∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο. Το τελευταίο οχυρό αντίστασης
της κριτικής σκέψης
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Τα κόµµατα που εναλλάσσονται στην εξουσία στην πατρίδα µας µετά την δικτατορία, ανακάλυψαν
ξαφνικά το 2009 µε έκπληξη, την έκταση, τις ποιότητες και τα µεγέθη της τεράστιας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης που χτύπησε της χώρα µας και όχι µόνο.
Τα τελευταία χρόνια –και ιδιαίτερα µετά το 1983– εκώφευαν και αγνοούσαν επιδεικτικά κάθε
γνώµη, άποψη, κριτική ανάλυση και τεκµηριωµένη πρόταση που διετάρασσε την ηδονική ευφορία
της επιδίωξης των φαραωνικών στόχων και επιτυχιών όπως της εισόδου στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση, «των καλύτερων –″ever″– Ολυµπιακών Αγώνων» και του χρηµατιστηριακού
παραδείσου.
Οι φωνές, πολλές φορές και κραυγές, για την ενδηµούσα βαθύτατη κρίση αξιών στα πεδία της
πολιτικής, του πολιτισµού και της κοινωνίας, για τη θεοποίηση της µονοδιάστατης οικονοµικής
µεγέθυνσης και της εµπορευµατοποίησης των πάντων ως δοµικών στοιχείων της ανάπτυξης της
οικονοµίας και για την συνηθέστατη υποκριτική ευαισθησία για το περιβάλλον, δεν έφθαναν ποτέ
στα αυτιά της εξουσίας, µιας εξουσίας µεθυσµένης απ’ το ανερχόµενο –ιδιαίτερα µετά το 1987–
παγκόσµιας εµβέλειας ιδεολόγηµα της α-νόητης θεωρητικά ″βιώσιµης″ ή ″αειφόρου″ και την
πράξη ″διατηρήσιµης″ (sustainable) και φυσικά µόνο για τους έχοντες και κατέχοντες ανάπτυξης.
Της ″ανάπτυξης″ δηλαδή η οποία ″ικανοποιεί″ από τότε όλο και περισσότερο ″τις ανάγκες″ του
20% του παγκόσµιου πληθυσµού που καρπούται το 86% του παγκόσµιου πλούτου, ″χωρίς να
διακυβεύει τις δυνατότητες των µελλοντικών γενεών″ των επιγόνων του 20% ″να ικανοποιούν τις
δικές τους ανάγκες″.
Ο υπογραφόµενος έχει αναλωθεί και στο Πανεπιστήµιο και στην πολιτική και στην κοινωνία από
το 1964 (Ρόκος 2003α), αλλά και µέσα από τις σελίδες της ″Ουτοπίας″ (1997, 2004, 2006, 2008) τα
τελευταία χρόνια, µε διαλεκτική και διεπιστηµονική µεθοδολογία και σε όλους τους τόνους, να
κριτικάρει τεκµηριωµένα και να προβλέπει τις αναπότρεπτες καταστροφικές συνέπειες για την
ανθρωπότητα, τον πλανήτη µας ως κοινού µας σπιτιού και την πατρίδα µας, από τον µονόδροµο
της νεοφιλελεύθερης νέας τάξης, η οποία µετά την πτώση των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισµού
κατέλαβε και κυριαρχεί τον κόσµο µας.
Ο αείµνηστος δάσκαλος και σύντροφος Σάκης Καράγιωργας από τα χρόνια της φυλακής του την
περίοδο της διδακτορίας τεκµηρίωνε την αρχή ότι τα Πανεπιστήµια και η εκπαίδευση έχουν ως
κύριο στόχο να εγχαράσσουν στις ψυχές και τα µυαλά των νέων ενθρώπων την άρχουσα/κυρίαρχη
ιδεολογία.
Γι΄αυτό και οι αγώνες µας µετά το 1974 στόχευαν σε µια ″Αλλαγή στην Παιδεία″ για να µπορέσει
αυτή, ως Μόρφωση και Πολιτισµός και δηµιουργική κριτική σκέψη να θεµελιώσει την Κοινωνική
Αλλαγή για µια Αξιοβίωτη ζωή σ’ έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσµο (Ρόκος 1980).
Καρπός των αγώνων αυτών ήταν και ο Νόµος Πλαίσιο 1268/82 (2003β) που άνοιγε µε τα
θεµελιώδη άρθρα του τον δρόµο για την ουσιαστικοποίηση της Πανεπιστηµιακής Παιδείας ως
θεµελίου για µια Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, η οποία θα ήταν ″ταυτόχρονα και
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διαχρονικά οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και κατάλληλα τεχνική/τεχνολογική και
θα έπρεπε να τελείται σε αρµονία και µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, µέσα
στο οποίο ο άνθρωπος ζει και δρα, ως αναπόσπαστο κοµµάτι του και όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης,
″επενδυτής″ ή εκµεταλλευτής του (Ρόκος 2003α, 2005).
