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Ενας απολογισμός 89 μηνών διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ

Πάλης
ξεκίνημα
κάθε...
6 μήνες

Από την αλλαγή σας δομές στη... συνεχή αναδόμηση

Του M IX . ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ε ΓΙΝΕ, λοιπόν, και ο 16ος 
ανασχηματισμός των κυβερ

νήσεων τοσ ΠΑΣΟΚ. Το νέο σχήμα 
ελάχιστο χρόνο έχει στη διάθεσή 
του για να κριθεί, αφού ως τις 
εκλογές απομένουν μόλις 90  ημέ
ρες...

Με την ευκαιρία, όμως, του 
τελευταίου ανασχηματισμού μπο
ρεί να γίνει ένας ενδιαφέρων «απο
λογισμός» γΓ αυτό που συχνά έχει 
αποκληθεί «γαϊτανάκι των 
υπουργών»..

Επτάμισι χρόνια αναζητείται το 
κατάλληλο οργανωτικό σχήμα σε 
επίπεδο κυβέρνησης, το μοντέλο 
τελικά της εκτελεστικής εξουσίας 
του ΠΑΣΟΚ. Ένα μοντέλο που 
δεν πέτυχε να κάνει καλύτερη τη 
δημόσια διοίκηση με τις «θεσμικές 
αλλαγές» που ψηφίσθηκαν ή εφαρ
μόσθηκαν και το οποίο διακρίνε- 
ται αφενός για το «γαϊτανάκι των 
υπουργών» και αφετέρου για την 
πάγια παρουσία του πρωθυπουρ
γού κ. Α. Παπανδρέου ως «κέ
ντρου ιδιαίτερης και αναμφισβή
τητης ισχύος». 'Αλλοτε η ανάμειξη 
του Πρωθυπουργού στο «κυβερνη
τικό συγκρότημα» είναι άμεση και 
αισθητή και άλλοτε ο κ. IΙαπαν- 
δρέου προτιμά ενδιάμεσα σχήματα 
και ιεραρχήσεις ανάμεσα στον ίδιο 
και τους υπουργούς και υφυπουρ
γούς. Πρόκειται, όμως, για διαδο
χικά κυβερνητικά σχήματα τα 
οποία δεν έχουν τελικά αποδώσει· 
με συνέπεια να οδηγούν σε χαλά
ρωση, αρρυθμία, έλλειψη συντονι
σμού και αποτυχίες. Ομολογούμε- 
νες δημοσίως, μάλιστα.

Kt όμως, οι έως τώρα 87 κυβερ
νητικοί μήνες του ΠΑΣΟΚ και του 
κ. Παπανδρέου αποτελούν μονα
δικό ρεκόρ συνεχούς και αδιάσπα
στης κυβερνητικής θητείας για τη 
νεοελληνική πολιτική ιστορία. Τέ
τοιο ρεκόρ αδιάκοπης κατοχής και 
άσκησης της εξουσίας (χωρίς κα
θόλου υπηρεσιακές κυβερνήσεις, 
εναλλαγές με πρωθυπουργούς από 
το ίδιο κόμμα, μικρές κυβερνητικές 
θητείες κ.λπ.) δεν έχει στο ιστορικό

του ουδείς πρωθυπουργός της νεό
τερης Ελλάδας. Από τον Κουμουν- 
δούρο και τον Τρικούπη έως τον 
Βενιζέλο και τον Καραμανλή.

Οι αλλαγές 
στις «δομές»...

Ε ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 
της πρώτης κυβερνήσεως 

του ΠΑΣΟΚ στις 21 Οκτωβρίου 
1981 δόθηκε σχεδόν αμέσως η δια
βεβαίωση από τον πρωθυπουργό 
κ. Παπανδρέου ότι το νέο υπουργι
κό σχήμα θα ήταν κάτι το προσωρι
νό γιατί αναγκαστικά θα λειτουρ

γούσε στην παλιά «κληρονομημένη 
δομή».

Το πάθος «να αλλάξουμε σε όλα 
τις δομές, που φταίνε τελικά για 
όλα» οδήγησε στην εφεύρεση του 
όρου «αναδόμηση» για τον πρώτο 
ανασχηματισμό. Στην πρώτη αυτή 
φάση, που κράτησε περίπου εννέα 
μήνες, οι 37 υπουργοί και υφυ
πουργοί του ΠΑΣΟΚ έχουν ανα- 
λάβει να υλοποιήσουν «το πρό
γραμμα των 100 ημερών» και λει
τουργούν για καιρό στο συλλογικό 
σχήμα του υπουργικού συμβου
λίου. Συντόμως δημιουργούνται 
ως επιτελικά κυβερνητικά σχήματα

το ΚΥΣΟΠ (που θα μετονομασθεί 
αργότερα σε ΚΥΣΥΜ), το ΚΥΣΕΑ 
και η Επιτροπή Τιμών και Εισοδη
μάτων. Κάνοντας έναν πρώτο απο
λογισμό της κυβερνητικής δράσης 
στις 23.5.1982, ο κ. Παπανδρέου 
συνδέει το θέμα της κυβερνητικής 
απόδοσης με την ανάγκη, όπως 
λέγει, να γίνει ένας νέος νόμος για 
το υπουργικό συμβούλιο.

Παραμονή του πρώτου ανασχη
ματισμού (3.7.1982) ο κ. Παπαν
δρέου διαβεβαιώνει ότι η νέα κυ
βέρνηση και ο ίδιος προσωπικά θα 
ασχοληθούν κατά προτεραιότητα 
με τα καυτά οικονομικά προβλή

ματα και την «καμένη γη της Δε
ξιάς». Για τον λόγο αυτόν, με τον 
ανασχηματισμό η κυβέρνηση απο
κτά νέο οικονομικό επιτελείο και 
πρόσωπο, με επικεφαλής τους κκ. 
Γ. Αρσένη, Κ. Βαΐτσο και Δημ. 
Κουλουριάνο. Θεσμοποιούνται με 
τον νόμο τα συλλογικά όργανα 
(ΚΥΣΥΜ, ΚΥΣΕΑ, Κεντρική Νο
μοπαρασκευαστική Επιτροπή 
κ.λπ.) που θα αντικαταστήσουν -  
λένε -  τη βραδυκίνητη λειτουργία 
του πολυκέφαλου υπουργικού 
συμβουλίου. Παράλληλα, κρίνεται 
ότι ο νέος υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας κ. Γ. Αρσένης θα πρέπει να

διατηρήσει και τη διοίκηση της 
Τραπέζης της Ελλάδος, για λόγους 
αναγκαίου συντονισμού της οικο
νομικής πολιτικής, από τον σχε
δίασμά έως την υλοποίηση. Η Κυ
βέρνηση θεωρεί τη διθέσια αυτή 
θέμα αρχής, επικαλείται το παρά
δειγμα του Κ. Βαρβαρέσου στον 
Μεσοπόλεμο. (Φυσικά, αυτή η 
δυαρχία τελικώς θα καταργη- 
θεί...).

