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ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Μια εφημερίδα από τη ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης

Η ΔΑΠ -ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη της ενημέρωσης, 
κάνει πράξη την πρωτοβουλία της και δημιουργεί την εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ» θέτοντας ως στόχο την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών,αναφορικά 
με θέματα που απασχολούν την ευρύτερη Πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο!
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Δ Α Π - Ν Δ Φ Κ Π ο λ ι τ ι κ ή ς . Ε π ι σ τ ή μ η ς - Π ρ ώ τ η κ α ι Κ α λ ύ τ ε ρ η . Α ΄ μ έ ρ ο ς

Είμαστε αντίθετοι εξαρχής στον νόμο που έφερε η κ. Διαμαντοπούλου και τροποποίησε ο κ. Αρβανιτόπουλος για τον λόγο ότι 

αφήνει απέξω τους φοιτητές και σημαντικά προβλήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Αγνοεί παντελώς την έννοια της 

συμμετοχής και δεν δίνει ικανοποιητικές λύσεις στα προβλήματα της χρηματοδότησης, της Διοίκησης των ΑΕΙ και το χειρότερο 

στοχοποιεί τον φοιτητικό συνδικαλισμό.Μέσα στο νόμο δεν γίνεται καμία αναφορά στις ουσιαστικές παθογένειες των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, την έλλειψη διδακτικού – διοικητικού προσωπικού, τη αυτοχρηματοδότηση, την υπολειτουργία 

διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών, τις ελλείψεις εξοπλισμού και υποδομών, τη σύνδεση του πτυχίου μας με την αγορά εργασίας, 

και την έλλειψη στρατηγικών στόχων για την απορρόφηση των κονδυλίων της έρευνας.ain Κρίνουμε λοιπόν απαραίτητο να 

απαντήσουμε σε ανακοινώσεις παρατάξεων που μοναδικό σκοπό έχουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να διαστρεβλώσουν 

θέσεις της παράταξης μας.1. Το σχέδιο Αθηνά είναι “το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Επιδιώκει να 

αντιμετωπίσει, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις, παθογένειες και στρεβλώσεις των τελευταίων 20 ετών”.

Ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε ή όχι μόνο άγνοια δείχνει η ταύτισή του με την ελευθερία των φοιτητών να εκφράζονται ατομικά ή 

συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων. Σύγχυση ή σκοπιμότητα από την μεριά της ΑΡΕΝ;Υπενθυμίζουμε 

πως το συμβούλιο διοίκησης εκλέχτηκε και μάλιστα με την συμμετοχή καθηγητών που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ και τους χώρους 

εκείνους που πριν φώναζαν και τώρα σιωπούν γεννώντας πολλά ερωτήματα. Γνωστές τακτικές..2.Ο σύλλογος φοιτητών είναι το 

συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων των φοιτούντων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ο Σύλλογος φοιτητών του τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης αποτελεί παράδειγμα ορθής λειτουργίας και αυτό οφείλεται στην παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΕ. Η έντονη 

πολιτική δραστηριότητα, η διεξαγωγή ημερίδων, η έκδοση εφημερίδας, οι τήρηση βιβλίων πρακτικών (και όχι τετραδίων), η 

λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, οι φιλανθρωπικές δράσεις και οι συχνή παρουσία στα του Πανεπιστημίου είναι αυτά που το 

επιβεβαιώνουν καθημερινά.Αναρωτιόμαστε εύλογα πως μπορεί να μιλάει για υποβάθμιση και ασέβεια προς στους φοιτητικούς 

συλλόγους σε ανακοίνωση της η παράταξη της ΠΑΣΠ Ρεθύμνου;Η παράταξη η οποία ευθύνεται για τον λήθαργο των συλλόγων 

στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου, η παράταξη που ευθύνεται για την απώλεια των πρακτικών του συλλόγου φοιτητών 

Πολιτικής Επιστήμης από την Ίδρυση του ως και το 2008, η παράταξη που ευθύνεται για την επίταξη των γραφείων των φοιτητικών 

συλλόγων κάτω από την λέσχη πλην του συλλόγου του Πολιτικού, η παράταξη που ονομάζει ηθικό να αποφασίζουν 400 φοιτητές 

από 9 τμήματα για το κλείσιμο του Πανεπιστημίου, αλλά ανήθικο και βρώμικο να αποφασίζουν 100 για ένα σύλλογο, τον σύλλογο 

μας!Δυστυχώς για εσάς επιθυμούμε την σύγκριση!3.Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου όπου προβλέπεται εκπροσώπηση 

φοιτητών σε συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων η εκπρόσωποι φοιτητών εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και 

μυστική ψηφοφορία. Για την αποφυγή λοιπόν της σκόπιμης παραπληροφόρησης ξεκαθαρίζουμε την αντίθεση μας στην μείωση 

της φοιτητικής εκπροσώπησης και την στοχοποίηση του φοιτητικού συνδικαλισμού για όλα τα δεινά του ελληνικού 

πανεπιστημίου.Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ ενήργησε και δραστηριοποιήθηκε άμεσα, σε αντίθεση με την ανυπαρξία της ΠΑΣΠ αλλά και την 

στάση της Αριστεράς, η οποία διεκδικεί για τον εαυτόν της το ρόλο του γενικού κατήγορου, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής και χωρίς 

καμία ρεαλιστική πρόταση!Μετά από δικές μας συνεχείς παρεμβάσεις, βουλευτές, οι οποίοι στο παρελθόν πέρασαν από την 

φοιτητική νεολαία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δίνοντας κοινούς αγώνες για τα ελληνικά πανεπιστήμια ,υπέγραψαν και υποστήριξαν στο σώμα 

της Βουλή των Ελλήνων διάταξη που κατατέθηκε ως τροπολογία και προέβλεπε να εκλέγονται οι εκπρόσωποι των φοιτητών με 

βάση τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών (στις 16 Ιανουαρίου 2013) επιδιώκοντας να δώσει λύση και διέξοδο στο 

πρόβλημα.Δυστυχώς εκείνοι που αποτυγχάνουν να μας κερδίσουν μέσα στα αμφιθέατρα (ΠΑΣΟΚ,ΣΥΡΙΖΑ,ΔΗΜΑΡ κλπ) 

συνεχίζουν να επιθυμούν ένα αδύναμο φοιτητικό κίνημα.Καταψήφισαν και απέρριψαν και δεν ενέκριναν την τροπολογία αυτήΜετά 

από 26 χρόνια πρωτιάς όμως να είναι σίγουροι πως δε σταματάμε. Συνεχίζουμε ενωμένοι και πιο ισχυροί από ποτέ.39 χρόνια 

ιστορίας είναι πάρα πολλά για να τα βάλετε μαζί τους.Μέσα στο γενικότερο κλίμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η 

ελληνική κοινωνία, ως νέοι άνθρωποι βγαίνουμε μπροστά προκειμένου να διεκδικήσουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Σ’αυτή μας την 

προσπάθεια κύριος στόχος είναι η σύγκρουση με τις νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος και η ατομική ενεργοποίηση 

προκειμένου να κατορθώσουμε να βγούμε από το σημερινό καταθλιπτικό περιβάλλον.Είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θέλουν να 

συμμετέχουν οι φοιτητές στα όργανα διοίκησης του τμήματος και του Πανεπιστημίου. Είναι προφανές πως ακόμα και ο 

περιορισμός της φοιτητικής εκπροσώπησης δεν τους ικανοποιεί.Σε όλους αυτούς εμείς δεν θα κάνουμε την χάρη!!

Η έπαρση της γνώσης 
είναι
χειρότερη απο την άγνοια 

Κουτάντος Μύρων - Σωτήριος
Υπεύθυνος ΔΑΠ ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης
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που πρέπει να θυμάστεΛΟΓΙΑ

Θα ξεκινήσω λέγοντας πως αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός που μου δώσατε την δυνατότητα μέσα από αυτό το κείμενο να 

απευθυνθώ και πάλι στα μέλη της παράταξης για την οποία εργάστηκα, ηγήθηκα και αγάπησα ότι όσο τίποτα στα 

φοιτητικά μου χρόνια.

Τον Ιούνιο του 2011 ανέλαβα στο τιμόνι της συλλογικής μας προσπάθειας και από εκείνη την στιγμή το μοναδικό πράγμα 

που με απασχολούσε ήταν να μπορέσουμε να σταθούμε αντάξιοι των ευθυνών μας, αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας 

δόθηκε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για το κοινό μας όραμα.

Το σκεπτικό ήταν ιδιαίτερα απλό, αλλά ταυτόχρονα τόσο περίπλοκα υλοποιήσιμο . Θέλαμε το κάτι παραπάνω. Έπρεπε 

λοιπόν να δώσουμε κάτι παραπάνω για να κάνουμε πράγματα που μέχρι τότε δεν είχαν γίνει. Πράγματα που πολλές 

φορές μας ξεπερνούσαν. Αυτό όμως ήταν το όραμα της δικής μας γενιάς στην ΔΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ.

Οι μεγαλύτεροι είχαν εδραιώσει μια κατάσταση μέσα από αγώνες στα χρόνια που ο αντίπαλος φάνταζε ανίκητος στην 

πόλη του Ρεθύμνου. Σε εκείνα τα χρόνια λίγοι πίστεψαν ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Αντιστάθηκαν σε ένα 

σύστημα που μόνο φιλικό δεν ήταν απέναντι τους και τα κατάφεραν. Με κόντρα όλα τα δεδομένα και όλες τις προβλέψεις 

η ΔΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ήταν πρώτη δύναμη καταρρίπτοντας κάθε πρόβλεψη και στρατηγικές που ξεπερνούσαν τα μικρά και 

στενά όρια του τμήματος.

Η δική μου φουρνιά στελεχών πίστεψε ότι έπρεπε να δούμε κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο. Ένα αποτέλεσμα που σε 

καμία περίπτωση δεν θα μας χαριστεί αλλά θα μοχθήσουμε και θα το πάρουμε με την αξία μας. Μια καθαρή νίκη!

Η όρεξη, το όραμα και ο στόχος, αν και καλά κρυμμένος, υπήρχαν. Ο αντίπαλος προσαρμόστηκε άμεσα. Όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά μας προξενούσε τόσο θα μας απομάκρυνε από τον στόχο μας. Στην αναπόφευκτη 

σύγκρουση είχαμε ένα πλεονέκτημα. Ένα όπλο που πάντα μας έδειχνε τον δρόμο, μας έδινε εφόδια ανίκητα στην μάχη, τις 

ιδέες μας! Πιστέψαμε σε κάτι παραπάνω και εργαστήκαμε σκληρά κάνοντας ένα βήμα κάθε φορά. Σταθερά και με ανοδική 

πορεία διεκδικήσαμε αυτό που πιστεύαμε ότι μας ανήκει. Τίποτα δεν ήταν εύκολο και να ξέρετε καλά πως ποτέ δεν θα είναι. 

