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Η κυβέρνηση μεηετάει 
io κηεισιμο των φροντιστηρίων 

Τ
Ο ΣΚΑΝΔΑΛΟ των εξετάσεων 
στό Λύκειο, πού ουγκλόνιοε τήν 
ελληνική Κοινή Γνώμη, βρίσκε

ται, τήν ώρα πού γράφονται οι γραμμές 
αυτές, σέ περίπου νεκρό σημείο: Ή σύλ
ληψη τού εκπαιδευτικού «λειτουργού», 
πού έκλεψε τά θέματα, ασφαλώς δίνει 
στην Πολιτεία τή δυνατότητα νά επιβάλει 
τις κυρώσεις του νόμου και νά ικανοποι
ήσει, ώς ένα βαθμό, τό δημόσιο αίσθημα... 
Τό ερώτημα είναι άν ή Πολιτεία, δηλαδή ή 
σημερινή κυβέρνηση, θά προχωρήσει σέ 
μέτρα, πού πραγματικά μπορεί νά εξυγι
άνουν τήν Παιδεία στον τόπο μας. 

'Υπάρχει σχετικά ή πληροφορία, πώς μια 
σημαντική απόφαση βρίσκεται «στά σκα
ριά» και συζητείται, μέ προοπτική νά ανα
κοινωθεί μιαν από αυτές τις ήμερες: Τό 
κλείσιμο όλων τών φροντιστηρίων και ή 
απαγόρευση της λεγόμενης «παραπαιδεί
ας», πού έχει μεταβάλειτήν Εκπαίδευση 
σέ πεδίο εμπορίου. 

Ή πληροφορία πού διέρευσε αναφέρει, 
ότι ó υπουργός τής Παιδείας πρόκειται νά 
εισηγηθεί στην κυβέρνηση συγκεκριμένα 
τό κλείσιμο όλων τών φροντιστηρίων, πού 
λειτουργούν στή Χώρα, μέ ανάκληση τών 
άδειων λειτουργίας πού τό υπουργείο Παι
δείας έχει δώσει. Παράλληλα, θά απαγο

ρευτεί στους μαθητές νά κάνουν «ιδιαί
τερα μαθήματα» - ώστε νά μή «λειτουργή
σουν» άλλου είδους παράνομα «κατ' οί
κον» φροντιστήρια. Ή σκέψη είναι νά ορι
στεί ότι, όποιος μαθητής «συλληφθεί» νά 
κάνει «ιδιαίτερα μαθήματα», θά υφίσταται 
σοβαρότατες κυρώσεις. Ειδικά και μόνο σέ 
ιδιάζουσες περιπτώσεις (μακρά ασθένεια 
κλπ), θό μπορεί ένας μαθητής νά κάνει 
«ιδιαίτερα» μαθήματα, άλλα μόνον ύστερα 
από απόφαση τού Συλλόγου τών καθηγη
τών τού Γυμνασίου ή τού Λυκείου, όπου 
φοιτά. Και, στις περιπτώσεις αυτές, θά 
πρέπει τά μαθήματα νά γίνονται άπό 
πρόσωπο, πού δέν είναι μέ οποιοδήποτε 
τρόπο καθηγητής κλπ σέ δημόσιο σχολείο. 

Ή πληροφορία αυτή - τής όποιας βέ
βαια ή ακρίβεια δέν μπορεί νά βεβαιωθεί-
κυκλοφόρησε μέ επίταση στις αρχές αυτής 
τής εβδομάδας. Και μέ τή «συμπλήρωση», 
ότι ή εξαγγελία τής σχετικής απόφασης θά 
πρέπει νά αναμένεται στις αμέσως προ
σεχείς ήμερες. 

Τό σκεπτικό, όπως λέγεται, εκείνων, 
πού εισηγούνται τό μέτρο αυτό είναι, πώς 
έτσι μόνον, θά εξυγιανθεί ή Εκπαίδευση 
στην Ελλάδα, θά παύσει νά είναι πεδίο 
ανάπτυξης μεγάλων ιδιωτικών συμφερόν
των και θά αποκλειστούν περιπτώσεις σάν 

τό τελευταίο «εμπόριο», που έγινε μέ τό 
θέματα τών πανελληνίων εξετάσεων τής 
Β' Λυκείου. 

