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Ανάπτυξη καί εκσυγ χρον ισμός της ελληνικής κοινωνίας. 
Μεταιδεο λαχ ία ή κριτικός ορθο λο~χ ισυός .

του Κώστα Σημ ίτη.
Ανάπτυξη και, εκσυγχρονισμός είναι, όρο ι που χρησιμοπο ιούνται απο 
όλα τα πολιτικά κόμματα για να χαρακτηρίσουν τους στόχους τους. 
Η κοινή χρηση τούς κατέστησε όμως ασαφείς και. 'κοινότυπους.Χωρίς 
περιεχόμενο συντείνουν στη γενική σύγχυση.Η ανάπτυξη και, ο 
εκσυγχρονισμός, παραμένουν nap'όλα αυτά επιταγές για την ελληνική 
κοινωνία.Πρέπει να ξεπερασθούν γ ι ' αυτό τα προπαγανδ ιστ ικά 
συνθήματα και. να προσδιορισθεί τί είναι, επιβεβλημένο να γίνει..

Η ανάπτυξη
Η παραγωγ ική δομή μιας οικονομίας προσδιορίζεται, 

αποφασιστικά απο τον καταμερισμό των παραγωγ ικών πόρων μεταξύ των 
επενδύσεων από τη μ ιά πλευρά και. της κατανάλωσης από την άλλη.Ο 
λόγος πόρων στην επένδυση ως προς τους πόρους στην κατανάλωση 
είναι, καθορ ι,στ ικής σημασίας γ ια την αύξηση της παραγωγικότητας 
και. την ανάπτυξη των παραγωγικών ικανοτήτων της κο ινων ίας. Οσο πιο 
μεγάλος είναι. ο παραπάνω λόγος, που εκφράζε ι την αναπτυξιακή 
ροπή,τόσο πιό ευνοϊκή είναι, η παραγωγική δομή της οικονομίας για 
την αύξηση της παραγωγικότητας και, τόσο πιο ταχύρυθμη γίνεται. η 
ανάπτυξη.

Ενώ τα παραπάνω είναι, λίγο ώς πολύ δεκτά η εξέιδίκευση της 
ενδεδε ιγμένης αναπτυξ ιακής πολιτικής παρουσιάζει δυσκολίες. Σε 
αυτό συντελούν πολλές λανθασμένες αντ ι λήψε ις .Μία γ ια παράδειγμα 
εκτιμά την αναπτυξιακή προσπάθεια με ποσοτικούς δείκτες και. 
θεωρεί ανάπτυξη τη μεγέθυνση της δαπάνης και. τον πολλαπλασιασμό 
των έργων.Κάθε έργο δεν συμβάλει όμως οπωσδήποτε στην 
ανάπτυξη.Ενα έργο μπορεί μάλιστα να την καθυστερεί.Η αναπτυξιακή 
αποτε λεσματ ικότητα χορηγήσεων στους δήμους και. τις κοινότητες για 
πλακοστρώσεις είναι πολύ μικρότερη εκείνης ενισχύσεων σε 
συνεταιρισμούς για εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης της 
παραγωγής.Το κόστος δύο δρόμων μπορεί να είναι το ίδιο αλλά το 
κοινωνικό όφελος από την κατασκευή τους τελείως διαφορετικό.

Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται από αναλύσεις κόστους-οφέλους 
και να .εντάσσονται σε μ ιά ιεράρχηση σύμφωνη με τις σκοπιμότητες 
της γενικότερης οικονομικής πολιτικής.Χρειάζεται επίσης "ο 
έλεγχος συνοχής”,ο έλεγχος πόσο συμβάλει το έργο οτη 
δημ ιουργ ία, συμπ λήρωση ή επέκταση μνιας παραγωγικής αλυσίδας. Ας 
|ίή ξεχνάμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής 
οικονομίας είναι τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, ελλείμματα
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που οφείλονται- μερικά και- στη νοοτροπία του πολλαπλασιασμού έργων 
χωρίς έλεγχο της αποδοτικότητάς τους. Γι'αυτό τα μοντέλαπου 
προβλέπουν τη λύση των σημερινών προβλημάτων με την ριζική αύξηση 
των δημοσίων δαπανών μόνο στη χειροτέρευση της γενικής 
οικονομικής κατάστασης 8α οδηγήσουν και- ·αντ ιστρατεύονται κατά 
άμεσο τρόπο την ανάπτυξη.0 όρος παραγωγικές δαπάνες ο οποίος 
χρησιμοπο ιε ίται γ ια να τονίσει, την ανάγκη μιας δαπάνης καλύπτει 
πολλές φορές πολλά περιττά ή δευτερεύοντα απο εξοπλισμούς 
μέχρι, επ ιδοτήσε ις της κατανάλωσης.

0 προγραμματισμός
Ανάπτυξη συνδυάζεται. με την ανάγκη του προγραμματισμού. 

Πολλοί μάλιστα έχουν φανταστεί ένα προγραμματισμό που ξεκινά από 
τοπικές επιτροπές ή την τοπική αυτοδιοίκηση και φτάνει μέχρι την 
κεντρική κυβέρνηση.Η πυραμίδα αυτή του προγραμματισμού 8α 
εξασφαλίσει υποτίθεται την ένταξη του συνόλου των αναγκών σε ένα 
ιεραρχημένο σχέδιο.Ενας τέτοιος προγραμματισμός είναι ακόμη για 
τη χώρα μας ανέφικτος.Η μέχρι σήμερα πρακτική έδειξε ότι συναντά 
δύο σημαντικά εμπόδια.Το πρώτο είναι η έλλειψη της συναίσθησης 
ότι όταν προγραμματίζουμε δεν καταγράφουμε απλώς ανάγκες αλλά και 
επιλέγουμε ποιές 8α ικανοποιήσουμε και με ποιά σειρά.Αφθονούν τα 
πενταετή προγράμματα.Απο τους υπεύθυνους της Ολυμπιακής 
Αεροπλοοίας μέχρι τους γενικούς γραμματείς των διοικητικών 
περ ιφερειών,όλοι αισθάνονται την ανάγκη να εξαγγείλουν πενταετή ή 
πολυετή προγράμματα.Στα προγράμματα αυτά λείπει όμως το 
βασικότερο στοίχε ίο.Δεν προσδιορίζεται το ύψος των πράγματι 
διαθέσιμων πόρων και δεν εντάσσονται τα προτεινόμενα έργα σε μια 
ευρύτερη ιεράρχηση με βάση την ανάλυση κόστους-οφέλους.Ενα μέρος 
των προτεινόμενων έργων δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί 
γιατί δεν θα υπάρχουν πόροι ούτε σήμερα ούτε αύριο.Τέτοια 
προγράμματα όσο χρήσιμα και άν είναι γιατί συντελούν σε 
διευκρίνηση θεμάτων και εντοπισμό αναγκών καλλιεργούν όμως 
ψευδαισθήσεις και οδηγούν τέλος^χπογοητεύσεις.

Το δεύτερο εμπόδιο είναι απόρροια του γεγονότος ότι η 
ελληνική οικονομία είναι οικονομία αγοράς ενταγμένη στη διεθνή 
οικονομία.Σε μιά οικονομία αγοράς τόσο οι ιδιώτες ιδιοκτήτες των 
μέσων παραγωγής όσο και οι κοινωνικοί φορείς δεν μπορούν να 
εξαναγκασθούν σε επενδύσεις και σε δραστηριότητες που δεν 
επ ιΛθυμούν . Μπορούν να παρακινηθούν σ'αυτ-έ-ς— -με—  κίνητρα.0
προγραμματισμός δεν μπορεί γ ι 'αυτό να διαγράψει με βεβαιότητα τη 
δράση του μή δημοσίου τομέα της οικονομίας. Μπορεί να έχει μόνο 
ενδεικτικό χαρακτήρα και να διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα για τη 
δραστηριοποίηση προς τις επιθυμητές κατευθύνσεις. Κ αβεβαιότητα 
της αποτελεσματικότητάς τού προγραμματισμού επιτείνεται από το



ότι, οι, μακροοικονομικές εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος 
μπορούν να αποδειχθούν αρκετά: διαφορετικές από ’ εκείνες στις 
οποίες είχαν βασισθεί ου σχεδιαστές.0 προγραμματισμός είναι
αναγκαίος αλλά δεν αποτελεί για την ανάπτυξη πανάκεια.

Ώς "αναπτυξιακή" προβάλλεται, συχνά η επέκταση -της κρατικής 
δραστηρ ι,ότητας. Η συνταγή δ ιατυπώνεται συνήθως υπό μορφή 
ερωτημάτων όπως .-γιατί το κράτος δεν κοινωνικοποιεί τις μεγάλες 
ιδιωτικές επ ιχε ιρήσε ις , γ ιατ ί δεν επεκτείνει, τις δραστηριότητές 
του και, αφήνει ιδ ιώτες να επενδύουν, γ ι,ατ ί γενικά δεν συρρικνώνει, 
την ιδιωτική δραστηριότητα και. δεν αναπτύσσε ο τη δημόσια, μόνη που 
μπορεί να εγγυηθεί γρήγορη και, δίκαιη ανάπτυξη.

Τύ σημερινό κράτος και η κοινών ία,η οποία το
στηρίζεο,αποφεύγουν την εξέλιξη του ταξοκού ανταγωνισμού σε
ταξική σύρραξη με παραμβάσεις που συντηρούν την καπιταλιστική 
αναπτυξιακή δυναμική.Η δυναμική αυτή εξασφαλίζει, τόσο τα κέρδη 
και. τις επενδύσεις των κεφαλαιούχων όσο και, ένα πλεόνασμα που 
διατίθεται για την αποζημίωση και. Βελτίωση της θέσης των
εργαζομένων σύμφωνα με κριτήρια που δ ιαμορφώνονται μέσα απο τι,ς 
πολιτικές δ ιαδ ικασίες . Αν θίγει το σχήμα αυτό και επιδιωχθεί η 
διανομή κοινωνικών αποζημιώσεων όχι. απο το καπ ιταλ ιστ ικά
παραγόμενο πλεόνασμα αλλά από τα περιουσιακά στοιχεία των
κεφαλαιούχων και μάλιστα σε έκταση που αμφισβητεί τη νομιμότητα 
του συστήματος,το σύστημα θα πάψει να λειτουργεί.0ι
δραστηριότητες του παρεμβατικού κράτους έχουν ένα σαφές όριο.Δεν 
μπορούν να θίξουν ούτε τη διαδικασία αναπαραγωγής του κεφαλαίου 
ούτε τις Βασικές αρχές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και -.της 
συνακόλουθης εξουσίας της λήψης των αποφάσεων για τις επενδύσεις.

Ενας σαφής περιορισμός για την επέκταση της κρατικής
παρέμβασης προκύπτει επίσης απο τις νοοτροπίες των πολιτών,τις 
περιορισμένες ικανότητες της διοίκησης και τη διεθνή διασύνδεση 
της ο ικονομίας.Οπως έχει εμπειρικά αποδειχθεί απο προσπάθειες 
κρατικού ελέγχου τόσο στις οικονομίες αγοράς όσο και στα
σοσιαλιστικά κράτη η κρατική παρεμΒαση είναι αναποτελεσματική για 
ορισμένες κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων.Είτε τα ά/ρομα δεν 
την αποδέχονται είτε η διοίκηση δεν διαθέτει τα τεχνικά μέσα είτε 
τέλος το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παύει να συνεργάζεται.

Η αντίθεση δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως 
παρουσιάζεται στα παραΛΌ^ω ερωτήματα ανήκει στην ξεπερασμένη 
ρητορική.Σε μιά μικτή οικονομία όπως η Ελληνική οι δύο τομέις 
είναι αναγκαίοι,είναι συμπληρωματικοί ο ένας του άλλου και 
συναρθρώνονται προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση.



