
στην ενίσχυση της αυτσεκτίμησής τους
Πέρα όμως από τα βιωματικό εργαστή
ρια οι επισκέπτες που συμμετείχαν στη
μεγάλη γιορτή του ιδρύματος αποζημιώθηκαν
και με μια σειρά καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων Νεανικές μπάντες
και μουσικά σχήματα έντυσαν μουσικά
βρίσκεται

συμμετεχόντων

Ακαδημαϊκών
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Οι

μαθητή ξέρουν πιο πολλά για
την πολιτική απ ό,τι οι pontiles

αλλά συνειδητοποιημένη
όσον αφορά τα εκλογικά
Απρόβλεπτη
της δικαιώματα φαίνεται η
νέα γενιά και κυρίως οι 1 7άρηδες που
για πρώτη φορά θα έχουν δικαίωμα
ψήφου με απαρχή τις ευρωεκλογές Το
εκλογικό σώμα ενισχύεται με περίπου
90.000 ψήφους από τη συγκεκριμένη
ηλικία κι αν η αποχή έχει θορυβήσει
το σύνολο της Ευρώπης φαίνεται ότι

το φαινόμενο αυτό δεν αφορά τους
Ελληνες μαθητές
Σύμφωνα με πληροφορίες του
Ε.Τ οι κρυφές δημοσκοπήσεις και
μετρήσεις που έχει κάνει η ελληνική

κυβέρνηση με παρότρυνση του
για την απήχηση των
εκλογών στους νέους δείχνουν ότι το
70%-75%των μαθητών θα προσελθει
στις κάλπες ενώ σε συντριπτικό ποσοστό
86 θεωρούν ότι πρέπει να έχουν
μεγαλύτερη ανάμιξη στις αποφάσεις
της Ευρώπης
Ευρωκοινοβουλίου

Ενημέρωση
Πόσο ενημερωμένοι όμως είναι οι μαθητές
Σχεδόν καθόλου Τα στοιχεία

έχουν δείξει ότι δεν γνωρίζουν τους
υποψηφίους έχουν συγκεχυμένες
όσον αφορά τις τάσεις και τα
κόμματα ενώ μέχρι και το τελος του
πληροφορίες

□

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

eoikonomidi@e-typos.com

201 8 μόλις το 30 γνώριζε ότι έχει
δικαίωμα ψήφου Τους τελευταίους

μήνες π Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
αναλαμβάνοντας το πρόγραμμα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω
social media έχει αναλάβει πιο εντατικά
την ενημέρωσή τους και μέχρι
στιγμής φαίνεται ότι το 75 γνωρίζει
ότι έχει δικαίωμα να ψηφίσει
Η καμπάνια αυτή τη φορά δεν
από τους καθηγητές των σχολείων
αλλά απευθείας από τα social
ξεκίνησε

media Με μαθητές που αυτοβούλως
εξελίχθηκαν σε influencers στο
Instagram η καμπάνια αποδείχτηκε
τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που
δίνει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
ιδιαίτερα επιτυχημένη ενώ τις επόμενες
μέρες και λίγες μέρες πριν από την
ελευση της κάλπης διοργανώνονται κι
άλλες δράσεις ενημέρωσης στα σημεία
όπου εντοπίζονται κενά πληροφόρησης
όπως το ποιοι είναι οι υποψήφιοι
για τις ευρωεκλογές

Δημοσκόπηση
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ΑΠΘ
μόλις το 1 των μαθητών δήλωσε ότι

δεν έχει δικαίωμα ψήφου το 1 3 δήλωσε
αποχή ενώ το 72 ότι θα πάει
να ψηφίσει To 50 αυτών ανέφερε
ότι θα πάει να ψηφίσει γιατί θεωρεί
ότι έχει ευθύνη ενώ ένα 43,2 ότι
θέλει να ζήσει την εμπειρία συμμετοχής
Εντυπωσιακό πάντως είναι ότι
από τους μαθητές που δήλωσαν ότι
θα ψηφίσουν άκυρο ή θα απέχουν το

Με καμπάνιε5 μέσω
social media η Γενική
Γραμματεία Néas
fcvias ενημέρωνε
tous μαθητέ5

