Η Πανεπιστηµιακή διανόηση "στα χρόνια της χολέρας"*
∆ηµήτρης Ρόκος**

Συνειδητή η εκ πρώτης όψεως γενικευτική, υπερβολική, αφοριστική και προκλητική αναφορά "στα χρόνια της χολέρας"
στο τίτλο της µικρής µου συµβολής στο αφιέρωµα.
Μένει ν’αποδειχθεί η όση αλήθεια της για την διαλεκτική της σχέση και µε την πανεπιστηµιακή διανόηση, κι αυτό θα
προσπαθήσω να κάνω παρακάτω.
Πριν από δώδεκα χρόνια, και συγκεκριµένα στις 20 Φεβρουαρίου του 1993 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ στην
Αθήνα, η Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση (ΠΑ.ΠΟ.Κ.) οργάνωσε µια δηµόσια συζήτηση για τη "Θέση και τη
Στάση των διανοουµένων- καλλιτεχνών σήµερα".
Στη συζήτηση την οποία διηύθυνε ο αείµνηστος Σπύρος Πλασκοβίτης, πήραν ακόµη µέρος µε συµβολές τους ο
αξέχαστος Μ.Μ.Ράπτης, ο Ν.Μαρκάτος, η Ρ.Κακλαµανάκη, η Ν.Ευθυµιάδη, ο Αλ.Μητρόπουλος, η Ε.Αγραφιώτη, ο
Γ.Μανιάτης, ο ∆.Λιουδάκης και ο υπογραφόµενος, ο οποίος µίλησε για την "Ρήτρα της «µάλλον ευνοούµενης» θέσης και
την επαµφοτερίζουσα στάση των διανοουµένων και καλλιτεχνών. Μια συµβολή στον επαναπροσδιορισµό των όρων, των
εννοιών και των ευθυνών".
Ξεφυλλίζοντας την σχετική έκδοση του ΠΑ.ΠΟ.Κ. µε τα πρακτικά της συζήτησης, είδα ότι κατέληγα στην εισαγωγική
µου τοποθέτηση ως εξής:
« Μ’ αυτή τη λογική λοιπόν τελειώνω, υποστηρίζοντας ότι ο µόνος τρόπος να υπάρξει, ξανά, µία κοινωνική οµάδα –διότι
κοινωνική οµάδα είναι οι «διανοούµενοι»-, η οποία να µην αποτελεί τη δεύτερη από τις 2 εγκυκλοπαιδικές εκδοχές
(αυτοί που νοµίζουν ότι σκέφτονται) αλλά την πρώτη, (αυτοί που σκέφτονται), πρέπει, πριν απ’ όλα, εµείς οι ίδιοι να
είµαστε πολίτες. Αν µπορέσουµε να είµαστε συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες στην πράξη, κάτι θα καταφέρουµε »,
ενώ στο τέλος της συζήτησης πρόσθετα:
« Πιστεύω ότι θάπρεπε, ο σκεπτόµενος άνθρωπος σήµερα, ο υπεύθυνος ενεργός πολίτης, να µην αρέσκεται στις ειδικές,
µερικές και ευκαιριακές προσεγγίσεις των αντικειµενικά, εξαιρετικά πολύπλοκων σηµερινών προβληµάτων. Είτε αυτά
είναι προβλήµατα πολιτικής, ανάπτυξης και περιβάλλοντος, ή κοινωνίας, οικονοµίας και πολιτισµού. Αλλά θα πρέπει να
έχει την οπτική της ολοκληρωµένης και διεπιστηµονικής προσέγγισής τους.
Θάπρεπε ακόµα, ο σκεπτόµενος άνθρωπος να µην είναι αγωγός, συνεργός ή προβολέας τοπικιστικών, συντεχνιακών,
εθνικιστικών ή και µηχανιστικά διεθνιστικών ιδεολογιών και συµφερόντων. Πρέπει να λέει ναι σ’ έναν καινούργιο
πατριωτισµό που νάναι θεµέλιο αξιοπρέπειας, ισοτιµίας στη συµµετοχή και τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής και
παγκόσµιας/πλανητικής συνείδησης, που θα σέβεται και θα ζει αρµονικά µε τη φύση και τους πολιτισµούς του
ανθρώπου.