Πάντως, σύμφωνα με τις κυβερ
νητικές ανακοινώσεις του Ιουλίου 
του 1982, «η νέα δομή του υπουργι
κού συμβουλίου εξυπηρετεί τις 
ανάγκες του σχεδιασμού και της 
δράσης της Κυβέρνησης». Όμως 
λίγες ημέρες μετά την αναδόμηση 
δημιουργούνται και νέα άτυπα 
συλλογικά όργανα, οι τέσσερις 
«διυπουργικοί κύκλοι», με συνα
φείς αρμοδιότητες και «ευθύνες»...

Δ υσλειτουργίες 
και επικαλύψεις

Μ ΟΛΙΣ δύο μήνες από τότε 
και έως τον Μάιο του 1983 

ο πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου 
προβληματίζεται δημοσίως για τις 
«επικαλύψεις αρμοδιοτήτων» και 
«δυσλειτουργίες» των οκτώ θεσμο- 
ποιημένων και άτυπων συλλογι
κών οργάνων της κυβερνήσεως. Τα 
θέματα της οικονομίας συγκεντρώ
νονται όλο και περισσότερο στα 
χέρια του υπουργού Εθνικής Οικο
νομίας κ. Γ. Αρσένη, ο οποίος 
κατηγορείται ότι δεν πιστεύει πολύ 
στις συλλογικές κυβερνητικές συ
νεργασίες και μεθόδους. Αντίστοι
χα, μετά την αποχώρησή του από 
την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, ο 
κ. Αρσένης σε βιβλίο του θα μιλή
σει για τις δυνάμεις της παραεξου
σίας και των ισχυρών ενδοκυβερ- 
νητικών κέντρων, που καταπολέ
μησαν ή υπονόμευσαν την πολιτική 
του και τον ίδιο.

Πάντως, τον Μάιο του 1983 ο κ. 
Α. Παπανδρέου δηλώνει ότι μετά 
την υπογραφή της «συμφωνίας 
απομάκρυνσης» των αμερικανικών

---------- >

Όταν η δημιουργική έμπνευση στα έπιπλα γραφείου γίνεται πράξη, το αποτέλεσμα είναι...
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Πάλης ξεκίνημα---------- >
βάσεων θα ασχοληθεί ο ίδιος προ
σωπικά με το σύνολο των εσωτερι
κών θεμάτων. Επιπλέον, σε συνέ
ντευξη Τύπου ομολογεί ότι «παρα
τηρούνται ορισμένα προβλήματα 
όνσλειτουργίας της κυβέρνησης» 
και ότι υπάρχει, εκτός από τη 
θετική, «κάποια αδύναμη, αρνητι
κή όψη στη λειτουργία των συλλο
γικών οργάνων της κυβέρνησης». 
Το πολυκεντρικό και πολυεπίπεδο 
σύστημα που καθιερώθηκε τον 
Ιούλιο του 1982 (το οποίο με τη 
σειρά του αντικατέστησε το «κλη
ρονομημένο σύστημα των συνε
δριάσεων του υπουργικού συμβου- 
λίου»του 1981) κρίνεται ότι πρέπει 
να διορθωθεί.

Ετσι, με εγκύκλιό του στις 
21.5.1983, ο Πρωθυπουργός απο
φασίζει την αποκέντρωση εξου
σιών, αρμοδιοτήτων και ευθύνης. 
Βρισκόμαστε στη λεγάμενη «φάση 
της εξατομίκευσης», η οποία όμως 
δεν θα διαρκέσει για πολύν καιρό. 
Και τούτο ακριβώς επειδή διατη
ρούνται (έστω υποβαθμισμένα) τα 
συλλογικά κυβερνητικά όργανα, 
και επειδή δημιουργούνται τριβές, 
όπως εκείνες ανάμεσα στους κκ. 
Αρσένη και Ιίοττάκη και άλλους 
συναρμόδιους υπουργούς. Η 
«αποκέντρωση» εξουσιών δεν συ- 
νοδεύθηκε από πραγματική απο
κέντρωση της κυβερνητικής εξου
σίας και -  κυρίως -  από την 
αποσαφήνιση της πολιτικής στους 
περισσότερους τομείς·, με πρώτο 
τον οικονομικό. Με τη «θεσμική 
εγκύκλιο» εκείνη («Το Βήμα», 
22.5.1983) ο κ. Α. Παπανδρέου:
★  αφενός μετέφερε τις περισσότε
ρες αρμοδιότητες και ευθύνες από 
τα συλλογικά όργανα και τους 
προϊσταμένους («συντονιστές 
υπουργούς» κ.λπ.) στα μέλη της 
κυβέρνησης, τους διοικητές και 
προέδρους Οργανισμών και Δημο
σίων Επιχειρήσεων, αλλά
*  αφετέρου (και πλέον όσων 
έχουμε αναφέρει) δημιουργούσε 
τις προϋποθέσεις για ένα νέο σύ
στημα «εποπτείας και διαδοχικών 
ελέγχων», που οδήγησε στην πα- 
ντοκρατορία ορισμένων συμβού
λων του πρωθυπουργικού Γραφεί
ου, με πρώτο τον (γνωστής πλέον 
ταυτότητος...) κ. Παπανικολάου.

Οσον αφορά τον ρόλο των έως 
τότε πανίσχυρων «υπουργών-το- 
παρχών κατά κύκλους», ο Πρωθυ
πουργός μετέβαλε τους κκ. Αρσέ
νη. Κουτσόγιωργα, Γεννήματα και 
Τσοχατζόπουλο σε «φραγμούς» 
στη διάθεση κάθε υπουργού και 
υφυπουργού να παραπέμψει στο 
αρμόδιο συλλογικό όργανο κάποιο 
θέμα του υπουργείου του. Δεν 
ήταν παράλογο ότι στην πράξη 
συνέβη ακριβώς το αντίθετο, αφού 
οι τέσσερις «τοπάρχες» (ανεξάρτη
τα από την όποια θέλησή τους) δεν 
μπορούσαν να λειτουργούν με πο
λιτική σχιζοφρένεια, δηλαδή αναι
ρώντας τον εαυτό και τον ρόλο 
τους.

Στις 18 Δεκεμβρίου του 1983, ο 
πρωθυπουργός κ. Α. Παπαν
δρέου. επιστρέφοντας από επίση
μη επίσκεψη στο Βουκουρέστι, δή
λωνε ότι τώρα πλέον θα ασχοληθεί 
ο ίδιος προσωπικά με τα προβλή
ματα όχι της οικονομίας αλλά γενι
κότερα της οικονομικής ανάπτυ
ξης. Ειδικότερα, ότι θα αναλόβει 
προσωπικά τα θέματα του οικονο
μικού προγραμματισμού και της 
δημόσιας διοίκησης. «Πιστεύω», 
δήλωνε επί λέξει ο κ. Παπανδρέου, 
«ότι αυτά είναι τα πιο κρίσιμα 
προβλήματα που αντιμετωπίζου
με» και επιπλέον διαβεβαίωνε ότι 
«τώρα πρέπει εγώ προσωπικά να 
ασχοληθώ με αυτά τα εσωτερικά 
προβλήματα τη:χώρας» (εφημερί
δες 19.12.1983).