Όσο μπροστά και να είμαστε, όσο δυνατοί και να αισθάνεστε. Αν δουλέψεις στο τέλος θα το καρπωθείς, αν όχι...

Το αποτέλεσμα των εκλογών μας δικαίωσε. Δικαίωσε τις επιλογές μας και μας αντάμειψε για όλα αυτά που θυσιάσαμε 

οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μια καλύτερη Ανώτατη Εκπαίδευση, ένα πτυχίο με αξία στην αγορά 

εργασίας και ένα καλύτερο περιβάλλον στον μικρόκοσμο του Πανεπιστημίου. Από εκείνο το συναίσθημα ακόμα και 

σήμερα αντλώ δύναμη.

Ως νέοι είμαστε το πιο ενεργό και δραστήριο κομμάτι της κοινωνίας. Έχουμε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η 

εμπιστοσύνη των συμφοιτητών μας τα τελευταία έξι χρόνια δεν είναι τυχαία. Έξι χρόνια είναι πολλά, δεκάδες στελέχη 

πέρασαν αγωνιζόμενοι για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο.

Στόχος είναι να αποδείξουμε σε όλους πως αξίζει να συμμετέχουν και πως η αδιαφορία για το περιβάλλον στο οποίο 

ζούμε και σπουδάζουμε είναι δρόμος καταστροφικός για την νεολαία.

Είσαστε αυτοί που παραλάβατε ότι εμείς οι μεγαλύτεροι φροντίσαμε να συνεχίσουμε. Είσαστε οι Δαπίτες ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ που 

κάποιοι ονειρευτήκαμε και θυσιάσαμε πολλά για να φτάσετε εδώ. Μην συμβιβαστείτε, μην διαστρεβλώσετε αυτή την 

προσπάθεια, μην βάλετε ποτέ τον εαυτό σας πάνω από την παράταξη.

Μην αφήσετε κανέναν να ονειρευτεί για εσάς. Είσαστε εκεί, χωρίς να κρυβόσαστε , χωρίς να αρνείστε τις ευθύνες σας ως 

φοιτητές, χωρίς να προβάλετε δικαιολογίες για τις αποφύγετε.

Είσαστε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης και παράταξη σας τόσα χρόνια ήταν και είναι το Πανεπιστήμιο.

Είναι λόγια που πρέπει να θυμάστε. Είναι λόγια που εύχομαι να σας άγγιξαν όσο άγγιξαν και εμένα.

Είναι τιμή μου που αποτέλεσα κομμάτι σας…

Νεβεσκιώτης Νικόλαος

Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Πολιτική Επιστήμης 2011-2012
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Ο Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης αποτελλεί, αναμφισβήτητα, τον πιο ενεργό και δραστήριο σύλλογοφοιτητών της 

Πανεπιστημιούπολης του Γάλλου εδώ και πολλά χρόνια. Το γεγονός αυτό ασφαλώς και δεν είναι τυχαίο. 

Τα τελευταία 6 χρόνια, όπου η ΔΑΠ- ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο τμήμα, μέσα από 

δραστηριότητες, εκδηλώσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις στα όργανα συνδιοίκησης, ο Σύλλογος Φοιτητών προσπαθεί να 

βελτιώσει την ποιότητα σπουδών αλλά και την καθημερινότητα των συμφοιτητών μας.

Φέτος, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ο Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης έχει πάρει θέση σε κρίσιμα ζητήματα της 

καθημερινότητας του Πανεπιστημίου και έχει δράσει αναλόγως. Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι:

η διεκδίκηση αιθουσών μεγαλύτερης χωριτηκότητας από αυτών που είχαν παραχωρηθεί στο τμήμα, για την ομαλή 
διεξαγωγή των μαθημάτων,

      αίτημα αντικατάστασης των σπασμένων καθισμάτων και εδράνων για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Εκτός αυτών, ο Σύλλογός μας έχει προσπαθήσει, μέσα από δραστηριότητες και δράσεις να σταθεί αρωγός στην 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών των φοιτητών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ύστερα από πρωτοβουλία της 
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Π.Ε, :

Ο Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης βρίσκεται πάντα δίπλα στον φοιτητή από την πρώτη μέρα του στο τμήμα μέχρι και 

την αποφοίτησή του. Αυτό έκανε και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.

Μπλάτσου Κωνσταντίνα
Μέλος Συμβουλίου Σχολής ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης

Σύλλογος φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης

οργάνωσε την τύπωση αναμνηστικών φούτερ με το έμβλημα του Πανεπιστημίου Κρήτης 

και το λογότυπο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  και του Συλλόγου Φοιτητών για την 

οικονομική ενίσχυσή του. Με την ενέργεια αυτή, τα έσοδα του Συλλόγου θα αυξηθούν 

και ο Σύλλογος θα καταστεί ικανός να ανταπεξέλθει σε διάφορες ανάγκες του αλλά και 

να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων του. Χαρακτηριστικό είναι το περσινό 

παράδειγμα όπου ο Σύλλογος Φοιτητών Π.Ε δώρισε στο τμήμα έναν projector για την 

διευκόλυνση διεξαγωγής των μαθημάτων. 

δημιούργησε δανειστική βιβλιοθήκη στα γραφεία του Συλλόγου, η οποία 

συγκροτήθηκε ύστερα από την διεξαγωγή 2 event φέτος (και ενός πέρυσι οπότε 

και ξεκίνησε η προσπάθεια) συλλογής βιβλίων και συγγραμμάτων παλαιότερων 

ετών

1
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Είμαστε οι ιδέες μας

ΔΑΠ Πολιτικού , δυο μικρές λέξεις μια τεράστια ιστορία περιμένοντας να συνεχιστεί γιατί όχι και να διευρυνθεί περαιτέρω. 

Προσωπικός μου στόχος μέσα από αυτή την τοποθέτηση είναι όχι να προσπαθήσω να σας μεταφέρω κάτι που ήδη 

γνωρίζετε, αλλά να σας εκφράσω κάπως διαφορετικά τι είναι αυτό που στηρίζετε τόσα χρόνια ή σκέφτεστε να κάνετε στο 

μέλλον και γιατί, από μια δική μου οπτική γωνία!

Πολλοί, μιλάνε για μια ‘’μαγική’’ συνταγή που χρησιμοποιεί η ΔΑΠ στο Πολιτικό και καταφέρνει εδώ και 6 συνεχόμενα χρόνια 

να κυριαρχεί στο τμήμα και να οχυρώνει ακόμα περισσότερο το απόρθητο αυτό φρούριο της στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα 

του Ρεθύμνου. Άλλοι πάλι λένε, πως τυχαία συμβαίνει αυτό διότι μέσα σε ένα κοπάδι αν θέλετε λευκών προβάτων υπάρχει 

πάντα και ένα μαύρο (μπλε στην δική μας περίπτωση!) να διαφοροποιεί απλά την όλη εικόνα και να δίνει λίγο 

ανταγωνιστικότητα.

Κάπου εδώ λοιπόν, μπαίνει και η δική μου οπτική γωνία που σίγουρα δεν έχει να κάνει ούτε με σενάρια επιστημονικής 

φαντασίας αλλά και ούτε με παροιμίες και μύθους, αναφέρεται απλά στην πραγματικότητα και στο τι μπορεί να κάνει μια 

οργάνωση επιτυχής και ολοκληρωμένη.

Όλα ξεκινάνε από το ενδιαφέρον που πρέπει να προσδίδει η οργάνωση στο όργανο που την υποστηρίζει και την έχει επιλέξει 

ως οδηγό του σε αυτόν τον όχι τόσο εύκολο δρόμο, που ονομάζεται σπουδές. Όπως καταλαβαίνετε αναφέρομαι στους 

φοιτητές οι οποίοι με την συμμετοχή τους και την πολύτιμη στήριξη τους μας έχουν φέρει σε αυτή την θέση και μας δίνουν 

δύναμη την οποία αντλούμε μέσα από την εμπιστοσύνη τους. Ο μέσος φοιτητής για εμάς αποτελεί τον πυρήνα της δύναμης 

μας, αποτελεί την βάση του έργου μας, αποτελεί τον παλμό της δημιουργίας νέων προτάσεων μας. Θέλουμε έναν φοιτητή 

συνειδητοποιημένο και συμμέτοχο, έναν φοιτητή πολιτικοποιημένο ο οποίος να ενδιαφέρεται και να παλεύει για το συμφέρον 

του Τμήματος μας, έναν φοιτητή ο οποίος να μας δίνει δύναμη και ιδέες προς υλοποίηση.

Το ενδιαφέρον λοιπόν για τον μέσο φοιτητή με στόχο την αναβάθμιση του Τμήματος και την εκπροσώπηση του έτσι ώστε να 

επιτυγχάνονται τα συμφέροντα του, είναι το πρώτο μέλημα της ΔΑΠ Πολιτικού. Η επιτυχία στην συνέχεια έρχεται μέσα από την 

συνέπεια, την οργάνωση και την συνεργασία τόσο με τους φοιτητές όσο και με το ευρύτερο δυναμικό του Τμήματος.

Αφετηρία για εμάς είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, όπως και οι δυνατότητες μας που γνωρίζουμε πως είναι μεγάλες, 

προσπαθώντας κάθε φορά να κάνουμε αποφασιστικά βήματα, φέρνοντας επιθυμητά αποτελέσματα στην πράξη και όχι 

μένοντας στην απραξία και στα λόγια. Η μόνη συνταγή που χρησιμοποιούμε είναι οι ίδιες μας, οι ιδέες και το όραμα μας για ένα 

σύγχρονο Πανεπιστήμιο, και για έναν φοιτητή ενημερωμένο για όλα όσα τον απασχολούν κατά την διάρκεια των σπουδών 

του.

Η εκπροσώπηση ενός τμήματος δεν αποτελεί λοιπόν εύκολο εγχείρημα για μια πολιτική οργάνωση διότι προϋποθέτει θέληση, 

συνέπεια,  πίστη και προφανώς θυσίες. Η ΔΑΠ Πολιτικού ως πιστός οδηγός των φοιτητών όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει πως 

όχι μόνο είναι ικανός να κατευθύνει τους φοιτητές, αλλά είναι υπεύθυνος να συνεχίσει να το κάνει όποιες και αν είναι οι 

δυσκολίες και οι συνθήκες που θα συναντήσει.

Κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση, πρέπει να σημειώσω πως η ΔΑΠ Πολιτικού αποτελεί την παράταξη, και δεν πρέπει να το 

ξεχνάμε αυτό, που άλλαξε ριζικά τα δεδομένα στο Τμήμα θέτοντας νέες βάσεις και νέους στόχους αναφορικά με την 

αναβάθμιση του Τμήματος, προτείνοντας ουσιαστικές προτάσεις σε όλα τα όργανα του Πανεπιστημίου και οργανώνοντας 

πολιτικές δράσεις με μόνο σκοπό την ενσωμάτωση όσο το δυνατόν περισσότερο των πολιτικών συζητήσεων και απόψεων 

ανάμεσα στους φοιτητές. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο που θα εμφανιστεί, στηρίζοντας με 

κάθε μέσο τους φοιτητές, και κάνοντας ότι καλύτερο για το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. 

Είμαστε οι ιδέες μας………..

             Είμαστε η ΔΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ………..

Στέφος Χρήστος

Μέλος Συμβουλίου Σχολής ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Πολιτικής Επιστήμης
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Η Δαπ Πολιτικής Επιστήμης σε μια προσπάθεια της να συνδράμει έστω και λίγο στην διάδοση του Τμήματος και κατ’επέκταση του 

Πανεπιστημίου και στην υπόλοιπη Ελλάδα συμμετέχει ενεργά εδώ και αρκετά χρόνια σε συνέδρια προσομοίωσης παίρνοντας 

έτσι σημαντικές εμπειρίες, παροτρύνοντας ακόμη περισσότερο την συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών σε αυτά.

Συγκεκριμένα, η ΔΑΠ Π.Ε τα τελευταία 5 χρόνια δίνει το παρόν της σε ένα από τα καλύτερα συνέδρια προσομοίωσης της Ελλάδας 

και δεν είναι άλλο από το συνέδριο προσομοίωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( Thessaloniki International Student 

Model United Nations).  Το παραπάνω συνέδριο διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κάθε χρόνο τα τελευταία 12 χρόνια και 

βρίσκει την ΔΑΠ-Π.Ε συνεπή στο ραντεβού της αφού και φέτος η συμμετοχή μελών της θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Επίσης, φέτος η συμμετοχή μελών της παράταξης μας δεν θα περιοριστεί μόνο σε ένα συνέδριο τέτοιου τύπου αφού το 

ενδιαφέρον τους για γνωριμία με άτομα άλλων Πανεπιστημιακών Κοινοτήτων και κύκλων όπως και προσκόμισης εμπειριών  

είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Φέτος και συγκεκριμένα τον Μάρτιο θα έχουμε εκπροσώπηση σε ένα νέο συνέδριο προσομοίωσης το 

οποίο αναφέρεται στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και άλλων επιτροπών της Ε.Ε. Το συνέδριο ονομάζεται 

‘’Eurosimulation’’ και διεξάγεται φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τέλος, συμμετοχή θα έχουμε και σε άλλο ένα νέο συνέδριο προσομοίωσης αυτό της Ελληνικής Βουλής των Ελλήνων (ΜΒΕ). Αυτό 

το ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνέδριο διοργανώνεται στην Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και αναμένεται να είναι πολύ συναρπαστικό 

για τους συμμετέχοντες οι οποίοι καλούνται να τοποθετηθούν οργανωμένοι σε συγκεκριμένα πλασματικά κόμματα και 

επιτροπές προσομοίωσης.

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες παροτρύνοντας τους ακόμα 

περισσότερο να βάλουν για άλλη μια φορά τα δυνατά τους εκπροσωπώντας μας επάξια όπως όλα αυτά τα χρόνια! 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Π.Ε

Εκπροσώπηση του Τμήματος από την ΔΑΠ - Π.Ε σε 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
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http://dappolitikou.wordpress.com

http://dappolitikou.wordpress.com

http://dappolitikou.wordpress.com
http://dappolitikou.wordpress.com

http://dappolitikou.wordpress.com

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης εδώ και 3 Χρόνια διατηρεί το παραπάνω blog κρατώντας με αυτόν τον τρόπο σε μεγάλο 

επίπεδο την  ενημέρωση του μέσου φοιτητή αναφορικά με θέματα της Ευρύτερης Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά και της 

γενικότερης Παιδείας. Κάνοντας μια επίσκεψη στο blog μας θα αντιληφθείτε αμέσως περί τίνος πρόκειται και τον λόγο που 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της ενημέρωσης μας προς τους φοιτητές.

Με συνολικά πάνω από 150.000 views από την ημέρα ίδρυσης του και περισσότερα από 500 καθημερινά αποτελεί τον καλύτερο 

υπάρχον ιστότοπο ενημέρωσης αναφορικά με θέματα που έχουν να κάνουν με το Τμήμα, το Πανεπιστήμιο και Παιδεία σήμερα.

Μέσα από το blogμας θα βρείτε ανακοινώσεις του Τμήματος, επιστημονικά άρθρα, νομοσχέδια παλαιά και νεώτερα, αναρτήσεις 

για συγκεκριμένους νόμους, μεταρρυθμίσεις παλαιές και νέες, απόψεις φοιτητών για διάφορα θέματα, δράσεις του Συλλόγου 

Φοιτητών, δράσεις και κινήσεις της ΔΑΠ Π.Ε, το γενικότερο έργο μας αυτά τα χρόνια, φωτογραφικό υλικό εκδηλώσεων, βίντεο, 

έγγραφα, τοποθετήσεις για φλέγοντα θέματα όπως αυτά των νέων νόμων για την Παιδεία, ψηφοφορίες, προτάσεις μας σε όλα τα 

όργανα, συζητήσεις, αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με σημειώσεις μαθημάτων, και πολλά άλλα αναφορικά με την Παιδεία 

στην Ελλάδα, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Ρεθύμνου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Με την συμμετοχή σας στο groupτης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμηςστο Facebookσας δίνεται η δυνατότητα να βλέπετε όλες τις 

αναρτήσεις μας στην αρχική σας σελίδα διευκολύνοντας σας έτσι να μένετε ενημερωμένοι για οποιοδήποτε θέμα σας αφορά 

οποιαδήποτε στιγμή.

Το blog μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης όλων των φοιτητών του Τμήματος το οποίο με 

την στήριξη σας βοηθάτε να γίνει ακόμη καλύτερο, δίνοντας μας έτσι δύναμη για το μέλλον!

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Π.Ε

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης αποτελεί μια από τις πιο δραστήριες παρατάξεις σε όλη την Ελλάδα και αυτό το έχει καταφέρει 

μέσα από τις προτάσεις και δράσεις της αναφορικά με όλους τους τομείς που απασχολούν τον μέσο φοιτητή όπως την Πολιτική, 

Κοινωνία, Παιδεία κ.α, και με την βοήθεια φυσικά των φοιτητών που την στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια!

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε πολύ δυνατά για την ΔΑΠ Π.Ε η οποία μετά από τις προτάσεις της σε όργανα του Τμήματος αναφορικά με 

τις αίθουσες, ενημερώσεις για τους Π.Δ 407/80,για το πρόγραμμα σπουδών, για το ν+2 όπως και για πολλά άλλα στα οποία 

πρωτοπόρησε, διοργάνωσε για μια ακόμη χρονιά Κύκλο Διαλέξεων με την συμμετοχή καθηγητών από το τμήμα, με διάφορες 

επίκαιρες και πολύ σημαντικές θεματικές.

Κύκλος Διαλέξεων

Ξεκινήσαμε στις 7 Νοεμβρίου του 2012 τον Κύκλο Διαλέξεων με πρώτο ομιλητή τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης κο.Α.Λάβδα με θέμα ‘’Αμερικανικές Εκλογές και Ευρώπη’’. Το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε ένα από τα πιο φλέγοντα 

της πολιτικής επικαιρότητας με τα τελικά αποτελέσματα να είναι αμφίβολα και τα προγνωστικά να παίρνουν και να έρχονται!

Στις 21 του ίδιου μήνα είχαμε την δεύτερη διάλεξη από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

κο.Ν.Παπαδάκη με θέμα ‘’Βαρόμετρο Απόντων. Οι NEETS (young people NOT in Education Employment and Training) σε Ευρώπη 

και Ελλάδα’’, και είχαμε έτσι την τύχη να ενημερωθούμε για ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα που μαστίζουν την 

Ελλάδα και Ευρώπη.

Έξι μέρες μετά ο Κύκλος Διαλέξεων συνεχίστηκε με ομιλητή τον Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης κο.Κ.Μανασάκη ο οποίο 

μας μίλησε για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Την διάλεξη συνόδεψαν συζητήσεις μεταξύ του καθηγητή και 

των φοιτητών αναφορικά με το θέμα πράγμα που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Τον Κύκλο Διαλέξεων τέλος, έκλεισε ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης κος.Δ.Γράβαρης, ο οποίος μας μίλησε για τις 

Εξελίξεις στην Αγορά Εργασίας και τις Πολιτικές Απασχόλησης την Περίοδο της Κρίσης. Ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο το οποίο μας 

απασχόλησε και προβλημάτισε πολύ και πρέπει να συνεχίσει έως ότου βρεθούν λύσεις. Τίποτα όμως δεν θα γίνει χωρίς την βοήθεια 

και το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξει η νεολαία και κυρίως εμείς οι φοιτητές που την περικλείουμε.
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Η κρίση έχει λυγίσει σε τέτοιο βαθμό την ελληνική οικονομία και τον μέσο Έλληνα, μη αφήνοντάς του ελπίδα 

ανάκαμψης, που όλοι πλέον εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον ορυκτό πλούτο της χώρας και στην ανακήρυξη της ΑΟΖ. Και 

ενώ η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έχει καλλιεργηθεί πλέον στο μυαλό του μέσου Έλληνα με τέτοιο τρόπο, που πιστεύει πως 

δια μαγείας θα δώσει λύσεις στα οικονομικά προβλήματα της χώρας και θα μας καταστήσει «Σαουδική Αραβία» της Ευρώπης, 

δυστυχώς η αλλήθεια είναι ότι μάλλον βρισκόμαστε πολύ πιο μακριά από αυτό που νομίζουμε ως «σωτηρία» της Ελλάδας, με 

μάλλον ελαφρείς χειρισμούς από την ελληνική πλευρά.

