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Η απότοµη οδήγηση στις 
στροφές είναι εξαιρετικά επι-
κίνδυνη – και στην πολιτική. 
Πώς µου ήλθε αυτή η σκέψη 
θα ρωτήσετε. Εχει να κάνει µε 
τις επόµενες κρίσιµες εβδο-
µάδες, οι οποίες ενδέχεται να 
δοκιµάσουν την κυβερνητική 
συνοχή.

Ολα άρχισαν τον περασµένο 
Σεπτέµβριο όταν ξεκίνησε ο 
πολιτικός «χορός» να επανα-
λαµβάνει µονότονα ότι «δεν 
περνάνε άλλα µέτρα». Οταν 
αυτό το λέει ο πρωθυπουργός, 
ο αντιπρόεδρος ή ο υπουργός 
Οικονοµικών ξέρουν πολύ 
καλά τι σηµαίνει. Γνωρίζουν 

ποιες είναι οι δεσµεύσεις της 
χώρας µε βάση τα ήδη ψηφι-
σθέντα µέτρα και ποια είναι τα 
διάφορα σενάρια συµφωνιών 
τα οποία θα µπορούσαν, έστω 
και οριακά, να γίνουν αποδε-
κτά από τους δανειστές µας. 

Αυτό που έχουν όµως οι 
ίδιοι σαν το «τέλος του παι-
χνιδιού» δεν είναι απαραίτητα 
κτήµα του µέσου βουλευτή, 
του µέσου σχολιαστή και βε-
βαίως του µέσου πολίτη. Ο 
βουλευτής πιάνεται από το 
«όχι άλλα µέτρα» και τη γε-
νική ρητορεία εναντίον της 
τρόικας και το πάει πολύ πιο 
πέρα στις κουβέντες που κά-

νει στο καφενείο ή στις κοινω-
νικές εκδηλώσεις στις οποίες 
συµµετέχει. Με άλλα λόγια, 
εκτίθεται και αυτοδεσµεύεται 
ή αυτοπαγιδεύεται σε πολύ 

πιο ακραίες θέσεις από εκεί-
νες που είχαν στο µυαλό τους 
οι ιθύνοντες και έχοντες την 
ευθύνη για τη διαπραγµάτευ-
ση. Ετσι φτάνουµε στο σηµείο 
όπου γίνεται η διαπίστωση ότι 
δεν περνάει απολύτως τίποτα 
από αυτήν τη Βουλή, ούτε καν 
πράγµατα που έχουν να κά-

νουν µε ήδη ψηφισθέντα µέ-
τρα. Αυτή η εικόνα ενισχύει, 
από µια άποψη, τη διαπραγ-
µατευτική θέση της κυβέρνη-
σης στο εξωτερικό.

Από την άλλη έχει βάλει 
την κυβέρνηση στη γωνία, 
περιορίζοντας ασφυκτικά 
κάθε περιθώριο χειρισµού 
ή συµβιβασµού. Θα χρει-
ασθεί να ξοδέψουν σηµα-
ντικό πολιτικό κεφάλαιο οι 
κυβερνώντες για να πείσουν 
τους βουλευτές και την κοι-

νή γνώµη, προκειµένου να 
αποδεχθούν ακόµη και τον 
πλέον εύπεπτο και λογικό 
συµβιβασµό για να γεφυρω-
θεί το χάσµα µε την τρόικα.

Εχουµε ξαναζήσει πρόσφα-
τα τα αποτελέσµατα απότοµων 
στροφών, όπως για παράδειγ-
µα στο τι συνέβη στη Ν.∆. µετά 
τον σχηµατισµό της κυβέρνη-
σης Παπαδήµου και το δεύτε-
ρο Μνηµόνιο. Βουλευτές και 
οπαδοί της Ν.∆. δεν µπόρε-
σαν να παρακολουθήσουν τη 
στροφή της ηγεσίας τους και 
φτάσαµε σε ένα σχίσµα που 
ενίσχυσε τον κ. Καµµένο και 
τη «Χρυσή Αυγή».

Με λίγα λόγια, υπάρχει ο 
κίνδυνος να έχει χαθεί η µπά-
λα µέσα σε ένα κλίµα υπερ-
βολών και αφορισµών. ∆εν 
υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι 
έχει φτάσει η ώρα που η Αθή-
να µπορεί να πατήσει πόδι στη 
διαπραγµάτευση µε την τρόι-
κα και να απαιτήσει χαλάρω-
ση και εκπτώσεις. Αν όµως 
η παραζάλη του πολιτικού 
προσωπικού οδηγήσει είτε 
σε ατύχηµα, δηλαδή απώλεια 
κυβερνητικών βουλευτών, 
είτε σε πλήρη ρήξη µε την 
τρόικα θα είναι προφανές πως 
κάποιος πήρε τη στροφή πολύ 
απότοµα...