Οπωσδήποτε, δέν μπορεί νά άποκλεί-. 
σε ι κανείς τό ενδεχόμενο τό πρόσφατο 
σκάνδαλο νά έχει και τις ευνοϊκές επιπτώ
σεις του - άν γίνει αφορμή γιά ένα ξεκαθά
ρισμα τής κατάστασης στό χώρο τής Παι
δείας . 

Και φαίνεται ότι, τήν ανάγκη γιά ουσι
αστικές μεταβολές, πού θά θεμελιώσουν 
σωστή Παιδεία στην Ελλάδα, αρχίζουν νά 
τήν αντιλαμβάνονται και στην κυβέρνηση -
άν είναι ακριβής και μια άλλη πληροφορία: 
Ό τ ι , αμέσως μετά τις εξετάσεις τού Λυ
κείου, θά γίνουν σημαντικότατες διαρθρω
τικές αλλαγές στό υπουργείο Παιδείας και 
αντικατάσταση περίπου όλων τών σημερι
νών διευθυντών. 

Δέν υπάρχουν πληροφορίες γιά τό άν θά 
υπάρξουν μεταβολές και στις κορυφαίες 
θέσεις-υπουργός, υφυπουργοί κλπ. Πάν
τως, πηγές τής κυβέρνησης λένε, ότι αλ
λαγή υπουργού δέν πρέπει νά θεωρείται 
πιθανή, αφού ó πρωθυπουργός δέν αποδέ
χτηκε τήν παραίτηση, πού υπόβαλε ó 
υπουργός Παιδείας κ. Ι. Βαρβιτσιώτης, τήν 
ήμερα πού αποκαλύφτηκε ή διαροή τών 
θεμάτων. 

Γκάλοπ -
γιά τ ο υπουργείο Π α ι δ ε ί α ς . 

Δυο προς έναν καταδικάζουν. 

... Και την οργάνωση των ε ξ ε τ ά σ ε ω ν και 

τον τρόπο ε ξ έ τ α σ η ς των μαθητών 

Α
ΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ καταδικάζουν οι 
Αθηναίοι, σέ αναλογία δύο 

προς έναν και τήν οργάνωση 
τών εξετάσεων και τόν τρόπο εξέτασης 
τών μαθητών, όπως δείχνει τό γκάλοπ, 
πού έκανε ή ICAP HELLAS ΑΕ γιά λογα
ριασμό τού ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ. 

Ρωτήθηκαν 600 Αθηναίοι, άντρες και 
γυναίκες, ηλικίας άπό 15 χρόνων και πά

νω, διαφορετικών εισοδηματικών τάξε
ων. Απ' αυτούς δέν απάντησε στό 
πρώτο ερώτημα τό 16% και στό δεύτερο 
τό 20%. 

Ιδιαίτερα καταδικαστικοί στις απαν
τήσεις τους ήταν οι άντρες, οι νέοι και 
όσοι ανήκουν στις ανώτερες εισοδημα
τικά τάξεις. 

Ανεξάρτητα άπό τά τε
λευταία γεγονότα, κατά τή 
γνώμη σας, πιστεύετε ότι τό 
υπουργείο Παιδείας έχει 
οργανώσει σωστά τις εξε
τάσεις στά σχολεία, έτσι 
ώστε νά είναι αδιάβλητες -
δηλαδή νά μή διαρέουν τά 
θέματα, νά μή γίνονται χα-
τήρια, κλπ.; 

Λάθος οργάνωση 
Σωστή οργάνωση 
Δέν απάντησαν 

Σύνολο 

[Î2] ιαχιιΰρομος 

57% 
27% 
16% 

100% 

Κατά τή γνώμη σας, οι 
μαθητές κρίνονται κατά τό 
δικαιότερο τρόπο στις εξε
τάσεις - δηλαδή δέ δίνον
ται θέματα έκτος ύλης, δέ 
δίνονται ερωτήματα μέ λάθη 
ή διατυπωμένα μέ ασάφεια, 
κλπ.; 

