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Αντ'ιτυπα του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. ΣημίτηΟρθολογική αποτίμηση των πεπραγμένων
Του Χ αριδημου ΤςουκαΟ Ι ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΕΙ τ η ε  ΡΠΥίλλΠΘ ΤΟν αποκαλούσαν «ψυχρό λογιστή». Ο πολιτικόε που ικανοποίησε τη φιλοδοξία τηε ζωήε του να γίνει πρωθυπουργόε και κανείε δεν θυμάται τι καλό άφησε πίσω η διακυβέρνησή του τον αποκάλεσε «μικρόψυχο», ενώ ο επικεφαλήε τηε λαϊκήε Δεξιάε, που δια- κρίθηκε κυρίωε στην εκφώνηση φίλαθλων ιαχών στα προεκλογικά μπαλκόνια, του επεσήμανε ότι θα έπρεπε να είχε «κάνει χαρακίρι».Οι μωροφιλόδοξοι του δημόσιου βίου, οι άνθρωποι που εκλαμβάνουν την ενασχόληση με τα κοινά ωε επιβεβαίωση του αχαλίνωτου εγωκεντρισμού τουε και την εξουσία ωε λάφυρο, αδυνατούν να κατανοήσουν την κινητήριο δύναμη πίσω από την πολιτική διαδρομή του Κώστα Σημίτη: την πίστη του στην πολιτική ωε την κατ’ εξοχήν έλλογη δραστηριότητα για τη διαχείριση του κοινού καλού.Στιε ώριμεε δημοκρατίεε οι πρώην πρωθυπουργοί αποτιμούν τα πεπραγμένα τουε -  η πολιτική είναι συνυφα- σμένη με τον Λόγο. Στιε ανώριμεε δημοκρατίεε οι πρώην πρωθυπουργοί προτιμούν τον ρόλο του προπονητή -  προετοιμάζουν τιε κόρεε ή τουε γιουε τουε για την εξουσία. Αν στη διάρκεια τηε θητείαε του έναε πρωθυπουργόε μιλάει μόνο μέσα από τιε επίσημεε πρά-
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ξειε του, είναι ευκαιρία, όταν πάψει να ασκεί εκτελεστικό αξίωμα, να καταθέσει τιε σκέψειε που καθοδήγησαν τιε επιλογέε του. Πώε το είπε πρόσφατα ο Γιόσκα Φίσερ; «Ανταλλάσσω την εξου
σία με την ελευθερία μου».Στιε ώριμεε δημοκρατίεε ο αγώναε για την κομματική κατίσχυση είναι αυτονόητα σεβαστόε αλλά δεν μυθοποιείται. Εκείνο που προέχει είναι η ποιότητα του δημόσιου διαλόγου, αφού μόνο μέσα από την υψη- λήε ποιότηταε δημόσια διαβούλευση βελτιώνουμε τη λειτουργία των θεσμών μαε. Στιε ανώριμεε δημοκρατίεε προ- τιμάται η κατασκευή και επίδειξη μιαε οργανικήε αλληλεγγύηε -  στην κομματική ή εθνική εκδοχή τηε -  προκειμένου να μην ωφεληθεί ο «αντίπαλοε»· η «κλειστή» αντίληψη προτάσσεται τηε «ανοιχτήε» λο- γικήε. Στιε ώριμεε δημοκρατίεε συζη- τούνται τα πάντα. Στιε ανώριμεε δημοκρατίεε μερικά θέματα-ταμπού τίθενται εκτόε δημοσίου διαλόγου. Στιε ώριμεε δημοκρατίεε οι ηγέτεε δεν ταυτίζονται με τουε θεσμούε. Στιε ανώριμεε δημοκρατίεε έναε πρώην αρχηγόε των Ενόπλων Δυνάμεων ταυτίζει το πρόσωπό του με τον θεσμό του οποίου προΐστατο.Με την έκδοση του βιβλίου του ο κ. Σημίτηε δείχνει μια ακόμη φορά πόσο πιστεύει στον Λόγο. Μαε λέει τι έκανε και γιατί το έκανε, αν και σε μερικά θέματα θα μπορούσε να είναι εκτενέστε- ροε. Δεν σιωπά, δεν αδιαφορεί για τα πεπραγμένα τηε θητείαε του, ούτε μαε καταλείπει μεγαλοπρεπώε τα αρχεία του. Αντιθέτωε, αναλύει και επιχειρη

