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 Το επόµενο χρονικό διάστηµα το Κράτος και πιο συγκεκριµένα η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση θα 

βρίσκεται στο στόχαστρο της κριτικής της νέας διακυβέρνησης Ν∆/ΠΑΣΟΚ. Η κριτική θα 

στηρίζεται στο κεντρικό µοτό οτι “χρεοκοπήσαµε λόγω του µεγάλου και αναποτελεσµατικού 

Κράτους”. Το χειρότερο απ' όλα είναι οτι τη λεγόµενη Μεταρρύθµιση αναλαµβάνει ένας 

Φιλελεύθερος εκπρόσωπος από το µεγάλο κόµµα της Ν.∆. 

 Και ενώ περιµέναµε µία συγκεκριµένη προγραµµατική συµφωνία, µε στόχους που να 

µετριούνται, που να κατευθύνουν και να οργανώνονται οι περιορισµένοι πόροι, ακούσαµε για 

ευχολόγια και όσο πιο γενικούς σκοπούς για την εξάντληση της τετραετίας. Για παράδειγµα ποια 

είναι η συµφωνία για την ΕΡΤ; Πώς θα φύγει το µαύρο; Πώς θα οργανωθεί ο νέος ∆ηµόσιος 

Φορέας. Με 3µηνες συµβάσεις; Αν ναι, τότε γιατί δεν ανακοινώνεται η απόφαση του τρόπου της 

δηµιουργίας του νέου Φορέα της Ραδιοτηλεόρασης; Άλλο παράδειγµα είναι το Αντιρατσιστικό. 

Ποια από τις 2 απόψεις θα κατατεθεί; Ή το θέµα µε τους πληστηριασµούς; Θα ξεκινήσουν; Αν όχι 

γιατί δεν ανακοινώνεται;  

 Γιατί δυστυχώς η προγραµµατική συµφωνία είναι το µνηµόνιο. Ό,τι και να λέµε, ό,τι και να 

πιστεύουµε η Ν∆/ΠΑΣΟΚ θα εφαρµόσει τις εντολές της τρόικας που έχουν ανακοινωθεί µέσω του 

µνηµονίου. Η µόνη ευέλικτη απόφαση της Κυβέρνησης έχει να κάνει µε τις λεγόµενες πολιτικές 

αποφάσεις. Ποιες είναι αυτές; Τι θα γίνει µε τη λίστα Λαγκάρντ, το εκλογικό σύστηµα, πώς θα 

ψηφίζονται οι νόµοι ή άλλες αποφάσεις που δεν θα στοχεύουν από πού θα αντλούνται έσοδα αλλά 

πόσα έσοδα θα έρχονται χωρίς να θίγονται οι δυνάµεις που στηρίζουν την κυβέρνηση.  

 Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας κυβενρητικής πολιτικής είναι η απορρύθµιση. Μια τέτοια 

“ρύθµιση” υλοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία και στις ΗΠΑ τη δεκαετία του '80. Τα λεγόµενα 

Ρεγκονόµικς. Η βάση µίας τέτοιας ρύθµισης είναι η βίαιη και απότοµη µείωση του Κράτους. Χωρίς 

κριτήρια, χωρίς στόχους, χωρίς φυσικά κοινωνική ευθύνη, το Κράτος πρέπει να µειωθεί όσο 

γίνεται. Η πίστη για τη µείωση του Κράτους είναι ανίκητη. Ο Ιδιώτης µπορεί να κάνει καλύτερα 

και πιο αποτελεσµατικά ό,τι κάνει το Κράτος χωρίς πρώτον να έχουµε προβλήµατα δηµοσίων 

ελλειµµάτων και δεύτερον βοηθάµε Ιδιώτες να αναπτυχθούν και να κάνουν δουλειές. Με µία λέξη, 

Νεοφιλελευθερισµός. Μείωση του Κράτους, είναι µείωση του Κοινωνικού Κράτους, του Κράτους 

Πρόνοιας. Σχολεία, Νοσοκοµεία, ∆οµές κοινωνικής προστασίας, ∆ηµόσια αγαθά, µεταφέρονται ή 

καταργούνται από τις εγγραφές του Προϋπολογισµού. Στις ΗΠΑ ο Νεοφιλελευθερισµός έφτασε 

µέχρι και στη µεταβίβαση υπηρεσιών του Στρατού σε Ιδιώτες. Ακόµα ακόµα και στη γενική 

απορρύθµιση του τραπεζικού τοµέα αφού όλα τα ρυθµίζει η αγορά τέλεια. Άσε που το Κράτος και 

οι Πολιτικοί δε χρειάζεται να έχουν και πολλά στο κέφάλι τους. Είναι πιο απλό να καταργείς ή να 

κόβεις κάτι, παρά να χτίζεις ή να το αλλάζεις. Πολύ δύσκολο.  

