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Λίγες οι μεταρρυθμίσεις, κυριαρχεί 
- ΐ] απλή διαχείριση υπό
την πίεσή του πολίτικου κόστους.

Κυβέρνηση... υ|ιερκινηιικόιηιας

Υ στερα απο μια μπκρα πε
ρίοδο αδράνειας και ακι 
νησί ας η κυβέρνηση μετα
δίδει εικόνα ενεργού^ πα
ρουσίας σε πολλούς το

μείς της οικονομίας, της κοινω
νίας, της διοίκησης, της εξωτερι
κής πολιτικής. Δίδει την αίσθηση 
ότι κινεί τις κρατικές υποθέσεις, 
μελετά και αξιολογεί τα προβλή
ματα. προετοιμάζει λύσεις και γε
νικώς έχει την πρωτοβουλία των 
κινήσεων. Από τα δελτία ειδήσε
ων και μόνο νιώθει κανείς ότι έ
χουν ανοίξει πάμπολλα -μέτωπα» 
και πως η κυβέρνηση πασχίζει να 
λύσει πλήθος προβλημάτων. Δ ι
αισθάνεται ο καθείς ότι αίφνης ά
νοιξε ο ασκός του Αιόλου και α- 
νεδείχθησαν τα προβλήματα σε 
κοινή θέα. Ωσάν να συνετελέσθη 
μιά μεγάλη αλλαγή.

Πόσο πραγματική όμως, είναι

Με έναν επισπεύΟοντα πρωΟυιιουργό και πολλούς (5ρ«δυπορούνιες υπουργούς
- ϊ

αυτή η εικόνα και πόσο αποτελε
σματική είναι η κυβερνητική δρά
ση; Και αν δεν είναι πραγματική, 
ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που 
δημιουργούν την αίσθηση της 
υπερκινητικότητας;

Το μόνο βέβαιο είναι το πλαίσιο 
λειτουργίας της κυβέρνησης. Νέ
οι όροι έχουν επικρατήσει διε
θνώς. Η εργασία αλλάζει μορφή, 
το κεφάλαιο επίσης και οι παρα
δοσιακές παραγωγικές σχέσεις α- 
νατρέπονται. Σε αυτό το διεθνές 
κλίμα, η Ευρώπη αναδιοργανώνε
ται, αναζητεί νέα ταυτότητα και η 
χώρα μας, ακριβώς λόγω αυτών 
των ειδικών συνθηκών, τελεί υπό 
καθεστώς συγκεκριμένων υπο
χρεώσεων και περιορισμών. Οι 
περισσότεροι από τους οποίους 
συνδέονται με τη δέσμευση της 
χώρας να κινηθεί στον ευρωπαϊκό 
δρόμο και να διεκδικήσει σε σύ

ντομο χρΟνο την αντικατάσταση 
της δραχύής από το ευρώ. Τού
τος ο στίχος είναι δεσμευτικός 
έτσι κι αλλιώς. Απαιτεί προσαρμο
γή των ετημέρους πολιτικών και 
σχεδίων και δίδει συγκεκριμένο 
προσανατολισμό στην κυβερνητι
κή δράση 'Αυτή, λοιπόν, η βασική

Του ΛΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

επιλογή, αποτελεί και την κινητή
ριο δύναμη. Το γεγονός δε ότι ο ί
διος ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, 
με τις συνεχείς αναφορές του 
στην κεντρική αυτή επιδίωξη και 
τις εξειδικεύσεις που επιχειρεί, α- 
ναδεικνύει πλευρές της πολιτικής 
και «ανοίγει» μόνος του θέματα 
τα οποία τις περισσότερες φορές 
είτε αγνοούν είτε δεν συμμερίζο
νται οι υπουργοί του, ενισχύει 
την εικόνα της δράσης. Από τον

