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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μαριάννα Δεληγιαννάκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Νατάσσα Παπαθανασίου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Μαρία Μηττά, Αναστάσιος Σέντρης, 
 Έλενα Λαγανά, Χριστίνα Βάτσα, Κλαίλια Ρόκα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ηλίας Καυκάς
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: Βάσω Χαλιώτη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νίκος Τζουρμέτης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

PAΣIΔAKHΣ AΝΤΩΝΗΣ Παθολόγος - Πνευμονολόγος,  
 Αναπλ. Καθηγητής Πνευμονολογίας

Διευθυντής Πνευμ. Κλινικής Νοσ. "Metropolitan"

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΡΑΤΑΚOΣ ΓΡΗΓ. Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος,
 Επιμελητής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας 
 Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» 
ΒΛΑΣΤOΣ ΦΩΤΗΣ Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α’ ΚΑΑ - ΝΝΘΑ
ΚOΝΤOΠΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡ. Πνευμονολόγος, Επιμελητής Νοσ. "Metropolitan"
ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡ. Ειδικ. Πνευμονολόγος, Συνεργάτης ΚΑΑ - ΝΝΘΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

BEΛΔEKHΣ ΔΗΜ. Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, 
 Αναπλ. Δ/ντής ΚΑΑ - ΝΝΘΑ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝOΣ  ΠΑΝ. Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
 Δ/ντής Β’ Παθολ. Κλινικής ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΓΕΩΡΓΑΤOΥ ΝΙΚΗ Δ/ντρια 5ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών,
 Δ/ντρια 7ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΓOΥΡΓOΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. Καθηγητής Πνευμονολογίας
 Παν/μίου Θεσσαλίας
ΖΑΧΑΡOΥΛΗΣ ΑΠ. Επίκ. Καθηγητής, Δ/ντής Καρδιολ. Κλινικής 
 ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΖΗΡOΓΙΑΝΝΗΣ Π.Ν. Νεφρολόγος, Δ/ντής Νεφρολ. Κλινικής 
 ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ Επικ. Καθηγητής, Δ/ντής Γαστρ. Κλινικής - ΝΙΜΤΣ
ΚOΣΜΑΣ ΕΠΑΜ. Διευθυντής 3ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΠΡΟΚ. Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, 
 Αναπλ. Δ/ντής ΚΑΑ - ΝΝΘΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧ. Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μίου Αθηνών,
 Δ/ντής Νοσοκ. “Metropolitan“
ΚΩΝΣΤΑΝΤOΠOΥΛOΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Καθηγητής Πνευμονολογίας 
 Παν/μίου Ιωαννίνων
ΚΩΣΤOΠOΥΛOΣ ΧΑΡ. Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας 
 Θεραπευτικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Σ Λέκτορας Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ
ΜIΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. Φαρμακοποιός
ΜΠΑΚΑΚOΣ ΠΕΤΡΟΣ Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, 
 Λέκτωρ Πνευμ. Παν/μίου Αθηνών
ΝΙΚOΛOΠOΥΛOΣ ΙΩΑΝ. Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, 
 Αναπλ. Δ/ντής ΚΑΑ - ΝΝΘΑ
OΡΦΑΝΙΔOΥ ΔΩΡΑ Αναπλ. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας 
 Γ’ Παν/κής Παθολ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΠΑΠΑΖOΓΛOΥ  ΣΩΤ. Διευθυντής Ρευματολ. Κλινικής 
 ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜ. Ενδοκρινολόγος, Αναπλ. Καθηγητής, 
 Δ/ντής Ενδοκρ. Νοσ. "Metropolitan"
ΡΑΠΤΗ ΑΓΓ. Αναπλ. Δ/ντρια 8ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΡOΥΣΣOΥ ΠΑΡ. Αιματολόγος, Επίκ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών - ΝΝΘΑ
ΣΙΧΛΕΤΙΔΗΣ ΛΑΖ. Αναπλ. Καθηγητής Πνευμονολογίας ΑΠΘ
ΤOΥΜΠΗΣ ΜΙΧ. Δ/ντής 6ης Πνευμ. Κλινικής ΝΝΘΑ
ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, 
 Δ/ντής Παθολ. «Ερρίκος Ντυνάν»

Για αλλαγή διεύθυνσης παρακαλoύμε επικoινωνήστε 
στo τηλέφωνo 210 67.77.590 ή στείλτε fax στo 210 67.56.352 

ή στην ηλεκτρoνική δ/νση: kafkas@otenet.gr

Σημείωμα Σύνταξης

Στο εξώφυλλο: PETER BRUEGEL (1525-1569). O ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ. Ελαιογραφία σε σανίδι (1,14χ1,55cm). 
Αλληγορία της σύγχυσης, της ουτοπίας της αλαζονείας και της αδυναμίας. Ο τεράστιος όγκος του κτιρί-
ου συνθλίβει την πόλη. Ταυτόχρονα όμως μεταδίδει αίσθημα ανασφάλειας με την εντύπωση του αβέβαι-
ου και του απραγματοποίητου... Βιέννη - Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης

Κατάσταση Πολιορκίας

Ά φωνη η κοινή γνώμη παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν και πάλι στα 
Πανεπιστήμια. Ολιγομελείς μαχητικές ομάδες φοιτητών (;), αποφασισμέ-