 Το ακόµα πιο περίεργο είναι η γενική πεποίθηση οτι η µεταρρύθµιση σηµαίνει οτι τα 

δίνουµε όλα σε Ιδιώτες ή καταργούµε ή καλύτερα απολύουµε όποιον ∆ηµόσιο υπάλληλο βλέπουµε 

µπροστά µας. Άλλωστε µόνο ο Ιδιωτικός τοµέας έχει δώσει ανέργους. Ας δώσει και ο ∆ηµόσιος. 

Μα ο ∆ηµόσιος τοµέας έχει ήδη χάσει κοντά στους 300 µε 400 χιλιάδες εργαζόµενους 

αναπληρωτές, ωροµίσθιους, σταζιέρ, µε συµβάσεις, εργολάβους κλπ άσε τους επιχειρηµατίες που 

έχουν κλείσει επειδή είχαν πολλές συναλλαγές µε το Κράτος. Η πεποίθηση οτι για όλα φταίει το 

∆ηµόσιο οπότε κάνουµε µία απλή κατάργηση, συµπίπτει µε την απλοϊκή λογική του Κατίδη και 

των άλλων 20ρηδων περί ελαφρότητας των ενεργειών µας, της ψήφου µας και τελικά την αντίληψη 

“αφού για όλα φταίτε όλοι εσείς εκτός από µένα”.  

 Το Κράτος και οι δηµόσιες υπηρεσίες δυστυχώς έχουν ένα αφεντικό διαφορετικό από τον 

Ιδιωτικό τοµέα. Τους πολιτικούς και την εκάστοτε Κυβέρνηση. Κάθε διάταξη νόµου ή κανόνας που 

διέπει τις ενέργειες ενός ∆ηµόσιου Υπάλληλου έχει διαταχθεί από έναν ανώτερο Πολιτικό. Η 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν είναι ουδέτερη. Στηρίζεται στη λογική, την ιδεολογία και τις αποφάσεις των 

εκπροσώπων που στέλνουµε κάθε φορά στη Βουλή. Αν θέλουµε ένα Κράτος χωρίς πολλά 

νοσοκοµεία ή σχολεία ή ένα ελάχιστο Κράτος Πρόνοιας µε λίγους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους, τότε το 

πρόβληµα δεν είναι των ∆εξιών ή των φιλελεύθερων, αλλά των Σοσιαλδηµοκρατών ή των 

µεταρρυθµιστών, όπως θέλουν να τους λένε τα τελευταία 5 χρόνια. Οι εκσυγχρονιστές, οι 



µεταρρυθµιστές, οι Σοσιαλδηµοκράτες τα τελευταία 40 χρόνια ένδοξης πορείας είχαν ως κύριο 

στόχο και πολιτικό σκοπό την οικοδόµηση ενός Κράτος Πρόνοιας. Ενός δυνατού Κοινωνικού 

Κράτους. Φίλοι που έχετε µείνει στο ΠΑΣΟΚ το Κράτος Πρόνοιας δεν εξαρτάται από τις Κρίσεις 

και τα ελλείµµατα του κάθε προϋπολογισµού. Το Κοινωνικό Κράτος είναι βασική αρχή του 

Σοσιαλδηµοκρατικού Στρατοπέδου για ένα κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας απέναντι στον Καπιταλισµό.  

 Όπως έχω ξαναγράψει το ΠΑΣΟΚ πέθανε επειδή πέθανε η Σοσιαλαδηµοκρατία αφού δεν 

βρήκε λύση να στηρίξει τη βασική της αρχή οτι “το Κράτος Πρόνοιας δεν κλείνει, δεν 

ιδιωτικοποιείται, είναι βασική κοινωνική συνιστώσα για την ανάπτυξη της κοινωνίας”. Το σηµερινό 

ΠΑΣΟΚ βάζει πλάτη να κλείσει και το υπόλοιπο κοµµάτι που έχει αποµείνει στο Κράτος. Αυτή η 

µετάλλαξή του δεν συγχωρείται από τους αριστερούς ή πιο γενικά από τη ∆ηµοκρατική παράταξη. 

Ό,τι και να γράφεται ή να ακούγεται από ΜΜΕ του πάλαι ποτέ χώρου της Κεντροαριστεράς, αν σε 

κάθε κίνηση βλέπεις απλά µία διεκπεραίωση προσωπικών συµφερόντων µε το επικάλυµµα µίας 

µεταρρύθµισης, τότε όχι µόνο γυρίζεις την πλάτη αλλά πρέπει να πιστέψεις οτι για να διατηρήσεις 

τα προσωπικά σου πιστεύω και την αξιοπρέπειά σου, δεν µπορείς άλλο να τους στηρίζεις. Πρέπει 

να τους ανατρέψεις. ∆εν υπάρχει άλλη λύση. Ο µονόδροµος της µεταρρύθµισης πέθανε όταν 

διώξανε κακήν κακώς τη Μ. Θάτσερ από τη Μ. Βρετανία. Και µάλιστα από το ίδιο της το κόµµα.   
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