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«ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ νίκη με 163-127 αλλά και παρασκήνια με την 
«ανακοπή πορείας» και τα σενάρια αλλαγών στο νόμο

Ο Αρσένης πήρε την ψήφο 
Ο Σημίτης πήρε το λόγο
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Το σκηνικό και το αποτέλεσμα της προχθεσινής τελευταίας ημέρας 
συζήτησης και καταψήφισης τελικά της πρότασης δυσπιστίας της Ν.Δ. 
κατά του υπουργού Παιδείας Γερ. Αρσένη ήταν το αναμενόμενο.

Η «περιφανής κοινοβουλευτική νίκη» που επεδίωκε η κυβέρνηση 
επετεύχθη, καθώς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (163 ψήφοι κατά, 
127 υπέρ) ήταν απολύτως αντίστοιχο της δύναμης της 
κοινοβουλευτικής του ομάδας, αν και απούσιαζαν δικαιολογημένα δύο 
βουλευτές του Κινήματος, οι Ακης Τσοχατζόπουλος και Θ. Στάθης. Οι 
άλλες δύο αρνητικές ψήφοι ήταν των ανεξάρτητων, διαγραφέντων από 
τη Ν.Δ. Στ. Μάνου και Β. Κοντογιαννόπουλου.

Το διπλό παρασκήνιο

Το παρασκήνιο όμως της συζήτησης «παίχθηκε» σε δύο επίπεδα:

• Σε μια αποστροφή του λόγου του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, ο 
οποίος για πρώτη φορά από τις εκλογές του 1996, μίλησε για 
ενδεχόμενο «ανακοπής της πορείας της κυβέρνησης». 
Αποστροφή η οποία εξέπληξε ακόμη και κυβερνητικά στελέχη 
πολύ κοντά στον κ. Σημίτη και ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως και 
κυρίως χιουμοριστικά. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε 
μετά το τέλος της ψηφοφορίας, τι εννοούσε με αυτή του τη 
φράση, απάντησε χαμογελώντας αμήχανα ότι «οι εκλογές θα 
γίνουν το 2000», κάτι που είχε αναφέρει επανειλημμένα και 
στην ομιλία του. Απέφυγε δε να απαντήσει στο ερώτημα αν 
φοβάται κάτι συγκεκριμένο και αποχώρησε. Στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ που είχαν ερωτηθεί νωρίτερα, έλεγαν, άλλος ότι 
«πρόκειτι για δεύτερο είδος υποθετικού λόγου, που δηλοί το μη 
πραγματικό», άλλος «ανακοπή, τι ανακοπή, καρδιάς;» και άλλος 
«για την τριτανακοπή ρωτήστε κανένα δικηγόρο». Ωστόσο 
υπήρξε και προβληματισμός καθώς κάποιοι έλεγαν ότι ο κ. 
Σημίτης είναι συνήθως πολύ προσεκτικός στη διαπύπωση των 
λόγων του, χωρίς να δίνουν και περαιτέρω ερμηνείες.

• Στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου, όπου πολύ πριν ξεκινήσει 
η συζήτηση το Σάββατο, ακουγόταν εντονότατα ότι από 
Δευτέρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα απομακρυνθεί από τη 
θέση του ο Γερ. Αρσένης. Ωστόσο ο υπουργός Παιδείας στην

http://archive.enet.gr/1999/01/18/on-line/keimena/fpage/fpage.htm 28/2/2005

http://archive.enet.gr/1999/01/18/on-line/keimena/fpage/fpage.htm


E Online - ΠΟΛΙΤΙΚΗ Page 2 of 7

ομιλία του άφησε εμμέσως να διαφανεί ότι η παραίτηση δεν 
είναι στις προθέσεις του καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι η 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν είναι έργο ενός υπουργού αλλά 
πολιτική της κυβέρνησης. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι 
την Παρασκευή, απαντώντας σε ερώτηση της «Ε», είχε πει ότι 
δεν θα παραιτηθεί ούτε στη Δευτέρα Παρουσία.

Πάντως το ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτελεί πολιτική 
της κυβέρνησης και όχι προσωπική πολιτική του κ. Αρσένη 
υποστήριξαν και όλοι οι υπουργοί που μίλησαν στο τριήμερο, 
δέκα συνολικά, αφού τη θέση αυτή εξέφρασαν και το Σάββατο 
οι Ε. Βενιζέλος, Βάσω Παπανδρέου, Κ. Λαλιώτης, Γ. 
Παπανδρέου και Αλέκος Παπαδόπουλος.

