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  πάρχει περίπτωση να παρακολου-
θήσει κανείς κομματικό συνέδριο
χωρίς να είναι μέλος του κόμματος

που διοργανώνει το συνέδριο; Οχι. Εκτός
αν μιλάμε για το κόμμα που φαίνεται
ότι έχει στο μυαλό του ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Την Παρασκευή το απόγευμα
στο εκθεσιακό κέντρο που φιλοξενούσε
το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
βρέθηκαν περίπου 3.000 μη μέλη του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης με την ιδιότητα του «παρατη-
ρητή». Ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί οι άν-
θρωποι; Ποιος τους κάλεσε, και αν δεν
έχουν άμεση σχέση με το κόμμα, γιατί
τους ενδιέφερε τόσο πολύ να λάβουν
μέρος σε μια καθαρά κομματική διαδι-
κασία που δεν ακούγεται ως η πιο συ-
ναρπαστική επιλογή για ένα πρώιμα
καλοκαιρινό τριήμερο;

Το καθεστώς του «παρατηρητή» ήταν
προφανώς ο μόνος τρόπος που διέθετε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εμπλου-

τίσει κάπως την ανθρωπογεωγραφία
ενός κουρασμένου μηχανισμού που
τρέφεται συνήθως από το παρασκήνιο
και την «καμαρίλα», όπως έδειξε η πρό-
σφατη θλιβερή ιστορία με την ΟΝΝΕΔ.
Ηταν άνθρωποι που δεν αποκλείεται
να μην είχαν ψηφίσει ποτέ στη ζωή
τους Νέα Δημοκρατία αλλά μπήκαν
στον κόπο να προσέλθουν στις πρό-
σφατες εσωκομματικές εκλογές για να
προσδώσουν δυναμική στο αουτσάιντερ
της διαδικασίας. Αυτό που λίγοι ανέμε-
ναν ήταν πόσο σημαντική θα αποδει-
κνυόταν αριθμητικά η συμβολή τους
στην αναπάντεχη ανάδειξη του Μη-
τσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Και ο νέος πρόεδρος της Νέας Δη-
μοκρατίας τούς κάλεσε στο συνέδριο

για να τους ευχαριστήσει; Οχι. Θα μπο-
ρούσε να βρει έναν λιγότερο «επίσημο»
τρόπο και σίγουρα έναν πιο «συμβολικό».
Γιατί 3.000 «παρατηρητές» δίπλα σε ένα
σώμα 5.000 στενά κομματικών συνέδρων
(ex officio και εκλεγμένων) δύσκολα
εκλαμβάνεται ως συμβολική κίνηση.

Στην πραγματικότητα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προσπάθησε να βάλει την
«κοινωνία» στο κόμμα «από την πίσω
πόρτα». Και το πέτυχε. Ισως γιατί το
αποτόλμησε όσο κρατάει ακόμα το mo-
mentum της εκλογής του. Περπατώντας
την Παρασκευή στους διαδρόμους του
εκθεσιακού κέντρου, έπεφτες διαρκώς
πάνω σε πρόσωπα ανθρώπων που δύ-
σκολα μπορείς να τους φανταστείς κλει-
σμένους σε τοπικές και μπαρουτοκα-

πνισμένα κομματικά γραφεία. Επίσης,
έβλεπες πολλούς νέους και νέες που
δεν έδειχναν να έχουν το μυαλό τους
στην επόμενη εκδρομή της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
στη Μύκονο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε πολύ
καλά ότι δεν θα είχε μέλλον στο κόμμα
που «κληρονόμησε» αν ο ίδιος συμβι-
βαζόταν με τις παθογένειες της κομμα-
τικής ζωής. Ξέρει επίσης πως το κόμμα
που κληρονόμησε δεν θα είχε κανένα
σπουδαίο μέλλον αν το μαχαίρι δεν έμ-
παινε βαθιά στο κόκαλο. Το ρίσκο που
παίρνει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας
δεν είναι μικρό. Αλλά στις εποχές που
ζούμε η αναγέννηση των αστικών κομ-
μάτων έχει νόημα μόνο μέσα από τομές
και γενναίες ρήξεις με το παρελθόν.
Ολα τα υπόλοιπα έχουν ήδη πεθάνει
και οι τελευταίοι που το αντιλαμβάνονται
είναι συνήθως οι κομματικοί γραφει-
οκράτες, ανεξαρτήτως ιδεολογίας και
πολιτικού αυτοπροσδιορισμού.