NT
38,8 ανέφερε ότι θα το κάνει γιατί
νιώθει πως δεν έχει τη δυνατότητα
διαμόρφωσης άποψης ενώ το 31 3
επειδή έχει ανεπαρκή πληροφόρηση
Παρ όλα αυτά οι μαθητές τουλάχιστον
στις έρευνες που έχουν γίνει
έχουν βαθύτερες πολιτικές γνώσεις
από τους φοιτητές Σε ερωτήσεις που
κλήθηκαν να απαντήσουν περισσότεροι
μαθητές απάντησαν σωστά αντί
των φοιτητών με την ψαλίδα να είναι

μεγάλη Το φαινόμενο της αποχής είναι
πιο έντονο στους φοιτητές όπου
μόνο το 50 δηλώνει με σιγουριά ότι
θα πάει να ψηφίσει με το 33 αυτών
να μην έχει αποφασίσει ακόμα ποιον
κομματικό συνδυασμό θα επιλέξει Η
αποχή αγγίζει το 36 ενώ το άκυρο
λευκό το 1 4
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες φαίνεται
να εμπιστεύονται την Ε.Ε 31
με ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό να
εκτιμούν
μη δείχνει εμπιστοσύνη 28
ότι δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή
πολιτική 60
πιστεύουν ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να
έχει μεγαλύτερη δύναμη 46
και οι
Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν
μεγαλύτερη ανάμιξη στις αποφάσεις

76
Αισθάνονται ότι δεν είναι
πληροφορημένοι για τους θεσμούς
και τις πολιτικές 52
και εκτιμούν
ότι η γνώμη της χώρας μας 59
και
η προσωπική τους γνώμη 68
δεν
στην
μετρούν
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ενδιαφέρουσα διαφορά ανάμεσα
1
στους 7άρηδες και τους φοιτητές
είναι και οι πηγές από τις οποίες
προσλαμβάνουν

πληροφορίες για την
πολιτική Οι μαθητές ενημερώνονται
περισσότερο από την οικογένεια και
τους συγγενείς τους είναι η δεύτερη

πηγή ενημέρωσής τους μετά την

τηλεόραση

και το ραδιόφωνο ενώ οι
φοιτητές φαίνεται να ενημερώνονται
πιο εντατικά από τα μέσα μαζικής
αλλά και τα social media με
την οικογένειά τους να αποτελεί πολύ
μικρότερη πηγή ενημέρωσης
Μπορεί οι μαθητές να παρουσιάζουν
ένα συγκεχυμένο προφίλ όσον
ενημέρωσης

αφορά τις γνώσεις τους για τους
υποψηφίους τα κόμματα αλλά και τις
πολιτικές τάσεις όμως είναι πολύ πιο
ενημερωμένοι για τον τρόπο λειτουργίας
του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και
για τις τελευταίες αλλαγές που έχουν
γίνει στην εκλογική διαδικασία
Ενδεικτικά το 73 των μαθητών

γνωρίζει τον αριθμό των ευρωβουλευτών
ενώ μόλις το 41 των φοιτητών

απάντησε σωστά σε αυτή την
ερώτηση
Οι μαθητές ξεχωρίζουν και στην
ερώτηση για το αν αναγνωρίζουν τον
Ελληνα επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο
σε ποσοστό 62 έναντι του
58 των φοιτητών Αντίστοιχα μόλις
το 30 των φοιτητών γνώριζε ότι
έχει αλλάξει π ηλικία για το εκλογικό
δικαίωμα ενώ αντίθετα στους μαθητές
που ερωτήθηκαν το 85,5 ήταν
ενήμερο
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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ από το Πάσχα ψηφίστηκε το
εμβληματικό νομοσχέδιο του υπουργείου
Παιδείας που επισφραγίζει τον Ενιαίο Χώρο
Ανώτατης Εκπαίδευσης εγκαινιάζει τη
νέα Γ Λυκείου και για πρώτη φορά εισάγει
την ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ της χώρας
μόνο με το απολυτήριο
Εδώ θα θέλαμε να αναδείξουμε τη
της μεταρρύθμισης του Ενιαίου Χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως ξεκίνησε
σχεδόν πριν από δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε
τη Μ Τρίτη Η νέα αρχιτεκτονική
των Πανεπιστημίων προβλέπει
την ίδρυση νέων τμημάτων
την ίδρυση των Πανεπιστημιακών
Ερευνητικών
Κέντρων όπως και τη

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ακαδημαϊκή αναγκαιότητα
ή προεκλογικό πυροτέχνημα

σημασία

λειτουργία εντός των
Πανεπιστημίων διετών
προγραμμάτων σπουδών
που θα παρέχουν επαγγελματικά

