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ΤΟΥ δημητρη χαντζοπουλου

Θ
α ήθελα να ενημερώσω τους 
εκλεκτούς αναγνώστες ότι 
την ερχόμενη Τετάρτη θα 
απεργήσω μαζί με τους συ-
ναδέλφους μου, πράγμα που 

σημαίνει ότι την Πέμπτη δεν θα κυκλο-
φορήσουν εφημερίδες. Οπως προκύπτει 
από τη χθεσινή ανακοίνωση της ένωσής 
μου, ανάμεσα στα αιτήματά μου είναι και 
τα ακόλουθα. Η επιστροφή των κλεμμέ-
νων, μέσω PSI, καθώς και των απωλειών 
από το τζογάρισμα των αποθεματικών 
στα Ταμεία μας (λίγο πολύπλοκο, πρέπει 
να βρούμε τους κλέφτες). Η επαναλει-
τουργία της ΕΡΤ «τώρα» (χειροκρότημα). 
Η επαναφορά του νόμου για τις άδειες 
άσκησης επαγγέλματος των τεχνικών κι-
νηματογράφου και τηλεόρασης (;). Η άμε-
ση καταβολή των δεδουλευμένων όλων 
των εργαζομένων στον χώρο του Τύπου 
(αν είναι δυνατόν πριν από τα Χριστού-
γεννα, παρακαλώ). 
Αγωνίζομαι επίσης μαζί με «όλους» (χει-
ροκρότημα) τους εργαζομένους του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα για τα εξής: 
Να καταργηθούν τα Μνημόνια και όλοι 
οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί 
νόμοι που εφαρμόζουν συγκυβέρνηση 
και τρόικα (αρχίζω να ζεσταίνομαι). Να 
μπει «επιτέλους» (χειροκρότημα) τέλος 
στις πολιτικές που παράγουν φτώχεια, 
ανεργία, ανασφάλεια, διαλύουν τον κοι-
νωνικό ιστό και ό,τι έχει απομείνει από το 
κοινωνικό κράτος (ε, ναι, έλεος πια!). Και 
πολλά άλλα. Α, διεκδικώ επίσης «σοβαρή, 
αξιόπιστη και δημοκρατική ενημέρωση 
με βάση τις αληθινές ανάγκες της κοι-
νωνίας». Από ποιον άραγε; Τι σημαίνει 
δημοκρατική ενημέρωση; Ποιες είναι οι 
αληθινές ανάγκες; Δεν διευκρινίζεται.

Θ α ήθελα να επισημάνω (για 
όποιον δεν το κατάλαβε) ότι μετα-
ξύ αυτών για τα οποία διαμαρτύ-

ρομαι ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο εμπρησμός 
των γραφείων της «Athens Voice». Ούτε 
η αγωγή κατά του Ανδρέα Πετρουλάκη. 
Ούτε καν ο ξυλοδαρμός φωτογράφων 
και δημοσιογράφων από αφηνιασμένους 
ματατζήδες. Δεν διαμαρτύρομαι επίσης 
για το γεγονός ότι για όλα όσα με κάνουν 
να διαμαρτύρομαι το μόνο που κάνω είναι 
να κλείνω το μαγαζί, αλλά αυτό θα υπο-
νόμευε χωρίς αμφιβολία τη νέα απεργία 
στην οποία με ενθουσιασμό και αγωνιστι-
κή διάθεση ετοιμάζομαι να συμμετάσχω.
Θα ήθελα τέλος να καταγγείλω ότι που-
θενά στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται 
ότι θέλω να πέσει η κυβέρνηση («τώρα», 
χειροκρότημα) και να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ 
(«επιτέλους», χειροκρότημα). Αμα είναι 
να κάνουμε μια απεργία, ας την κάνουμε 
σωστά.

Κλείνω το μαγαζί 
(χειροκρότημα)
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Φιλοσοφία και Ενοπλες Δυνάμεις
Τι χρειάζεται ένας καθηγητής Μεταφυσικής και Οντολογίας στη Σχολή Ευελπίδων

Δ
ημοσιεύθηκε πρόσφατα 
(ΦΕΚ Γ’ 1188 και 1199) 
προκήρυξη δεκαοκτώ 
(18) θέσεων ακαδημα-
ϊκού προσωπικού στη 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 
Ενώ τα ελληνικά πανεπιστήμια 
αποδεκατίζονται και πανεπιστη-
μιακά τμήματα με ιστορία δεκαετιών 
αναγκάζονται να υπολειτουργούν, 
η ελληνική Πολιτεία δεν φείδεται 
θυσιών για την ανάπτυξη της στρα-
τιωτικής εκπαίδευσης. Αν λάβουμε 
υπόψη την αναλογία 10:1, μπορού-
με να υποθέσουμε ότι το υπουργείο 
Αμυνας επέλεξε να αντικαταστήσει 
180 αφυπηρετήσαντες αξιωματι-
κούς με δεκαοκτώ νέα μέλη ακα-
δημαϊκού προσωπικού της Σχολής 
Ευελπίδων.

