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Ως πανεπιστηµιακός γνωρίζω πως στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, µαζί µε τις 
σηµαντικές αρετές του, αναπαράγεται συστηµατικά ένα καθεστώς αδιαφάνειας, 
σπατάλης δηµόσιων πόρων και εκπόρνευσης των αξιών της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας από σύµπραξη συµφερόντων τα οποία συνδυάζουν τα µεγαλύτερα 
µειονεκτήµατα του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Ως πολίτης, όπως όλοι µας, 
γνωρίζω την εκµετάλλευση ανίσχυρου ανθρώπου από ξεδιάντροπο άνθρωπο 
που χαρακτηρίζει την δηµόσια υγεία, µε τα φακελλάκια που ξεζουµίζουν 
απροστάτευτους πολίτες και υπονοµεύουν την δηµόσια υγεία. Ως παρατηρητής 
της δικαιοσύνης µένω συχνά έκθαµβος από τον τρόπο µε τον οποίο τα 
δικαστήρια µετατρέπονται σε οίκους συναλλαγής µε θύµα το περί δικαίου 
αίσθηµα. Ως γονιός απελπίζοµαι από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα όπου το σχολείο 
απαξιώνεται και η παραπαιδεία έχει γίνει το κέντρο βάρους ενός σαδιστικού 
συστήµατος. Τίποτα όµως από όλα αυτά, καµία από αυτές τις παρατηρήσεις, 
ούτε µία από αυτές τις αρνητικές κρίσεις µου για τις δηµόσιες υπηρεσίες µας και 
την αποτυχία των οργανισµών παροχής δηµόσιων αγαθών δεν µε ωθεί στο 
συµπέρασµα ότι πρέπει να κλείσουν τα δηµόσια πανεπιστήµια, τα δηµόσια 
σχολεία, τα δηµόσια νοσοκοµεία, τα δικαστήρια – και να εκχωρηθούν οι 
λειτουργίες τους, έστω και για µια µέρα, σε έναν ιδιωτικό τοµέα που, πεινασµένος 
από την ύφεση, καραδοκεί να αρπάξει ό,τι µπορεί από την πίτα. Σε έναν ιδιωιτικό 
τοµέα που είναι κι αυτός νοσηρός, αδιαφανής, κρατικοδίαιτος, διεφθαρµένος, 
ανίκανος να φανεί αντάξιος της δικής του «ιδεολογίας». 
 
Για δύο χρόνια τώρα, ήµουν αποκλεισµένος από την ΝΕΤ κατ’ εντολή του κ. 
Πεταλωτή, του υπουργού προπαγάνδας της κυβέρνησης Παπανδρέου – µία 
εντολή που παρέµεινε ντε φάκτο ενεργή και µετά την εκπαραθύρωση του εν 
λόγω υπουργού. Αυτός ο αποκλεισµός όµως µου έδωσε το ηθικό δικαίωµα να 
πάω στο ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής το βράδυ που το σήµα της ΕΡΤ 
σίγησε, να σταθώ µπροστά στους λειτουργούς που έσκυψαν το κεφάλι στην 
εξευτελιστική για τους ίδιους εντολή του κ. Πεταλωτή, και να πω ότι, εγώ ο 
αποκλεισµένος, συµπαραστέκοµαι στον πραγµατικά προβληµατικό αυτόν 
δηµόσιο οργανισµό. Να δηλώσω το αποτροπιασµό µου µε τον ολοκληρωτισµό 
που µου γύρισε το στοµάχι την ώρα που η εικόνα της ΕΡΤ πάγωσε θυµίζοντάς 
µας µέρες του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν», στιγµές που η διακοπή της 
ροής ενός προγράµµατος µας µούδιαζε καθώς προσπαθούσαµε να µαντέψουµε 
τι σήµαινε για τις ζωές µας, ποιος νέος δικτάτορας θα µας κυβερνά την εποµένη. 
 
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έκλεισε την ΕΡΤ για να την σώσει. Σαν τους 
αµερικανούς στρατηγούς στο Βιετνάµ που έλεγαν ότι για να σώσουν ένα χωριό 
από τους κοµµουνιστές έπρεπε να το βοµβαρδίσουν µε ναπάλµ, ακόµα κι αν 
αυτό σήµαινε το ξεκλήρισµά του. Το επιχείρηµα ότι ο στόχος είναι µια νέα, 
χρηστή ΕΡΤ µου προκαλεί γέλιο. Ξεχνά φαίνεται η κυβέρνηση ότι το µέσον που 
χρησιµοποιεί κανείς για να πετύχει τον στόχο του, όσο χρηστός κι αν είναι ο 



στόχος, χρωµατίζει την δράση του. Κι αν το µέσον είναι απολυταρχικό, αν θυµίζει 
πράξεις βίαιες που µόνο η Χρυσή Αυγή χειροκροτεί, τότε ακόµα και καλές να 
είναι οι προθέσεις, το αποτέλεσµα θα είναι από εκείνα που µόνο το αυγό του 
φιδιού µπορεί να γεννήσει. 
 


