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Μ πορεί το πολιτικό σύστημα
να ι uis σώσει από τη χρεοκοπία;
Εδώ και δύο χρόνια ζούμε με τον φόβο της οικονομι
κής κατάρρευσης της χώρας, που παρά τα όσα οδυνη
ρά μέτρα έχουν εξαγγελθεί φαίνεται ότι γίνεται ολοένα
πιο πιθανή. Και όσο δεν αποσοβείται η κρίση και τα βά
ρη γίνονται μεγαλύτερα, η ανασφάλεια θα γιγαντώνεται,
θα συσσωρεύεται η οργή, θα θεριεύει η απελπισία. Και

δυστυχώς υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα για το πού
μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια κατάσταση.
Είναι πλέον φανερό ότι το πρόβλημα είναι πρωτίστως
πολιτικό. Τα κόμματα εξουσίας με τη στάση, τις αποφά
σεις και τις επιλογές τους συνέβαλαν καθοριστικά στη
διόγκωση του προβλήματος.

Είναι εξίσου φανερό ότι την ευθύνη για την έξοδο από
την κρίση την έχουν εκ των πραγμάτων οι πολιτικοί. Μ ε
ποιους όρους όμως και με ποιες προϋποθέσεις; Μπο
ρούν να υπηρετήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανα
σύνταξης και ανασυγκρότησης της χώρας αν δεν αλ
λάξουν ριζικά;

Business as usual παρά την κρίση
Δημόσιο όσαι διορίστηκαν, μέσω
της Βουλής, επειδή ήσαν υπάλλη
λοι σε γρ α φ εία βουλευτών ή κομ
μάτων, κατά κανόνα συγγενείς των
βουλευτών και επαγγελματικά στε
λέχη. Να συμφω νηθεί ότι η ένταξη
στην εφ εδ ρ εία θα γίνει με αντικει
μενικά κριτήρια, με μοριοδότηση
ό π ω ς οι μετατάξεις, και όχι κατά
το δοκούν τω ν προϊσταμένων, και
ότι θα προτιμηθούν όσοι διορίστη
καν μέσω διαδικασιώ ν ΑΣΕΠ - ού
τε ένα μόριο δεν προβλέπει το σχε
τικό Προεδρικό Διάταγμα για τις πε
ριπτώσεις αυτές. Θα ήταν ελάχιστα
σημάδια που θα έδειχναν ότι η πο
λιτική τάξη έχει συναίσθηση των ευ
θυνών που της καταλόγισε ο Π ρόε
δρος της Δημοκρατίας. Θα μπορού
σε ακόμη με Συντακτική Πράξη να
καταργηθεί η παραγραφή που αθώ 
ωσε τόσους και τόσους υπουργούς
- μόνο για τους πολίτες θα θεσπί
ζονται έκτακτα μέτρα; Θα μπορού
σαν να προταθούν ρυθμίσεις που να
καταπολεμούν τα πασίγνωστα φ α ι
νόμενα οικογενειοκρατίας και το 
πικισμού, θα έπρεπε να υπάρχουν
πολύ περισσότερες γεννα ίες απο
χω ρήσεις από την πολιτική. Τίποτε
από όλα αυτά, όλα παραπέμπονται
στην αναθεώρηση του Συντάγματος
και σε εκτονωτικά δημοψηφίσματα.
Π αρά την κρίση, business as usual
για την πολιτική τάξη.
Μπορεί να γίνει θαύμα και να σω
θεί η πολιτική τάξη (και μαζί της και
η χώρα, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει η ευρωζώνη). Αυτό ονειρεύονται
ταξιτζήδες, συμβολαιογράφοι, εφ ο
ριακοί, φαρμακοποιοί, πρυτάνεις.
Με το μαχαίρι στον λαιμό, εμείς εί
μαστε υποχρεωμένοι να την ανεχό
μαστε. Εναλλακτική λύση δεν υπάρ
χει, το ξέρουμε. Οι δανειστές μας,
όμως, γιατί να την ανεχθούν; Γιατί
να της δίνουν χρήματα να τα διαχει
ρίζεται όπω ς τα δικά μας;
Psychoyos@tovima.gr

