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ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ…

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Για μια ακόμη φορά ο Μπερ-
λουσκόνι εστιάζει στον εαυτό 
του, παρά στην Ιταλία. Ο Σίλ-
βιο Μπερλουσκόνι βρίσκεται 
στην εξουσία επί σχεδόν δύο 
μήνες. Παρακολουθώντας τις 
πρώτες κινήσεις της κυβέρ-
νησής του είναι σαν να βλέπει 
κανείς ξανά την ίδια παλιά 
κακή ταινία. 

Την περίοδο 2001-2006 
σπατάλησε πολύ χρόνο σε 
νόμους κομμένους και ραμ-
μένους στα μέτρα του για 
να αποφύγει τις διώξεις εις 
βάρος του και πολύ λίγο στη 
μεταρρύθμιση της ιταλικής 
οικονομίας.  Είναι πολύ νωρίς 
για να καταλήξει κάποιος σε 
ετυμηγορία για τη νέα θη-
τεία του, ασφαλώς. Ομως για 
μια ακόμη φορά ο 71χρονος 
πρωθυπουργός καταναλώνει 
πολλή ενέργεια για να προ-
στατέψει τον εαυτό του από 
τους εισαγγελείς.  Και ίσως 
να μην προκαλούσε τόση πο-
λεμική εάν παράλληλα αφιέ-
ρωνε ανάλογη ενέργεια στη 
μεταρρύθμιση της ιταλικής 
οικονομίας, που χρειάζεται 
μια σοβαρή παρέμβαση από 
μια υπεύθυνη κυβέρνηση. 

Π
εριμένεις πώς 
και πώς να έλθει 
το καλοκαίρι να 
ηρεμήσεις και 
να αντλήσεις 
δυνάμεις για 

τους υπόλοιπους μήνες. 
Εχεις ήδη προχωρήσει σε όλες 

τις απαραίτητες κινήσεις και εσω-
τερικές διαδικασίες και διεργα-
σίες προκειμένου να 
είναι ανέφελες οι ολι-
γοήμερες διακοπές 
σου. Ομως τα πράγ-
ματα στην Ελλάδα 
είναι διαφορετικά απ’ 
ό,τι υπολόγιζες, αφού 
υπάρχει ένας άγραφος 
νόμος μετατροπής 
των παραλιών σε ξε-
νυχτάδικα, με χίλιους 
δυο παράτυπους-πα-
ράνομους-ημινόμι-
μους τρόπους – ανάλογα με την 
αισθητική σου δίνεις όποια ονο-
μασία επιθυμείς. Το πράγμα είναι 
απλό. Νοικιάζεις μια λωρίδα από 
ιδιώτη, την ΕΤΑ ή άλλο φορέα 
του Δημοσίου, κατασκευάζεις 
ένα κτίσμα, το λες αναψυκτήριο 
ή open bar και το μετατρέπεις 
το μεσημέρι σε ψησταριά και το 
βράδυ σε κέντρο διασκέδασης. 

Εχεις βέβαια καταθέσει αρμοδί-
ως και τα προαπαιτούμενα δικαι-
ολογητικά, ων ουκ έστιν αριθμός 
-στη Διεύθυνση Υγιεινής και στον 
οικείο δήμο- και μπορείς πλέον 
να ρυπαίνεις παντοιοτρόπως και 
όχι μόνο ηχητικά, όσο θέλεις και 
όπου θέλεις, με τις ευλογίες των 
τοπικών Αρχών. Ομολογώ ότι οι 
εμπειρίες είναι συγκλονιστικές 

για τον κάθε πικραμέ-
νο. Η ευκολία με την 
οποία χορηγούνται 
οι προβλεπόμενες 
άδειες λειτουργίας 
των «επιχειρήσεων» 
αυτών, η με ακόμη 
μεγαλύτερη ευκολία 
παραβίασή τους από 
τους «επιχειρηματί-
ες» και η με ακόμη 
μεγαλύτερη ευκολία 
αδράνεια των ελε-

γκτικών μηχανισμών παραπέ-
μπουν σε τριτοκοσμικές χώρες. 
Τι κι αν παραπονεθείς, τι κι αν δια-
μαρτυρηθείς; Το αποτέλεσμα θα 
είναι το ίδιο. Μια αδιαφορία και 
μια ανευθυνότητα που σπάνε κό-
καλα και αγγίζουν τα όρια της συ-
νενοχής. Το σημαντικότερο όμως 
είναι ότι στο τέλος αντιμετωπίζεις 
το ενδεχόμενο να σε εμπλέξουν, 

για να απεμπλακούν αυτοί των 
ευθυνών τους και να εμφανι-
σθούν σ’ αυτή τη χώρα του πα-
ραλόγου, για μία ακόμη φορά, 
ότι επιτελούν το καθήκον τους. 
Με αναίδεια και προκλητικότητα 
περισσή, λόγω της ατιμωρησίας. 
Μία ακόμη έκφανση της πολυε-
πίπεδης διαφθοράς, η οποία δεν 
μπορεί να μένει αναπάντητη. 