Η ανάπτυξη Sev είναι μόνον οικονομική 
Ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομική μεγέθυνση. Ανάπτυξη 

συντελείται και. μέσα απο εξέλιξη στο πο λ ιτ ικό-θεσμ ικό σύστημα,στο 
κοινωνικό περ ιβάλ λον, στο περιβάλλον ζωής. Γιατί η κοινωνική 
εξέλιξη δεν προσδιορίζεται μόνο απο μεταβολές στην οικονομία,στις 
παραγωγικές σχέσεις. Προσδ ιορίζεται και απο μεταβολές σε άλλα 
στοιχεία όπως στους θεσμούς ,στην επικοινωνία,στις γνώσεις,στην 
πολιτική συνε ίδηση, στην αντίληψη των ατόμων για τον τρόπο ζωής 
τους και τους κανόνες συμβίωσης όπως εκφράζονται απο τα ήΘη,την 
ηθική ή το δίκαιο. ,

Μεταβολές στις παραγωγικές σχέσεις ή οικονομική μεγέθυνση,οι 
οποίες δεν είναι συναρτημένες με πρόοδο στο πολ ιτ ικό-θεσμικο 
επίπεδο και στο πολιτισμικό-κοινων ικό περιβάλλον δεν εξασφαλίζουν 
την μετάβαση της κοινωνίας σε πιο εξελιγμένες μορφές συγκρότησής 
της.Η εξέλιξη σε ένα τομέα όσο δεν βρίσκει στηρίγματα στους 
υπόλοιπους τομείς κοινωνικής οργάνωσης και δραστηριότητας μένει 
ανολοκλήρωτη με αποτέλεσμα κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα. Η 
ανάπτυξη δεν μπορεί γ ι 1 αυτό να θεωρηθεί μόνο απο οικονομική 
σκοπιά.Δεν είναι ζήτημα οικονομικό-ποσοτικό. ΙΤρέπει να θεωρηθεί 
και απο πολιτική,απο πολιτισμική,απο τη σκοπιά του περιβάλλοντος 
ζωής. Γι'αυτό και επιδίωξη πρέπει να είναι πέρα απο ,τις 
επενδύσεις και την οικονομική σταθερότητα οι μεταβολές στα 
υπόλοιπα καθοριστικά στοιχεία της εξέλιξης,στους θεσμούς της 
οικονομικής οργάνωσης,στο πολιτικό σύστημα,στο
πολιτισμικό-κοινωνικό περιβάλλον. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά 
ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση όπως . πραγματοποιήθηκε απο τη 
συντηρητική παράταξη στη χώρα μας και την ανάπτυξη που πρέπει να 
επιδιώκει η σοσιαλιστική παράταξη.

0 εκσυγχρονισμός
Μέσο για την ανάπτυξη είναι ο εκσυγχρονισμός.Με

εκσυγχρονισμό δεν εννοούμε μια απλή μεταφορά προτύπων πιο 
αναπτυγμένων χωρών.Εννοούμε τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της 
ελληνικής κοινωνίας να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της εξέλιξής 
της και να καθοδηγεί τις λύσεις τους.Ο εκσυγχρονισμός πρέπει να 
οδηγεί σε αυξημένη ικανότητα χειρισμού και ελέγχου σε όλες τις 
διαστάσεις του αναπτυξιακού γίγνεσθαι.Δεν είναι μια φάση ή ένα 
στάδιο ανάπτυξης ..είναι μια διαρκής κοινωνική διεργασία.
Προϋποθέτει ότι οι υπάρχουσες μορφές κοινωνικής οργάνωσης είναι., 
και παραμένουν ανοιχτές,επιτρέπουν μεταβολές,προσαρμογές και τη 
διεύρυνση των ρυθμιστικών τους δυνατοτήτων.Κρίση εκσυγχρονισμού 
υπάρχει όταν οι μορφές κοινωνικής οργάνωσης παρεμποδίζουν ή 
αποκλείουν διαδικασίες προσαρμογής,όταν η εξέλιξη επειδή δεν
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■υπάρχει, προσαρμογή οδηγεί σε συγκρούσεις και, δημιουργεί, αδιέξοδα.

Στην Ελλάδα υπάρχει, κρίση εκσυγχρονισμού.Η κρίση αυτή 
προκαλε (.ταυ απο τρεις κυρίως εξελίξεις: α) Την ολοένα και, πιο 
στενή σύνδεση της οικονομίας μας με τη δ ιεθνή οικονομία,β) Τον 
αποσπασματικό τρόπο που δημ ιουργήθηκε το κράτος ,πρόνοιας και 
πραγματοποιήθηκαν οι κοινωνικές συναινέσεις και τέλος γ) Τη 
στασιμότητα ή επιβράδυνση στην ένταξη σε πιο εξελιγμένους τρόπους 
οικονομικής δραστηριότητας μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.

Η ένταξη στη διεθνή οικονομία εκθέτει τις ελληνικές 
επιχειρήσεις σε όλο και πιό έντονο διεθνή . ανταγωνισμό.Η 
ανταγωνιστικότητά τους αποκτά γ ι 1 αυτό όλο και μεγαλύτερη 
σημασία.Είναι όμως και παραμένει μικρή γιατί το επίπεδο γνώσεων 
των επιχειρηματιών και του ανθρώπινου δυναμικού που τους στηρίζει 
είναι κατά κανόνα χαμηλό,οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας 
και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες μεγάλες και κυριαρχεί ακόμη 
αντίληψη προστατευτισμού,Ανεπαρκείς οι δυσλειτουργούντες θεσμοί 
και αντιφατικές πολιτικές επιλογές επιδεινώνουν την εικόνα.

Η γρήγορη ένταξη μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού στον αστικό 
τρόπο ζωής επετεύχθηκε με την ευκαιριακή παραχώρηση προνομίων και 
τη δημιουργία μιας πολυδιασπασμένης σε ομάδες και συντεχνιακά 
οργανωμένης-κοινωνίας.Το κοινωνικό κράτος δεν είναι απόρροια μιας 
συστηματικής προσπάθειας που εγγυάται τη μετεξέλιξή του.

Τέλος το ποσοστό των αγροτών,-στο σύνολο του πληθυσμού 
παραμένει πολύ υψηλό ( 2 7 %).Όπως και πολύ υψηλό (35% περίπου) 
είναι το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων.Και οι δύο αυτές ομάδες 
δεν μπορούν να διατηρήσουν ένα επίπεδο ζωής,που πιστεύουν ότι 
δ ικαιοι,Ίνται, χωρ ίς χρηματικές εν ισχύσε ις , προστασία απο τον 
ανταγωνισμό,ρυθμίσεις που δημιουργούν ειδικά δικαιώματα.

Το αίτημα του εκσυγχρονισμού είναι κυρίως συνάρτηση του 
είδους της κοινωνίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων στη 
χώρα. Εξαρτάται \· . επομένως και απο τις πιέσεις που ασκεί το 
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.Στην Ελλάδα συνυπάρχουν 
παράλληλα αναπτυγμένοι και παραδοσιακοί τομέις οικονομικής 
δραστηριότητας,διαψορετικοί βαθμοί διασύνδεσης με τη διεθνή 
οικονομία και διαφοροποιήσεις, στα επίπεδα παιδείας και^ 
πολιτιστικών αντιλήψεων.Η απαίτηση για εκσυγχρονισμό είναι άλλου 
και αλλού όχι .Ενώ τα αστικά στρώματα,τα τουριστικά και 
ναυτικά επαγγέλματα ή οι παραγωγοί εξαγώγιμων αγροτικών 
επιδιώκο\.ιν την προσαρμογή , ο ι μικροί επαγ γ ε λματ ίες , ο ι εργαζόμενοι 
σε προβληματικές επιχειρήσεις ή οι αγρότες με παραδοσιακές



έ

καλλιέργειες την μάχονται,. Αδ ιάφορες ή εχρικές είναι ου ομάδες που 
αποκτούν εισόδημα με χρήση αθεμίτων τρόπων (παραοικονομία) ή 
χωρίς σταθερή εργασία στην παραγωγή (παρασιτικά επαγγέλματα) .Ου 
διαφορετικές αυτές αντιδράσεις δυσκολεύουν την χάραξη μιας 
ευρύτερα αποδεκτής πολιτικής.0 εκσυγ χρον ισμός, άν και φραστικό 
αίτημα ό λων, παραμένε ι αμφιλεγόμενος καί οδηγεί σε συνεχείς 
οικονομικές και πολιτικές αντ ιπ^θέσε ις .

Η κρίση εκσυγχρονισμού εκδηλώνεται με σειρά απο παθολογικά 
φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία.θα αναφέρουμε μερικά ενδεικτικά.

Η διόγκωση των αιτηυάτων και η διάψευση των ελπίδων- 
Το κράτος έχει παίξει εδώ και πολλές δεκαετίες ενεργό 

ρόλο στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της αγοράς. Για να 
ενισχύσει το χαμηλό αγροτικό εισόδημα παραχωρεί για παράδειγμα 
εκτάσεις,χορηγεί επιδοτήσεις ή αναλαμβάνει τη διάθεση των 
προϊόντων (καπνός,σταφίδα).0 παραδοσιακός παρεμβατικός αυτός
ρόλος έχει εμπεδώσει στους διοικούμενους την πεποίθηση ότι η λύση 
των προβλημάτων τους που προέρχονται απο την ένταξη στη διεθνή 
οικονομία απαιτεί κρατική παρέμβαση. Τα προβλήματα μεταφέρονται 
έτσι απο το οικονομικό στο διοικητικό- πολιτικό σύστημα.Η πίεση 
των πολιτών οδηγούν τη διοίκηση σε όλο και μεγαλύτερη επέκταση 
των υποχρώσεων του κράτους.Γνωστό παράδειγμα αποτελεί η διάσωση 
προβληματικών επιχειρήσεων με τεράστιο κόστος για τον κρατικό 
προυπολογισμό.Η επέκταση της κρατικής στήριξης συναντ«ΞΧι 
όρια.Όρια που θέτουν οι περιορισμένες τεχνικές ικανότητες της 
διοίκησης και η έλλειψη πόρων.Η εξέλιξη έχει αγγίξει τα όρια 
αυτά.Τα συνεχώς αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα το
αποδεικνύουν. Οι υπερτροφικές αναμονές,που επιτείνονται απο'τον 
ανταγωνισμό κομμάτων και συνδικαλιστικών παρατάξεων ή 
καλλιεργούνται συστηματικά απο συντεχνιακές οργανώσεις,μένουν 
έτσι χωρίς ανταπόκριση.Συνέπεια είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης 
προς τη διοίκηση, π αναξιοπιστία των διοικούντων,η αμφισβήτηση 
της νομιμοποίησης του κράτους να παρεμβαίνει σε άλλη κατεύθυνση 
απο την αναμενόμενη.

Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται τόσο π ιό έντονα όσο
περισσότερο η κρατική αδυναμία συνεπάγεται απώλεια 
ε ισοδήματος,σκλπρότερες συνθήκες δούλειάς,απώλεια της αυτονομίας 
για τους μικρομεσαίους.Στην κατά καιρούς έξαρσή τους συντείνουν 
και τα καταναλωτικά “πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας.Τα πρότυπα 
αυτά δεν έχουν αντιστοιχία με τις παραγωγικές δυνατότητες της 
οικονομίας.Ανταπόκρίνονται σε επίπεδα ανάπτυξης και εισοδήματος 
υψηλότερα εκείνων που υπάρχουν.Όσο περισσότερη είναι η απόσταση 
ανάμεσα σε κείνο που οι πολίτες πίστεψαν ότι δικαιούνται να



απαιτούν και να έχουν και, εκείνο που πράγματι, μπορεί να τους 
δ ιατεθε ί, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάψευση ε λπ ίδων . Δ ιάψευση 
ελπίδων που εκδηλώνεται, με δ ιαδη λώσε ις , 0 Cai-ες δ ιαμαρτυρ ίες , άρνηση 
συνεργασίας σε διαδικασίες εκσυγχρονισμού.

Το κράτος πρόνοιας
Άναφέρθηκε ο μή συστηματικός τρόπος που ο ικοδομήθηκε το 

κράτος πρόνοιας.Στις βιομηχανικές χώρες ου ταξικοί συμβιβασμοί 
που δημιούργησαν το κοινωνικό κράτος ήταν απόρροια της ύπαρξης 
ισχυρών συνδικαλιστικών οργανώσεων ενός,ανεπτυγμένου συστήματος 
συλλογικών διαπραγματεύσεων,κομμάτων αντιπροσωπευτικών του 
συνόλου σχεδόν των εργαζομένων και μιας διοίκησης που επεδίωκε 
γενικότερες ρυθμίσεις.Οι προυπο9έσεις αυτές στη χώρα μας δεν 
υπήρξαν.Το κοινωνικό κράτος οικοδομήθηκε άναρχα.Είναι προϊόν 
συνεχών συμβιβασμών με ομάδες πίεσης ή περιστασιακής 
αντιμετώπισης κρίσεων και πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό ρυ9μίσεων.Την 
κοινωνική ασφάλιση παρέχουν εκατοντάδες ταμεία 
σύνταξης,επικουρικής περίθαλψης,υγείας πολλές φορές μή 
βιώσιμα.Ομάδες ατόμων εντάσσονται στο ΙΚΑ και στο ΝΑΤ με μερική 
καταβολή εισφορών με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα υπέρογκα 
ελλείμματα.Λογής λογής κοινωνικοί πόροι,πολλές φορές σε όφελος 
επαγγελματιών που 9α μπορούσαν να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους 
δαπάνες,επιβαρύνουν την παραγωγή.Αγροτικές επιδοτήσεις δίνονται 
με κριτήριο την εκλογική σημασία της περιφέρειας παραγωγής και 
συντηρούν την παραγωγή προϊόντων χωρίς ζήτηση.Το Δημόσιο χορηγεί 
στο όνομα της προστασίας των μικρομεσαίων εγγυήσεις σε., μή 
βιώσιμες βιοτεχνικές επιχειρήσεις παρά την έντονη δημοσιονομική 
κρίση.Τα στεγαστικά δάνεια ,του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 
ήταν για πολύ καιρό κατα κυριολεξία δανεικά και αγύριστα γιατί 
κανείς δεν είχε το θάρρος να ζητήσει την πληρωμή τους.

