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Ο «λογιστής» και οι Ροβεσπιέροι

Τα μττλόκα των άνενδοτων ξεφούσκωσαν εύκολα

Του Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΞ επισή- 
μανε, στην «18η Μπρυμέρ 

τον Λουδοβίκον Βοναπάρτη», ό
τι όταν ολοκληρώθηκε η ηρωική 
περίοδος της Γαλλικής Επανά
στασης τελείωσε και η ανάγκη 
των μεγάλων ενεργειών, των με
γάλων λόγων και των μεγάλων 
συμβολισμών και η ισχύς μεταβι
βάστηκε από τους μεγάλους πο
λιτικούς πρωταγωνιστές στην 
πραγματική βάση της νέας τάξης 
πραγμάτων, που ήταν οι άνθρω
ποι της οικονομίας. Η εξουσία 
πέρασε από τα φλέγόμενα οδο
φράγματα στα ψυχρά γραφεία 
των τραπεζιτών και την θέση των 
ξεβράκωτων αγωνιστών κατέλα
βαν οι λογιστές του νέου καθε
στώτος.

Θα ήταν βέβατα υπερβάλλου- 
σα αναλογία να θεωρήσουμε όττ 
η «εποχή Σημίτη» μπορεί να πε
ριγράφει με παρόμοιους όρους. 
Αν πιστέψει όμως κανείς τη ρη
τορική στο εσωτερικό του Πα- 
ΣοΚ, μπορεί προς σπγμήν να ε- 
ξαπατηθεί: να θεωρήσει δηλαδή 
ότι οι κκ. Μ. Γικόνογλου ή Γ. 
Δασκαλάκης μόλις πέρασαν τη 
δοκιμασία μιας εσωκομματικής 
Βάρκιζας και αναγκάστηκαν να 
καταθέσουν κλαίονιες τα τιμημέ- 
να όπλα του αντάρτικου, ενώ 
διάφοροι παγεροί λογιστές, ό
πως ο υφυπουργός Οικονομικών 
κ. Νίκος Χρισιοδουλάκης, ανέ- 
λαβαν τη μεθοδική συντριβή των 
λαϊκών καταχτήσεων, που είχαν 
επιτύχει οι εντόπιοι Ροβεσπιέ- 
ροι, Μαρά και Σεν Ζυστ της κοι
νωνικής επανάστασης.

Είναι προφανές ότι η αναλο
γία είναι γελοία. Αλλά είναι εξί
σου εμφανές ότι το κεντρικό πο
λιτικό ζήτημα του ΠαΣοΚ, γύρω 
από το οποίο περιστρέφεται η 
κυβερνητική επιτυχία και η κομ
ματική του επιβίωση, είναι η σχέ
ση του κόμματος με την κοινω
νία. Η λεγάμενη «αριστερή αντι
πολίτευση» του «κοινωνικού Πα
ΣοΚ» θεωρεί σπ η εκσυγχρονι- 
σπκή πολιτική αποκότπει το Πα
ΣοΚ από τα παραδοσιακά του 
κοινωνικά ερείσματα, όπως οι α
γρότες, η νεολαία, οι μικρομε- 
σαίοι και οι εργαζόμενοι του ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα. Περισ
σότερο οξύ και εναργές από το 
κείμενο των «5» (Κοτσακάς, Χα- 
ραλάμπους, Κατσέλη κλπ.), που 
κατετέθη στην Κεντρική Επιτρο
πή, ήταν το κείμενο των 24 στε
λεχών της Νεολαίας ΠαΣοΚ, που 
βασικός του συντάκτης φέρεται 
ο δραστήριος κ. Κώστας Μπά- 
στας. Τα 24 μέλη του Κεντρικού 
Συμβουλίου της Νεολαίας Πα
ΣοΚ καταγγέλλουν «την απομά
κρυνση της οργάνωσης από 
την κοινωνία και το μαζικό κί
νημα, την αποϊδεολογικοποίη- 
ση, την απουσία πολιτικού προ
βληματισμού κτλ.». Φωτογραφί
ζουν με λίγα λόγια τον «λογιστή», 
χωρίς να τον κατονομάζουν.