Υ

 μεγαλύτερη ζημιά που έκανε η
ιδεολογική κυριαρχία της Αριστε-
ράς στον τόπο, δεν ήταν οικονο-

μική. Αυτή μπορεί να διορθωθεί με με-
ρικά δισ. παραπάνω· φυσικά από τους
επιπλέον φόρους μας, που οι περήφανοι
«διαπραγματευτές» επιβάλλουν στον
ελληνικό λαό. Δεν θα είναι καν εθνική,
αν και τα παλικάρια της «πρώτης φοράς»
–ντυμένα με στολές παραλλαγής ή όχι–
το παλεύουν με θέρμη. Η μεγαλύτερη
ζημιά στον τόπο είναι η κατακρεούργηση
των λέξεων και των εννοιών, δηλαδή
των εργαλείων που έχουμε να πορευό-
μαστε και να συμβιώνουμε.

Δεν αναφερόμαστε στις έννοιες της
παραγωγικότητας, της αξιολόγησης,
της επιχειρηματικότητας κ.λπ. Αυτές
είναι από «καπιταλιστικές» μέχρι «νε-
οφιλελεύθερες» και, φυσικά, τις απο-
στρέφονται όλοι. Δεν αναφερόμαστε
ούτε στις έννοιες της νομιμότητας, του
δικαιώματος όλων να ομιλούν, του δι-
καίου που παράγει η πλειοψηφία κ.ά.
Αυτές είναι «αστικοδημοκρατικές» και

χρειάζονταν στην Αριστερά μόνο την
εποχή που ήταν κυνηγημένη και τώρα
τις συκοφαντεί με περίτεχνα μεταμον-
τέρνα ευφυολογήματα, ή την γκράντε
Μήλεια (βλέπε Γιάννης Μηλιός) θεωρία
ότι «η επανάσταση παράγει δίκαιο».
Δεν αναφερόμαστε καν σε σοσιαλδη-
μοκρατικές έννοιες. Το κράτος πρόνοιας
είχε κακοπάθει επί πολλά έτη, ως «κα-
πιταλιστικό τερτίπι». Κατά τον ίδιο
τρόπο θάφτηκε και η έννοια της ευα-
σφάλειας, που ήταν η μόνη σοσιαλδη-
μοκρατική απάντηση στη θύελλα της
παγκοσμιοποίησης.

Θα αναφερθούμε, όμως, στην έννοια
της «αλληλεγγύης», που έγινε παιγνίδι
στα χέρια διάφορων τραμπούκων, οι
οποίοι δηλώνουν (αληθώς; ψευδώς;) ότι
θέλουν να βοηθήσουν κάποιους κατα-
πατώντας βάναυσα τα δικαιώματα άλ-

λων. Αυτό έμαθε με τον σκληρό τρόπο
και η ιδιοκτήτρια του κτιρίου που στέ-
γαζε το ξενοδοχείο City Plaza στην
Αχαρνών. Η κ. Αλίκη Παπαχελά, η οποία
αν και συμμετείχε σε διάφορες δράσεις
του Κινήματος των Αλληλέγγυων έγραψε
στο facebook: «Αναγκάζομαι να κάνω
δημοσίευση που δεν θα ’θελα, επειδή
μαθαίνω ότι έχει γίνει και σελίδα καλέ-
σματος αλληλέγγυων στο facebook για
να στηρίξουν την κατάληψη του ξενο-
δοχείου City Plaza στην Αχαρνών. To
ξενοδοχείο είναι ιδιοκτησίας μου, δεν
είναι εγκαταλελειμμένο, προσπαθώ εδώ
και χρόνια να το πουλήσω... Το κτίριο
δεν είναι εγκαταλελειμμένο, ούτε κα-
τασχεμένο ούτε δημευμένο. Δεν έχει
υποθήκες και τα χρέη του αφορούν τα
ΕΝΦΙΑ και τα πανωτόκια του τα τελευ-
ταία χρόνια που δεν υπήρχαν έσοδα

για να πληρωθούν οι μνημονιακοί φόροι
και τα Ταμεία, που αφορούν αποκλει-
στικά εμένα, γιατί είμαι η μόνη εργα-
ζόμενη της εταιρείας μου. Αλλοι εργα-
ζόμενοι που να τους χρωστάω δεν υπάρ-
χουν ούτε πιστωτές. Αρκετά με τα ψέ-
ματα που διαδίδετε».