Άδικο τρόπο 54% 
Δίκαιο τρόπο 26% 
Δέν απάντησαν 20% 

Σύνολο 100% 

ΠΑΣΟΚ: Νέες επιλογές 

και ίσοροπίες; 

Ε
ΛΑΦΡΑ εκνευρισμένος εμφανί
στηκε ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ, 
στή συνάντηση του μέ τους πολι

τικούς συντάκτες, τήν περασμένη Πέμ
πτη... Φυσικά, ή παραίτηση ή απομάκρυνση 
τού καθηγητή κ. Σημίτη άπό τό Εκτελε
στικό Γραφείο τού Κινήματος, δέν ήταν 

καθεαυτό ευχάριστο γεγονός. Και ό κ. Α. 
Παπανδρέου ήξερε, ασφαλώς, ότι και ή 
κυβέρνηση και ό Τύπος τής δεξιάς, θά 
εκμεταλλεύονταν τό «συμβάν», γιά νά 
στήσουν μια ολόκληρη μυθοπλασία! Ό , τ ι 
δέν ήξερε ήταν, ότι ή εκμετάλλευση θά 
ξεπερνούσε κάθε όριο φαντασίας... Και 
ότι θά υποχρεωνόταν, μέ φράσεις κοφτές, 
νά διαψεύσει ένα πλέγμα «αποκλειστικών 
πληροφοριών», πού εμφάνιζε τό ΠΑΣΟΚ 
περίπου έν διαλύσει: Τό ΠΑΣΟΚ - έγραψε 
ό φιλοκυβερνητικός Τύπος - μαστίζεται 
άπό εσωκομματική κρίση... Τό ΠΑΣΟΚ, 
ετοιμάζεται γιά τή «μεγάλη στροφή» προς 
τά δεξιά... Ή σύγκρουση, ανάμεσα στην ι 
Κοινοβουλευτική Ομάδα και τήν οργάνωση 
τού ΠΑΣΟΚ, τείνει νά προσλάβει διάσταση 
εμφυλίου πολέμου... Ό πρόεδρος τού | 
ΠΑΣΟΚ θά προχωρήσει «και σέ άλλες εκ
καθαρίσεις» κλπ, κλπ. 

Όλα τά δημοσιεύματα αυτά, ήταν φυ
σικό νά τροφοδοτήσουν κάποιον εκνευρι
σμό. Αλλά και νά ωθήσουν τόν κ Α. Πα
πανδρέου στην ερμηνεία τού «φαινόμε- , 
νου»: Αντιμετωπίζουμε, είπε. μιά πολύ- i 
πλευρη επίθεση. Πού οφείλεται στό γεγο
νός, ότι ή δύναμη τού ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 
ολοένα και περισσότερο, στις λαϊκές μά
ζες. 

Γεγονός, ωστόσο, παραμένει, ότι ή 
παραίτηση τού καθηγητή κ. Σημίτη στάθηκε 
αφορμή, γιά νά επανατοποθετηθούν με
ρικά προβλήματα και νά επιταχυνθούν -
ακόμα - μερικές διαδικασίες. 

Ένα άπό τά προβλήματα αυτά, είναι, 
ασφαλώς και ή πολιτική τών «ανοικτών θυ
ρών». Ό κ. Α. Παπανδρέου δέν έπαυσε νά 
υπογραμμίζει, άπό τό περασμένο φθινό
πωρο, ότι τό ΠΑΣΟΚ δέν μπορεί νά αναδει
χτεί σέ κόμμα εξουσίας, όσο επιμένει σέ 
ένα περίεργο «εκλεκτικισμό», όσο δέν 
ανοίγει τις θύρες του στις πλατιές λαϊκές 
μάζες, άλλα και σέ όσα, πρώην στελέχη 
τής Ένωσης Κέντρου, θέλουν νά εντα
χτούν στις γραμμές του Σέ αντίθεση, ό κ. 
Σημ'ιτης (και μαζί του, ασφαλώς, και μερικά 
άλλα κεντρικά στελέχη), υποστήριζε τήν 
άποψη, ότι ή «μεγάλη δήθεν δεξαμενή τών 
κεντρώων ψηφοφόρων», είναι μιά ουτοπία 
και ότι, οποιαδήποτε «ενδιάμεση πολιτι-
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Στην εναρκτήρια δεξίωση του συνεδρίου του Διεθνούς Ινστιτούτου (ΙΡΙ) ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής, ακούει προσεκτικό την κ. 
Βλόχου, πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος τού Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου. 

