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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ Α

ΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τ όσο στην Ευρώπη όσο και 
στnν Αμερική δεν οίναι λίγες 
οι φορές που το Πανεmστή
μιο βρίσκεται στις ειδήσεις 

επειδή συγκρούεται με κάποια μορ
φή και δομή εξουσίας. Όμως οι λό
γοι αυτής τnς σύγκρουσης διαφέ
ρουν αρκετά. Στnν Ελλάδα και στnν 
υπόλοιπη Ευρώπnτο Πανεmστήμιο 
αντιτίθεται στο καθεστώς για λόγους 
θεσμικούς όπως i:o άσυλο, η αξιολό-

Γράφει ο 
Βασίλnς 
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γnση �:ου τφοσωm
χού, η οικονομική 
υποστήριξη 1<α1 η 
ίδρυση νέων Σχο
λών. Στnν Αμερική 
το Πανεmστήμιο 
αντιμάχεται το κα
θεστώς για λόγους 
ιδεολογικούς όπως 
το περιεχόμενο των 
σπουδών, n εm
στημολογία των 

κλάδων, η βιβλιογραφία των μαθη
μάτων και η κυβερνnnκή γραμμή. 

Παρατηρούμε έτσι μια ενδιαφέ
ρουσα διαφορά προσανατολισμού. 
Είτε αποκαλείται «δημόσιο» είτε 
«ιδιωτικό», το αμερικανικό Πανεm
στήμιο είναι θεσμικά αυτόνομο και 
δεν είναι ποτέ χραtικό. Έτσι έχει μά
θει να μην εξαρτάται από κυβερνή
σεις και υπουργεία. Αντίθετα, το ευ
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ως μέρος 
του κρατικού μηχανισμού, αναγκά
ζεται να συμπορεύεται με τnν επί
σημη εξουσία, ανταποκρινόμενο 
στις ανάγκες τnς τόσο για προσωm
κό όσο και για έρευνα. 

Οι συνακόλουθες αποκλίσεις είναι 
πολλές και ορατές. Ο Ευρωπαίος κα
θηγητής διαθέτει παρουσία και κύ
ρος: συμμετέχει σε κυβερνήσεις, σε 
κραnκές εmτροπές, σε τnλεοπnκές 
συζητήσεις. Συμβουλεύει, βραβεύ
ει, γνωμοδοτεί, εmκυρώνει, και μπο
ρεί να αντιδράσει αποτελεσματικά 
όταν n θεσμική του υπόσταση ή δύ-

. ναμη απειλείται. Ο Αμερικανός κα
θηγητής στερείται δημόσιας εξου
σίας: δεν μετέχει σ.ε κυβερνητικές 
εmτροπές, δεν παρουσιάζεται στnν 
τηλεόραση, δεν δημοσιεύει συλλο
γικές διαμαρτυρίες, δεν χαίρει κομ
ματικής εκτίμησης. Είναι ένας αρκε
τά περιθωριακός διανοούμενος τον 
οποίον οι σημαίνουσες μορφές 
εξουσίας θεωρούν από αξιοπερίερ
γο έως αναξιόmστο. Η θεσμική του 
ισχύς είναι λοιπόν μικρή. 

Κι εδώ αρχίζει το παράδοξο. Από 

Το πρόβλnμα 
είναι ενδnμικό ... 
Πρώην μαχnnκός αριστερός, ο· Ντέιβιντ 
Χόροβπς έχει γίνει από το 1 9 7 4 ένας διαβόn
τος νεοσuντnρηnκός αν όχι α�φοδiξιός 
διανοούμενος και τώρα ηγεtται παναμερικανι
κής σταυροφορίας εναντίον των προοδεun
κών πανεπιστημιακών. Όπως ισχυρίζεται στο 
βιβλίο του, το πρόβλημα είναι ενδημικό 
καθώς οπαδοί του Στάλιν και του Μmν Λά
ντεν, θιασώτες τnς παιδοφιλίας, ραrσιστές που 
μισούν τους λευκούς, μηδενιστές, απάτριδες, 
υλιστές και άλλοι πολλοί σκοταδιστές υποσκά
πτουν τα θεμέλια του Δunκού Πολπισμού. Το 
βιβλίο τεκjιηριώνει με περίπου χiλιες σημειώ
σεις καθετί ποu αποδίδει σε αuτούς τους 
δηΪιόσιους εχθρούς τnς χώρας. 

