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και ααόιελ«ηι<·Φ<6τερο, βν »1- 
,ΥΟι ολιγομελές, αλλύ και ιυαβα- 

< ίρές, ίηλαβΑτο υπουργεία να d- 
.. ναιμεταίύjpwoxeSóvιοοδώνα- 

μη<! μόναηΜτητςε/.Ομωε. em- 
θμμΛ νοτσνίοωιιεέμφοαηόη η . 
4ώψη αυτή δεν είναι σποσπα- 
ομούκή. ΥηοσπιρίίΜ'πιν εκδο- 

.«ή {μας ιήιραμίδαετης-βιΠΕλε- 
·. :θηκί<εξανκ>1αε ΰίκρόιεοης ο» Φ- 

λ£ζ·ηεδιααι<4οιιςιπί, δηλαδή ύ- 
■·ΐ·φος.; πλ&ίΰς.ηίΛιφί. που σημοί- 

νει παλφλιγΛιερ?ι: Γ ενικές Γ ραμ·
, ματνίες,διφλσν ειδικοί γραμμα- 

ιείε. λ-.γδιεροι Γίνικοέ-ΔιευΟυ·
,y .-ντΐε,'ΔιέιιβΟιτΛς. Τμημδτάρχεε 

και γενμίώςδαμφοιοι ιιηώΑληλοι 
Χαι·ρε̂ αΙοκ.:Αιγδτερες πβρκρέ·

. ρειες, νομαρχίες και δήμοι, κα
ν. θεές καν συρρίκνωση του αριθμοί) 

ταιν νομικών ηροοώπων bou κν· 
νούντανρερκρερειακό σπι δημό- 

• αναδιοΙκηοΓ. Κανείς-μιαθοδο- 
τοΟμένος αιΙόΥο Δημδαια να μην 
είνανμήή υαο-απααχολού-
μενο<.ι.'·μ .·;«· ) * ·¥
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ΓΙΑ TOW ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ:
Υησστπρι^Τπγ εκδοχή μιας ηυοαμίδος μι· 
κρόιερΓς |ε Ολες ιις Ckjótóoei; Της. πού ση
μαίνει Ατγότί (jèi; f̂ èv ! 'Çpo {ιμ<Τ̂  fe c  διόλου
ειδκοί)f Y ^ ^ ^ 0 ^ ó ^ á f e s l i K Ó (  Δ ιέυθυ· 
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ΓΙΑ  to ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΙΟ ;

·,> Δ εν  συμφωνώ με ιησύστοσσ γενικώ ν νραι► 
Λ  {χ:χέα>ν'εηυ«£φολής εηιμέρους τομέω ν ενός 

uroupye fou  Υφυπουργοί απαιτούνται πολύ 
λ ιν ρ ίσ ε 'Λ ίν κ ε  κρίμένο υπουργείο.

ΓΙΑ ΤΉ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
Περιόρισε πολύ τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της 
Ολομέλειας ιης Βουλής και διεύρυνε αντίστοιχο 
αυτές των επιτροπών.
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με ισχυρι
>  Evo διαφορετικό 
μ ονπέλό' δια^υβέ pvit-.J. 
σ η ς χ η ς χ ώ ρ α ^ μ έ  μια ; 

πυρομίδα ·!
σιικής ε ξ ο υ Ρ (^ γ ··  ν ' 
μικρότερη ¿$ες της 

^ Ι 'ι έ Ι δ ι . α ^ ύ ^ Ι^ π ρ ο χ ε ί - . , 
νει με σ υ ν ΪΛ Ιυ ξή  τοι}' 
στην «Ημερησία του 
Σαββάτου», ο γραμμα
τέας του υπουργικού 

’ συμβουλίου, Σωκράτης 
Κορμίδιΐς.
«Ενοίς γραμματέας 
σε'κάθε υπουργείο, 
πολύ λίγοΓυφυπουργοΙ
σε συγκεκριμένη....
Οηουργεία», υπογραμ
μίζει, ενώ τάσσεται 
υπέρ της μείωσης 
του αριθμού των 
β ο υ λ ε υ τώ ν .

