
Εξόρµηση, Παρασκευή 14 Οκτώβρη 1977 

Η δεξιά οι δηµόσιοι υπάλληλοι και το ΠΑΣΟΚ 
 
ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ του 
δηµόσιου υπάλληλου, σε 
οποιουδήποτε τύπου κοινωνική 
οργάνωση, αποτελεί όπως είναι 
φανερό ένα βασικής σηµασίας 
εργαλείο στα χέρια της 
κυρίαρχης οµάδας, τόσο για την 
συντήρηση και την αναπαραγωγή 
της ιδεολογίας της, όσο και για 
την παγίωση της εξουσίας της 
στο συγκεκριµένο χώρο 
άσκησης του. 

Έτσι στον τόπο µας, ή ∆εξιά, 
πού µονοπωλεί µέχρι σήµερα µε 
µικρά (κι οριακά για την ιστορία 
µας) διαλείµµατα την εξουσία, 
δηµιούργησε συστηµατικά εκεί-
νες τις προϋποθέσεις που θα 
διευκόλυναν µια τέτοια 
λειτουργία και θα την 
αξιοποιούσαν µαζί µ' ολόκληρο 
τον κρατικό µηχανισµό κατά τα 
συµφέροντα της. 

Με µια σειρά από προµελετη-
µένες κι οργανικά δεµένες µεταξύ 
τους ρυθµίσεις, αποφάσεις και 
χειρισµούς, κατάφερε ή ∆εξιά για 
πολλά χρόνια να κυριαρχεί και 
να ταυτίζεται µε τον κρατικό µη-
χανισµό: 
■ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ, µε πιστο-

ποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων 
τις διαδικασίες διορισµών. 
■ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ, µε ποικι-

λόµορφες (κι από συγκαλυµµένες 
µέχρι ανοιχτές, κοµµατικές η 
παρακρατικές) παρεµβάσεις κι ε-
πεµβάσεις, τους «ηµετέρους», τους 
υποταγµένους, τους πολλά 
υποσχόµενους φιλόδοξους αναρ-
ριχητές, τους αµόρφωτους και 
τους ηµιµαθείς σε καίριας σηµα- 
σίας θέσεις κλειδιά, σε ανώτε- 
ρους βαθµούς και µισθολογικά 
κλιµάκια. 
■ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝΤΑΣ δοσι-

λόγους κι ανίκανους και καθηλώ- 
νοντας µισθολογικά κι ιεραρχικά 
τους πατριώτες και τους ικα- 
νούς.  
■ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΣ, το 

σκυµµένο κεφάλι, την 
αλλοτρίωση και την ετοιµότητα 
σε υποχωρήσεις και παραχωρήσεις 

και τιµωρώντας την παρρησία, το 
ήθος και την ικανότητα. 

■ ΤΙΜΩΝΤΑΣ τους ελισσό- 
µενους και τους συµβιβασµένους 
και χτυπώντας τους ευθείς και 
συνεπείς στο καθήκον τους λει-
τουργούς. 

Οι «αξίες» και οι 
«µύθοι»: της εθνικοφροσύνης, 
της κοµµατικής αφοσίωσης, στο 
οποιοδήποτε προσωπείο της 
∆εξιάς, της δύναµης και της 
εξασφάλισης πού εγγυάται το 
δοσιλογικό ή ταγµατασφαλίτικο 
παρελθόν, της ανενδοίαστης 
προσαρµογής στα γού-στα, στις 
απαιτήσεις και τις σκοπιµότητες 
της εξουσίας, αποτέλεσαν για 
πολλά χρόνια τον ασφαλέστερο 
κριτή και παράγοντα ταχείας 
και σίγουρης ανέλιξης στη 
δηµοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, κι 
οι φωτεινές εξαιρέσεις, δεν 
κάναν κι εδώ τίποτε άλλο απ' το 
να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 