0  κ. Κώστας Σημίτης δεν α
νήκει σιο είδος των πολιτικών 
που προτιμά να αποσιωπά ή να 
παρακάμπτει τα θέματα. Στην ει
σήγησή του στην Κεντρική Επι
τροπή βάθυνε σιο ζήτημα πολύ 
πιο ουσιαστικά από τους επικρι
τές του. Ο Πρωθυπουργός, αφού 
έδωσε με αδρό τρόπο τα βασικά 
χαρακτηρισπκά της ελληνικής 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, 
«που είναι διαφορετική από ε
κείνη στις αναπτυγμένες βιομη
χανικές κοινωνίες», τόνισε: «Το 
να σταθείς μ ε ειλικρίνεια απέ
ναντι σε μια ιστορική εξέλιξη ό
που οι ταξικές οριοθετήσεις 
δεν έχουν την καθαρότητα πα
λαιών εποχών, όπου οι κοινωνι

κές διαστρωματώσεις παίρνουν 
διαφορετική μορφή, δεν ση
μαίνει και κοινωνική στροφή  
ούτε άρνηση κοινωνικών δυνά
μεων. Αντιθέτως σήμερα, πε
ρισσότερο παρά ποτέ σε μια 
κοινωνία σε διαρκή αλλαγή, 
χρειάζεται να διαμορφώσουμε 
μια μεγάλη κοινωνική πλειοψη- 
φία που να εδράζεται στις 
πραγματικά παραγωγικές δυνά
μεις του τόπου. Και αυτό απαι
τεί να διαφοροποιηθούμε από 
συντεχνιακές πρακτικές, την 
παραοικονομία, τους πελάτες 
του κράτους παροχών. Ο κοινω
νικός συνασπισμός του ΠαΣοΚ 
θα οικοδομείται στις δυνάμεις 
της εργασίας, της παραγωγής, 
του πνεύματος και του πολιτι
σμού και δεν θα οικοδομείται 
πια γύρω από το κράτος παρο
χών, την πελατειακή σχέση, τη 
συντεχνιακή οργάνωση της κοι
νωνίας. (...) Αυτό το ξεκαθάρι- 
σμα, για το ποια είναι η βάση 
μιας προοδευτικής και εκσυγ
χρονιστικής παράταξης, είναι ό
χι απλώς αναγκαίο αλλά αποτε
λεί θέση αρχής για μια σύγχρο
νη Αριστερά».

0  τρόπος που σκέπτεται και 
δρα ο κ. Κώστας Σημίτης συνι- 
σιά ήδη μια ουσιώδη τομή συ
γκριτικά με τον κυρίαρχο πολιτι

κό λόγο της μεταπολίτευσης. Για 
πρώτη φορά τα πράγματα λέγο
νται με το όνομά τους: την αφη- 
ρημένη έννοια λαός αντικατέστη
σε η κοινωνία. Η συζήτηση και η 
δράση προσδιορίζονται με συ
γκεκριμένη αναφορά των κοινω
νικών συμμαχιών που επιδιώκο
νται, ενώ ονοματίζονται με ακρί
βεια τα κοινωνικά μορφώματα 
με τα οποία θα υπάρξει σύγκρου
ση. Αυτή η σύγκρουση αφορά 
και το εσωτερικό του ΠαΣοΚ. 
Δεν ήταν χαριτολόγημα της κ. 
Βάσως Παπανδρέου όταν, σιη 
συνεδρίαση της Επιτροπής για 
τον Κοινωνικό Διάλογο το βράδυ 
της Πέμιπης σιη Χαριλάου Τρι- 
κούπη, επισήμανε, παρουσία και 
του κ. Σημίτη, ότι «μάλλονχρεια
ζόμαστε και έναν κοινωνικό 
διάλογο μέσα στο ΠαΣοΚ».

