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Αντώνης Μακρυδημήχρης,
καθηγητής 

Πανεπιστημίου Αθηνών

Πού σκόνταψε
ο εκσυγχρονισμός του Σημίτη;

Κώστας Σημίτης 
Πολιτική 
για μια 
δημιουργική 
Ελλάδα

Τ ο πρόσφατο βιβλίο του τέως πρω
θυπουργού Κώστα Σημίτη Πολιτική για 
μια δημιουργική Ελλάδα (Πόλις) 

προσπάθησε να αποτυπώσει την πολιτική 
της κυβέρνησής του την οκταετία 1996- 
2004, Οπως όμως παρατήρησαν οι περισ
σότεροι, το βιβλίο ήταν μάλλον ένας κυβερ
νητικός απολογισμός παρά ένα σώμα σκέ
ψεων και αποτιμήσεων για το εκσυγχρονι
στικό πείραμα των μεταρρυθμίσεων. Δεν εί
ναι τυχαίο ότι ο θόρυβος που προξένησε 
είχε σημείο αναφοράς την πολιτική θέση 
του τέως πρωθυπουργού σε σχέση με τη 
σημερινή δομή εξουσίας στο κόμμα του και 
λιγότερο αφορούσε το μεταρρυθμιστικό 
πείραμα στο σύνολό του, Το ζήτημα του 
εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας
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απέτυχε τελικά η απόπειρα του 
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, μια 
πρώτη σκε'ψη που έρχεται στο νου 
είναι ότι ο «εκσυγχρονισμός» αποδεί
χθηκε ευκολότερος στα λόγια, στο 
συμβολικό, δηλαδή, επίπεδο και δυ
σκολότερος στα έργα, στην πράξη. 
Ίσως αυτό είναι, κατά μία εκδοχή, το 
ανυπέρβλητο πρόβλημα που αντιμε
τωπίζει κάθε ιδέα: όσο πλησιάζει στον 
ορίζοντα, στη διακεκαυμένη ζώνη της 
πραγματικότητας, τόσο περισσότερο 
χάνει από την καθαρότητα της μορ- 
φής της, τόσο περισσότερο μεταβάλ
λεται και παραμορφώνεται. Αυτό είναι 
το κόστος που πληρώνει για την 
«εφαρμογή» της: η αλλοίωση και ο με
τασχηματισμός της.
Οπότε τι μένει; Να μην επιχειρεί διό
λου κανείς να μεταβάλει και να επη
ρεάσει τα πράγματα με βάση κάποιες

και των μεταρρυθμίσεων έχει απασχολήσει 
μικρή μερίδα των διανοουμένων της χώ
ρας, αλλά παραμένει επίκαιρο, Το ερώτημα 
γιατί οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωράνε 
στην Ελλάδα έχει πιθανόν πολλές απαντή
σεις. Το βιβλίο του κ, Κώστα Σημίτη μάς δίνει 
την αφορμή να αναρωτηθούμε τι φταίει γί 
αυτό: Είναι ζήτημα αδυναμίας του συγκε
κριμένου πολιτικού κόμματος που ανέλαβε 
τον εκσυγχρονισμό ή πρόκειται για δομικό 
ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας; Πού σκο
ντάφτει δηλαδή ο εκσυγχρονισμός; Πάνω 
στο ερώτημα αυτό διαλέγονται ο Αντώνης 
Μακρυδημήτρης, καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, και ο Θοδωρής Πελαγίδης, καθη
γητής Πανεπιστημίου Πειραιώς,