Οι σκεπτόµενοι, ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες σήµερα, πιστεύω ότι πρέπει να πάρουν το ρόλο που παίξανε οι
διανοούµενοι σε παλιότερες εποχές. Και εννοώ βεβαίως όχι πολύ παλιά, τον 17ο αιώνα στην Αγγλία και τα τέλη του 19ου
αιώνα στη Γαλλία….»
Ένας σκεπτόµενος άνθρωπος δεν πρέπει ν’ ανέχεται να χρησιµοποιεί ιδέες ή πρόσωπα για την κάθε τύπου ανάδειξή του ή
να δέχεται να χρησιµοποιείται από οποιονδήποτε για την προβολή και επικράτησή τους.
Πρέπει να έχει τη στοιχειώδη τουλάχιστον αντίληψη και τη στοιχειώδη λογική, ώστε να µην γίνεται θεληµένα ή αθέλητα
αφελής, άκριτος οπαδός, προπαγανδιστής ή απολογητής και στη συνέχεια µετανοιωµένος και εξαγνισµένος
εκσυγχρονιστής.
Και συγχωρώντας µου αν µπορείτε, το δεοντολογικό χαρακτήρα της παρέµβασής µου, σας παρακαλώ να προσέξετε ένα
όλο και πιο συχνά εµφανιζόµενο παράδειγµα κάποιων που νοµίζουν ότι είναι "διανοούµενοι", ενώ δεν µπορούν καν να
σκέπτονται και εµπορεύονται, µε ή χωρίς κέρδος, το πάλαι ποτέ κτηθέν κύρος τους.
Κάποιος έµπορος αγύρτης, ο οποίος δηλώνει ότι έχει «Ιδιωτικό Πανεπιστήµιο» στην Ελλάδα, χρησιµοποιώντας µε
εξυπνότατο τρόπο όλα τα µέσα marketing, ανακοινώνει ότι θα κάνει µία δηµόσια συζήτηση, δεόντως προβεβληµένη απ’
όλα τα Μ.Μ.Ε. π.χ. για τα ναρκωτικά. Και καλεί να πάρουν µέρος σ’ αυτήν εκλεκτούς «αριστερούς», «προοδευτικούς»,
δηµοσιογράφους, πνευµατικούς ανθρώπους, πανεπιστηµιακούς και πολιτικούς, οι οποίοι ενώ είναι ρητά ενάντια στα
ιδιωτικά πανεπιστήµια και έχουν σπεύσει να δηµοσιοποιήσουν µε κάθε τρόπο και σε όλα τα Μ.Μ.Ε. την τεκµηριωµένη
για λόγους συνταγµατικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτισµικούς κ.λπ. αντίθεσή τους σ’ αυτά, παίρνουν µέρος στη
δηµόσια συζήτηση, διαφηµίζοντας έτσι εµµέσως και γι’ αυτό πολύ πιο αποδοτικά, χωρίς να το καταλαβαίνουν (;) τα
«ιδιωτικά πανεπιστήµια». Τα συµπεράσµατα δικά σας, τόσο για τη µάλλον ευνούµενη θέση τους ως δήθεν
διανοούµενων, όσο και για την ποιότητα της στάσης τους. » (Ρόκος, 1993)
Πραγµατικά, αρκετές φορές από τότε µέχρι και σήµερα, είδαµε και εξακολουθούµε να βλέπουµε σε πολύχρωµα
διαφηµιστικά φυλλάδια, σε δικτυακούς τόπους, σε ένθετα εφηµερίδων αλλά και στην τηλεόραση, φωτογραφίες των
panels στα οποία αυτοί και ως "διανοούµενοι" συµµετείχαν ή των δεξιώσεων και εορτών που ακολούθησαν παρόµοιες
"πνευµατικοκαλλιτεχνικές εκδηλώσεις", αγνοώντας (;) ότι θα τους χρησιµοποιήσουν και θα καπηλευθούν το όποιο
δηµόσιο κύρος τους, για την έµµεση προπαγάνδιση "κύρους" των επιχειρήσεών τους.
*

∆ηµοσιεύθηκε στο περιοδικό "Αρδην", τ.57-58, ∆εκ. 2005 – Φεβρ. 2006.