Ελένη 

Έγινε στην 'Αθήνα τό Συνέδριο του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου με τή 
συμμετοχή 300 δημοσιογράφων και έκ
δοτων από όλο τόν κόσμο και τήν Ελλά
δα. Κύριο θέμα πού απασχόλησε τους 
Συνέδρους: Ή καταγγελία τού τρίτου 
κόσμου ότι πέντε Δυτικά πρακτορεία μο
νοπωλούν τά οκτώ δέκατα τής παγκό
σμιας ειδησεογραφίας. Και ή απαίτηση 
των λαών να πα'ιρνουν σωστές και ολο

κληρωμένες πληροφορίες. 
* * * 

Και ένα στιγμιότυπο από τή δεξίωση, 
πού δόθηκε γιά τις εργασίες τού Συν
εδρίου τού Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου. 

Ό πρώτος γραμματέας τού ΚΚΕ κ. Χαρί
λαος Φλωράκης, κουβεντιάζει μέ κάποια 
κυρία και τόν πλησιάζει ó πρόεδρος τής 
ΕΔΑ κ. 'Ηλίας Ήλιου, πού πάντα συνηθίζει 
νό πειράζει: 

νεις; 

Μίλα μας, Χαρίλαε... 

Μέ συγχωρείς, δέ σέ πρόσεξα. Γι κά-

• Τι να κάνω. Νά, τό αίμα νερό δέ γίνε
ται. 

- Τι εννοείς, 'Ηλία; 

- Κι έγώ είμαι κόκκινος άπό μέσα. 
Και άνοιξε τό σακκάκι του ό κ. ' Ηλιου γιά 

νά δείξει στον κ. Φλωράκη τήν κόκκινη 
φόδρα! 

κή», απλώς αποπροσανατολίζει τό ΠΑΣΟΚ 
άπό τή γραμμή και τους στόχους του. 

Φυσικό, δέν θα ήθελα νά κατηγορηθώ 
ότι υπεισέρχομαι στα εσωτερικό τών κομ
μάτων. Άν θα πιστέψω, όμως, τις διαβε
βαιώσεις ορισμένων κοινοβουλευτικών 
στελεχών τού ΠΑΣΟΚ, φαίνεται πώς, μετά 
τήν παραίτηση τού κ. Σημίτη, ενισχύθηκε ή 
τάση πού δέχεται- μέ ευρύτερα κριτήρια— 
τήν προσχώρηση πρώην βουλευτών ή πολι
τευτών τού Κέντρου στις γραμμές τού ΠΑ
ΣΟΚ. Υπάρχουν, μάλιστα, πληροφορίες 
πού λένε, ότι ή ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ βρίσκε
ται ήδη σέ επαφή μέ τέως βουλευτές και 
στελέχη τού Κέντρου, πού είχαν «κοπεί» 
(όπως ó κ. Γ. Α. Μαγκάκης, ό κ. Δ. Τσά
τσος κά) κατά τήν πρώτη φάση της «διεύ
ρυνσης» τού ΠΑΣΟΚ. 

γράμματος» ή «προγράμματος εξουσίας», 
όπως τό αποκαλούν μερικά στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ. 