Κάθε λίγο και λιγάκι μιλούν, 
σχεδιάζουν και νομοθετούν με 
κριτήριο καθαρά πελατειακό, 
υπολογίζοντας τις ομάδες αυτές 
πίεσης εις βάρος του κοινωνικού 
συνόλου, εις βάρος της υγείας 
των πολιτών.

Ποιος θα μας προστατέψει 
τελικά από όσους λυμαίνονται 
τις παραλίες και τις έχουν με-
τατρέψει σε ξενυχτάδικα; Ποιοι 
είναι αυτοί που μένουν στο απυ-
ρόβλητο από τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς της Πολιτείας, που 
μετατρέπονται εμμέσως σε προ-
στάτες τους; Κι αν προστατεύουν 
αυτούς, τι θα πρέπει να περιμέ-
νει ο πολίτης και τα βαλλόμενα 
πανταχόθεν βασικά δικαιώματά 
του; 

Είναι γεγονός ότι έχει επιβλη-
θεί ένα καθεστώς ατιμωρησίας, 
το οποίο έχει αποθρασύνει όλους 

τους εμπλεκομένους, και δεν 
γνωρίζεις τελικά ποιος αυθαιρε-
τεί και παρανομεί περισσότερο, 
ποιος ο διώκων και ποιος ο δι-
ωκόμενος, ποιος ο επιβλέπων 
την τήρηση της νομιμότητας 
και ποιος ο επιβλεπόμενος. Η 
τήρηση όμως της ευταξίας και 
η διασφάλιση της κοινωνικής 
ειρήνης είναι αγαθά προστατευ-
όμενα από την έννομη τάξη και 
δεν μπορεί να παραβιάζονται με 
τρόπο προκλητικό και ασύστολο, 
χωρίς καμία επίπτωση, χωρίς κα-
μία τιμωρία.   

Καλοκαίρι λοιπόν της ξεγνοια-
σιάς και της ηρεμίας ή καλοκαίρι 
εφιαλτικό, που σε καθιστά εκό-
ντα άκοντα ξενύχτη, μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες, ανεχό-
μενο την ηχορύπανση λόγω της 
αδιαφορίας των εντεταλμένων 
για την τήρηση της τάξης οργά-
νων; Κράτος που επιτέλους γνω-
ρίζει τις υποχρεώσεις του έναντι 
των φορολογούμενων πολιτών 
και εφαρμόζει τους νόμους ή 
κράτος που μόνο δικαιώματα και 
απαιτήσεις έχει από τους πολίτες 
αυτούς;

Kαλοκαίρι της ξεκούρασης  
ή της ηχορύπανσης;

 

4.342 περισσότεροι εισακτέοι φέτος: Καλό ή κακό;

Τ 
έλος σχολικής χρονιάς 
πριν από λίγες μέρες, 
με επισφράγισμα τα 
αποτελέσματα των 
πανελλαδικών εξετά-
σεων. Χιλιάδες οικο-

γένειες και καθηγητές αγωνιούν 
για το πόσο κοντά στο όνειρο θα 
βρεθούν οι φετινοί 145.000 υπο-
ψήφιοι. Χιλιάδες άνθρωποι που 
σίγουρα υποδέχθηκαν με χαρά 
την ανακοίνωση για 4.342 περισ-
σότερους εισακτέους φέτος. Είναι 
όμως για να ενθουσιαζόμαστε ή 
μήπως πρόκειται για μια μυωπική 
λογική, που μας συνοδεύει εδώ και 
δεκαετίες; 

Το σύνδρομο «να έχει κανείς ένα 
χαρτί» είναι από παλιά ριζωμένο 
στην κοινωνία μας. Το 1981 ο Αν-
δρέας Παπανδρέου, με εξαιρετική 
δημαγωγική μαεστρία, αναγόρευε 
την κατάργηση των εξετάσεων σε 
ένα από τα κυρίαρχα προεκλογικά 
συνθήματα! «Επιτέλους να μπορούν 
να μπουν όλοι στο πανεπιστήμιο», 