** Ο ∆ηµήτρης Ρόκος είναι Καθηγητής στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο.
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Σήµερα, δώδεκα χρόνια µετά, θα επιχειρήσω να σκιαγραφήσω τη θέση και τη στάση των διαφόρων "φυλών"
πανεπιστηµιακών διανοουµένων "στα χρόνια της χολέρας" που διάγουµε, για να κρίνει ο καθ’ ένας µας, τόσο αυτούς που
δηλώνουν ή συµπεριφέρονται ή αξιοποιούν ποικιλοτρόπως την ρήτρα της «µάλλον ευνοούµενης» θέσης τους στην
κοινωνία, όσο και τον ίδιο του τον εαυτό, αν µπορεί να τους ή να τον κατατάξει στους σκεπτόµενους, υπεύθυνους,
ενεργούς και συνειδητούς πολίτες, όπως κατά την γνώµη µου θάπρεπε να είναι και οι πανεπιστηµιακοί διανοούµενοι.
Αλλά πριν, δύο λόγια γιατί διάγουµε "χρόνια της χολέρας".
Στο πεδίο της οικονοµίας κυριαρχούν σε πλανητική κλίµακα, κατάλληλα προβαλόµενα, καταιγιστικά διαφηµιζόµενα και
έντεχνα προπαγανδιζόµενα:
•
η θεοποιηµένη "ανταγωνιστικότητα" ως µονόδροµος δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και "βιώσιµης" ή
"αειφόρου" (όπως α-νοήτως την ορίζουν) "ανάπτυξης", σ’ ένα κόσµο στον οποίο, µπαίνοντας στον 21ο αιώνα, το
20% του παγκόσµιου πληθυσµού καρπούται το 86% του παγκόσµιου πλούτου και η κατάσταση γίνεται χειρότερη
κάθε µέρα που περνά (Ρόκος, 2005), ενώ η επίτευξη βιωσιµότητας µιας επιχείρησης και οι σχετικές δράσεις
(συγχωνεύσεις, εξαγορές, χαριστικές αποκρατικοποιήσεις κ.λπ.) αφήνουν πίσω τους µεταξύ άλλων, θύµατα
χιλιάδες οικογένειες ανέργων.
•
η "καινοτοµία", ως σωτήριο επίτευγµα αλλά και αυτοσκοπός µιας υποτακτικής στα συµφέροντα των
πολυεθνικών εταιριών παιδείας, έρευνας και τεχνολογίας, που εκπίπτουν από τα δηµόσια αγαθά της µόρφωσης
και του πολιτισµού, στην αγοραία "αποτελεσµατική" τεχνική επαγγελµατική κατάρτιση στελεχών υψηλής
παραγωγικότητας για την κερδοφορία των επιχειρήσεων,
•
η "επιχειρηµατικότητα", ως ιδεολόγηµα επιβαλόµενο και εγχαρασσόµενο, από τα ευαίσθητα χρόνια της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη συνείδηση των νέων όλου του κόσµου µε στόχο µια νέα κοινωνία "πωλητών" και
όχι πολιτών,
•
η ελευθερία της διακίνησης κεφαλαίων και εργαζοµένων και οι ευέλικτες µορφές εργασίας που µαζί µε οδηγίες
τύπου Μπολκεστάϊν προµηνύουν ένα καινούργιο ζοφερό µεσαίωνα στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα.
Στο πεδίο της κοινωνίας, τα κοινωνικά δικαιώµατα της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλισης
ψαλιδίζονται συστηµατικά σ’ όλον τον κόσµο, φαλκιδεύονται από την αγορά ιδιωτικοποιούµενα όλο και περισσότερο και
εµπορευµατοποιούνται όπου έχουν µε αγώνες κατακτηθεί, έως και εξακολουθούν να είναι ανύπαρκτα, παρά την δήθεν
ανθρωπιστική βοήθεια και τις φιλανθρωπικές κοινωνικές πολιτικές του "αναπτυγµένου" κόσµου, τόσο στις
"αναπτυσσόµενες" χώρες που γίνονται όλο και πιο φτωχές, όσο και στα γκέτο των πολιτικών και οικονοµικών
µεταναστών στις µεγαλουπόλεις της δύσης.
Στο πεδίο της πολιτικής, η ισότητα, τα πολιτικά δικαιώµατα, οι πολιτικές ελευθερίες, το διεθνές δίκαιο, η εθνική
ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία, τελούν όπου γης (και µε "κοµψότερους" έως και απολύτως "άκοµψους" τρόπους),
υπό την δαµόκλεια σπάθη της µόνης ηγεµονικής στρατιωτικά και οικονοµικά υπερδύναµης και "αναγνωρίζονται" όπως
αυτή τα αντιλαµβάνεται µε τους παραµορφωτικούς φακούς των στρατηγικών συµφερόντων της, για να τα κάνει συµβατά
µ’ αυτά, σε στρατιωτικό, οικονοµικό και γεωπολιτικό επίπεδο, µε επεµβάσεις, κατακτήσεις, αντιτροµοκρατική κρατική
τροµοκρατία κ.λπ.