πρωθυπουργό ετέθη το θέμα των 
αλλαγών στην αγορά εργασίας, ό
πως και τώρα το θέμα της εισο
δηματικής πολιτικής για τη διετία 
1998-1999. Δικής του εμπνεύσε- 
ως είναι επίσης οι πρωτοβουλίες 
στα εθνικά θέματα, οι οποίες 
συναντούν οξύτατες αντιδράσεις 
στο εσωτερικό μέτωπο. Θα μπο
ρούσε, δηλαδή, ο ανεξάρτητος 
παρατηρητής να διαπιστώσει ότι 
ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας 
εικόνας της κυβέρνησης στηρίζε
ται στον επιθετικό πρωθυπουργι- 
κό λόγο, ο οποίος συνεχώς υπεν
θυμίζει και προετοιμάζει την ευ
ρωπαϊκή προοπτική. Κάτι που ό
μως δεν έχει πάντα συνέχεια.

Ο πρωθυπουργικός λόγος δεν 
μετουσιώνεται σε πράξη από 
τους υπουργούς. Εκ του θορύ
βου και μόνο, που κάθε φορά δη- 
μιουργείται, θα έπρεπε η κυβέρ

νηση να εχει να παρουσιάσει 
πλήθος μεταρρυθμίσεων σε ό
λους τους τομείς Ομως οι πε
ρισσότεροι τομείς του1 κυβερνη
τικού έργου διατηρούνται στην 
αρχική λογική της αδράνειας. Και 
επιπλέον, οι περισσότεροι υ
πουργοί δείχνουν να μην έχουν 
αποδεχθεί την κεντρική επιλογή 
της ευρωπαϊκής προοπτικής ή, 
στην καλύτερη περίπτωση, δεν 
την υπερασπίζονται. Πα του λό
γου το ασφαλές, θα επιχειρή
σουμε μια προσέγγιση του κυ
βερνητικού έργου σε κάθε υ
πουργείο, στηριζόμενοι στην πα
ρατήρηση, αλλά και σε κρίσεις, 
σχόλια και διαπιστώσεις υψη
λόβαθμων κυβερνητικών στελε
χών, που μπορούν να έχουν 
σφαιρικότερη εικόνα, λόγω της 
συμμετοχής τους στα συντονι
στικά κυβερνητικά όργανα

Ο κ. Σημίτης με τον επιθετικό τον λόγο επιχειρεί να βά- 
λει τη σηραγίδα τον στις εξελίξεις.

Οικονομία χωρίς παρεμβάσεις
Εν αρχή, το υπουρ

γείο Εθνικής Οικονο
μίας και Οικονομι- 

κών, που λόγω θέσης και 
αντικειμένου θα έπρεπε 
να κινεί «θεούς και δαί
μονες» για την επίτευξη 
του ευρωπαϊκού στόχου 
και ν' αποτελεί τη βάση 
του μεταρρυθμιστικού 
έργου της κυβέρνησης.
Ως επιτελικό υπουργείο, 
λογικά θ' ανέμενε κανείς 
ν' αποτελεί την πρωτο
πορία. να έχει πλήρη 
συντονισμό και καθοδη- 
γητικό ρόλο στην προώ
θηση των μεταρρυθμίσε
ων. την εσωτερική συνο
χή και συνέχεια αυιών. Αν εξαιρεθεί η 
περίπτωση του OTE, δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι ασκεί την πρέπουσα 
εποπτεία ούτε μεταδίδει ανάλογη κα
τεύθυνση. με συγκεκριμένες παρεμβά
σεις. στις υπόλοιπες δημόσιες επιχει-
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Το συγγενές υπερυ- 
πουργείο Ανάπτυξης της 
κ. Βασως Παπανδρέου,
το οποίο θα μπορούσε ε
πίσης να αποτελέσει την 
αιχμή του δόρατος των 
μεταρρυθμίσεων, δείχνει 
αδρανοποιημένο. Με ε
ξαίρεση το κομμάτι του 
Εμπορίου, όπου δραστη
ριοποιείται ο σεμνός και 
επιμελής στο έργο του κ 
Μιχ. Χρυσοχοΐδης, ανα
πτύσσοντας σημαντικές 
πρωτοβουλίες, όπως τώ
ρα στα φάρμακα, στις 
προμήθειες και αργότερα 
στην αγορα, τό υπόλοιπο 
κομμάτι δείχνει απελπι- 