«Πρέπει» - μού έλεγε τήν εβδομάδα 
αυτή, βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ» - ό απλός 
πολίτης νά ξέρει, άπό τώρα, τ'ι θα κάνουμε, 
πώς θά συμπεριφερθούμε, όταν έλθουμε 
στην εξουσία... Πρέπει νά ξέρει, πώς τό 
ΠΑΣΟΚ θά αντιμετωπίσει, λχ. τό εκπαιδευ
τικό ή τό πολεοδομικό ή τό ενεργειακό, 
ποια θά είναι, σέ γενικές γραμμές, ή εισ
οδηματική πολιτική τού ΠΑΣΟΚ ή ή πολιτική 
μας απέναντι στα προβλήματα τού μαζικού 
χώρου κλπ». 

Σχετικά μαθαίνω, ότι ή ηγεσία του Κινή
ματος ετοιμάζεται νά συγκροτήσει ομάδα 
επιστημόνων, κατά τομείς, πού θά αναλά
βουν τήν κατάρτιση τού «κυβερνητικού 
προγράμματος». 

Και «κυβερνητικό πρόγραμμα» Π ρ ο ς ν ε ε ς «.σοροπιες»; 

Ένα δεύτερο πρόβλημα πού, μετά τήν 
παραίτηση τού κ. Σημίτη, τέθηκε μέ μεγα
λύτερη επιτακτικό τη τα, είναι ή ανάγκη 
καταρτισμού ενός «κυβερνητικού προ-

Ένα τρίτο πρόβλημα, είναι ή ακριβής 
στάθμιση - και, άν χρειαστεί, ή άναστά-
θμιση - τών απόψεων τού καθηγητή κ. Ση
μίτη, σύμφωνα μέ τις όποιες αντιπολίτευ

ση, μέ τήν κλασική έννοια τού όρου, δέν 
υπάρχει πιά και ή πολιτική πάλη - έκ τών 

πραγμάτων - έχει μεταφερθεί έξω άπό τή 
Βουλή... 'Ακριβέστερα, ό κ. Σημίτης υπο
στήριζε, ότι ή συντηρητική παράταξη έχει 
κάθε λόγο νά ενισχύει τά όργανα εκείνα 
τού αντιπάλου της (στην προκειμένη περί
πτωση τήν κοινοβουλευτική ομάδα...), πού 
βρίσκονται κάτω άπό εντονότερη πίεση τού 
συστήματος και νά εξασθενεί - αντίθετα -
τό ρόλο εκείνων, πού μπορούν πιό ελεύ
θερα και ανενδοίαστα νά στραφούν εναν
τίον της. Συνεπώς - κατά τόν κ. Σημίτη 
πάντοτε - ή «δομική αντιπολίτευση», δέν 
πρέπει νά περιοριστεί σέ μιά μονόπλευρη 
κοινοβουλευτική πολιτική δραστηριότητα, 
άλλα και νά ενισχύει τις εξωκοινοβουλευ
τικές μορφές δραστηριότητας... 

Ή τοποθέτηση αυτή, όμως - άν και θε
ωρητική - είχε τόν αντίκτυπο της στη «μό
νιμη αντιδικία» μεταξύ κοινοβουλευτικής 
ομάδας και οργάνωσης τού ΠΑΣΟΚ, πού 
φαίνεται ότι υπάρχει. Ή κοινοβουλευτική 
ομάδα επιμένει νά έχει τό «πάνω χέρι». 
Αλλά τό Ίδιο επιμένουν και τά μέλη τού 
Εκτελεστικού Γραφείου και τής Κεντρικής 

Επιτροπής, πού συμβαίνει νά μήν είναι 
βουλευτές! Τό θέμα πού τίθεται, συν
επώς, τώρα, είναι άν οι απόψεις αυτές τού 
κ. Σημίτη εξακολουθούν νά θεωρούνται 
«κατά βάση ορθές» - οπότε, έκ τών πρα
γμάτων, κάποιος σημαντικός ρόλος δίδεται 
και στην «εξωκοινοβουλευτική» πτέρυγα 
τού κόμματος - ή άν πρέπει νά αναζητη
θούν νέες διατυπώσεις, μέ τήν έννοια 
νέων Ίσοροπιών... 