ματολογεί. Με τον τρόπο αυτό εκτίθεται εκ νέου στη δημόσια κριτική. Αυτό κάνει έναε σοβαρόε πολιτικόε. Κρίνει και κρίνεται, αναζητεί την υστεροφημία του μέσα από την ορθολογική αποτίμηση των πεπραγμένων του, όχι μέσα από την αναζήτηση πανεπιστημιακών εδρών που φέρουν το όνομά του.Ο κ. Σημίτηε είχε το σπάνιο προνόμιο να υπηρετήσει την «πόλιν» επί οκτώ συναπτά έτη. Στο βιβλίο του μαε λέει πώε αντιλαμβανόταν τον ρόλο του, πώε εξέλαβε το κοινό καλό, και πώε το υπηρέτησε. Δεν είναι απαραίτητο να πει- σθούν όλοι από τιε εκτιμήσειε του, κάθε άλλο. Η έκδοση του βιβλίου του μαε παρέχει μια πρώτηε τάξεωε ευκαιρία να συζητήσουμε πολιτικά. Ετσι γίνεται στιε ώριμεε δημοκρατίεε. Προέχει η δημόσια συζήτηση, όχι ο στενόμυαλοε στρατηγικόε υπολογισμόε.Προτεσταντικών προδιαγραφών πο- λιτικόε, τύχη αγαθή τον έφερε στο πηδάλιο τηε χώραε σε απολύτωε κρίσι- μεε στιγμέε, όπου όχι μόνο προώθησε επιτυχώε τα στρατηγικά συμφέρο- ντά τηε αλλά χειρίστηκε εθνικέε κρί- σειε που θα μπορούσαν να είχαν πισωγυρίσει την Ελλάδα δεκαετίεε. Πέτυχε ό,τι πέτυχε έχονταε απέναντι του τόσο τη λυσσαλέα αντιπολίτευση τηε εθνικολαϊκιστικήε Δεξιάε όσο και την καχυποψία τηε νομενκλατούραε του κόμματόε του. Ισωε είναι ο μόνοε πρωθυπουργόε που κυβέρνησε έχονταε απέναντι του τον κύριο κορμό του κόμματόε του! Ο σοσιαλδημοκράτηε Σημίτηε ήταν μια παραφωνία σε ένα εκ γενετήε λαϊκιστικό κόμμα όπου, κάποτε, ήταν ύβριε κάθε αναφορά στη σοσιαλδημοκρατία. Το ήθοε και η αντίληψη για την πολιτική που ενσάρκωσε ο πρώην πρωθυπουργόε λείπουν όλο και περισσότερο από τον δημόσιο βίο τηε χώραε.

Μ ε την έκδοση 
του βιβλίου ίου  
ο κ. Κ . Σημίτης 
δείχνει μία ακόμη 
φορά πόσο πιστεύει 
στον Λ ό γο , λέγοντας 
μας τι έκανε και 
γιατί το έκανε