Οι γενικοί γραμμοτείς είναι 
μέρας της πολιτικής ηγεσίας ε* 
νός υπουργείου κι έτσι επίκουροι 
Σωγ^οχουργών. συνεπώς χρησι
μότατοι','όε ρόλο πολιτικό και 
στρατηγικό και όχι ως επικεφα 
λής των υπηρεσιών. Ενας σε κά- 

. ^υπουργείο. Δεν συμφωνώ με 
;· τη σύσταση γενικών γραμματέα 

επικεφαλής διημέρους τομέων,ε
νός ιχπου^έίόύ. Όμως, επιθυμώ 
ta uhotPOMUfow ότι η άποψη αυ
τή προϋποθέτει ανώτατα στελέχη 
της Διόίκησης επιτελικά, ικανά 
να συμπράττουν στη διαμόρφω
ση πολιτικής και αυνεργάοτμα, Η, 
συνθήκη αυτή πολύ λίγο ίσχύει 
σήμερα.

Υφυπουργοί απαιτούνται πο
λύ λίγοι σε συγκεκριμένα ικ  
πουργεία. Ωστόσο, ισχόει και ε 
δώ η συνθήκη που προανέφερα 

. και επιπλέον η προϋπόθεση επι
λογής των γενικών γραμματέων 
από δεξαμενή ανθρώπων ικανών, 
με τεκνοκραπχές γνώσεις και 
γνώσιιτου πολιτικού περιβάλλο
ντας.
>  Σύμφωνο με ορισμένες με- 
τρήσεις, μία κυβέρνηση, προκει- 
μένου να διοικήσει χρειάζεται να 
διορίσει περίπου 5.000 στελέχη. 
Δεν είναι υπερβολικό; Και τι πρέ
πει. κατότπ γνώμη σας, να γίνει;

Εάν αναφέρετε σε διοικητές 
μεγάλων Οργανισμών έως και α
πλά μέλη διοικηηχών συμβου
λίων μικροοργανισμών, εκτιμώ 
ότι ο αριθμός είναι κοντά oe αυ
τόν ηου αναφέρετε στην ερώπτ- 
σή σας. Η απάντησή μου δεν μπς* 
ρεί πορά νϊ'είναι συμβατή με τη 
γενική άποψη ηου κατέθεσα στις 
προηγούμενες ερωτήσεις, δηλα
δή σ αριθμός πρέπει να συρρι-. 
κνωθεί δραστικά είτε με την κα
τάργηση ή συγχώνευση κάποιων 
φορέων είτε με την αριθμητική 
συρρίκνωση της σύνθεσης των 

Τίελών των διατηρούμενων φο
ρέων. θυμίζω όη τον Οκτώβρη 

- 1θ§7, χο υιιομργικό συμβούλιο α· 
no φάσισε την κατάργηση, συγ·..

χώνευση ή μεταφορά αρμοδιοτή
των αρκετόν φορέων, υιοθετώ
ντας εν μέρει σχετική γνωμοδό- 

■ τηση ομάδας γενικών γραμματέ
ων, στην οποία συμμετείχα χσι ε
γώ Η απόφαση εκείνη έχει από 
μάχρού χρόνου υλοποιιίθεΐ Ισως 
είναι καιρός να επανεξετασθεί 
και εμπλοιιησθεί η αρχική γνω
μοδότηση.
>- Η συνταγματικά οναθεώροση, 
κατά τη γνώμη σας, ουνέβσΑε 
στην αναβάθμιση του ρόλου του 
βουλευτή και του καινοβοαλΓαυ; 
Και πού εμφανίζονται προβλή
ματα;

. Η συνταγματική αναθεώρηση 
και η καΓ εφαρμογή του ιροπο

με τους εκλογείς και ιην πει 
ρειά του. Με άλλα λόγια: τι ■ 
με στον 2 Ιο αιώνα από τους 
λευτής.
► Αλήθεια κ. Κοσμίδη, χρτ 
ντσι 300 βουλευτές ή λιγό 
8α μπορούσαν να έκαναν * 
τέρα τη λουλειά τους;

Νομίζω ότι ουσιαστικό 
ντησσ με τις προηγούμενες 
ψεις μσα Εύλογα υποστηρίζι 
νείς όπ με βάση τον σημεριν 
λο ίου βουλευτή, η Βουλή θο 
ρούσε να λειτουργά cm, ίσω 
παραγωγικότερα με μικρότι 
ριθμό. Ομως επειδή οι anc 
σμσιικές απαντήσεις οδηγο 
παρεξηγήσεις, γι’ αυτό επ’.