Τ0ΥΔ.Κ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ

ο ελληνικό πολιτικό σύστημα θα
μπορούσε ίσως να βγάλει τη χώ
ρα από την κρίση αν το ήθελε - θέλει
όμως το ελληνικό πολιτικό σύστημα
να ξεπεράσει η χώρα τα εμπόδια και
να συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία
της; Και με τη φράση «πολιτικό σύ
στημα», εννοώ το τμήμα του εκείνο
που μας οδήγησε στην κρίση και το
έδειξε πέρυσι με το δάχτυλο ο Π ρόε
δρ ο ς της Δημοκρατίας: Για την τρα
γω δία που ζούμε «η ευθύνη βαρύ
νει κυρίως την πολιτική τάξη» είπε.
Θέλει, λοιπόν, η ελληνική πολιτική
τάξη να βγει η χώρα από την κρίση;
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από
την άκρα Αριστερά ω ς την άκρα Δε
ξιά, όχι μόνο δεν θέλουν, αλλά με τη
ρητορική και την πρακτική τους την
επιδεινώνουν. Με διαφορετικά επι
χειρήματα, με ίδιες ωστόσο πρακτι
κές (η ΝΔ και ο ΛΑΟΣ μπορεί να μην
οργάνωσαν κινητοποιήσεις, συμπα
ραστάθηκαν όμως σχεδόν σε όλες)
και για τον ίδιο εγωιστικό λόγο: Πι
στεύουν ότι η κρίση τα ωφελεί, συ
σπειρώνει ψ ηφοφόρους (ή «λαϊκούς
αγωνιστές») γύρω τους.
Θα είχε μικρή σημασία το τι κά
νει η αντιπολίτευση, αν η κυβέρνη
ση ήθελε να αντιμετωπίσει την κρί
ση. Αυτό που ακούγαμε όμω ς από
τη στιγμή που εκδηλώθηκε ω ς τον
Ιούλιο ήταν ότι δ ιά φ ο ρ ο ι υπουρ
γοί «αντιστέκονταν στην τρόικα».
Η αντίσταση ήταν πετυχημένη: τον
Ιούλιο όλο το πρόγραμμα δημοσιο
νομικής προσαρμογής είχε τιναχτεί
στον αέρα και ζήσαμε ημέρες κατάρ
ρευσης, με εξαγριωμένα πλήθη να
πολιορκούν τη Βουλή και τους δ α 
νειστές να απειλούν ότι δεν δίνουν

Τ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ πολιτική τά ξη αρνείται να α λλά ξει, αγω νίζεται για τα προνόμιά της,
όπως και όλα τα υπόλοιπα κλειστά επ αγγέλματα, και το μόνο που την ενδιαφ έρει
είναι να συνεχίσει να π ολιτεύεται όπως ως τώρα
άλλα. Η νίκη της υπερψήφισης του
Μ εσοπρόθεσμου αποδείχθηκε πύρρεια, γιατί αρχές Σεπτεμβρίου επαναλήφθηκαν τα ίδια με τους δανει
στές, χω ρίς (για την ώρα) να εμ φ α
νιστούν τα έξαλλα πλήθη. Και η κυ
βέρνηση επέβαλε νέα έκτακτη εισφο
ρά που, υποτίθεται, θα ισοσκελίσει
τον προϋπολογισμό και θα μας σώ
σει. Αλλη λύση δεν είχε: για να εξα
σφαλίσει τα 2 δισεκατομμύρια που
λείπουν, θα έπρεπε να απολύσει αμέ
σως, με κλήρωση ίσως, 200.000 δη
μοσίους υπάλληλους.
Πόσοι όμως θα μπορέσουν να πλη
ρώσουν το επόμενο τρίμηνο α) την
εισ φ ορ ά αλληλεγγύης, β) το τέλος
επιτηδεύματος, γ) τον έκτακτο φ ό 
ρο επί της ακίνητης περιουσίας, δ)
τις τελευταίες δόσεις για τον φ όρο
εισοδήματος του 2010 που πολλοί
οφείλουν; Το πιθανότερο είναι ότι