Αυτή η σαφήνεια λόγου αρχί
ζει να μεταφράζεται σε σαφή
νεια πολιτικών επιλογών. Το ενι
αίο μισθολόγιο του κ. Χριστο- 
δουλάκη δεν είναι προφανώς 
κάποια επανάσταση. Είναι όμως 
ο πρώτος σαφής εξορθολογι- 
σμός ενός δαιδαλώδους, αδια
φανούς και εκτρωματικού, σπς 
αδικίες και εύνοιες που περιείχε, 
μισθολογικού καθεστώτος, που 
αποτελεί την αναγκαία απαρχή 
ενός ριζικού εκσυγχρονισμού

των σχετικών λειτουργιών της δι
οίκησης. Εδώ εκδηλώθηκαν ήδη 
συγκρούσεις. Και θα υπάρξουν 
και άλλες. Κάποτε όμως έπρεπε 
να τελειώσουμε με το «ντοβλέτι» 
και να αποκτήσουμε σύγχρονο 
κράτος.

Στην ίδια κατεύθυνση ορθο
λογισμού, που αλλάζει «συνήθει
ες» 170 ετών, είναι το περίφημο 
Ε9 του κ. Γ. Δρυ, σε συνδυασμό 
με τη σταθερή επέκταση των πι
λοτικών προγραμμάτων του Κτη
ματολογίου, που δείχνει επίσης 
να προχωρεί παρά τις αντιδρά
σεις. Η αποσαφήνιση του καθε
στώτος της αστικής ιδιοκτησίας 
και των χρήσεων γης αποτελεί 
για τη χώρα μας πραγματική ε
πανάσταση απέναντι στο θολό 
καθεστώς της αυθαιρεσίας και 
της πολυποίκιλης συναλλαγής 
και διαφθοράς που συγκάλυπτε 
η αυθαιρεσία αυτή. Σε αυτό τον 
λόγο -  και όχι μόνο σπς δυσκο
λίες συμπλήρωσης -  οφείλεται έ
να ισχυρό ποσοστό της «λαϊκής 
δυσαρέσκειας».

Η περιφερειακή αποκέντρω
ση μαζί με την εξαναγκασπκή 
συνένωση δήμων και κοινοτήτων 
του νέου νόμου του κ. Αλέκου 
Παπαδόπουλου αποτελούν ένα 
ουσιώδες βήμα εκσυγχρονισμού 
της χώρας. Στις νέες παγκόσμιες

και ευρωπαϊκές συνθήκες, το κέ
ντρο βάρους της ανάπτυξης, της 
κοινωνικής μέριμνας και της κοι
νωνικής συνοχής δεν μπορεί να 
είναι πια το κράτος - αφέντης 
του αθηναϊκού τριγώνου αλλά η 
περιφέρεια, η νομαρχία και ο 
δήμος - στρατηγείο. Ο νόμος του 
κ. Παπαδόπουλου προβλέπει 
τον πραγματικό θεσμικό και οι
κονομικό εξοπλισμό των νέων α
ποκεντρωμένων εξουσιών, ώσιε 
να ξεκινήσει με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις η δημιουργία νέ
ων αναπτυξιακών δικτύων σιην 
ελληνική περιφέρεια. Και εδώ 
εκδηλώθηκαν ήδη συγκρούσεις, 
γκρίνιες και μιζέριες από θίγόμε
να, μικρά και μεγάλα, συμφέρο
ντα ή από την επιμονή μιας πα- 
λαιοκομματικής λογικής για τον 
«έλεγχο» από το κέντρο. Αλλά 
και εδώ το ποτάμι δεν μπορεί -  ή 
δεν πρέπει -  να γυρίσει πίσω.

Η περιφερειακή αποκέντρω
ση συνδυάζεται αποφασιστικά 
με τον οικισπκό νόμο που κατέ
θεσε ο κ. Κώστας Λαλιώτης. 
Στη «γραμμή» του νόμου 1337 
του Α. Τρίτση, ο κ. Λαλιώτης 
τολμά να «δυσαρεστήσει» τον 
λαό, μικροϊδιοκτήτες και μεγα- 
λοϊδιοκτήτες, εισάγοντας απο- 
φασισπκά την παράμετρο της α
ναλογικής συνεισφοράς σε γη

και χρήμα για την ένταξη σιο 
σχέδιο πόλης. Η μεν προσφορά 
σε γη προορίζεται να παράσχει 
τους αναγκαίους κοινόχρηστους 
και κοινωφελείς χώρους. Η δε 
προσφορά σε χρήμα δεν κατευ- 
θύνεται σιο αθηναϊκό κράτος, 
αλλά αποταμιεύεται σε τοπικό ε
πίπεδο, ώσιε να ανταποδοθεί σε 
δίκτυα υποδομών και έργα βελ
τίωσης της ποιότητας της ζωής.