Φυσικά, μετά την καταγγελία της,
δέχθηκε βροχή λεκτικών επιθέσεων
από τους επαναστάτες που κυκλοφορούν
με διάφορα ψευδώνυμα και είναι πιο
«αλληλέγγυοι» από την ίδια. Το γεγονός
ότι το κτίριο, όντας υπό κατάληψη, δεν
μπορεί να πωληθεί και η ίδια κινδυνεύει
με προσωποκράτηση για υπέρογκα χρέη
προς την εφορία, δεν συγκινεί τους
«επαναστάτες». Το βασικό είναι να κά-
νουν το «επαναστατικό» τους κομμάτι,
αδιαφορώντας φυσικά αν ακόμη μία
χρήσιμη για το κοινωνικό σύνολο έννοια,
αυτή δηλαδή της «αλληλεγγύης», κα-
τακρεουργείται βάναυσα.

Τελικώς, ίσως έπρεπε να γίνει κι αυτό
για να καταλάβουμε με ποια «Πρόοδο»
έχουμε μπλέξει...

Η Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ
T ΟΥ Π Α Σ ΧΟΥ Μ Α ΝΔ ΡΑ Β Ε Λ Η

Γ Ν Ω Μ Η
T ΟΥ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Ρ Η Γ Ο Π ΟΥΛΟΥ

Κατακρεουργώντας τις έννοιες

Το «πείραμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ*

  λήθεια, γιατί να επανέλθουμε στις
επιτροπές δημοσίων εκπαιδευτι-
κών για τη διενέργεια απολυτη-

ρίων εξετάσεων ιδιωτικών γυμνασίων
- λυκείων; Γιατί δεν αναπτύσσουμε την
ικανότητα να βλέπουμε, να αναλύουμε
και να μελετάμε τι συμβαίνει γενικότερα
στον χώρο της εκπαίδευσης; Ποιος
είναι ο δείκτης της ακαδημαϊκής απο-
τελεσματικότητας του κάθε σχολείου;

Εξαρχής θα θέλαμε να επισημά-
νουμε ότι ως εκπαιδευτικός οργανισμός
είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε οποι-
αδήποτε επιτροπή εξετάσεων, προ-
κειμένου να ελέγξει τις επιδόσεις των
μαθητών μας σε προφορικές ή γραπτές
εξετάσεις. Εκτιμούμε όμως ότι η συγ-
κεκριμένη επιλογή οδηγεί σε έναν
προβληματικό διαχωρισμό δημόσιας
και ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς οι
δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
είναι προσωπικότητες ανεξάρτητες,
λειτουργοί της εκπαίδευσης, και αξιο-
λογούν τους μαθητές τους σύμφωνα
με το νομοθετικό πλαίσιο και τη συ-
νείδησή τους.

Το υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και
Θρησκευμάτων κατέχει, μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας myschool, όλα
τα αποδεικτικά στοιχεία για τις απο-
κλίσεις μεταξύ σχολικής βαθμολογίας
και επιδόσεων των μαθητών στις πα-
νελλήνιες εξετάσεις. Θα προτείναμε

λοιπόν να διενεργήσει έρευνα για την
αξιολόγηση αυτών των αποκλίσεων,
καθώς τα αποτελέσματα των Πανελ-
λαδικών Εξετάσεων είναι αδιαμφισβή-
τητα και αποδίδουν την ακαδημαϊκή
ποιότητα και αποτελεσματικότητα κάθε
σχολείου, δημόσιου και ιδιωτικού.

Μία πρόταση λοιπόν: Θα πρέπει στα
σχολεία τα οποία βρίσκονται πολύ κάτω
από τον μέσο πανελλήνιο δείκτη επι-
τυχίας στις Πανελλαδικές να διαμορ-
φωθούν προϋποθέσεις επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να αυ-

ξηθεί η αποτελεσματικότητα της διδα-
σκαλίας, χωρίς να παραγνωρίζει κανείς
τους κοινωνικούς και οικονομικούς πα-
ράγοντες που επηρεάζουν τη μαθησιακή
δυναμική των παιδιών. Στην προσπά-
θεια αυτή είναι απαραίτητη η παιδα-
γωγική υποστήριξη των πανεπιστημίων
και των ερευνητικών κέντρων.