Το σύστημα δεν είναι συνεκτικό δεν άιαπνέεται σπο πειστική 
λογική. Λείπουν οι κατευθυντήριες γραμμές που 9σ. επιτρέψουν 
αποδεκτές μεταβολές,προσαρμογές,ή αναθεώρησεις.Η αρχή που κρατεί 
είναι η διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων.θεωρείται επίσης 
"υποβαθμιστική" οποιαδήποτε ρύθμιση που αναβαθμίζει άλλες 
κοινωνικές ομάδες μειώνοντας έτσι την υφισταμένη απόσταση (π.χ. 
Μηχανικού ΤΕΕ-Υπομηχανικοί).0ι αρχές αυτές σημαίνουν διαιώνιση 
της οποιοσδήποτε ρύθμισης έστω και άν αντίκειται σε μια κοινωνικά 
πιο δίκαιη ή ορθολογικότερη οργάνωση της κοινωνίας. Υπό τις 
συνθήκες αυτές τόσο το σύστημα όσο και οι προσπάθειες αλλαγής του 
προκαλούν διαμαρτυρίες και αντιπαραθέσεις.

·/-



Διαρθρωτικές αδυναυίες της οικονουίας
Η ελληνική οικονομία διακρίνεται από πλήθος μικρών 

επ ιχε ιρήσεων, που χρησιμοπο ιούν παραδοσιακή τεχνολογία και 
απευθύνονται- σε μ ΐ-α περιορισμένη αγορά.Ακόμη και οι- εξαγωγ ΐ-κές 
επ ιχε ιρήσε ις εργάζονται- γ ΐ-α μικρό αρι-θμό πελατών. Το μι,κρό 
μέγεθος των επιχειρήσεων είναι- συνάρτηση του μικρού μεγέθους της 
αγοράς.Η μεγάλη . αγορά της Κοινότητας η οποία Θα άνοΐ-γε νέες 
δυνατότητες γ ια τΐ-ς ελληνικές επ ΐ-χε ιρήσε ις παραμένει- απρόσι-τη 
επειδή δεν παράγονταί- προΐ-όντα πο ιότητας, και- δεν υπάρχουν 
τεχνολογική εξε ιδίκευση,οργανωτικές ικανότητες και-' υψηλά κεψάλαΐ-α 
Στην όξυνση του ανταγωνισμού πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δεν 
αντιδρούν με βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητάς 
τους αλλά με προσφυγή σε παραδοσιακούς τρόπους επιβίωσης όπως την 
κρατική ενίσχυση,τον αυξημένο δανεισμό με αβέβαιη αποπληρωμή ή 
την παρεμπόδιση των ανταγωνιστών με πολιτικά μέσα.Τα 
ναυπηγέ ία,για παράδειγμα,παρ'όλη τη σημαντική πτώση των εργασιών 
τους τα τελευταία χρόνια ούτε προχώρισαν σε ■ ένα πρόγραμμα 
αναδιάρθωσης του εργαττικού δυναμικού ούτε πραγματοποίησαν μιά 
γρήγορη στροψή προς άλλες δραστηριότητες με συνέπεια να σωρεύουν 
τεράστια ελλείμματα.

Νοοτροπίες που κυριαρχούσαν στην μικρή προστατευμένη αγορά 
εξακολουθούν να κυριαρχούν παρά το άνοιγμα της αγοράς και την 
κατάργηση των προστατευτικών ψραγμών.Η εταιρική συνεργασία είναι 
εξαιρετικά δύσκολη γιατί οι περισσότεροι επιχειρηματίες προτιμούν 
να εργάζονται μόνοι.Η εμπορική -δραστηριότητα παραμένει η πιό 
προσφιλής απασχόληση.Σκόπιμη θεωρείται η πραγματοποίηση ενός 
γρήγορου κέρδους αντί για τη δημιουργία επιχειρηματικής υποδομής.

0 κρατικός προστατευτισμός έχει λειτουργήσει σε βάρος της 
ανάπτυξης του συστήματος της αγοράς.Η προστασία που έχει κατά 
καιρούς παράσχει το κράτος είτε με το πρόσχημα της βοήθειας στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε απροσχημάτιστα με τη δημιουργία 
καθεστώτος αποκλειστικής θαλπωρής σε ορισμένα μεγάλα 
συμφέροντα,σε προσωποπαγές επίπεδο,έχει περιορίσει έντονα τον 
ανταγωνισμύ. ΤΤροσπάθειες για την καλύτερη λειτουργία του 
συστήματος μέσα απο θεσμούς και κανόνες,οι οποίοι είναι σαφείς 
και απο πριν γνωστοί συναντούν τις έντονες αντιδράσεις των 
9 ιγομένων.

Στις διάρθρώτ ΐκές αδυναμίες προστίθενται οι μακροοικονομικές 
αν ισορροπίες,όπως ο υψηλός ρυθμός πληθωρισμού,τα μεγάλα 
ελλείμματα του δημοσίου τομέα και τα ελλείμματα στο ισοζύγιο 
πληρωμών.Η τάση για κατανάλωση είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Οι



σταθεροπουητυκές πολυτυκές συναντούν αντυδράσευς που περυορίζουν 
και το χρόνο εφαρμογής και την εμβέλευά τους.

Το συνδικαλιστικό κίνηυια
Κυνητήρυα δύναμη γ υα την κουνωνυκή εξέλυξη υπήρξε στις 

αναπτυγμένες βυομηχανυκές κουνωνίες το συνδ υκαλ υστ υκό κίνημα. Στη 
χώρα μας το συνδυκαλυστυκό κίνημα όχ υ μόνο δεν έπαιξε τον ίδυο 
σημαντικό ρόλο αλλά; έχευ χάσε υ και. τη δυναμική του.(Η διαρκείς 
παρεμβάσεις του κράτους,ου πελατευακές σχέσευς των 
συνδυκαλυστυκών ηγεσυών προς τα μέλη^ η ύπαρξη πολλών μυκρών 
επυχευρήσεων όπως και ενός αναπτυγμένου δημοσίου τομέα έχουν 
επυδράσευ ανασταλτυκά στο συνδυκαλυστυκό κίνημα. .Στα φαυνόμενα 
αυτά προστί0εταυ το γεγονός ότυ το ενδυαφέρον γ υα το συνδυκαλυσμό 
φθίνευ με την άνοδο του βυοτυκού επυπέδού,τον πολλαπλασιασμό των 
ευκαυρυών απασχόλησης,την επέκταση των υπηρεσυών καυ κυρίως την 
κρατυκή παρέμβαση,που αντυμετωπίζευ ορυσμένες απο τυς αρνητυκές 
επυπτώσευς της καπυταλυστυκής οργάνωσης της παραγωγής.

Οφθαλμοφανείς συνέπευες είναυ η κομματυκοποίηση και η 
"ουκονομυστυκή τακτυκή".Οταν τα προβλήματα του χώρου εργασίας δεν 
είναυ άμεσα και πυεστυκά ου συνδυκαλυστές αποκτούν απέναντυ στους 
εργαζομένους το περυθώρυο να αναγορεύσουν τυς μεταξύ τους 
αντυπαραθέσε υς σε κυρίαρχες αντυθέσευς. Κομματ υκοπο υημέ.νο υ 
συνδυκαλυστές που επυκεντρώνουν την προσοχή τους στον ανταγωνυσμό 
των παρατάξεων δεν έχουν την ευχέρευα καυ τη δυορατυκότητα να 
εντάξουν τυς προσπάθευές τους σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδυασμό 
ουκονομυκής καυ κουνωνυκής εξέλυξης. Αυτοπερυορίζονταυ κατυά 
κανόνα σε άμεσα ευσοδηματυκά αυτήματα,υπερασπίζονταυ την
δυατήρηση του υφυσταμένου,που τους παρέχευ αναγνώρυση καυ 
εξουσίες,προσπαθούν να ξεπεράσουν με λαυκυσμό τα προβλήματα καυ 
δεν προωθούν αλλαγές στυς δομές.

Το πολυτυκό δυουκητυκό σύστημα
Το δυουκητυκό σύστημα παρουσυάζευ υσχυρές αντυστάσευς σε 

προσπάθευες προσαρμογής καυ μετεξέλυξης.Χαρακτηρίζεταυ από
αδράνευα απέναντυ σε προβλήματα,συγκεντρωτυσμό,καυ
νομυκοποίηση.Το κράτος υπήρξε στην Ελλάδα απο τους κύρυους 
πρωταγωνυστές ουκονομυκής ανάπτυξης.0 ρόλος του αυτός έδωσε στην 
πολυτυκή εξουσία τη δυνατότητα να δημυουργήσευ ένα εκτεταμένο 
δίκτυο πελατευακών σχέσεων.0 ψηφοφόρος παρείχε κομματυκή πίστη 
καυ εξασφάλυζε ώς αντάλλαγμα δούλευά,δάνευα ή άλλες εξυπηρετήσευς 
που του παρείχαν ου πολυτυκοί μέσω της δυοίκησης.Το κράτος 
πρόνουας προσέθεσε στυς πελατευακές αυτές σχέσευς νέες με πυο 
εκσυγχρονυσμένη μορφή. 0 ψηφοφόρος είναυ τώρα πελάτης πô J αποζητά 
ασφαλυστυκές ρυθμίσευς,φορολογυκές ελαφρύνσευς,επυδοτήσευς κ.λ.π.



Οι παροχές της διοίκησης χορηγούνται. χωρίς σύστημα.Η 
διοίκηση ακολουθεί εντολές της πολιτικής εξουσίας που επι£"ιώκει 
την εξασφάλιση * πολιτικής πίστης και όχι. την εφαρμογή 
συγκεκριμένης πολιτικής πρόνοιας. 0 πολίτης δεν διαμορφώνει, έτσι 
μια σχέση εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.Δεν γνωρίζει, αν έχει, 
υποχρέωση ή όχι. η διοίκηση γ ια ορισμένη ενέργεια. Αισθάνεται 
γι'αυτό συνδεδεμένος προς τους πολιτικούς που μεσολαβούν γ,ια την 
αντυμετώπυση των αναγκών του.Είναι, αλλοτριωμένος απέναντι, στο 
κράτος. Αλλά και η διοίκηση είναι, αλλοτριωμένη απέναντι στον 
πολίτη. Υποχρεώσεις συναισθάνεται, σχεδόν μόνο πρός την πολιτική 
εξουσία.

0 μηχανισμός αυτός γεννά απάθεια. Η τάση των υπαλλήλων γ ια 
αδιαφορία ενισχύεται απο διάφορες ρυθμίσεις που περιορίζουν 
πρωτοβουλίες και. καθιερώνουν την ισοπεδωτική μεταχείρισή τους 
όπως είναι. οι. κανόνες γ ι.α αμοιβές , γ ια την έ ξ έ λ υ ξ η στη 
σταδιοδρομία, για τις προσλήψεις ή τις μετεκπαιδεύσεις.