Καθοριστική μέρα

Η σημερινή όμως είναι η πλέον κρίσιμη και καθοριστική μέρα για τις 
όποιες εξελίξεις, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν είναι 
λίγα τα κυβερνητικά στελέχη που έχουν ζητήσει από τον 
πρωθυπουργό να δώσει λύση πριν από το τέλος της εβδομάδας, 
δεδομένου ότι επίκεινται και δύο πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, 
αύριο και την Πέμπτη.

Οι πληροφορίες φέρουν τον Κ. Σημίτη να περιμένει τις εξελίξεις και 
της σημερινής ημέρας, καθώς δέχεται διαβεβαιώσεις από τον υπουργό 
Παιδείας ότι από σήμερα θα υπάρξει αποκλιμάκωση των καταλήψεων. 
Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο και με δεδομένο το αδιέξοδο που διαφαίνεται, 
όπως και τις πιέσεις από κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός, λένε 
συνεργάτες του, θα θέσει άμεσα ένα πλαίσιο διαλόγου στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, το οποίο πιθανότητα θα είναι 
διαφοροποιημένο από αυτό που έθεσε ο υπουργός Παιδείας στην 
ΟΛΜΕ.

Ενα άλλο σενάριο πάντως φέρει τον Κ. Σημίτη να αναζητεί τρόπους 
απομάκρυνσης του Γερ. Αρσένη από τον υπουργικό του θώκο -ώστε 
να εκτονωθεί η κρίση με τρόπο τέτοιο, ώστε και η κυβέρνηση να μην 
πληγεί, λίγες μέρες μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τη 
Βουλή στο πρόσωπο του υπουργού Παιδείας, αλλά και ο Γερ.
Αρσένης να μη θιγεί προσωπικά.

Στην τριήμερη συζήτηση μίλησαν συνολικά 60 βουλευτές από όλα τα 
κόμματα. Από την ψηφοφορία απούσιαζαν, εκτός των κ. 
Τσοχατζόπουλου και Στάθη, και οι Κ. Μητσοτάκης, Ντόρα 
Μπακογιάννη, Ν. Αναστασόπουλος, Γ. Τρυφωνίδης, X.
Παπαθανασίου από τη Ν.Δ., Στ. Κόρακας από το ΚΚΕ, Γ.
Δραγασάκης και Μ. Μουσταφά από τον ΣΥΝ.

«Υποκρισία και διγλωσσία»

Ο πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα επιθετικός προς τη Ν.Δ., την οποία 
κατηγόρησε για «υποκρισία και διγλωσσία», προκαλώντας τις 
εντονότατες αντιδράσεις των βουλευτών της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και τη φράση του Κ. Καραμανλή, στο κλείσιμο της 
συνεδρίασης, «οι ύβρεις με ασφάλεια μονολόγου είναι δειλία και
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μικρότητα».

Ο Κ. Σημίτης επέμεινε στην πάγια κυβερνητική θέση ότι διάλογος 
μπορεί να γίνει μόνο με ανοιχτά σχολεία. Επικαλέστηκε δε «την 
επιστημονική γνώση και την παιδαγωγική ευαισθησία των 
εκπαιδευτικών», ζητώντας τους να «δράσουν ως παιδαγωγοί», 
αλλάζοντας έτσι τη γραμμή πλεύσης που είχε ακολουθήσει στην προ 
ημερήσιας διατάξεως συζήτηση της προηγούμενης Δευτέρας, οπότε 
τους είχε επιτεθεί.

Ο Γερ. Αρσένης όμως τους επετέθη εμμέσως, διερωτώμενος ποιοι 
επιθυμούν την επιστροφή στο παλαιό σύστημα εξετάσεων, στο οποίο, 
όπως είπε, «υπήρχε συναλλαγή» και λέγοντας χαρακτηριστικά «Αυτοί 
που φοβίζουν τους μαθητές είναι αυτοί που ωφελούνται από τις 
εξετάσεις παλαιού τύπου κι όλοι ξέρουμε ποιοι είναι».

Καθιστώντας δε εμμέσως για άλλη μια φορά σαφές ότι δεν είναι στις 
προθέσεις του να παραιτηθεί είπε ότι «είχε και θα εξακολουθήσει να 
έχει επαφή με τα σχολεία».

«Θα κάνετε δεκτά τα αιτήματα»

Ωστόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Δ. Σιούφας, σε μια 
παρέμβασή του, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, προέβλεψε: 
«Τις επόμενες μέρες θα κάνετε δεκτά και την αναστολή του νόμου και 
την έναρξη διαλόγου και ή θα αντικαταστήσετε τον υπουργό ή θα τον
η̂ ΠΛ/τίΓΓΡτρ ιτρ τ τ η η η ί τη ιτη ν»


