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«Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Καραμανλΐ 
σε φίλους και συγγενείς. Υπογράφηκαν 92.481 συμβάσε^

Επανίδρυση: η μπαρούφα της Ν.Δ
Το Π Α Σ Ο Κ  έχει ρεαλιστικό όραμα. Την επόμενη Κυριακή ο ελληνικοί

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΠ ρέπει να φύγει η κυβέρνηση Καραμανλή γιατί αποδείχθηκε ανίκανη να κυβερνήσει τη χώρα και όσο παραμένει στην εξουσία επιτείνει τα προβλήματα της. Αυτό τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης σε κάθε ευκαιρία και σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» υπογραμμίζει ότι την επόμενη Κυριακή «ο ελληνικός λαός μπορεί να γυρίσει σελίδα». Ο κ. Σημίτης, που πραγματοποίησε χθες βράδυ μια εντυπωσιακή προεκλογικού χαρακτήρα συγκέντρωση στην Πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, θεωρεί ότι οι καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών έχουν να κάνουν όχι μόνο με την πλήρη αποδιοργάνωση της κρατικής μηχανής, αλλά και με την κομματικοποίηση που επέβαλε η Νέα Δημοκρατία. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας έναν όρο από αυτούς που δεν μας έχει... συνηθίσει, «η επανίδρυση του κράτους που επαγγέλθηκε η Νέα Δημοκρατία ήταν μια... μπαρούφα»!Ο επί οκτώ χρόνια πρωθυπουργός της χώρας στέκεται ιδιαίτερα στο θέμα της κομματικοποίησης της Δημόσιας Διοίκησης και αναφέρει ως ενδεικτικά γεγονότα ότι «εκατοντάδες μελέτες, μικρού και μεσαίου μεγέθους, ανατέθηκαν απευθείας σε εταιρείες φίλων και συγγενών» και πως η κυβέρνηση έχει υπογράψει 92.481 συμβάσεις έργου, χωρίς κανέ- ναν έλεγχο, που σημαίνει 92.481 ρουσφέτια. Προσδιορίζει ότι η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα έχει μπροστά της μεγάλο έργο προ- κειμένου να ανασυγκροτήσει το κράτος και ει- σηγείται να θωρακιστεί και πάλι το ΑΣΕΠ, να θεσπιστεί ετήσιος διαγωνισμός για τους δημοσίους υπάλληλους, να καταργηθοόν οι συμβάσεις έργου του Δημοσίου με φυσικά πρόσωπα και να υπάρξει αξιολόγηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Εισηγείται επίσης νέο Καποδίστρια, με συγχωνεύσεις ώστε να περιοριστούν οι δήμοι στους 400, λιγότερες νομαρχίες και αιρετό περιφερειάρχη.Ο κ. Σημίτης, με τη γνώση και την εμπειρία του ανθρώπου που διηύθυνε τις τύχες της χώρας, καταλογίζει βαρύτατες ευθύνες στην κυβέρνηση Καραμανλή για την έκταση των καταστροφών από τις πυρκαγιές και αναφέρει ότι το 1998 -  επί δικής του πρωθυπουργίας -ο ι πυρκαγιές ήταν πολλαπλάσιες, αλλά αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία και χωρίς ανθρώπινα θύματα.Αναφερόμενος στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, και ειδικότερα σε πιθανές μετεκλογικές εξελίξεις, δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν συζητάει σενάρια ήττας, ενώ εμμέσως παροτρύνει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να διευρύνει την προεκλογική συζήτηση και σε άλλα θέματα, πέραν των πυρκαγιών και των ομολόγων. «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να θυμίσει τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης της Ν.Δ. σε όλους τους χώρους της πολιτικής», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Όλα λειτουργούσαν 
με Βάση ία 
κομματικά κριτήρια

Κύριε πρόεδρε, τι νομίζετε ότι θα κρίνει 
κυρίως το αποτέλεσμα των εκλογών; Οι ε
ντυπώσεις από τις πυρκαγιές και τα ομό
λογα ήη ουσία, το πώς δηλαδήη κυβέρνη
ση διοίκησε τη χώρα για τριάμισι χρόνια;Πιστεύω ότι και τα δύο κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλωστε, οι πυρκαγιές και τα ομόλογα είναι κι αυτά ένα μέρος της ουσίας. Από τη μια μεριά, η απαράδεκτη ανεπάρκεια στην προετοιμασία και στην πρόληψη των πυρκαγιών, καθώς και η αυταπόδεικτη στη συνέχεια ανικανότητα να αντιμετωπίσουν μία κρίση που εξελίχθηκε σε τραγωδία. Από την άλλη, η ευθύνη για το στήσιμο ενός πολύπλοκου και συντονισμένου σχεδίου για την υφαρπαγή πόρων των Ταμείων. Κι εδώ κι εκεί γενναιόδωρα η κυβέρνηση έρχεται μετά τη γενική κατακραυγή να καλύψει τις ευθύνες της αποζημιώνοντας τους ζημιωθέντες και πληγέντες με πόρους από την τσέπη των υπολοίπων Ελλήνων.

Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει 
να επαναφέρει, έστω στο 

λίγο που απομένει ώς 
τις εκλογές, τη συζή
τηση στα ουσιαστικά 
προβλήματα της χώ
ρας ή να επιμείνει 
στον καταλογισμό 
των ευθυνών για 
τις πυρκαγιές και 
τα ομόλογα;Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να θυμίσει τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε ό λους τους χώρους της πολιτικής, γιατί από το σύνολό τους κρίνεται η πορεία της . χώ ρας, τα συμφέροντα Τ ν »  και οι προοπτικές κάθε πολίτη. Ας πάρουμε για παράδειγμα την πο- λυδιαφημισθείσα «επανίδρυση του κράτους». Η χαμηλή απόδοση της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί

Ανίκανοι να αντιμετωπίσουν ns πυρκαγιές
Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει 

την κυβέρνηση ότι φέρει 
βαρύτατες ευθύνες για την 
έκταση των καταστροφών. 
Διερωτώμαι, π  άλλο θα μπο
ρούσε να κάνει μια κυβέρ
νηση μπροστά σ' αυτό το 
βιβλικών διαστάσεων φαι
νόμενο...Σε κάθε πολιτισμένη χώρα η νέα κυβέρνηση παίρνει από την προηγούμενη το έργο της και αν δεν έχει άλλους στόχους οικοδομεί πάνω σ’ αυτό. Ανανεώνει, βελτιώνει, επεκτείνει. Εμείς παραδώσαμε το 2004 υποδειγματικές υποδομές και υποδειγματική οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού. Τι έγιναν όλα αυτά; Εγκαταλείφθηκαν, αποδομήθηκαν από την αδιαφορία και τις κομματικές επιλογές. Η καταστροφή δεν έπρεπε να πάρει τέτοια έκταση. Σε σύγκριση με τα

προηγούμενα δέκα χρόνια, φέτος εκδηλώθηκαν συνολικά περίπου οι ίδιες αν όχι και λιγότερες πυρκαγιές. Αυτές όμως οι λιγότερες φωτιές προ- κάλεσαν μεγαλύτερες και πολλαπλάσιες σε έκταση καταστροφές. Τούτο γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση, συντονισμός, σχέδιο όταν επεκτάθηκε το φαινόμενο. Ήταν ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στο ξεκίνημά του.
Πόσο νομίζετε ότι θα ε

πηρεαστεί το εκλογικό σώ
μα από τον τρόπο με τον ο
ποίο η κυβέρνηση Καρα
μανλή χειρίστηκε το θέμα 
των πυρκαγιών;Νομίζω κατ' αρχάς ότι θα είναι διαφοροποιημένη η συμπεριφορά των συμπολιτών μας που επλήγησαν ή έχουν συγγενείς, καταγωγή, περιουσίες στις πυρόπληκτες πε

ριοχές από τη συμπεριφορά των υπολοίπων. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε τι έκταση ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που αναγνωρίζει τις ανεπάρκειες και τις ευθύνες της, παρ’ όλη την πικρία ή την οργή που ένιωσε ζώντας αυτήν την τραγωδία, θα αποφασίσει να εγκα- ταλείψει την παράταξή του.
Πώς σχολιάζετε τα περί 

«ασύμμετρης απειλής» κα
τά της χώρας, που όπως υ
ποστηρίζει η κυβέρνηση 
ευθύνεται για τις πυρκα
γιές;Η κυβέρνηση τηρεί μια στάση διγλωσσίας ώστε να ικανοποιούνται ή να καλύπτονται όλοι. Αλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται περί τρομοκρατικής απειλής, άλλοι διαφωνούν διαπιστώνοντας πόση ζημιά γίνεται στη χώρα και στην οικονομία στο

ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια της οικονομικής ανάπτυξης. Οι περισσότεροι Έλληνες που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 2004, ίσως και αρκετοί που δεν την ψήφισαν, προσδοκούσαν την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.
Μα δεν συνέβη τίποτα;Είδαν ακριβώς το αντίθετο, την αποδιοργάνωσή της. Μια αποδιοργάνωση που δεν έγινε τυχαία, αλλά υπήρξε το αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας για την τακτοποίηση ημετέρων, ασχέτως προς τα προσόντα και την πείρα τους.Αυτό δεν έγινε μόνο μέσω προαγωγών και μεταθέσεων, έγινε και με την εξώθηση σε αποχώρηση όσων δεν μπορούσαν να επικαλεστούν νεοδη- μοκρατικές πεποιθήσεις. Τις καταστροφικές επιπτώσεις αυτής της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού απέδειξε η παταγώδης αποτυχία της ηγεσίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να καταπολεμήσει τις πυρκαγιές, αλλά και η αδυναμία πολλών δημοσίων επιχειρήσεων και υπηρεσιών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Όλα λειτούργησαν στη Δημόσια Διοίκηση με το κομματικό κριτήριο, το κριτήριο τι μας εξυπηρετεί, τι ενισχύει την εξουσία μας, πώς' μπορούμε να ενισχύσουμε τους φίλους μας. Εκατοντάδες μελέτες μικρού

Με ένα πολύπλοκο 

και συντονισμένο 

σχέδιο έστησαν 

την υφαρπαγή 

πόρων των 

Ταμείων

και μεσαίου μεγέθους ανατέθηκαν, για παράδειγμά απευθείας σε εταιρείες φίλων και συγγενών, αξιοποιώντας τις διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν για να απλουστεύσουν τη λειτουργία του Δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις συνέπειες του κομματισμού είναι και η παρέμβαση για τη διόρθωση γραπτών στις Γενικές Εξετάσεις, κάτι που για πρώτη φορά συνέβη. Η επανίδρυση σήμαινε στην πραγματικότητα την εγκαθίδρυση της παλαιός νοοτροπίας που θέλει κάθε αξία να υποτάσσεται στην κομματική ορθοδοξία. Σήμαινε το τέλος μιας διοίκησης ικανής και με κρίση.
Η Νέα Δημοκρατία στις συ

ζητήσεις στη Βουλή επανει
λημμένα όμως πρόβαλλε ό
τι οι νόμοι π.χ. για το ΑΣΕΠ 
δεν λειτουργούσαν ικανο
ποιητικά.Αυτές ήταν προφάσεις. Το ΑΣΕΠ ήταν εμπόδιο και έπρεπε να φύγει. Το ΑΣΕΠ ξεπε- ράστηκε με διάφορα τεχνάσματα και οι κομματικοί διορισμοί στο Δημόσιο μεταξύ 2004 και 2007 έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η Νέα Δημοκρατία έχει για παράδειγμα υπογράψει τον πρωτοφανή αριθμό 92.481 συμβάσεων έργου, δηλαδή συμβάσεων όπου ο φορέας επιλέγει όποιον επιθυμεί, δηλαδή 92.481 ρουσφέτια. Η νεολαίαΚΟΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
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εκατοντάδες μελέτες ανατέθηκαν απευθείας 
έργου χωρίς έλεγχο, δηλαδή 92.481 ρουσφέτια»

που αποδιοργάνωσε ίο κράτος
λαός μπορεί να γυρίσει σελίδα, λέει

Με τις

«ασύμμετρες 

απειλές» 

εξάσκησαν φόβο 

που ενισχύει τις 

συντηρητικές 

συμπεριφορές

ενδεχόμενο εμπέδωσης αυτής της άποψης στη διεθνή κοινή γνώμη. Ύστερα από τόση προσπάθεια να αποχαρακτηριστούμε ως χώρα που πλήττεται από τρομοκρατία ερχόμαστε μόνοι μας να επανενταχθούμε, με απροσ

διόριστες συνέπειες στην οικονομία, στον τουρισμό, στο κύρος της χώρας, ακόμη και στις προοπτικές λειτουργίας της δημοκρατίας. Αυτοί που έχουν λανσάρει αυτό το εύρημα θα όφειλαν να είχαν δώσει στοιχεία για να το δικαι

ολογήσουν. Δεν το έκαναν γιατί αποσκοπούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις πραγματικές ευθύνες της κυβέρνησης και να εξασκήσουν φόβο. Φόβο που ενισχύει τις συντηρητικές συμπεριφορές.
για να βρει δουλειά υποχρεώνεται να περάσει από τον εξευτελισμό της στημένης συνέντευξης και της υποταγής στις πελατειακές σχέσεις. Η αύξηση της εγκληματικότητας, της βίας και των τυφλών συγκρούσεων δεν είναι φαινόμενα ανεξάρτητα από τα κοινωνικά και εισοδηματικά αδιέξοδα που βιώνουν οι νέοι λόγω της έλλειψης προοπτικών μέσα στη ζοφερή αυτή κατάσταση.

