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Εν αρχή ο θάνατοσ
Σ' ένα πολυκυκλικό σύστηµα αλλά και σ' ένα κυκλικό
σύστηµα, το θέµα τησ αρχήσ
εφόσον δεν είναι αυτονόητο, είναι πρωταρχικό διότι
αποτελεί µια καθοριστική
επιλογή. Ο ελληνισµόσ που
βασίζεται πάνω στον κύκλο
για τουσ πιστούσ και στον
πολυκύκλο για τουσ άλλουσ
µέσω τησ έννοιασ τησ ελεύθερησ βούλησησ αποφάσισε
ότι η κοινωνιολογική του
αρχή είναι ο θάνατοσ. Αν
και φυσιολογική η γέννηση δεν είναι ελεύθερη. Ο
ίδιοσ ο άνθρωποσ δεν την
αποφασίζει ενώ ο καθένασ
µπορεί να θέσει ένα όριο
στη ζωή του όπωσ εύστοχα το παρατηρεί ο Camus
ακόµα και αν ανατρέπει
την κλασική θεωρία του
Durkeim σε αυτό το σηµείο.
Στην πραγµατικότητα, θεωρούµε ότι η µοναδική τουσ
διαφορά προέρχεται από
τισ έννοιεσ του a priori και a
posteriori .
Ο Camus λειτουργεί µέσα
στο πλαίσιο του ανθρώπου
πριν τη δηµιουργία τησ
κοινωνίασ ενώ ο Durkeim
εξετάζει το µετά. Εποµένωσ

το πλαίσιο του ενόσ είναι
η µοναδικότητα και του
άλλου η πολλαπλότητα.
Όπωσ ο ένασ είναι ελεύθεροσ, ο δεύτεροσ µπορεί να
εξετάσει στατιστικά µόνο το
πλήθοσ. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, το πεπερασµένο
γίνεται αναπόφευκτα το
πεπρωµένο. Συνεπώσ η
επιλογή του θανάτου ωσ
κοινωνιολογική αρχή δεν
είναι παράλογη ακόµα και
αν δεν είναι συµβατική µε
τα κλασικά δεδοµένα.
Η κωδικοποίηση τησ τελετουργίασ είναι το αποτέλεσµα µιασ ισορροπίασ του
Nash µέσα σ' ένα διαπραγµατευτικό πλαίσιο όπου οι
άνθρωποι αυτοκαθορίζουν
τη δεοντολογία τουσ. Σε
αντίφαση µε την οντολογική
τουσ υπόσταση µέσω τησ
τελετουργίασ, οι άνθρωποι
καθορίζουν κοινωνιολογικά
την αρχή του πολυκυκλικού
συστήµατοσ µε την τελεολογία τουσ. Η τελετουργία
που παρουσιάζεται τουλάχιστον ωσ αλλαγή φάσησ αν
δεν είναι µετασχηµατισµόσ,
επιτρέπει στουσ ανθρώπουσ
να οργανωθούν µέσα από

Αλλαγέσ στο πρόγραμμα Τσίπρα

Στισ 6:30 μ.μ η ομιλία του
προέδρου του ΣΥΝ στο Ωδείο
Την Πέµπτη
6 Νοεµβρίου
2008 ο Πρόεδροσ του ΣΥΝ
Αλέξησ Τσίπρασ
θα επισκεφτεί
τη ∆ράµα,
προσκεκληµένοσ τησ τοπικήσ
Επιτροπήσ του
ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρόγραµµα
τησ επίσκεψήσ
του θα είναι το
εξησ
* Άφιξη µε
τρένο στην
πόλη µασ στισ 10.20πµ.
Στο Σταθµό ο ΣΥΡΙΖΑ
∆ράµασ,µαζί µε τουσ
εργαζόµενουσ,θα διαδηλώσει ενάντια στο ξεπούληµα
του ΟΣΕ, για σύγχρονο,
δηµόσιο και ασφαλή σιδηρόδροµο.
* Στισ 11.00πµ θα
επισκεφτεί το Νοσοκοµείο,
όπου θα συνοµιλήσει µε το
Σωµατείο των εργαζοµένων
και θα ενηµερωθεί για τα
προβλήµατα που αποτελούν τροχοπέδη στη σωστή
λειτουργία του.