στικά δυσκίνητο. Απορροφημένη η κ. 
Παπανδρέου μέχρι πρότινος με το θέμα 
των καζίνο -  τώρα μάλλον ξανανοίγει 
το θέμα αυτό -  και αφιερωμένη στα 
«μεγάλα», όπως εκείνα τα μεγαλεπήβο- 
λα, πλην ανεδαφικά, της συνεννόησης 
των υενάλων αντιτιθέυενων επιχειρη-

Ο κ. Παπαντωνίον τα πάει 
καλύτερα στο εξωτερικό.

Δειλά και ανεπαρκή 
βήματα στην Υγεία

Τ ο υπουργείο Υγείας επιχειρεί 
κάποια βήματα, τα οποία ό
μως μάλλον δειλά και ανε

παρκή είναι. Τα βασικά προβλή
ματα της δημόσιας υγείας θα πα
ραμένουν ισχυρά, όσο η πολιτική 
ηγεσία δεν αποφασίζει να εισα
γάγει μεταρρυθμίσεις, οι οποίες 
θα ξεπερνούν τις ιστορικές και 
πολιτικές δεσμεύσεις που δημι
ουργεί στον κ Κ. Γείτονα το ΕΣΥ.
Είναι τόσο μεγάλα τα προβλήμα
τα του τομέα της υγείας, που δεν 
αντιμετωπίζονται ιιε παραδοσια
κές λογικές διαχείρισης, οι οποί
ες μόνο προσωρινά μπαλώματα 
προσφέρουν. Μια άλλη πολιτική, 
σαν εκείνη που παρουσίασε προσφάτως στην ετήσια έκθεσή 
του ο ΟΟΣΑ. θα μπορούσε να προσφέρει μακροπρόθεσμες λύ
σεις. Σε άλλη περίπτωση, όσο θα συντηρείται το ισχύον καθε
στώς, η ποιότητα της δημόσιας υγείας θα υποχωρεί, οι ανα- 

Οο ρίνιπι π·ιι/Γνρ·Γ *πι ηι ΛπππνΓΡ θα διονκώνονται.

Α ειλά τα βήματα τον κ. 
Γείτονα στην υγεία.

«Αγκυλωμένο» το Εργασίας
Τ ο άλλο μεγάλο υπουρ

γείο Εργασίας και Κοινω
νικών Ασφαλίσεων που

καλείται να παίξει κεντρικό 
ρόλο στις μεγάλες αλλαγές 
στο καθεστώς της αγοράς 
εργασίας και στο ασφαλιστι
κό σύστημα, δεν διακρίνεται 
για την αποφασιστικότητά 
του. Ο υπουργός κ. Μιλτ. Πα- 
παϊωάννου. επηρεαζόμενος 
από την παραδοσιακή λογική 
του πολιτικού κόστους, μάλ
λον ανήκει στην περίπτωση 
εκείνων που δεν πιστεύουν, 
αλλά λόγω θέσης, καλούνται 
να εφαρμόσουν την πολιτική 
που ανακοίνωσε και παρου
σίασε ο πρωθυπουργός, χω
ρίς όμωη επεξεργασμένη 
στρατηγική και προηγούμενη 
μελέτη. Βρίσκεται δε σε α
ντιπαλότητα για διαφορετι-

Μακριά από τις αλλαγές 
στην αγορά εργασίας ο κ. 
Παπαϊωά ννον.