Του Αλέξη Παπαχελά Η απότοµη στροφή

Γιατί φοβούνται Σαµαράς - Βενιζέλος; «Η ύβρις ενός 
επικίνδυνου Πρύτανη»

Πόσο ξαφνιάζει η σκληρή στάση των Αντ. 
Σαµαρά και Ευ. Βενιζέλου απέναντι στην 
τρόικα για την απαίτησή της να αρθεί η προ-
στασία της πρώτης κατοικίας από τους πλει-
στηριασµούς; ∆ιότι είναι ίσως η πρώτη φορά 
που οι δύο αρχηγοί ενδέχεται να µην παρα-
βιάσουν αυτή την «κόκκινη γραµµή» ανερυ-
θρίαστα. Άλλωστε, ακόµα και αν η κυβέρ-
νηση νοµοθετήσει τελικά µονοµερώς, δεν 
θα πρόκειται για ανανέωση του ισχύοντος 
πλαισίου, όπως έχουν ζητήσει τα κόµµατα 
της αντιπολίτευσης αλλά και οι βουλευτές της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Γιατί ο Ευ. Βενιζέλος έσπευσε χτες να 
διαµηνύσει από τις Βρυξέλλες ότι εάν δεν 
υπάρξει συµφωνία µε την τρόικα, τότε, από 
κοινού µε τον πρωθυπουργό, θα θέσουν το 
ζήτηµα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο; Γιατί 
οι υπουργοί του Αντ. Σαµαρά, ο ένας µετά τον 
άλλον, δηλώνουν ότι θα πέσει η κυβέρνηση 
αν έρθει «άνοιγµα» των πλειστηριασµών; Η 
απάντηση είναι µάλλον απλή. Πρόκειται για 
τη βεβαιότητα της κυβέρνησης ότι η κοινωνι-
κή έκρηξη που θα πυροδοτηθεί µόλις ο πρώ-
τος ιδιοκτήτης χάσει το σπίτι του, θα επιφέρει 
ραγδαίες εξελίξεις.

«Περιθώρια υποχώρησης δεν υπάρχουν 
εάν πρόκειται οι ρυθµίσεις να απορριφθούν 
στη Βουλή...», σχολίαζαν την περασµένη 
εβδοµάδα συνεργάτες του Ευ. Βενιζέλου. 
«Αν είναι να πέσει η κυβέρνηση, προτιµώ να 
πέσει µαχόµενη», δήλωνε προχτές ο Κ. Μη-
τσοτάκης. 

Ποια όµως είναι η διαφορά ανάµεσα στη 
σηµερινή περίπτωση των πλειστηριασµών 
και στα δεκάδες σκληρά αντικοινωνικά µέ-
τρα που έχουν περάσει τα τελευταία τρία 
χρόνια µετά από απαίτηση της τρόικας; Μή-
πως η κυβέρνηση δεν ανησυχούσε ότι θα 

πέσει όταν αποφασίζονταν περικοπές σε µι-
σθούς και συντάξεις ή όταν αποφασίζονταν 
απολύσεις; Ναι, αλλά τότε ενδεχοµένως να 
ένιωθε περισσότερο ασφαλής ως προς την 
πλειοψηφία της, να εκτιµούσε ότι είχε ακό-
µα αριθµητικά περιθώρια. Αυτά όµως τώρα 
έχουν περιοριστεί απελπιστικά για την κυ-
βερνητική συνοχή. Παρόλο που Μαξίµου και 
Χαρ. Τρικούπη θέλησαν να υποβαθµίσουν 
το γεγονός, η αρχή είχε γίνει µε αφορµή την 
πρόταση µοµφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στις τελευταίες µυστικές δηµοσκοπήσεις 
που έχουν στα χέρια τους στο Μαξίµου, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, η Ν.∆. βρίσκεται 
κατά 2 µονάδες πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 
ο αδύναµος κυβερνητικός «κρίκος», το ΠΑ-
ΣΟΚ, βρίσκεται αρκετά κάτω από το 5%. Ειδι-
κότερα, η αξιωµατική αντιπολίτευση συγκε-
ντρώνει 28,2%, ενώ η Ν∆ 26,3%. ∆εδοµένου 
ότι πλειστηριασµοί, όπως φέρεται να τους 
απαιτεί η τρόικα, δεν περνούν από τις Κ.Ο. 
της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ, η συγκυβέρνηση 
κατανοεί ότι εάν υπήρξε κάποτε στο πρόσφα-
το παρελθόν ένα µοµέντουµ υπέρ της για δι-
εξαγωγή πρόωρων εκλογών, αυτό έχει τώρα 
εξανεµιστεί. 

Επιπλέον, όλες οι εκκρεµούσες απαιτήσεις 
της τρόικας που η κυβέρνηση -αφού πρώτα 
καταφέρει να υπερψηφίσει- καλείται να υλο-
ποιήσει, συµπεριλαµβανοµένης και εκείνης 
για αλλαγές στην προστασία από πλειστηρι-
ασµούς, θα λειτουργούν από εδώ και πέρα 
ακόµα πιο επιβαρυντικά για τα δύο κόµµατα.