Στο πεδίο του πολιτισµού, η διαρκώς αυξανόµενη δύναµη των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, καθώς οι επιχειρηµατίες
τους διαπλέκονται εµφανώς ή αφανώς µε τους µηχανισµούς της άρχουσας τάξης σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, η
καταιγιστική προβολή µορφών και τρόπων ζωής, αλλά και στάσεων και συµπεριφορών που ευνοούν ατοµιστικά,
ανταγωνιστικά και καταναλωτικά "αναπτυξιακά" πρότυπα, τείνουν να ισοπεδώσουν, να οµογενοποιήσουν ή και να
εξαφανίσουν τους τοπικούς πολιτισµούς, που εµπεριέχουν τη γόνιµη και δηµιουργική σοφία της αλληλεπίδρασης της
φύσης µε την κοινωνία στο χώρο και το χρόνο.
Στο πεδίο της τεχνολογίας, τα κάθε φορά συµφέροντα των αγορών (και ιδιαίτερα αυτά στη σηµερινή κυρίαρχη έκφρασή
τους στις συνθήκες παγκοσµιοποίησης) ευνοούν, καθοδηγούν, υποθάλπουν και περιορίζουν την έρευνα στους
µονοδρόµους της "αγοράς της πληροφορίας και της πληροφορικής", (και όχι όπως κατ’ ευφηµισµό την βαφτίζουν
"κοινωνία της γνώσης", για να δώσουν νοµιµοποιητικό άλλοθι στους πανεπιστηµιακούς που βλέπουν το δέντρο αντί του
δάσους και που θα ήθελαν ένα τέτοιο κίνητρο για να τεθούν στην υπηρεσία τους).
Οι τηλεπικοινωνίες, η κινητή τηλεφωνία µε δυνατότητες να παίρνεις και να στέλνεις Email και να µπαίνεις στο διαδίκτυο
ακόµη και όταν κάνεις ……… υποβρύχιο ψάρεµα, τα ρούχα υπολογιστές, τα µουσικά παπούτσια του ΜΙΤ, τα φθηνά
laptops που "θα µειώσουν το ψηφιακό χάσµα", (ανάµεσα στον όλο και πλουσιότερο βορρά και τον όλο και φτωχότερο
και σπαρασσόµενο από υποθαλπόµενες εµφύλιες διαµάχες αλλά και πολλαπλά ακόµη εκµεταλλευόµενο νότο) και η
ενέργεια, χρηµατοδοτούνται κατά πλήρη προτεραιότητα αλλά και σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, µε απολύτως
κατοχυρωµένα και υπερασπιζόµενα σθεναρά από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου τα πνευµατικά δικαιώµατα, τις
ευρεσιτεχνίες, τις πατέντες των πολυεθνικών φαρµακευτικών, βιοτεχνολογικών, ενεργειακών κ.λπ. εταιριών.
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Στο πεδίο, τέλος, της προστασίας του βαρύτατα ρυπασµένου και µολυσµένου από την ανεξέλεγκτη δράση τους γήινου,
ατµοσφαιρικού, υδάτινου και πολιτισµικού περιβάλλοντος, η αιδηµοσύνη των µεγάλων συµφερόντων και των
υπερεθνικών ή εθνικών εκφράσεών τους καλύπτεται από ιδεολογήµατα του τύπου:
•
"ο ρυπαίνων πληρώνει", (που νοµιµοποιεί την ρύπανση όσων µπορούν να πληρώσουν, τα συµβολικά πολλές
φορές πρόστιµα, που ενίοτε θα τους επιβάλλονται από ανύπαρκτους, υποχρηµατοδοτούµενους, ή
αλλοτριωµένους ελεγκτικούς µηχανισµούς)
•
µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέσα από την "εµπορία των αέριων εκποµπών CO2" από τις καθηµαγµένες
αναπτυσσόµενες χώρες, για να "περιγραφεί" η ατελέσφορη, ευχολογική και καθόλου δεσµευτική συµφωνία του
Kyoto, η οποία όµως, έτσι κι αλλιώς, αµφισβητείται δραστικά από τις ΗΠΑ, την Ν.Κορέα αλλά και τις µεγάλες
καταναλώτριες πετρελαίου Κίνα (µε ρυθµούς "ανάπτυξης" 9,6) και Ινδία κ.λπ., µε προώθηση συµφερουσών
"διµερών" λεόντιων συµφωνιών, κ.λπ.