Για να µπορούν όµως να απο-
δίδουν στο µάξιµουµ οι φοβίες, 
οι εξαρτήσεις, κι οι παρεµβάσεις 
χρειαζόταν στο χώρο των δηµο-
σίων υπαλλήλων, το κατάλληλο 
κλίµα, πού διαµορφώθηκε και 
συντηρήθηκε από ένα υποτονικό, 
πολλές φορές κυβερνητικό και 
χειραγωγούµενο δηµοσιοϋπαλλη-
λικό συνδικαλισµό, κι από το αυ-
ταρχικό κι αντιδηµοκρατικό πλέ-
γµα νόµων κι αποφάσεων πού συ 
συστηµατικά και µεθοδικά 
ύφαναν οι κυβερνήσεις της 
∆εξιάς για να ευνουχίσουν στη 
γένεση της κάθε προσπάθεια για 
συνδικαλιστική απελευθέρωση 
των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Ταυτόχρονα, η ∆εξιά αξιοποι-
ώντας το χαµηλό επίπεδο πολιτι-
κής συνειδητότητάς τους, 
µοιραία άλλωστε συνέπεια του 
βαθµού αυτονοµίας κι 
ανεξαρτησίας του δηµοσιο-
υπαλληλικού συνδικαλιστικού 
κινήµατος, επέτυχε σε σηµαντικό 
βαθµό ν' αποπροσανατολίσει τους 
εργαζόµενους στη δηµόσια 
διοίκηση από τους αγώνες για τα 

κυρίαρχα προβλήµατα τους, 
διαιρώντας τους µε πλασµατικές 
διαφοροποιήσεις κι οξύνοντας 
ψεύτικες µεταξύ τους αντιθέσεις, 
έτσι που να µπορούν οι 
κυβερνήσεις της να χρησιµο-
ποιούν κατά τα συµφέροντά τους, 
πότε τους υπαλλήλους Α' κατη-
γορίας εναντίον των υπαλλήλων 
αποφοίτων Μέσης Εκπαίδευσης, 
πότε τους υπαλλήλους υποµηχα-
νικούς εναντίον των υπαλλήλων 
µηχανικών, και πότε τους διοικη-
τικούς υπαλλήλους ενάντια στους 
υπαλλήλους γεωπόνους. 
Όλα αυτά, συνάρτηση του 

όλου επίπεδου ανάπτυξης του λαϊ-
κού κινήµατος, παίξαν πετυχηµέ-
να το ρόλο τους µέχρι πριν λίγα 
χρόνια πού η ασυδοσία της δι-
κτατορίας ασέλγησε πάνω σε κά-
θε έννοια δηµοσιοϋπαλληλικής δε-
οντολογίας κι ευπρέπειας, κατά-
λυσε κάθε - έστω και στοιχει-
ώδη - αίσθηση ντροπής, εκτο-
ξεύοντας τυχο-διωκτικά στοιχεία 
στις κορυφές της υπαλληλικής ιε-
ραρχίας, και παράλυσε τη διοί-
κηση µε τους ανίκανους προσκυ-
νητές της δικτατορίας που 
«επιτρόπευαν» κάθε υπηρεσία 
και κάθε οργανισµό. Τώρα, όµως, 
τρία χρόνια, µετά την 
κατάρρευση της δικτατορίας κι 
αφού διαψεύσ-θηκαν όλες οι 
ελπίδες για ουσιαστικό εκδηµο-
κρατισµό όλων των τοµέων της 
δηµόσιας ζωής, αφού ή κυβέρνη-
ση της Νέας ∆ηµοκρατίας από-
δειξε µε την πολιτική της, ότι 
ήταν απλά µια άλλη ακόµη κυ-
βέρνηση της ∆εξιάς στην Ελλά-
δα κι όχι ή κυβέρνηση που στή-
ριξε ή µεγάλη πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού για να θεµελιώσει 
µια δηµοκρατική και καλύτερη 
ζωή για όλους τους εργαζόµενους 
σε µια ανεξάρτητη Ελλάδα, οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι σαν κοµµάτι 
του εργαζόµενου λαού είδαν να 
µη λύνεται κανένα πρόβληµα 
τους. 
-Το ενιαίο µισθολόγιο είναι 
ακόµη ένα συγκεχυµένο όραµα 
στα πλαίσια µιας πολιτικής πλη- 