Αυτό δεν συνέβαινε περίπου πάντα στην Ελ
λάδα;Όχι. Η προσπάθεια που έγινε την οκταετία 1996- 2004 να αντιμετωπιστεί το σύστημα της κομματικής εύνοιας ήταν μία από τις πιο συστηματικές. Το παράδειγμα της αναμόρφωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ήταν ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα επιβράβευσης της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας ανεξάρτητα από την κομματική ταύτιση. Από τις τοποθετήσεις των διοικήσεων των ΔΕΚΟ έως τη θεσμοθέτηση και τη στελέχωση των ανεξάρτητων Αρχών κάθε καλόπιστος και αντικειμενικός παρατηρητής διαπίστωνε μία τολμηρή απομάκρυνση από το παραδοσιακό μοντέλο της κομματικής ευνοιοκρατίας. Αυτή η συνειδητή και πρωτόγνωρη για την Ελλάδα πολιτική επιλογή -  η οποία όμως στην Ευρώπη αποτελεί παγίως κύριο και αυτονόητο κανόνα λειτουργίας του κράτους -  υπήρξε μια από τις κύριες αιτίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας που σημειώθηκε ώς το 2004 σε όλους σχεδόν τους τομείς της ελληνικής κρατικής δράσης. Δυστυχώς, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας καλλιέργησε, συντήρησε και τελικώς υπηρέτησε την πεποίθηση ότι κάποιοι βρίσκονταν «20 χρόνια στην απ’ έξω» και δήθεν δικαίως περιμένουν τώρα τη σειρά τους. Η μετατροπή της πρόσφατης κρίσης σε εθνική καταστροφή έχει την εξήγησή της σε αυτήν ακριβώς την αρνητική νοοτροπία, στην εγκατάλειψη ενός υπό διαμόρφωση ελληνικού αύριο και την οπισθοχώρηση στις συνήθειες και τις πρακτικές του χτες. Αυτό πρέπει να λάβει ένα τέλος στις 16 Σεπτεμβρίου.

Δεν με απασχολούν σενάρια ήτια8
Αν το Π ΑΣΟ Κ  δεν κερδίσει 
τις εκλογές, μπορείτε να 
μου περιγράψετε το τοπίο 
της επόμενης μέρας στο 
Κίνημα και τον δικό σας 
ρόλο μέσα σ ’ αυτό;Δεν με απασχολούν σενάρια ήττας. Το διακύβέυμα των ε κλογών δεν είναι το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Το Π ΑΣΟ Κ  έχει και μπορεί να εγγυηθεί ένα συνολικό σχέδιο για το σήμερα και το αύριο όλων των συμπολιτών μας. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός μπορεί στις 16 Σεπτεμβρίου να γυρίσει τη σελίδα και να μπούμε σε μια τροχιά ανασυγκρότησης και ελπίδας. Να διαμορφώσουμε πραγματικούς όρους ανάπτυξης και δίκαιης ευημερίας. Να ανταπο- κριθούμε στα εύλογα αιτήματα κάθε πολίτη για ασφάλεια, προοπτική, αξιοπρέπεια και αξιοκρατία. Έ χουμε όραμα και το όραμά μας είναι ρεαλιστικό.

ο πρώην πρωθυπουργός

Από touç στόχους των πρόωρων εκλογών, 
νο μη συζητηθούν τα προγράμματα

Πιστεύετε ότι μέσα στις 
συνθήκες που διεξάγονται 
οι εκλογές αυτές, το ΠΑΣΟΚ 
είχε τον χρόνο να πείσει τους 
πολίτες ότι με το κυβερνητι
κό του πρόγραμμα μπορεί να 
βάλει τη χώρα σε μια άλλη 
πορεία και να αποτελέσει α
ξιόπιστη κυβερνητική πρό
ταση;Ένας από τους κεντρικούς προεκλογικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας ήταν να αποτρέψει ακριβώς αυτό που λέτε. Ο καθορισμός της ημερομηνίας των εκλογών τόσο πρόωρα υπηρετεί αυτήν τη σκοπιμότητα. Να μην προλάβουμε να αναπτύξουμε το σχέδιο και την άλλη προοπτική για την κοινωνία που διαγράφει το πρόγραμμά μας. Συγχρόνως ο καταστροφικός Αύγουστος των

πυρκαγιών τράβηξε αναπόφευκτα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην τραγωδία που εκτυλισσόταν, άλλαξε τις προτεραιότητες της πολιτικής ατζέντας.
Το βρίσκετε θετικό ή αρ