0 "πελατειακός" χαρακτήρας της δημόσιας διοίκησης υπήρξε η 
αιτία του συγκεντρωτισμού της. Αποσυγκέντρωση και. αποκέντρωση 
έχουν συντελέσει σήμερα στο να μετατεθούν ου διαδικασίες λήψης 
των αποφάσεων και προς την περιφέρεια και. σε κατώτερα
όργανα.Παρ1όλα αυτά όμως η βούληση για την δραστηριοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης εξαρτάται ακόμη σε μεγάλο βαθμό απο κεντρικές 
οδηγίες.απο πιστώσεις,βοήθεια σε πρόσωπα,μελέτες,γνώσεις που 
διανέμονται κεντρικά.Σε κέντρικό επίπεδο όμως.επειδή τα θέματα 
ενδυνάμωσης και νομής της πολιτικής εξουσίας έχουν
προτεραιότητα,πολλά και σημαντικά προβλήματα για την ανάπτυξη' και 
τον εκσυχρονισμό περνούν σε δεύτερη μοίρα.Οι προσλήψεις κατώτερου 
προσωπικού σε μια δημόσια επιχείρηση απασχολούν πολλούς
παράγοντες ενώ το επενδυτικό της πρόγραμμα ελάχιστους.

Η αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης βρίσκει 
συνήθως τη δ ικαι,ο λύγ ησή της σε ένα συνεχώς επεκτε ινύμενο και π ιό 
πολύπλοκο πλέγμα νομικών κανόνων.Η επέκταση του δικαίου δεν είναι 
καθ'εαυτή αρνητική. 0 εκσυγχρονισμός είναι συνδεδεμένος με 
περισσότερο δίκαιο. Οι σύγχρονες κοινωνίες ακολουθούν μια πορεία 
προς ενα πιο σύνθετο και πυκνό πλέγμα νομικών ρυθμίσεων.Τα 
παραδείγματα του εργατικού και του φορολογικού δικαίου το 
πιστοποιούν.0ι νέες άύτές ρυθμίσεις "γίνονται αποδεκτές επειδή 
ακολουθήθηκε η συνταγματικά προσδιορισμένη κοινοβουλευτική 
διαδικασία έγκρισής τους.Δεν απαιτούν πρόσθετη ηθική 
νομ ιμοποίησηση,όπως για παράδειγμα συνταγματικοί κανόνες.Είναι 
τεχνικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του
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οικονομικού και διοικητικού συστήματος.Ακριβώς όμως επειδή δεν 
απαιτείται μ La δικαιολόγηση που πηγάζει, απο ευρύτερη κοινωνική 
αποδοχή και δεν υπόκεινται σε ουσιαστικότερο έλεγχο μπορούν να 
αποτελόσουν και αποτελούν μέσο κατάχρησης εξουσίας.Στην 
εκμετάλλευσή τους για την κατοχύρωση αυθαιρεσιών συντελεί και. ο 
πολύπλοκος και. λεπτομερειακός τους χαρακτήρας.. Οι νομικές 
ρυθμίσεις οφείλουν να υπακούουν στη λογική του συστήματος, στο 
οποίο εντάσσονται., ώστε να υπάρχει. διαφάνεια και. δυνατότητα 
βελτίωσης 0 άναρχος πολλαπλασιασμός τους,για τον οποίο είναι, 
ενδεικτικός ο όρος "τροπολογία",δείχνει ότι η επέκταση του 
δικαίου στη χώρα μας δημιουργεί ένα πρόσθετο εμπόδιο στον 
εκσυγχρονισμό. ' ' -

Το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας παρουσιάζει φαινόμενα 
δυσλειτουργίας. ΤΤ ιό πρόσφατη ένδειξη η υπόθεση της Τράπεζας 
Κρήτης.Η υπόθεση αυτή δεν είναι φαινόμενο αχαλίνωτης 
εκμετάλλευσης οικονομικής δύναμης από έναν ασυνείδητο 
κεφαλαιούχο.Είναι φαινόμενο της αδυναμίας της πολιτικής εξουσίας 
να αποστασιοποιηθεί απο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να 
αυτοδεσμευθεί ώς προς τα μέσα που μετέρχεται για να εξασφαλίσει 
την αναπαραγωγή της.

0 ταξικός συμβιβασμός,το · κράτος πρόνοιας,η οικονομική 
κρίση,περιορίζουν τις εμφανείς διαφορές στην πολιτική των 
κομμάτων και εξαναγκάζουν τα κόμματα σε όλο και π ιό έντονη 
προπαγάνδα.0 έλεγχος των μαζικών μέσων ενημέρωσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για την επιτυχία της προπαγάνδας αυτής.0 έλεγχος αυτός 
αλλά και η ανάπτυξη και δραστηριοποίηση των κομματικών οργανώσεων 
απαιτούν όλο και περισσότερα χρήματα.0 εύκολος δρόμος για να 
εξευρεθούν είναι η συνεργασία με οικονομικούς παράγοντες. 
Δημιουργείται έτσι ένα στενό πλέγμα σχέσεων ανάμεσα σε 
κεφαλαιούχους,ιδιοκτήτες μαζικών μέσων 
ενημέρωσης,no λιτικούς,διοικητές δημοσίων επιχειρήσεων και 
μεσάζοντες στη χρηματοδότηση κομματικών δραστηριοτήτων. Τα όρια 
μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής οικονομικής επιδίωξης, δημόσιας και 
ιδιωτικής περιουσίας,κομματικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων σιγά σιγά συγχέονται.

Η αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης δεν απαιτεί μόνο 
νομικούς κανόνες και ηθικές αντιλήψεις για τη σχέση δημόσιας και 
ιδιωτικής δραστηριότητας,Ατταιτεί αντίρροπες εξουσίες στην 
κοινωνία,διαφάνεια των διαδικασιών,περιορισμό του συγκεντρωτισμού 
της διοίκησης και παρεμπόδιση της δημιουργίας συμπλεγμάτων 
πολιτικής και οικονομικής εξουσίας.



H πολιτική εξουσία έχει, σήμερα στην Ελλάδα κυρίαρχο ρόλο στη 
διαμόρφωση του κοινωνικού σχηματισμού.0ι κομματικές
αντιπαραθέσεις επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ακόμη 
και, σε τομείς που δεν έχουν καμμιά σχέση με την πολιτική στη 
στενή έννοια του όρου. Στο πανεπ ιστήμ ιο , στο σχολείο, σε σωματεία 
και συλλόγους οι διαδικασίες διαλόγου και, δημιουργίας συναίνεσης 
παρεμποδίζονται και αναστέ λ λονται απο αναμετρήσεις' που
πραγματοποιούνται, ανάμεσα σε κομματικές παρατάξεις , χάριν
συμβόλων,θέσεων,σκοπιμοτήτων που αφορούν μόνο δευτερευόντως το 
χώρο.Η αντιπαλότητα που στηρίζεται, σε συμβολικές αυτοπροβολές των 
κομματικών εκπροσώπων ματαιώνει, τη συζήτηση άρα και τις "λύσεις 
και τη δυνατότητα προσαρμογής.

Στην πολιτική ζωή κυριαρχεί ως συνέπεια του λαϊκισμού η 
αντιπαράθεση συμβόλων και συνθημάτων,οι τυποποιημένες 
συμπεριφορές.Η αναμέτρηση δεν διεξάγεται με επιχειρήματα
ουσίας.Είναι αναμέτρηση "φωτός και σκότους".Οι πολιτικές 
παρατάξεις βρίσκονται σε δύο απέναντι όχθες χωρίς δυνατότητες 
επαφής.Η πολιτική εξουσία που έχει μάθει να χειραγωγεί τη κοινή 
γνώμη με την προσήλωση σε σύμβολα δεν προωθεί τον κριτικό 
διάλογο.Ο κριτικός διάλογος,η αυτονομία γνώμης,ο πολλαπλασιασμός 
των κέντρων πληροφόρησης είναι όμως στοιχεία απαραίτητα του 
εκσυγχρονισμού.

Η αγκύλωση της ιδεολογίας
Η κυρίαρχη ιδεολογία στον προοδευτικό χώρο αντανακλά 

προβλήματα του παρελθόντος και δεν αντιμετωπίζει το μέλλον.Είναι 
ιδεολογία που καθορίστηκε από τις κοινωνικές και πολιτικές 
αντιπαραθέσεις της περιόδου που ακολούθησε το δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο.Κεντρικά θέματά της είναι η άμεση πολιτική και οικονομική 
εξάρτηση από τις "προστάτριες" δυνάμεις,η ασυδοσία της 
διασυνδεδεμένης με την πολιτκή εξουσία ιδιωτικής επιχείρησης,η 
μεταπρατική δομή της οικονομίας.Ξπιοίωξή της είναι η αυτοδύναμη 
οικονομική ανάπτυξη,η δημιουργία: βαριάς βιομηχανίας,η επέκταση 
των κρατικών δραστηριοτήτων.Η κυρίαρχη ιδεολογία αγνοεί την 
αλληλοεξάρτηση των οικονομιών και την αναγκαστική ένταξη της 
Ελλάδας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Δεν αντιμετωπίζει το 
μικτό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας και δεν συνάγει 
συμπεράσματα για τις_επιπτώσεις που έχει ο χαρακτήρας αυτός σε 
μια σειρά απο θέματα όπως οι εργασιακές σχέσεις,η φορολογία 
κερδών,ή πολιτική τιμών.Είναι ιδεολογία που δεν έχει απαντήσει τί 
σημαίνει πρακτικά "σοσιαλιστικός μετασχηματισμός" με δεδομένους 
τους υπαρκτούς και όχι τους θεωρητικούς βαθμούς ελευθερίας που 
διαθέτει μια μικρή χώρα με ανοιχτή οικονομία αγοράς που είναι
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μέλος μιας ευρύτερης ομάδας κρατών όπως η ΕΟΚ.

Η ευρύτατα διαδεδομένη άποψη για το σοσιαλισμό έχει 
ενσωματώσει στοιχεία λαϊκισμού. Με λαϊκισμό εννοούμε μια 
πολιτική πρακτική που εστιάζεται στην αποσπασματική ικανοποίηση 
άμεσων αιτημάτων χωρίς να ακολουθεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική 
εκσυχρονισμού η αλλαγής των δομών της κοινωνίας.Εννοούμε, μια 
τακτική συγκυριακή που αποψεύγει ουσιαστικές αναμετρήσεις και 
επιδιώκει να επιτύχει συμπαράσταση με παραχωρήσεις αναπαράγοντας 
έτσι την υφιστάμενη κοινωνική δομή.Ο λαϊκισμός χειραγωγεί 
προωθώντας μια αντίληψη ισότητας που δεν υπολογίζει αξιοκρατικές 
ιεραρχήσεις,διαφορές που προκύπτουν απο ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και το μέγεθος της προσφοράς του καθενός στην ικανοποίηση των 
αναγκών της κοινωνίας.0 λαϊκισμός δεν εκπαιδεύει,δεν καθοδηγεί 
αλλά ακολουθεί το αίσθημα που θεωρεί κοινό.Διαχωρίζει την 
κοινωνία σε εχθρούς και φίλους,ταύτιζει συνειδητά ανόμοια για να 
συσπειρώσει συγκαλύπτοντας πραγματικές αντιθέσεις και προβλήματα.

Η σημερινή κυρίαρχη ιδεολογία στον προοδευτικό χώρο 
εκφράζει τις κοινωνικές αντιθέσεις που συνδέονται με την 
αστικοποίηση Η ένταξη του μισού σχεδόν αγροτικού πληθυσμού και 
ενός σημαντικού τμήματος της εργατικής τάξης στον αστικό χώρο 
συνδέθηκε με μετανάστευση,καταπίεση,εκμετάλλευση,αυθαιρεσία της 
εξουσίας και αυταρχισμό. ΤΤροκάλεσε αγώνες για περισσότερη 
δημοκρατ ία,κοινωνική δικαιοσύνη, παιδεία, κράτος
πρόνοιας,ανάπτυξη της περιφέρειας.Η ένταξη έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί.Η πορεία απο την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα έχει 
ανακοπεί.Τα. επαρχιακά κέντρα μεταβλήθηκαν σε πόλεις με συνεχώς 
επεκτεινόμενη οικονομική δραστηριότητα.0ι εργαζόμενοι στις πόλεις 
έχουν βιοτικό επίπεδο που τους επιτρέπει να ακολουθήσουν ενα 
αστικό τρόπο ζωής.

Τα προβλήματα που απαιτο\!ιν λύσεις είναι σήμερα 
διαφορετικά,σε άλλο επίπεδο και πιο σύνθετα.Είναι προβλήματα 
δημιουργίας συναίνεσης για βασικούς στόχους ανάπτυξης,ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων,ισορροπίας μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας και 
του περιβάλλοντος,σύγκλ ίσης μορφωτικών και πολιτιστικών επιπέδων 
διαμόρφωσης σχέσεων με το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι προβλήματα 
που συνδέονται με ένα διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης της χώρας.Οι 
απαντήσεις του παρελθόντος δεν αρκούν πιά.Αυτό που ίσχυε για την 
Ελλάδα της δεκαετίας του 1960 δεν ισχύει για την Ελλάδα του 2000.