Βεβαίως και έτσι αυξάνεται 
ως και δέκα φορές η αναλογική 
συνεισφορά όλων. Αλλά ως και 
δέκα φορές αυξάνεται το δημό
σιο όφελος από αυτές τις ρυθμί
σεις, ώσιε να αποκτήσουμε -  ε
πιτέλους -  έναν οικισπκό ισιό 
που δεν θα πνίγει τα πάνια σιο 
τσιμέντο αλλά θα αφήνει χώρο 
αναπνοής για τους πολίτες.

Η συμπληρωματικότητα των 
πολιτικών καταγράφεται και σε 
άλλα αισιόδοξα μηνύματα. Αν ε
ξαιρέσει κανείς τις απόπειρες 
του κ. Ν. Πέρκιζα να αντιμετω
πίσει την αυθαίρετη δόμηση 
σιην Ανατολική Αττική ή το γεν
ναίο γκρέμισμα των αυθαιρέτων 
του Λούρου προ διετίας, το κρά
τος και η κοινωνία φαίνονταν 
παράλυτοι απέναντι στον καρκί
νο της αυθαίρετης δόμησης. Η 
αποφασισπκσιητα με την οποία 
ο νομάρχης Ηλείας κ. Θ. Ράλλης 
τσάκισε τους 520 αυθαίρετους 
οικιστές που καταπάτησαν δημό
σια γη και μετέτρεψαν σε τερα
τούργημα το εξαίρετου φυσικού 
κάλλους δάσος της Στροφιλιάς, 
αποτελεί έναν ιδιαίτερα αισιόδο
ξο οιωνό.

Ολα αυτά, σε συνδυασμό με 
τη σταθερότητα με την οποία η 
κυβέρνηση και προσωπικά ο 
πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης α
ντιμετώπισαν τις απεργίες και 
τους εκβιασμούς των διάφορων 
κινητοποιήσεων, στέλνουν ένα 
βασικό μήνυμα: «Τέρμα τα ψέ
ματα. Αρχισε το νοικοκύρεμα 
του κράτους και της κοινω
νίας». Καμιά φορά ο «λογιστής» 
συμβολίζει περισσότερες ουσια- 
σπκές αλλαγές και μεταρρυθμί
σεις από τον κατ’ εξαγγελίαν ε
παναστάτη, που εξαντλεί την ε
πανάσταση σε παροχές που στη
ρίζονται σε δανεισμό, ενώ τα 
«ξένα κόλλυβα» τα πληρώνει α
κριβά, σιο τέλος, ο δήθεν ευερ
γετούμενος...

Ο κ. üaiciKns και π Ανιζελα Δημητρίου
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ζήτημα του ΠαΣοΚ -  και της χώρας 
-  δεν είναι αν η κυβέρνηση του κ. Σημίτη έχει «κοινω
νικό πρόσωπο» ή όχι, έχει «πατριωτική γραμμή» ή εν- 
δοτική κτλ. Η κυβέρνηση και ο  κ. Σημίτης κάνουν έ
ντιμα και άψογα το καθήκον τους σε σχέση με όσα υ- 
ποσχέθηκαν και για τα οποία άλλωστε και ψηφίστη
καν από τον ελληνικό λαό.

