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Σημείωμα κριηικής:
To πέραζμα από ηον ηοπικό ακαδημαϊζμό ζηον ακαδημαϊκό ολοκληρωηιζμό;
Ένα μικρο-αζηικό ελληνικό επίηεσγμα και ο ρεαλιζηικός
καθρεπηιζμός μίας δσζηοπίας ζε οσηοπία.
στην ελισσάβετ

Παξαδνζηαθά, ην επίπεδν πνηόηεηαο ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη άξηζην
γηα ηα επξσπατθά ηνπιάρηζηνλ δεδνκέλα. Δληνύηνηο, ην ειιεληθό παλεπηζηήκην δηαρξνληθά ζηεξίδεη
ηνπο κέηξηνπο, σο ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ δεκνζίνπ ραξαθηήξα πνπ αθνξά ηνλ θξαηηθό
κεραληζκό, έρνληαο σο απνηέιεζκα νη άξηζηνη λα εκπινπηίδνπλ ην εξεπλεηηθό δπλακηθό ηεο
δηαζπνξάο, ζε καθξνρξόληα θιίκαθα. Απηή ε έιιεηςε δεμακελήο θαηλνηόκσλ ηδεώλ ππνβάζκηζε ηηο
δπλαηόηεηεο πξνο αλαδσνγόλεζε θαη ζπλεπή αλαδηάξζξσζε ηεο δνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ.
Δπίζεο, ν ζπληερληαθόο ραξαθηήξαο ησλ εξγαηηθώλ ζπλδηθάησλ κέζα ζηα αθαδεκατθά
ηδξύκαηα νδήγεζε ζηελ απώιεηα ζπλείδεζεο πξνο εθδεκνθξαηηζκό ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηελ
αληίζηνηρε αλαδηαλνκή ηνπο. Σπλεπώο, ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ην παλεπηζηήκην ζηνπο
κνληέξλνπο θαηξνύο αηκνξξαγεί ηνύηνπ ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνύ ηνπ πξνζώπνπ αλ ιάβνπκε
ηδηαίηεξα ππόςε όηη ε κε βέιηηζηε δηαρείξηζε επξσπατθώλ θνλδπιίσλ ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,
έρεη σο ζπλέπεηα ηα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα λα πξάηηνπλ σζάλ κηθξν-κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο
θαπειεύνληαη ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ απηνδηνίθεηνπ.
Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλεγνξνύλ ζηε ρακέλε αμηνπξέπεηα απηνύ ηνπ άιινηε
ζεβάζκηνπ ρώξνπ αθνύ όρη κόλν δελ ζπλεηζθέξεη ζε θαηαιπηηθέο δπκώζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ
δηάρπζε γλώζεο αιιά ππνθαζηζηνύλ έλα ζύζηεκα παξαπαηδείαο από κεζήιηθεο δηδάζθνληεο ππό
ηελ ηαπηόρξνλε πξνθιεηηθή αλέρεηα ησλ θνηηεηώλ. Σπλνςίδνληαο, ε λννηξνπία ηνπ παζεηηθνύ
ξαγηαδηζκνύ, δελ επηηξέπεη ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ όηαλ κάιηζηα αξλείηαη
λα ζπλεξγαζηεί ηόζν κε πξσηνβνπιηαθέο θηλήζεηο από λένπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηνκέα όζν θαη λα
ελζσκαηώζεη δσξεέο γηα επελδύζεηο αλαδόκεζεο, κε όξακα λέεο ππεξεζίεο.
Αληί απηνύ, εληζρύεηαη ε κηζζσηή ζθιαβηά θαη κία πνπξηηαληθή θηινζνθία ε νπνία
δηαθεκίδεη έλα αθηιόμελν θιίκα απνιπηαξρηζκνύ θαη εθπαηδεπηηθήο αζπλέρεηαο. Δπηπξόζζεην
εκπόδην ζηελ εμειηζηκόηεηα, απνηειεί ε δηαηήξεζε κεηα-καξμηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ύπαξμε κνλνπσιίσλ (ι.ρ. εθδνηηθνί νίθνη επηζηεκνληθώλ ζπγγξακκάησλ) θαη
αληίζηνηρσλ πνιπεζληθώλ πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ, κε ζηόρν ην θέξδνο. Η αμηνιόγεζε ηεο

θαηάζηαζεο γίλεηαη ρεηξόηεξε αλ αλαινγηζηνύκε όηη ν κε παηδαγσγηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο
δηδαζθαιίαο επλνεί ηελ θησρνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό
νξακάησλ.
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ζπλεξγαηηζκνύ, έρεη έλα εζηθό πξόηαγκα έλαληη απηώλ ησλ νηθνινγηθώλ αλσκαιηώλ. Η εθαξκνγή
ηεο ινγηθήο ηνπ ειεπζεξηαθνύ ζνζηαιηζκνύ αλαδύεηαη σο πηζαλή ιύζε. Η δηάλνημε ηνύηνπ ηνπ
δξόκνπ δύλαηαη λ’ αλαζθάςεη ηελ «θνηλνηηθή» πξνζσπηθόηεηα ηεο αθαδεκίαο έλαληη ηεο
αναλυτικής ζεμηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ππνζάιπεη ηελ πξαθηηθή ηνπ λενθαζηζκνύ όζνλ αθνξά
ηνλ ηξόπν ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ζύγρξνλνπ παλεπηζηεκίνπ.
Έηζη ινηπόλ, ε επηζηήκε, ε ηέρλε θαη ηα γξάκκαηα απαηηνύλ έλα δηαιεθηηθό αλαζηνραζκό
κε ηε θύζε. Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, ην ζκίιεκα ησλ θαηάιιεισλ κεζνινγηθώλ εξγαιείσλ θαη
γισζζηθώλ πξνηύπσλ ζα κπνξέζνπλ λ’ αλαδείμνπλ (μαλά) ηελ θνηλσληθή πξνβνιή (γεσκεηξ. όξνο)
ηνπ παλεπηζηεκίνπ, κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν. Καηαιεθηηθά, ε ηρλειάηεζε i) απιόηεηαο θαη ii)
ειεπζεξίαο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζα ζπλζέζεη κία δηθιείδα αμηνθξαηίαο πξνο κία ελαιιαθηηθή
πνιιαπιόηεηα ε νπνία ζα κεηαβάιεη αέλαα ηελ θιηκαθσηή αλύςσζε ηνπ δηεζληθνύ πλεύκαηνο, κε
έκκεηξν θίλεηξν ηηο θνηλσληθέο αλαγθαηόηεηεο.
O Γξ. Χξήζηνο Κ. Κσηάθεο θαηάγεηαη από ηε Σάκν. Δίλαη δνθηκηνγξάθνο θαη πνιηηηθόο αθηηβηζηήο. Μαδί κε ηνλ
παηδαγσγό θ. Χαξάιακπν Οπζηακαλσιάθε, εηζήγαγε ην πξσηόηππν δηεξγαζίαο γηα κία ελεσθεριακή ακαδημία, θαηά
ηηο εξγαζίεο ηνπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Βηνεπηζηεκόλσλ (Αζήλα, 2014).

