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Εκτιμήσεις για το πολιτικό κλίμα

22 Ιανουάριου 1999

• Η κατάσταση στο χώρο της Παιδείας είναι πια κατάσταση 
παραλυτικής απόγνωσης για την ελληνική κοινωνία. Η σχολική χρονιά 
χάνεται, οι γονείς ψάχνουν να γράψουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά 
σχολεία και η κυβέρνηση φαίνεται αδύναμη να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την κρίση. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο σημείο 
μηδέν, η ώρα που όλοι αναμένουν δικές σας πρωτοβουλίες.

• Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ απασχολεί μέχρι στιγμής, μόνο για το θέμα 
που αφορά τα μέλη-“μαϊμούδες”. Σήμερα προστίθεται και η χθεσινή 
παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας στη Ν.Ε Α’ Αθήνας, η οποία 
κρίνεται και παρουσιάζεται ως μετωπική επίθεση απέναντι σας.

• Την ίδια περίοδο το σίριαλ με το “Κόμμα-Αβραμόπουλου” συνεχίζεται. 
Το παζλ δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα και αναμένονται πολλά ακόμα 
“επεισόδια”. Από ένα σημείο και μετά αποτελεί και 
αποπροσανατολισμό να ασχολούνται όλοι με το γίνεται ή δεν γίνεται 
το νέο κόμμα.

Για την κατάσταση στο χώρο της Παιδείας

• Η κατάσταση έχει φτάσει πια στο απροχώρητο. Η κοινή γνώμη είναι 
εκνευρισμένη και αναζητεί λύση. Λύση που μόνο η κυβέρνηση μπορεί 
να δώσει.

• Η καθημερινή εικόνα ανάστατων πόλεων, γονέων που μαλώνουν 
μεταξύ τους, εκνευρισμένων από τους αποκλεισμένους δρόμους, 
οδηγών, μαθητών που διαπληκτίζονται μεταξύ τους, η εικόνα εν 
ολίγοις ενός διαλυμένου σχολείου και μιας αμήχανης πολιτείας 
δημιουργούν τεράστιο πολιτικό κόστος.

• Παρά τις ενστάσεις που υπάρχουν από τμήμα της κοινής γνώμης 
απέναντι στις κινητοποιήσεις των μαθητών δεν πρέπει να υποτιμάται, 
ότι από την άλλη υπάρχει και μια συμπάθεια από πολίτες. Εν πάση 
περιπτώσει τις βασικές ευθύνες για το αδιέξοδο δεν φαίνεται να τις 
ρίχνουν στους μαθητές, αλλά στην κυβέρνηση.

• Το πρόβλημα επιδεινώνεται, μιας και έχει εμπεδωθεί η άποψη ότι ο 
Υπουργός Παιδείας δεν μπορεί, για πολλούς λόγους, να χειριστεί

1



αποτελεσματικά το θέμα. Όλοι αναμένουν αποφάσεις από σας μέσα 
στις επόμενες 48 ώρες.

• Κάθε παράταση αυτής της κατάστασης και στην επόμενη εβδομάδα. 
Θα είναι επικίνδυνη και θα επιδεινώσει το κλίμα. Ήδη προετοιμάζονται 
νέα συλλαλητήρια που πρέπει πάση θυσία να προληφθούν.

Για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τις πολιτικές εξελίξεις

• Ιδιαίτερα απασχολεί η χθεσινή παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας 
Άκη Τσοχατζόπουλου στη συνεδρίαση της Ν.Ε Α’ Αθηνών, η οποία 
κρίνεται ότι προϊδεάζει για μια σκληρή εσωκομματική σύγκρουση στο 
δρόμο για το Συνέδριο.

• Ωστόσο, το πιο σοβαρό πρόβλημα βρίσκεται άλλου. Όταν ανοίγει 
συζήτηση με μεγάλη ευκολία από κορυφαίο υπουργό για λάθη της 
κυβερνητικής πολιτικής στη διαμόρφωση της οποίας συμμετέχει, όταν 
με μεγάλη επίσης ευκολία συζητείται αν το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει ή όχι 
το 30%, τότε εμπεδώνεται η λαθολογία, η ηττοπάθεια, η εσωστρέφεια. 
Και αυτό είναι μείζον πολιτικό πρόβλημα.

• Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να καταλήξει παράγοντας 
απολιτικής εσωστρέφειας και τριβών, αντί για σταθμό ανανέωσης - 
συσπείρωσης - παρέμβασης και μάλιστα λίγο πριν τις Ευρωεκλογές.
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