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1 . Τι £γινε μέχρι τώρα στον προθάλαμο του 'Υπουργικού Γραφείου σας.
2 . Τι ζητούσαμε οί άνθρωποι πού σας επισκεφθηκαν σ'αυτό το διαστημαί ο:. Ρουςκρετι;β . 'Ικανοποίηση κάποιου δίκα ιου  αιτήματος;γ» ‘ Επανόρθωση κάποιας α δ ικ ία ς ; ," δ . Συχαρητηρια
ο « Αισθανθηκατε αυτό πού ευγενικά  λεγετα ικ ο λα κ εία ;
4ο Πως αντιμετω πίζετε πρακτικά την επαφή σας μέ τόν κόσμο;
5 . Σε τ ί  νο μ ίζετε ό τι άλλαξε ?) μπορεί νά α λ λ ά ζε ι, σε σχέση με τό πρόσφατο παρελθόν, τό κλίμα  σ ’ αυτό τόν τ ό σ ο .,ο  σημαντικό προθάλαμο του 'Υπουργείου;
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'Απάντηση στό έρωτηματολόγιο κ. Τσαλαπάτη

1. Τό ύπουργικό γραφείο ήταν καί είναι, στήν Αντίληψη τού κοι
νού δ τόπος πού όλα τά προβλήματα μπορούν νά βροΟν τή λύση τους. 
*Η αντίληψη αύτή είναι, άποτέλεσμα τόσο τού συγκεντρωτισμού όσο 
καί τής παλαιοκομματικής νοοτροπίας, πού κυριαρχούσε στό κράτος 
τής Δεξιάς. *0 ύπουργός έπρεπε νά Αποφασίζει γιά δλα ώστε νά 
μοιράζει κατά τή κρίση του καί αύθαίρετα εύνοιες. *0 ύπουργός, 
πού είχε ύποχρεωθεί σέ ψηφοφόρους καί κομματάρχες γιά νά εκλε
γεί έπρεπε νά αύθαιρετεΐ ώστε νά έξυπηρετεί τόν κόσμο του.σέ 
βάρος τού ύπόλοιπου πληθυσμού. *Η Αντίληψη αύτή γιά τήν παντο
δυναμία τού υπουργού δδήγησε μετά τίς 18 τού 'Οκτώβρη έκατοντά- 
δες Ανθρώπους στό ύπουργικό γραφείο. Πίστευαν, δτι άν έξέθεταν 
πρώτοι καί μέ πειστικότητα τά αίτήματά τους θά έξασφάλιζαν μιά 
κάποια λύση. Προσπαθήσαμε νά έζηγήσουμε δτι τά προβλήματα Αντι
μετωπίζονται μέ προηγούμενη έρευνα, μελέτη καί προγραμματισμό* Τονίσαμε δτι σύμφωνα μέ τό σύνθημα fío λαός στήν έςουσία" πρέ
πει νά έξασφαλισθεϊ ή συμμετοχή των ένδιαφερομένων στή λήψη τών 
^Οφάσεων b.rí νάαπεριοριστεί ή αυθαιρεσία τού ύπουργού. Θά
έπιδιώξουμε τό σύστημα τής συγκέντρωσης δλων τών Αποφάσεων 
στόν υπουργό πού έκανε τόν προθάλαμο τόσο σημαντικό,<j&¥Tcpa νά 
μήν ύπάρχει πιά. ‘Ο ύπουργός πρέπει νά κάνει έπιτελική δουλειά 
καί νά μήν είναι αίτηματοσυλλέκτης καί διεκπεραιωτής τών προβλη
μάτων πού χρονίζουν στή διοίκηση.

2. Πολλοί ήρθαν γιά συγχαρητήρια , γιά νά έκφράσουν τή χαρά 
τους γιά τήν Αλλαγή. 01 περισσότεροι ήθελαν νά Αντιμετωπιστούν 
προβλήματά τους πού χρονίζουν. Ρουσφέτια, προσωπικές δηλαδή έ- 
ξυπηρετήσεις δέν μού ζητήθηκαν. ΤΗταν πιστεύω, σέ δλους φανερό 
δτι δέν ύπάρχει περιθώριο γιά προσωπικές έξυπηρετήσεις δταν έ
νας άπό τούς κύριους στόχοςς τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ή Αλλαγή τού 
τρόπου διοίκησης.



3. "Ισως μερικοί μέ έπεσκέφτηκαν μέ κάποια διάθεση κολακείας.
‘Η κολακεία είναι κάτι πού προκαλεϋται άπό αύταρχικό καί αύθαί- 
ρετο τρόπο συμπεριφοράς καί έλάχιστα τιμά κάί έκεϋνον πού εί
ναι Αντικείμενό της. 'Επιδίωκα νά περιορίσω μέ ένα ανοιχτό 
τρόπο συζήτησης τήν/ κολακεία στό έλάχιστο δυνατό.

4. Στόχος είναι ή έπαφή μέ όσο τό δυνατόν περισσότερο κόσμο, 
γιατί ή έπαφή έζασφαλίζει πληροφόρηση γιά τά προβλήματα. Γιά
νά είναι άποδοτική όμως ή έπαφή χρειάζεται καί άνεση καί προγραμ
ματισμό. 'Αλλοιώς περιορίζεται σ'ένα δημαγωγικό χαιρετισμό χω
ρίς συνέχεια. Γι'αύτό όποιοσδήποτε θέλει μπορεί νά μέ συναντήσει 
άρκει όμως νά προκαθορί§ουμε τήν ώρα στό π&άίσιο τού ωραρίου 
δουλειάς τού ύπουργείου.

5. Τό κλίμα στόν προθάλαμο θάΑλλάζει γιατί σύντομα θά καταλά
βουν όσοι έπισκέπτονται τόν ύπουργό ότι ή έπίσκεψη είναι λίγο 
ώς πολύ περιττή. Θά καταλάβουν ότι ή ούσιαστική λύση των 
προβλημάτων τους δέν θά προέρχεται μόνο άπό τόν ύπουργό, άλλά 
θά είναι απόρροια των γενικωτέρων λύσεων πού θά προγραμματίζει 
®αί έωαρμόζει ή κυβέρνηση.