Σκίτσο του συγγραφέα µε τον τίτλο
«Singularité humaine»
µια καινούργια αρχή που
διαµορφώνει συνεχώσ µε
το στίγµα τησ την εξέλιξη
τησ κοινωνίασ. Όλο το αρχι-

κό σύστηµα βασίζεται πάνω
στην αντιµετώπιση του θανάτου και εκ των υστέρων
στην ενσωµάτωσή του ωσ

αξίωµα τησ κοινωνιολογικήσ θεωρίασ. Με αυτόν τον
τρόπο ο κώδικασ δεικνύει
ότι οι άνθρωποι που θρηνούν αποδέχονται την αξία
του ανθρώπου που πέθανε
ενώ δεν θα είχε νόηµα την
ώρα τησ γέννησήσ του. Έτσι
ο θάνατοσ λειτουργεί ωσ
αναγεννησιακό στοιχείο και
ωσ αξιολογικό σύστηµα. Με
αυτήν την έννοια διατηρούµε ακόµα τη χρήση τησ λέξησ άξιοσ στην τελετουργία
µερικών ειδικών περιπτώσεων. Άρα είναι λογικό και
φυσιολογικό να υπάρχουν
και τελετουργικέσ ανωµαλίεσ όπου ο θρήνοσ του ήρωα
γίνεται ενώ είναι ακόµα
ζωντανόσ. Αυτέσ οι ανωµαλίεσ, οι οποίεσ στην ουσία
αποτελούν ένα επιχείρηµα
που ενισχύει την ιδέα που
ορίζει τον θάνατο ωσ αρχή
για την κοινωνιολογική
λογική εφόσον η τελετουργία σε αυτέσ τισ περιπτώσεισ αποδεικνύει ότι είναι
η µοναδική που έχει τη
δυνατότητα να πιστοποιήσει
την αξία του ανθρώπου,
είναι στην πραγµατικότητα

Γράφει ο ∆ρ.
Νίκοσ Λυγερόσ
τα ακραία στοιχεία που
αναζητά η νοοσφαίρα του
Grothendieck για να αποδείξει τη γενικότερη µορφή
αυτού του νοητικού σχήµατοσ. ∆ιότι µέσα στο πλαίσιο
του Riemann είναι αυτέσ οι
ανωµαλίεσ που καθορίζουν
όλη τη δοµή του συστήµατοσ. Η πολυκυκλότητα έχει
µία αρχή και οι Έλληνεσ
αποφάσισαν ότι αυτή η
αρχή είναι ο θάνατοσ.
Ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ είναι
στρατηγικόσ σύµβουλοσ και
µέλοσ τησ επιτροπήσ για τη
δηµιουργία των
καλλιτεχνικών σχολέιων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η
22 Χρόνια Εκπαίδευση στην Πληροφορική
Βενιζέλου 129 ∆ΡΑΜΑ (δίπλα στην Αγροτική τράπεζα) Τηλ. 25210-34848
Π. Κάβδα 20 ∆ΡΑΜΑ Τηλ. 25210-34848
Πλ. ∆ηµοκρατίασ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Τηλ. 25220-23143
∆ιδάσκουν αποκλειστικά έµπειροι και ειδικευµένοι καθηγητέσ
µε Master στην Πληροφορική:
- Κ. Ν. Σωτηριάδησ πτυχ. µε Master στην Πληροφορική
- Σ. Ν. Σωτηριάδησ πτυχ. Πληροφορικήσ µε Master στην Πληροφορική
- Α. Σ. Οξυζίδησ πτυχ. Πληροφορικήσ µε Master στην Πληροφορική
- Ν. Κ. Σωτηριάδησ πτυχ. Πολυτεχνείου Πληροφορικήσ

