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Ελληνικό Πανεπιστήμιο: Προς τα πού θέλει να πάει;

Μ 
ε θλίψη παρα-
κολουθούμε τις 
τελευταίες μέρες 
το ελληνικό Πα-
νεπιστήμιο να πα-
σχίζει να βρει το 

δρόμο του μέσα από αναταραχές, 
επεισόδια και τραυματισμούς. Ή 
μήπως πρόκειται για μια κοινωνία 
ολόκληρη που αναζητά το μέλλον 
της; Γιατί, μέσα από το πανεπιστή-
μιο και την εκπαίδευση γενικότερα, 
είναι που στην ουσία χαράσσεται 
και καθορίζεται και το μέλλον μιας 
χώρας, η ανάπτυξη, η επιστήμη, η 
οικονομία, η κοινωνική πρόοδος. 
Εκεί είναι που διαμορφώνονται 
κουλτούρες και δίνονται εφόδια. 
Και η μάχη της επιβίωσης, της προ-
όδου, της ανάπτυξης έχει σήμερα 
χαρακτηριστικά που αλλάζουν με 
ιλιγγιώδεις ρυθμούς στο διεθνές 
σκηνικό.

«Ο κόσμος έγινε μικρότερος και 
πιο αλληλοσυνδεδεμένος». Με 
αυτή τη διαπίστωση για πρώτη 

φράση ξεκίνησε την ομιλία του στη 
χώρα μας, πριν από λίγες μέρες, ο 
πρόεδρος του Πανεπιστημίου του 
Yale, σχετικά με τη «Διεθνοποίηση 
του Πανεπιστημίου». Μια φρά-
ση που οριοθέτησε ξεκάθαρα το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα Πανε-
πιστήμιο-μύθος, με παράδοση και 
ιστορία 300 και πλέον χρόνων, απο-
τιμά και εκτιμά το παρόν αφενός και 
σχεδιάζει το μέλλον αφετέρου. Ετσι 
ξεκίνησε την ομιλία του ο επικεφα-
λής ενός Πανεπιστημίου-μύθου 
που βρίσκεται επιφορτισμένος με 
τη βαριά ευθύνη να συνεχίσει μια 
εντυπωσιακή εκπαιδευτική πορεία 
πολλών αιώνων, προσαρμόζοντάς 
τη στις ρευστές και διαρκώς μετα-
βαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες 
της γνώσης και της οικονομίας. Ο 
λόγος εντυπωσιακά απλός αλλά βα-
θιά αναλυτικός, απόσταγμα εμπει-
ρίας, παράδοσης και πρωτοπορίας. 
Μια σύντομη ομιλία όπου η λέξη 
«ηγέτης» αναφέρθηκε 5 φορές. Γιατί 
στόχος ενός τέτοιου Πανεπιστημίου 

είναι να προετοιμάσει και να εφοδι-
άσει με τα κατάλληλα προσόντα 
τους ηγέτες του μέλλοντος. Ηγέτες 
στην επιστήμη, στην κοινωνία, στην 
οικονομία, στην πολιτική. 

Ας μη σταθούμε στα στοιχεία, 
στις πρακτικές, στους στόχους που 
παρατέθηκαν με γλα-
φυρότητα και που είχαν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον. 
Ας μείνουμε όμως σε 
αυτές τις δυο κρίσιμες 
παρατηρήσεις: 

Πρώτο ζητούμενο, 
ο εντοπισμός των ση-
μερινών αναγκών και 
η προσαρμογή στο δι-
εθνές περιβάλλον. 

Δεύτερο ζητούμενο, 
ο στόχος: να δοθούν εκείνα τα εφό-
δια γνώσης και κουλτούρας, ώστε 
όχι απλώς να βγαίνουν καταρτισμέ-
νοι επιστήμονες, αλλά να προετοι-
μάζονται οι ηγέτες της επόμενης 
γενιάς.

Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, 

ποιος επικεφαλής Πανεπιστημίου 
μπορεί να μιλήσει στους πολίτες, 
στους νέους και τους γονιούς αυτής 
της χώρας για τους στόχους και τις 
προοπτικές του Ελληνα φοιτητή με 
τους όρους της παγκόσμιας οικονο-
μίας και γνώσης;

Δυστυχώς, η εσω-
στρέφεια φαίνεται να 
μας κατακλύζει και να 
μας κλείνει τα μάτια, 
όταν το μόνο ζητούμε-
νο του ελληνικού Πανε-
πιστημίου είναι να πα-
ραμείνουν τα πράγματα 
όπως ακριβώς έχουν. 
Ενα Πανεπιστήμιο που 
φοβάται να αξιολογη-
θεί και να συγκριθεί, 

που φοβάται τον ανταγωνισμό, που 
αντιδρά πεισματικά σε κάθε αλλα-
γή. Ισως όταν οι οικονομικοί αναλυ-
τές ψάχνουν να βρουν πού χάνει η 
οικονομία της χώρας μας το παιχνίδι 
της ανταγωνιστικότητας, να πρέπει 
να κοιτάξουν εκεί όπου πραγματικά 

χάνεται η αξία αυτής της έννοιας: 
στη βάση της ελληνικής κοινωνί-
ας, στην εκπαίδευση δηλαδή και 
την παιδεία της. Γιατί ακραίες αντι-
δράσεις και απόψεις ορισμένων, εν 
ονόματι μιας δήθεν υπεράσπισης 
του ελληνικού Πανεπιστημίου, όχι 
μόνο το καταποντίζουν σε τέλμα και 
αναξιοκρατία, αλλά, το χειρότερο, 
καταδικάζουν μια ολόκληρη κοι-
νωνία σε αδυναμία να προσαρμό-
ζεται, να αφουγκράζεται, να γίνεται 
ανταγωνιστική, να αναδεικνύει την 
αριστεία και να παράγει ηγέτες. Για-
τί αυτές είναι πρακτικές.... «άλλου 
τύπου» εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως το Yale, που φαίνεται ότι εμάς 
δε μας αγγίζουν και μας αφήνουν 
αδιάφορους!... 
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Η έξαρση της νεανικής 
εγκληματικότητας απασχολεί 
σοβαρά τη βρετανική κοινω-
νία. Από τις αρχές του χρόνου, 
14 νεαρά άτομα έχουν χάσει 
τη ζωή τους από επιθέσεις 
συνομηλίκων τους με μαχαί-
ρι. Τα αίτια του φαινομένου 
θα πρέπει να αναζητηθούν 
στις διαλυμένες οικογένειες, 
όπου  κυριαρχούν η βία και 
ο εθισμός στα ναρκωτικά, 
αντί της σταθερότητας και 
την ασφάλειας. Οταν πριν 
από μια δεκαετία η Αμερι-
κή αντιμετώπιζε αντίστοιχο 
πρόβλημα, το Κογκρέσο είχε 
ψηφίσει νόμο, ο οποίος έδινε  
συγκεκριμένη χρονική διορία 
στους  τοξικομανείς γονείς  να 
αποτοξινωθούν, διαφορετι-
κά το κράτος έδινε τα παιδιά 
τους για υιοθεσία. Ο νόμος 
έφερε το ποθητό αποτέλε-
σμα  και ίσως είναι καιρός να 
εφαρμοσθεί κάτι αντίστοιχο 
και στη Βρετανία, παράλληλα 
με αυστηρότερους νόμους 
για την κατοχή όπλων και 
μαχαιριών.

THE TIMES

T 
ο κύριο θύμα της 
εγκληματικής δρά-
σης των υποκλο-
πέων δεν είναι οι 
συνδρομητές των 
υποκλαπέντων τηλε-

φωνικών επικοινωνιών αλλά η 
Δημοκρατία και τ’ ατομικά δικαι-
ώματα των πολιτών, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο 
Σύνταγμα και τους 
νόμους. Θα έλεγα, 
επίσης, ότι οι τηλε-
φωνικές υποκλοπές 
δεν είναι το μόνο 
έγκλημα σχετικό με 
ηλεκτρονικές επικοι-
νωνίες αλλά ίσως το 
μόνο που ακούστηκε 
τόσο έντονα από τα 
Μέσα Ενημέρωσης, 
κυρίως λόγω της ιδι-
ότητας και ιδιαιτερότητας των 
θυμάτων συνδρομητών κινητής 
τηλεφωνίας.

Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
έχουν αναμφισβήτητα προαγάγει 
τη ζωή μας. Δεν μπορούμε, πλέ-
ον, να φανταστούμε την καθημε-
ρινή επαγγελματική και προσω-
πική μας ζωή χωρίς τη χρήση 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Ωστόσο, αυτός ο νέος ψηφιακός 
κόσμος των ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών εγκυμονεί κινδύνους 
από την εγκληματική συμπερι-
φορά αυτών που αξιοποιούν τις 
εγγενείς αδυναμίες του.