Η κυβέρνηση Σημίτη έχει νσ επιδείξει επιτεύγματα 
αδιανόητα πριν από κάποια χρόνια. Οι νεότερες 

.••..'γενιές θα διακρίνουν στα αυριανά ιστορικά βιβλίο 
το χράνϊο οιιτά ως σημαντικούς σταθμούς.

ποίηση του Κανονισμού πις Βου- 
¿λΔς, περιόρισε πολύ rov ρόλο και 
¿τις αρμοδιότητες πίς Ολομέλειας 
1‘Τΐις Βουλής και διεύρυνε αντί- 
^σίόίχα αυτές των επιτροπών. 
Όμως, ο ρόλος του βουλευτή δεν 
σπιρεόζεται παρά ελάχισια οπό 
ής κανονιστικές πυρεμβάσεις: αλ
λά εντάασεται στσ όλο πολιτικό 
σύστημα και στη λειτουργία του. 
Υποστηρίζω κουραστικά ότι το 
πολιτικό σύστημα χρειάζεται σο
βαρά συζήτησή; η οποία θα κα· 

¿^,ταλήζει σε ένα πλαίσιο λειτουρ- - 
γΐών και σχέρεων των εξουσιών 
πρόσαρμασμένων στις απαιτήσεις 
τών καιρών. Ο ρόλος ιου βου· 
λβυτΛ ουναρτάται με τις αρμο
διότητες τον κοινοβουλίου, ως α
ντιπροσωπευτικού Σώματος. Ο 
ρόλος (και το κύρος) του βουλευ· 
τή ουναρτάται με τον αριθμό ίων 
βουλευτών, ης απαιτούμενες ε
λάχιστες προδιαγραφές για την 
απόκτηση της ιδιότητας, τον τρό- 
^9 έκλ«γΛς του, τις σχέσεις του

όπ απαιτείται επαναθεώρητ 
όλου πσλαικού συοτήμαιοι 
ριθμόςιων βουλευτών εξθ| 
βασικά από πς απαιτήσεις τ· 
στήματος έναντι αυτών. Κα 
όχι μόνο στη βάση λιγότερο 
ριοσότερες απαιτήσεις, ολ) 
στη βάοπ των προδιαγράφω 
βέβαια σημασία έχει αν t 
μούμε βουλευτές πλήρους 
ποκλειστιχής απασχόλιιση 
>  Η συζήτηση για τσν ρόλ 
βουλευτή, πάντως έρχεται 
θως στην συκοιράτητσ μετ 
συντεχνιακά «χτήματα. Ko 
γνώμη σας, ποιος πρέπει νι 
ο ρόλος tou βουλκυτή σττ 
χρονη δημοκρατία;

Η ερώτησή σας- συνιστέ 
διάλεξης ή και διατριβής. / 
m σημασία της ερώτησης 
ντώτιας άκρως συνοπτικ 
πω αρχικά ποιος δεν πρέι 
είναι ο ρόλος π>υ βουλειπή. « 
λευτπς δεν πρέπει νά είν 
σάζων των εκκρεμοτήτων

Με τον Κ. Σημίτη στις εκλογές
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>Οσιε χρόνια δίπλα στον κ. Εημέιπ πριν 
σκόμα αμίός ν ^ ι  πρωθυπουργός. Το 
θεωρείτε σίγουρο ότι θα ηγηθεί του 

ΠΑΣΟΚ στκ προσεχείς εκλογές;
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός 

έχει δηλώσει κατ’ επανά
ληψη όπ θα είναι επικε

φαλής του ΠΑ£0Κ σης 
προσεχείς εκλογές, ηου 
θα διεξαχθούν στο τέ· 
λαςτιις τετραετίας. Και 
θα είναι πάλι νικητής. 
Οι πολίτες θα εκτιμή
σουν τη μέγιστο ως τώ
ρα προσφορά του Ιδιου 
και της παράταξης και

πς δεσμεύσεις για μία ακόμη καλύτερη 
νέα θητεία. Ο πρότερος κυβερνητικός 
βίος συνιστά εγγύηση για το αύριο.
>  Εχετε κατηγορηθεί ότι επηρεάζετε 
τον κ. Σημίτη οτσυς ανασχηματισμούς.