Επιμέλεια: Γιάννης Ν. Μπασκόζος

ιδέες, κάποιο ιδεολογικό ή θεωρητικό 
υπόβαθρο και προσανατολισμό ή να 
προσδιορίσει, αντίθετα, και να τροπο
ποιήσει έγκαιρα και συστηματικά στις 
συνθήκες και τις προϋποθέσεις της 
εφαρμογής τους; Φυσικά οι προθέσεις 
δεν αρκούν, ούτε δικαιολογούν τα 
πεπραγμένα. Η πολιτική όμως, όπως 
και τόσα πράγματα στη ζωή, κρίνεται 
από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
Και τα αποτελέσματα της μακράς δια
κυβέρνησης Σημίτη, μολονότι δεν είναι 
αμελητέα, υπήρξαν ωστόσο αισθητά 
μικρότερα και υπολείπονται των στό
χων όσο και της κρισιμότητας των 
προβλημάτων που έπρεπε να αντιμε- 
τωπισθούν έγκαιρα και μεθοδικά. 
Μπορεί στα θετικά της διακυβέρ
νησης Σημίτη συνήθως να συγκαταλέ
γονται η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, 
η ολοκλήρωση μιας σειράς μεγάλων 
δημοσίων έργων για την προετοιμα
σία της Ολυμπιάδας του 2004, αλλά 
και η σύσταση κάποιων νέων θεσμών 
στο κράτος, όπως ο Συνήγορος του
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0ο6ωρής ΠεΑαγίΒης,
καθηγητής
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πολίτη, οι συγχωνεύσεις των δήμων 
και η λειτουργία των ΚΕΠ. Από την άλ
λη όμως πλευρά, σημειώθηκαν και πα
ταγώδεις αποτυχίες, όπως -ενδεικτικά- 
η ματαίωση του σχεδίου για αλλαγή του 
ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συ
στήματος, η αναποτελεσματικότητα 
της αποκρατικοποίησης ζημιογόνων 
επιχειρήσεων του Δημοσίου, το σκάν
δαλο του χρηματιστηρίου, η συντήρηση 
μιας νόθας πολιτικής ανάθεσης δη
μοσίων έργων και προμηθειών του Δη
μοσίου και, τέλος, αλλ' όχι έλασσον, η 

|όξυνση της διαφθοράς στη διαχείριση 
του δημόσιου χρήματος από κομματικά 
και κυβερνητικά στελέχη.
Στο ερώτημα ποια είναι τα βαθύτερα 
αίτια που εξηγούν αυτές τις μεταρρυθ- 
μιστικές αστοχίες, οι απαντήσεις φυσι
κά ποικίλλουν και δεν είναι ακόμα ορι
στικές. Είτε πρόκειται για σχεδιαστικές 
ατέλειες (πολλά πράγματα επιχειρού- 
νται δίχως να έχει προηγηθεί συστημα
τική ανάλυση και προετοιμασία), είτε 
για την απουσία συνέχειας και σταθε
ρότητας πολιτικής, όταν ο ένας 
υπουργός (λ.χ. της Παιδείας) μετα
βάλλει το έργο του άλλου, είτε για την 
έλλειψη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας 
προς τον μεταρρυθμιστή που έχει 
ξοδέψει αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο σε 
λαϊκιστικές κινήσεις και ελιγμούς, είτε 
για την αιχμαλωσία της κρατικής διοί