Το πραγματικό ζήτημα της χώρας είναι ότι ο  ανα
γκαίος οικονομικός, θεσμικός και κοινωνικός εκσυγ
χρονισμός επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί υπό το 
καθεστώς δύο εξωτερικών καταναγκασμών: ο πρώτος 
καταναγκασμός είναι οι δεσμευτικές προθεσμίες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο δεύτερος καταναγκασμός εί
ναι η ανάγκη μιας αποτελεσματικής πολιτικής απο
τροπής της τουρκικής απειλής. Και οι δύο στόχοι -  
που άλλωστε συνδέονται στενά εσωτερικά -  δεν απαι
τούν μόνο διοικητικές ή οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Για να επιτύχει η ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονι
σμός της χώρας και για να υπάρξει πειστική πολιτική 
αποτροπής έναντι της Τουρκίας, χρειάζεται μια ριζικά 
διαφορετική πνευματική, ηθική και κοινωνική κατεύ
θυνση από αυτήν που σήμερα σφραγίζει την ελληνική 
κοινωνία. Μακάρι οι αγρότες των κινητοποιήσεων να 
είχαν τη στράτευση, τη μαχητικότητα και τη συνέπεια 
του κ. Πατάκη, έστω και αν είχαν απολύτως άδικο. Το 
πραγματικό πρόβλημα των κινητοποιήσεων ήταν η πε- 
ριρρέουσα ατμόσφαιρα, το ήθος των «αγωνιζομένων

αγροτών». Τα ΜΑΤ ξεφούσκωσαν τόσο εύκολα τα λά
στιχα διόπ οι αγρότες, σε ένα ισχυρό ποσοστό, συμμε
τείχαν τις νύχτες, με εξίσου αγωνιστικό τρόπο, σας 
προσφορές των γειτονικών σκυλάδικων, όπου κακέ
κτυπα της κυρίας Αντζελας Δημητρίου θύμιζαν σε ποι
ες αξίες πρέπει να κατατεθούν τα κέρδη των αγώνων 
τους. Το μεγάλο σουξέ της κ. Δημητρίου, που έχει τον 
τίτλο «Ποια θυσία;», μάλλον πρέπει να απαντηθεί σε 
άλλο τόνο και άλλο αξιακό πλαίσιο -  και σύντομα.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με το δημόσιο ήθος και 
τις δημόσιες προτεραιότητες που εκχέουν και επιβάλ
λουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως η τηλεόρα
ση με τον συναγωνισμό των «reality shows» και την 
κοινή κατάληξη σιην «trash TV». Τι ελπίδες έχει η 
Γραμματέας της Νεολαίας του ΠαΣοΚ κυρία Τόνια Α
ντωνίου -  και κάθε πολιτικής νεολαίας -  να επικοινω
νήσει με τις νέες γενιές που αγελοποιούνιαι και εξα
τομικεύονται ταυιοχρόνως στα σχολεία, ζουν με το 
φάσμα της ανεργίας και τη βεβαιότητα ότι σιη ζωή 
πετυχαίνει κανείς με το «γλείψιμο», το «μέσο», την «αρ- 
παχιή» κτλ. Ή  τι ελπίδες έχει κανείς να επικοινωνήσει 
με αυτά τα παιδιά, όταν ως νέα πρότυπα επιτυχίας έ
χουν τη μελό κοινοτοπία του απολύτου κενού που - 
φράζει η κ. Ρούλα Κορόμηλά και την ολοκλτ' 
απαθλίωση του ίδιου κενού που εκφράζει r 
Πάντα;

Απέναντι σε όλα αυτά, σπς εξωττ-

στις εσωτερικές προκλήσεις, πάσχουν, «επί της ου
σίας», τόσο η κυβέρνηση του κ. Σημίτη όσο και τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση πραγματοποιεί μεν έργο, αλλά δεν ε
μπνέει την κοινωνία. Δεν υπάρχει στον λόγο και σπ> 
δράση της κυβέρνησης και του κυβερνώνιος κόμμα 
τος η αίσθηση των μεγάλων επιλογών, εν ονόματι τι 
επιτυχίας των οποίων επιβάλλεται να αλλάξουν < 
προτεραιότητες της κοινωνίας και των πολιτών. Η 
δια η κυβέρνηση δεν δίνει την εικόνα της συνοχής κ 
της έμπνευσης που πρέπει να διέπει ένα σύστημα 
συγχρονιστικής και μεταρρυθμισακής προορτ 
αλλά παρατείνει την εικόνα μιας οιονεί συν 
δίας υπουργών, που συμπίπτει να βρίσ·' 
κυβερνητικό όχημα.

Αν η λυδία λίθος του έ
τος βρίσκεται όχι μό’"- 
δεικτών, είτε σ*-
κανοποιητ·
εμρό'