κούς λόγους, με τον καθένα 
από τους δύο υφυπουργούς. 
Με τογ κ. Χρ. Πρωτόπαπσ, 
τον φέροντα τη σφραγίδα

του εκσυγχρονιστή, επειδή 
έχει φιλοδοξίες, επιδιώκει να 
εκφράσει την επίσημη πολιτι
κή, αναπτύσσει πρωτοβου
λίες και δραστηριότητες, που 
δεν συνάδουν με την πολιτι
κή λογική του υπουργού και 
με τον αρμόδιο για τ' ασφα
λιστικά κ. Ν. Φαρμάκη, επει
δή δεν υπάρχει πεδίο συνεν
νόησης. Γενικώς, το υπουρ
γείο Εργασίας, εξαιτίας αυ
τών των ιδιαίτερων χαρακτη
ριστικών, δείχνει να μην μπο
ρεί να παρακολουθήσει πς 
σύγχρονες τάσεις που ανα
πτύσσονται διεθνώς στην α
γορά εργασίας. Παραμένει α
γκυλωμένο σ’ ένα παραδο
σιακό προστατευτικό ρόλο, 
που όρους μάλλον σε αντίθε
τα απο τα ετπδιωκόμενα απο
τελέσματα οδηγεί.
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ένα συντονισμένο κοι ολοκληρωμένο 
έργο με παρεμβάσεις και μεταβολές 
προς την κατεύθυνση μείωσης των ελ
λειμμάτων σε όλη την κλίμακα της κρα
τικής μηχανής. Αλλοτε οι πολιτικές α
δυναμίες του κ. Παπαντωνίου, ο οποίος 
δεν έχει συμπάθειες και ερείσματα στο 
κόμμα και στην κυβέρνηση -  πρόσφα
τες είναι οι επιθέσεις που δέχθηκε, αλ
λά και οι τριβές που παλαιόθεν έχει με 
την κ. Βάσω Πατίανδρέου -  και άλλοτε 
οι πραγματικές δυσχέρειες δεν επιτρέ
πουν στο υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας να παίξει ενεργό και αποφασιστικό 
ρόλο στην υπόθεση των μεταρρυθμίσε
ων. Περιορίζεται έτσι σε διαχειριστικές 
λειτουργίες, με τον κ. Πάχτα να -πα
λεύει*· τις απορροφήσεις των κοινοτι
κών πόρων, τον κ. Μπαλτά σχεδόν χω
ρίς καμιά παρουσία στο εξωτερικό ε
μπόριο και τον κ. Παπαντωνίου να μετα
φέρει το βάρος των δραστηριοτήτων 
στο ευρωπαϊκό πεδίο, όπου ομολο- 
γουμένως τα πάει καλά και έχει βοηθή
σει στη βελτίωση της εικόνας της χώ
ρας στο εξωτερικό. Το ίδιο περίπου ι
σχύει και για το υπουργείο Οικονομι
κών, όπου οι πρωτοβουλίες ανήκουν 
στους αδύνατους πολιτικά υφυ
πουργούς κ. Γ. Δρυ και 
Νικ. Χριστοδουλάκη, α
φού ο κ. Παπαντωνίου 
μάλλον υψηλή εποπτεία 
ασκεί. Ο μεν πρώτος έχει 
εμπλακεί στο πολυδαίδα
λο φορολογικό σύστημα 
και στη μέγγενη των ι
σχυρών υπηρεσιών, ο δε 
δεύτερος, παρά τις φιλό
τιμες προσπάθειες, δεν 
διαθέτει την απαιτούμε- 
νη πολιτική ισχύ, ώστε α
ποφασιστικά να παρέμβει 
στο σκέλος των δαπα
νών. καθώς συναντά ι
σχυρές αντιστάσεις απ' 
όλους σχεδόν τους υ
πουργούς.