<Mn στέλνετε τα παιδιά σας ·στα μαθήματά τσvς>> 
ο ρισμένοι από �:ους πιο γνωστούς τω- '"'"-..,,-----·-·-·--·--· άνώτατα ιδρύματα. Αυτό που �:ους συνδέει 

θnγnτές που περtλαμβάνει στη μαύρη =:-�'=-�=.:-:-.: εiναι οι ρηξικέλευθες πεποιθήσεις τους. Δεν 
λίστα του ο Ντέιβιντ Χόροβπς είναι οι: The ,_. πρόκειται απλώς για προοδευτικές ιδέες 

Στάνλι Αρόνοβιτς (κοινωνιολόγος στο Πολι- Pro(eSSOrS που προασπίζονται ελευθερία και δικαιο-
τειακό Πανεmστήμιοτης ΝέαςΥόρκης),Αμi- �::;;: σύνn. Πρόκειται για ριζοσπαστική αμφι-
ρι Μπαράκα (συγγραφέας στο Ράτγκερς), σβήτηση παραδοσιακών σχημάτςuν τα 

"Ντέρικ Μπελ (νομικός στο Πανεπιστήμιο DavidHorowitz . οποίακάνουνκaθετί ενιαίο1<αι αδιαίρετο.Τi-
της Νέας Υόρκης), Νόαμ Τσόμσκι (γλωσσο- -·--·�--- ,,....-- ποτε πλέον δεν θεωρείται δεδομένο και αυ-
λόγος στο Τεχνολογι1<ό Ινστιτούτο της Μα- τονόητο, τίποτε δεν προφυλάσσεται απότnν 
σαχουσέτης), Χουάν Κόουλ (ιστορικός στο αμφιβολία της κριτικής σκέψης. Τα πάντα 
Μίσιγκαν), Φρέντρικ Τζέιμσον (φιλόλογος τίθενται υπό αίρεση, από τη φυλετι1<ή ώς τη 
στο Ντουκ), Χαμίντ Νταμπάσι (ισλαμολόγος Davίd HoTowitz σεξουαλι1<ή ταυτότητα, από τον θρησκευτι-
στο Κολούμmα), Άντζελα Ντέιβ1ς (ιστορικός ΤΗΕ 1<ό ώς τον λογοτεχνικό κανόνα, από την ιστο-
στο Σάντα Κρουζ), Πολ Έρλ1χ (βιολόγος στο PROFESSORS ρική ώς τnν οικονομική τεκμηρίωση. Συνα-
Στάνφορντ), Νόρμαν Φiνκελσταϊν (πολιτι- ΤΗΕ 101 Μοsτ κόλουθα, οι καθηγητές που υιοθετούν μια 
κός επιστήμων στο Ντεπόλ), Άλισον Τζέ1- DANGEROUS τέτοια αμφισβητησια1<ή οπnκή καταλήγουν 
γκαρ(φιλόσοφοςστο Κολοράντο) καιΌρβιλ ACADEMICS ΙΝ σε εξίσου ριζοσπαστικές θέσεις: αντηίθε-
Σελ (δημοσιογράφος στο Μπέρκλi). AMERICA νται στην αμερι1<ανική ηγεμονία, υποστηρί-

Σ1<οπός του βιβλίου του είνα1 να καταγγεί- ΕΚΔ. REGNERY, ζουντις μειονότητες, υπονομεύουν την ου-
λει («κοιτάξτε πως αυτοί έχουν επ11<ρατήσε1 ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, 2006, σιο1<ρατία, απορρίπτουν τον επιστημονικό 
στο Πανεπιστήμιο») 1<αι να προειδοποιήσει ΣΕΛ. 450, ΊΊΜΗ: 24 ΕΥΡΩ θετικισμό, γενεαλογούν την ηθική, μελε-
( <<μnν τους διαβάζετε, μn στέλνετε τα παιδιά σας στα μα- τούν περισσότερο θεσμούς παρά έργα. 
θήματά τους»). Τι είναι όμως αυτό που κάνει τους συ- Όπως υποδηλώνει ο υπότιτλος,οι 101 επώνuμοιστό-
γκεκριμένους καθηγητές (και πολλούς συναδέλφους χοι του βιβλiου είναι οι πιο επ11<ίνδυνο1, όμως 1<αθόλου 
τους) τόσο επικίνδυνους; Όχι η πολιτική δράση τους οι μόνοι. Αποτελούν τnν κορυφή ενός παγόβουνου που 
αλλά οι ιδέες τους. απειλεί να συντρίψει την ανώτατη παιδεία. Γι' αυτό και 

Οι εmστήμονες αυτοί ανήκουν σε διάφορους κλάδους πρέπει να παpα1<ολουθούνται από οργανώσεις που κα-
1<αι διδάσκουν σε μικρά και μεγάλα, γνωστά κι άγνωστα ταγράφουν εξαντλητικά το έργο τους. 