Η έναρξη -επίσημα- διαδικασιών για την ανακήρυξη και θέσπιση της ΑΟΖ, παρόλο που είναι νόμιμο δικαίωμα της 

χώρας βάσει του διεθνους δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της θαλάσσης, ωστόσο όπως μπορεί να αντιληφθεί ο 

καθένας θα προκαλέσει «τριβές» με τη γείτονα χώρα Τουρκία και όχι μόνον. Είδαμε τις αντιδράσεις της Αλβανίας και την 

ακύρωση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα από το συνταγματικό δικαστήριο της, ενώ η Τουρκία φαίνεται πως έχει 

αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις τόσο με τη Λιβύη, όσο και με την Αίγυπτο, χώρες που για την αναγνώριση της ελληνικής ΑΟΖ 

βασίζοταν η χώρα μας. Το γιατί η Τουρκία πέτυχε να φέρει τη Λιβύη και την Αίγυπτο στις θέσεις της είναι μεγάλο ζήτημα, αλλά 

πάντως θα αρκεστώ στο να αναφέρω πως όταν στις χώρες αυτές γίνοταν η αλλαγή καθεστώτος η Ελλάδα απουσίαζε 

παντελώς, ενώ η Τουρκία ήταν εκεί για να παρέχει κάθε είδους υποστήριξη. Επίσης, η Τουρκία φαίνεται αποφασισμένη να 

τραβήξει τη κατάσταση, αφού αγόρασε και νέο νορβηγικό σεισμολογικό σκάφος και έχει ανακηρύξει έρευνες στα τεμάχια 1, 4, 

5, 6, 7 και 12 της κυπριακής ΑΟΖ, καθώς και στην εν δυνάμει Ελλαδική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη  μεταξύ Κύπρου και 

Καστελορίζου. Έχουμε απ’ τη μια λοιπόν μια εχθρική -στις επιδιώξεις μας- γειτονιά, ενώ η Άγκυρα φαίνεται διατεθειμένη να 

κλιμακώσει τις πιέσεις της.  

Η Ελλάδα καλείται λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτή τη κατάσταση, εάν θέλει να προχωρήσει στο θέμα του ορυκτού της 

πλούτου και της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσει η ηγεσία της χώρας με ποιον τρόπο 

θα πορευτεί, γιατί παρ’όλο που όλοι μιλάνε για το τυρί, τη φάκα τη δεν την αναφέρουν. Ας θεωρήσουμε ότι από πλευράς 

κυβέρνησης έχει ληφθεί η απόφαση να προχωρήσει η χώρα. Πρέπει να απαντηθεί ένα καίριο ερώτημα. Ποιον δρόμο θα 

ακολουθήσει η χώρα για να προχωρήσει; Υπάρχουν δυο δρόμοι, ο ένας είναι «δυναμικός» και «αποφασιστικός» χωρίς 

υποχωρήσεις στα ζητήματα που θέτει η Τουρκία, όσον αφορά το τμήμα της ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Καστελορίζου και τις 

αμφισβητήσεις εθνικής κυριαρχίας, ενώ ο άλλος δρόμος είναι ο «διαβουλευτικός», ο «συμβιβαστικός». 

Εάν αποφασιστεί ο πρώτος δρόμος θα πρέπει πρώτα η κυβέρνηση να ελέγξει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας, 

ώστε να μη μπει σε περιπέτειες, τον κίνδυνο –που πάντα ελοχέυει- να μπει σε περιπέτειες, το κόστος που ενδεχομένως θα έχουν 

οι όποιες περιπέτειες και τι πόρους, έμψυχους ή άψυχους είναι διατεθειμένη να διαθέσει. Παράλληλα, θα πρέπει να αναλύσει την 

απόδοση που θα έχει όλο αυτό τον κόστος. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για τον πρώτο δρόμο είναι και οι διεθνείς 

συμμαχίες σε ένα πλαίσιο συσχετισμού δυνάμεων πάντοτε, χωρίς να βασιζόμαστε σε αόριστες υποσχέσεις, ή δυνητικές 

συμμαχίες. Καλό θα είναι να γίνει από όλους αντιληπτό ότι μόνιμες φιλίες, ή συμμαχίες μεταξύ των κρατών δεν υπάρχουν, 

παρά μόνο μόνιμα συμφέροντα. 

Εάν αποφασιστεί ο δεύτερος δρόμος, θα πρέπει κατ’αρχάς να γνωρίζουμε πως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε 

υποχωρήσεις και συμβιβασμούς αναλόγως με αυτά που ζητά η άλλη πλευρά. Θα πρέπει να δούμε από ποια αφετηρία θα 

ξεκινήσουμε και μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πίσω και με τι ανταλλάγματα. Πρέπει δηλαδή να δούμε μέχρι ποιο 

σημείο είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε υποχωρήσεις και «εκπτώσεις», αλλά και εάν και κατά πόσο αξίζει το κόστος των 

υποχωρήσεων με την απόδοση που θα είχαμε εάν δεν είχαν γίνει αυτές οι υποχωρήσεις. 

Εφόσον γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί και διαπιστωθεί ποιος δρόμος είναι αυτός με το μεγαλύτερο συμφέρον και το 

μικρότερο κόστος θα πρέπει να προχωρήσουμε ως χώρα στο θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης χωρίς όμως 

μεγαλοστομίες, επιπολαιότητες και επικοινωνιακά μικροπολιτικά τρικ. Το πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι το ζήτημα του 

χρόνου, καθώς όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει «χθες», αντ’αυτού μάλλον φαίνεται πως βαδίζουμε σε έναν άλλο δρόμο, του «ότι 

βρέξει ας κατεβάσει» και του «βλέποντας και κάνοντας» (;), ο οποίος είναι ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος, ενώ η Τουρκία 

μάλλον εφαρμόζει συνταγμένα βήμα-βήμα σχέδιο το οποίο εάν δε καταφέρουμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε, θα φέρει μια 

ακόμη εθνική τραγωδία, αντί για την εθνική σωτηρία που πολλοί ευαγγελίζονται.

Κρήτας Δημήτριος

Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης

A
O

Z
 

Nέα εθνική τραγωδία ή
Μελλοντική εθνική σωτηρία ;
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Oι δημοκρατικές διαδικασίες βρίσκονται σε επιταχυνόμενη υποχώρηση. Ο καθένας που ασχολείται έστω και ελάχιστα και 

αρκείται σε αυτά που ακούει το συνειδητοποιεί, άλλωστε το βάρος αυτής της υποχώρησης το επωμίζονται πολλοί εάν όχι οι 

περισσότεροι.  Σε βάρος λοιπόν της δημοκρατίας αναπτύσσονται οι διάδρομοι, οι μικροπολιτικοί εκβιασμοί, η παραπολιτική 

και η τρομοκρατική δραστηριότητα. Η κουλτούρα της συνεννόησης και της συναίνεσης έχει πλέον αντικατασταθεί από 

μικροπρέπειες αλλά και πρακτικές αυταρχισμού. Εννοείται όμως ότι δεν έχουμε φτάσει στον απόλυτο αυταρχισμό, αν και 

κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον, το σίγουρο όμως είναι πως εντοπίζονται εν έτη πλέον 2013 αυτές οι πρακτικές. Πιο 

συγκεκριμένα ο σύγχρονος αυταρχισμός δεν μοιάζει με τη στυγνή έννοια του όρου όπως κατά το παρελθόν τη γνώρισε η 

ανθρωπότητα. Ο σύγχρονος αυταρχισμός παίρνει την εξής μορφή:

 1.Προπαρασκευασμένη επίθεση στο συλλογικό νου και τις συνειδήσεις, μια καταιγίδα κινδυνολογίας και έντασης, μια 

προπαγάνδα εντυπώσεων, μια καλοστημένη απόκρυψη της αλήθειας.

2.Δεν συμπεριλαμβάνει την αξιοποίηση της γνώσης, των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού, του ίδιου μας του πολιτισμού.

 3.Δεν αξιοποιεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου, παρά μόνον εάν εμπλέκονται ξένα συμφέροντα κάνοντας ένα 

διαρκές όπως θα λέγαμε και σήμερα <<ξεπούλημα>>.

 4.Οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις εγκλωβίζουν τους εργαζομένους, παραλύουν την αγορά, παγώνουν την τοπική 

οικονομία και συνάμα την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα πλουτίζουν οι κατά τα άλλα φθηνές πολυεθνικές εταιρείες.

 5.Η εξωγενής παρέμβαση ή καλύτερα η διακυβέρνηση από το εξωτερικό είναι επίσης μορφή αυταρχισμού για αρκετούς 

λόγους. Αρχικά, επιβάλλονται μέτρα λιτότητας για τη δήθεν εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, περαιτέρω εξαναγκάζουν σε 

αναγκαστική σειρά δανείων κάθε αδύναμη θεωρητικά χώρα με υψηλά επιτόκια έτσι ώστε να αδυνατούν να ανταποκριθούν 

στα συμφωνηθέντα και εκ νέου επιβάλλουν  έκτακτα μέτρα για δήθεν κάλυψη των προηγουμένων δανείων και ανάπτυξη της 

οικονομίας!

 6.Μπορεί να μην διαπράττονται πόλεμοι για την επίλυση των προβλημάτων (στη Δύση τουλάχιστον), όμως ο οικονομικός 

πόλεμος καταρρακώνει τον ανθρώπινο ψυχισμό.

 Αυτές είναι ορισμένες μορφές αυταρχισμού. Πάντως εάν κανείς μελετήσει τα ιστορικά γεγονότα συμπεραίνει πως εν καιρώ 

κρίσης, η οποία  δυστυχώς δεν περιορίζεται στην οικονομία αλλά εδράζεται και στην κοινωνία, ο αυταρχισμός ή τέτοιου τύπου 

ιδεολογικά ρεύματα ακμάζουν. Σε αυτό το σημείο όμως γεννάται ένα καίριο ερώτημα. Μήπως ένας μετριασμένος 

αυταρχισμός περιόριζε την απεριόριστη ελευθερία ορισμένων; Μήπως τελικά η δεδομένη δημοκρατία μας έκανε κακό; Ή 

μήπως μας έκανε κακό ο τρόπος άσκησής της; Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία φυσικά και σε ένα άρθρο δεν πρέπει να 

απαντηθούν, πρέπει πάντως να μας απασχολήσουν.

Γουδέβενος Δωρόθεος

Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης

Οι δημοκρατικές διαδικασίες βρίσκονται σε επιταχυνόμενη 
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Όσοι θεωρούν ότι μπορεί να υπήρξε κάποτε μια τέτοια 

(καθαρή) μορφή Δημοκρατίας, την αναζητούν στην 

Αθήνα των κλασσικών χρόνων, με τις συνελεύσεις της 

Εκκλησίας του Δήμου και τη συμμετοχή όλων των πολιτών 

στις αποφάσεις για τα Κοινά.Οι συνελεύσεις της 

Εκκλησίας του Δήμου είχαν αρμοδιότητα για την άσκηση 

της Εκτελεστικής Εξουσίας, αλλά είχαν και νομοθετικές 

αρμοδιότητες, ορίζοντας για κάθε περίπτωση 

αξιωματούχους (με κλήρο και για ορισμένη χρονική 

περίοδο) και δικαστές.Αυτός ο τύπος της Άμεσης 

Δημοκρατίας εγκαθιδρύθηκε κατά το δεύτερο μισό του 

5ου προ Χριστού αιώνα και σ’ αυτήν αναφέρεται ο 

Αριστοτέλης, στο έργο του «Αθηναίων Πολιτεία».Τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της δημοκρατίας ήταν η 

«Εκκλησία του Δήμου» και η «Βουλή των Πεντακοσίων». Η 

Εκκλησία του Δήμου συνεδρίαζε στην Πνύκα.Αυτό είναι το 

πρώτο εφαρμοσμένο μοντέλο Άμεσης Δημοκρατίας, που 

όμως και σ’ αυτό ακόμη η δήθεν συμμετοχή όλων των 

πολιτών ήταν σχετική.Συμμετοχή στις Συνελεύσεις, με 

δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι άρρενες ενήλικοι που είχαν 

ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, (η στρατιωτική 

θητεία ήταν διετής, από τα 18 μέχρι τα 20 τους χρόνια. 