Δεν γνωρίζω ούτε τους κατηγόρους, 
ούτε πς κατηγορίες Γνωρίζω άριστα, ό
πως όλοι οι ενεργοί Ελληνες πολίτες, 
όπ ο σημερινός πρωθυπουργός είναι σι>- 
νιΟρύηκό μέλος του ΠΑΣΟΚ και απότο 
1Θ74 έντονα ιταρών και σης διάφορες 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και στα υψη
λά κομματικά αξιώματα. Ος πρωθυ
πουργός είναι καθημερινά στην πρώτη 
γραμμή και γνωρίζει πρόσωπα και πράγ
ματα εξ ιδίας ανηλήψεοος.
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ΓΙΛ ΤΦΤί ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ;
Ο βουλευτής δεν τρέπει να είνοι με
σάζων των εκκρεμοτήτων Α αιτημά
των εκλογέων οτηΓδιοΓκπσπ, ούτε α
ντιπρόσωπος ρηλά και μόνο της ε
κλογικής του ηερκρέρειος στη Βουλή

;ϋ'Πϋ:ϋί ι;Μ ^ ^ ι :  ^ΚιΙ'ΉΐΜΐίιΗ - ι ^ ^ ί ί :· :·
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ΠΑ TON Κ. ΖΗΜΪΤΗ:
θα είναι^ηι κεφαλής του ΠΑΣΟΚ στις προσε
χείς εκλογές, που θο 6<εξαχθούν στο τέλος της 
τετραετίας. Και Βα είναι πάλι νικητής.

j

υπουργεία
►►Οι πολίτες θα εκτι

μήσουν τη μέγιστο 
ως τώρα προοψο- 
ράιουΚ. Σημίτη 
και της παράταξης 
και ιις δεσπόσεις 
γκι μία οκόμπ κα
λύτερη νέο θητεία. 
Ο ορότε ρος κυ
βερνητικός βίας 
συνιστά εννόησα 
για το αύριο
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| « Ν α ι »  σ τ ο  α σ υ μ β ί β α σ τ ο  

' κ υ β έ ρ ν π σ η ς - Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ

►Κατά τη γνώμη σας, τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου θα 
: πρέπει να είνοι και μέλη της κυβέρνησης; 
ί Η σημερινή κατάσταση που επιτρέπει ως συμβατή την ιδιό- 
| πίτα υπουργού χαι μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου έχει τη 
I λογική της: Εκτός του πρωθυπουργού και προέδρου του κινή- 
! μοτος μετέχουν και αρκετοί υπουργοί στο ΕΓ, ακ σύνδεσμοι κυ- 
: βέρνησης κατ κόμματος. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο, υποστή- 
| ρϋξα το ασυμβίβαστο των δύο ιδιοτήτων, με το σκεπττκό όττ ικα- 
| νά στελέχη που είναι εκτός κυβέρνησης, θο μπορούν να προ

σφέρουν καθημερ ινά υπηρεσίες στο κόμμα, κάτι που είναι πρα
κτικά αδύνατο από στελέχη με κυβερνητικά βάρη. Με βάση αι> 

! τή την εκδοχή, στις συνεδριάσεις του ΕΓ μετέχουν κατά ηερί- 
| πτώση συζητούμενου θέματος οι αρμόδιοι υπουργοί Με το α

συμβίβαστο. οι ράλοι μοιράζονται σε περισσότερους.

πψάκυν εκλογέων στη διοίκηση, 
ούτε αντιπρόσωπος απλά και μό
νο της εκλογικής του περιφέρει
ας στη Βουλή. Ο βουλευτής δεν 
πρέπει να έχει πάρεργο τις εργα
σίες της Βουλής και δεν πρέπει 
να σκέπτεται μόνο την επανεκλογή 
του, ουχνά ζητώντας προστασία 
από τον ανταγωνισμό.

θετικά ο βουλευτής πρέπει να 
είναι ουσιαστικά παρών στη Βου
λή, να ελέγχει την εκτελεστική ε
ξουσία, να αναλαμβάνει ο ίδιος 
νομοθετικές πρωτοβουλίες και να 
συμμετέχει ενεργά στην παρα
γωγή του νομοθετικού έργου, ό
ταν ιην πρωτοβουλία έχει η κυ
βέρνηση. που σημαίνει ότι έχει 
και ας αηαιιούμενες δυνατότη
τες προς ιουιο.