θα πληρωθεί ο φόρος για τα ακίνητα,
για να μη μείνουν χω ρίς ηλεκτρικό
τα σπίτια, και τα υπόλοιπα θα ανα
βληθούν για καλύτερες ημέρες, για
κάποια τακτοποίηση από αυτές που
επιβραβεύουν τους ασυνεπείς. Τι θα
γίνει με τις αποκρατικοποιήσεις, με
το ενιαίο μισθολόγιο, με το συμμά-

Φ θ ά ο κ ρ ως εδώ χάρη
στην ενεργή αντίσταση
της αντιπολίτευσης
και στην παθητική
της πλειοψηφίας των
υπουργών
ζεμα της εργασιακής σπατάλης στο
Δημόσιο, το συμμάζεμα σχολών, νο
σοκομείων, στρατοπέδων; Μακάρι
να τα καταφέρει η κυβέρνηση, φ ο 

βάμαι όμω ς ότι στο τέλος της χρ ο 
νιάς οι αριθμοί δεν θα βγαίνουν ξα
νά και δεν είμαι σίγουρος ότι οι δ α 
νειστές θα μας δώ σουν μια ακόμη
«τελευταία ευκαιρία».
Π ροφανώς, φθάσαμε ω ς εδώ χά
ρη στην ενεργή αντίσταση της αντι
πολίτευσης και στην παθητική της
π λειο ψ η φ ία ς τω ν υπουργών. Η ελ
ληνική πολιτική τάξη αρνείται να
αλλάξει, αγω νίζεται για τα προνό
μιά της, όπω ς και όλα τα υπόλοιπα
κλειστά επαγγέλματα, και το μόνο
που την ενδια φ έρει είναι να συνε
χίσει να πολιτεύεται ό π ω ς ω ς τώ 
ρα, να κυβερνούν όπω ς κυβερνού
σαν τα μεγάλα κόμματα, να επω φ ε
λούνται από τα προνόμια της πολι
τικής τάξης τα μικρότερα. Στοιχει
ώ δη ς πράξη αυτοκριτικής θα ήταν,
α ς πούμε, να συμφω νηθεί δια κομ
ματικά ότι θα α π ο λυθ ο ύν α π ό το

Σ τ η ν αποταμίευση, ξεκίνα μ' αυτά που μπορείς!
Αποταμίευσε από 20 έως 500 ευρώ το μήνα, εύκολα, μέσω
πάγιας εντολής, και επιβράβευσε τον εαυτό σου με επιτόκιο

*Τ ο επ ιτό κ ιο 4 % είνα ι μ ικ τό ετη σ ιο η ο ιη μ έν ο και ισχύει εφ ό σ ο ν δ ε ν π α ρ α λειφ θ εί
καμία κα τα β ο λ ή και δ ε ν π ρ α γμ α τοπ οιη θο ύν π ερ ισ σ ό τερ ες από μία α να λή ψ εις ετη σ ίω ς.
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Μια αλλαγή με απρόβλεπτέ σ υ ν έπ ε^
ν '' ?

ΤΟΥ Α. ΛΙΑΚΟΥ

■ ■ σ η μ ερ ινή κρίση είναι άκρως ενΒ Ι δ ια φ έ ρ ο υ σ α αν την παρατηρείς
ω ς ιστορικός. Αρκεί να μην τη ζεις
ως πολίτης. Ως πολίτης είσαι πιασμέ
νος στο δόκανο όχι μόνο της πραγ
ματικότητας αλλά και των αυταπα
τών της. Σ’ αυτές ανήκει η αντίληψη
ότι η κρίση είναι κατά βάση μια ηθι
κή αρρώστια που οφείλεται στις λαν
θασμένες νοοτροπίες και συμπεριφο
ρές μας, και ότι θα την ξεπεράσουμε με τη μεταμέλεια και την αλλαγή.
Από αυτή την άποψη η απάντηση στο
ερώτημα αν το παρόν πολιτικό σύστη
μα μπορεί να μας οδηγήσει στην έξο
δο είναι αυτονόητη. Γιατί στην ίδια
αντίληψη το πολιτικό σύστημα θεω
ρείται ο κυρίως ένοχος για την κρί
ση. Το έχουμε εμπεδώσει. Φταίει η
κουλτούρα της Μεταπολίτευσης. Ο,τι
κάναμε το κάναμε στραβά. Μεγαλώ
σαμε το κράτος για πελατειακούς λό
γους και τώρα δεν μπορούμε να το
συντηρήσουμε. Στην αφήγηση αυτή,
η αλλαγή του πολιτικού συστήματος
θεωρείται προϋπόθεση της λύτρω