νες και για εμφύλιο, εμποδίζουν ακόμα και την εκλογή Πρυτανικών αρχών. 
Ξυλοκοπείται με αγριότητα διοικητικό προσωπικό (μισθωτοί των 700 ευρώ) και 
επανέρχονται οι προσφιλείς οδομαχίες με χρήσεις αερίων και πυρπολήσεις αυ-
τοκινήτων. Ο Πρύτανης του ΑΠΘ νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο με διάσειση. 
Όχι διότι τον χτύπησαν αλλά διότι «γλίστρησε» πάνω σε λογομαχία με θερμό-
αιμους καταληψίες!
Στόχος είναι η μη εφαρμογή του Νόμου πλαισίου με κάθε λογής διαμαρτυρία, ακόμα 
και εκεί όπου όλα τα κόμματα συμφώνησαν: «Στην εκλογή των Πρυτανικών αρχών με 
την ψήφο όλων των φοιτητών». Επισήμως, όλοι είναι εναντίον της βίας. Ιδίως όταν εξαι-
τίας αυτής απειλούνται ζωές. Αλλά ανεπισήμως, όλους τους βολεύει γιατί μέσα απ’ αυ-
τήν καρπούνται οφέλη πολιτικά. Έτσι νομίζουν δυστυχώς.
Η Κυβέρνηση επισείει τη λειτουργία των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Με στόχο την αύξηση 
των εσόδων για το κράτος, εξοικονόμηση συναλλάγματος για τους πολίτες, αύξηση γνώ-
σεων και γνωστικών αντικειμένων. Δεν έχει πείσει όμως ότι θα ενισχυθούν τα Δημόσια 
Πανεπιστήμια σε τέτοια έκταση και βάθος ώστε να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά. Γιατί 
εδώ και χρόνια, πολλές κυβερνήσεις υποσχέθηκαν αλλά δεν αναβάθμισαν το Δημόσιο 
Πανεπιστήμιο. Η Αξιωματική αντιπολίτευση, πάντα στο πλευρό των πολιτών και της ακα-
δημαϊκής κοινότητας, διαπιστώνει με θλίψη ότι το άσυλο καταλύεται εσωτερικά και επι-
ταχύνει την απαξίωση του Πανεπιστημίου! 
Τα κόμματα της Αριστεράς αλληλοκατηγορούνται και ταυτόχρονα καταγγέλλουν την κυ-
βέρνηση ως ηθικό αυτουργό και προβοκάτορα όλων των δεινών! Αλλά η βία, που κυρι-
άρχησε και πάλι, καταδικάζεται από όλη τη βουλή μας με στεντόρεια φωνή. Αποδίδεται 
όμως πάντα σε εξωκοινοβουλευτικούς ταραξίες με διάφορα ονόματα οι οποίοι ουδέπο-
τε αποκαλύπτονται ούτε συλλαμβάνονται. Η εναγώνια αίτηση βοήθειας από τον Πρύτανη 
προς την Αστυνομία έπεσε στο κενό. Η τελευταία δεν βρήκε τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας 
ώστε να παρέμβει μέσα στο άσυλο! 
Ο κόσμος που ακούει τις φοβέρες για τον κίνδυνο παράβασης του Πανεπιστημιακού ασύ-
λου θα νομίζει ότι βρίσκεται στην εποχή της δικτατορίας, όταν οι φοιτητικοί αγώνες μέσα 
στα Πανεπιστήμια κατέλυσαν τη χούντα και δικαίωσαν την έννοια του ασύλου. Σαράντα 
χρόνια μετά, η κακή ερμηνεία του όρου μπορεί να μετατρέπει τα Πανεπιστήμια σε πε-
δίο βιαιοτήτων και ως άλλη χούντα να καταλύει τη Δημοκρατία. Από το φοβικό σύν-
δρομο του ασύλου έχουν προσβληθεί όχι μόνον οι κυβερνήσεις αλλά ακόμη και δια-
κεκριμένοι καθηγητές της Νομικής, οι οποίοι δηλώνουν αδύναμοι να το αντιμετωπίσουν 
από τα μέσα, σε συνεργασία με τους ίδιους τους φοιτητές. Στην απαξίωση του Δημοσίου 
Πανεπιστημίου δεν κυριαρχεί μόνον η συμπεριφορά των πολιτικών παρατάξεων, που το 
θέλουν τόσο δημοκρατικό και ανεξάρτητο όσο xρειάζεται για να το ελέγχουν μέσω του 
φοιτητικού συνδικαλισμού. Συμμετέχει αποφασιστικά μεγάλη μερίδα των μελών ΔΕΠ που 
δεν επιθυμούν την εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού και στοιχειώδους καθηκοντολογί-
ου (θα αναγκασθούν να δουλέψουν) ούτε αξιολόγηση βάσει στόχων και πεπραγμένων 
(δέος από την επικείμενη σύγκριση).
Μέσα σ’ αυτή τη Βαβέλ, κινούνται και τα μεγάλα και ανυπεράσπιστα θύματα. Το ανώνυμο 
πλήθος, που με μεγάλες θυσίες στήριξε τα παιδιά του και τα ίδια εκείνα παιδιά που σιω-
πηλά και χωρίς κορώνες μετά από σκληρό διάβασμα και εξετάσεις επιλογής, αναζητούν 
τη γνώση αντί της απόγνωσης και ένα αξιοπρεπές πτυχίο. Γύρω τους εξάλλου κυκλοφο-
ρούν με αναίδεια άλλοι πολλοί οι οποίοι θα τους ανταγωνιστούν με πτυχία μαϊμούδες 
και κολεγιακά διπλώματα. Αν αυτά τα παιδιά πιστεύουν ότι απειλούνται και από τη συ-
νέπεια-σοβαρότητα ενός ιδιωτικού Πανεπιστημίου έναντι του Απαξιωμένου Δημοσίου, 
πώς θα τους πείσουμε για το αντίθετο;

Για την Επιτροπή Σύνταξης                   
Αντώνης Ρασιδάκης


