
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ / / ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ

1. ΕΡ: Στην χώρα μας υπάρχει μια νέα πολιτική κατάσταση, 
πρωτόγνωρη, καθώς τρία κόμματα στηρίζουν κοινοβουλετικά την κυ
βέρνηση. Σ’αυτή την κυβέρνηση είσθε υπουργός Παιδείας και συνερ- 
γάζεσθε στο ίδιο υπουργείο με εκπρόσωπο της Ν.Δ. Πώς σχολιάζετε 
αυτή την κατάσταση και πώς βλέπετε αυτή τη συνεργασία;

ΑΠ: Η οικουμενική κυβέρνηση αποτελεί πραγματικότητα. Πρέπει 
ν ’αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές της και να προσαρμοστούμε στους 
περιορισμούς της. Η συνεργασία των τριών κομμάτων δίνει τη 
δυνατότητα να διευκρινισθούν οι θέσεις του κάθε κόμματος και να 
ξεπεράσουμε τα πέπλα της προπαγάνδας, των προκαταλήψεων και των 
παρερμηνειών. Επιτρέπει έτσι τη διαπίστωση πού πραγματικά συμφω
νούν και πού πραγματικά διαφωνούν τα κόμματα. Στα θέματα όπου οι 
απόψεις συγκλίνουν είναι δυνατές κοινές δράσεις. Η διαδικασία 
διευκρίνισης και σύμπτωσης απόψεων απαιτεί χρόνο. Η κυβέρνηση 
δεν έχει την ταχύτητα, που θα είχε μια μονοκομματική κυβέρνηση. 
Κινδυνεύει μάλιστα να μη μπορεί ν ’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
ένα πρόβλημα όταν υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Και τα σημεία δια
φωνίας είναι αρκετά.
Την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποτελούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
και της Ν.Δ. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι το τρίτο κόμμα που 
συμμετέχει στην κυβέρνηση ο Συνασπισμός δεν πρέπει να έχει 
γνώμη. Βρισκόμαστε σε επαφή με το Συνασπισμό και επιδίωξή μας 
είναι να συμβάλει και αυτός στη διαμόρφωση της πολιτικής. Μέχρι 
στιγμής, η συνεργασία και των τριών προχωρεί χωρίς προβλήματα.
2. ΕΡ: Ποιές διεργασίες νομίζετε ότι θα κινήσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ, 
η συμμετοχή του σ’αυτή την κυβέρνηση; Πιστεύεται πως μπαίνει στο 
χρονοντούλαπο η αντιδεξιά πολιτική του Κινήματος; Μήπως το ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να επαναπροσδιορίσει την πολιτική του και την στρατηγική 
του μετά το τετράμηνο;

ΑΠ: Η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σ’αυτή τη κυβέρνηση θα του επιτρέψει 
να δημιουργήσει μια καλύτερη επαφή με τα άλλα κόμματα και θα το 
μάθει με ποιό τρόπο μπορεί να προωθήσει και ν ’ αξιοποιήσει τη



συνεργασία με άλλες πολιτικές παρατάξεις. Αυτό είναι απαραίτητο 
μιά που με την αναλογική η πιθανότητα μιάς μονοκομματικής κυβέρ
νησης είναι μικρή.
Ούτε η αντιδεξιά πολιτική ούτε η αντιπαράθεση με τις θέσεις της 
παραδοσιακής αριστεράς μπαίνουν στο χρονοντούλαπο. Οι θέσεις του 
κάθε κόμματος είναι σημείο εκκίνησης και σημείο αναφοράς. Με βά
ση αυτές τις θέσεις επιδιώκεται η δημιουργία συναίνεσης.
Δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες σε σχέση με τις δυαντότητες της 
οικουμενικής. Είναι περιορισμένες. Σε 3-4 μήνες πολύ λίγες συγκλί
σεις μπορούν να πραγματοποιηθούν. 'Αλλωστε και τα τρία κόμματα 
σκέπτονται τις επόμενες εκλογές. Οι εκλογές συνεπάγονται αντιπα
ράθεση . Η αντιπαράθεση αυτή τακτικά προετοιμάζεται έμμεσα από 
σήμερα. Οι δυσκολίες στον προσδιορισμό της οικομενικής πολιτικής 
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

3. ΕΡ: Θα υπάρξει πολιτικό κόστος για το ΠΑΣΟΚ μεταφραζόμενο σε 
απώλεια ψήφων, από την συμμετοχή του στην οικουμενική κυβέρνηση;

ΑΠ: Δεν νομίζω να υπάρξει πολιτικό κόστος για το ΠΑΣΟΚ λόγω της
συμμετοχής του στην κυβέρνηση. Πολιτικό κόστος μεταφραζόμενο σε 
απώλεια ψήφων, μπορεί να υπάρξει αν ο ελληνικός λαός διαπιστώσει 
ότι τα προβλήματα δεν λύνονται, υπάρχει διστακτικότητα ή αδυναμία 
αντιμετώπισης. Τότε το επιχείρημα για την ανάγκη μιας μονοκομμα
τικής κυβέρνησης θα αποκτήσει πειστικότητα και μπορεί να ευνοήσει 
τη Δεξιά που προηγήθηκε στις τελευταίες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει 
συμφέρον να δείξει ότι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορεί να είναι 
πτευχημένες κυβερνήσεις.

4. ΕΡ:Στις πρώτες δηλώσεις ο πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη 
αναβάθμισης της πρεχόμενης εκπαίδευσης, ιδίως των μεταπτυχιακών 
σπουδών. Τι μπορεί να κάνει και τι θα κάνει το υπουργείο παιδείας 
σ’αυτούς τους λίγους μήνες;

ΑΠ: Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί επίπονη
δουλειά και δεν μπορεί να είναι έργο ενός τριμήνου. Το Υπουργείο 
Παιδείας θα συνεχίσει τη δουλειά που είχαν ξεκινήσει οι κυβερνή
σεις του ΠΑΣΟΚ για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σποδώνσ τη Μέ
ση Εκπαίδευση και κάθε προσπάθεια, που στόχο έχει την καλύτερη 
ποιότητα στην Παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώξουμε να ολοκλη
ρώσουμε και τη ρύθμιση για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 'Ομως θέλω 
να επισημάνω, ότι τα πανεπιστήμια επεσήμαναν ήδη ότι η υπάρχουσα 
ρύθμιση είναι υπερβολικά πολύπλοκη και γραφειοκρατική.



5. ΕΡ: Πολλοί σαςθεωρούν περισσότερο τεχνοκράτη παρά πολιτικό. 
Σείς τι είσθε και τα θα θέλατε να είσθε: Τεχνοκράτης ή περισσό
τερο πολιτικός;

ΑΠ: Δεν είμαι τεχνοκράτης. Πιστεύω ότι η πολιτική ανάλυση και
αντιμετώπιση είναι πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων. Η πολιτική ανάλυση πρέπει να στηρίζεται 
όμως σε οικονομικά, κοινωνιολογικά και τεχνικά στοιχεία.
Αλλοιώς θα κυριαρχήσει ένας αναποτελεσματικός βολουταρισμός δηλα
δή η εσφαλμένη πίση ότι επειδή θέλουμε κάτι μπορεί και να γίνει.