μοτικών συμφερόντων, άφησε μάλλον 
στο περιθώριο τα πολλά μικρά, αλλά 
ουσιαστικά θέματα που δίδουν και τον 
τόνο. Τα ναυπηγεία συνεχίζουν να πα
ραπαίουν, οι προβληματικές παραμέ
νουν στη θέση τους, ούτε μία ιδιωτικο
ποίηση από τις θρυλούμενες της Πει- 
ραϊκής - Πατραϊκής, της Σόφτεξ και τό
σων άλλων δεν έχει επιτευχθεί. Ο καθέ
νας βεβαίως αναγνωρίζει τις δυσκολίες, 
αλλά ευλόγως τίθεται το ερώτημα γιατί 
δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα της 
αρμοδίας υφυπουργού κ. Αννας Διαμα- 
ντοπούλου για τις προβληματικές. Οσο 
για τον τουρισμό μέχρι τώρα τουλάχι
στον κινούμεθα στην πεπατημένη, δια
τηρώντας κάποια ελπίδα ότι ο έμπειρος 
κ. Νικ. Ικουλάς θα ράλει τη σφραγίδα 
του. Γενικώς θα περιμενε κανείς πολλά 
περισσότερα από την κ. Παπανδρέου 
μετά την πολύχρονη εμπειρία της στις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις. Φαίνεται όμως 
και εδώ, όπως και σε άλλους τομείς, να 
κυριαρχούν οι πολιτικές φιλοδοξίες, οι 
οποίες δεν επιτρέπουν την αφοσίωση 
στο βασικό καθημερινό έργο.

(σ.σ. Στο σημείο αυτό, σε σχέση πά
ντα με τα οικονομικά υπουργεία, δεν 
πρέπει να περάσει απαρατήρητο το έρ

γο που γίνεται από 
συγκεκριμένες διοική
σεις κρατικών οργανι
σμών. Ξεχωρίζουν οι διοι
κήσεις της Εθνικής Τρά
πεζας και του OTE, όπου 
συντελείται ουσιαστική 
δουλειά, που έβγαλε 
στην κυριολεξία από την 
αφάνεια τις δύο αυτές 
μεγάλες κρατικές μονά
δες και πλέον μπορεί ν' 
αναμένει κανείς ότι μπο
ρούν να πρωταγωνιστή
σουν στην υπόθεση της 
ανάπτυξης. Ανάλογες δυ
νατότητες έχει και η 
ΔΕΗ, που μόλις τώρα α
φυπνίζεται).

Με ευρωπαϊκές περγαμη
νές η κ. Παπανδρέου δεν 
αποδίδει τα αναμελ δμενα.

Αλλαγές στην Παιδεία

Στον χώρο της Παιδείας ο κ.
Γερ. Αρσένης συνέλαβε ένα 
ευρύτερο σχέδιο μεταρ

ρυθμίσεων. που ως βάση εχει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επε- 
κτείνεται στην αλλαγή της εισα
γωγής των νέων στα Πανεπιστή
μια και καταλήγει στην αποσύν- 
δεση της ανώτατης παιδείας από 
την επαγγελματική αποκατάστα
ση. Συνοδεύεται δε από ριζικά 
μέτρα, όπως εκείνο της κατάργη
σης της επετηρίδας των εκπαι
δευτικών ή αυτό της επαναφο
ράς της επιθεώρησης, θα έπρε
πε όμως για την προώθησή τους 
να εξασφαλίσει πολιτικές συμμα- 
χίες στην κυβέρνηση και στο 
κόμμα, καθώς οι μεταρρυθμιστι- 
κές του πρωτοβουλίες θα συνα
ντήσουν ισχυρές αντιδράσεις. Αλλωστε, η καθημερινότητα 
στην παιδεία είναι τόσο προβληματική, που δεν αφήνει χρόνο 
και περιθώρια για μεγάλα σχέδια. Για να πετύχει στα σχέδιά 
του ο κ. Αρσένης, μάλλον θα πρέπει να συμμαχήσει με τον βα
σικό του πολιτικό αντίπαλο, τον κ. Σημίτη, ώστε να εξασφαλί
σει όλη εκείνη την απαιτούμενη πολιτική ισχύ να προχωρήσει, 
κάτι που άλλωστε δοκιμάστηκε στην απεργία των καθηγητών.