σης, κάτι σαν αναμενόμενος μεσαί
ας, που κανείς δεν ξέρει πότε θα έλ
θει και ποια μορφή θα έχει.
Ας δούμε όμως τα πράγματα ιστο
ρικά. Πράγματι, οι μείζονες κρίσεις
προκαλούν αλλαγές των πολιτικών συ
στημάτων, αλλά η σχέση είναι πιο σύν
θετη, και κυρίως απρόβλεπτη. Πράγ
ματι, η κρίση σημαίνει την αδυναμία
ενός συστήματος να λειτουργεί. Αλ
λά οι αιτίες ανήκουν σε πολλά επί
πεδα. Συγκυριακά και δομικά, μερι
κά κοινά στη μεταπολεμική αναδό
μηση της Ευρώπης, άλλα ελληνικής
κοπής και ραφής. Ας δούμε τη συ
γκυρία. Η πενταετία διακυβέρνησης
ΝΔ, αλλά και οι πρώτοι μήνες διακυ
βέρνησης ΓΑΠ, οδήγησαν κατευθεί
αν στην προσφυγή στο ΔΝΤ. Είδαμε
όμως ότι όλες οι χώρες της περιφέ
ρειας της Ευρώπης, για τη μία ή την
άλλη αιτία, εκεί κατέληξαν. Η μεγά
λη κρίση χρέους απειλεί ακόμη χώρες
όπω ς η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γαλλία.
Επομένως, παρά τις ελληνικές ιδιαι
τερότητες ανευθυνότητας και φαυλότητας, υπάρχουν κάποια ζητήμα
τα δομικά ευρύτερα. Η κρίση χρέους
οφείλεται στον μεταπολεμικό τρόπο
με τον οποίο διευθετήθηκε η οικο
νομία, στη φιλοσοφία με την οποία
χτίστηκαν οι κοινωνικοί θεσμοί, στις
αξίες με τις οποίες δομήθηκε το πο
λιτικό σύστημα. Είναι αναχρονισμός,

αν όχι εργαλειακή χρήση της Ιστορί
ας, να κρίνει κανείς αναδρομικά όλα
αυτά ω ς εσφαλμένα.
.
Ο μεταπολεμικός κόσμος σήμαινε
βαθμιαία κοινωνική άνοδο των μικαομεσαίω ν στρωμάτων, και αυτή την
άνοδο υπηρετούσαν αλλαγές στους
θεσμούς. Πάνω σε αυτή τη μεγόΰ |
κοινωνική διευθέτηση οικοδομήθι ■
κε και το πολιτικό σύστημα. Με ανπ
στάσεις, καθυστερήσεις, στρεβλώσει

Εκείνο που περνά
κρίση είναι η κοινωνική
διευθέτηση που
προέκυψε από τις
συγκρούσεις του 20ού
αιώνα
και διαφ ορές από τη μία χώρα σηιν
άλλη, το πολιτικό σύστημα ανταπ >κρινσταν σπς ανάγκες της διεύρυνα ς
των στρωμάτων που επωφελούνη ιν
από μια οικονομία που βρισκότ ιν
σε τροχιά ανάπτυξης. Ηταν όλα κ >
λά τότε; Οχι. Και αποκλεισμοί υπί ρχαν, και διαφθορά, και γραφειοκί ατικοποίηση που στόμωσε την απο ελεσματικότητα. Αλλά εκείνο που -φό
ρα έχει τεθεί σε κρίση δεν είναι ού
τε η μοιραία πενταετία ούτε η κουλ

