Τα δίδακτρα, ο πρίγκηψ και ο Morrison (10.12.2010)

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε χθες, Πέμπτη, το νομοσχέδιο για την αύξηση των
διδάκτρων των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο πέρασε σχεδόν οριακά (323 ψήφοι υπέρ, 302
κατά) ταράσσοντας την όχι και τόσο αρμονική συμμαχία της κυβέρνησης συνασπισμού.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες φοιτητές διαδήλωναν τα αισθήματά τους, ενάντια στη νέα
νομοθετική ρύθμιση και συγκρούονταν με την Αστυνομία προσπαθώντας να φτάσουν στο
κτίριο του κοινοβουλίου. Τραυματισμοί και συλλήψεις αναφέρθηκαν.

Της φοιτητικής οργής δεν ξέφυγε ούτε ο πρίγκηψ Κάρολος ο οποίος με την σύντροφό του
Καμήλα εποχούμενος της Βασιλικής Rolls κατευθυνόταν σε θεατρική παράσταση στο West
End

1/3

Τα δίδακτρα, ο πρίγκηψ και ο Morrison (10.12.2010)

. Το μαύρο όχημα δέχτηκε αντικείμενα, λευκή μπογιά, ενώ οι αποπειράθηκαν να σπάσουν τα
κρύσταλλα.

Με τη γνωστή Βρετανική υποκρισία ο πρωθυπουργός D. Cameron χαρακτήρισε τα γεγονότα
«Σοκαριστικά και απαράδεκτα».

Σαν ένα φαινόμενο προκλητικής εθελοτυφλίας μόνον, μπορεί να ερμηνευτεί η δήλωση του
Βρετανού πολιτικού. Σε μια κοινωνία σφόδρα στριμωγμένη και παρά τις αντίθετες
προεκλογικές δεσμεύσεις των πολιτικών, περνά ένας νόμος που ουσιαστικά αφαιρεί το
δικαίωμα ανώτατων σπουδών σε παιδιά φτωχών οικογενειών. Οι θιγόμενοι αντιδρούν,
διαδηλώνουν ήσυχα, μετρημένα τουλάχιστον για τα Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά πρότυπα διε
κδικώντας το δίκαιό τους και ένα πρόσωπο – θεσμός
δέχεται μια χλιαρή διαμαρτυρία.

Αντί λοιπόν να σκύψουν στο πρόβλημα, να βρουν τις αιτίες που δημιουργούν την ένταση και
την επερχόμενη ρήξη, προστατεύουν το θεσμό, χαϊδεύοντας τη Βασιλική αλαζονεία με
φράσεις κλισέ της πολιτικής υστεροβουλίας.

Ελάχιστη γνώση της Ιστορίας θα τους θύμιζε ότι όταν έπεσε η Βαστίλη το κεφάλι του
διευθυντή και των φρουρών της φυλακής παλουκώθηκε και περιφερόταν στους δρόμους του
Παρισιού.

Πιθανόν να πιστεύουν ότι στις μέρες μας οι μάζες ελέγχονται πιο εύκολα, με την
τηλεόραση, τα ναρκωτικά και τις υπόλοιπες χάντρες που προσφέρουν στους ιθαγενείς
τους.

Το κοντινό μέλλον θα δείξει πόσο σωστές είναι οι εκτιμήσεις τους.

Επίσης χθες, Πέμπτη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο απερχόμενος κυβερνήτης της
Φλόριντα,
Charlie Crist, και η επιτροπή χαρίτων της πολιτείας
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αποφάσισαν ομόφωνα να απαλλάξουν από τις κατηγορίες τον
Jim
Morrison
.

O τραγουδιστής των Doors είχε καταδικαστεί το 1969 σε φυλάκιση έξι μηνών για απρέπεια,
επίδειξη, προσβολή δημοσίας αιδούς και δημόσια μέθη, συμπεριφορά που σύμφωνα με το
κατηγορητήριο είχε επιδείξει κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μαϊάμι την 1η Μαρτίου
της ίδιας χρονιάς.

Δεν είχε εκτίσει την ποινή του καθώς είχε καταθέσει έφεση, η οποία όμως δεν εκδικάστηκε
μέχρι το θάνατό του στο Παρίσι το 1971. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα εξήγησε ότι ο
καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να θεωρείται αθώος, αφού πέθανε πριν από την εκδίκαση της
έφεσης. Τόσο ο Morrison, όσο ο Hendrix, και η Joplin πέθαναν από το φθινόπωρο του ’70
έως το θέρος του ’71, όλοι στα 27 τους σχεδόν χρόνια.

Αν o Morrison βρισκόταν εν ζωή, χθες Πέμπτη, θα έκλεινε τα 67 του χρόνια και πιθανότατα
ο κυβερνήτης και η επιτροπή χαρίτων δεν θα είχαν επιδείξει τόση καλοκαγαθία.
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