πιστοποιητικά
ευρωπαϊκών προσόντων και
στα οποία θα εισάγονται οι απόφοιτοι
των Επαγγελματικών Λυκείων
Εχει σημασία να αποτιμήσουμε τον ακαδημαϊκό
χαρακτήρα του εγχειρήματος για τον
Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό
τη μορφή ερωτημάτων

Τι συνεπάγεται
η κατάργηση των ΤΕΙ
Το επιχείρημα που ακούγεται από τα
επίσημα χείλη της αντιπολίτευσης είναι ότι
με την κατάργηση των ΤΕΙ καταστρέφεται
η τεχνολογική εκπαίδευση Είναι όμως
έτσι Τα ΤΕΙ από το 2001 είναι Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Οι καθηγητές
τους είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα
κάτοχοι διδακτορικών τίτλων και διεξά¬

γουν έρευνα υψηλού επιπέδου παρ όλο
που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβλέψουν
υποψήφιους διδάκτορες
Τα ΤΕΙ καταγράφτηκαν στη συνείδηση
της κοινωνίας αλλά και της ακαδημαϊκής
κοινότητας ως Πανεπιστήμια δεύτερης
κατηγορίας μια και δεν έχουν όλες τις
θεσμικές δυνατότητες να αναπτυχθούν
δεδομένου ότι ως πραγματικά Πανεπιστήμια
θα είχαν τη δυνατότητα να
καλύτερους επιστήμονες και
περισσότερους πόρους από ανταγωνιστικά
προγράμματα Θα πρέπει να τονιστεί
ότι ο διαχωρισμός της επιστήμης από τις
εφαρμογές και την τεχνολογία δεν απαντά
σήμερα στις ανάγκες της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Η διαίρεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
σε δύο διακριτούς κλάδους με τον
έναν να δίνει έμφαση στη θεωρία και τον
άλλο στην εφαρμογή είναι επιστημονικά
προβληματική προκαλεί ανισότητες και
δεν λαμβάνει υπόψη τις καταιγιστικές
εξελίξεις
προσελκύουν

τεχνολογικές

Ακαδημαϊκές συνεργέ ιες
ή fast track συγχωνεύσεις
Η αντιπολίτευση διατείνεται ότι το ΥΠ
ΠΕθ με fast track διαδικασίες προχώρησε
σε συγχωνεύσεις με μη ακαδημαϊκά
κριτήρια Είναι όμως έτσι Το ΥΠΠΕΘ είχε
τέσσερις επιλογές
Επιλογή πρώτη Να μην κάνει τίποτα

να αφήσει τα πράγματα ως είχαν δηλαδή
έναν Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
κατακερματισμένο με τα περισσότερα
ιδρύματα ειδικά της περιφέρειας να φυ
τοζωούν και να έχουν ισχνό ακαδημαϊκό
αποτύπωμα
Επιλογή δεύτερη Να προχωρήσει σε
ένα σχέδιο παρόμοιο με αυτό του αλήστου
μνήμης σχεδίου Αθηνά ώστε να κλείσει
χωρίς απολύτως κανέναν σχεδιασμό
όσα περισσότερα τμήματα μπορούσε με
τη δημοκρατική διαδικασία των προεδρικών
διαταγμάτων
Επιλογή τρίτη Να μετατρέψει εν μιά
νυκτί τα ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων
Επιστημών προς τέρψιν της
αντιπολίτευσης Εδώ να σημειωθεί ότι τα
Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών
όπου υπάρχουν στην Ευρώπη θυμίζουν
όντως τα ΤΕΙ της δεκαετίας του 80 μια
και η πλειονότητα των διδασκόντων δεν
κατέχει διδακτορικό τίτλο και η φοίτηση
είναι τριετής και εστιασμένη σε επαγγελματική
κατάρτιση
Η μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια
Εφαρμοσμένων Επιστημών ουσιαστικά
θα ήταν υποβάθμιση των ΤΕΙ του σήμερα
0 κ Μητσοτάκης ανέφερε προσφάτως
ότι προτίθεται να μετατρέψει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής σε Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών συνεπώς η
ιδέα μετατροπής πολλών νέων Πανεπι¬