Το έγκλημα στο Διαδίκτυο 
συντελείται με τη χρησιμοποί-
ηση της πληροφορικής τεχνο-

λογίας για τη διά-
πραξη παράνομων 
δραστηριοτήτων σ’ 
αυτό. Η παράνομη 
δραστηριότητα στο 
Διαδίκτυο αφορά 
είτε στη διάπρα-
ξη παραδοσιακών 
εγκλημάτων είτε στη 
διάπραξη νέων μορ-
φών εγκληματικής 
δραστηριότητας. 

Το έγκλημα στο 
Διαδίκτυο δημιουργεί σημαντι-
κές προκλήσεις για το υπάρχον 
μοντέλο της επιβολής του νό-
μου, της διασφάλισης των ατο-
μικών δικαιωμάτων των πολιτών 
και της διατήρησης της ευταξίας. 
Το σημερινό μοντέλο της επιβο-
λής του νόμου αναπτύχθηκε και 
εξελίχθηκε για ν’ αντιμετωπίσει 
το έγκλημα σε πραγματικό χώρο 

–όχι στο Διαδίκτυο– το οποίο εκ 
της φύσεώς του είναι περιορίσι-
μο σε κλίμακα, επειδή ακριβώς 
συντελείται σε πραγματικό χώρο. 
Αντίθετα, το έγκλημα στο Διαδί-
κτυο αγνοεί τα εδαφικά όρια του 
πραγματικού χώρου και δεδομέ-
νου ότι μπορεί να είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένο έγκλημα, 
μπορεί να διαπραχθεί σε μια ευ-
ρύτερη κλίματα από το έγκλημα 
σε πραγματικό χώρο. Για αυτό, 
αλλά και γι’ άλλους λόγους, το 
υπάρχον μοντέλο της επιβολής 
του νόμου, που χρησιμοποιούμε 
για ν’ αντιμετωπίσουμε το έγκλη-
μα σε πραγματικό χώρο, δεν εί-
ναι –και δεν μπορεί, άλλωστε, 
να είναι– αποτελεσματικό στην 
αντιμετώπιση του εγκλήματος 
στο Διαδίκτυο.

 Το Διαδίκτυο δεν είναι ένας 
χώρος όπως ο πραγματικός – φυ-
σικός χώρος, στον οποίο κινού-
μαστε και ζούμε καθημερινά. Το 
Διαδίκτυο στον ψηφιακό κόσμο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
δεν είναι ένα σταθερό περιβάλ-
λον αλλά είναι ένας χώρος που 
κανείς δεν μπορεί να ελέγξει, 
οριοθετήσει και χειραγωγήσει 
νομικά. Οσοι το προσπαθούν, 

τις περισσότερες φορές κατα-
φεύγουν στη θέσπιση νόμων και 
περιορίζουν τις ατομικές ελευθε-
ρίες των πολιτών. Το Διαδίκτυο 
είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα, 
που μας εισάγει σ’ ένα περιβάλ-
λον όπου δεν υπάρχει κεντρική 
κυβέρνηση ή κυρίαρχο νομικό 
καθεστώς. 

Με τις ηλεκτρονικές επικοινω-
νίες, ζούμε από τη μία σ’ ένα συ-
ναρπαστικό –ψηφιακό–κόσμο. 
Στον κόσμο αυτό πρέπει να προ-
σαρμοστούμε όλοι, πολιτικοί, δι-
καστικοί, δικηγόροι, τεχνολόγοι, 
όλοι οι πολίτες που σεβόμενοι το 
νόμο και ακολουθώντας τις εξελί-
ξεις της εποχής επιθυμούμε την 
ευταξία και την ασφάλεια στη 
ζωή μας. Από την άλλη πλευρά, 
αυτός ο συναρπαστικός κόσμος 
μπορεί να γίνει εφιαλτικός εφό-
σον παρασυρθούμε σ’ αυτόν τον 
κόσμο χωρίς αντιστάσεις όσον 
αφορά στην προστασία του βα-
σικού πυρήνα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και στο δικαίωμα 
προστασίας του πυρήνα της ιδι-
ωτικής μας ζωής. 
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Η ηλεκτρονική επικοινωνία  
και το έγκλημα στο Διαδίκτυο
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