Σωκράτης Καμποσρόποσλος (Socrates Kabouropoulos)
Αλάξηεζε ζην facebook, Σάββαην 11 Απγνύζηνπ ζηηο 11:54 κ.κ. ·
Τελ πεξαζκέλε Τεηάξηε, ε απνξξύζκηζε ησλ δεηθηώλ "πίεζεο", "θνξεζκνύ ηνπ
αίκαηνο ζε νμπγόλν", "ζθπγκώλ" (πνιπνξγαληθε αλεπάξθεηα έγξαςε ην ηαηξηθό
πηζηνπνηεηηθό), καο ζηέξεζε ιόγσ κηαο ελδνλνζνθνκεηαθήο ινίκσμεο ηνλ αγαπεκέλν
Αξηζηείδε Αξαγεώξγε (1961-2018), ζηα 57 ηνπ. Σήκεξα ηνλ απνραηξέηεζε ζην Α'
Νεθξνηαθείν όιε ε παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα.
Όηαλ θάπνηνο πεζαίλεη λένο, παύεη λα κεγαιώλεη. Τνλ Άξε ζα ηνλ ζπκόκαζηε πάληα
ζηα 57 ηνπ, νύηε έλα κήλα κεγαιύηεξν. Θα ηνλ ζπκόκαζηε επίθνπξν θαζεγεηή
θηινζνθίαο ησλ επηζηεκώλ, όρη ηαθηηθό ή νκόηηκν. Θα ζπκόκαζηε ην αξπηίδσην
πξόζσπό ηνπ.
Οη παιηνί θίινη θάπνηνπ, όηαλ "θεύγεη", αλαθαινύλ κηα πξνεγνύκελε ειηθία ηεο
παηδηθόηεηαο: απηή πνπ έδεζαλ κε ηνλ εθιηπόληα - ζηα θαθελεία ηεο Σηνπξλάξα θαη
ηεο Τδσξηδ, ζηα ρξόληα ηνπ Πνιπηερλείνπ· ζηηο επεηζνδηαθέο δηαθνπέο ζηνλ
Αξκεληζηή ηεο Ιθαξίαο, κε έλαλ παξνιίγνλ πληγκό· ζηα απνθξηάηηθα πάξηη ζην
παηξηθό ηνπ, ζηνλ Αγ. Λνπθά· ζηηο απνιαπζηηθέο ζηηγκέο ηνπ, κ' έλα πξόζσπν πνπ
κεηαηξεπόηαλ ην ίδην ζε αλέθθξαζηε, θσκηθή κάζθα.
Άιινηε πάιη, πην ζνβαξέο ζηηγκέο, όπσο όηαλ γξάθακε ην πξόγξακκα δξάζεο ησλ
"Αλεμάξηεησλ Χεκηθώλ Μεραληθώλ", όηαλ ζπδεηνύζακε ηηο άηπρεο ζηηγκέο
ζηαδηνδξνκίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο ή ηνλ παξάδνμν ξόιν ελόο αλαιπηηθνύ
θηιόζνθνπ πνπ "θαηεβαίλεη" ζηελ θαζεκεξηλόηεηα.
Ο Άξεο Αξαγεώξγεο ήηαλ εμαηξεηηθό κπαιό, θαηαξηηζκέλνο θαη πάξα πνιύ έληηκνο
άλζξσπνο. Απνθνίηεζε από ην ΔΜΠ ζαλ κεραληθόο θαη επέζηξεςε ζ' απηό ζαλ
θηιόζνθνο ηεο επηζηήκεο, κε δηδαθηνξηθό από ην Πίηζκπνπξγθ. Τόηε θαηάιαβε όηη
ζην παλεπηζηήκην κπνξνύζε λ' αλνίμεη ηα θηεξά ηνπ, ζεσξώληαο ην σο ελδηαίηεκα
("habitat"): ζπλεηζέθεξε όρη κόλν ζην δηθό ηνπ πεδίν αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ιδξύκαηνο, όπσο ιέεη ε
αλαθνίλσζε ηεο Σπγθιήηνπ - πνπ θαζηέξσζε βξαβείν ζην όλνκά ηνπ. Λεηηνύξγεζε
ρεηξαθεηεηηθά γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ, σο
επηζηήκνλαο πξνζηηόο θαη εκςπρσηηθόο, αιιά πάληα κε ιεπηή αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ.
Σπλεξγάζηεθε ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Παλ. Παηξώλ,
ηνπ ΔΜΠ, ηνπ ΜΙΘΔ θαη ηνπ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ, ππνζηεξίδνληάο ηα κε ηελ ίδηα
ζέξκε - όπσο ππνζηήξημε ην εγρείξεκα αλνηρηήο θηινζνθηθήο ζπδήηεζεο ηνπ
πεξηνδηθνύ "Cogito" (εθδ. Νεθέιε, 2004-2008, κε ηε ζηήιε "Παξαδνμνινγίεο θαη
παηρλίδηα"), http://www.nnet.gr/cog…/cogito%20downloads/cog02_p.59-61.pdf θαη
αξγόηεξα δηεύζπλε ηνλ "Γεπθαιίσλα". Ταπηόρξνλα, ππήξμε αιιειέγγπνο ζηνπο
αγώλεο θνηηεηώλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα έλα αλνηρηό παλεπηζηήκην, θαη δελ δίζηαζε λα
πξνζθέξεη ηηο θηινζνθηθέο γλώζεηο ηνπ πξνο "κε εηδηθνύο", ζην Κνηλσληθό
Παλεπηζηήκην ηνπ Κέληξνπ "Λακπεδόλα", ζηνλ Βύξσλα
(βι. https://drive.google.com/…/1m9kuTXr8J1SbFaLnyw-gPQW8IO…/view) "Ήηαλ
ίζσο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ηαιέληα ζηνλ ρώξν ηεο θηινζνθίαο ζηε ρώξα καο",
έγξαςε ζην ζπιιππεηήξην κήλπκά ηνπ ν Αξ. Μπαιηάο.
Η δνπιεηά ηνπ ζπλερίδεηαη κέζα απ' ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, δηαθόπεθε όκσο αλέιπηζηα
από ηελ αξξώζηηα πνπ κε ηόζε ιεπηόηεηα ν ίδηνο θξόληηζε λα θξαηήζεη καθξηά καο.
Έθπγε, παίξλνληαο έλα θνκκάηη καο καδί ηνπ.

