
Μνιιιυιιοιουνται οι μαθητέΒ. Δεν 
αρνούμαι ότι υπάρχουν προβλήματα στην εκ
παίδευση, το αντίθετο. Αλλά ποιοβ πιστεύει ότι 
τα όποια ιιροβλήματα μπορούν να λυθούν ιιε- 
ντέμισι εβδομάδεΒ προ των εκλογών;

Οι εκπαιδευτικοί, οι αδιόριστοι, οι γονεί5 και 
οι μαθητέδ δικαιούνται να έχουν όσα παράπονα 
θέλουν από την κυβέρνηση, από τον Σημίτη και 
από τον Αρσένη. Είναι αναφαίρετο δικαίοτμά 
του$! Σε τι χρειάζονται, όμα«, οι κινητοποιήσει; 
Σε πεντέμισι εβδομάδεβ θα προσέλθουν στ« κάλ- 
πε5 και εκεί μπορούν κυρίαρχα και τελεσίδικα να 
μοιράσουν μομφέβ και επαίνουί. Να ψηφίσουν 

! όποιου5 γουστάρουν και να μαυρίσουν κ η «  άλ- 
^ου 5. Να κρίνουν και να αποφασίσουν.

Μπορούν ακόμη να περιμένουν τη νέα κυ
βέρνηση και να εκθέσουν από την αρχή τα προ- 
βλήματά του5. Να εξηγήσουν πού αδικούνται και 
ττ πρέπει να διορθωθεί. Τι μπορεί να τουε κάνει 
μια κυβέρνηση πεντέμισι εβδομάδε5 πριν από τ «  
εκλογέ5; Και γιατί τώρα και όχι σε πεντέμισι ε- 
βδομάδε5; Τρε« εδηγήσε« περνούν από το μυα
λό μου.

Γέήγηση προηη: Ουδόλα« τουβ νοιάζει η εκ
παίδευση και τα προβλήματά τηε. Θέλουν απλά« 
να υπενθυμίσουν στουβ ψηφοφόρουβ ότι υπάρ
χουν προβλήματα στην εκπαίδευση για τα οποία 
συγκρούονται με την κυβέρνηση που δεν τα λύ
νει. Με άλλα λόγια, προεκλογικό αγώνα κάνουν 
και αυτοί, αλλά διά των κινητοποιήσεων. Αλλοδ 
χορεύει με τουβ Πομάκου5 και άλλοβ φωνάζει για 
την Παιδεία!
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Flñynon δεύτερη: 
Ουδόλως tous νοιά
ζει η εκπαίδευση και 
τα προβλήματά Tns. 
Ξέρουν ότι έρχονται 
εκλογέ5 και φοβού 
νται όττ αυτοί θα μαυ 
ρίσουν μεν εκείνου5 
που δεν γοτιστάρουν, 
αλλά θα tous υπερ
ψηφίσουν όλοι οι υ 
ιιόλοιποι. Και ότι η 
xfx'ivia οντίθεσή tous 
με μια πολιτική θα ε 
πιλυθεί npos όφελοε 
Tns πολιτική5. Είναι η 
λογική Tns μειοψη 
cpias που εκδικείται 
την πλειοψηφία, ε 
πειδή είναι πλειοψη 
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FÍñ  γη on τρί τη 
Ουδόλως tous νοιά
ζει κτλ. Φωνάζουν ε-

Σε ιι χρειάζονται, 

opios, οι 

κινητοποιήσεις; 

Σε πεντέμισι 

εβδομάδες 

()u ιΐ(Χ)οέλϋουν 

ans κάλπες και 

εκεί μπορούν 

κυρίαρχα και 

τελεοϊδικα να 

μοιράσουν μομφές 

και επαίνους

πειδή σκέπτονται ότι, τώρα που έρχονται εκλο- 
γέ5, μπορεί η κυβέρνηση να αιιοδειχθεί πιο 
ευάλωτη σε πιέοε«, να του5 κάνει το χατίρι και 
να δάτσει αυτά που ζητούν ή κάτι απ’ αυτά που 
ζητούν. Βάλε, δηλαδή, τώρα που γυρίζει!

Δ εν μπορώ να πω ποια από τ «  τρε« εΕηγήσε« 
είναι η πιο βάσιμη. Σκέπτομαι, όμα«, όττ μια 

κοινωνική αναταραχή, παραμονέ5 εκλογών, έχει 
διπλό νόημα.

Πρώτον, δεν είναι αποτελεσματική. Καμία κυ
βέρνηση δεν δεσμεύεται πριν αϊτό τ «  κάλπε5, αλ
λά και αν δεσμευθεί, οι δεσμεύσε« π «  δεν δε
σμεύουν σε τίποτε την κυβέρνηση που θα βγει 
από τΐ5 κάλπε5, ακόμη και αν είναι η ίδια. Στ« ε- 
κλογέ5, βλέπετε, το καθοριστικό γεγονό5 είναι 
οι εκλογέβ. Ούτε το πριν ούτε το μετά.

Δεύτερον, δεν σέβεται τ «  εκλογέ5. Οταν η δη
μοκρατία προσέρχεται να επιτελέσει τη νομιμο
ποιητική πράΕη που την ορίζει α« δημοκρατία, 
όλα τα άλλα που παρεμβάλλονται είναι από περτττά 
α« ασεβή.

Και ακριβά« επειδή πιστεύω ότι οι διαμαρτυ- 
ρόμενοι δεν είναι ούτε κορόιδα ούτε ασεβείε, κα 
ταλήγω να υποψιάζομαι ότι από τ «  εΕηγήσε« 
που έδωσα, μάλλον η τρίτη θα ισχύει. Βάλε τώρα 
που γυρίζει, και ό,τι βγει!
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