•  Στον Πολπισμό ο κ. Βενιζέλος έχει αφιερωθεί επί του πα
ρόντος, λόγω εντοπιότητας, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Θεσσαλονίκης και αργότερα βλέπουμε, ενώ δεν διακρίνει κα
νείς κάτι το μεταρρυθμιστικό στο υπουργείο Δικαιοσύνης από 
τον γηραιό κ. Ευ. Γιαννόπουλο.

•  Το υπουργείο Γεωργίας είναι μάλλον καταδικασμένο, α
φού τόσα μεγαλόπνοα, που κατά καιρούς διαφημίζει ο κ. 
Τζουμάκας, παραμένουν έπεα πτερόεντα. Ετσι, όλοι περιμέ
νουν να ρθει το φθινόπωρο και να ξαναβγούν τα τρακτέρ 
στους δρόμους.

•  Στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ο κ. Στ. Σουμάκης
μάλλον δεν έχει να επιδείξει κάτι το εξαιρετικό, παρότι «εξα- 
πτέρυγο- του εκσυγχρονισμού, ενώ η κ. Παπαζώη και ο κ. Πε- 
τσάλνικος των περιφερειακών υπουργείων του Αιγαίου και της 
Βορείου Ελλάδος, μάλλον διακοσμητικό ρόλο έχουν, παρά 
ουσιαστικό.

Η σκληρή καθημερινότη
τα της παιδείας «πνίγει» 
τις αναγκαίες μεταρ
ρυθμίσεις τον κ. Λρσένη.
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Σ τον χώρο του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ο κ. Λαλιώτης, έπειτα από 
καθυστερήσεις, γραφειο

κρατικά εμπόδια και άλλα ιδε
ολογικού τύπου προβλήματα 
-όπως, για παράδειγμα, αυτο
χρηματοδότηση ή μη των έρ
γων- φαίνεται να βρήκε κά
ποιο ρυθμό και σήμερα, μετά 
αρκετά χρόνια, μπορεί να πει 
κανείς ότι τα έργα έχουν ει- 
σέλθει στο κατασκευαστικό 
στάδιο. Βλέπει όμως κανείς 
ότι και ο υπουργός των -ορα
μάτων και των μεγάλων ιδε
ών- αντιμετωπίζει με συντη
ρητισμό τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος, εισερχόμενος 
σε απίθανες διαμάχες, μετρώντας πάντα το 
πολιτικό κόστος, με τους τοπικούς άρχοντες, 
για τα προβλήματα του περιβάλλοντος, της

—
διαχείοισης των απορριμμά
των ή και αυτά ακόμη τβ θέ
ματα της στάθμευσης.

•  Στο υπουργείο Μεταφο
ρών, συγγενές προς εκείνο 
των έργων, κρίσιμο για την α
νάπτυξη. κυριαρχεί κατά γενι
κή ομολογία το τέλμα. Ενας 
νέος υπουργός, φέρελπις για 
πολλούς, ο κ. Καστανίδης, 
δεν απέδωσε τ’ αναμενόμε
να. Υπάρχει και μια κακή πα
ράδοση στο υπουργείο Μετα
φορών οπίθανοι υπουργοί, 
από τον Μπαντουβά και τον 
Παικιδημητρίου μέχρι τον 
προσωπικό πρεφπδόρο του κ. 
Μητσοτάκη κ. Γκελεστάθη, 

χρόνια τώρα επέβαλαν τη λογική της απρα
ξίας- την οποία φαίνεται να συντηρεί ο κ. 
Καστανίδης.
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Κερδίζει τη «μάχη» των 
έργων ο κ. Λαλιώτης, αλλά 
χάνει στο περιβάλλον.