Ο βουλευτής πρέπει να δια
μορφώνει πολιτικές, να ανα- 
πτύσσει πρωτοβουλίες οιην Κοι
νοβουλευτική του Ομάδο και oc 
συνεργασία με το κόμμα τον. Πε· 
ριιτό να τονίσω άτι ο ρόλος του 
βουλευτή της πλειοψηφίας είναι

εξ ορισμού διαφορετικός του ρό
λου του βουλευτή της μειοψηφίας. 
► Για μια γρηγορότερη απονομή 
δικαιοσύνης, π απαιτείται να γί· 
νει;

Η απονομή της Δικαιοσύνης 
πρέπει να διακρίνεται από ασφα
λείς. δίκαιες και ταχείες διαδι
κασίες. Στον τομέα ανιόν υπήρ
ξαν ουσιαστικές παρεμβάοε'ις και 
πιστεύω όη η ψήφιση και εφαρ
μογή του υπό κατάθεση νομο
σχεδίου για την επιτάχυνση των 
δικών θα αποδώσει σννχομα ου
σιαστικά και εντυπωσιακά απο
τελέσματα.

Πάντως, πρέπει να κυριαρ
χήσει η συνείδηση όη η οπονομή 
της Διχοιοσύνης δεν ηροοφόρε- 
ιαι στη διατήρηση ή διεύρυνση 
συντεχνιακών συμφερόντων ε
μπλεκόμενων επαγγελματικών 
στρωμάιων. Η αλλαγή νοοτρο
πίας είναι επιβεβλημένη.
►Τι κινήσεις πιστεύετε ότι πρέ
πει να γίνουν, ώστε το ΠΑΣΟΚ να 
αντιστρέφει την κατάσταση και

να κερδίσει τις προσεχείς «κλο-
ν*ς;

Το ίδιο ερώτημα ετίθετο πτί 
μήνες και χρόνια και πριν από ης 
εκλογές του 2000. Αυτό δεν ση
μαίνει ότι δεν το θεωρώ εύλογο. 
Απαντώ, λέγοντας όη η-κυβέρ
νηση Σημίτη έχει να επιδείξει ε 
πιτεύγματα αδιανόητα πριν από 
κάποια χρόνια. Οι νεότερες γε
νιές θα διακρίνουν στα αυριανά 
ιστορικά βιβλία τα χρόνια αυτά 
ως σημαντικούς σταθμούς.

Δεν χρειάζονται θεαματικές 
κινήσεις. Απαιτείται ακόμη πε
ρισσότερη προσπάθεια κοι απο 
τελεοματικότητα στο κυβερνητι
κό έργο, για την υλοποίηση όλων 
των δεσμεύσεων της τετραετίας 
που διατρέχουμε. Και βέβαια, νέ
ες πρωτοβουλίες, νέες δεσμεύ
σεις. προγραμματικές θέσεις για 
τον τελευταίο χρόνο ως γέφυρα 
στην επόμενη τετραετία, δηλαδή 
ένα συν τέσσερα.
► Ανανέωση πιστεύετε ότι χρει
άζεται; Γιατί οι τελευταίες δημο
τικές εκλογές έδειξαν ύτ» όχι α
πλώς απαιτείται ανανέωση και ά
νοιγμα στην κοινωνία, αλλά και 
ότι αυτά θα πρέπει να είναι ριζι
κά.

Η ανανέωση του προσωπικού 
συνιστή αναγκαία συνθήκηoc κά
θε σχημαηομό, όιιου ο ανθρώπι
νος παράγων ¿xu καθοριστικό 
ρόλο. Η ανανέωση αποτελεί στοι
χείο ζωής. Το ΠΑΣΟΚ óev μπο
ρεί να εξαιρεθεί αυτής της ανά
γκης.

Η αυανέωσιι δεν είναι αυτοσκοπός. αλλά μεοο για ιη διαρκή 
ώθηση προς ια εμπρός. Το 
Í7ALOK, ωστόσο, χρειάζεται α
ποφασιστικότερο άνοιγμο στην ο- 
νεξάντλητη δεξαμενή της κοινω 
νιας. Τα στεγανά διαμορφώνουν 
συνθήκες αποξένωσης κατ απώ
θησης.