θωρισµού κερδών για τους λίγους 
και λιτότητας και καταστολής 
για τους εργαζόµενους. 
- Οι υπάλληλοι «Β' κατηγορίας», 
περιµένουν ακόµη την υλοποίηση 
της κατηγορηµατικής διαβε-
βαίωσης του κ. Ράλλη ότι µέχρι 
τις… 31.12.76 θα είχαν 
αποκατασταθεί οι πριν από τον 
κώδικα 1811)51 διορισθέντες µε 
τροποποιητικό του 434 του '76 
νόµο. 
- Η Πανελλήνια Οµοσπονδία 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων Κλάδου 
Μ.Ε. εξακολουθεί να διαµαρτύρε-
ται για το απαράδεκτο καθεστώς 
καθήλωσης για είκοσι δύο 
ολόκληρα χρόνια του συνόλου 
των µελών της στον   «ανώτερο 
βαθµό», τον έκτο µέχρι τη σύν- 
ταξη τους. 
- Οι υπάλληλοι επιστήµονες 
εξακολουθούν να βλέπουν τη ραγ-
δαία ανέλιξη «ηµετέρων» σε ει 
δικές θέσεις µέσα από µεθοδεύσεις 
παρακολούθησης «Σχολών ∆ιοική-
σεως» κατ' επιλογήν. 

- Οι υπάλληλοι - επιστήµονες 
γίνονται καθηµερινά µάρτυρες 
µιας πραγµατικότητας που 
οροθετείται απ' την άσκηση µιας 
άναρχης, απρογραµµάτιστης κυ-
βερνητικής πολιτικής πού συστη-
µατικά αγνοεί τα µεγάλα 
προβλήµατα του τόπου και 
καταπιάνεται µόνο µε ευκαιριακές 
κι ατεκµηρίωτες ρυθµίσεις 
περιθωριακών και δευτερεύουσας 
σηµασίας θεµάτων. 

- Οι οργανισµοί των υπουρ-
γείων «ετοιµάζονται» ακόµη ερήµην 
των ενδιαφεροµένων κι όσοι 
ψηφίσθηκαν αποβλέπουν – µε 
ευπρεπέστερες ίσως µεθοδολογίες 
να παγιώσουν τις καλά γνωστές 
και χρεοκοπηµένες πια διαδικασίες 
στήριξης του κόµµατος εξουσίας. 

- Η στελέχωση των δηµόσιων 
υπηρεσιών χωλαίνει ακόµα απελπι-
στικά, µε οριακής σηµασίας 
συνέπειες, την πληµµελή µελέτη, 
επίβλεψη κι εκτέλεση των 
δηµοσίων έργων, την θλιβερή κα-
τάσταση των πολεοδοµικών γρα-
φείων κλπ. 

- Η επάνδρωση των δηµόσιων 

υπηρεσιών γίνεται ακόµη µε 
κριτήρια τουλάχιστον αµφισβη-
τούµενα κι εν πάση περιπτώσει 
καθόλου αντικει-µενικά. 
ΤΟ ΠΑΣΟΚ στα τρία χρόνια 

αγώνα του στη Βουλή στους µα-
ζικούς χώρους και στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, βρέθηκε αποφασι-
στικά και µε συνέπεια συµπαρα-
στάτης στα δίκαια αιτήµατα και 
στους αγώνες όλων των εργαζο-
µένων και φυσικά και των εργα-
ζοµένων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
Ήταν το ΠΑΣΟΚ, πρωτοπορία 