ενώ, σε περιπτώσεις αδυναµίας επιβολής των όρων τους σε διεθνείς οργανισµούς, π.χ. για την εµπορευµατοποίηση του
πολιτισµού (UNESCO 2005), όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν τα µόνα δύο κράτη µέλη του ΟΗΕ τα οποία αντιτέθηκαν
στην απόφαση όλων των υπολοίπων κρατών µελών του, "ότι οι πολιτισµοί του ανθρώπου δεν είναι εµπορευµατοποιήσιµο
προϊόν αλλά παγκόσµια κληρονοµιά του ανθρωπίνου γένους", φθάνουν σε ωµές απειλές αποχώρησης, µη πληρωµής των
συνδροµών τους, αλλά και προώθησης και πάλι λεόντιων "διµερών" συµφωνιών, µε όσες από τις πιο αδύνατες χώρες του
κόσµου εξαναγκασθούν να ενδώσουν και στην πολιτισµική υποταγή τους.
Σ’ αυτή την συγκεκριµένη πραγµατικότητα σήµερα, οι πανεπιστηµιακοί διανοούµενοι, περισσότερο ή λιγότερο ικανοί
και άξιοι επιστήµονες, δάσκαλοι και ερευνητές θα µπορούσαν να καταταγούν στις παρακάτω κατηγορίες:
1.
Σ’ αυτούς τους προικισµένους επιστήµονες, οι οποίοι, βυθισµένοι στις θεµιτές επιστηµονικές φιλοδοξίες τους,
αφοσιώνονται στην εργαστηριακή έρευνά τους στο πεδίο της ειδικότητάς τους και στο στενό διδακτικό τους
έργο, θεωρώντας ότι έτσι εκπληρώνουν το πολυδιάστατο χρέος τους απέναντι στους φοιτητές τους, την πολιτεία,
τη χώρα τους και την κοινωνία, αδιαφορώντας για το τι γίνεται γύρω τους στο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό,
πολιτισµικό και το ευρύτερα τεχνικό/τεχνολογικό περιβάλλον τους, το οποίο πολυδιάστατα –θέλουν, δεν θέλουναλληλεπιδρά µαζί τους και επηρεάζει τις στάσεις και συµπεριφορές τους καθοριστικά.
Η αδιαφορία τους για την ανάγκη µια ολιστικής κριτικής διεπιστηµονικής προσέγγισης έρευνας, µελέτης και
αντιµετώπισης των αντικειµενικά πολύπλοκων, ιδιαίτερα σήµερα, κοινωνικών, αναπτυξιακών και
περιβαλλοντικών προβληµάτων και από τη σκοπιά των ιδιαίτερων ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, πολλές
φορές τους εγκλωβίζει στον θεµιτό ως ένα βαθµό ανταγωνισµό του αριθµού των δηµοσιεύσεων, των βραβείων
και του βαθµού και των ρυθµών αναγνώρισης του έργου τους από τους οµότεχνους και την πολιτεία,
περιορίζοντας τις πραγµατικές δυνατότητές τους για ουσιαστικότερη κοινωνική συµβολή.
2.

Σ’αυτούς τους καλούς ή λιγότερο καλούς πανεπιστηµιακούς, οι οποίοι, ερωτοτροπώντας µε την κάθε φορά
πολιτική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική εξουσία και τους επιµέρους τοποτηρητές
της, εγκαταλείπουν προοδευτικά ακόµη και τις ελάχιστες διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις τους και
επιδίδονται σ’ ένα άγριο ανταγωνιστικό κυνηγητό προβεβληµένων θέσεων, δοτών αξιωµάτων και κατ’ ανάθεσιν
ερευνητικών προγραµµάτων, (που στην πραγµατικότητα είναι απλές µελέτες, τις οποίες θα µπορούσαν να
αναλάβουν, µε τις θεσµισµένες διαδικασίες οι φοιτητές τους, όταν αποφοιτήσουν) κ.λπ.
Είναι αυτονόητο, ότι η όποια άποψή τους για τα κοινά, µοιραία διυλίζεται πάντα από την σκοπιµότητα ή µη
έκφρασής της.