Ο δρόµος για µια τέτοια ανάπτυξη βρίσκεται στον αντίποδα της φερόµενης ως ″βιώσιµης″ και
″αειφόρου″ (και εσχάτως και ″πράσινης″) ανάπτυξης, η οποία µε το σύµφωνο και της Συνθήκης της
Λισσαβώνας θεµελιώνεται:
•
στην ασύδοτη ανταγωνιστικότητα των αγορών (η οποία στο όνοµα της ″βιωσιµότητας″ των
ολίγων βυθίζει στη φτώχεια, τα λουκέτα και την κατάθλιψη τους πολλούς),
•
στην θεοποίηση της επιχειρηµατικότητας η οποία στοχεύει στην προοδευτική και
αποτελεσµατική µετάλλαξη των πολιτών σε φθηνούς πωλητές των µονοπωλιακών
πολυεθνικών,
•
στην εµπορευµατοποιούµενη από τις αγορές καινοτοµία, η οποία θα ανθεί στα επιχειτηµατικά
Πανεπιστήµια και µάλιστα θα τα αξιολογεί µέσα από διαδικασίες, τόσο αξιόπιστες, όσο και
εκείνες των ιδιωτικών οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών και
•
στις ευέλικτες µορφές εργασίας στις οποίες πρέπει από τις σπουδές της να εθίζεται η νεολαία
µας, για να διαγκωνίζεται µετά, ήσυχα και υποτακτικά για µια ευάλωτη εργασιακή θέση,
χωρίς καµµιά πλέον διασφάλιση µε µηνιάτικο διηνεκώς µεκρότερο των €592.
Το εγγενώς θνησιγενές κατά τη γνώµη µου ιδεολόγηµα της ″βιώσιµης″ ή ″αειφόρου″ δήθεν
ανάπτυξης, διατρέχει µε συνειδητή υποτέλεια, τυφλή πίστη στις αγορές και αφοσίωση ″τοις κείνων
ρήµασι″, όλο το βαρύγδουπο «Κείµενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου για την Εθνική
Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση».
Είχε προηγηθεί η δειλή, αποσπασµατική αναφορά του δασολογικού όρου της ″αειφορίας″1 στο
άρθρο 24 του Συντάγµατος όπως αναθεωρήθηκε µε το Ψήφισµα της 27ης Μαΐου του 2008 και στη
συνέχεια η συνειδητή αυταρχική και αδιανότητη για τα Πανεπιστήµια ως ναών της ελευθερίας της
έρευνας και της διακίνησης ιδεών, επιβολή προσθήκης στο 1ο άρθρο του Νόµου 1268/82 (ΦΕΚ
87 Α) «της προσήλωσης στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής» από την
κ. Γιαννάκου (Ν. 3549/2007, ΦΕΚ 69 Α, 20.3.2007).
Ενώ για κάθε πολίτη όπου γης, είναι ηλίου φαεινότερον, ότι ο νεοφιλελεύθερος δαίµονας των
αγορών της ″βιώσιµης″ ανάπτυξης, από τη φύση του, δολοφονεί την κοινωνική συνοχή, (όσο δεν
την εγκιβωτίζει στα όρια των συµφερόντων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος), οι ταγοί της
νεοσοσιαλφιλελεύθερης πατροκτόνας υποταγής στα κελεύσµατα των δανειστών των λαών της γης,
επιχειρούν επί µαταίω –ελπίζω και πιστεύω– να τινάζουν στον αέρα την συνταγµατικά
κατοχυρωµένη Αυτοδιοίκηση, των ΑΕΙ µε την επίκληση µιας µιµητικής, επαρχιώτικης
αγγλοσαξωνικής και αγοραίας ″εξωστρέφειας″ η οποία οµνύει στις αγορές και µιας ″λογοδοσίας″
προς την διεθνή πλέον υπερκυβέρνηση των δανειστών και των υποτακτικών τους διεθνών και
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Ο δασολογικός όρος της αειφορίας αναφέρεται στις µεθόδους διαχείρισης ενός δάσους για να παράγει
πάντα τον ίδιο καρπό. Συνεπάγεται, στην µονοεπιστηµονική του θεώρηση της πραγµατικότητας ένα δάσος
κλεισµένο σ’ ένα γυάλινο πύργο χωρίς όξινη βροχή από µακρυά, χωρίς υπερβόσκηση από κατσίκια, χωρίς
τυχαίες ή δόλιες πυρκαϊές, χωρίς αυθαίρετη παράνοµη δόµηση και πισίνες ασύλληπτων φοροφυγάδων,
µ’ άλλα λόγια µακριά απ’ την πραγµατική πραγµατικότητα της ζωής. Έτσι όπως δεν υπάρχει το αεικίνητον,
έτσι και η αειφορία για όσους την επικαλούνται ως ευαγγέλιο είναι όχι µόνο α-νόητη και ανιστόρητη αλλά
και απόδειξη τρανή της επιστηµονικής και διεπιστηµονικής ανεπάρκειας όσων υποκριτικά προπαγανδίζουν
το Πανεπιστήµιο της ″αριστείας″.