στημίων σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων
Επιστημών δηλαδή Πανεπιστήμια δεύτερης
κατηγορίας βρίσκεται στην εκπαιδευτική
ατζέντα της Ν.Δ
Επιλογή τέταρτη την οποία και επέλεξε
το υπουργείο Παιδείας Να εκκινήσει έναν
ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των ιδρυμάτων
ανά περιφέρεια και του υπουργείου
να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας από
τα ίδια τα ιδρύματα ώστε να οικοδομηθούν
οι απαραίτητες συναινέσεις Ο στόχος
ήταν η διαμόρφωση ισχυρών ακαδημαϊκών
πόλων έναντι του υπάρχοντος
κατακερματισμού Η οδός αυτή απαίτησε
περισσότερο χρόνο και κόπο
Ελαβαν χώρα πολλαπλές συναντήσεις
εκπροσώπων των ιδρυμάτων με την ηγεσία
του ΥΠΠΕΘ συνεδριάσεις των οργάνων
εντός των ιδρυμάτων διαβούλευση
με τοπικούς φορείς Εν τέλει όμως η επιλογή
αυτή δικαιώνει την κυβέρνηση διότι
η ριζική αναμόρφωση του χάρτη των ΑΕΙ
που καταλήγει σε ακαδημαϊκή μεγέθυνση
σε όλες τις περιπτώσεις είναι γεγονός μέσα
από μια διαφανή διαδικασία και
συζήτηση όπου υπήρξε δημοκρατικός
διάλογος στο ανώτατο επίπεδο
Με τη συνδρομή της πολιτείας και την
προσπάθεια των πανεπιστημιακών ο
Ενιαίος Χώρος έχει τις προϋποθέσεις να
αποτελέσει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη
κοινοβουλευτική

των ακαδημαϊκά ισχυρών δημόσιων
Πανεπιστημίων της επόμενης 20ετίας Σε
επόμενο άρθρο θα συζητήσουμε την επί
δρασή του στις οικονομικές και κοινωνικές
προκλήσεις της εποχής

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΓΡΗΣ
avanfl Kadnvnins Πανεπιστημίου ûumns Aimns
ΕΡΡΙΚΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ
καθηγηιή5 Πανεπιστήμιου Auimns Aiukris
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► Του ΠΕΤΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

για τον Δήμο της
Αθήνας έχει κεντρική σημασία για τις εξελίξεις
αλλά και διεθνή διάσταση Τέσσερα
χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛΛ
μετά τον ξεσηκωμό κατά των μνημονίων
με το ξέσπασμα της
κρίσης το ερώτημα είναι πού
θα πάει η δυσαρέσκεια για
τους συμβιβασμούς της με
τη Ν Δ τους επιχειρηματίες
την Ε.Ε τις ΗΠΑ και το
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

βρ
♦

NATO

Δεν είναι μονόδρομος η
επιστροφή του κόσμου που
γύρισε την πλάτη σε Ν.Δ και ΠΑ
ΣΟΚ στα χρόνια της αντίστασης στα μνημόνια
ξανά στο μαντρί Ούτε είναι
αναπόφευκτο

το δυνάμωμα των φασιστών και
της άκρας Δεξιάς Ο κόσμος του όχι στο
δημοψήφισμα του 201 5 έχει τη δυνατότη

Η αριστερή εναλλακτική είναι η Ανταρσία
τα να συνεχίσει την πορεία προς τα αριστερά
και να επιμείνει στους αγώνες
τους τα σχέδια Μπορεί να δώσει
μια εναλλακτική στη δεξιά προσαρμογή
του Τσίπρα που αφήνει όλα τα περιθώρια
για να δυναμώνει η Δεξιά
χαλώντας

Πώς
Επιμένοντας στον δρόμο των εργατικών
αγώνων που διεκδικούν από την κυβέρνηση

μονιμοποιήσεις συμβασιούχων και
σε δήμους σχολεία και νοσοκομεία
Ο κόσμος θυμάται τον Μητσοτάκη και
τις απολύσεις-διαθεσιμότητες και γι αυτό
αγανακτεί όταν ακούει τον Μπακογιάννη να
σχεδιάζει την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας
του Δήμου της Αθήνας και να απειλεί με
κατάργηση του ασύλου στα ΑΕΙ
Επιμένοντας στη συστηματική αντιφασιστική
δράση που τέσσερα χρόνια τώρα
διορισμούς