3.

Σ’ αυτούς τους άξιους ή µη πανεπιστηµιακούς, οι οποίοι χρησιµοποιούν την πανεπιστηµιακή τους θέση ως
εφαλτήριο διεκδίκησης αιρετών πανεπιστηµιακών, κοµµατικών ή πολιτικών αξιωµάτων, εγκαταλείποντας το
έργο και τις υποχρεώσεις τους στους βοηθούς και τους µεταπτυχιακούς τους φοιτητές και υποτάσσοντας τη
θεωρία και την πράξη τους στις προδιαγραφές "µεθοδολογιών" και "τεχνικών" επίτευξης των κάθε φορά στόχων
τους.
Οι πανεπιστηµιακοί αυτοί πρέπει να τα έχουν καλά µε όλους, να είναι «και µε τον "αστυφύλαξ" και µε τον
"χωροφύλαξ"» και να µπορούν να κάνουν οµελέτα χωρίς να σπάσουν ούτε ένα αυγό, υποθηκεύοντας την όποια
αξιοπιστία τους στις ανάγκες της στιγµής, της συγκυρίας και των µακροπρόθεσµων σχεδίων τους.
Έτσι, οι απόψεις τους για τα κοινά, οι σκέψεις και οι "στοχασµοί" τους, δηµοσιοποιούνται όταν το απαιτούν οι
"περιστάσεις", αποτελώντας κι αυτές "µέσα" τα οποία καθαγιάζουν τους στόχους τους.

4.

Σ’ αυτούς τους πανεπιστηµιακούς οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι τη βολική θαλπωρή του δηµοσίου πανεπιστηµίου
και την ανοχή, τη συµπάθεια, την αλληλεγγύη ή την αδιαφορία των συναδέλφων τους και των ακαδηµαϊκών
οργάνων, καπηλεύονται µε αγοραίο τρόπο τη θέση τους, εµπορευµατοποιούν τον τίτλο τους και πωλούν
πανάκριβα το όποιο "κύρος" τους, αλλά ακόµα και την οσοδήποτε απλοϊκή γνωµάτευσή τους, σ’ οποιονδήποτε
επιχειρηµατία ή σε οποιαδήποτε πλευρά τα έχει –και για όσον καιρό τα έχει- ανάγκη.
Τέτοιες γνωµατεύσεις και πραγµατογνωµοσύνες έχουν νοµιµοποιήσει εγκληµατικές καταστροφές του φυσικού
περιβάλλοντος και καταπατήσεις δηµοσίων γαιών από κερδοσκόπους, έχουν αθωώσει µεγαλοβιοµηχάνους και
πλοιοκτήτες σε περιπτώσεις βαρύτατης ευθύνης τους σε εργατικά ατυχήµατα, αλλά και έχουν κοστίσει
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σηµαντικά ποσά στα δηµόσια πανεπιστήµια που κάποτε ήθελαν να στηρίξουν σ’ ένα δικαστήριο το δίκηο τους µε
µια γνωµάτευση "ειδικού συναδέλφου".
5.

Σ’ αυτούς τους πανεπιστηµιακούς οι οποίοι συνηθέστατα απουσιάζουν από τα διδακτικά και ερευνητικά τους
καθήκοντα και γι’ αυτό χαρίζονται στους φοιτητές τους, αλλά ξιφουλκούν µε πάθος κατά της "άθλιας
κατάστασης των πανεπιστηµίων µας" στα τηλεπαράθυρα των Μ.Μ.Ε., τις εφηµερίδες και τα περιοδικά life style,
κατακεραυνώνοντας το "πολιτικό 5", που αυτοί εντούτοις, για τη βολή τους, χρησιµοποιούν, ενοχοποιώντας τους
αφοσιωµένους στο έργο τους συναδέλφους τους, τους "αιώνιους" φοιτητές και την "κοµµατικοποίησή" τους, το
κάθε φορά αντίπαλό τους κόµµα, το "πανεπιστηµιακό άσυλο" και το Νόµο Πλαίσιο για τα Πανεπιστήµια, για να
βγαίνουν πάντα λάδι στην κολυµβήθρα του Σιλωάµ του συρµού.
