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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΟΥ

Σε καιρούς χαλεπούς, η μαύρη αντίδραση είχε πάντα την έξη να 
ξεμπροστιάζεται ανερυθρίαστη και φαιδρή εξαπολύοντας επίθεση 
απέναντι σε κάθε δύναμη κοινωνικής προόδου. Με σιγουριά και φόβο, η 
άρχουσα τάξη και οι πέριξ αυτής κόλακες, τιμητές κ.ά. προσπαθούν να 
κρατήσουν την κυριαρχία τους με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο. Και το 
προσπαθούν αυτό: 1. με σιγουριά, βλέποντας ότι έχοντας χάσει τα 
πρότερα μέσα (ήπιας) χειραγώγησης, οπότε η απροκάλυπτη επίθεση 
γίνεται βαθμηδόν αναγκαίος μονόδρομος, και 2. με φόβο, διότι η 
εξαπόλυση της επίθεσης αυτής σημαίνει και την ταυτόχρονη απώλεια 
της μέχρι πρότινος ακλόνητης κυριαρχίας τους...

Σε καιρούς δεινούς η μαύρη αντίδραση, η σκοτεινότερη μορφή που 
μπορεί να γεννήσει ο “κοινωνικός άνθρωπος” νιώθει την εξουσία της να 
τρέμει και κατανοεί ότι δεν έχει άλλον τρόπο για να διαφυλάξει την 
εξουσία της, παρά μόνον εξαπολύοντας μύδρους δημόσιας επίθεσης σ' 
ό,τι την απειλεί και την κλονίζει...

Η δίωξη του Δ. Πατέλη είναι μία πρωτόγνωρη για την ιστορία της χώρας επίθεση (βλ. προηγούμενη 
δίωξη: “Δίκη των τόνων”  εν έτει 1943!: http://www.constitutionalism.gr/html/ent/826/ent.1826.asp) 
που κύριο στόχο έχει να πλήξει τον απρόσκοπτο, επιστημονικό, κριτικό κι ελεύθερο λόγο του 
πανεπιστημιακού δασκάλου απέναντι στο κράτος και τους πανεπιστημιακούς θεσμούς. Η δίωξη του 
πανεπιστημιακού Δ. Πατέλη είναι δίωξη     πολιτική   η οποία απορρέει από την πρωτοφανή ιστορική 
συγκυρία την οποία διανύουμε αφενός, και την στάση του διωκόμενου αφετέρου, ως πνευματικού 
ανθρώπου που έχει λόγο επί της συγκυρίας όπως η τελευταία επιδρά στην παιδεία και τη δημόσια 
εκπαίδευση.

Η άφοβη εκφορά κριτικού και επιστημονικά τεκμηριωμένου λόγου στα ζητήματα της παιδείας, της 
παιδαγωγίας, του κράτους, των ακαδημαϊκών θεσμών και της κοινωνίας εν γένει, είναι η ελάχιστη 
συνεισφορά ενός δασκάλου που η συνέπεια λόγων και έργων αποτελεί σπάνιο παράδειγμα.

Ο εγκαλών και σοφιστής αυτής της δίωξης είναι ο τέως παρανόμως 
ασκών τη διοίκηση του ιδρύματος (Π.Κ.) πρύτανης, Ι. Γρυσπολάκης 
(βλ. δείγμα των ημερών του εδώ: 
http://www.iospress.gr/mikro2007/mikro20070317.htm). 

Η συστηματική και κλιμακούμενη επίθεση που υφίσταται ο Δ. Πατέλης 
από τον εν λόγω “συνάδελφο” είναι άμεσα συνδεδεμένη όχι με κάποια 
προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τουναντίον με την σκόπιμη, συνειδητή 
και οργανωμένη επίθεση ενός εκπροσώπου της διάλυσης του δημόσιου 
πανεπιστημίου, ενός φανατικού υπέρμαχου του νεοφιλελευθερισμού, από 
τη μια, με τη φωνή αντίστασης, από την άλλη, και προοπτικής στην 
παιδεία και την κοινωνία μας.

Η εν λόγω δίωξη δεν αποτελεί προσωπική-ιδιωτική ή μεμονωμένη-
επιμέρους υπόθεση που αφορά μόνο τον διωκόμενο... Είναι υπόθεση 
όλων των πανεπιστημιακών λειτουργών, όλης της ακαδημαϊκής 
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κοινότητας, όλων όσων προβληματίζονται για την τύχη της παιδείας και της κοινωνίας στην οποία 
ζουν... όλων όσων θέλουν να θεωρούν εαυτούς ως ενεργητικά υποκείμενα τα οποία έχουν λόγο επί 
του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν... 

Η επίθεση αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή σε ό,τι πρόκειται να επακολουθήσει.

Αν επιτρέψουμε να χαθεί αυτή αυτή η μάχη ή δείξουμε πως 
σκύψαμε το κεφάλι πειθήνιοι, τότε οι συνέπειες μπορεί να 
είναι πολύ πιο οδυνηρές, για την παιδεία και τον τόπο, απ' ότι 
ίσως φανταζόμαστε...

Το δηλητήριο του Νέσσου πρέπει να ποτίσει τα χείλη αυτών 
που νομίζουν ότι θα λυγίσουν το αδούλωτο φρόνημα ενός 
περήφανου λαού.!

Το τέλος τους είναι κοντά.!
Τον χιτώνα του αβάσταχτου πόνου θα τον φορέσουν εκείνοι 

που νομίζουν ότι η βία κι η ταπείνωση  του λαού θα μείνει 
αναπάντητη!...

Είμαστε δίπλα στον αγωνιστή Δ. Πατέλη!
Είμαστε δίπλα στην προάσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου!...

Ν. Γεωργαντώνης