Το «προεδρικό» 
μοντέλο διοίκησης
Με τη δήλωση αυτή δρομολογεί

ται μια νέα φάση στη διάρθρωση 
και λειτουργία του κυβερνητικού 
σχήματος, η «αρχηγεύουσα», με τις 
ιδιοτυπίες, τις εναλλαγές και την

προσωρινότητά της. Πόση ακρι
βώς;

Μ ΙΑ ΗΜΕΡΑ μετά, και συ
γκεκριμένα στις

20.12.1983, ο τότε κυβερνητικός 
εκπρόσωπος κ. Δημ. Μαρούδας 
αναλαμβάνει να κάνει αυθεντική 
ερμηνεία των πρωθυπουργικών 
δηλώσεων. Κατ’ αρχήν, προσθέτει 
ότι εκτός από τους τομείς της 
οικονομίας και της δημόσιας διοί
κησης ο κ. Παπανδρέου «ί)α δώσει 
βάρος στον προγραμματισμό και 
στον τομέα της Υγείας» και εξηγεί 
ότι ο Πρωθυπουργός «δεν θα γίνει 
υπεύθυνος επί των οικονομικών. 
Δεν θα επέμβει στον χειρισμό των 
τρεχόντων οικονομικών ζητημά
των. θ α  ασχοληθεί με την οικονο
μική ανάπτυξη» («Τα Νέα», 
20.12.1983).

Μία εβδομάδα αργότερα, και 
συγκεκριμένα την προπαραμονή 
των Χριστουγέννων (23.12.1983), ο 
Πρωθυπουργός μίλησε για ηθελη
μένα και παραπλανητικά δημο
σιεύματα και πρόσθεσε ότι «είναι 
ανήκουστο φαινόμενο, όταν ο 
Πρωθυπουργός ιεραρχεί τα προ
βλήματα της χώρας και συντονίζει 
τον άλφα ή βήτα τομέα να ερμη
νεύεται αυτό από ορισμένες εφημε
ρίδες ότι έχει οποιαδήποτε αιχμή 
κατά των υπουργών που διαχειρί
ζονται τους αντίστοιχους τομείς». 
Πάντως, στους περισσότερους το
μείς, μετά είκοσι ημέρες και συγκε
κριμένα στις 16.1.1984, θα σημειω
θούν αλλαγές των επικεφαλής 
υπουργών, με την.ανάληψη καθη
κόντων από τους κκ. Απ. Λάζαρη 
(Προεδρίας), I. Ποττάκη (Οικονο
μικών), Β. Κεδίκογλον (Εμπο
ρίου), Γ. Γεννηματά (Υγείας και 
Πρόνοιας) και την ανάληψη καθη
κόντων υφυπουργών στο Εθνικής 
Οικονομίας από τους «μη Αρσενι
κούς» κκ. Παν. Ρουμελιώτη και Δ. 
Δημοσθενόπουλο.

Στην ίδια ανακοίνωση της Κυ
βέρνησης της 23.12.1983 τονίζεται 
με έμφαση το δικαίωμα του Πρω
θυπουργού «να ιεραρχεί και να 
συντονίζει» ο ίδιος προσωπικά το 
κυβερνητικό έργο, καθήκοντα τα 
οποία μάλιστα περιγράφονται ως 
«το κύριο έργο του Πρωθυπουρ
γού».

Ομως λίγες ώρες αργότερα της 
ίδιας ημέρας καθιερώνεται νέο 
«λειτουργικό σχήμα» της κυβέρνη
σης και θεσπίζονται νέοι ρόλοι και 
αρμοδιότητες! Τερματίζεται η επο
χή της προσωπικής ευθύνης κάθε 
υπουργού, υφυπουργού και διοι
κητή, «αναβαθμίζονται» οι «κύ
κλοι» και θεσμοθετείται ως ανώτα
το επιτελικό όργανο το ΚΥΣΥΜ. 
Επιπλέον, και κυρίως, θεσπίζεται 
για πρώτη φορά σε τόση έκταση η 
αυξημένη επιρροή του «Πρωθυ- 
πουργικού Επιτελείου», που στα
διακά γεμίζει τα γραφεία του Μα- 
ξίμου και του Ζαππείου -  οι σύμ
βουλοι κάθε είδους θα υπερβούν 
τον αριθμό 15 και οι κάθε είδους 
ειδικοί συνεργάτες τούς 40. Βρι
σκόμαστε σε μια νέα φάση, αυτήν 
της απομίμησης του «μοντέλου της 
αμερικανικής ή γαλλικής Προε
δρίας», όπου κυριαρχούν τα επιτε
λεία των διορισμένων συμβούλων.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή 
του κ. Παπανδρέου:
*  Υπεύθυνοι πλέον απέναντι στον 
Πρωθυπουργό δεν θα είναι οι επι- 
μέρους υπουργοί (όπως είχε καθο- 
ρισθεί πριν από επτά μόλις μήνες) 
αλλά οι επικεφαλής των τεσσάρων 
κύκλων, οι οποίοι και συγκροτούν 
το ΚΥΣΥΜ, το οποίο θα συνεδριά
ζει μία τουλάχιστον φορά την 
εβδομάδα. Οι κύκλοι θα συνεδριά
ζουν κάθε 15 ημέρες και σ’ αυτούς 
θα αναφέρονται όλοι οι υπουργοί 
τόσο για το νομοθετικό τους έργο 
όσο και για την «εν γένει» δραστη
ριότητα του υπουργείου τους.
★  Οι υπουργοί, πλην των «συντο
νιστών», αποδυναμώνονται πε
ρισσότερο, καθώς εις το εξής θα 
μπορούν να μετέχουν στους «κύ
κλους» και υφυπουργοί.
★  Τη γραμματεία των «κύκλων» 
αναλαμβάνουν ο γνωστός οικονο
μικός σύμβουλος του Πρωθυπουρ

γού κ. Γ. Παπανικολάου και ο 
γραμματεύς του υπουργικού συμ
βουλίου I. Μαντζουράνης (μέλος 
της συμμορίας Κοσκωτά και νυν 
τρόφιμος των φυλακών Κορυδαλ
λού).
★  Την ευθύνη για την τήρηση 
όλων αυτών των διαδικασιών απέ
ναντι στον Πρωθυπουργό θα έχει ο 
γενικός διευθυντής του Πολιτικού 
του Γραφείου κ. Α. Λιβάνης.