πτυχιούχοι

Πληροφορικήσ

και

καθηγητέσ

Γ’ Λυκείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Προετοιµασία υποψηφίων Γ’ Λυκείου για τισ πανελλαδικέσ εξετάσεισ στο µάθηµα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Ολιγοµελή τµήµατα
- Ιδιαίτερα
Η γνώση η συνέπεια η εµπειρία και η µέχρι τώρα επιτυχίεσ µασ, αποτελούν την εγγύηση και φέτοσ για την σίγουρη επιτυχία στισ
πανελλαδικέσ εξετάσεισ τησ Γ΄ Λυκείου στο µάθηµα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Πιστοποιηµένο Εξεταστικό κέντρο ECDL

* Στισ 13.00µµ θα συναντηθεί µε τα σωµατεία των
∆ασκάλων και των Καθηγητών τησ ∆ράµασ. Η συνάντηση θα γίνει στα Γραφεία
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θµιασ Εκπαίδευσησ.
* Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί µε οµιλία του Αλέξη
Τσίπρα στο ∆ηµοτικό Ωδείο
∆ράµασ στισ 18.30µµ ( Εφιστούµε την προσοχή όλων,
γιατί έχει γίνει αλλαγή στην
ώρα τησ οµιλίασ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ
Ν.∆ΡΑΜΑΣ

Τµήµατα προετοιµασίασ για την απόκτηση πιστοποιητικών γνώσεων Πληροφορικήσ αναγνωρισµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το
ΑΣΕΠ ξεχωριστά για:
- Μαθητέσ ∆ηµοτικού
- Μαθητέσ Γυµνασίου και Λυκείου
- Απόφοιτουσ Λυκείου (ταχύρυθµα)
- Φοιτητέσ και πτυχιούχουσ ΑΕΙ και ΤΕΙ (ταχύρυθµα)

Το κέντρο µας βραβεύτηκε µε την Τιµητική ∆ιάκριση της ECDL για την κορυφαία επίδοσή του
στο Ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 που το κατατάσσει ΠΡΩΤΟ σε αριθµό πιστοποιήσεων ECDL
στο νοµό ∆ΡΑΜΑΣ.

Επιδότηση για φοιτητές
Όλοι οι φοιτητέσ που εισήχθησαν τα έτη 2005, 2006 και 2007 ανεξαρτήτωσ βαθµολογίασ ή σειρά εισόδου επιχορηγούνται από τη
δράση e-κπαιδευτείτε µε το 90% τησ αξίασ µε µέγιστο ποσό 600€ πληρώνοντασ µόνο το 10% τησ αξίασ το οποίο κυµαίνεται από 40
€ µέχρι 100€ ανάλογα µε το πρόγραµµα που θα παρακολουθήσουν.

∆ΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ
Ένασ γονέασ ή κηδεµόνασ για κάθε µαθητή που έχει εγγραφεί το σχολικό έτοσ 2008-2009 σε οποιαδήποτε από τισ 3 τάξεισ του Γυµνασίου έχει το δικαίωµα:
∆ΩΡΕΑΝ κατ’ οίκον εκπαίδευσησ από ειδικούσ εκπαιδευτέσ.
∆ΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνοµησ µάθησησ µέσω ∆ιαδικτύου (e-learning).
∆ΩΡΕΑΝ απόκτηση πιστοποιητικό ECDL αναγνωρισµένο από το ΑΣΕΠ.
Η επιδότηση γίνεται από την δράση γονείσ.gr και η συµµετοχή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 30/11/2008

22 συνεχή χρόνια λειτουργίασ
Εκπαίδευση στην Πληροφορική από αποκλειστικά ειδικούσ τησ Πληροφορικήσ