Η αναντιστόιχία της ιδεολογίας προς τα πραγματικά προβλήματα 
έχει ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις.Το άτομο που δεν έχει τα
μέσα να αντιληφθεί και να ερμηνεύσει γεγονότα αισθάνεταιτα



αποξενωμένο.. ΤΤυστεύε υ , ότι, ου εξελίξευς δεν ακολούθησαν την πορεία 
που 9α μπορούσαν να ακο λουθήσουν . Νομ ίζ ε υ , ότ υ εκεί.νου στους 
οποίους εναπέθεσε ελπίδες καυ εμπιστοσύνη δεν φάνηκαν άξυοί 
του.Ου μή πραγματοπουηθείσες αναμονές οδηγούν σε αμφισβήτηση της 
αξυοπυστίας καυ της νομιμοποίησης των πολυτυκών ηγεσυών καυ της 
ακολουθούμενης πολυτυκής.Παράδευγμα το σταθεροπουητυκό πρόγραμμα 
του 1985.Ήταν ο μόνος τρόπος να ανακοπεί η αρνητυκή πορεία της 
ελληνυκής ουκονομίας και να εξασφαλυσθεί η συνέχυση του δανευσμού 
απο το εξωτερυκό.Συνάντησε παρ'όλα αυτά,όπως τα σταθεροπουητυκά 
προγράμματα σε άλλες χώρες,-την αμφισβήτηση της κουνής γνώμης,που 
θεωρούσε ότυ μυα σοσυαλυστυκή κυβέρνηση δεν επυτρέπεταυ να 
ακολουθήσει, σταθεροπουητυκή πολυτυκή.Μόνο η αυσθητή βελτίωση των 
ουκονομυκών μεγεθών δυο χρόνυα μετά αποκατέστησε μυα ορθότερη 
αντίληψη γ υα τυς νομοτέλευες της οικονομίας. ·

Η αγκύλωση της υδεολογίας είναυ ανασχετυκός παράγοντας γ υα 
τον εκσυγχρονισμό της κουνωνίας.Παρεμποδίζευ το δυάλογο καυ τη 
συναίνεση γύρω απο τα αναγκαία μέτρα που θα επυτρέψουν στο 
κουνωνυκό σύνολο να . κατευ,ιθύνευ την εξελυκτυκή πορεία 
εκμεταλλευόμενο τυς νομοτέλευες του συστήματος. Ου νομοτέλευες 
αυτές θα επυβάλλουν στο τέλος τη δυκή τους λογυκή παρά τυς όπουες 
υδεολογίες.θα σκίσουν τους υδεολογυκούς μανδύες καυ θα 
εξαναγκάσουν εκείνους που πευσματυκά αρνούνταυ να αναγνωρίσουν 
την πραγματυκότητα σε συμμόρφωση.θα είναυ όμως τότε αργά να 
επηρεασθούν' ου εξελίξευς.Η καθυστερημένη συμμόρφωση θα 
συμπορεύεταυ με μυα σευρά απο χαμένες ευκαυρίες.

0 νεοσυντηρΟτ: υσμός
Η συντηροηυκή παράταξη υποστήριζευ ότυ ο εκσυγχρονυσμός της 

χώρας δεν είναυ δυνατός χωρίς μυα πολυτυκή φυλελευθεροποίησης.Η 
νεοσυντηρητυκή αντίληψη πρεσβεύευ μυα ουκονομυκή πολυτυκή που 
στηρίζεται, στην προσφορά καυ βελτυώνευ την αποδοτυκότητα εων 
κεφαλαίων ώστε να ενυσχυθεί η δυαδυκασία συσσώρευσης. 
Ταυτόχρονα,επυδυώκευ την αποκατάσταση όσο το δυνατόν πληρέστερων 
συνθηκών ανταγωνυσμού.Στο πολυτυκό πεδίο ου νεοσυντηρητυκοί 
υποστηρίζουν την εκτεταμένη μεταβίβαση αποφάσεων απο την 
κυβέρνηση καυ τη δυοίκηση στυς ενδυαφερόμενες ομάδες 
συμφερόντων,β υομήχανους,εργαζόμενους,επαγγε λματ ίες,γ υα να 
αποσυμφορηθούν τα κέντρα εξουσίας καυ να επυτευχθεί μεγαλύτερη 
συναίνεση. Τέλος όσον _ αφορά το πολυτυσμυκό-κουνωνυκό 
περυβάλλον,ου νεοσυντηρητϋκοί επυδυώκουν την αποπολυτυκοποίηση 
της δημόσυας ζωής,αρνούνταυ την αναγκαυότητα ενός κρυτυκού 
προσανατολυσμού καυ μυας κουνωνυκής ηθυκής που μπορούν να 
αμφυσβητήσουν τυς νομυμοπουητυκές βάσευς της σύγχρονης κουνωνίας.



Η νεοσυντηρητική πολιτική,έχει όλο και μεγαλύτερη απήχηση στις 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης.Η επιτυχία της Οφείλεται μερικό στο ότι 
επιβάρυνε με το κόστος της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης 
όχι το κοινωνικό σύνολο αλλά μειοψηφίες ή ομάδες ατόμων που 
περιθωριοποιούσε η εξέλιξη (π.χ. αλλοδαπούς εργαζομένους). 
Οφείλεται επίσης στην αρνητική στάση του πληθυσμού απέναντι στην 
επέκταση της φορολογίας και του κρατικού παρεμβατισμού.

•Η νεοσυντηρητική πρόταση οδηγεί στην οπισθοδρόμηση.Στοιχεία 
εκσυγχρονισμού της κοινωνίας είναι ο έλεγχος της οικονομικής και 
πολιτικής εξουσίας.0 έλεγχος αυτός είναι σήμερα,όπου οι μορφές 
κοινωνικής οργάνωσης καθίστανται όλο t και » πιο 
πολύπλοκες,περισσύτερο παρά ποτέ αναγκαίος.Τόσο στο οικονομικό 
όσο και στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα η συγκέντρωση κεφαλαίου 
και η συγκέντρωση εξουσίας έχουν ενισχύσει τις αυταρχικές 
τάσεις,υπάγουν στη λογική του χρήματος-κέρδους ή της 
εξουσίας-γραφειοκραχ ίας όλο και περισσότερες πλευρές της ζωής 
αλλοιώνοντας ριζικά τις συνθήκες διαβίωσης και αλλοτριώνοντας' το 
άτομο.Η εξέλιξη αυτή δεν απαιτεί κατάργηση των αντιρρόπων 
εξουσιών και ελέγχων όπως θέλει ο ν.εοσυντηρητ ισμός . Άπαιτε ί την 
ανάπτυξη νέων μορφών κοινωνικής ενσωμάτωσης που εξασφαλίζουν 
περισσότερη δημοκρατία και ελευθερία.Οι νεοσυντηρητικές λύσεις 
θεραπεύουν μόνο ευκαιριακά τα συμπτώματα κρίσης ΤΤαράδειγμα 
αποτελούν οι συντεχνιακές λύσεις.Η μεταβίβαση · αποφάσεων σε 
οργανωμένες ομάδες μπορεί πράματι να αποσυμφορήσει τις 
διοικητικές διαδικασίες και να κάνει πιο ευέλικτη την κρατική 
μηχανή.Όμως παύει να υπάγει θέματα σημαντικά για το κοινωνικό 
σύνολο σε διαφανείς . διαδικασίες,όπως οι κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες.Στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες -είναι δυνατή η 
συμμετοχή περισσότερων ομάδων και ο πολύπλευρος επηρεασμός των 
αποφάσεων πράγμα αδύνατο όταν αποφασίζουν' μακρυά απο τη 
δημοσιότητα τα οργανωμένα συμφέροντα.

ελληνικής κοινώνίας.Οι κοσμοθεωρίες,οι συνολικές ερμηνείες της 
εξελικτικής πορείας της κοινωνίας που είναι ταυτόχρονα και 
προσκλήσεις για δράση και αλλαγή της κοινωνίας,δεν αποδείχτηκαν 
ικανές να εντάξουν στο σχήμα τους την πληθώρα των γεγονότων των 
τελευταίων δεκαετιών και έχασαν την πειστικότητά τους.Στη θέση 
τους κυριαρχεί η αμφ ισβήτηση ,,_η ' "κρ ιτ ική και η άρνηση κάθε 
παλαιύτερης πίστης.Το τέλος των ιδεολογιών έφερε μ ιά νέα 
αντίληψη,την μεταιδεολογία.Η μεταιδεολογία χαρακτηρίζεται αηο 
άρνηση γενικών θεωρήσεων,υποβάθμιση των ιδεολογικών
στο ιχείμν,προβολή της τεχνοκρατικής λογικής και πρακτική

Με τα ιδ εο λογ ία ή ουτο π ία;
ιδεολογική κρίση δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της



αντιμετώπιση των προβλημάχων.Την θεωρητική σύλληψη αντικαθιστώ ο 
ρεαλισμός,την θεωρητική ερμηνεία η πολύπλευρη καθημερινή 
π ληροψόρηση. Η μεταιδεο λογ ία είναι μ ία όψη της συντηρητικής 
στάσης.Είναι η λύση που κυριαρχεί στο μή αριστερό χώρο.

είναι οι μόνοι που κατέχουν ικανοποιητικά την τεχνική γνώση 
είναι και οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν μια αντικειμενική 
λύση των κοινωνικών προβλημάτων.Διαμώχες και συζητήσεις για τις 
κατευθύνσεις που προτείνουν δεν είναι σκόπιμες.Οι λύσεις τους θα 
πρέπει να επιβληθούν.

ούτε δράση που να ξεπερνάει το σήμερα.Η καθημερινότητα κυριαρχεί 
τη συνείδηση και η διαχείριση την πολιτική πράξη.Η ουτοπία δεν 
έχει την έννοια του ανέφικτου αλλα του οράματος,του στόχου που 
εκ λογικεύει την πράξη.Ουτοπίες είναι παρά το τέλος των ιδεολογιών

καταστάσεις στις οποίες έχουν εξαφανισθεί τόσο οι ανθρώπινες 
ιδ ιομορφίες' όσο και οι περιορισμοί που επιβάλλει το φυσικό 
περιβάλλον.Άρκεί για όσους πιστέυουν στην αναγκαιότητα μιάς άλλης 
κοινωνίας να μην παρασύρονται στον προσδιορισμό καταπληκτικών 
ημερομηνιών της κοινωνικής αλλαγής. Αρκεί να μην έχουμε την 
ψευδαίσθηση,εξαιρετικώ διαδεδομένη στην ελληνική κοινωνία,λόγω 
του λαϊκισμού ότι το επιθυμητό είναι και εφικτό και ότι "οι 
ουσιαστικές τομές" γίνονται χωρίς μελέτη,στρατηγική,και 
κινητοποίηση της κοινωνίας.Η απογοήτευση και η ιδιώτευση δεν 
οφείλονται πολλές φορές σε διαψευσμένες ελπίδες αλλά σε εσφαλμένη 
αντίληψη για την οι^οπία.Αν αναζητηθεί η ουτοπία σε συνάρτηση με 
την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας,άν 
σχεδιασθεί ώς μια συνεχή πορεία προς λιγότερη 
αλ λοτρ ίωση,περισσότερη δημοκρατία,κοινωνική δικαιοσύνη, 
αποτελεσμστικόιερό κράτος πρόνοιας,περισσότερο εσόδημα και 
συνεχώς βελτιούμενες συνθήκες ζωής,τότε είναι δυνατό να στοιχηθεί 
η πράξη με τα οράματα.