Τελικά, αυτή η απομίμηση του 
συστήματος του προεδρικού cabi
net θα αποτύχει, αφού καθιερώνει 
τη συγκυριαρχία «πρωθυπουργι- 
κού επιτελείου» και των «επικεφα
λής των κύκλων», που είναι δυνα
μικές προσωπικότητες όπως οι κκ. 
Μ. Κοντσόγιωργας, Απ. Λάζα- 
ρης, Γερ. Αρσένη; και Γ. Γεννήμα
τα;. Πάντως, με το νέο σύστημα 
αναβαθμίζεται αλλά και «αίρεται 
υπεράνω των καθημερινών προ
βλημάτων» η προσωπικότητα του 
Πρωθυπουργού.

Μετά τον ανασχηματισμό τής 
20.1.1984, ο Πρωθυπουργός, μιλώ
ντας στο νέο υπουργικό συμβού
λιο, ενδυναμώνει ακόμη περισσό
τερο τον ρόλο του ΚΥΣΥΜ (και

των «συντονιστών»), το οποίο 
προσδιορίζει ως βασικό όργανο 
του κυβερνητικού έργου, που θα 
κάνει και την επεξεργασία όλων 
των νομοσχεδίων και αποφάσεων, 
πριν «αποφασισθούν» από το 
υπουργικό συμβούλιο. Ανακοινώ
νεται ακόμη ότι το υπουργικό συμ
βούλιο θα «συνεδριάζει εις το εξής 
κάθε δύο με τρεις μήνες και πολλές 
νομοθετικές πράξεις θα υπογρά
φονται διά περιφοράς». Ο Πρωθυ
πουργός προσθέτει ότι: «Το Κ Υ
ΣΥΜ  θα συνεδριάζει μία φορά την 
εβδομάδα, για την ακρίβεια κάθε 
Τρίτη και ακριβώς στις 6.30 το 
απόγευμα». Δεν υπήρξε πολύ ευ
λαβική προσήλωση στην απόφαση 
αυτή...

Εάν όμως αποκρυσταλλώθηκαν 
οι αποφάσεις για τα νέα σχήματα 
στις 23.12.1983, ο νέος ανασχημα
τισμός στις 16.1.1984 δημιουργεί 
προβλήματα με κάποια πρόσωπα. 
Έτσι, ο μεν κ. Π. Αυγερινός 
ορίζεται γενικός υπεύθυνος 
υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου για 
θέματα Υγείας και Κοινωνικής 
Πολιτικής, αλλά ο αρμόδιος 
υπουργός του χαρτοφυλακίου κ. Γ. 
Γεννηματά; ορίζεται ως επικεφα
λής του «κύκλου ποιότητας ζωής» 
και μέλος του ΚΥΣΥΜ, στο οποίο, 
όμως, δεν μετέχει ο «προϊστάμε
νός» του υπουργός κ. Αυγερινός!

Ανοδος και πτώση 
του «τσάρου»

Στο ΚΥΣΥΜ μετέχουν οι κκ. 
Λάζαρης και Κουτσόγιωργας, αλ
λά προσδιορίζονται ως «συνυπεύ- 
θυνοι» (συνεποπτεύοντες) του κύ
κλου «Δημόσιας Διοίκησης», όπως 
και του «οικονομικού κύκλου» αρ
χικά οι κκ. Αρσένηςκαι Ποττάκης. 
Ο κ. Τσοχατζόπουλος ως 
υπουργός Δημοσίων Έργων περ
νάει 6ος στην κυβερνητική ιεραρ
χία και ο κ. Γεννηματάς από τη 17η 
θέση ανεβαίνει δέκα, μετά τον κ. 
Τσοχατζόπουλο. Πρόκειται για 
την απαρχή μιας σειράς προσαρμο
γών του πρωτοκόλλου της κυβέρ
νησης, προσθαφαιρέσεων στη σύν
θεση του ΚΥΣΥΜ και «συμβιβα
σμού των συνεξουσιών». Φαινόμε
να τα οποία θα πληθύνουν τα 
επόμενα χρόνια. Αρκεί και μόνο να 
αναφερθούν οι περιπτώσεις του κ. 
Α. Τσοχατζόπουλου ως υπουργού

άνευ χαρτοφυλακίου και Εσωτερι
κών, του κ. Μ. Κουτσόγιωργα ως 
Εσωτερικών και Προεδρίας, του 
αφανούς κ. Μαν. ΓΙαπαστεφανάκι 
ως υπουργού Εσωτερικών, που δεν 
ελάμβανε μέρος αρχικά στο ΚΥ
ΣΥΜ, του υπουργού Οικονομικών 
κ. Δ. Τσοβόλα, του κ. Γ. Γεννημα
τά ως υπουργού Εργασίας (το 
υπουργείο του από τη 16η θέση 
βρέθηκε αμέσως στην 11η της ιε
ραρχίας και ο ίδιος επικεφαλής του 
«κύκλου», όπως όχι οι προκάτοχοί 
του κκ. Απ. Κακλαμάνης, Ε. Γιαν- 
νόπουλοςκαι Κ. Παπαναγιώτου). 
Υπάρχουν δεκάδες τέτοιες περι
πτώσεις προσαρμογής επιμέρους 
λειτουργιών, ρόλων και ιεραρχή
σεων στα πρόσωπα.

Σ ΤΙΣ 28 Φεβρουάριου 1984, ο 
υπουργός Εθνικής Οικονο

μίας κ. Αρσένη; ανακοινώνει ότι

το ΚΥΣΥΜ θα συνεδριάζει μεν 
τακτικά, αλλά υπό την προεδρία 
του Πρωθυπουργού μόνο μία φορά 
τον μήνα, οπότε και θα εξετάζο
νται θέματα γενικότερου χαρακτή
ρα και προβληματισμού. Ό λες τις 
άλλες φορές θα προεδρεύει ο 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ο 
«τσάρος της Οικονομίας» βρίσκε
ται στο αποκορύφωμα της δύναμής 
του, και κατά συνέπεια αρχίζει η 
τροχιά της σταδιακής πτώσης του. 
Αναλαμβάνει επικεφαλής του οι
κονομικού «κύκλου», τη συναρμο- 
διότητα του οποίου είχε μέχρι τις 
αρχές Μαρτίου με τον υπουργό 
Οικονομικών κ. Ποττάκη (που θα 
παραιτηθεί στις 26 Μαρτίου μαζί 
με τον υφυπουργό κ. Δ. Πιτσιώ-
ρη)·

Για δεύτερη φορά ο κ. Αρσένης 
θα γίνει διπλοθεσίτης και η αλλαγή 
στην κορυφή του υπουργείου Οι
κονομικών (που αναλαμβάνει ο κ. 
Αρσένης) προβάλλεται ως ανα
γκαία απόφαση για τον «καλύτερο 
συντονισμό της οικονομικής πολι
τικής και την υλοποίηση του σχε
δίου για την ενοποίηση των αρμο
διοτήτων των δύο υπουργείων». Η 
αλήθεια είναι ότι προέκυψαν οξύ- 
τατες διαφωνίες ανάμεσα στους 
κκ. Αρσένη και Ποπάκη  και για 
θέματα «εγγυήσεων του Δημο
σίου» (που δεν υπέγραψε ο δεύτε
ρος) και όχι ασφαλώς (η συγκάλυ
ψη της διαφωνίας τους) οι δήθεν 
«θεσμικές αλλαγές» στον οικονομι
κό τομέα της κυβέρνησης. Άλλω
στε, το πόσο «θεσμική» ήταν η 
διπλοθεσία του κ. Αρσένη απεδεί- 
χθη μετά τις εκλογές του 1985, όταν 
έχασε και το ένα και το άλλο 
υπουργείο, με διαδόχους αντίστοι
χα τους κκ. Κ. Σημίτη και Τσοβό- 
λα, χωρίς να τεθεί έκτοτε θέμα 
ενοποίησης.