άποψη ιδεολογική, ο Ευρωπαίος πα
νεmστημιακός αποτελεί αναπόσπα
στο και σεβαστό μέλος του συστή
ματος. Ανεξαρτήτως της ποληι1<ής 
του τοποθετήσεως συμφωνεί ή ελέγ
χει εκ των έσω. Ακόμη κι όταν ενο
χλεί πολιnκά, δεν απειλεί φιλοσοφι
κά. Αντίθετα, στην Αμε-
ρι1<ή πολλοί Αμερι1<α
νοί θεωρούν το Πανε
πιστήμιο σοβαρό 
αντίπαλο πολλών εθνι-
1<ών, ηθικών, πολ1n
στ11<ών 1<αι άλ
λων αξιών. Κι 
αντιμετωπί
ζουν με 
επιφύλα-. 
ξη, αν όχι 

με αντιπαλότητα, όχι μόνο φημισμέ
νους στοχαστές (όπως ο Νόαμ Τ σόμ
σκι) αλλά 1<αι απλούς καθnγnτές σε 
περιφερεια1<ά Πανεπιστήμια. Επι
πλέον, για να προστατέψουν τn χώ
ρα από τον υποτιθέμενο κίνδυνο πα
ρακολουθούν συστηματι1<ά το έργο 

διαφόρων πανεπιστημιακών 1<αι 
προειδοποιούν το ευρύ 1<οινό γρά
φοντας σε εφημερίδες, περ1οδ11<ά, βι
βλία και το Διαδίκτυο. 

Την τάση αυτή απομνnμειώνει ένα 
φετινό βιβλίο με τον λακωνι1<ά δυ
σοίωνοτίτλο Οι καθnγnrές και τον ευ

θέως απειλητι1<ό υπότιτλο 
Οι 101 mοεmκiνδυνοι πα

νεmστnμιακοί mς Αμε
ρικής. Το 1<υρίως σώμα 
του μεγάλου αυτού 

εκείνων που 
αποτελούν 
δ η μ ό σ ι α  
απειλή για 

τη χώρα. 

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Το βιβλίο Οι καθnγnrές, που 
σuζητήθη1<ε ευρύτατα στα 
ΜΜΕ, καθώς και οι πολλές 
άλλες παρόμοιες συλλογές 
υλικού που ταμηριώνουν τη 
ριζοσπαστική στροφή του 
αμερι1<ανικού Πανεπιστημίου 
μαρτυρούν τη μεγάλη απήχη
ση, θετι1<ή 1<αι αρνnτι1<ή, αυτής 

-της στροφής στο πλατύ κοινό. 
Επειδή πάμπολλοι πανεπιστη
μια1<οί έχουν μείνει θεσμικά 
ατός της κρατούσης ιδεολο
γίας 1<αι αγοράς, έχουν καταφέ
ρει να αρθρώσουν έναν βαθιά 
αμφισβητησια1<ό λόγο ο οποίος 
ενοχλεί, 1<άποτε μάλιστα τρομά
ζει. Ένα παρόμοιο βιβλίο θα 
ι\ταν αδιανόητο στην Ευρώπη 
όπου δ1ανοούμενο1 και εξουσία 
βρίσκονται ιδεολογικά πολύ 
εγγύτερα. Το όλο φαινόμενο 
μπορεί να προκαλέσει �:όσο 
ανnσuχία για α1<ραίες εκφάν
σεις συντηρητισμού όσο κaι 
11<ανοποίηση για τη δύναμη 
των ριζοσπαστικών ιδεών να 
θορυβούν. 
Εν τέλει ο σκοπός τέτοιων 
συγκρίσεων (μεταξύ ηπείρων ή 
χωρών) δεν είναι να παρουσια
στούν τα πράγματα με απόλυτο 
(άσπρο - μαύρο) ή με ηθι1<ό 
(καλό - 1<ακό) τρόπο. Οι συγ1<ρί
σεις τονίζουν τις διαφορές 
εξυπα1<ούοντας πως τα πράγ
ματα εiνα1 πιο σύνθετα. (Για 
παράδειγμα, Έλληνες καθηγη
τές έχουν γίνει 1<αι αυτοί στό
χος για τις επιστημονι1<ές 
απόψεις τους περί έθνους.) Σε 
μια εποχή όμως όπου το 
ευρωπαϊκό και το αμερικανι1<ό 
Πανεπιστήμιο συνεργάζονται 
περισσότερο από ποτέ, είναι 
χρήσιμο να έχουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της θεσμι1<ής 
υπόστασης και δημόσιας 
λειτουργίας τους. Μια τέτοια 
ιδιαιτερότητα είναι πως στην 
Αμερι1<ή η ανώτατη παιδεία 
βάλλεται από πολλούς κύκλους 
επειδή συνεχίζει να εμπλουτί
ζει τη μεγάλη παράδοση της 
φιλοσοφικής αμφισβήτησης, 
που βρίσκεται στο προσκήνιο 
από τη δααετία του 1960. 
Επομένως είναι μάλλον παρά
δοξο να κατηγορούνται 1<άποτε 
στην Ευρώπn για ιμπεριαλισμό 
όσα στην Αμερ11<ή 1<αταδικάζο
νται από τους συντηρητι1<ούς 
για αντιαμερι1<ανισμό. 

Ο Βασiλnς Λαμπρόπουλος κατέ
χει τnν Έδρα Νεοελλnνικών Σπου
δών Κ. Π. Κα�άφn·στο Πανεπιστή
μιο του Μίσιγκαν 