κησης από τον κομματισμό και την πε
λατειακή λογική σε βάρος της ανεξαρ
τησίας και της ουδετερότητάς της, είτε 
για τον «βοναπαρτισμό» στην άσκηση 
της εξουσίας και την αυταπάτη του 
κυβερνητισμού των ολίγων και εκλε
κτών επί των πολλών και αδαών, το 
βέβαιο είναι, νομίζω, ένα και χαρακτη
ρίζει τη μακρά περίοδο διακυβέρνησης 
Σημίτη: οι μηχανισμοί στους οποίους 
στηρίχθηκε για να μεταβάλει το 
κράτος και την κοινωνία αποδείχθηκαν 
ατελέσφοροι και αναποτελεσματικοί. 
Έτσι, το μεν κόμμα εξακολούθησε να
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ποδηγετεί και να κυριαρχεί πελα
τειακά πάνω στο κράτος αλλά και την 
κοινωνία, μη επιτρέποντας να διαμορ
φωθεί μια διοίκηση ουδέτερη, επιστη
μονικά οργανωμένη και αξιοκρατικά 
στελεχωμένη. Αλλά ούτε και μια κοινω
νία πολιτών που θα άφηνε πίσω της 
τη μακρά παράδοση της καχεξίας, του 
μαρασμού και της κομματικοκρατικής 
εξάρτησης και υποτέλειας.
Από την άλλη πλευρά, το σώμα των 
«πραιτωριανών», στους οποίους τελι
κά στηρίχθηκε ο Κ. Σημίτης για να εξι
σορροπήσει το κόμμα, αν δεν έπεσαν 
και οι ίδιοι θύματα της γνωστής στη 
θεωρία ως «la trahison des clercs», τον 
απομάκρυναν ακόμη περισσότερο από 
την κοινωνία και τα πραγματικά προ
βλήματα. Ενώ κλόνισαν σοβαρά και το 
θεμέλιο της εμπιστοσύνης επί του 
οποίου στηρίζεται η ομαλή διακυβέρ
νηση στη δημοκρατία.
Κοντολογίς, η αδυναμία ελέγχου της βα
θιάς τάσης για την κομματικοποίηση 
του κράτους, η άτακτη στη συνέχεια 
υποχώρηση στη γοητεία της απατηλής 
θεότητας του κυβερνητισμού και ο αυ- 
τοεγκλεισμός του στο «βοναπαρτικό» 
ιδεολόγημα του άφθαρτου κυβερνήτη, 
όσο και η συντήρηση της καχεξίας στην 
κοινωνία πολιτών και η απουσία στη
ριγμάτων από αυτήν, στάθηκαν μερικά 
από τα κυριότερα αίτια που οδήγησαν 
στη μεταρρυθμιστική άπνοια και αστο
χία της διακυβέρνησης Σημίτη.

Αντώνης ΜακρυΒημήερης

Αγαπητέ Αντώνη,

Δεν είναι λάθος ότι η εκσυγχρονιστική 
διακυβέρνηση Σημίτη, παρά τις επιτυ
χίες, ιδίως όσον αφορά την είσοδο της 
χώρας στην ΟΝΕ, την επίτευξη της μα
κροοικονομικής σταθερότητας χωρίς 
λιτότητα ή και την επιτυχή τέλεση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, καθυστέρησε ή
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ανέβαλε κρίσιμες θεσμικές μεταρρυθμί
σεις, που αφορούν κυρίως τον ευρύτε
ρο δημόσιο τομέα και την παροχή των 
δημοσίων αγαθών. Παιδεία, υγεία και 
δημόσια διοίκηση, παρά την αυξανόμε
νη χρηματοδότηση, δεν βελτιώθηκαν 
όσο απαιτούν οι εξελίξεις διεθνώς. Τι 
φταίει γι' αυτό;
Αίγο-πολό, τα προβλήματα αυτής της 
χώρας είναι γνωστά. «Κούφιο κρά
τος», διάτρητο, αδύναμο να αντιστα- 
θεί με τις υπάρχουσες δομές του στην 
εισβολή των προσοδοθηρικών ομά
δων επιμέρους συμφερόντων που συ
νεχίζουν να το λεηλατούν με συνεχώς 
αυξανόμενη ένταση. Αλλά και ταυ
τόχρονα «κράτος-χταπόδι», διο
γκωμένο, με 15.000 νόμους περίπου, 
που απλώνει τα πλοκάμια του και τυ
λίγει τις  όποιες πρωτοβουλίες θα 
μπορούσε να αναπτύξει η κοινωνία, 
αλλά και η αγορά εκεί που πρέπει. 
Στο πλαίσιο αυτό, η γραφειοκρατία 
ανταλλάσσει, με την λευκή απεργία 
της και ενίοτε τη διαφθορά, την ανο
χή της στην κατάσταση.
Οι πολίτες-ψηφοφόροι παραμένουν σε 
καθεστώς άγνοιας για τα τεκταινόμε- 
να, καθώς ο δημόσιος διάλογος διαμε- 
σολαβείται από MME που συγκροτού
νται περισσότερο στη βάση επιχειρη
ματικών συμφερόντων που αναπτύσ
σονται γύρω από την κρατική οικονο
μία και τη λαφυραγώγηση του κρά
τους.
Χωρίς δημόσιο διάλογο και ενημέρωση 
καμία μεταρρύθμιση, όσο προοδευτι
κή κι αν είναι, δεν μπορεί να προχω
ρήσει.
Από την άλλη, οι «αναδιανεμητικές 
ομάδες» επιμέρους συμφερόντων, πέ
ρα από κομματικές τοποθετήσεις, 
αλωνίζουν και δρουν σαν Βίκινγκς, λα
φυραγωγώντας, στα στεγανά του 
κράτους και των κλειστών αγορών, 
τους απληροφόρητους και ανυποψία
στους καταναλωτές, φορολογούμε