Πάντως, τότε, παράλληλα με την 
αναβάθμιση του κ. Αρσένη, δίνο
νται μεγαλύτερες δικαιοδοσίες και 
στους άλλους τρεις επικεφαλής των 
διυπουργικών κύκλων κκ. Μ. Κου
τσόγιωργα, Α. Τσοχατζόπουλο 
και Γ. Γεννηματά. Αποφασίζεται 
να λειτουργούν στο εξής περισσό
τερο εποπτικά παρά συντονιστικά. 
Κι αυτό γιατί, μεταξύ άλλων (όπως 
ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στο 
υπουργικό συμβούλιο στις 
9.3.1984), ο κάθε υπουργός δεν θα 
κρίνει ο ίδιος ποια και πόσα θέμα
τα της αρμοδιότητάς του θα εισά

γονται στον «κύκλο», αφού σχεδόν 
όλα θα πρέπει να παραπέμπονται 
εκεί για να μελετιόνται συλλογικά, 
συναποφασίζονται, συνεκτιμώ- 
νται κ.λπ.

Επαναφέρεται δηλαδή το πα
λαιό σχήμα λειτουργίας και επιρ
ροής των «συντονιστών». Όμως 
αυτή η αναβάθμιση σημαίνει αυτό
ματα και περιορισμό του δεύτερου 
πόλου της «ηγετικής κυβερνητικής 
δομής», των λεγάμενων συμβούλων 
και συνεργατών του Πολιτικού 
Γραφείου. Ως τώρα, οι σύμβουλοι 
του Πρωθυπουργού είχαν την αρ
μοδιότητα να «εισάγουν» κάποιο 
θέμα για συζήτηση στον «κύκλο» ή 
άλλο συλλογικό όργανο απευ
θείας, με απλή συνεννόηση με τον 
επικεφαλής και τον αρμόδιο 
υπουργό. Εις το εξής, το δικαίωμα 
αυτό, όπως και άλλα, θα έχει μόνον 
ο επικεφαλής του «τομέα» υπερυ- 
πουργός. Όμως, όπως θα αποδεί
ξει η πράξη και μια σειρά από 
ντοκουμέντα, που έχουν έλθει στο 
φως της δημοσιότητας ή όχι, σύν
τομα θα αναβαθμισθεί και πάλι ο 
ρόλος των συμβούλων του πρωθυ- 
πουργικού cabinet. Γίνονται οι 
αναγκαίοι ενδιάμεσοι προς τον 
Πρωθυπουργό, ακόμα και για τους 
φαινομενικά πανίσχυρους «συντο
νιστές».

Μετά τις ευρωεκλογές της 17ης 
Ιουνίου του 1984, ο Πρωθυπουρ
γός διαπιστώνει ότι «η κυβέρνηση 
χρειάζεται ένα δέσιμο στη λειτουρ
γία της» και αρχίζουν νέες συζητή
σεις για νέον ανασχηματισμό. Δεν 
φταίνε ούτε και τώρα η πολιτική, 
τα σχήματα και η εκάστοτε «νέα 
δομή», αλλά τα πρόσωπα. Στις 30 
Ιουνίου, ο κ. Παπανδρέου δηλώνει 
σε συνεδρίαση του ΚΥΣΥΜ ότι οι 
συνεδριάσεις του ανώτατου αυτού 
κυβερνητικού οργάνου θα πρέπει 
να γίνονται τουλάχιστον με συχνό
τητα μία φορά την εβδομάδα (χω
ρίς συγκεκριμένη πλέον ημέρα και 
ώρα). Ακόμη, ο κ. Παπανδρέου 
τονίζει επί λέξει ότι «δενπρέπει να 
πηγαίνουν για ψύλλου πήδημα τα 
θέματα στο υπουργικό συμβού
λιο», το οποίο, όπως ανακοινώνει, 
θα συνεδριάζει οπωσδήποτε μία 
φορά τον μήνα.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, ανακοινώ
νεται ο ανασχηματισμός με κύρια 
γνωρίσματα την απομάκρυνση από 
το ΥΠΕΧΩΔΕ του κ. Α. Τρίτση 
και τη μετακίνηση του κ. Α. Τσο- 
χατζόπουλου (τον οποίο διαδέχε
ται ο προσωρινός κ. Περράκη;) 
στη νέα θέση του «υπουργού παρά 
τω Πρωθυπουργώ». θέση-σφήνα 
ανάμεσα στους «συντονιστές» και 
τους συμβούλους του Πολιτικού 
Γραφείου. Σύμφωνα με την κυβερ
νητική ανακοίνωση, δημιουργείται 
η θέση για τον κ. Τσοχατζόπουλο 
προκειμένου να επικουρεί τον 
Πρωθυπουργό σε θέματα «διυ
πουργικού χαρακτήρα», στα οποία 
χρειάζεται συντονισμός και επο- 
πτεία της υλοποίησης των αποφά
σεων. Δηλαδή, ανάθεση κατά πε
ρίπτωση αρμοδιοτήτων. Προκα- 
λούνται αντιδράσεις ποικίλες και 
παρασκηνιακές, για το «καπέλω- 
μα». Μέσα σε μία εβδομάδα, ο κ. 
Τσοχατζόπουλος αρχίζει να προ
σανατολίζεται στις «συντονιστικές 
αρμοδιότητες» για τα θέματα της 
Αττικής (που θα κληθεί να αναλά- 
βει τέσσερα χρόνια αργότερα ο κ. 
Κ. Α άλιωτης στον ανασχηματισμό 
του περασμένου Νοεμβρίου). Πρό
κειται για «τακτική υποχώρηση». 
Σύντομα, ο κ. Τσοχατζόπουλος θα 
αναδειχθεί σε «κομβικό υπουργό» 
(υπεράνω «συντονισμού» και «κύ
κλων») προς τον δυσπρόσιτο Πρω
θυπουργό, που δίνει το κύριο βά
ρος του στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής. Πάντως, έως την «ρήξη 
της 9ης Μαρτίου» 1985 και τις 
εκλογές στις 2 Ιουνίου 1985, οι 
όποιες συλλογικές αποφάσεις

έχουν ατονήσει τόσο σε επίπεδο 
κομματικού μηχανισμού (ΚΕ, ΕΓ) 
όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο. 
Καμία σημαντική απόφαση (υπο
ψηφιότητα Σαρτζετάκη, υποψη
φιότητες στις «λίστες», θεωρία των 
«δύο κόσμων» και αντιδεξιά στρα
τηγική) δεν συζητήθηκε από κανέ
να συλλογικό σώμα.