Αυτομάτως δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις 

Συνελεύσεις (άρα και στην «άμεση» Δημοκρατία) ούτε οι 

γυναίκες, ούτε οι μέτοικοι, ούτε οι δούλοι.Με διάφορες 

παραλλαγές κατά τόπους, το μοντέλο της λεγόμενης 

«Άμεσης Δημοκρατίας» εφαρμόστηκε για δυο περίπου 

χιλιετίες, οπότε και έδωσε τη θέση του στο σύστημα της 

«Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας» (ή Έμμεσης 

Δημοκρατίας), που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με 

διάφορες παραλλαγές ή συστήματα για την εκλογή των 

αντιπροσώπων, που συμμετέχουν στις Συνελεύσεις της 

Βουλής.

Ζερβονικολάκης Ορέστης

Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆμεση 

�������� ��� ������µ��� ����µ���
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης σε μια κίνηση 

φιλανθρωπίας και  αγάπης επισκέφτηκε το 

Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ρεθύμνου 

(Γηροκομείο) συζητώντας με τους ηλικιωμένους για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις πιθανές ελλείψεις 

στον χώρο του γηροκομείου σε υλικό και προσωπικό 

αλλά για διάφορα άλλα θέματα που τους απασχολούν. 

Επίσης, μοίρασε δώρα σε όλους τους ηλικιωμένους τα 

οποία είχαν δωρίσει μεγάλος αριθμός μαγαζιών της 

αγοράς του Ρεθύμνου τους οποίους για άλλη μια φορά 

ευχαριστούμε.

Η υποδοχή που μας παρείχαν οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι μαζί 

με μέλη του Δ.Σ του Γηροκομείου ήταν ιδιαίτερη αλλά και 

η όλη επίσκεψη μας, μας άφησε πραγματικά άφωνους! 

Άφωνους διότι το να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους 

να σου απαγγέλουν ποιήματα και μαντινάδες ο ένας 

μετά τον άλλο, ιστορίες παλιές από την Κρήτη 

άγνωστες για μερικούς από εμάς, είναι πράγματα πολύ 

όμορφα.

Δεν έλειψαν ακόμη και στιγμές συναισθηματικά 

φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ε ς  α π ό  μ ε ρ ι κ ο ύ ς  η λ ι κ ι ω μ έ ν ο υ ς  

αναφερόμενοι σε δυσάρεστα περιστατικά που τους 

έχουν συμβεί και αντιμετωπίσεις.

Τέλος, τέτοιες κινήσεις μόνο θετικά συναισθήματα 

μπορούν να αφήσουν αφού αυτοί οι άνθρωποι παρά 

τις δυσκολίες που ενδέχεται να έχουν περάσει έχουν 

δίπλα τους καθ’όλη την ημέρα τους ανθρώπους του 

Γηροκομείου οι οποίοι μέσα από την αγάπη και την 

συντροφικότητα που τους διακατέχει προσπαθούν με 

κάθε μέσο να μην τους λείψει απολύτως τίποτα.

Εμείς ως ΔΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ τους ευχαριστούμε που μας 

δέχτηκαν με τόση αγάπη και καλοσύνη και τους 

ευχόμαστε ότι καλύτερο για την συνέχεια συνεχίζοντας 

αυτή την τόσο ιδιαίτερη προσπάθεια εν μέσω κρίσης 

και διαφόρων δυσκολιών που την ακολουθούν. 

��������� & ������� ��� ��� �.�.
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     Κάθε φορά που ένα νέο σκάνδαλο έρχεται στην επιφάνεια έρχεται μαζί και η ελπίδα στον Έλληνα που δεινοπαθεί ότι ίσως 

έφτασε η μέρα που το σύστημα άλλαξε και επιτέλους η χώρα του απέκτησε  λίγη από την αμερικανική κινηματογραφική 

κουλτούρα, με τον κακό επιτέλους να χάνει και το καλό να θριαμβεύει!

      Δεν διαφέρει πολύ και αυτή την φορά η όλη ιστορία με την λίστα Λαγκαρντ. Και χωρίς την διάθεση να προαποφασιστεί το 

τέλος της συγκεκριμένης ιστορίας , θα παρομοιαστεί με τις  προηγούμενες  που το μόνο που θυμίζουν είναι μια 

καλοπαιγμένη μαγική παράσταση. 

        Ξεκινάμε με μια  εντυπωσιακή εισαγωγή . Διαφήμιση , πρωτοσέλιδα  και τίτλοι  μας προετοιμάζουν . Το σχέδιο είναι να 

εντοπίσουμε  τον “λύκο” (βλέπε Παπακωνσταντίνου) και να υποσχεθούμε  πως θα τον απομακρύνουμε  από τα υπόλοιπα 

“πρόβατα” (βλέπε τους υπόλοιπους 299). Θα μπορούσαμε  να δώσουμε έμφαση και σε πράγματα που είναι πάρα πολύ 

σημαντικά, αλλά γιατί να κουραζόμαστε .Τον  θεατή τον έχουμε κερδίσει  . Είναι η αρχή του ταχυδακτυλουργικού μας   

κόλπου. Η μισή δουλειά μας έχει  τελειώσει. Έχουμε  κάνει το πρώτο βήμα για μια παράσταση μαγείας, η υπόσχεση προς τον 

θεατή έχει δοθεί.

         Στο επόμενο στάδιο ο μάγος ή οι μάγοι οφείλουν να εμπλουτίσουν την παράσταση και τι πιο συνηθισμένο για έναν 

Έλληνα πολίτη από τα παράθυρα της τηλεόρασης, από τους διαπληκτισμούς στην βουλή με εκατέρωθεν  ανταλλαγές  για το 

ποιος έχει την ευθύνη , από τις βαρύγδουπες δηλώσεις το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο και από εξεταστικές  και 

ψηφοφορίες εντός  της βουλής ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη . Και για περισσότερο εφέ  προσλαμβάνουμε και  κάποιους  

κομπάρσους . Έτσι, αναλόγως  πως είναι η παράσταση που θέλουμε  να δούμε  ,πατάμε  ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο  

της τηλεόρασης και το απολαμβάνουμε . Κάθε κόμμα έχει και τους δικούς του δημοσιογράφους που το υπερασπίζονται  

μέχρι τελικής  πτώσεως. Με αυτόν το τρόπο ο κάθε θεατής ανάλογα τις πεποιθήσεις του ,βλέπει αυτό που θέλει να δει και την 

ώρα που θα κλείσει την τηλεόραση θα συμφωνήσει  μαζί τους αλλά κυρίως με τον εαυτό του .Σε ποιο πραγμα; Στο να έχει την 

διάθεση  φυσικά να μπει και την άλλη μέρα σε αψιμαχία με τον συνάδελφο στην δουλειά που έχει δει το αντίπαλο κανάλι και 

να κάνουν μια πολιτική συζήτηση μικρογραφία των χθεσινών στα κανάλια.

       Τέλος έρχεται το πιο σημαντικό μέρος ώστε να στεφθεί με επιτυχία η παράσταση .

      Το  μεγάλο φινάλε.

Αυτό στο κόσμο της μαγείας είναι το θαύμα!!! Χρόνια τώρα στην Ελλάδα η αποτυχία είναι άγνωστη λέξη για αυτό το στάδιο. 

Δεν είναι άλλωστε μικρό πράγμα να καταφέρει κάποιος  να εξαφανίσει δισεκατομμύρια ευρώ, να καταχραστεί  δημόσιες 

υπηρεσίες, να εμφανίσει και πάλι τα ευρώ αλλά σε άλλο μερος και τέλος να εξαφανίσει τους ενόχους. Ποσο μάλιστα όταν 

καταφέρνει  να κάνει το κόσμο μια εβδομάδα μετά να έχει ξεχάσει εντελώς το τι έγινε και να μιλάει για κάτι άλλο εξίσου 

σημαντικό όπως αν ήταν πέναλτι ή όχι, αν θα σταλθεί η αποστολή στην Eurovision και από ποιους θα απαρτίζεται, και γενικά 

αλλά τέτοια σημαντικά γεγονότα που θα τους φανούν πολύ χρήσιμα στο υπόλοιπο της ζωής τους.

         Αν όλα  αυτά γίνουν όπως έπρεπε, θα έχουμε το θαύμα για άλλη μια φορά . Κάπου εκεί όμως μπαίνει ο προσωπικός 

παράγοντας που πρέπει να κάνει τον καθένα να αναρωτηθεί αν η ευθύνη είναι του ταχυδακτυλουργού που τον ξεγέλασε ή 

του ίδιου που ήθελε να τον πιστέψει, ακόμα και αν σε κάθε παράσταση που έχει πάει, το μονό που έχει καταφέρει είναι να δει 

πως ξεγελάστηκε και πάλι. Ο καθένας  παίρνει άλλωστε στην ζωή αυτό που ζητά και τίποτα παραπάνω. Μπορεί κάλλιστα την 

επόμενη  φορά να επιλέξει άλλη μαγική σκηνή με άλλον πρωταγωνιστή. Η  απόφαση είναι στα χέρια του. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι πριν χρησιμοποιήσει τα χέρια του, η εντολή να δοθεί από τον εγκέφαλο του. Και τότε ένα πολύ καλύτερο 

μέλλον για αυτόν προδιαγράφεται. Φυσικά όχι χωρίς υποσχέσεις, αλλά τουλάχιστον με λιγότερα από τα δικά τους θαύματα.

Μπάμμμμμ  θόρυβος , καπνός και η παράσταση έλαβε τέλος!!!!!

Κοκκαλιάρης Σέργιος

Μέλος Συμβουλίου Σχολής

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠολιτικήςΕπιστήμης

Πολιτική ... Μια Μαγική Σκηνή
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������� ������ ������� µ����� ��� �������� �������� ��������� ������µ�� ��� ��� ��� ������� AEGEAN!!