Τροπολογία με ονοματεπώνυμο
Του Ιωάννη Α. Μυλοπουλου

Π ό σ ε ς  αμαρτίεε πρέπει να έχει αυτή η πόλη για να χρειάζεται τόσεε εκκλησίεε!» φέρεται να είπε κάποτε ο Μάνοε Χατζιδάκιε για τη Θεσσαλονίκη. Αν ζούσε σήμερα και ερχόταν στην ίδια πόλη, θα διηρωτάτο: «Πόσεε αμαρτίεε πρέπει να κρύβει αυτό το Πανεπιστήμιο, για να φοβούνται τόσο το πέρασμα τηε διοίκησήε του σε άλλα χέρια!».Αυτό που συμβαίνει με το σημερινό υπουργείο τηε Παιδείαε είναι πρωτάκουστο. Από όλο το πλέγμα των θεσμικών προβλημάτων που απασχολούν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια επε- λέγη ένα, ωε το πλέον σημαντικό, προκειμένου να προωθηθεί αυτό μόνο, εκτόε διαλόγου με την πανεπιστημιακή κοινότητα και με τη διαδικασία του κατεπείγοντοε. Η μετατροπή τηε θητείαε των πρυτανικών αρχών από τρία σε τέσσερα χρόνια αξιολογήθηκε ωε το πλέον κρίσιμο, το πλέον αναγκαίο και το πλέον επείγον μέτρο, το οποίο κατά την κυβέρνηση, αν δεν προωθηθεί άμεσα με ειδική τροπολογία, προκειμένου να ισχύσει από την αμέσωε επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, θα προκληθούν μεγάλεε συμφορέε στα ελληνικά πανεπιστήμια!Για τουε παροικούντεε την Ιερουσαλήμ, βέβαια, η μόνη συμφορά θα αφορά τη σημερινή κυβέρνηση και το καθεστώε ποϋ έχει επιβάλει μέσω του συμπλέγματοε των συντηρητικών διοικήσεων του δήμου, τηε νομαρχίαε και του Πανεπιστημίου τηε Θεσσαλονίκηε, αλλά και του ιατρικού και του δικηγορικού συλλόγου, καθώε και του Τεχνικού Επιμελητηρίου τηε πόληε, για να ελέγχει τουε μηχανισμούε τηε, να την κρατά σε ιδιότυπη οπισθοδρομική ομηρεία και να υπηρετεί πολιτικέε δουλείεε και φιλία συμφέροντα.Η μεγάλη απειλή την οποία καλείται εσπευσμένα να αντιμετωπίσει η κατεπείγουσα τροπολογία για την αύξηση τηε πρυτανικήε θητείαε κατά ένα έτοε έχει ονοματεπώνυμο. Είναι φωτογραφική και αφορά την υποψηφιότητα για την πρυτανεία του πρώην κοσμήτορα του Πολυτεχνείου, του καθηγητή Βασίλη Πα- παγεωργίου, ο οποί- οε από τιε προηγού- μενεε ακόμη πρυτα- νικέε εκλογέε είχε φτάσει στο παρά πέντε να εκλεγεί. Και ο οποίοε αν δεν εμποδιστεί με τέτοι- εε τροπολογίεε ναθέσει εκ νέου υποψηφιότητα, με τη μεγάλη πλει- οψηφία των προοδευτικών δυνάμεων που έχει καταφέρει να συσπειρώσει γύρω του, απειλεί σοβαρά να διακόψει τη δεκαοκτάχρονη συντηρητική ομηρεία του μεγαλύτερου πανεπιστημίου των Βαλκανίων, με το προφανέε κοινωνικοοικονομικό, αλλά και πολιτικό ενδιαφέρον.Αλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η «νέα διακυβέρνηση» επιλέγει αυτή την τακτική τηε «σημαδεμένηε τράπουλαε» για να προωθήσει τα συμφέροντά τηε και να εγκαθιδρύσει την κυριαρχία τηε. Την εφάρμοσε στην εκλογική περιφέρεια του πρωθυπουργικού θείου, προσμε- τρώνταε τα λευκά ψηφοδέλτια αποκλειστικά και μόνο για την εκλογή του. Παίρνονταε με τροπολογία πίσω τη ρύθμιση λίγο αργότερα, όταν πια δεν τη χρειάζονταν. Και είναι η ίδια ακριβώε τακτική που επιβάλλει σήμερα, λιγότερο από έναν χρόνο πριν από τιε δημοτικέε εκλογέε, την αλλαγή του εκλογικού συστήματοε, για την παροχή δυ- νατότηταε εκλογήε των δημάρχων και των νομαρχών με ποσοστό 42%, από την πρώτη ακόμη Κυριακή.Συστηματικά δηλαδή νομοθετούν κατά πώε τουε βολεύει!Οπωε όμωε και στην περίπτωση του πρωθυ- πουργικού θείου περίτρανα αποδείχτηκε, η δημοκρατική νομιμότητα στη χώρα μαε είναι πλέον αρκετά ώριμη ώστε να εκδικείται όσουε με γνώμονα την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, με περίσσεια αλαζονεία και περισσό αυταρχι- σμό, προσπαθούν να την παραβιάσουν...

Μ ία ακόμη 
φορά η «νέα 
διακυβέρνηση» 
επιλέγει 
την τακτική της 
«σημαδεμένης 
τράπουλας» για 
να προωθήσει 
τα συμφέροντά της

99

Ο κ. I. Α. Μυλόηουλοε είναι καθηγη-nis Πολυτεχνικήε Σχολήε ΑΠΘ, 
πρόεδροε του ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ και μέλοε tits ΔΕ τηε ΠΟΣΔΕΠ/ΑΕΙ.