είπαν πολλοί! Το «όλοι στο πανε-
πιστήμιο» εγκαταλείφθηκε πολύ 
γρήγορα, αλλά διαιωνίζεται έκτοτε 
μεταλλαγμένο με τη μορφή «όσο 
περισσότεροι τόσο καλύτερα». Εί-
ναι ψηφοθηρικό, χαϊδεύει τ’ αφτιά, 
καλλιεργεί όνειρα και προσδοκίες, 
που κάποτε όμως αποδεικνύονται 
φρούδες και κάλπικες. Πολύ αρ-
γότερα, δυστυχώς, όταν μετά από 
χρόνια σπουδών ο νέος επιστήμο-
νας αναζητά επαγγελματική απο-
κατάσταση. Τότε συναντά το πρό-
βλημα. Ο ίδιος και όλη η κοινωνία. 
Στρατιές πτυχιούχων στα αζήτητα, 
και ένας παραγωγικός ιστός με επι-
στήμονες άλλους από αυτούς που 
πραγματικά έχει ανάγκη. 

Στην... αλλοδαπή τα παραδείγ-
ματα είναι συχνά διαφορετικά: 
▪ Οταν πριν από λίγα χρόνια οι χη-
μικοί μηχανικοί ανήκαν στους πιο 
ακριβοπληρωμένους μηχανικούς 
στις ΗΠΑ, κάποια πανεπιστήμια 
μείωσαν τις θέσεις, προκειμένου να 
διατηρήσουν υψηλό το επίπεδο της 

αγοράς εργασίας για το επάγγελμα 
και την επιστήμη. 
▪ Στην περιφέρεια της Αυστρίας, 
που στήριξε την εντυπωσιακή 
ανάπτυξή της στην Ενέργεια και τις 
Ανανεώσιμες Πηγές, κομμάτι του 
πετυχημένου παζλ αποτέλεσε και 
η προσαρμογή των πανεπιστημίων 
της έτσι ώστε να ετοιμάζουν επιστή-
μονες και επαγγελματίες 
που να ανταποκρίνονται 
στις νέες ανάγκες και στο 
όραμα της περιοχής. 

Πότε το ελληνικό πα-
νεπιστήμιο συνδέθηκε 
με τις ανάγκες της βιο-
μηχανίας, της μεταποίη-
σης, των υπηρεσιών, με 
το αναπτυξιακό όραμα 
της χώρας ή μιας περι-
οχής; Ακόμα και στον 
Τουρισμό, που θέλουμε 
να τον χαρακτηρίζουμε βαριά βιο-
μηχανία μας, λείπουν οι ανώτατες 
σχολές υψηλού επιπέδου. Οι κα-
λύτερες και πανάκριβες σχολές του 

κλάδου συγκεντρώνονται σε χώρες 
όπως η Ελβετία.

Γι’ αυτό, μελετώντας τις βάσεις 
εισαγωγής, θα δούμε με έκπλη-
ξη στρατιωτικές, αστυνομικές και 
παιδαγωγικές σχολές να βρίσκο-
νται ψηλότερα από σχολές θετικών 
επιστημών. Κύριο ζητούμενο των 
υποψηφίων αποτελεί η σίγουρη 

επαγγελματική αποκα-
τάσταση, υπερκεράζο-
ντας την επιστημονική 
και ερευνητική αναζή-
τηση. Σχολές για έρευνα 
και καινοτομία κατρα-
κυλούν βαθμολογικά, 
αδυνατώντας να προ-
σελκύσουν τα μυαλά 
με τις καλύτερες επιδό-
σεις, όπως θα όφειλαν. 
Κι αυτό, όταν η Ευρώπη 
βάζει στόχους να αυξή-

σει τους πτυχιούχους των θετικών 
επιστημών, θεωρώντας ότι τους 
χρειάζεται για να ωθήσει την έρευ-
να, την καινοτομία, την ανάπτυξη 

και την ανταγωνιστικότητά της. 
Είναι ώρα να πάψουμε να βλέ-

πουμε την αύξηση των εισακτέων 
ωφελιμιστικά και τη λειτουργία 
πανεπιστημιακών σχολών ως πηγή 
εισοδήματος κάποιων περιοχών. 
Καιρός να εξετάσουμε τις ανάγκες 
της χώρας μας σε επιστημονικό, 
ερευνητικό, παραγωγικό δυναμικό 
και να τις συνδέσουμε με το πανε-
πιστήμιο. Αυτό θα εξυπηρετήσει 
την αγορά, την επιστήμη, την οι-
κονομία, και πάνω από όλα θα μας 
δώσει επιστήμονες και επαγγελ-
ματίες που το πτυχίο τους θα έχει 
πραγματική αξία και αντίκρισμα, 
τόσο που να νιώθουν ότι τα χρόνια 
που επενδύσανε σε μελέτη, κόπους 
και αγωνίες δεν πήγαν χαμένα!

l.v.gouta@hellenic-petroleum.gr 
www.lianagouta.gr
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