Με μεγάλο ενθουσιασμό, συμμετοχή και επιτυχία διεξήχθη στις 9/2/2013 στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ ''Μελίνα Μερκούρη'' ο φιλικός αγώνας μπάσκετ 

μεταξύ του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικής Επιστήμης και της ΚΑΕ ΡΕΘΥΜΝΟ Aegean.Να σημειωθεί πως η κίνηση αυτή έγινε μετά από πρόταση της 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης σε Δ.Σ του Συλλόγου αναφέροντας πως η συγκεκριμένη δράση θα έθετε τις βάσεις για μια ένωση της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την ομάδα του Ρεθύμνου φέρνοντας έτσι το αθλητικό ιδεώδες πιο κοντά στους φοιτητές! Λέγοντας λίγα πράγματα 

για το ιδιαίτερο αυτό παιχνίδι, αφού τα χρήματα των εισιτηρίων διατέθηκαν για τον Σύλλογο ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν 

δυνατά αλλά την σκυτάλη από την έναρξη του παιχνιδιού μέχρι.....το τέλος την είχε η ομάδα του ΡΕΘΥΜΝΟΥ.Η ομάδα του Συλλόγου μας έχοντας ως 

προπονητή και παίκτη των Brent Petway κατάφερε στα μέσα να ανακάμψει και να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα!

Λίγη σημαντικότητα έχουν όμως αυτά μπροστά στην στήριξη που έδειξε ο κόσμος και οι φοιτητές αλλά και στον ενθουσιασμό τους κατά την διάρκεια 

του παιχνιδιού. Στα ημίχρονα έγιναν διαγωνισμοί βολών και τριπόντων και από τις δυο πλευρές με μεγάλη επιτυχία όπως και καρφωμάτων με τους 

παίκτες του Ρεθύμνου να εντυπωσιάζουν χαρίζοντας μας έτσι ωραίες στιγμές και φυσικά μπασκετικό θέαμα!

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως το event αυτό καλύφτηκε τις προηγούμενες μέρες από πολλές εφημερίδες και διαδικτυακούς 

αθλητικούς και όχι μόνο ιστοτόπους πράγμα που μας χαροποίησε ιδιαίτερα και τους ευχαριστούμε.

Τέλος, ευχόμαστε αυτό το γεγονός να αποτελέσει την αρχή για μια δυνατή ένωση του Πανεπιστημίου με την ομάδα του Ρεθύμνου πράγμα ιδιαίτερα 

σημαντικό, να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες δράσεις από τον Σύλλογο όπως και πρωτοβουλίες η οποίες όχι μόνο αποτελούν κοινωνικό έργο 

αλλά ανεβάζουν τον Σύλλογο μας και τον έχουν φέρει σε αυτή την θέση που βρίσκεται σήμερα, του πιο δραστήριου δηλαδή Συλλόγου στο 

Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου.

Μιλώντας κανείς για πολιτική στην Ελλάδα του 2013 παρατηρεί μια σύγχυση. Η σύγχυση αυτή παρατηρείται τόσο σε επίπεδο πολιτών, 

όσο και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Στην παρούσα χρονική συγκυρία η έννοια της πολιτικής μοιάζει να έχει χάσει κάθε κύρος 

στα μάτια του σώματος της Ελληνικής κοινωνίας, και μάλλον φαντάζει ως όργανο αυθαιρεσίας (στο ευρύτερο φάσμα του 

κοινωνικού βίου των πολιτών) παρά σαν την τέχνη εκείνη που σκοπό της έχει την διαχείριση των πολιτών ως άτομα. Στο πλαίσιο 

βέβαια μιας οργανωμένης κοινωνικής δομής με σαφή και ευδιάκριτα όρια.

Η κοινή γνώμη έχει χάσει κάθε πίστη προς την πολιτική και το περιεχόμενό της πλέον. Αυτή η άποψη πηγάζει από τη γενική εκτίμηση ότι 

η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της χώρας οφείλεται στο πολιτικό προσωπικό αυτής. Πραγματικά, κατά τη διάρκεια της 

μεταπολίτευσης σημειώθηκε σωρεία λαθών από την πολιτική ηγεσία, είτε από ανικανότητα, είτε από ιδιοτελή κίνητρα. Αυτή η 

κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα γενικό αίσθημα απογοήτευσης στην κοινωνία, καθώς και μια αντίληψη πως οι 

φορείς της πολιτικής εξουσίας σε καμία περίπτωση δεν είναι άξιοι να διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας. Με τη σειρά του, αυτό 

οδήγησε μεγάλο μέρος του κόσμου να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική

Αναφορικά με το πολιτικό προσωπικό, αυτό μοιάζει απολύτως μπερδεμένο. Η πολιτική ‘’ελίτ’’ είναι φανερό πως προσπαθεί με κόπο 

να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ωστόσο δε φαίνεται να έχει τις λύσεις εκείνες για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες που 

ταλανίζουν το Ελληνικό κράτος (από την ίδρυση του υποστηρίζουν κάποιοι). Αυτή η ένδειξη αδυναμίας οξύνει ακόμη περισσότερο το 

αίσθημα της αγανάκτησης από την πλευρά των πολιτών και ως εκ τούτου η επιθυμία για μη ενασχόληση με την πολιτική στους 

κόλπους του κοινωνικού σώματος αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Αυτό το συναίσθημα αγανάκτησης είναι κατανοητό να υπάρχει. Δεν πρέπει όμως να παραγκωνίζεται το γεγονός πως με τη μορφή 

που εκφράζεται (της αποχής από τα κοινά) δεν είναι σε καμιά περίπτωση ικανό να βοηθήσει ώστε να βρεθεί λύση. Ο αφορισμός 

προς την πολιτική δεν έχει τίποτα να προσφέρει, και ειδικότερα όταν παρατηρείται σε νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι το μέλλον της 

χώρας. Επομένως η ενεργοποίηση του κοινωνικού συνόλου στον τομέα της πολιτικής μέσω της ενεργής πολιτικοποίησης αυτού, 

αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να ηχήσει μια ευχάριστη νότα αλλαγής στο υπάρχων σκηνικό. 

Η ενεργή ενασχόληση των μελών της κοινωνίας με τα πολιτικά θέματα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα στην προσπάθεια που 

συντελείται για ανασυγκρότηση. Αυτό συμβαίνει γιατί, μια κοινωνία της οποίας τα μέλη είναι ενεργά πολιτικά υποκείμενα και όχι 

άβουλα πολιτικά «αντικείμενα» που απλά δέχονται την εξουσία που τους ασκείτε χωρίς κριτική σκέψη, είναι μια κοινωνία με παιδεία. Και 

όταν μια κοινωνία αποτελείται από άτομα με παιδεία, σε όλους τους τομείς (από τον τρόπο διοίκησης έως τις οικογενειακές δομές) 

είναι δεδομένο πως αλλάζει επίπεδο και αναβαθμίζεται.

Επομένως, εύκολα γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι η στροφή και το ενδιαφέρον για την πολιτική μόνο να βοηθήσει μπορεί. Η γνώση 

που μπορεί να δώσει στον καθένα μας αυτή η προοπτική, θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να  αναδειχθούν οι 

ικανοί. Εκείνοι που πραγματικά θα μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση ώστε να πνεύσει άνεμος αισιοδοξίας πάνω από αυτή την 

πολύπαθη γωνιά του πλανήτη, τη χώρα μας.

Κελέρμενος Γιάννης

Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης

Π ε ρ ί . . . .
Πολιτικής!
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  Οι δύο ημερομηνίες που στιγμάτισαν την παγκόσμια ιστορία και πλήγωσαν τον εγωισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

είναι 07/12/1941 και 11/09/2001. Η πρώτη ημερομηνία πρόκειται για την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ και η δεύτερη για το 

τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους. Οι δυο αυτές ενέργειες έπληξαν τον Αμερικάνικο λαό και έμειναν βαθειά 

χαραγμένες στη μνήμη του.

 Ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου συνέβη στις 7 Δεκεμβρίου 1941, όταν ιαπωνικά αεροπλάνα 

βομβάρδισαν τη ναυτική βάση του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη, όπου ναυλοχούσε ο Αμερικανικός Στόλος του Ειρηνικού. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα την έξοδο της Αμερικής στον πόλεμο που ως τότε είχαν κρατήσει ουδέτερη θέση. Οι σχέσεις Η.Π.Α και Ιαπωνίας 

ήταν ήδη τεταμένες από τις αρχές της δεκαετίας του '30. Οι Αμερικανοί αντιδρούσαν στην επεκτατική πολιτική της Ιαπωνίας, στην 

Κίνα και την Ινδοκίνα με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το καλοκαίρι του 1941 κλιμάκωσαν τον οικονομικό πόλεμο κατά της 

Ιαπωνίας, με την επιβολή ‘’εμπάργκο’’ στις εξαγωγές πετρελαίου. Από την πλευρά της, η Ιαπωνία θεώρησε εχθρική ενέργεια το 

πετρελαϊκό ‘’εμπάργκο’’ των Αμερικανών και ήθελε να τους δώσει ένα μάθημα, χωρίς όμως να προκαλέσει την έξοδό τους στον 

πόλεμο. Έτσι αποφασίστηκε η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ η οποία είχε διπλό στόχο: αφενός θα εξάρθρωνε τον αμερικανικό 

στόλο του Ειρηνικού και αφετέρου θα διασφάλιζε την πρόσβαση στις πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές του Δυτικού Ειρηνικού 

και κυρίως στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες.

  Στα 90 λεπτά που κράτησε συνολικά η από αέρος επίθεση των Ιαπώνων, 2.386 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους. Από 

στρατιωτικής πλευράς, το χτύπημα δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τις Η.Π.Α, αφού οι Γιαπωνέζοι δεν κατόρθωσαν να 

καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις των Αμερικανών. Πραγματικά , το πλήγμα που κατάφερε η Ιαπωνική Αεροπορία ήταν 

συγκλονιστικό. Ήταν νίκη τακτικής, αλλά τίποτε περισσότερο αφού κατάφερε να χτυπήσει την καρδιά του Αμερικάνικου Στόλου. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αφύπνιση ενός μεγάλου θηρίου που με την είσοδο του στον πόλεμο θα είχε καθοριστικό ρόλο προς 

την εξέλιξή του.