Τα σχέδια του Νόµου και σήµερα πλέον Νόµοι του Κράτους "Για τη συστηµατοποίηση της δια βίου µάθησης και
άλλες διατάξεις" (Ν.3369, ΦΕΚ τ.Α, 171, της 6.7.2005), "∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα διπλώµατος" (Ν.3374, ΦΕΚ τ.Α, 189,
της 2.8.2005) και "∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις" (Ν.3391, ΦΕΚ τ.Α, 240 της
4.10.2005), που ανοίγουν σε όλα τα επίπεδα πόρτες και παράθυρα για πλήρη απαξίωση, ιδιωτικοποίηση και
εµπορευµατοποίηση του πολύτιµου κοινωνικού αγαθού της δηµόσιας πανεπιστηµιακής παιδείας, δεν τους
απασχόλησαν και τους άφησαν παντελώς αδιάφορους, αν δεν τους µετέτρεψαν και σε θιασώτες και
χειροκροτητές τους, για να αποδείξουν σε κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση την προσήλωσή τους στον
κοινής αποδοχής τους "εκσυγχρονιστικό" νεοφιλελευθερισµό, που οι Νόµοι αυτοί, µε ρητή και τεκµηριωµένη
την απόλυτη αντίθεση των πραγµατικών δασκάλων και των φοιτητών, προωθούν.
Για την µη εφαρµογή τους και λόγω αντισυνταγµατικοτήτων τους, (όπως και εκείνων του Νόµου για τα "µακάρια
τη λήξει" Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), που καταργήθηκε τρία χρόνια µετά την ισχύ του, µε
απόφαση τη ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας), υπάρχουν αλλεπάλληλες νοµοτελειακά τροποποιήσεις
τους, αλλά και η επερχόµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος, που θα βαφτίσει τα εµπορευµατοποιηµένα ιδιωτικά
δήθεν πανεπιστήµια για τα οποία συµφωνούν Κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση σε "µη κερδοσκοπικά".
Η τύχη του Ν.815, η παράλυση του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα Π.Σ.Ε. και η αναταραχή που ξεκίνησε ήδη στα
Πανεπιστήµια, όχι µόνο δεν τους προβληµατίζουν, αλλά αντίθετα τους ευχαριστούν, γιατί έτσι θα έχουν ακόµη
περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τις κερδοφόρες εξωπανεπιστηµιακές ασχολίες τους, αλλά και περισσότερα –
νοµίζουν- άλλοθι για να καθυβρίζουν την "κατάντια
του δηµόσιου πανεπιστηµίου", που κάποιοι
"οπισθοδροµικοί" συνάδελφοί τους το υπερασπίζονται ως πολύτιµο δηµόσιο κοινωνικό αγαθό, θεωρώντας την
εκπαίδευση, ως παιδεία, µόρφωση και πολιτισµό και αντιστεκόµενοι στην αγοραία εκδοχή της, της
µονοδιάστατης τεχνικής επαγγελµατικής κατάρτισης φθηνών ανθρωποµηχανών, στα χρόνια κυριαρχίας του
ασύδοτου ανταγωνισµού και της κερδοσκοπίας των αγορών, που άλλοι τα λένε και "χρόνια της χολέρας".
(Ρόκος, 2003)

Υπάρχει πάντα βέβαια και η κατηγορία των καλών ή λιγότερο καλών πανεπιστηµιακών δασκάλων, οι οποίοι
αφοσιώνονται στη δουλειά τους και είναι πάντα στη διάθεση των φοιτητών τους, τους οποίους µάλιστα αντιµετωπίζουν
ως ώριµους ανθρώπους, προσπαθώντας να συµβάλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους ως άξιων
µελλοντικών επιστηµόνων µε αναπτυγµένη κριτική σκέψη αλλά και συνειδητών υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.
Οι πανεπιστηµιακοί αυτοί, αξιοποιούν γόνιµα και δηµιουργικά την κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα ελευθερία της
διδασκαλίας, έχουν το θάρρος της γνώµης τους, τεκµηριώνουν µε επάρκεια τις απόψεις και τις προτάσεις τους για τα
κοινά, έχουν ανοιχτά τα µάτια και τ’ αυτιά τους στις ανάγκες και τα προβλήµατα της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της οποίας είναι αναπόσπαστα µέρη της και έχουν κατά τη γνώµη µου τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά για να µη νοµίζουν, αλλά να είναι και να θεωρούνται και από τους άλλους σκεπτόµενοι.
Το είδος αυτό είναι εν ανεπαρκεία, όπως κάθε τι που έχει αξία και όχι τιµή προς εξαγορά.
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