2

υπερεθνικών οργανισµών η οποία µε τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης στερεί τις
κυβερνήσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το σύµφωνο µε την Ιδρυτική
Συνθήκη της Ρώµης από το αντεξούσιόν τους στα θέµατα Παιδείας δικαίωµα ανάπτυξης µιας
σχετικής Εθνικής Στρατηγικής.
Στα κείµενά µου ποτέ δεν εκθείασα την σηµερινή κατάσταση στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο.
Αντίθετα, µε αγάπη αλλά και βαθειά οδύνη επισήµανα αυτοκριτικά τις τεράστιες και δικές µας
ευθύνες δασκάλων και φοιτητών για τις αρνητικές πτυχές της ζωής και δράσης τους.
Η διαβούλευση αν ήθελε πραγµατικά να προσφέρει κάτι στον τόπο µας, θα έπρεπε µόνο να καλέσει
τα Πανεπιστήµια µέσα σε ένα χρόνο να λύσουν µόνα τους τα προβλήµατά τους µέσα από τον
εσωτερικό τους κανονισµό που κατά το Σύνταγµα έχει ισχύ Νόµου.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτό θα έπρεπε να το προλάβουµε εµείς τιµώντας την Αυτοδιοίκησή µας
και να µην περιµένουµε να µας το ζητήσουν οι τοποτηρητές των δανειστών µας.
Οι αποδοµητικές κριτικές που έχουν διατυπωθεί µεχρί τώρα και όχι µόνο από τη Σύγκλητο του
Ε.Μ.Π., τα άλλα Πανεπιστήµια, τους Καθηγητές Π. Νούτσο, Λ. Απέκη, ∆. Καλιαµπάκο και
περιοδικά, τις οποίες και συµµερίζοµαι µπορούν να εµπνεύσουν µια δηµιουργική πάλη όχι µόνο
για απόρριψη του Παραρτήµατος του Μνηµονίου για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη
Εκπαίδευση, αλλά και για πραγµατική, µε έργα και όχι µόνο λόγια, υπεράσπιση του τελευταίου
οχυρού αντίστασης και κριτικής σκέψης.
Να κάνουµε καλύτερο το ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο στην πατρίδα µας, όχι µε πλασµατικούς δείκτες
και πιστοποιήσεις της αγοράς, αλλά µε την ποιοτική και αποδοτική δουλειά µας και την συνειδητή
και αξιόπιστη, έργω, διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς µας.

Αναφορές
Ρόκος, ∆., 2008. Το ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο στα χρόνια της ασυδοσίας των αγορών. Αντιστάσεις και
Κερκόπορτες, Πρακτικά 4ου ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου «Ιστορία της Πανεπιστηµιακής
Εκπάιδευσης», Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006, Επιµ. Σ. Μπουζάκης, σελ. 319-349. Εκδ. Gutenberg,
Αθήνα και Ουτοπία, τ.78, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2008.
Ρόκος, ∆., 2006. Τα Πανεπιστήµια αντιστέκονται στην εµπορευµατοποίηση της Παιδείας ως
θεµελιακού θεσµού Μόρφωσης και Πολιτισµού, Ουτοπία, τ.69, Μάρτιος – Απρίλιος 2006, Αθήνα.
Ρόκος, ∆. (Εισαγωγή-Επιµέλεια), 2005. Περιβάλλον και Ανάπτυξη. ∆ιαλεκτικές Σχέσεις και
∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις, Εναλλακτικές Εκδόσεις.
Ρόκος, ∆., 2003α. Από τη "Βιώσιµη" ή "Αειφόρο" στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, Εκδ.
Οίκος Α.Α, Λιβάνη, Αθήνα.
Ρόκος, ∆., 2003β. Νόµος Πλαίσιο 1268/82. Πριν, Κατά και Μετά Είκοσι Έτη, Εναλλακτικές
Εκδόσεις, Αθήνα.
Ρόκος, ∆., 1998. Για τα Ιδιωτικά «Πανεπιστήµια». Τοποθέτηση στην Ανοιχτή Συνεδρίαση της
Συγκλήτου του Ε.Μ.Π., στο: ∆. Ρόκος, Νόµος Πλαίσιο 1268/82. Πριν, Κατά και Μετά Είκοσι Έτη.
(Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις) και Ουτοπία, τ.60, Μάιος-Ιούνιος 2004.
Ρόκος, ∆., 1997. Το τέλος του Πανεπιστηµίου (;) ή Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της "Λευκής
Βίβλου", στο: ∆. Ρόκος, Νόµος Πλαίσιο 1268/82. Πριν, Κατά και Μετά Είκοσι Έτη. (Αθήνα,
Εναλλακτικές Εκδόσεις) και Ουτοπία, τ.24, Μάρτιος-Απρίλιος 1997, Αθήνα.
Ρόκος, ∆., 1980. Η Αλλαγή στην Παιδεία, Παιδεία για την Αλλαγή, Εκδ. Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη.
3