Μειαρρυθμισιική μοναξιά
Στα υπουργεία Προεδρίας και Εσωτερικών, συντελείται, 

όντως, μεταρρυθμιστικό έργο, χάρις στην ενέργεια 
και την αποφασιστικότητα του κ. Αλ. Παπαδόπουλου, 

ο οποίος φιλοδοξεί να μεταβάλει πλήρως τη δομή, οργά
νωση και λειτουργία του κράτους. Και τούτος όμως νιώθει 
μόνος, καθώς ουδείς από τους συναδέλφους του υποστη
ρίζει τις αλλαγές αυτές. Τόσο στις συνενώσεις των δήμων 
και κοινοτήτων, όσο και στις προιοθούμενες αλλαγές στη 
Δημόσια Διοίκηση συναντά ισχυρές αντιδράσεις, που έ
χουν τη βάση τους στο παραδοσιακό μοντέλο του κομμα
τικού και ελεγχόμενου κράτους. Και χαρακτηριστική προς 
τούτο είναι η σοβαρή αντίδραση από την πλειοψηφία των 
μελών του υπουργικού συμβουλίου, που θέλει τους γενι
κούς διευθυντές των υπουργείων με τριετή θητεία, ελεγ
χόμενους από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ το ζητούμε
νο είναι η εξασφάλιση συνέχειας και αυτονομίας στην α
νώτατη ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να επανα- 
κτήσει το χαμένο κύρος, την αξιοπιστία της και βεβαίως να 
ξεφύγει από την αποδιοργανωτική κομματικοποίηση των 
προηγούμενων χρόνων.

Με προωΟημέ\·ες ιδέες ο κ. 
Παπαδόπονλος επιχειρεί 
να μεταβάλει τη διοικητι 
κή δομή και οργάνωση 
τον κράτους.

Γραφειοκρατία και δυσχέρειες
Α φήσαμε τελευταία τα υπουργεία Εθνι

κής Αμυνας, Δημόσιας Τάξης, λόγω του 
ειδικού βάρους και ειδικών συνθηκών

που επικρατούν στους συγκεκριμένους το
με ίς  Ο  κ. Λκης Τσοχατζόπουλος παρ' ότι ξε
κίνησε μι σχέδια για ιην ισωιερική ανα
διοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, πε- 
ριορίσθηκε στη λογική της διαχείρισης. Οι 
σύγχρονες αμυντικές ανάγκες της χώρας, 
που θέλουν μετάβαση από το παραδοσιακό 
μοντέλο των μεγάλων δυσκίνητων μονάδων 
-οι οποίες σημειωτέοι λόγω της μείωσης 
του αριθμού των στρατευσίμων, δεν επαν
δρώνονται σωστά- σε μικρότερες ταχυκίνη
τες και μεταφερόμενες ταξιαρχίες, δεν φαί
νεται να ικανοποιούνται Τούτο το σχέδιο, 
που απαιτεί ριζική αναδιοργάνωση του 
στρατεύματος, άλλη οικονομική και διοικη
τική οργάνωση, κατά τα πρότυπα που είχε 
επιβάλει ο Μακναμάρα στον στρατό των 
ΗΠΑ. το οποίο ο κ. Τσοχατζόπουλος είχε α
ποδεχθεί. φαίνεται να «κόλλησε** στη στρα
τιωτική γραφειοκρατία και στις πολιτικές

δυσχέρειες που ένα τέτοιο εγχείρημα συ
ναντά. Κατά τα λοιπά ο υπουργός Εθνικής 
Αμυνας διατηρεί αμείωτες τις πολιτικές του 
φιλοδοξίες, έχει ενεργό ρόλο στο εσωκομ
ματικό παιχνίδι και βεβαίως διεκδικεί ένα 
ρόλο, εκ ιης Οέαεώς ton, ο ιην άσκηση της 
εξωτερικής πολιτικής 