νητικό;Είναι λογικό ένα πρόβλημα που απασχολεί επί μέρες τα M M E και αποτελεί το αποκλειστικό σχεδόν αντικείμενο των τηλεοπτικών εκπομπών και της ειδησεογραφίας των εφημερίδων να είναι το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Επικαλύπτει έτσι την επιβεβλημένη συζήτηση για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων της χώρας. Όμως θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να μη περιορι- σθεί η συζήτηση μόνο στις πυρ-

καγιές να τις πάρουν ως αφορμή για να διευρύνουν τον διάλογο και σε άλλα σημαντικά προβλήματα. Οι πυρκαγιές είναι πρόβλημα ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, επάρκειας της αυτοδιοίκησης, προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και δυνατοτήτων της οικονομικής πολιτικής να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Είναι ένα θέμα που συναρτάται με άλλα μεγάλα θέματα. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποφύγει τα μεγάλα θέματα γιατί δεν έκανε όσα είχε πει και γιατί τα αποτελέσματα της πολιτικής της ήταν απογοητευτικά. Η αντιπολίτευση πρέπει να επιμείνει σ ’ αυτά. Οι πυρκαγιές είναι ένα σύμπτωμα. Χρειάζεται να α- ναδειχθούν οι ευρύτερες αιτίες του.Δύσκολο το έργο του Π ΑΣΟ Κ , γιατί η Ν .Δ. επηρέασε vooiponies
Ποια πρέπει να είναι η προτεραιότητα στην 

πολιτική μιας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ;Το πρώτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι όλα θα είναι πια πιο δύσκολα. Γιατί οι πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας επηρεάζουν τις νοοτροπίες. Όλοι θα πιστεύουν ότι οι αντικειμενικοί κανόνες και οι διαδικασίες που θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ θα έχουν παράθυρα. Η πεποίθηση όπ κυβέρνηση και κοινωνία πρέπει να εφαρμόζουν την ίση μεταχείριση εμπεδώνεται έπειτα από καιρό και προσπάθεια.Υπάρχουν πάντα εκείνοι που πιστεύουν ότι η υποστήριξη ενός κόμματος πρέπει να αμείβεται και γΓ αυτό δικαιούνται κατ’ εξαίρεση μεταχείριση. Η προσπάθεια για μια αντικειμενική Δημόσια Διοίκηση θα είναι βασική αρχή της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.
Αρκεί αυτό;Βεβαίως δεν αρκεί. Χρειάζονται ειδικά μέτρα. Αναφέρω ενδεικτικά: όλες οι διαδικασίες από το ΑΣΕΠ. Ετήσιος διαγωνισμός με συνδυασμό μορίων και γραπτών εξετάσεων για όλα τα μόνιμα στελέχη του Δημοσίου. Κατάργηση των συμβάσεων έργου σε φυσικά πρόσωπα, με το απαραίτητο μεταβατικό στάδιο για όσους υπηρετούν. Και οπωσδήποτε καθιέρωση της αξιολόγησης και του προγραμματισμού παντού, με συγκεκριμένους δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις μονάδες διοίκησης της χώρας με παράλληλη αξιολόγηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Δεν αναφέρατε την περιφερειακή ανασυ
γκρότηση. Δεν τη θεωρείτε σημαντική;Από τα πιο σημαντικά. Λιγότερες περιφέρειες. Αιρετός περιφερειάρχης. Ένταξη των νομών στη δομή της περιφέρειας. Περιορισμός των δήμων με νέο κύμα συγχωνεύσεων σε περίπου 400. Αν θέλουμε να περιορίσουμε το κεντρικό κράτος πρέπει να μεταφέρουμε εξουσίες, να αποκεντρώσουμε. Αυτό σημαίνει όμως, ότι δήμοι, νομοί και περιφέρειες πρέπει να έχουν οργάνωση τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, που σήμερα δεν έχουν.

Επανίδρυση της Διοίκησης 
δηλαδή;Όχι βέβαια. Η επανίδρυση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια μπαρούφα, ένας εντυπωσιακός λόγος με στόχο την παραπλάνηση. Μια Δημόσια Διοίκηση σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με ανεπτυγμένους θεσμούς, δεν μπορεί να επανιδρυθεί από το μηδέν. Χρειάζεται συστηματική βελτίωση με βάση τις διεθνείς εμ π ειρίες, απλά έναν συνεχή εκσυγχρονισμό. Χρειάζεται να κατακτήσουν η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός το ευρωπαϊκό κεκτημένο στις σχέσεις του πολίτη με το κράτος, αλλά και στο επίπεδο της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο κοινωνικό κράτος στους πολίτες. Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα κυριότερα διακυβεύ- ματα των εκλογών.
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