Η ουτοπία όπως περιγράψηκε ανταποκρίνεται στο σοσιαλιστικό 
όραμα.Η σοσιαλιστική προοπτική έχει χάσει όμως σε πειστικότητα.Το 
μεγαλειώδες σχέδιο για μια κοινωνία ελεύθερη καταναγκασμών έδωσε 
ζωή° Υ α χ ο ρ ικώ νέες μορφές καταναγκασμών.Η εξέλιξη έδειξε ότι η 
προσπάθεια για ισότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ισοπέδωση 
και αποτελμώτωση,η κοινωνική δικαιοσύνη τη 
γράψειοκρατικοποίηση,οι νέες μορφές δημοκρατίας την καταπίεση και

Η μεταιδεολογία οδηγεί σε αυταρχισμό.Ε φ 'όσον οι ε ιδ ικο ί

Η ατομική και συλλογική δραστηριότητα χρειάζεται να υπηρετούν και 
την ουτοπία για να έχουν στόχους,μακροπρόθεσμη προοπτική και 
ιστορική διάσταση. Χωρίς ουτοπία δεν είναι δυνατή ούτε ηθική

δυνατές. Αρκεί να μην πιστέψουμε ως δυνατές παραδείσιες



τη δικτατορία.Η πολίτική πρακτική και. Θεωρία έχουν οδηγήσει 
γί'αυτό εδώ και πολλά: χρόν La στην υπέρβαση της ιστορικά
διαμορφωμένης σοσιαλιστικής 9εωρ ίας ,ΤΤαρ ' όλα αυτά το ηθτκό μήνυμα 
για μία κοινωνία χωρίς προνόμια καί αλλοτρίωση παραμένει ανέπαφο..

0 κριτικός ορθολογίσψός βασική αρχή δράσης 
Η κοινωνική αλλαγή πραγματοποιείται στο ρυθμό που η κοινωνία 
βελτιώνει τις δυνατότητές της να καθοδηγεί Τις εξελίξείς,αυξάνεί 
Τις παραγωγικές της δυνάμεις καί διαμορφώνει νέες διαδικασίες 
κοινωνικής ενσωμάτωσης καί δραστηρίοποίησης. Βηματοδότης της 
εξέλιξης είναι ο ρυθμός μάθησης.Καθορίστίκό στοιχείο για την 
πρόοδο είναι η ανάλυση καί δίερεύνηση των στοιχείων που 
επηρεάζουν την κοίνωνίκή-οίκονομίκή-πολίτίκή εξέλιξη,η κριτική 
Θεώρηση τους καί η εφαρμογή της γνώσης που αντλείται μ'αυτόν τον 
τρόπο,ο κριτικός ορθολογισμός.

0 κριτικός ορθολογισμός δεν συμβιβάζεται με πρότυπα που 
καθορίζουν εκ των προτέρων το πρακτέο. Πρότυπα δεν υπάρχουν καί 
δεν μπορεί να υπάρξουν γιατί σε κάθε περίοδο ανάλογα με την 
εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων,της διεθνούς κατάστασης καί των 
άλλων μεταβλητών που καθορίζουν την κοινωνική καί οικονομική 
κατάσταση μίας χώρας,οί άμεσα επίδίωκτέοί στόχοι είναι 
δίαφορετlkoί.Σε μία χώρα της Αφρικής,όπως η Αιθιοπία,με τεράστιο 
ποσοστό αναλφαβήτων καί ανύπαρκτη βιομηχανία ούτε οί πολιτικές 
επιδιώξεις του σοσιαλιστικού κινήματος ούτε το σοσιαλιστικό όραμα 
μπορεί να είναι τα ίδίο με μία αναπτυγμένη βιομηχανική χώρα.

0 κριτικός ορθολογισμός επιβάλλει η σοσιαλιστική πολίτική να 
λαμβάνει συνεχώς υπόψη της μεταβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος, 
και, να ανανεώνεται με τις εμπειρίες που προκαίιπτουν απο τη 
μεταβολή αυτή.Ιδεολογ ία καί πολίτικη προωθούν την κοινωνική 
αλλαγή όταν αξίοποίούν τη λογική που καθορίζει τις εξελίξεις για 
να επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τακτική καί στόχους.0 δρόμος προς 
το σοσιαλισμό προκύπτει απο συνεχή αναζήτηση,απο πείραμα,απο 
αυτοκριτική και, έμπνευση . Αίαφορετι,κά η σοσιαλιστική πολι,τίκή θα 
εξαντλείται σε εφαρμογή σχηματοποιημένων λύσεων που είναι 
εξωπραγματικές καί δεν οδηγούν σε ποιοτική αναβάθμιση της 
κο ίνων ίας.

Η ιδιοκτησία στα ιαέσα παραγωγής καί το κράτος δίκαιου.
Πυρήνα τόΰ"σοσίαλίστίκού προγράμματος αποτελεί η θέση ότι 

είναι δυνατή μία άλλη μορφή οργάνωσης των παραγωγικών σχέσεων καί 
των συνυφασμένων με αυτές εργασιακών σχέσεων,η οποία καταργεί την 
εκμετάλλευση καί τον ετεροπροσδίορίσμό της εργασίας.Η κατάργηση 
της ατομικής ιδιοκτησίας ατά μέσα της παραγωγής θα χάριζε στον



εργαζόμενο την απελευθέρωση απο την εκμετάλλευση και την
οτυτονομΙα του.Η εξέλιξη έδειξε,ότι αλλαγή στο καθεστώς
ιδιοκτησίας που αντικαθιστά: τον ιδιώτη εργοδότη με το κράτος 
εργοδότη δεν παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν τη λήψη των αποφάσεων για τη διανομή του προϊόντος της 
δουλειάς τους και την οργάνωση της εργασίας.Η εκμετάλλευση μπορεί 
να γίνει και πιο εντατική και η αλλοτρίωση ακόμη πιο μεγάλη.Η 
αλλαγή στις ιδιοκτησιακές σχέσεις ούτε δημιουργεί αναγκαία τις 
δυνατότητες ενός καλύτερου επιπέδου ζωής ούτε καταργεί τις 
ταξικές σχέσεις.Δημιουργεί νέες μορφές ταξικών σχέσεων με πολλές 
φορές περισσότερη ετερονομία και περισσότερους κινδύνους για την 
ατομική ελευθερία. Το σημερινό οικονομικό-πολιτικό σύστημα δεν 
μπορεί να μετατραπεί άρδην σε μια ανώτερη κοινωνία με την 
εφαρμογή μιας συνταγής που αφορά την ιδιοκτησία των μέσων 
παραγωγής.Δεν μπορεί να μετατραπεί και γιοπτί οι εργασιακές 
σχέσεις δεν έχουν τη μορφή και τη σημασία στη διαμόρφωση των 
κοινωνικών σχέσεων που είχαν άλλοτε.Αλλες σχέσεις,όπως του 
παραγωγού με τον καταναλωτή και άλλες μορφές οικονομικής 
δραστηριότητας,όπως του αυτόνομου επαγγελματία που παρέχει 
υπηρεσίες θέτουν νέα και πιό σύνθετα προβλήματα.

Στη παραδοσιακή σοσιαλιστική πολιτική θεωρία το κράτος 
δικαίου,τα δικαιώματα του ατόμου και του πολίτη,παίζουν
δευτερεύοντα ρόλο.Η αντίληψη αυτή είναι απόρροια της άποψης,ότι 
το δίκαιο σε τελική ανάλυση "διατάσσεται" απο την παραγωγική 
διαδικασία.Είναι μέσο για να ασκεί την εξουσία της η αστική τάξη. 
Πράγματι το δίκαιο είναι μέσο χειραγώγησης και με τη βοήθειά του 
εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο η κοινωνική τάξη.Ορισμένοι βασικοί 
θεσμοί του όμως,όπως οι γενικές αρχές του ποινικού δικαίου και 
της ποινικής δικαιοσύνης,τα δικαιώματα του πολίτη και του 
ατόμου,ανήκουν στο πολιτισμικό περ ι βάλλον.Λντλούν την
νομιμοποίηση και την ισχύ τους όχι απο την έγκρισή τους σε μια 
τυπική διαδικασία αλλά απο μια γενικότερη αποδοχή και
συναίνεση.Οι πολίτες θεωρούν την τήρησή τους προϋπόθεση μιας 
εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας. Οι κανόνες αυτοί απέκτησαν 
τον ιδιαίτερο αυτό χαρακτήρα επειδή κατοχύρωσαν ελευθερίες 
περιόρισαν την εξάρτηση και την καταπίεση .Υπήρξαν κατακτήσεις 
της αστικής απελευθέρωσης και των αγώνων για κράτος
δικαίου.Αποτελούν και σήμερα εγγυήσεις ελευθερίας και ελεύθερης 
ανάπτυξης του ατόμου.Το κράτος δικαίου είναι αναγκαία συνθήκη της 
σοσιαλιστικής προοπτικής

Η σοσιαλιστική εκσυγχρονιστική λύση
Οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις εστιάζονται γύρω απο τρεις 

κύκλους προβλημάτων.α) 0 πρώτος αφορά θέματα διανομής του



εγχώρίου προ ιόντος,είναί συνδεδεμένες με την ταξική αντιπαράθεση 
αλλά και τις κρατικές παρεμβάσεις για avτLμετώπLση των αδικιών 
απο τη λειτουργία της αγοράς. Στην επίκαίρότητα είναι κυρίως 
προβλήματα κρατικών παροχών στο πλαίσιο του κράτους 
πρόνοίας.Μπορούν να αποκτήσουν ίδ ίαίτερη οξύτητα τόσο σε περίοδο 
οικονομικής αστάθειας όσο και στην σημεpLvá εντείνόμ^νη 
δημοσιονομική κρίση.β) 0 δεύτερος σχετίζεται με αντιθέσεις για 
τον έλεγχο k o l τη νομή της εξουσίας .Ol αντιθέσεις :αυτές 
εμφανίζονται ως δLaμáχες στο πoλLτLκó—δ LOLκητLKó σύστημα ώς 
θέματα ελέγχου της εξουσίας,δίαφάνεLap των δLaδLκaσLώv kol 
αποκέντρωσης γ) Τέλος ο τρίτος κύκλος έχεL ώς επίκεντρο διαφορές 
σχετικά με το πο λ ίτ Lap lk0-ko Lvωv lk0 περίβάλλον,τη διατήρηση ή 
αποκατάσταση τρόπων ζωής που κίνδυνεύουν,την κατοχύρωση 
LKavonoLητίκών συνθηκών ζωής .Τα OLKoλoγLκá προβλήματα είvaL 
πaρáδεLγμa παρομοίων avτL8έσεωv.

Στη χώρα μας υποστηρ ίζovτaL σήμερα πολλές kol διαφορετικές 
λύσεLς των προβλημάτων αυτών.Αναψέρθηκε ήδη η νεοσυντηρητίκή.Η 
σοσιαλιστική εκσυγ χρον Lστ Lκή είvaL εκείνη που ανταποκρ ίvετaL στις 
έννοιες της ανάπτυξης καί του εκσυγχρονισμού όπως αναλύθηκαν.

Η σοσιαλιστική εκσυγχρονιστική λύση χαρακτηρίζεται απο τρεις 
επιδιώξεις: α) Τη συνεχή διεύρυνση των δυνατοτήτων για ελεύθερη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου καί για απελευθερωμένες 
μορφές ζωής με λίγότερη αλλοτρίωση,εκμετάλλευση ή καταπίεση β) 
Την κατοχύρωση καί επέκταση ρυθμίσεων,οl οποίες προωθούν την 
δ ημοκρατ ία, την αυτονομία του ατόμου,την κοινωνική δ ι,καίοσύνη , τον 
έλεγχο της οικονομικής καί πολιτικής εξουσίας καί αποτελούν τον 
πυρήνα του κοινωνικού κράτους καί του κράτους δίκαιου καί γ) Τον 
οικονομικό εκσυγχρονισμό στα πλαίσια των περιορισμών που επιβάλει 
η εγγενής λογική του συστήματος. Η πρώτη επιδίωξη είναι η βασική 
της σοσιαλιστικής πολίτίκής.Ξκείνο που επιδιώκονταν με την 
ουτοπία της αταξικής κοινωνίας είναι, η δυνατότητα όλα τα άτομα να 
έχουν τον ίδιο βαθμό ελευθερίας μέσα απο ένα πλέγμα κοινωνικών 
ρυθμίσεων που εξασφαλίζει ότι η ελευθερία του ενός δεν 
αναπτύσσεται σε βάρος του άλλου.Η κατάργηση της 
ετεροπροσδίορίσμένης εργασίας ή της κρατικής· εξουσίας, 
προϋποθέσεις της αταξικής κοίνωνίας,δεν είναι ούτε σήμερα ούτε 
αύριο εφικτές.Τόσο η εξαρτημένη εργασία όσο καί η εξάρτηση απο το 
κράτος θα αποτελούν την πραγματικότητα της κοινωνίας μας.Η. 
ουτοπία όσο μένει σε ένα-εξωπραγματικό βάθρο είναι άχρηστη.θα 
πρέπει να την κατεβάσουμε στο επίπεδο του εφικτού.θα πρέπει να 
αναγνωρίσουμε τους εγγενείς περιορισμούς για να τους εξουσιάσουμε 
στο μέτρο του δυνατού καί να δημιουργήσουμε νέους χώρους 
ελευθερίας.Αυτό δεν αποτελεί νομιμοποίηση του υπάρχοντος αλλά

ί



εκλογίκευση της δράσης μας. Ετσι, θα αντικατασταθούν οι μή 
εκπληρώσιμες αναμονές με ένα σοσιαλισμό πράξης,ο καταναγκασμός 
των δογματυκών λύσεων με ένα σοσιαλισμό ε λευθερ ίας , ο ι
διαψευδόμενες προσμονές με ένα σοσιαλισμό ελπίδας.-

Η σοσιαλιστική εκσυχρονιστική λύση . Κατευθύνσε ις .
Το πλαίσιο της σοσιαλ ιστ υκΥγς εκσυγ χρον ιστ οκΤις πολιτικής 

καθορίζεται, μεταξύ άλλων απο τις ακόλουθες κατευθύνσεις.