τούρα της Μεταπολίτευσης. Είναι αυ
τή η θεμελιώδης και μακράς διάρκει
α ς κοινωνική διευθέτηση που προέ
κύψε από τις συγκρούσεις που ξέσκι
σαν τα σπλάχνα του 20ού αιώνα. Ολε
τα άλλα είναι παράγωγα και τοπικές
προσαρμογές. Το να επιμένεις μό
νο σ’ αυτά είναι παραπλανητικό και
καταλήγει σε ένα είδος ηθικού α φ η
γήματος της κρίσης που ταλαιπωρεί
τον δημόσιο λόγο από την αρχή της.
Εκείνο που μας διαφεύγει είναι ότι
ζούμε σε εποχή πλανητικήεμετατόπισης τεκτονικών πλακ&^ΗΔΟση, από
κυρίαρχη του παιχνιδιαύΛτθ'Βθρ χρό
νια, υποχωρεί απέναντιστήντίνερχόμενη δύναμη της Κίνας, της Ινδίας, της
Βραζιλίας, των τίγρεων της Αν. Ασί
ας, ακόμη και της Τουρκίας. Η περι
φέρεια δεν παράγει μόνο βιομηχανι
κά προϊόντα αλλά και υψηλή τεχνο
λογία, συσσωρεύοντας πλεονάσματα
έναντι μιας Δύσης που αναγκάζεται
να υποκύψει στον ανταγωνισμό, αλ
λάζοντας τους όρους με τους οποί
ους είχε διευθετήσει την οικονομία
και την κοινωνία της ω ς τώρα, κα
τεδαφίζοντας διαδοχικά το βιοτικό
επίπεδο των πληθυσμών της, κλονί
ζοντας θεσμούς αλληλεγγύης και ισο
νομίας. Ολες οι κρίσεις χρέους και οι
συνακόλουθες ρυθμίσεις στην Ευρώ
πη δείχνουν τα ασφυκτικά στενά πε
ριθώρια της οικονομίας της. Το βιο

τικό επίπεδο ζωής των Ευρωπαίων θα
χαμηλώσει, αλλά εξαιρετικά άνισα.
Φυσικά και θα αλλάξει το πολιτι
κό σύστημα, όχι για να ανπκατασταθεί από κάποιο άσπιλο από τις αμαρ
τίες μας, βασισμένο στην «κοινή λογι
κή». Θα αλλάξει ω ς αποτέλεσμα της
κρίσης, για να διαχειρισθεί τη λιτό
τητα και τις αναστάσεις της κοινωνί
ας σ πς νέες διευθετήσεις. ΓΓ αυτό τό
ση συζήτηση για ένα πολιτικό σύστη
μα που δεν θα εξαριάιαι από το «πο
λιτικό κόστος», δηλαδή θα είναι πιο
συγκεντρωτικό, λιγότερο εξαρτημέ
νο από την κοινωνική του βάση, πε
ρισσότερο συνδεδεμένο με τους υπε
ρεθνικούς οργανισμούς, και τους θε
σμούς που κατευθύνουν την οικονομία.
Αλλά η σύγκρουση τεκτονικών πλα
κών σημαίνει πολλούς αστάθμητους
παράγοντες. Η κρίση του 1929 είχε
ω ς συνέπεια στην Αμερική τον Ρούζβελτ, αλλά στη Γερμανία τον Χίτλερ,
στη Γαλλία το Λαϊκό Μέτωπο, αλλά
στην Ελλάδα τον Μεταξά. Αν υπάρ
χει μια αρχή για την ιστορική σκέ
ψη, αυτή είναι η ετερογονία σκοπών
και αποτελεσμάτων, οι αθέλητες και
απρόβλεπτες συνέπειες των ανθρω
πίνων πράξεων.
Ο κ. Αντώνης Λιάκος είναι
καθηγητής της Ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διαδήλω ση εκπαιδευτικώ ν
στη Μ αδρίτη κατά των
περικοπών στην Παιδεία.
Λόγω της κρίσης, το
βιοτικό επίπεδο ζωής των
Ευρωπαίων θα χαμηλώ σει,
αλλά εξα ιρ ετικά άνισα

Η τριπλή κατάρρευση ιδεών και στόχων
ΤΟΥ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ

4Ρ* το ερώτημα αν το παρόν πολιτι¿1 * κό σύστημα μπορεί να σώσει τη
χώ ρα από τη χρεοκοπία η απάντη
ση μοιάζει αυτονόητη. Φ υσικά και
δεν μπορεί. Με αυτή την άποψη συντάσσεται η τεράστια πλειονότητα
των πολιτών, αυτό εκτιμά η μεγάλη
πλειονότητα των ειδικών. Οι πολιτι
κές που έχουν ασκηθεί, ενώ μείωσαν
σε έναν βαθμό τα ελλείμματα, μπλόκαραν όλες τις διεξόδους της χώρας
από την κρίση χρέους. Η πίεση της
τρόικας για υιοθέτηση εσφαλμένων
πολιτικών, οι τρανταχτές αδυναμίες
της κυβέρνησης και η γνωστή ανα
ποτελεσματικότητα της δημόσιας δι
οίκησης συνισιούν παράγοντες κα
θοριστικής σημασίας οι οποίοι φ έρ
νουν πιο κοντά, αντί να απομακρύ
νουν, το ενδεχόμενο της ελληνικής
χρεοκοπίας.
Στην ουσία, έχουν καταρρεύσει
τρεις άξονες ή τρία πλέγματα στό
χων και ιδεών που λειτούργησαν ως
τροχιοδρομικά της μεταρρυθμισιικής προσπάθειας της κυβέρνησης.

Η πρώτη αποτυχία, η κεντρική,
αφ ορ ά τον μεγάλο στόχο, την απο
μάκρυνση της χώ ρας από την παύση
πληρωμών. Η αποτυχία δεν αφ ορά
μόνο την κυβέρνηση, έστω και αν η
ευθύνη είναι αποκλειστικά δική της
(και της τρόικας). Ποτέ τόσοι ειδικοί
σε τόσο σύντομο διάστημα δεν προέβησαν σε τόσες εσφαλμένες αναλύ
σεις. Επίσης, ποτέ τόσοι οικονομο
λόγοι δέν δικαιολόγησαν μέσω μη
οικονομικώ ν παραγόντω ν (η κακή
διοίκηση, η ανικανότητα του πολι
τικού προσωπικού) την αστοχία των
οικονομικών προβλέψεών τους. Ως
εάν η παθογένεια της ελληνικής δι
οίκησης να αποτελεί μια απολύτως
άγνωστη, απολύτω ς μη μετρήσιμη
και απολύτω ς εξωγενή μεταβλητή
.(κάτι σαν τη δημόσια διοίκηση της
Ζιμπάμπουε ή του Αφγανιότάν) της
οποίας η επίδραση επί της πρόβλε
ψης να μη συνεξετάζεται ποτέ.
Η μη υλοποίηση των στόχων του
μνημονίου δεν έχει απλώς πλήξει την
αξιοπιστία του ΠαΣοΚ. Εχει ταυτό
χρονα υποσκάψει το. κύρος και την
αξιοπισάα όλων των υποστηρικτών
αυτής της οικονομικής φιλοσοφίας,
το κύρος της Ευρώπης και εν μέρει
το κύρος της ΝΔ. Η α δυνα μία της
ασκούμενης πολιτικής ν α εξο υδε
τερώσει τον κίνδυνο της χρεοκοπί
α ς έχει αποκτήσει «
τημικά» χα 

ρακτηριστικά στα μάτια της κοινής
γνώμης.
Η δεύτερη αποτυχία αφορά το πλέγ
μα στόχων και ιδεών που η κυβέρνη
ση και πολλοί στη χώρα ονόμασαν «η
κρίση είναι ευκαιρία». Ενα σημανπκό
τμήμα μοντέρνων φιλοδυτικών τμημά
των της ελληνικής κοινωνίας, απογο
ητευμένο από τις παθογένειες του με
ταπολιτευτικού μοντέλου, στήριξε ή
ανέχθηκε τη σκληρή οικονομική πο-

Η αδυναμία της
ασκούμενης πολιτικής
να εξουδετερώσει
τον κίνδυνο της
χρεοκοπίας έχει
αποκτήσει «συστημικά»
χαρακτηριστικά
λιτική γιατί θεώρησε ότι οι συνοδευ
τικές μεταρρυθμίσεις (στον δημόσιο
τομέα, στη λειτουργία της ιδιωτικής
οικονομίας, στην Παιδεία) θα σάρω
ναν αγκυλώσεις, ανορθολογισμούς και
παράνοιες δεκαετιών. Το τμήμα αυτό
περιελάμβανε μορφωμένα στρώματα
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
εκσυχρονισπκούς πυρήνες του επιχει
ρηματικού κόσμου. Στην ουσία, απο

