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Ζ ηζνπέδσζε ηεο αξηζηείαο
ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ ΠΑΥΟΤ ΜΑΝΓΡΑΒΔΛΗ

ηνλ ρώξν ηεο δηαλόεζεο πνιινί παξαινγηζκνί ζπγρσξνύληαη. Δηζη
πξνρσξεί ε αλζξώπηλε ζθέςε: επηηξέπεηαη ζε όινπο λα ιέλε ην θνληό θαη
ην καθξύ ηνπο, νη ππόινηπνη ηα δπγίδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα
θαη ζην ηέινο θξαηνύλ ηηο πξαγκαηηθά πξσηνπνξηαθέο ηδέεο,
απνξξίπηνληαο ηηο αλνεζίεο. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα ε πνηεηηθή αληηκεηώπηζε
ηεο λέαο ηερλνινγίαο από ηνλ θαζεγεηή Αξηζηείδε Μπαιηά πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη κε έλα απιό κεηδίακα ζπγθαηάβαζεο θαη κε ηελ πξνηξνπή
«εληάμεη, πάκε παξαθάησ».
Να ζπκίζνπκε όηη κε παιαηόηεξν άξζξν ηνπ ν λπλ ππνπξγόο (θαη)
Παηδείαο δεηνύζε ηελ επηζηξνθή ζηνπο παιηνύο «θαινύο» θαηξνύο ηνπ
καπξνπίλαθα θαη ηεο θηκσιίαο, πνπ «αλ θαη ιεξώλνπλ» πινπνηνύλ ηελ
«ελζώκαηε δηδαθηηθή ζρέζε» (πάεη ε ηειεθπαίδεπζε!). «Πξνηδέθηνξεο,
επηδηαζθόπηα θαη ινηπά ππνθαηάζηαηα απνζηεηξώλνπλ ηε δηδαθηηθή ζρέζε.
Σελ εμαϋιώλνπλ ηείλνληαο ηειηθά λα ηελ θαηαξγήζνπλ», έγξαςε ν θ.
Μπαιηάο (Απγή 6.4.2014), πξνηείλνληαο ηελ επηζηξνθή ζηηο αξρέο ηεο
βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηόηε πνπ δελ ππήξρε θαλ ειεθηξηζκόο γηα λα
ιεηηνπξγνύλ ηα επηδηαζθόπηα.
Τπάξρνπλ πνιινί Γάιινη (θπξίσο) θαη Ακεξηθαλνί πνπ έθαλαλ θαξηέξα
ιέγνληαο όπνηα παξαδνμόηεηα ηνπο θαηέβαηλε ζην θεθάιη. Σελ εκθάληδαλ

ζαλ αξηζηεξή γηα λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ θξηηηθή ησλ άιισλ. Ωο
γλσζηόλ ζηε Γαιιία άλζεζε ν ραρακπνύρα αληηζπζηεκηζκόο πνπ ζεώξεζε
αθόκε θαη ηελ ηππηθή ινγηθή κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο· ην νπνίν θπζηθά
πξέπεη λα αλαηξαπεί. Απηό ηνπο έθαλε «άηξσηνπο» ζηελ θξηηηθή ησλ
άιισλ, αθνύ νπνηνζδήπνηε ηνπο έθξηλε κε βάζε ηελ «αληηδξαζηηθή»
ινγηθή απνδείθλπε ηαπηόρξνλα όηη ήηαλ «ζπληεξεηηθόο», κελ πνύκε θαη
ηίπνηε ρεηξόηεξν, όπσο «λενθηιειεύζεξνο».