νους κ.λπ. Ο ένας βάζει το χέρι στην 
τσέπη του άλλου...
Τα κόμματα έχουν δύο τρομερές αδυ
ναμίες: Λείπουν οι δημοκρατικές δομές, 
η διαφάνεια και η δημοκρατία ενώ, το 
κυριότερο, τα στελέχη τους δεν δια
θέτουν την αναγκαία και επαρκή πο- 
λιτικοτεχνοκρατική υποδομή. Αυτό δεν 
είναι τυχαίο. Τα σχετικά ινστιτούτα 
που σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μ. 
Βρετανία τροφοδοτούν τις κομματικές 
και κυβερνητικές γραμμές, στην 
Ελλάδα απουσιάζουν, αν και τελευταία 
γίνονται κάποιες προσπάθειες. Q
Το πολιτικό σύστημα νοσεί, καθώς 
απουσιάζουν «έλεγχοι και εξισορροπή
σεις» (checks and balances). Οι υπουρ
γοί στα ρετιρέ του κράτους νομοθε
τούν στην ουσία μόνοι τους και οι κομ
ματικοί βουλευτές ψηφίζουν. Λείπει 
και η κοινοβουλευτική παράδοση. Στην 
Μ. Βρετανία κανένας βουλευτής δεν 
διαγράφεται από το κόμμα του κι ας 
ψηφίζει ενίοτε αντίθετα.
Στο παζλ αυτό που ξετυλίγεται σήμε
ρα μπροστά μας δεν έδωσε λύση η κυ
βέρνηση Σημίτη, αλλά το χειρότερο 
είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση θυμίζει 
όλο και περισσότερο τις κομματικο- 
κρατικές, λαϊκοδεξιές κυβερνήσεις άλ
λων εποχών.

θοθωρής Πελαγι'6ης

Αγαπητέ Θόδωρε,

Αναφερόμενος ο Κ. Σημίτης στο διά
σημο βιβλίο του στην κρατική διοίκη
ση και τη γραφειοκρατία δέχεται (σελ. 
349) ότι αντικατοπτρίζονται σε αυτήν 
«οι υστερήσεις και οι αδυναμίες της 
χώρας πολύ πιο ανάγλυφα από ό,τι 
σε άλλες πλευρές της κοινωνικής μας 
ζωής».
Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρει 
την κυριαρχία των πελατειακών σχέ
σεων, τις οξείες πολιτικές και κομματι
κές αντιπαραθέσεις, την απουσία
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πνεύματος και μιας λογικής ουδετερό
τητας και αξιοκρατίας στη στελέχωση 
και τη λειτουργία του κράτους, τον συ
γκεντρωτισμό στην άσκηση της εξου
σίας και, ως κρισιμότερο επακόλουθο 
όλων, τη διάχυση της αδιαφάνειας και 
της διαφθοράς.
Δεν εκπλήσσει, λοιπόν, που υπό τις 
συνθήκες αυτε'ς το κράτος καταλήγει 
να είναι «κούφιο» και ανήμπορο από 
τη σκοπιά της ποιότητας των αποτε
λεσμάτων, τη σταθερότητα και την 
αξιοπιστία της λειτουργίας του. Αν, 