τελούσε τη μόνη κοινωνική βάση στή
ριξης της κυβερνητικής πολιτικής. Η
αποτυχία της κυβέρνησης να μετα
τρέψει την κρίση «σε ευκαιρία» αποσυσπειρώνει με ταχύτατους ρυθμούς
αυτή την ετερόκλητη κοινωνιολογικά
αλλά συνεκτική πολιτισμικά ομάδα.
Ολες πλέον οι μεταρρυθμίσεις ερμη
νεύονται εισπρακτικά. Μήνυμα δεν
υπάρχει ούτε αφήγηση για το μέλλον.
Η τρίτη αποτυχία της κυβέρνησης
ονομάζεται «δημόσιος τομέας». Το
αναποτελεσματικό κράτος _ όχι το
«μεγάλο» κράτος (για όσους εμπιστεύ
ονται τις στατιστικές περισσότερο
από τις ιδεολογικές προκαταλήψεις
τους) _ υπήρξε η βάση για το σημερι
νό εθνικό «φαλιμέντο». Η Μεταπολί
τευση, με κύρια την ευθύνη του Πα
ΣοΚ, μετέτρεψε το κράτος σε «κακό»
θεσμό του συστήματος. Αν το φ ό ρ 
τωμα υπαλλήλων και ανεξέλεγκτων
δαπανών σε μια παλιά δομή ήταν το
ιστορικό σφάλμα της δεκαετίας του
1980, το «ξεφόρτωμα» όπως όπως αν
θρώπων και δαπανών είναι το έγκλη
μα που συνιελείται σήμερα, υπό την
πίεση της τρόικας. Το Δημόσιο απο
συντίθεται. Αντί μιας επιβλητικής με
ταρρύθμισης που θα ανασχεδίαζε την
κρατική μηχανή στη βάση παραγωγής
αποτελεσμάτων και συγκρότησης ποιο τ ι ^ ν διοικητικών ελίτ, υποβαθμίζε
ται
χιιτέρω η ήδη κακοσχεδιασμέ-

νη κρατική δομή. Στην ουσία, αποσυ

ντίθεται η μηχανή υλοποίησης πολι
τικών. Στο ερώτημα λοιπόν αν μπο
ρεί το πολιτικό σύστημα να σώσει τη
χώρα από τη χρεοκοπία η απάντηση
είναι κατηγορηματική: ακόμη και αν
οι πολιτικές ελίτ διέθεταν την ικανό
τητα, χωρίς ένα επαρκώς μελετημέ
νο και οργανωμένο σχέδιο αναδιάρ
θρωσης των κρατικών δομών και λει
τουργιών, η αποτυχία του όλου εγχει
ρήματος είναι εγγυημένη.
Η Ελλάδα οδηγείται αργά αλλά
σταθερά προς μια μορφή χρεοκο
πία ς. Επιπλέον, ο πολιτικός έλεγ
χος έχει χαθεί. Το «από εμάς εξαρτάται» δεν ισχύει πλέον, είναι αναχρονική ανάλυση, αφ ορά την προη
γούμενη φάση. Στο μέτρο που η Ελ
λά δ α δεν ελέγχει η ίδια τους μηχα
νισμούς της οικονομικής της επιβί
ωσης, δεν ελέγχει και τους μηχανι
σμούς παραμονής της (ή όχι) στην ευ
ρωζώνη. ΓΓ αυτό καλό είναι η χώρα
να προετοιμάζεται για όλα τα σενά
ρια. Αλλωστε, κανένας δεν γνω ρί
ζει από τώ ρα ποιο σενάριο, έπειτα
από έξι ή δώ δεκα μήνες, θα είναι το
πράγματι δυσμενέστερο.
Ο κ. Γεράσιμος Μοσχονάς
είναι αναπληρωτής καθηγητής
Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο.