Μπροστά στο δίληµµα «εκλογές ή αντάρ-
τικο στην τρόικα», Σαµαράς και Βενιζέλος 
φαίνεται να έχουν επιλέξει να παίξουν καθυ-
στερήσεις, ώστε να αποδυναµωθούν όσο το 
δυνατόν λιγότερο στον αναπόφευκτο δρόµο 
για τις πρόωρες κάλπες.

Με το Πανεπιστήµιο κλειστό, τους φοι-
τητές απογοητευµένους και τους γονείς 
σε απόγνωση, το επιστηµονικό προσωπι-
κό σε υποχρεωτική αργία και τους διοι-
κητικούς στο δρόµο, ο κ. Πελεγρίνης επι-
λέγει την ευθεία προσβολή θεσµών και 
προσώπων χαρακτηρίζοντας , τα Συµ-
βούλια ∆ιοίκησης των ΑΕΙ, ως «πέµπτη 
φάλαγγα του Φράνκο». 

Προσβάλλει τους διακόσιους εξήντα 
Βουλευτές που στήριξαν µια µεγάλη µε-
ταρρύθµιση και θεσµοθέτησαν τα συµ-
βούλια. Προσβάλλει τα πεντακόσια και 
πλέον µέλη των Συµβουλίων των ΑΕΙ της 
Χώρας, προσωπικότητες µε διεθνή κατα-
ξίωση που απoφάσισαν να προσφέρουν 
ανιδιοτελώς στην προσπάθεια πατρίδα 
για την αναβάθµιση της ανώτατης παι-
δείας µας, και καταξιωµένους καθηγητές 
που µε διαφανείς διαδικασίες εξέλεξαν οι 
συνάδελφοι τους σε κάθε Ίδρυµα. 

Οι απαράδεκτοι χειρισµοί της Κυβέρ-
νησης στα θέµατα της παιδείας, από την 
ανάληψη των καθηκόντων της και οι του-

λάχιστον ατυχείς νοµοθετικές πρωτοβου-
λίες και επιλογές σε πρόσωπα , δεν απαλ-
λάσσουν τον κ. πρύτανη από τις ευθύνες 
του για την αποτελεσµατική διοίκηση του 
πανεπιστηµίου, το οποίο παραµένει και 
θα µπορούσε σήµερα να είναι απολύτως 
«αυτοδιοίκητο», αν επεδείκνυε σεβασµό 
στους νόµους και την εκ καθήκοντος πι-
στή εφαρµογή τους. 

Για παράδειγµα:
Αν κάθε ΑΕΙ είχε καταρτίσει τον «Ορ-

γανισµό» και τον «Κανονισµό Λειτουργί-
ας» του Ιδρύµατος, όπως προέβλεπε ο Ν. 
4009/2011, και στους χρόνους που αυτός 
προέβλεπε, θα είχε προ πολλού κατοχυ-
ρώσει πλήρως την εύρυθµη λειτουργία 
του και µαζί τις θέσεις του διοικητικού 
προσωπικού που θεωρούσε αναγκαίες 
και σήµερα χάνονται. 

Αυτά ας τα λάβουν υπόψη όσοι προτι-
µούν την εξυπηρέτηση µικροκοµµατικών 
στοχεύσεων από την πραγµατική υπηρέ-
τηση του υψηλής ποιότητας, δηµόσιου 
πανεπιστηµίου, για όλους.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα συµπε-
ράσµατα της διεθνούς έρευνας PISA για 
τις µαθητικές επιδόσεις των 15χρονων 
Ελληνόπουλων. Η Ελλάδα κατρακύλησε 
17 ολόκληρες θέσεις – από την 25η στην 
42η, ανάµεσα σε 65 χώρες – από το 2009 
ώς το 2012. Η κατάρρευση των µαθητι-
κών επιδόσεων συµπίπτει µε τα χρόνια 
της κρίσης και των Μνηµονίων και είναι 
προφανές ότι η οικονοµική δυσπραγία 
έχει παίξει σηµαντικό ρόλο σε αυτή την 
απογοητευτική εξέλιξη. 

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει αµέσως 
το µήνυµα: οι Ελληνες έχουµε χάσει πολ-
λά µέσα στα τέσσερα χρόνια της κρίσης. 
∆εν αντέχουµε όµως να χάσουµε µία 
ολόκληρη γενιά: τα παιδιά που τώρα φοι-
τούν στα σχολεία είναι η ελπίδα µας για 
µια καλύτερη Ελλάδα. Η παιδεία πρέπει 
να γίνει επιτέλους προτεραιότητα όλων 
και να βγει από την κοµµατική αντιπα-

ράθεση: όπως έδειξε και η υπόθεση των 
πανεπιστηµίων, απαιτούνται σχέδιο, διά-
λογος και συνεννόηση!

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ!