Θα μπορούσε επιπρόσθετα να συ-
σταθεί μια επιτροπή δημόσιων και
ιδιωτικών σχολείων που θα μελετήσει
τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
ζυμώσεις για τον σχεδιασμό ενός ανα-
λυτικού προγράμματος που θα συγ-
κλίνει με τα αναλυτικά προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα δια-
παιδαγωγεί τον ελεύθερο Ελληνα και
τον Ευρωπαίο πολίτη.

Σε έναν τέτοιο σχεδιασμό, η λύση
για την αναβάθμιση του απολυτηρίου
του γυμνασίου και του γενικού λυκείου,
αλλά και για την ισότιμη αντιμετώπιση
όλων των μαθητών, δημοσίων και ιδιω-
τικών σχολείων όλων των περιοχών
της χώρας, είναι η θεσμοθέτηση του
εθνικού απολυτηρίου, το οποίο θα προ-
κύπτει αποκλειστικά από πανελλαδικού
τύπου εξετάσεις στη Γ΄ Γυμνασίου και
στη Γ΄ Λυκείου.

*Ο κ. Eλευθέριος Γείτονας είναι ιδρυτής και γε-
νικός διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα
στη Βάρη Αττικής.

Α

Για μια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Κ Α Τ ’  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ν
T ΟΥ Μ Π Α Μ Π Η Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι ΟΥ

Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΛΥΔΑΚΗ*

  σως αποτελούμε παγκοσμίως
μοναδική περίπτωση χώρας,
η οποία αξιολογείται συνο-

λικά από εξωτερικούς αξιολο-
γητές (τρόικα - ΔΝΤ) με αυστηρά
κριτήρια και με επώδυνες επι-
πτώσεις στους πολίτες, αλλά
αρνούμαστε πεισματικά να
εφαρμόσουμε την αξιολόγηση
στην καθημερινότητα, στις
υπηρεσίες του Δημοσίου και
στο εργαζόμενο προσωπικό.

Για παράδειγμα, στον χώρο
του ΕΣΥ η έλλειψη αξιολόγησης
υπηρεσιών και εργαζομένων
(ιατρών) δεν καταπατά μόνο
την αρχή της αξιοκρατίας, αλλά
έχει και άμεση επίπτωση στην
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Με μία κουβέντα: η συνειδητή
έλλειψη μηχανισμών αξιολόγη-
σης εκθέτει τους ασθενείς σε
ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας.

Ο νόμος του ΕΣΥ 3754/2009
περί περιγραφής εργασιακών
σχέσεων ιατρών επί της ουσίας
κατάργησε την αξιοκρατική
εξέλιξη των ιατρών και έθεσε
ως μοναδική ουσιαστική προ-
ϋπόθεση για εξέλιξη σε ανώτερο
μισθολογικό και διοικητικό βαθ-
μό τη χρονική τους προϋπηρε-
σία στο ΕΣΥ (!). Την παρούσα
περίοδο της οικονομικής κρίσης,
λόγω της αναστολής των (αξιο-
κρατικών) προσλήψεων μονί-
μων ιατρών, επικράτησε ο θε-
σμός των καλύψεων των ιατρι-
κών κενών με «επικουρικούς»
ειδικευμένους ιατρούς με μο-
ναδικό κριτήριο επιλογής τους
τη χρονική σειρά υποβολής αί-
τησης στο υπουργείο σε κάθε
προκηρυσσόμενη θέση. Δεδο-
μένου ότι ούτε κατά τη φάση
της πρόσληψης των αποφοίτων
ιατρικής για ειδικότητα σε νο-
σοκομείο ακολουθείται κάποιο
θεσμοθετημένο κριτήριο επι-
λογής, στη σημερινή ελληνική
πραγματικότητα η μόνη ουσια-
στική κρίση των ιατρών έχει
καταλήξει να γίνεται στο στάδιο
των πανελληνίων εξετάσεων
για την εισαγωγή των φοιτητών
στην Ιατρική Σχολή!