µέσα κι έξω απ' τη Βουλή: για 
να µη περάσει το νοµοσχέδιο για 
τον εξαρτηµένο απ' το κόµµα 
εξουσίας συνδικαλισµό, για 
δίκαιους και σωστούς 
οργανισµούς µε την ουσιαστική 
συµµετοχή των ενδιαφερό-
µενων, για άρση των αδικιών στη 
µισθολογική κι ιεραρχική εξέλιξη 
όλων των κλάδων δηµοσίων 
υπαλλήλων, στους αγώνες για 
θέσπιση ενός δίκαιου ενιαίου 
µισθολογίου για όλους τους 
δηµόσιους υπαλλήλους έτσι που 
να εξασφαλίζεται για όλους µια 
ικανοποιητική κι αξιοπρεπής ζωή, 
στην προσπάθεια για να 
κατακτηθεί απ' όλους τους 
δηµόσιους υπαλλήλους η 
συνείδηση ότι τα δήθεν προβλή-
µατα αντιθέσεων ανάµεσα σε 
κλάδους εργαζοµένων είναι στην 
πράξη ψευδοπροβλήµατα πού καλ-
λιεργούνται σκόπιµα κι «οξύνον-
ται» µεθοδευµένα απ' το κατε-
στηµένο και τη ∆εξιά για ν' απο-
προσανατολισθούν οι αγώνες των 
εργαζοµένων απ' τους κύριους 
στόχους τους. 
Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 

Κίνηµα, Κίνηµα Λαού για τη 
∆ηµοκρατική Αλλαγή στην κοι-
νωνία µας και για την πρόοδο 
του τόπου και του λαού µας α-
ποδίδει µεγάλη σηµασία στο ρό-
λο και στη συµβολή των δηµό-
σιων υπάλληλων σε µια ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση ταγµένη στην υπηρεσία 
των συµφερόντων της πατρίδας 
µας. 
Αυτή η εκτίµηση του 

ΠΑΣΟΚ φαίνεται καθαρά τόσο 

στην πολιτική απόφαση της 
Πρώτης Συν-διάσκεψής του τον 
Ιούλη του 77, όσο και στην 
πολιτική απόφαση της πρώτης 
συνεδρίασης της εκλεγµένης 
Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ. 
Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στους 

δηµόσιους υπάλληλους σαν ελεύ-
θερους και δηµοκρατικούς πολίτες 
κι εργαζόµενους και τους καλεί 
να το πλησιάσουν, να το γνωρί-
σουν και να διαπιστώσουν συνο-
λικά, την συνεπή, καθόλου δηµα-
γωγική κι υπεύθυνα πάντα τεκµη-
ριωµένη συµπαράταξη του στους 
αγώνες τους. 
Μέσα απ' τις Κατευθυντήριες 

Γραµµές της κυβερνητικής πολι-
τικής του ΠΑΣΟΚ πού το κάθε 
µέλος, φίλος κι οπαδός του ΠΑ 
ΣΟ.Κ. θα είναι σε λίγες µέρες 
πρόθυµο να τους αναλύσει, ιδιαί-
τερα στους τοµείς πού τους εν-
διαφέρουν σαν πολίτες αυτής της 
χώρας κι εργαζόµενους, θα δουν 
πόσο χειροπιαστά, άµεσα και 
πρακτικά θέλει και µπορεί το 
ΠΑΣΟΚ να αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα τους σαν κοµµάτι 
των προβληµάτων του τόπου µας 
και του λαού µας. 

Το ΠΑΣΟΚ τρία χρόνια απ' 
την ίδρυση του µεθοδικά κι υπεύ-
θυνα και µέσα από πολλές αδυ-
ναµίες κι αναπόφευκτα λάθη έχτι- 
σε το όραµά του για µια καλύτε-
ρη, ανεξάρτητη και δηµοκρατική 
Ελλάδα, µε συγκεκριµένες πολι-
τικές πράξεις και θέσεις. Πρά-
ξεις και θέσεις που τις ξέρει πια 
ο κάθε εργαζόµενος απ' άκρον 
σ' άκρον στην Ελλάδα. 

Και ξέρει κι ο δηµόσιος υπάλ-
ληλος, µαζί µε τον αγρότη, τον 
εργάτη, τον νεολαίο, τον µικρο-
µεσαίο επαγγελµατία, τον εργα-
ζόµενο επιστήµονα και τον ιδιω-
τικό υπάλληλο, ότι το ΠΑΣΟΚ 
είναι το Κίνηµα πού τον εκφρά-
ζει, πού αγωνίζεται για τα συµ-
φέροντα του και που δεν τον θυ-
µήθηκε  σαράντα µέρες πριν τις 
εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα σεβα-
στεί την απόφασή του. 

∆.Κ.Ρ. 