^εξάλλου, η δημοκρατία έδινε κάποιες 
στιγμές την αίσθηση πως εκφυλίζεται 
εσωτερικά και παρακμάζει σε ένα 
είδος «κλεπτοκρατίας», αποτελεί ζήτη
μα για το οποίο οι απόψεις διίστανται. 
Το αμείλικτο, ωστόσο, ερώτημα ήταν 
και παραμένει: έγινε η διοίκηση πιο 
σύγχρονη και πιο αποτελεσματική, 
όπως υποστηρίζει στις σελίδες του βι
βλίου του ο Κ. Σημίτης (σελ. 354), ή μή
πως τα βασικά συμπτώματα της πα
θολογίας της δεν έπαψαν να ανακυ
κλώνονται και να συντηρούνται -παρά 
τη σύσταση των ΚΕΠ, τη λειτουργία 
του Συνηγόρου του Πολίτη, τις συγχω
νεύσεις των δήμων και την περιώνυμη 
συνταγματική αναθεώρηση;
Ήταν άραγε αυτές οι πιο κρίσιμες 
διαρθρωτικές μεταβολές για την αλ
λαγή «παραδείγματος» στην κρατική 

^οργάνωση και λειτουργία ή μήπως κά
ποιες μικρές ή μεσαίες έστω, στην εμ
βέλειά τους, μεταρρυθμίσεις που, αν 
δεν απορροφώνται από το «σύστημα», 
πάντως δεν το επηρεάζουν αποφασι
στικά;
Οι ρεαλιστές και ακόμα περισσότερο 
οι απαισιόδοξοι υποστηρίζουν το 
δεύτερο. Φαίνεται όμως ότι πρέπει να 
έχει κανείς μεγάλη δόση εφησυχασμού 
και αισιοδοξίας για να αποδεχθεί το 
πρώτο.

Αγαπητέ Αντώνη,

Επικεντρώνομαι επιγραμματικά μόνο 
στα σημεία του εξαιρετικού κειμένου 
σου, για τα οποία διατηρώ κάποιες 
επιφυλάξεις.
Δυσκολεύομαι να ρίξω τις ευθύνες απο
κλειστικά στο κόμμα, το οποίο άλλωστε 
πάντα στήριζε τον Κ. Σημίτη με τερά
στια ποσοστά στα συνέδρια. Επιπρο- 
σθέτως, η μακρόχρονη παραμονή στην 
εξουσία το είχε ξεδοντιάσει και παρα- 
λύσει πλήρως. Έχω την ιδέα ότι το 
κόμμα -όπως και το κράτος άλλωστε- 
λαφυραγωγήθηκε την περίοδο αυτή 
από τις ομάδες επιμέρους συμφερό
ντων, που στην περίπτωση της Ελλά
δος έρχονται υπερκομματικά και «από 
τα κάτω της κοινωνίας», και λαμβάνουν 
σε πολλές περιπτώσεις κλεπτοκρατική 
μορφή και δράση. Ο Κ. Σημίτης έπρεπε, 
κατά την ταπεινή μου γνώμη, να ξεκινή
σει από τις μεταρρυθμίσεις στο κόμμα, 
δημιουργώντας σύγχρονες, δημοκρατι
κές δομές στο ΠΑΣΟΚ, στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα του γερμανικού SPD και του 
βρετανικού Εργατικού Κόμματος. 
«Υπερπηδώντας» το πρόβλημα του 
κόμματος με τη μετάκληση πανεπιστη
μιακών ή τεχνοκρατών σε κρατικές 
θέσεις αξιωματούχων στα ρετιρέ του 
κράτους δεν λύνεται το πρόβλημα. Η 
κατασκευή του «κόμματος-εχθρού» στις 
μεταρρυθμίσεις που θέλει να εφαρμόσει 
μια «φωτισμένη ηγεσία» είναι μια 
συνταγή που δικαιολογεί τελικά τις 
μεταρρυθμιστικές αποτυχίες, δηλαδή 
τις αποτυχίες να εξουδετερώσεις τις 
κλεπτοκρατικές ομάδες, και οδηγεί 
στους βοναπαρτισμούς που σωστά 
επισημαίνεις. Ο ίδιος πάντως, στις 
τελευταίες σελίδες του βιβλίου του, πα
ραδέχεται ότι «...δεν πραγματοποιήθη
καν μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν 
να πραγματοποιηθούν» (σελ. 625).

Αντώνης ΜακρυΒημήΐρης θοΒωρής Πελαγί6 ης ϋ
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