1) Τη δημιουργία μ ιας κο ινων ικής δυναμικής που περιορίζει, 
και, ελέγχει, την οικονομική και, πολιτική εξουσία.Μια ισχυρά 
κοινωνία εξισορροπεί τις πιέσεις και τις αυταρχικές τάσεις που 
προέρχοντάι απο το κράτος και τις επιχειρήσεις .Η κοινωνία 
"ισχυροποιείται" όταν υπάρχουν φόρείς,κοινωνικά κινήματα 
οργανώσεις που διαμορφώνουν και προωθούν αυτόνομα λύσεις για τα 
συλλογικά προβλήματα. Παραδείγματα αποτελούν ο τύπος,οι τοπικοί 
ραδιοσταθμοί και τηλεοράσεις,οι οικολογικές κινήσεις ,οι 
γυναικείες οργανώσεις, οι ενώσεις καταναλωτών,οι πολιτιστικοί 
σύλλογοι.Στην "ισχυροποίηση" της κοινωνίας συμβάλουν επίσης 
αυτόνομες διοικητικές υπηρεσίες με αποστολή την προστασία των 
πολιτών.Οι υπηρεσίες ελέγχου της δημόσιας διοίκησης ή προστασίας 
των καταναλωτών,ή ελέγχου της χρησιμοποίησης ατομικών στοιχείων 
σε διάφορες χώρες έχουν συμβάλλει σημαντικά στον κοινωνικό έλεγχο 
της εξουσίας.Στην Ελλάδα υποστηρίχθηκε η ανάγκη συμμετοχής των 
κομμάτων στη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων όπως της τηλεοπτικής 
πληροφόρησης για να δημιουργηθούν αντίβαρα σε κυβερνητικές 
αυθαιρεσίες.Τα κόμματα όμως οργανώνονται σε ολιγοπώλιο όταν δεν 
μπορούν να μονοπωλήσουν κρατική εξουσία.Η κομματικοποίηση δεν 
ενισχύει την κοινωνία αλλά την εξασθενεί.Οι δήθεν ελεύθερες 
συζητήσεις της τηλεόρασης όπου εκπροσωπούνται αποκλειστικά και 
μόνον κόμματα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα καταπίεσης με 
κοινή συμφωνία κάθε διαφορετικής γνώμης.Διαδεδομένη είναι επίσης 
η άποψη,ότι η συμμετοχή των πολιτών στις διοικητικές διαδικασίες 
συμβάλει στην δημοκρατικοποίηση της εξουσίας.Η συμμετοχή των 
πολιτών,άν και χρήσιμη,δεν επηρεάζει αποφασιστικά τη στάση της 
διοίκησης.Ο πολίτης δεν έχει τη γνοίση,το χρόνο,την ικανότητα ή το 
ενδιαφέρον να επηρεάσει τη λήψη των αποφάσεων. ΤΤολύ πιο σημαντική 
απο τη συμμετοχή σε προκαθορισμένες διαδικασίες είναι η συνεχής 
και πολύμορφη δραστηριότητα των πολιτών όταν δημιουργεί αυτόνομα 
απέναντι στις κατεστημένες εξουσίες κέντρα ελέγχου και κριτικής.

2) Την ενίσχυση της αυτονομίας του ατόμου.Η ενίσχυση της 
θέρτης του ατόμου ισχυροποιεί το σύνολο της κο ινων ίας. Μια κοινωνία 
πολιτών είναι λιγότερο δεκτική σε αυταρχισμό και καταπίεση.Τρείς 
κατηγορίες κανόνων χρειάζονται επανεξέταση,επέκταση και
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λεπτομερέστερη διαμόρφωση.
αα) Τα δικαιώματα του πολίτη όπως προβλέπονται απο το 

σύνταγμα είναι, μέσα άμυνας απέναντι, στην κρατική εξουσία.Αλλά η 
κατοχύρωση των δυνατοτήτων άμυνας δεν. είναι. πιά αρκετή.Χρειάζεται 
να περάσουμε σε μ ιά νοοτροπία κατάκτησης ε λευθερ ίας, να 
θεσμοθετηθούν ελευθερίες του πο λ ίτη , δυνατότητες να επηρεάζει τις 
εξελίξεις σύμφωνα με τι,ς απόψε ις του. Δυνατότητες επηρεασμού 
παρέχουν ρυθμίσεις που επιτρέπουν την έγερση αγωγής σε θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος ή προστασίας του καταναλωτή απο ομάδες 
πολιτών.Το δικαίωμα κατατοπισμού του πολίτη για τα στοιχεία που 
έχει συγκεντρώσει. η διοίκηση σε υποθέσεις που την 
αφορούν,ισχυροποιεί τη θέση του. 0 δραστικός περιορισμός της 
χρήσης του χαρακτηρισμού εμπιστευτικό ή απόρρητο συντελεί στη 
διαφάνεια των διαδικασιών της διοίκησης..

ββ) Οι. προστατευτικές διατάξε&ς που έχουν κατά κάπρους 
καθιερωθεί γ ια λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και. αποτελούν το 
π λα ίσ ι.ο του κράτους πρόνοιας ανταποκρίνονται σε ορισμένο στάδιο 
ανάπτυξης.Όσο προχωρεί η εξέλιξη τόσο το άτομο αποκτά 
περισσότερες δυνατότητες να σταθμίζει. και να επιδιώκειVαποτελεσματικά τα συμφέροντά του . Υπάρχουσες προστασίες γίνονται, 
περ ιττές.Δημιουργείται όμως ταυτόχρονα η ανάγκη γ ια νέες,γιατί η 
εξέλιξη ανοίγει νέες δυνατότητες επηρεασμού και εκμετάλλευσης των 
αδυναμιών του. Οι κρατικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει ούτε να 
αγνοούν τις αδυναμίες και τις δυνατότητες χειραγώγησής τού ατόμου 
αλλά ούτε να το κηδεμονεύουν.Επιδίωξη πρέπει να είναι να 
διαφυλάσσουν και να προωθούν την ιδιαιτερότητα και αυτονομία του.

γγ) Η ισχυρή κοινωνία των πολιτών προϋποθέτει ότι καμμιά 
ομάδα ατόμων δεν θα έχει περισσότερη ελευθερία ή αυτονομία απο 
τις άλλες.Το φύλο δεν μπορεί να είναι κριτήριο προνομίων και 
διακρίσεων. Εχουν νομοθετηθεί ήδη πολλές ρυθμίσεις για την 
αποκατάσταση ισότητας των δύο φύλων. Αλλά παρά τις βελτιώσεις 
στο νομικό καθεστώς οι διακρίσεις παραμένουν ακόμη σημαντικές.Η 
ισότητα στην οικογένεια παραμένει θεωρητική αν δεν βελτιωθούν 
ταυτόχρονα οι δυνατότητες εκπαίδευσης,επαγγελματικής απασχόλησης 
και συνταξιοδότησης της γυναίκας.Η γυναίκα θα παραμένει 
εξαρτώμενη απο το σύζυγο που ο οποίος έχει μονοπωλήσει.την 
απασχόληση για απόκτηση εισοδήματος.Ο καθορισμός ποσοστών 
συμμετοχής γυναικών σε όργανα διοίκησης που εκ λέγονται,είναι 
επίσης κίνηση που θα προωθήσει σημαντικά τις ίσες ευκαιρίες.

3) Την ελευθερία πληροφόρησης και επικοινωνίας.Η πληρέστερη 
πληροφόρηση οδηγεί σε ορθότερη εκτίμηση μιας κατάστασης και σε 
αποφάσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στους σκοπούς και τα 
συμφέροντα εκείνου που αποφασίζει.Η πληροφόρηση παρέχει 
εξουσία.διευρύνει τις δυνατότητες δράσης,αποτελεί καθοριστικό



στοιχείο στην προσπάθεια επηρεασμού της κοινωνικής εξέλιξης.Η 
κάθε εξουσία επιδιώκει να ελέγχει τις π ληροφορ ίες, να κατακρατεί 
και. να παρέχει, πληροφόρηση ανάλογα με τις επιδιώξεις της.Η 
ελευθερία της .πληροφόρησης και, η συναρτημένη με αυτήν ελευθερία 
της επικοινωνίας αποτελούν στη σύγχρονη κοινωνία βασικές 
προϋποθέσεις της δημοκρατ ίας. Η ελευθερία της - πληροφόρησης 
συνεπάγ εται τη διαμόρφωση θεσμών , δ ιαδ ικασιών , δ ικαιωμάτων και, 
υποχρεώσεων που να εγγυώνται αα) Την πρόσβαση στις "πηγές 
πληροφόρησης και, τον όσο το δυνατόν ευρύτερο περιορισμό των 
στεγανών που δημιουργούν οι χαρακτηρ ισμο ί , εμπ ιστευτ ικό ή απόρρητο 
ββ) Την παροχή π ληροφορ ιών χωρίς φιλτραρίσματα,χρωματισμούς ή 
αποσιωπήσε ις γγ) και την ελευθερία μετάδοσης των πληροφοριών, με 
την κατάργηση των μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων πληροφόρησης.Όσες 
περισσότερες πηγές υπάρχουν τόσο πιο ενήμερος είναι, ο πολίτης.Όσο 
περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης προς το κοινό υπάρχουν τόσο 
περισσότερες ευκαιρίες έχουν οι πολίτες να εκφρασθούν.0ι κανόνες 
αχιτο ί συνεπάγονται, ελεύθερη ραδιοφωνία και ελεύθερη τηλεόραση. Τα 
μαζικά μέσα ενημέρωσης,ιδίως όταν ανήκουν στο κοινωνικό 
σύνολο,έχουν υποχρέωση για αντικειμενική και ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση.Χρειάζονται για τούτο κοινωνικοί έλεγχοι,δικαιώματα 
απάντησης,υποχρεώσεις αποκατάστασης και αποζημίωσης,ώστε η 
αντικειμενικότητα να επιβάλλεται απο διαδικασίες.Η κοινωνία μας 
εξελίσσεται προς μορφές όπου η επικοινωνία θα παίζει όλο και 
σημαντικότερο ρόλο.Η ελευθερία και η πληρότητα της επικοινωνίας 
αυτής θα προσδιορίζουν καθοριστικά τη δημοκρατικότητά της.

4) Την ποιοτική αναβάθμιση και επέκταση της παιδείας και της 
πολιτιστικής δραστηριότητας.Αναφέρθηκε ήδη ότι η γνώση είναι ο 
βηματοδότης της κοινωνικής εξέλιξης.Τα σχολεία θα πρέπει να 
παρέχουν ζωντανή,αξιοποιήσιμη γνώση,να αναπτύσσουν τις 
δυνατότητες και τα χαρίσματα του κάθε παιδιού να προετοιμάζουν 
ολοκληρωμένα άτομα,υπεύθυνα,ικανά να δραστηριοποιούνται ώς 
πολίτες. Σε ένα κόσμο όπου οι δυνατότητες προσαρμογής,κατεργασίας 
στοιχείων,ανάλυσης και εξεύρεσης λύσεων παίζουν όλο και πιο· 
αποφασιστικό ρόλο,η παιδεία πρέπει να είναι διαφορετική απο 
εκείνη της χειρονσκτικής ή τυποποιημένης εργασίας.

