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Σύντροφε Πρωθυπουργέ,

Σου γράφω βιαστικά, σήμερα, άμεσως μετά την χθεσινή νίκη μιας ολό

κληρης “πολιτικής κουλτούρας”, για να μή χάσω την παρρησία που υπο

θάλπει ο ενθουσιασμός. Σου κάνω προεισαγωγικά την εξήγηση αυτή γιατί 

δεν θά ήθελα ποτέ να διακινδυνεύσω μιαν αμφισβήτηση του κινήτρου μου, 

ο φόβος της οποίας με κάνει πολλές φορές να σιωπώ παρά να αναφέρομαι 

σε ζήτημα που μπορεί να θεωρηθεί οτι με αφορά προσωπικά. Αλλωστε 

αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανέκαθεν αδυνατούσα να επικοινωνήσω 

με ανθρώπους και περιβάλλοντα που το πρώτο για το οποίο θα διερωτιών- 

ταν είναι “σε ποιο παζάρι άραγε πρέπει να βάλουμε αυτά που αυτός μας 

λέει” . Σου κάνω, λοιπόν, αυτήν την φλύαρη εξήγηση, επειδή δεν θα ήθελα 

να υπάρξει καμμιά αμφισβήτηση του κινήτρου μου, πιστεύοντας οτι εσύ 

μπορεί πράγματι να φανταστείς οτι υπάρχουν και άλλα κίνητρα πέρα από 

τα ... γνωστά, άρα και να με καταλάβεις !

Επί της ουσίας τώρα.

Για αρκετά χρόνια τώρα, έχω δουλέψει πάνω στην ιδέα, οτι μια σειρά από 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις μεγάλων συστημάτων της δημόσιας, πολιτικής, 

κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής, στην Ελλάδα, μπορεί να 

ξεκινήσουν μόνο άν έχουν προηγηθεί αντίστοιχες πιλοτικές πρότυ
πες εφαρμογές. Ο λόγος είναι απλός : Μια ρεαλιστική εκτίμηση των 

πργμάτων μας δείχνει οτι σε όλα τα “ νοσούντα” συστήματά μας, λείπουν 

κυρίως (α) οι ανθρώπινοι πόροι, (β) η αξιοπιστία που εγγυάται την υπομονή 

ολοκλήρωσης ενός μεσοπρακροπόθεσμου σχεδίου, και (γ) οι προσλαμβά- 

νουσες παραστάσεις που διευκολύνουν την κατανόηση του καινούργιου 

εκεί όπου χρειάζεται μια πλατύτερη συναίνεση για να στηριχθεί η ριζική
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μεταρρύθμιση. Αρα σαρρωτικές οριζόντιες μεταρρυθμίσεις είναι ενέφικτες. 

Το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, άλλωστε το έχει διδάξει ειδικά στο 

ΠΑ.Σ.Ο.Κ.

Ισως για λόγους συναισθηματικούς, αλλά πιστεύω και για λόγους που 

αναφέρονται σε κριτήρια συγκριτικών πλεονεκτημάτων, κατέληξα να 

πιστεύω οτι είναι δυνατόν να εστιαστούν μια σειρά από τέτοιες 

μεταρρυθμιστικές ή καινοτομικές πρωτοβουλίες σε μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή, και συγκεκριμένα στο ελληνικό Αρχιπέλαγος του 

Αιγαίου, ώστε το όλο εγχείρημα να προλάβει και τον χαρακτήρα 

υποδείγματος σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης προσαρμοσμένης 

στο ρεαλιστικό κριτήριο του τοπικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Την 

άποψη μου αυτή προσπάθησα να υποστασιοποιήσω μέχρι τώρα κατ’ανάγκη 

αποσπασματικά, προωθώντας επί μέρους πρωτοβουλίες που συνέτειναν 

προς την κεντρική κατεύθυνση που εξήγησα αμέσως παραπάνω. Μέσα από 

την προσπάθεια αυτή γεννήθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πρόγραμμα 

“Αιγαίο Αρχιπέλαγος” σε συνεργασία με την υΝΕ8(ΙΟ, και άλλες 

επιμέρους ήσσονος σημασίας πρωτοβουλίες.

Στην προσπάθειά μου αυτή προσπαθούσα πάντα να πείθω άλλους να 

κάνουν πράγματα, χωρίς όμως νά έχω και τον διοικητικό μηχανισμό να 

στηρίξω την συνολική αντίληψη. Από το 1993 είχα την ψευδαίσηση, οτι με 

μια στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αιγαίου, θα μπορούσα να προσφέρω 

δουλεία πιο συγκροτημένη για πιο γρήγορα αποτελέσματα. Πράγματι, για 

ένα βραχύ διάστημα, όσο ο Κώστας Σκανδαλίδης ήταν Υπουργός, κάτι 

πήγε να γίνει. Μετά από αυτόν, δουλεία χιλιάδων άνθρωποωρών και 

έτοιμα “προϊόντα” συμβατά με το παραπάνω σχέδιο πετιόταν στο καλάθι 

των αχρήστων με ευγενικώτατα μπράβο! Απλούστα, αυτή η αντίληψη για 

την ανάπτυξη του Αιγαίου συγκρούονταν με την θέση ότι χΐλες δωρεές 

ενός εκατομμυρίου σε ισάριθμες ενορίες φέρνουν πολύ μεγαλύτερο 

“πολιτικό” ώφελος από μια σημαντική επένδυση αντίστοιχου ποσού με 

αντίστοιχα υψηλό πολλαπλασιαστή και επιταχυντή. Κατάληξα, τελικά, στο 

συμπέρασμα, οτι για να δοκιμάσεις ένα σχέδιο πρέπει να έχεις και την 

δυνατότητα να το διευθύνεις.
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Γιαυτό, και μόνο γιατό, σε παρακαλώ να εξετάσεις την υποψηφιότητά μου 

για το Υπουργείο Αιγαίο, όταν και άν κρίνεις οτι θα ήταν σκόπιμη μια 

αλλαγή στην ηγεσία του. Στο μεταξύ, με τους συνεργάτες σου, δουλεύω σε 

σχέδια σαν εκείνα που συζητήσαμε τον περασμένα χειμώνα. Οσο όμως τα 

σχέδια αυτά περνούν από ένα Υπουργείο Αιγαίου σαν το σημερινό, οφείλω 

με κάθε ειλικρίνεια να σου πώ, οτι θα φθείρονται μέχρι να γίνουν 

αγνώριστα μάλλον, παρά θα προωθούνται και μάλιστα με τους ρυθμούς που 

οι συνθήκες επιβάλλουν. Φυσικά, είμαι πάντα στην διάθεσή σου να σου 

μιλήσω πληρέστερα και.... πειστικώτερα για όλα αυτά, όποτε εσύ κρίνεις.

Με εκτίμηση και αγάπη,

ΚΩΣΤΑΈ MAN. ΣΟΦΟΥΛΗΣ 
Βουλευτής Σάμου

Υ.Γ.
Μαζύ σου στέλνω σε ξεχωριστό χαρτί μιαν ιδέα μου που αφορά σε θέματα 
οργάνωσης; και λειτουργίας του Κόμματος (Δημιουργία δικτύο Σοσιαλι
στικών Λεσχών, συνεδεδεμένων με τις Νομαρχιακές Επιτροπές του 
ΠΑ.Σ.Ο.Κ )
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