Στο υπουργείο Δημοσίας Τόξεως. ο κ. Ρω
μαίος με καλές προθέσεις έχει ν’ αντιμετω
πίσει πλήθος προβλημάτων, που συνδέο
νται με το αίσθημα ανασφάλειας των πολι
τών και την αποδεδειγμένη αναποτελεσμα
τικότητα των διωκτικών αρχών. Χωρίς πολ
λές κουβέντες επιχειρεί να βάλει τάξη στο 
σώμα των αστυνομικών, σε μια περίοδο που 
το οργανωμένο έγκλημα διογκώνεται και 
ταυτοχρόνως αντιμετωπίζουμε νέα φαινό
μενα όπως η εισαγωγή εγκληματικότητας 
από τις γειτονικές χώρες. Και εδώ όμως α
παιτείται μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση 
σε σύγχρονη λογική και αντίληψη, ώστε το 
στοιχείο της αποτελεσματικότητας να κυ
ριαρχήσει.

Λ νσκολη είναι η αναδιορ- 
γάνωηρ του στρατεύμα
τος για τον κ. Λ κη Τσοχα- 
τζόπονλο.

Αποφεύγουμε τις κρίσεις για το υπουρ
γείο Εξωτερικών, όπου κυριαρχεί η εκρηκτι
κή προσωπικότητα του κ. θ. Πάγκαλου, λό
γω της κρισιμότητας των περιστάσεων και 
των ειδικών χειρισμών που απαιτούνται. Πέ
ραν των χειρισμών στα μεγάλα θέιιατα.

Ο κ. Πάγκαλος εισάγει σι
γά σιγά τψ · οικονομική 
διπλωματία στην εξωτερι
κή Λιλιτική.

μπορεί πάντως να ριακρίνει κανείς μια με
ταβολή στη νοοτροπία, κυρίως με την αξιο
ποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
άσκηση της οικονομικής διπλωματίας, που 
ήταν άγνωστη μέχρι σήμερα για το υπουρ
γείο Εξωτερικών.

Χωρίς ποΜπς κουβέντες ο 
χ. Ρωμαίος επιχειρεί ν ' α
ντιμετωπίσει τα προβλή
ματα της δημόσιας τάξης.

...Και χο συμπέρασμα
Η παραπάνω προσέγγιση, όσο υποκειμενική και αν 

είναι -σε καμία περίπτωση πάντως δεν διεκδικεί 
το αλάθητο ούτε βραβείο αντικειμενικότητας^ 

στηρίζεται πρωτίστως στη δημόσια εικόνα κάθε υπουρ-\ 
γείου και στην αντιπαράθεση λόγων και έργων Συμπέ
ρασμα ιικά, λοιπόν, βάσει ίων παραπάνω καταλήγουμε 
στα εξής: Εχουμε έναν πρωθυπουργό, που επιχειρεί να 
βάλει τη σφραγίδα του στα πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά πράγματα της χώρας, που ανατρέπει λογικές 
και λειτουργίες του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά 
δεν βρίσκει την απαιτούμενη υποστήριξη από το πολι
τικό δυναμικό της κυβέρνησης και του κόμματός του 
Υπάρχουν υπουργοί, οι οποίοι επιχειρούν τομές και α 
νατροπές, αλλά οι περισσότεροι παραμένουν στην πα 
ραδοσιακή λογική, κυριαρχούμενοι άλλοτε από το πολι 
ίικό κόστος και άλλοτε από τις πολιτικές τους φιλοδο 
ξίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, αν ο κ. Σημίτης επιμείνε 
στην επιθετική γραμμή του, τότε το πιθανότερο είναι 
πως θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολλούς και σύντομα 
θα χρειασθεί τουλάχιστον μια νέα κυβέρνηση, η οποία 
θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει το βηματισμό τοι