Όπως και άν έχει τό πράγμα, φαίνεται 
ότι τό ΠΑΣΟΚ περνά μιά περίοδο έντονων 
εσωτερικών διεργασιών και δέν αποκλείω 
κάποιες αναδιατάξεις στην ιεραρχία τού 
κόμματος. Ήδη, έχουν τοποθετηθεί νέοι 
γραμματείς στην Επιτροπή Διαφώτισης (ό 
κ. Στ. Τζουμάκας), βουλευτής Επικρά
τειας και ώς τώρα γραμματέας τής νε
ολαίας και στην επιτροπή νεολαίας (ό κ. Στ. 
Μάνικας), προκειμένου - όπως διευκρινί
ζεται - νά προωθηθεί ή πραγμάτωση τών 
αποφάσεων τής τελευταίας συνόδου τής 
Κεντρικής Επιτροπής τού ΠΑΣΟΚ. 

Ώ ς προς τό «σώμα τού εγκλήματος», 
πού οδήγησε στην παραίτηση τού καθη
γητή κ. Σημίτη - εννοώ τήν αφίσα μέ τό 
σύνθημα «Όχι στην Ευρώπη τών μονοπω
λίων, ναι στην Ευρώπη τών λαών» - τά 
περισσότερα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ συμφω
νούν, ότι ή αφίσα ήταν «απλώς άκαιρη» 
(ενόψει τής συζήτησης στή Βουλή...), και 
ότι, κατά τά άλλα, δέν υπάρχει προοδευτι
κός άνθρωπος, πού νά μήν άπορίπτει τήν 
«Ευρώπη τών μονοπωλίων» και νά μή θέλει 
τήν «Ευρώπη τών λαών»... 

Τό ΠΑΣΟΚ 
και τό καρπούζι 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ τό τελευταίο ανέκ
δοτο πού κυκλοφορεί στους δια
δρόμους τής Βουλής; Σάς τό 

γράφω - και τό «παρασκήνιο» τού ανεκδό
του ακολουθεί... Λοιπόν: 

- Μέ τ'ι μοιάζει τό ΠΑΣΟΚ; 

- Τό ΠΑΣΟΚ μοιάζει μέ ένα μεγάλο 
καρπούζι. Είναι πράσινο απέξω και κατα
κόκκινο μέσα!... 

Μή σπεύσετε, όμως, σέ συμπεράσματα 
γιά τήν... πατρότητα και τους στόχους τού 
ανεκδότου. Δέν τό κυκλοφορούν δεξιοί, 
γιά νά κατηγορήσουν τό ΠΑΣΟΚ ώς κρυ-
πτοκομμουνιστικό κόμμα. Φαίνεται, αντί
θετα, νά τά κυκλοφορούν φανατικοί αρι
στεροί, πού θέλουν νά υποστηρίξουν, πώς 
τό ΠΑΣΟΚ έχει παρασύρει δικές τους μά
ζες! 

Πότε ή Ελλάδα 
έγινε Δημοκρατία; 

Α Π' ΤΟΝ γενικό διευθυντή διοικη
τικού τού'ύπουργείου Εξωτερι
κών πρέσβη κ. Δ. Καραγιάννη 

λάβαμε τήν ακόλουθη επιστολή: 

«Στο τεύχος τής 31 Μαΐου τού 
περιοδικού σας δημοσιεύθηκε σχό
λιο τού συνεργάτου σας «Παρασκή-
νιος», πού ισχυρίζεται ότι στην «τε
λευταία έκδοσψτθύ τηλεφωνικού 
καταλόγου τών Παρισίων υπάρχει ή 
καταχώρηση «Βασιλική Πρεσβεία 
τής Ελλάδος» και «Βασιλικό Γενικό 
Προξενείο τής Ελλάδος» και ότι 
«αυτή ακόμα τή στιγμή δέν έχει ζη
τηθεί διόρθωση τής καταχωρήσε
ως». 

Λυπούμαστε γιά τή δημοσίευση 
αβασάνιστης πληροφορίας, ή όποια 
δέν είναι ακριβής, όπως αποδεικνύ
εται άπό τήν οικεία σελίδα τού τε
λευταίου τηλεφωνικού καταλόγου 
Παρισίων (εκδόσεως 1979) πού σάς 

ΐΰκΰορομος [κ[] 