Μέσα στο δημόσιο σύστημα
θα έπρεπε, συνειδητά και θε-
σμικά, να εξασφαλίζεται η αξιο-
κρατία (meritocracy), αλλά τε-
λικά επικρατεί η μετριοκρατία
(mediocracy). Αποτέλεσμα αυ-
τής της θέσμισης είναι οι κα-
λύτεροι - κινητοποιημένοι επαγ-
γελματίες να γίνονται διαχρο-
νικά μέτριοι, λόγω της μη λει-
τουργίας της αρχής της επιβρά-
βευσης της επιτυχούς συμπε-
ριφοράς και επανεξέτασης (τι-
μωρίας) της καθ’ έξιν αντιπα-

ραγωγικής απόδοσης. Αυτή η
κατάληξη θεωρείται ότι είναι
το αποτέλεσμα συνδικαλιστι-
κών πιέσεων, αγκυλώσεων και
συμβιβασμών με τις εκάστοτε
πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες χά-
ριν πελατειακής εξυπηρέτησης
κομματικών, συνδικαλιστικών,
οικονομικών ή προσωπικών
συμφερόντων αδυνατούν να
υιοθετήσουν και, το κυριότερο,
να επιβάλουν τις απαραίτητες
τομές στη σχεδίαση, στη στο-
χοθεσία, στον συντονισμό και
στην αξιολόγηση εργαζομένων
και υπηρεσιών στο Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας. Η αποτυχία σχε-
διασμού χάρτη υγείας στη ελ-
ληνική επικράτεια οφείλεται
και σε διαχρονικά συμφέροντα
(κομματικά, οικονομικά, τοπι-
κιστικά κ.λπ.), που αντιδρούν
στην ορθολογική αλλαγή του
συστήματος ανάλογα με τις επι-
μέρους πραγματικές ανάγκες
του πληθυσμού.

Τον τελευταίο καιρό (εποχή
της κρίσης), το εργασιακό sta-
tus των εργαζομένων (ιατρών,
νοσηλευτών) εντός των νοσο-
κομείων έχει επιδεινωθεί ση-

μαντικά λόγω α) της σημαντι-
κής αύξησης εργασιακού φόρ-
του σε συνδυασμό με τη συ-
νεχιζόμενη υποστελέχωση και
στενότητα από πλευράς πόρων,
β) των συνεχών τριβών και
συγκρούσεων μεταξύ των ενα-
πομεινάντων λειτουργών εξαι-
τίας της μη τήρησης ή ανυ-
παρξίας ξεκαθαρισμένων κα-
θηκοντολογίων ή διαδικασιών,
γ) της αδυναμίας επιβολής δι-
οικητικών λύσεων (έλλειψη δι-
οικήσεων ή ανεπαρκής διοι-
κητική βούληση) σε αναδυό-
μενα προβλήματα, που είναι
αδύνατον πλέον να καλυφθούν
κάτω από το χαλί, όπως γινόταν
παλαιότερα...

ΥΓ.: Τα παραπάνω ισχύουν
και για όλους τους τομείς του
Δημοσίου, οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες στους πολίτες.

*Ο κ. Χαρ. Λυδάκης είναι παθολόγος,
διευθυντής Β  ́Παθολογικής Κλινικής
και του τμήματος επειγόντων περιστα-
τικών Βενιζελείου Νοσοκομείου.
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Η μη αξιολόγηση στο ΕΣΥ
έχει σοβαρές επιπτώσεις

  ς κάνουμε μια άσκηση δια-
σταυρούμενων πιθανοτήτων,
προσεγγίζοντας τις πιθανές

απαντήσεις στην ερώτηση των
ημερών: «Μπορεί να περάσει ο
Τσίπρας όσα ζητούν οι θεσμοί προ-
κειμένου να υπάρξει συμφωνία;».

Η πρώτη απάντηση είναι ότι
«Ναι, μπορεί!». Η πλειοψηφία θα
διατηρήσει τη συνοχή της. Το
πολυνομοσχέδιο θα εγκριθεί, χω-
ρίς τη συναίνεση της μείζονος
αντιπολίτευσης. Η ανακοίνωση
του Eurogroup θα δρομολογήσει
ένα θετικό σπιράλ εξελίξεων.