έχει καθηλώσει τους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής στη δίκη Η παρουσία της πολιτικής
αγωγής έχει αναδείξει τις ευθύνες του Μι
χαλολιάκου του Λαγού και του Κασιδιάρη
στη διάπραξη δολοφονιών και επιθέσεων
από τον παραστρατιωτικό κομματικό μηχανισμό
της Χ.Α Η απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου Αθήνας με πρόταση που
να μη δώσει χώρους και εκλογικά
περίπτερα στη Χρυσή Αυγή είναι ο τελευταίος
σταθμός ενός κινήματος που συστηματικά
πολεμά τον φασισμό στις γειτονιές
από τις μέρες του Αγίου Παντελεήμονα μέχρι
κατέθεσα

πρόσφατα
Επιμένοντας στη στήριξη του μαζικού
κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
που άνοιξε τα σύνορα της Ε.Ε.-φρού
ριο Δεν ακολουθούμε τον Τσίπρα στον
των στρατοπέδων συγκέντρωσης
κατήφορο

στα νησιά και στην ενδοχώρα ούτε των
κλειστών συνόρων και της FRONTEX που
πνίγουν χιλιάδες πρόσφυγες
Γυρνάμε την πλάτη στις πολιτικές νόμου
και τάξης στα Εξάρχεια που βρομάνε
ρατσισμό με τις εκκενώσεις οικογενειών
προσφύγων από τις καταλήψεις στέγης
Τις ίδιες πολιτικές που καταδιώκουν τους
φτωχούς τους εξαρτημένους τους
τους χειροτέχνες και οδήγησαν
στα αστυνομικά πογκρόμ τη δολοφονία
του Ζακ Κωστόπουλου και του Εμπουκά
Η απάντηση στον Νάσο Ηλιόπουλο εκλεκτό
του Τσίπρα όταν προτείνει να έρθει ο
στα Εξάρχεια δεν είναι οι
πολιτισμός
επισκέψεις του Νίκου Σοφιανού της Λαϊκής
Συσπείρωσης στα αστυνομικά τμήματα για
την καταστολή της εγκληματικότητας Η
Αστυνομία είναι ο κατασταλτικός μηχανι
ρακοσυλλέκτες

4. Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ...

Μέσο: . . . . . . . . . Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .20/05/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/05/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 23

ftL Γυρνάμε την πλάτη στις πολιτικές «νόμου και τάξης» στα Εξάρχεια, που

σης γειτονιές της Αθήνας»
σμός του κράτους, δεν μεταρρυθμίζεται. Η
εγκληματικότητα των φτωχών αντιμετωπίζεται

με μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας
και δικαίωμα στην εργασία για όλους.
Επιμένοντας ότι μπορούμε να σώσουμε
τις γειτονιές μας, με την αντίσταση στην
καταστροφή του πράσινου και των ελεύθερων
χώρων, αλλά και στην παράδοση των

κατοικιών στα συμφέροντα των μεγαλοκαρχαριών
του τουρισμού και του Airbnb
ή στα αρπακτικά των τραπεζών.
Η «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας»,

με την εννιάχρονη παρουσία στο δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας είναι η σταθερή
φωνή στο πλευρό της αντίστασης των
και της νεολαίας, των φτωχών, των
μεταναστών, των προσφύγων, των γυναικών
και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η δύναμη
που έδωσε τη μάχη κατά των νεοναζί
εργατών

της Χρυσής Αυγής, από την απόκρουση του
ναζιστικού χαιρετισμού του Μιχαλολιάκου
μέχρι τις μεγάλες διεθνείς κινητοποιήσεις
στις 16 Μάρτη. Γΐ' αυτό και δικηγόροι της
πολιτικής αγωγής, όπως οι Κ. Παπαδάκης,
θ. Καμπαγιάννης και Δ. Ζώτος, πλαισιώνουν
το ψηφοδέλτιο της. Φέτος στις 8
Μάρτη, στηρίξαμε την απεργιακή κινητοποίηση
των γυναικών, με τις καθαρίστριες
του «Αγιου Σάββα» μπροστά και τους
της καθαριότητας του Δήμου
της Αθήνας, φέρνοντας στο προσκήνιο τα
αιτήματα για ίση αμοιβή και να μπει τέλος
στη σεξουαλική παρενόχληση.
Οι ελπίδες μας δεν είναι στα βρόμικα
παιχνίδια της κυρίαρχης τάξης, τις συμμαχίες
της με τους Νετανιάχου και Σίσι για
τις εξορύξεις και τις ΑΟΖ, δεν είναι στην
κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία, ούτε
εργαζόμενους