  Πέρασαν 70 χρόνια από το Περλ με τις Η.Π.Α να έχουν αναπτύξει την εξωτερική και εσωτερική πολιτική τους σε μεγάλο βαθμό και 

με την εξέλιξη της τεχνολογίας να θωρακίζει την άμυνα της χώρας. Κι όμως δέχεται ένα γερό τρομοκρατικό χτύπημα στη πόλη της 

Νέας Υόρκης. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. Μια σειρά συντονισμένων επιθέσεων κατά των Η.Π.Α 

με τέσσερις ταυτόχρονες σχεδόν αεροπειρατείες σε επιβατικά αεροσκάφη συγκλονίζουν την Αμερική. Δύο από τα αεροσκάφη 

προσκρούουν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, << καρδιά >> της οικονομικής πρωτεύουσας του 

κόσμου. Το τρίτο προσκρούει στο Πεντάγωνο ενώ το τέταρτο θα πέσει σε ακατοίκητη περιοχή στην Πενσυλβάνια. Μέσα σε δύο 

περίπου ώρες από την πρόσκρουση του πρώτου αεροπλάνου , οι Δίδυμοι Πύργοι θα καταρρεύσουν παρασέρνοντας και άλλα 

κτίρια.

  Οι νεκροί έφθασαν τους 2.973.Η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση που έχει συμβεί έως τώρα και αποτελεί κομβικό σημείο της 

παγκόσμιας ιστορίας, έχοντας προκαλέσει πολλές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην κοινωνική και πολιτική ζωή σε όλο τον 

πλανήτη. Η πολιτική που ακολούθησαν οι Η.Π.Α ήταν η αντεπίθεση. Για την επίθεση κατηγορήθηκε η Αλ-Κάιντα και ο Οσάμα Μπιν 

Λάντεν, το κυνήγι του οποίου έδωσε αφορμή για την επίθεση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. 

  Οι δύο αυτές περιπτώσεις έχουν κοινά σημεία. Τα δύο χτυπήματα πλήγωσαν τις Η.Π.Α δείχνοντας της πως η ανεπτυγμένη 

τεχνολογία και ο μεγαλειώδης στρατός μπορούν να γίνουν ευάλωτα. Στο Περλ, οι Ιάπωνες επιτέθηκαν σε μια περιοχή που φάνταζε 

απόρθητο φρούριο για το στόλο των Η.Π.Α ενώ οι Δίδυμοι Πύργοι χτυπήθηκαν από τις αεροπειρατείες που αποδείχθηκαν ως η 

αχίλλειος πτέρνα της θωρακισμένης άμυνας των Η.Π.Α. Ουσιαστικά και οι δύο επιθέσεις έγιναν με σκοπό τη θορύβηση της 

δύναμης των ΗΠΑ. Τελικά το μόνο που κατάφεραν είναι να ξυπνήσουν την ανεξέλεγκτη δύναμη ενός <<θηρίου>>  που στοίχησε το 

θάνατο σε πολλές ανθρώπινες ζωές. 

Νεόφυτος Αλέξανδρος

Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης

ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΕΝΟΣ ΘΗΡΙΟΥ
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Το ‘’χαρίστε ένα βιβλίο’’ είναι μια πρωτοποριακή πρόταση της 

ΔΑΠ Π.Ε η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός! Και πέρισυ όπως και 

φέτος έγινε εκδήλωση στην οποία καλεσμένοι ήταν άπαντες με 

πρώτους τα μέλη τους Δ.Σ του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικής 

Επιστήμης αλλά και διάφορους οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να 

βοηθήσουν. Μέσα από αυτή την εκδήλωση έγινε προσπάθεια 

να μαζευτούν όσα περισσότερα βιβλία είναι δυνατόν τα οποία 

θα καταθέτονταν στην νέα δανειστική βιβλιοθήκη που πρότεινε 

η ΔΑΠ Π.Ε για τον Σύλλογο.

Αυτό το εγχείρημα είχε ως στόχο όπως προείπαμε την 

δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης βιβλιοθήκης στα γραφεία 

του Συλλόγου στην οποία ο κάθε φοιτητής με την ένδειξη της 

φοιτητικής του ταυτότητας θα είχε την δυνατότητα να δανειστεί 

όποιο σύγγραμμα επιθυμεί.

Αναλογιζόμενοι λοιπόν την δύσκολη οικονομικά περίοδο που 

περνά η χώρα μας και τις δυσκολίες που ενδέχεται να είναι προ 

των πυλών για τους φοιτητές και την γενικότερη 

Πανεπιστημιακή Κοινότητα κάναμε πράξη αυτήν την 

πρωτοβουλία η οποία επέφερε πολύ σημαντικά 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα έχουν μαζευτεί περισσότερα από 

50 συγγράμματα τα οποία διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο 

φοιτητή του Πολιτικού.

���� �������!!
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης αλλάζει τα δεδομένα 

στην εκπροσώπηση φοιτητών και στον τρόπο 

έκφρασης του μέσου φοιτητή στα του Πανεπιστημίου.

Όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν οι νέες 

τεχνολογίες είναι εργαλείο πολύ χρήσιμο στις μέρες 

μας, φροντίζουμε λοιπόν να το εκμεταλλευτούμε 

σωστά για άμεση και έγκυρη ενημέρωση και όχι μόνο!

Αυτός είναι και ο λόγος που η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΕ 

αποφάσισε να λειτουργήσει τον διαδικτυακό τόπο 

kaneprotasi.wordpress.com μέσα από τον οποίο ο 

κάθε φοιτητής και φοιτήτρια μπορεί να καταθέσει τις 

ανησυχίες, παρατηρήσεις και ερωτήσεις προς τους 

καθηγητές! Μπορεί να προτείνει ο ίδιος τα θέματα που 

οι εκπρόσωποι μας θα καταθέσουν στα αρμόδια 

όργανα διοίκησης καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την 

agenda των φοιτητικών θεμάτων.

Μέσα από την πλατφόρμα επικοινωνίας δίνετε πλέον 

σε κάθε φοιτητή η δυνατότητα να καταθέσει τον 

προβληματισμό του,να γνωστοποιήσει ένα πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει ο ίδιος στον μικρόκοσμο του 

Πανεπιστημίου καθώς και να καταθέσει προτάσεις και 

ιδέες για το τμήμα, για το πρόγραμμα σπουδών, την 

σίτιση, την στέγαση των φοιτητών, τα προσφερόμενα 

μαθήματα, τον εξοπλισμό και τα επαγγελματικά μας 

δικαιώματα.

Μέσα από την υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου 

kaneprotasi.wordpress.com δίνουμε δύναμη στην 

φωνή μας!

Η φωνή των φοιτητών πλέον ακούγεται ξεκάθαρα!

Εκσυγχρονίζουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας και 

παρέχουμε ένα βήμα σε κάθε φοιτητή να εκφέρει 

γνώμη για τα προβλήματα που ταλανίζουν την 

Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Εγκαινιάζουμε νέα δεδομένα στην φοιτητική 

εκπροσώπηση τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και σε 

επίπεδο Πανεπιστημίου.

Κατέθεσε μας την δική σου πρόταση στο e-mail:

kaneprotasi@gmail.com

�����µ� ��� ��� ��� �.� ��� ������ ����µ� ������� 
��� ������� ��. ���������

Η ΔΑΠ Π.Ε με αφορμή τα 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς 

πολέμους διοργάνωσε εκδρομή στο Εθνικό ίδρυμα 

Ερευνών και Μελετών ΕΛ. Βενιζέλος, μια ξεχωριστή εκδρομή 

ανοιχτή σε όλους όσους ήθελαν να παρευρεθούν και να 

περάσουν φυσικά μια όμορφη μέρα. Επισκεφθήκαμε 

αρχικά τους τάφους των Βενιζέλων δίνοντας την ευκαιρία 

έτσι στους φοιτητές να δουν μερικά από τα σημαντικότερα 

μνημεία που αν μη τι άλλο αναδεικνύουν μέρος της ιστορίας 

της Ελλάδας. Εν συνεχεία, επισκεφθήκαμε το ίδρυμα όπου 

μας έγινε ολοκληρωμένη ξενάγηση και διάλεξη από τον 

Πρόεδρο αυτού κ.Ν.Παπαδάκη τον οποίο και ευχαριστούμε 

θερμά. Τέλος επισκεφθήκαμε ακόμη το ιστορικό χωριό του 

Θέρισου όπως και το Στρατηγείο του Ελ.Βενιζέλου, μαζί με το 

Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως του χωριού.

Οι εικόνες που μας έμειναν από αυτή την εκδρομή πολλές, 

όπως και η συμμετοχή του κόσμου που όπως φάνηκε 

πέρασαν πολύ όμορφα σε μια εκδρομή που συνδύαζε 

κατάλληλα την ψυχαγωγία και διασκέδαση δείχνοντας για 

ακόμη μια φορά πως η ΔΑΠ Π.Ε πρωτοπορεί και σε αυτόν 

τον τομέα!

��������� & ������� ��� ��� �.�.
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Συνέχεια με πράξεις και όχι λόγια...

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης μέσα από το έργο της όλα αυτά 

τα χρόνια έχει δείξει πως αποτελεί δίκαια τον καλύτερο εκπρόσωπο 

του μέσου φοιτητή στο Τμήμα καθοδηγώντας τον με κάθε δυνατό 

μέσο. Από την άλλη μεριά οι φοιτητές μέσα από την συμμετοχή τους 

και την έμπρακτη υποστήριξη τους μας δείχνουν με τον καλύτερο 

τρόπο την επιθυμία τους, δίνοντας μας παράλληλα ακόμη 

περισσότερη δύναμη για το μέλλον.

Ως Πολιτική παράταξη στο Τμήμα βάζουμε πρώτο στις 

προτεραιότητες μας την φοιτητική εκπροσώπηση στα όργανα του 

Πανεπιστημίου διότι είναι αυτή που εξασφαλίζει τα συμφέροντα των 

φοιτητών, τα συμφέροντα του τμήματος μας. Πρέπει να 

κατανοήσουμε πως η φοιτητική εκπροσώπηση αποτελεί την δύναμη 

μας, αποτελεί την δύναμη του φοιτητή να εκφράζει την άποψη και τις 

προτάσεις του για το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο.  

Κάνοντας έτσι μια αρχή θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε μια 

συνοπτική αναδρομή των προτάσεων μας κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2011-2012, σε μια χρονιά γεμάτη πολιτικό και όχι μόνο έργο, όπως και 

σε μια χρονιά που οι φοιτητές αποφάσισαν για το ποιος θέλουν να 

έχει τον πρώτο λόγο αναφορικά με την εκπροσώπηση στο Τμήμα. 

Στο περσινό λοιπόν ακαδημαϊκό έτος, η ΔΑΠ Π.Ε κατέθεσε στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών 38 προτάσεις με 

στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναβάθμιση του Τμήματος 

αλλά και ενημέρωση των φοιτητών. Κατέθεσε επίσης, 45 

πρωτοκολλημένες προτάσεις μέσα στο ανώτατο όργανο του 

Τμήματος, αυτό της Γενικής Συνέλευσης, βάζοντας προτεραιότητα 

την διευκόλυνση του μέσου φοιτητή σε όλες τις δυσκολίες που 

ενδέχεται να εμφανιστούν. Τέλος, κατέθεσε 4 προτάσεις στο σώμα 

της Συγκλήτου θέτοντας νέες βάσεις σε θέματα που πρέπει να μας 

απασχολούν.