Κατά την περίοδο αυτή, ανα
βαθμίζεται όλο και περισσότερο ο 
άτυπος ρόλος ενός άλλου προσώ
που επιρροής, του κ. Μένιου Κου
τσόγιωργα, ιδιαίτερα μετά το τρί
μηνο Μαρτίου-Μαίου 1985. Η σύν
θεση του ΚΥΣΥΜ και του ΚΥΣΕΑ 
διευρύνεται σταδιακό τόσο πολύ, 
ώστε μετέχουν αναπληρωτές 
υπουργοί και υφυπουργοί ως μόνι
μα μέλη, σύμβουλοι του Πρωθυ
πουργού και ακόμα μια τριμελής 
γραμματεία (Μίκα Κουτσιλαίου, 
Στ. Μάνικάς, Μ. Δασκαλάκης) 
από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο «αναγκαίος συντονι
σμός δράσης» ανάμεσα στην κομ
ματική καθοδήγηση και την κυβέρ
νηση. Ο πολυεπίπεδος συντονι
σμός μετατρέπεται σταδιακά σε 
πολύπλευρο του κυβερνητικού χώ
ρου και κατά συνέπεια γίνεται 
περισσότερο προβληματικός.

Παρά τον προεκλογικό προβλη
ματισμό, τις υποσχέσεις για ανα
θεωρήσεις, διορθωτικές κινήσεις 
και νέα ξεκινήματα, παρά τη δεύ
τερη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλο
γές του Ιουνίου, η κατάσταση στον 
τομέα αυτόν δεν θα βελτιωθεί. 
Μάλλον θα χειροτερεύσει.

Η δεύτερη 
τετραετία

Σ ΤΙΣ 5 Ιουνίου, ο κ. Α. Πα
πανδρέου σχηματίζει κυβέρ

νηση 19 υπουργών, την οποία ονο
μάζει «προσωρινή και διάρκειας 
45 ημερών», έως ότου δηλαδή δη- 
μιουργηθεί ένας νέος νόμος για ένα 
-  όπως λέει -  νέο ολιγομελές και 
ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Ο κ. 
Παπανδρέου στις 6 Ιουνίου 1985 
ομιλεί για «δέκα, το πολύ 15 μέλη 
τη; κυβέρνηση;» και τονίζει εμφα- 
ντικά την ανάγκη για «μικρό και 
ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα», 
προκειμένου να έχει ο ίδιος απευ
θείας συνεργασία με τους 
υπουργούς. Ο νέος νόμος ετοιμά
ζεται εν κρυπτώ. Πάντως, οι 
υπουργοί των «45 ημερών» ανακοι
νώνουν ή εισηγούνται μακροπρό
θεσμα μέτρα, πολύχρονα σχέδια 
και προγράμματα,, αλλά σχεδόν 
κανείς, ίσως ελάχιστοι, γνωρίζουν 
εάν θα είναι υπουργοί σε λίγες 
ημέρες, σε ποιο υπουργείο, με 
ποιους συνεργάτες και με ποιες 
αρμοδιότητες.

Ο νέος νόμος για τη δομή και 
λειτουργία του κυβερνητικού σχή
ματος, ο 1558/85 (που τροποποιεί 
τον επίσης ΠΑΣΟΚικό 1266/82), 
φέρεται να έχει αξιοποιήσει -  κατά 
την εισηγητική του έκθεση -  «την 
πείρα της πρώτης τετραετούς δια
κυβέρνησης της χώρας», και έχει 
σκοπό τη δημιουργία ενός ορθολο
γικού και εύπλαστου οργανωτικού 
σχήματος, στη βάση και το πλαίσιο 
του οποίου να μπορεί η κάθε 
κυβέρνηση να λειτουργήσει άνετα 
και αποτελεσματικά. Πρόκειται, 
προσθέτει αυτάρεσκα η εισηγητική 
έκθεση, για νόμο «που είναι προϊόν 
μιας σύγχρονης αντίληψης για τον 
εκδημοκρατισμό της διακυβέρνη
σης του κράτους και μιας βαθιάς 
γνώσης των οργανωτικών συνθη
κών και αναγκών της χώρας».

Αποτέλεσμα: ο ανασχηματισμός 
περιλαμβάνει... 41 υπουργούς και 
υφυπουργούς, ενοποιεί τα 
υπουργεία Εσωτερικών και Δημο
σίας Τάξεως (που χωρίζεται δέκα 
μήνες αργότερα), με επικεφαλή: 
τον κ. Κουτσόγιωργα, ο κ. Τσόχα 
τζόπουλος παύει να είν'

ί  ί  Μ ετά τις ευρωεκλογές της 17ης 
Ιουνίου του 1984, ο Πρωθυπουργός διαπιστώνει 
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κάθε... 6 μήνες
«υπουργός παρά τω Πρωθυπουρ
γό)» (καταργουμένης και της... θε
σμικής ανάγκης της θέσεως αυτής) 
και γίνεται υπουργός Προεδρίας. 
Επιπλέον, ο κ. Χαραλαμπόπονλος 
γίνεται αντιπρόεδρος της Κυβερ- 
νήσεως, οι κκ. Σημίτη; και Τσοβό- 
λας μοιράζονται την πορφύρα τού 
άλλοτε «τσάρου της Οικονομίας», 
ο κ. ΓίΥνηματάς αποκτά τρεις υφυ
πουργούς και ο κ. Κ. Παπούλιας 
γίνεται έκτοτε υπουργός Εξωτερι- 
κοιν. Οι πάντες αναβαθμίζονται 
αλλά το νέο σχήμα εννέα μήνες 
αργότερα οδηγείται σε... αναδόμη
ση, με αύξηση των μελών του από 
41 σε 49. Το όραμα του «μικρού και 
ευέλικτου» κυβερνητικού σχήμα
τος παραμένει έως σήμερα... αδι
καίωτο. Παράλληλα, αναβαθμίζο
νται οι ρόλοι των συμβούλων του 
Πρωθυπουργού, τα υπουργεία Βο
ρείου Ελλάδος και Αιγαίου ανα
κοινώνεται ότι «θα είναι ισότιμα 
και όχι μεσολαβητικοί φορείς σε 
σχέση με τα άλλα» και ο κ. Α. 
Παπανδρέου καθορίζει τις νέες 
κυβερνητικές προτεραιότητες στις 
27.7.1985, στις οποίες θα τεθεί ο 
ίδιος επικεφαλής:
*  ανάγκη προώθησης της κοινω
νικής πολιτικής και ολοκλήρωση 
του «Κράτους Πρόνοιας»
*  πανεθνική προσπάθεια για την 
οικονομική ανάπτυξη, ως προϋπό
θεση της εθνικής ανεξαρτησίας
*  ολοκλήρωση και στέριωμα των 
θεσμών λαϊκής κυριαρχίας και 
συμμετοχής, καθώς και την ενεργο
ποίηση των πολιτών για το στέριω
μα αυτών των θεσμών.