Η παιδεία δεν παρέχεται μόνο απο τα σχολεία αλλά και απο 
την τηλεόραση,τον τύπο,το πολιτιστικό περιβάλλον.Σήμερα τα 
πολιτιστικά προϊόντα κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς πέρα απο τα 
σύνορα,η ζήτηση της μεγαλύτερης αγοράς καθορίζει- την προσφορά στη 
μικρότερη αγορά,η τηλεόραση καθιερώνει πρότυπα συμπεριφοράς και 
διαμορφώνει αντιληφεις.0ι γνώσεις παρέχονται στα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης,σε αντίθεση με το σχολείο,χωρίς ιεράρχηση,χωρίς 
σχόλια,χωρίς εκτιμήσεις.Η προσφορά παραβλέπει τις



ιδιαιτερότητες και ομογενοποιεί. σε ένα χαμηλό κοινό 
παρονομαστή . Χρε υώ:ζεται μια εκπαιδευτική και πολιτιστική πολιτική 
που θα αντ ιστρατευθε ί συνειδητά τα φαινόμενα αυτά, θα προασπίσει, 
την .ιδιαιτερότητα,τήν ατομ ικότητα, τη* δημ ιουργ ικότητα που 
εμπνέεται απο τοπικές και εθνικές παραδόσε ι,ς, και. θα αναπτύξει την 
κριτική αλλά και δημιουργική στάση απέναντι στα διοχετευόμενα 
πρότυπα. Χωρ ίς μια τέτοια πολιτική οι διαφοροποιήσεις θα γίνονται 
όλο και πιο έντονες,θα ανταποκρίνονχαι οι κοινωνικές 
διαστρωμάτώσεις και η πολιτισμική και πολιτική επικοινωνία μεταξύ 
των τμημάτων πληθυσμού θα είναι προβληματική.

5) Τον προσδιορισμό μιας νέας ισορροπίας ανάμεσα στις 
ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.Το περιβάλλον μας υποβαθμίζεται ραγδαία.Η 
ευαισθησία απέναντι στην εξέλιξη αυτή αυξάνει επίσης με γρήγορο 
ρυθμό.Όμως οι προσπάθειες προστασίας παραμένουν στο επίπεδο των 
γενικών εξαγγελ ιών.Το κράτος και η κοινωνία δεν είναι πρόθυμα να 
επωμισθούν το κόστος της προστασίας.Η αλλαγή στάσης προϋποθέτει 
μια ριζική μεταβολή στην πολιτική δαπανών.Προυποθέτει επίσης 
σχεδιασμό για την εφαρμογή της προστασίας, στόχους,ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και' συσχετισμό με τις επιδιώξεις της 
βιομηχανικής,οικιστικής και τουριστικής πολιτικής.Σήμερα στο 
όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος,οικονομικά και συντεχνιακά 
συμφέροντα οδηγούν σε λύσεις που μακροπρόθεσμα αποδεικνύονται πιο 
αρνητικές απο ρυθμίσεις που θα επεδίωκαν την εξ ισορρόπηση των 
διαφόρων αναγκών.Η υπερβολικά αυστηρή δασική νομοθεσία οδήγησε 
για παράδειγμα στη συστηματική καταστροφή των δασών.Μια συνολική 
και μακροπρόθεσμη άποψη της προστασίας είναι γι'αυτό 
αναγκαία.Συνολική και μακροπρόθεσμη άποψη που θα διαμορφωθεί με 
βάση την αρχή ότι οικολογία και οικονομία είναι αλληλένδετα,ότι 
θα πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη στη κατεύθυνση και μόνο που 
διατηρεί και αποκαθιστά το φυσικό περιβάλλον.

6) Τον έλεγχο των οικονομικών εξελίξεων.Στόχος δεν είναι ο 
περιορισμός της αγοράς και η επέκταση του δημόσιου τομέα αλλά ο 
έλεγχος των δυσλειτουργιών και αρνητικών συνεπειών που προκαλεί 
το οικονομικό σύστημα στο σύνολο της κοινωνίας.Πρώτο μέλημα 
πρέπει να είναι οι επενδύσεις για να προωθηθεί η ανάπτυξη.Οι 
επενδύσεις προϋποθέτουν τη δημιουργία οικονομικού 
π λεονάσματος , την αποδοτικότητα του κεφαλαίου και τη . _δημ_ιουργ ία 
ενός- ευνοϊκού κλίματος οικονομικής σταθερότητας.Σήμερα τα 
δημοσιονομικά και νομισματικά μέσα μπορούν να υποχρεώσουν τις 
επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τις κατευθύνσεις της οικονομικής 
πολιτικής Το κύριο πρόβλημα είναι ο επηρεασμός των επενδυτικών 
πρωτοβουλιών τους χωρίς υπερβολικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο

/



και ο έλεγχος της εξουσίας των επιχετρήσεων σε περιπτώσεις που η 
αγορά είναι, ο λ ιγοπω λ ιακά οργανωμένη . Τα οπλοστάσια που διαθέτει η 
πολιτεία είναι περιορισμένης αποτε λεσματικότητας . Επ ιδέχεται όμως 
βελτιώσεις είτε με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ε ίτε με καλύτερη 
λειτουργία των θεσμών . ΤΤαραδε ίγματα αποτελούν η αντιμονοπωλιακή 
και η χρηματιστηριακή νομοθεσία.ΤΤαράλληλα πρέπει να επιδιωχθεί η 
ενίσχυση του ανταγωνισμού.Ανασχετικός παράγοντας ιδίως σε μια 
μικρή χώρα όπως η Ελλάδα αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις η 
διεθνής διασύνδεση της οικονομίας, οι εξελίξεις εξαρτώνται απο 
αποφάσεις τις οποίες δεν μπορεί να επηρεάσει η εθνική πολιτική.Η 
πολιτεία πρέπει να διαμορφώσει μιά ευρύτερη διεθνή οικονομική 
πολιτική,να επεκτείνει και να αξιοποιήσει και αυτή τις διεθνείς 
διασυνδέσεις της.Η ένταξη στην ΕΟΚ ανοίγει τις δυνατότητες προς 
αυτή τη κατεύθυνση.

7) Μια νέα πολιτική για την εργασία.Κεντρικό πρόβλημα είναι 
η εξασφάλιση της απασχόλησης.ΤΤέρα απο οικονομική σταθερότητα και 
παραγωγικές επενδύσεις χρειάζεται πρόγραμμα για την εκτεταμένη 
ειδίκευση και επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού όπως και για 
τη συνεχή επιμόρφωσή του.Πρόβλημα αποτελεί πάντα η αλλοτρίωση στο 
χώρο εργασίας.0 εργαζόμενος αναπτύσσει τις δυνατότητές του τόσο 
περισσότερο όσο συμμετέχει στη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας 
του.Η εξασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις 
για τη λειτουργία της επιχείρησης και στα οφέλη απο την αύξηση 
της παραγωγικότητας αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τον 
περιορισμό της αλλοτρίωσής του.θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί ο 
περιορισμός μορφών εργασίας που αποτελούν δοκιμασία για τον 
εργαζόμενο και η αξιοποίηση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών για τη 
μείωση του χρόνου εργασίας.Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου επιβάλει 
να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την δημιουργική αξιοποίησή 
του.

8) Την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης 
και των δημοσίων επιχειρήσεων.Η αύξηση της αποτελεσματικότητας 
έχει άμεση σχέση με την προώθηση της ανάπτυξης αφού το κράτος 
είναι ο κύριος πρωταγωνιστής οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας.Αφορά όμως και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής της 
τεράστιας πλειοψηφίας του πληθυσμού,που δεν έχει τη δυνατότητα να 
προσφύγει σε άλλες υπηρεσίες εκτός απο εκείνες,τις οποίες 
προσφέρει η πολιτεία.Η κακή λειτουργία των νοσοκομείων,των 
συγκό ινών ιών , των τηλεπικοινωνιών θίγει' όλους εκείνους που -επειδή 
έχουν περιορισμένες δυνατότητες αύξησης του εισοδήματος τους 
αναμένουν δικαιολογημένα τη βελτίωση του κοινωνικού μισθού.Το 
αποτελεσματικότερο κράτος χρειάζεται διοικήσεις δημοσίων 
επιχειρήσεων που δεν επιλέγονται με βάση τις πολιτικές φιλίες



αλλα την ικανότητά: τους.Χρειάζεται την αντιμετώπιση συντεχνιακών 
συμφερόντων και την καταπολέμηση της τάσης της υπαλληλίας να 
περιορίζει, τις ευθύνες της επεκτε ίνοντας τον ιστό των
γραφειοκρατικών διατυπώσεων.Η δημόσια διοίκηση πρέπει, να
αποκτήσει, μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι- στί-ς ανάγκες του κοινού 
και- ταχύτερη αντίδραση στα αναφυόμενα προβλήματα.

9) Μια εξωτερική πολί-τΐ-κή που ανταποκρ ίνεται στις ανάγκες
του τόπου.Χρειάζεται προσπάθεια όχι μόνο προς τΐ-ς γνωστές 
κατευθύνσεις της εξωτερικής πολι-τΐ-κής όπως είναι η ασφάλεια τής 
χώρας και- η ακεραιότητα του εΘνί-κού μας χώρου αλλά και στη 
κατεύθυνση μείωσης της ο ι-κονομ ΐ-κής εξάρτησής μας.Η διεθνής 
διασύνδεση της οικονομίας μας δεν είναι αναστρέφιμη.θα μας οδηγεί 
όλο και περισσότερο σε μειονεκτική θέση,αν ταυτόχρονα με την 
οικονομική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό 
δεν επιδιώξουμε την επιθετική αντιμετώπιση της εξάρτησής μας στο 
εξωτερικό.Η επιθετική αντιμετώπιση προϋποθέτει μια ολόκληρη σειρά 
απο ενέργειες απο την προώθηση των εξαγωγών μέχρι την καλύτερη 
διαχείριση του εξωτερικού χρέους. ΓΓρουποθέτει όμως κυρίως μια 
διαφορετική ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομική πολ ιτ ική.Σήμερα 
επιδικώκουμε κατά κύριο λόγο την επαύξηση των πόρων που 
χορηγούνται στη χώρα και τη διατήρηση προστατευτικών ρυθμίσεων 
για χάρη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων οι οποίες δεν θέλουν 
να εξελιχθούν.Το κύριο πρόβλημα βρίσκεται αλλού.Οι δυνατότητες 
ελέγχου της πολιτείας και γενικά το κράτος πρόνοιας θα φθίνουν με 
τις σημερινές προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης η οποία 
εκφράζει τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων του ευρωπαϊκού βορρά και 
των πολυεθνικών εταιρειών.Η κοινή αγορά δεν πρέπει να είναι 
αυτοσκοπός αλλά μέσο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.Χρειάζεται' να 
διαμορφωθεί και να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια πολιτική 
ισόρροπης ανάπτυξης,αλληλεγγύης,δημοκρατικοποίησης της *
ο ι,κονομ ίας , πο λ ιτιστ ικής αναγέννησης , προστασ ίας του
περιβάλλονχος,ανάπτυξης της έρευνας και τεχνολογίας.Κατοχύρωση 
της κοινωνικής αλλαγής στην Ελλάδα είναι μακροπρόθεσμα δυνατή 
μόνο μέσα απο τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.Γ ι 'αυτό και η μάχη θα 
πρέπει να δοθεί εκεί.

10) Μια κοινωνία αλληλεγγύης.Η διεθνής διασύνδεση της 
οικονομίας και η οικονομική και κοινωνική εξέλιξη οδηγούν σε 
έντονες διαφοροποιήσεις.Κοινωνικές ομάδες και περιοχές αυξάνουν 
θεαματικά το εισόδημά τους ενώ άλλες - περχθωριοποιούνται 
βαθμιαία.Είναι ενδεικτική η ολοένα αυξανόμενη απόσταση μεταξύ 
τουριστικών και μή περιφερειών,περιφερειών με εξαγώγιμα αγροτικά 
προιοντα και παραδοσιακές καλλιέργειες,εργαζομένων σε δημόσιες 
επιχειρήσεις και εργαζομένων σε μικρομεσαίες.Οσοι μειονεκτούν



στην εξέλιξη,όσου είναι, ου χαμένου της ανάπτυξης δεν πρέπευ να 
αφεθούν στην αρνητυκή τους μοί,ρα.Η πολυτεύα 0α πρέπευ να τους 
συμπαρασταθε (.̂  να τους παράσχευ άλλες δυνατότητες συμμετοχής στην 
ανάπτυξη.Η αλληλεγγύη ε(.ναυ βασυκό χαρακτηρυστυκό σοσυαλυστυκής 
πολυτυκής,αναγκαύα προϋπόθεση γ υα να μην υπάρξευ μυα κουνωνία 
πολλών ταχυτήτων με συνεχώς επυτευνόμενες άντυθέσευς.-