Η φετινή χρονιά για εμάς είναι μια νέα πρόκληση διότι ένας νέος 

νόμος για την Παιδεία έχει ψηφιστεί και μας καλεί να 

προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Εμείς, μέσα από τοποθετήσεις 

μας και σε όργανα του Πανεπιστημίου αλλά και σε άλλους φορείς 

της Πολιτείας έχουμε ξεκαθαρίσει την θέση μας τονίζοντας πως δεν  

θα κάνουμε κανένα βήμα πίσω σε διατάξεις και τροποποιήσεις που 

θέλουν την υποβάθμιση της φοιτητικής εκπροσώπησης και του 

μέσου φοιτητή γενικότερα. Είμαστε μια παράταξη η οποία 

οραματίζεται και αγωνίζεται για ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο και μια 

πανεπιστημιακή κοινότητα η οποία να παρέχει οτιδήποτε χρειάζεται ο 

φοιτητής καθ’όλη την διάρκεια των σπουδών του, δίνοντας του ένα 

πτυχίο με αξία, ένα πτυχίο με μέλλον.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια , πάντοτε δίπλα στον 

μέσο φοιτητή, υποστηρίζοντας τον σε ότι τον απασχολεί και 

στηρίζοντας τον με κάθε μέσο, δίνοντας το μήνυμα της αλλαγής, το 

μήνυμα της ελπίδας και διαδίδοντας με αίσθημα αισιοδοξίας πως 

είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε όλα!

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Π.Ε
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Σε ημέρες που οι ιδέες, η αξία του φοιτητικού κινήματος, οι 

θεσμοί και τα σύμβολα δοκιμάζονται, οι νέοι άνθρωποι 

καλούνται καθημερινά να αποδείξουν γιατί αξίζουν να είναι 

στο προσκήνιο.

Τον προηγούμενο καιρό, ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στηρίξαμε στην 

πράξη τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, καταθέτοντας 

ολοκληρωμένη πρόταση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Σήμερα, έχοντας λάβει τα πρώτα μηνύματα στήριξης αυτών 

των τόσο τολμηρών προτάσεων μας, συνεχίζουμε να τις 

προωθούμε με περισσότερη δύναμη. Δύναμη που 

αντλούμε μόνο από τις προτάσεις μας.

Γιατί αυτό είμαστε. Είμαστε οι προτάσεις μας. Είμαστε οι 

ιδέες μας. Και η δύναμη μιας ιδέας είναι μεγαλύτερη από 

οτιδήποτε άλλο. Είτε απεικονίζετε σε μια αφίσα, είτε 

αναρτάται σε ένα website, είτε τυπώνεται σε ένα t-shirt, μια 

ιδέα αποκτά δύναμη μόνο αν έχει περιεχόμενο.

Σας καλούμε λοιπόν ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής Επιστήμης να 

στηρίξετε στις 17 Απριλίου τις ιδέες μας, τις προτάσεις μας, 

και το όραμα μας για το τμήμα. Την ώρα που άλλοι μένουν 

στο σκοτάδι και στην απραξία ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ πρέπει να 

είμαστε αυτοί που θα τους αποδείξουμε την θέληση μας 

αναφορικά με την εκπροσώπηση στο τμήμα, για ένα 

καλύτερο πτυχίο με αξία και για το καλύτερο στις σπουδές 

μας!

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ…….

ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ…..

∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΥΝΑΜΗ………..



Το άρθρο είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά για μια 

εφημερίδα γνώμης. Συχνά παρακολουθεί την εξέλιξη των 

γεγονότων, ως στοιχείο της επικαιρότητας, ενώ άλλες φορές 

ασχολείται με θέματα άσχετα με τη ροή των γεγονότων.

Μόνο το Κύριο Άρθρο της εφημερίδας είναι άρρηκτα δεμένο 

με την άμεση επικαιρότητα, είναι συνήθως ανυπόγραφο και 

ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο συγγραφέας του, απηχεί τις 

θέσεις και τη γνώμη της ίδιας της εφημερίδας. Αυτός είναι και 

ο λόγος που φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα και σε μια 

ορισμένη θέση, ίδια πάντοτε, ως να πρόκειται και για ένα 

σημείο αναφοράς για τον αναγνώστη. Πριν από μερικές 

δεκαετίες ακόμη, το Κύριο Άρθρο ήταν ένα είδος βαρόμετρου 

για την εφημερίδα και τους αναγνώστες της. Η εφημερίδα 

μέσα από το άρθρο προσπαθούσε να περάσει τις θέσεις της 

στον αναγνώστη, ενώ και ο αναγνώστης από την πλευρά 

του περίμενε να πάρει κατά κάποιο τρόπο «γραμμή» από την 

εφημερίδα μέσα από το Κύριο Άρθρο της.

Κατά βάση το Κύριο Άρθρο μιας εφημερίδας είχε και 

εξακολουθεί να έχει πολιτικό υπόβαθρο, ακόμη και αν το θέμα 

που πραγματεύεται δεν είναι από πρώτης όψεως αμιγώς 

πολιτικό.

Το κύρος μιας εφημερίδας αντανακλάται στο Κύριο Άρθρο 

της, προσδίδοντάς του αξιοπιστία και δύναμη γι’ αυτό και ο 

αρθρογράφος (που πολλές φορές δεν ήταν μόνο ένας για το 

Κύριο Άρθρο, αλλά εναλλάσσονταν, ανάλογα με το θέμα) 

ήταν πρόσωπο με ευρυμάθεια, καλή γνώση της πολιτικής 

πραγματικότητας, αλλά και καλή αντίληψη της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Μέσα από 300 λέξεις, το πολύ, ο 

αρθρογράφος έπρεπε να βρει το «στόχο», έπρεπε να πείσει 

για την άποψη που διατυπώνει, γιατί αυτή είναι η ουσία του 

άρθρου: να διατυπώσει μια άποψη, μια γνώμη, για την 

τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι καθόλου 

εύκολη δουλειά.

Σήμερα, ελάχιστες εφημερίδες εξακολουθούν να 

διατυπώνουν την άποψή τους μέσα από ένα Κύριο Άρθρο. 

Συχνά η αρθρογραφία μπερδεύεται με τα ρεπορτάζ, καθώς 

ανάμεσα στα στοιχεία του ρεπορτάζ διακρίνει κανείς και 

απόψεις του ρεπόρτερ ή της εφημερίδας.

Αρκετές εφημερίδες πάντως, ακόμη και αν δεν διαθέτουν πια 

Κύριο Άρθρο, έχουν μια πλούσια αρθρογραφία και 

διαθέτουν πολλές υπογραφές αρθρογράφων. 

Οι περισσότεροι από τους αρθρογράφους αυτούς δεν

είναι δημοσιογράφοι, αλλά προσωπικότητες από το χώρο 

της επιστήμης ή και της τέχνης, που εκφράζουν μέσα από 

τα άρθρα τις απόψεις τους, χωρίς να είναι απαραίτητο, οι 

απόψεις αυτές να ερμηνεύουν και τις θέσεις της 

εφημερίδας. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν εκείνους 

που τα υπογράφουν.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
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Και εδώ, η βαρύτητα ενός άρθρου έχει άμεση σχέση με το 

κύρος της προσωπικότητας του αρθρογράφου, την παιδεία 

του και την επιστημονική του διαδρομή.

Βασικό χαρακτηριστικό ενός άρθρου είναι η πειστικότητα και 

η πληρότητα της άποψης που διατυπώνεται, όπως και η 

καθαρότητα του λόγου που αρθρώνεται, ώστε να μπορεί να 

πείσει τον αναγνώστη. Αυτή είναι και η διαφορά από το 

ρεπορτάζ, που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της ύλης 

μιας εφημερίδας, καλύπτοντας τα γεγονότα της 

επικαιρότητας. Το ρεπορτάζ δεν έχει λόγο να προσπαθήσει 

να πείσει, γιατί ο προορισμός του είναι να μεταφέρει όσο πιο 

πιστά γίνεται ένα γεγονός. Αντίθετα, το άρθρο αναφέρεται σε 

γνωστά γεγονότα, από τα οποία παίρνει στοιχεία και 

αφορμές προκειμένου να διατυπώσει μια επεξεργασμένη 

άποψη, σκέψη ή γνώμη, επιδιώκοντας να πείσει τον 

αναγνώστη στον οποίο απευθύνεται.

ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος

Μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α

και της International Federation of Journalists (IFJ).

Συντακτική ομάδα:
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       Υπεύθυνος Εφημερίδας: Στέφος Χρήστος
       Ομάδα Σύνταξης: Κουτάντος Μύρων- Σωτήριος, 

Νεβεσκιώτης Νικόλαος, Μπλάτσου Κωνσταντίνα, 
Στέφος Χρήστος, Κρήτας Δημήτριος, Γουδέβενος 
Δωρόθεος, Ζερβονικολάκης Ορέστης, Κοκκαλιάρης 
Σέργιος, Κελέρμενος Γιάννης, Νεόφυτος Αλέξανδρος

Ευχαριστούμε τον Δημοσιογράφο κ.Ζερβονικολάκη 
Νικόλαο για το άρθρο του στην εφημερίδα μας όπως 
και όλους όσοι βοήθησαν στην έκδοση της.

Χορηγοί:

Μεζεδοκαταστάσεις και πιάτα το ένα πιο νόστιµο από το 

άλλο.Γεύσεις ξεχωριστές αλλά ταυτόχρονα οικείες σε εξαιρετικά 

προσιτές τιµές. Βρισκόµαστε στην πασαρέλα του Ρεθύµνου,πέντε 

λεπτά από το ενετικό λιµάνι. Το ζεστό περιβάλλον,η ιδιαίτερη 

διακόσµηση ,η ζωντανή µουσική, και οι άνθρωποι που είναι έτοιµοι 

να σε εξυπηρετήσουν συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον. Σας 

προσκαλούµε να ανακαλύψετε την µαγεία της κρητικής 

κουζίνας µε ρακές και διάφορα παραδοσιακά εδέσµατα, σε ένα 

µέρος που τα συνδιάζει και τα δυο όσο κανένα άλλο!

Τα άρθρα αυτά είναι δυνατόν να αναφέρονται σε τομείς της 

τέχνης, της επιστήμης, αλλά και σε καταστάσεις της 

πολιτικής και της κοινωνικής ζωής, που γίνονται αντικείμενο 

σχολιασμού από τον αρθρογράφο, ο οποίος διατυπώνει 

την άποψή του. Σ
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