Πάντως, βασικό οργανωτικό 
σχήμα της κυβέρνησης θα είναι το 
υπουργικό συμβούλιο, το οποίο -  
όπως ανακοινώνει ο κ. Α. Παπαν
δρέου, επίσης στις 27.7.1985 -  θα 
συνεδριάζει εφεξής μία φορά την 
εβδομάδα.

Εννέα μήνες αργότερα, και συ
γκεκριμένα στις 25 Απριλίου 1986, 
ο κ. Α. Παπανδρέου ανακοινώνει 
ότι το υπουργικό συμβούλιο θα 
συνέρχεται πλέον μία φορά τον 
μήνα, γιατί η εβδομαδιαία συνε
δρίαση (που ποτέ δεν έγινε πράξη) 
«είναι απαιτητική, χωρίς να απο
δίδει πολλά».

Πάντως, ο Πρωθυπουργός ανα
κοινώνει ότι μέλη του υπουργικού 
συμβουλίου γίνονται και οι υφυ
πουργοί! Την ίδια ημέρα, με την 
ευκαιρία του νέου ανασχηματι
σμού, ο κ. Α. Παπανδρέου ομιλεί 
για την «ανάγκη ανανέωσης» που 
υπάρχει (παρά τον νέο νόμο -  
πυξίδα για «κάθε κυβέρνηση») και 
για «νέο κλίμα ξεκινήματος».

Για καιρό ακόμα θα χρησιμοποι
ούνται τα θεσμοποιημένα συλλογι
κά όργανα (ΚΥΣΥΜ, ΚΥΣΕΑ) 
και οι «κύκλοι» θα έχουν παραλύ- 
σει.

Ομως στις 31.10.1986 πραγματο
ποιείται ένας νέος ανασχηματι
σμός και ο κ. Α. Παπανδρέου 
αποφασίζει την αναβάθμιση του 
ρόλου του υπουργικού συμβουλίου 
και των «διυπουργικών κύκλων», 
οι οποίοι είναι μόνον τρεις και 
συγκεκριμένα εκείνοι της Εθνικής 
Οικονομίας, Διοίκησης και Ποιό
τητας Ζωής, και σ’ αυτούς τοποθε
τούνται επικεφαλής αντίστοιχα οι 
κκ. Κ. Σημίτης, Α. Τσοχατζόπου- 
λος και Γ. Γεννηματάς. Παράλλη
λα, ανακοινώνεται ότι ο υπουργός 
Προεδρίας κ. Α. Τσοχατζόπουλος 
έχει την «ευθύνη συντονισμού» 
όλων των «κύκλων» με τη γενική 
κυβερνητική πολιτική και τις απο
φάσεις των άλλων συλλογικών ορ- 
άνων. Όμως, μία μέρα αργότερα, 
νακοινώνεται (προφανώς από 
/τιδράσεις των άλλων συντονι- 
ιών και του κ. Μ. Κουτσόγιωργα. 
ου είναι υπουργός Εσωτερικών) 
α ο κ. Τσοχατζόπουλος όχι μόνο

χάνει την εποπτεία των κύκλων 
των κκ. Σημίτη και Γεννηματά 
αλλά καθιερώνεται περίπου συ- 
ναρμοδιότητα του κ. Τσοχατζό- 
πουλου στον κύκλο Δημόσιας

Διοίκησης με τον κ. Κουτσόγιωρ
γα. Πάντως, ο κ. Τσοχατζόπουλος 
αναλαμβάνει την προεδρία ενός 
νέου κυβερνητικού οργάνου, της 
λεγάμενης «Ολομέλειας» των γενι
κών γραμματέων των υπουργείων, 
που θα συνεδριάζει μία φορά τον 
μήνα, «για να ελέγχει την πορεία 
υλοποίησης των κυβερνητικών 
αποφάσεων». Η Ολομέλεια των 
Γ ενικών θα συνεδριάσει ορισμένες 
φορές και κατόπιν ο ρόλος της θα 
εκφυλισθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες 
αποφάσεις, το υπουργικό συμβού
λιο εις το εξής δεν θα συνεδριάζει 
κάθε μήνα, αλλά κάθε δεκαπέντε 
ημέρες και συγκεκριμένα -  όπως 
ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός -  
Παρασκευή στις 10.30 το πρωί. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, οι 
συνεδριάσεις του υπουργικού συμ
βουλίου κατά το 1987 δεν ξεπέςα- 
σαν τις δέκα και από αυτές οι 
περισσότερες είχαν μάλλον τη μορ
φή ανακοινώσεων και τυπικών συ
νεδριάσεων.

Στις 14.12.1986, ο κ. Α. Παπαν
δρέου δηλώνει ότι «θα παραμείνει 
στη μάχιμη πολιτική» γιατί αυτό 
αποτελεί «μόνιμη και ακλόνητη 
απόφασή του» και διαβεβαιώνει 
ότι θα είναι επικεφαλής της προσ
πάθειας για την ολοκλήρωση των 
μεγάλων στόχων που συμφώνησε 
το ΠΑΣΟΚ με τον Λαό. «Η απο
στράτευση και η ευθυνοφοβία», 
δήλωνε ο κ. Α. Παπανδρέου, «δεν 
ταιριάζουν με την πολύχρονη πα
ρουσία μου στην πολιτική ζωή του 
τόπου».

Αντιπρόεδροι 
και επιτροπές

Μ Ε ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙ
ΣΜΟ της 5ης Φεβρουά

ριου 1987 ο Πρωθυπουργός απο- 
μακρύνει όλους τους «προύχοντες» 
(που αποτελούσαν βασικό κορμό 
των έως τότε κυβερνήσεων), τους 
οποίους μεταθέτει στο κόμμα, χω
ρίς να αναβαθμισθεί ο ρόλος του 
ΕΓ και του κομματικού μηχανι
σμού έως τον ανασχηματισμό του 
Σεπτεμβρίου, οπότε και επανέρχο
νται στην κυβέρνηση οι «προε
στοί». Και μάλιστα με τον κ. Μ. 
Κουτσόγιωργα στη θέση του αντι
προέδρου της Κυβερνήσεως. Πά
ντως, τον Φεβρουάριο, ο Πρωθυ
πουργός δηλώνει ότι ο ανασχημα
τισμός των «αφανών» αποτελεί για 
τον ίδιο προσωπικά «ορόσημο και 
νέα εποχή για την Ελλάδα». Στις 
6.2.1987, την επόμενη ημέρα, ο 
Πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα πα
ρακολουθήσει προσωπικά, σε προ
σωπικές συνεργασίες και στα θε- 
σμοποιημένα συλλογικά όργανα, 
τον ρυθμό υλοποίησης ολόκληρου 
του κυβερνητικού έργου κατά το
μείς.