βρομάνε ρατσισμό με τις εκκενώσεις οικογενειών προσφύγων από τις
καταλήψεις στέγης. Τις ίδιες πολιτικές που καταδιώκουν τους φτωχούς, τους
εξαρτημένους, τους ρακοσυλλέκτες, τους χειροτέχνες και οδήγησαν στα
αστυνομικά πογκρόμ, τη δολοφονία του Ζακ Κωσχόπουλου και του Εμπουκά

να γίνει η Ελλάδα ο νονός των Βαλκανίων.
Είναι στα «κίτρινα γιλέκα» της Γαλλίας και

στις εξεγέρσεις των Αράβων εργατών και
εργατριών ενάντια στους δικτάτορες.
Η εναλλακτική απέναντι στους συμβιβασμούς
του Τσίπρα είναι π διαγραφή του
χρέους, η έξοδος από την Ε.Ε. και το ευρώ και η κρατικοποίηση των τραπεζών με
εργατικό έλεγχο ώστε να βρεθούν λεφτά
για τις ανάγκες μας, για μόνιμο προσωπικό
στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΑΠΗ,
την καθαριότητα και το πράσινο. Αυτά θα
γίνουν με τους αγώνες μας και όχι να μπλέξουμε
στα γρανάζια της καπιταλιστικής δι¬

αχείρισης.
Το 1989 ο Συνασπισμός, ΚΚΕ και ΣΥΝ,
συγκυβέρνησε με τη Ν.Δ. στο όνομα της
πάταξης των σκανδάλων του ΠΑΣΟ Κ. Ηταν
μια τραγωδία που ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ τη
συνεχίζει σαν φάρσα.
Η νίκη της Αριστεράς στον Δήμο της
Αθήνας περνάει μέσα από το δυνάμωμα
της «Ανταρσίας στις γειτονιές της Αθήνας»,
της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς!
Ύποψήφ/os δήμαρχος Adnvas και δημομε ιην «Ανταρσία oris
ymoviÉs ins Αθηναβ»
UKÔS σύμβουήοε
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Ημερίδα για την σωτηρία των Αρχαίων Ελληνικών
στα Λύκεια της Ισπανίας
για την υποστήριξη και
διατήρηση του μαθήματος των
Αρχαίων Ελληνικών στην
Εκπαίδευση στα σχολεία της
Ισπανίας διοργανώνεται στην Μαδρίτη
Μια ημερίδα που πηγάζει από την πεποίθηση
ότι η αξία της αρχαίας ελληνικής
γλώσσης δεν είναι ομιλούμενη γλώσσα
στην Ισπανία είναι ένα εργαλείο που
ασκεί τον νου και καλλιεργεί ποικίλες

ΗΜΕΡΙΔΑ

Δευτεροβάθμια

νοητικές δεξιότητες
Αντιμέτωποι με τον πραγματικό κίνδυ¬

νο της εξαφάνισης της διδασκαλίας των
Αρχαίων Ελλήνων στο ισπανικό απολυτήριο
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως
ενός ολόκληρου έτους
για την υπεράσπισή τους η
Sociedad Espanola de Bizantinistica η
Asociacion Cultura Hispano-Helénica y
la Sociedad Ibérica de Filosofia Griega η
Sociedad Espanola de Estudios Clasicos y
la Sociedad de Estudios Latinos και πολλοί
άλλοι καλούν σε μια ημερίδα συζήτησης
με τίτλο Jornada SOS Griego-Por
αποκορύφωμα

κινητοποιήσεων

la salvacion del griego en bachillerato
στις 25.5.2019 στο Ίδρυμα Pastor de
Madrid
Η είσοδος είναι Ελεύθερη
Για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Estudios clasicos
Για σκεφτείτε να μην ψηφίζαμε κανέναν
ευρωβουλευτή εάν δεν πήγαινε να
παρακολουθήσει την ημερίδα και δεν
έφερνε να δούμε αποδεικτικό παρακο
λούθησής της
Εμείς βέβαια στην Ελλάδα εκείνην την
ημέρα θα είμαστε χωμένοι στα βρα

KONTRA

φως
Φέγγει

ο συγγραφέας

Γιώργος Λεκάκης
www.lekakis.com
κιά του κάθε αβράκωτου που θέλει
να
χρυσο)βρακωθεί με χρήματα
που χρυσο)πληρώνει ο καταχρεωμέ
νος Ελλην πελάτης των βολευτών
Όταν ο πελάτης γίνει πολίτης τότε
θ αλλάξουν όλα