Ο θ. Αξηζηείδεο Μπαιηάο, αλ θαη -ραξά ζην θνπξάγην ηνπ!- κεηέθξαζε
έλα βηβιίν ηνπ Εαθ Νηεξηληά, δελ αλήθεη ζηνλ ρώξν ηνπ παιαβνύ
κεηακνληεξληζκνύ. Οη ζπλάδειθνί ηνπ ηνλ ζεσξνύλ θαιό θηιόζνθν ηεο
επηζηήκεο θαη νη θνηηεηέο ηνπ θαιό δάζθαιν. Αλήθεη όκσο ζηνλ ρώξν ηνπ
αξηζηεξνύ παιαην-ξνκαληηζκνύ, απηόλ πνπ λνζηαιγεί ηνλ ρακέλν
παξάδεηζν ηνπ πξόζθαηνπ παξειζόληνο. Ννζηαιγεί ηε δεθαεηία ηνπ ’80,
πξηλ δειαδή από ηελ θαηάξξεπζε ησλ θνκκνπληζηηθώλ θαζεζηώησλ θαη
ινηπώλ αξηζηεξώλ νλείξσλ.
Σν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη ν θ. Μπαιηάο, εθηόο από θαζεγεηήο, έγηλε
θαη ππνπξγόο θαη κπνξεί λα πάεη ηελ παηδεία ηξηάληα ρξόληα πίζσ, δειαδή
ζηελ επνρή πνπ ζεζκνζεηήζεθε ε δηνίθεζε ησλ ηξακπνύθσλ ζηα ΑΔΗ. Να
ζεκεηώζνπκε εδώ όηη ν λόκνο-πιαίζην ηνπ 1982 είρε θαιέο θαη
δεκνθξαηηθέο πξνζέζεηο, αιιά -όπσο ζα έιεγε θαη ν Λίληνλ Σδόλζνλεμεηάζηεθε κόλν ππό ην πξίζκα ησλ ζεηηθώλ πνπ ζα έθεξλε αλ
εθαξκνδόηαλ ζσζηά θαη όρη ππό ην πξίζκα ησλ δεηλώλ πνπ ηειηθώο
επέθεξε επεηδή εθαξκόζηεθε ιάζνο.
Βεβαίσο ε παιαην-ξνκαληηθή Αξηζηεξά έρεη παξεξκελεύζεη ην ηδαληθό
ηεο ηζόηεηαο, γη’ απηό θαη ηξέθεη κηα ηδηαίηεξε εθηίκεζε ζηελ ηζνπέδσζε.
Πηζαλώο έλα θνκκάηη απηνύ ηνπ ρώξνπ ην πήξε απόθαζε όηη δελ κπνξεί
λα θάλεη ηνλ θόζκν θαιύηεξν θη απνθάζηζε λα ηνλ θάλεη ρεηξόηεξν, δίρσο
αξηζηείεο θη άιια ηέηνηα αληηδξαζηηθά ηεξηίπηα. Δμ νπ θαη ε απνζηξνθή ηνπ
θαζεγεηή-ππνπξγνύ πεξί ηεο «αξηζηείαο-ξεηζηληάο». Δίλαη δηθαηνινγεκέλνο
δηόηη ε δηθή ηνπ Αξηζηεξά δελ αξίζηεπζε πνπζελά ζηνλ θόζκν θαη δελ
κπνξεί λα μέξεη ηα επεξγεηήκαηα. Δπνκέλσο είρε (ελ κέξεη) άδηθν ν
ζπγγξαθέαο Πέηξνο Σαηζόπνπινο όηαλ έιεγε γηα ηηο δειώζεηο ηνπ θ.
Μπαιηά, ζην ζέκα ηεο αξηζηείαο, όηη ήηαλ «ζαλ ηελ εθδίθεζε ηνπ
θνκπιεμηθνύ, ε ραξά ηνπ. Οπζηαζηηθά έιεγε όηη ε αξηζηεία πξνθαιεί άγρνο
θαη ζε απηόλ πνπ ζα ηελ επηδηώμεη λα ηελ θαηαθηήζεη θαη θπξίσο πξνθαιεί
άγρνο ζε απηνύο πνπ δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ θαη ζα δνπλ κε απηό ην
θόκπιεμ» (Βήκα FM, 12.2.2015). Γελ είλαη πξνζσπηθό ην δήηεκα ηνπ θ.
Μπαιηά. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Αξηζηεξάο πνπ εθθξάδεη ν ΤΡΗΕΑ δεη κ’
απηό ην θόκπιεμ.