Η δεύτερη προσέγγιση είναι
«Οχι, δεν θα υπάρξει συμφωνία».
Στην περίπτωση αυτή ο κ. Τσί-
πρας δεν θα πάει στη Βουλή. Ο
φόβος θα επανέλθει, ακόμη πιο
πρωτόγονος, από εκείνη την πε-
ρίοδο που οδήγησε την κυβέρ-
νηση στην επιβολή των capital
controls. Η μεγάλη διαφορά τώρα
είναι ότι οι έλεγχοι εμποδίζουν
την αφαίμαξη των λογαριασμών.
Η κυβέρνηση θα μειώσει αμέσως
το ποσό που μπορεί κανείς σή-
μερα να μετατρέψει από ηλε-
κτρονικό χρήμα σε χαρτονόμι-
σμα, πιθανόν μέχρι τα 120 ευρώ,
ίσως και χαμηλότερα τις αμέσως
επόμενες μέρες. Οι εισαγωγές,
που έχουν περιοριστεί ήδη δρα-
στικά, θα σταματήσουν εντελώς
εντός ολίγων ωρών.

Μεταξύ των δύο αυτών σενα-
ρίων, η κυβέρνηση έχει κάθε
λόγο να επιλέξει το πρώτο. Η κα-
τάσταση εξομαλύνεται, το κυ-
βερνητικό σχήμα σταθεροποιεί-
ται στην εξουσία και ο πρωθυ-
πουργός ενδυναμώνει τη θέση
του σε ομάδες του εκλογικού σώ-
ματος που είναι εξαιρετικά επι-
φυλακτικές απέναντί του. Η αν-
τιπολίτευση καταγγέλλει, στα
λόγια, την επερχόμενη λιτότητα,

διατηρεί όμως χαμηλούς τόνους
έναντι της ελπίδας.

Ομως, η εξέλιξη εξαρτάται κυ-
ρίως από τη στάση όσων βου-
λευτών συμμετέχουν ταυτόχρονα
στην ομάδα στελεχών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ γνωστή με το αριθμητικό
«53+», εξέχον στέλεχος της οποί-
ας είναι ο κεντρικός διαπραγμα-
τευτής Ευκλείδης Τσακαλώτος,
υπουργός Οικονομικών.

Αν οι «53+» υπερψηφίσουν,
πολύ δύσκολα μπορούν να κα-
τακεραυνώσουν τον κ. Τσίπρα
όταν θα παρουσιαστεί στο επι-
κείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν όμως καταψηφίσουν, πρέπει
να παραιτηθούν από τις βουλευ-
τικές έδρες που κατέχουν, ώστε
να τοποθετήσει το Μαξίμου τους
«δικούς τους»

Αν όμως οι «53+» επιλέξουν
τη σύγκρουση με τον κ. Τσίπρα,
θα τους είναι πολύ δύσκολο να
χάσουν την εκπροσώπησή τους
στο κοινοβούλιο. Γνωρίζουν άρι-
στα ότι η συνύπαρξη με τους
προεδρικούς θα έχει καταστεί
αβίωτη. Είναι λογικό να επιλέξουν
τον δρόμο του Παναγιώτη Λα-
φαζάνη, χωρίς όμως, αν τα κα-
ταφέρουν, να έχουν χάσει τις
έδρες τους.

Η δυνατότητα του κ. Τσίπρα
να αντιδράσει στις αποφάσεις
των «53+» είναι ελάχιστη. Η κα-
λύτερη λύση για την ομάδα του
είναι να αντικαταστήσει τους
διαφωνούντες της παράταξής
του με βουλευτές που θα του προ-
σφέρει η μικρή αντιπολίτευση.
Στο κάτω-κάτω, μετά τη συμφω-
νία με τους Ευρωπαίους, ελάχι-
στες διαφορές θα έχει με το «πα-
τριωτικό ΠΑΣΟΚ», η «Πυξίδα» του
οποίου είναι φανερά προσανα-
τολισμένη στο πρόσωπο του νυν
πρωθυπουργού.

Α

Εξω οι «53+»,
μέσα η «Πυξίδα»

Η λύση για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών είναι η θεσμοθέτηση του
εθνικού απολυτηρίου.

EU
RO

KI
N

IS
SI

/Τ
ΑΤ

ΙΑ
Ν

Α 
Μ

Π
Ο

ΛΑ
ΡΗ

<<<<<<

Τα αποτελέσματα των Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων είναι
αδιαμφισβήτητα και αποδί-
δουν την ακαδημαϊκή ποι-
ότητα και αποτελεσματικό-
τητα κάθε σχολείου, δημόσι-
ου και ιδιωτικού.

<<<<<<

Η αποτυχία σχεδια-
σμού χάρτη υγείας
οφείλεται και σε δια-
χρονικά συμφέροντα –
κομματικά, οικονομι-
κά, τοπικιστικά κ.ά.
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