Πολλές από τις θέσεις που προκη-
ρύχθηκαν μοιάζουν φωτογραφικές, 
φαίνονται ωστόσο να συνδέονται 
με τις ανάγκες μιας στρατιωτικής 
σχολής. Μία μόνο προκαλεί αρχικά 
θυμηδία, ακολούθως θλίψη – και 
γενικώς προκαλεί. Πρόκειται για 
τη θέση «Αναπληρωτή καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο: Κλασική 
Φιλολογία με έμφαση στην Αρχαϊκή 
και Κλασική Φιλοσοφία: Μεταφυ-
σική, Οντολογία, Γνωσιολογία». Ως 
μέλος της φιλοσοφικής κοινότητας, 
χαιρετίζω το γεγονός ότι το υπουρ-
γείο Αμυνας, έχοντας καλύψει όλες 

τις τρέχουσες ανάγκες του σε στρα-
τιωτικό και πολιτικό προσωπικό, 
επενδύει στη φιλοσοφική κατάρ-
τιση των ευελπίδων. Αναμένουμε 
λοιπόν με ανυπομονησία και την 
ένταξη του μαθήματος της Φιλοσο-
φίας στο πρόγραμμα σπουδών της 
Σχολής, από το οποίο τώρα απου-
σιάζει εντελώς. Εως τότε, ας μας 
επιτραπούν κάποιες παρατηρήσεις:

1Η προκήρυξη της θέσης δηλώνει 
βαθύτατη επιστημονική ανεπάρ-

κεια. Η Φιλοσοφία δεν είναι κλάδος 
της Φιλολογίας και συνεπώς δεν 
υφίσταται «Φιλολογία με έμφαση 
στη Φιλοσοφία». Ούτε η Οντολο-
γία ήταν κατά την αρχαιότητα κάτι 
διαφορετικό από τη Μεταφυσική, 
ώστε οι δύο κλάδοι να συνδέονται 
παρατακτικά.

2 Αν το αντικείμενο προσδιορί-
στηκε αυτοπροσώπως από το 

πρόσωπο για το οποίο προορίζεται 
η θέση, η ανωτέρω διατύπωση απο-
δεικνύει αυτόχρημα την ανικανότη-
τα του εν λόγω κυρίου – ή, μάλλον, 
της κυρίας με τη μακρά παρουσία 
στους διαδρόμους του υπουργεί-
ου Αμυνας, το όνομα της οποίας 
συζητείται ήδη ως επικρατέστερο.

3 Η προκήρυξη φέρει την υπο-
γραφή του υφυπουργού Αμυνας 

Ι. Λαμπρόπουλου, αλλά δεν είναι 
σαφές αν υποκινήθηκε από αυτόν 
ή από τον απελθόντα υπουργό Δ. 
Αβραμόπουλο. Το βέβαιο είναι ότι 
η ελληνική φιλοσοφική κοινότητα 
παρακολουθεί τα τεκταινόμενα με 
απορία και ενδιαφέρον. Θα ήταν 
πάντως σκόπιμο ο νέος υπουργός 
Αμυνας να αποφύγει τη σύνδεση 
της έναρξης της θητείας του με ένα 
μικρό αλλά όχι αμελητέο σκάνδαλο.

4 Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι 
εύκολα μπορούν να διασκεδά-

σουν τις υποψίες. Η πλήρωση της 
θέσης θα αποφασιστεί από σώμα 
εκλεκτόρων πανεπιστημιακών που 
δεν θα ανήκουν στη Σχολή Ευελ-
πίδων. Η συγκρότηση αυτού του 
σώματος θα δείξει αν υπάρχουν 
προειλημμένες αποφάσεις. Στο 
επιστημονικό πεδίο της αρχαίας 
Φιλοσοφίας δραστηριοποιείται τα 
τελευταία χρόνια (εντός και εκτός 
Ελλάδας) ικανός αριθμός πανε-
πιστημιακών ερευνητών με πολύ 
σημαντικό έργο, απήχηση και γε-
νική αναγνώριση. Ολοι γνωρίζουμε 
ποιοι είναι αυτοί. Θα τους ζητηθεί, 
λοιπόν, να μετάσχουν στο εκλεκτο-
ρικό σώμα ή θα επιστρατευθούν οι 
συνήθεις πρόθυμες μετριότητες;

Ο Παναγιώτης Θανασάς είναι αναπληρωτής 
καθηγητής Φιλοσοφίας στο ΑΠΘ
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