Ολόκληρο το 1987 θα κορυφω- 
θούν δύο φαινόμενα αναζήτησης 
του κυβερνητικού μηχανισμού, τα 
οποία θα αποδειχθούν αναποτελε
σματικά και θα καταργηθούν.

Το ένα ήταν η νέα παντοδυναμία 
ορισμένων πρωθυπουργικών συμ
βούλων, καθώς το Πολιτικό Γρα
φείο έχει μεταβληθεί σε ένα είδος 
«Πρυτανείου» για ανώτερα στελέ

χη της διοίκησης, που χάνουν τη 
θέση τους. Μέσα στο 1987, θα 
απομακρυνθούν όλοι οι σύμβουλοι 
επιρροής, με πρώτους τους κκ. 
Παπανικολάου και Μαχαιρίτσα. 
Το δεύτερο ήταν η δημιουργία 
πολλών νέων διυπουργικών επι
τροπών για πολλά θέματα. Έτσι, 
δημιουργούνται (διετία 1986-1987)

επιτροπές από υπουργούς, υφυ
πουργούς, γενικούς και προέδρους 
για το Ά γιον Ό ρος και τον Αχε
λώο, για το νέφος και τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες, για τον συντονι
σμό της κυβερνητικής πολιτικής 
στον Τουρισμό, για την Πληροφο
ρική, για τα πολιτιστικά θέματα 
κ.λπ. Η παλαιά αντίληψη για τη 
δημιουργία ενός φορέα για κάθε 
πρόβλημα μετατρέπεται στη δη
μιουργία μιας επιτροπής. Από μή
νες τώρα, αρκετοί υπουργοί 
αγνοούν την τύχη αυτών των επι
τροπών. Με τον ανασχηματισμό 
του Σεπτεμβρίου 1987 επιλέγεται 
το μοντέλο εποπτείας τομέων από 
τους δύο αντιπροέδρους (Μ. Κου- 
τσόγιωργας για τα εσωτερικά, I. 
Χαραλαμπόπουλοςγια τα εξωτερι
κά και θέματα Αμύνης), που θα 
καταργηθεί 14 μήνες αργότερα, τον 
περασμένο Νοέμβριο.

Στις 7.10.1987, ο Πρωθυπουρ
γός, σε συνεδρίαση του υπουργι
κού συμβουλίου (που διήρκεσε 25 
λεπτά), ανεκοίνωσε νέες οργανω
τικές αποφάσεις για τη λειτουργία 
του κυβερνητικού συγκροτήματος. 
Το υπουργικό συμβούλιο θα συνε
δριάζει εις το εξής κάθε 15 ημέρες 
(παρόμοια απόφαση είχε ληφθεί 
και στις 25.4.1986) και μάλιστα 
κάθε δεύτερη Τετάρτη. Σύμφωνα 
με το αρχείο μας, δεν τηρήθηκε και 
αυτή η διαδικασία.

Στα πλαίσια της ίδιας «κινητικό
τητας» του Σεπτεμβρίου, ανακοι
νώνεται ότι εκτός από τις κανονι
κές συνεδριάσεις του ΚΥΣΥΜ θα 
υπάρχουν συναντήσεις του ΚΥ
ΣΥΜ με τα μέλη των κύκλων «Δη
μόσιας Διοίκησης», «Ποιότητας 
Ζωής» και «Οικονομίας», που 
έχουν επικεφαλής τους κκ. Α. Κα- 
κλαμάνη, Α. Τσοχατζόπουλο (πα
ρά το ότι είναι υπουργός Εσωτερι
κών) και Κ. Σημίτη. Επίσης, η 
σύνθεση του ΚΥΣΥΜ διευρύνεται 
με τη συμμετοχή και του κ. 1. 
Χαραλαμπόπουλου αλλά και των 
κκ. Α. Λιβάνη, Κ. Γείτονα, Γ. 
Κατηφόρη και Γ. Κασιμάτη. 
Όμως η συνολική αναβάθμιση του 
ρόλου του υπουργικού συμβουλίου 
συνδέεται με μείωση του ρόλου 
τόσο των «συντονιστών των κύ
κλων» όσο και των υπουργών.

Συγκεκριμένα, εις το εξής οι «κύ
κλοι» και τα άλλα συλλογικά όργα
να (ΚΥΣΥΜ, ΚΥΣΕΑ) θα συγκα- 
λούνται μόνο με απόφαση του 
Πρωθυπουργού (δικαίωμα το 
οποίο θα εκχωρηθεί σταδιακά 
στους δύο αντιπροέδρους) και οι 
αρμοδιότητες των αναπληρωτών 
υπουργών θα καθορίζονται μόνον 
από τον Πρωθυπουργό και όχι με 
τη συνεργασία του αρμόδιου 
υπουργού, όπως γινόταν με τους 
υφυπουργούς. Παράλληλα με την 
αυξανόμενη ισχύ των δύο αντι

προέδρων, που θα δημιουργήσει 
ορατά προβλήματα συναποδοχής 
και συνεργασίας την «περίοδο του 
Χέρφιλντ», εισάγεται σταδιακά 
ένας νέος κυβερνητικός θεσμός δο
μής και λειτουργίας: εκείνος των 
αναπληρωτών υπουργών, που 
πληθαίνουν σταδιακά και αποτε
λούν «δίδυμο» εξουσίας με τους 
υπουργούς, συχνά αυτόνομοι και 
με τριβές στις σχέσεις τους.

Λίγο πριν επιστρέφει στην Ελ
λάδα, στις 22.10.1987, ο κ. Α. 
Παπανδρέου δηλώνει ότι θα δώσει 
ιδιαίτερο βάρος στα θέματα «νέας 
γενιάς», και στη συνεδρίαση της 
ΚΕ στις 28 Δεκεμβρίου θα προσθέ
σει και τα «θέματα πόλεων», που 
έχει αρνηθεί να αναλάβει ο 
(υπουργός των εννέα ημερών) κ. Κ. 
Λαλιώτης.

Την περασμένη άνοιξη, ο κ. Α. 
Παπανδρέου, παράλληλα με το 
σύστημα των αντιπροέδρων και τη 
χαλάρωση των συνεδριάσεων του 
υπουργικού συμβουλίου, είχε 
εξαγγείλει και εφαρμόσει το σύ
στημα των ορισμένων προσωπικών 
συναντήσεων και συνεργασιών, σε 
μια προσπάθεια άμεσης ενημέρω
σής του και επιτάχυνσης του κυ
βερνητικού έργου. Ακολούθησε το 
«Χέρφιλντ» και η αποκαθήλωση 
των δύο αντιπροέδρων στις 17 
Νοεμβρίου, για να φθάσουμε στον 
τελευταίο ανασχηματισμό.

H E W L E T T  - P A C K A R D  PLOTTERS

Το δεξί σας χέρι 
από τη

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΊΣΊΊΚΗ
Σήμερα οι αρχιτέκτονες, οι τοπογράφοι, οι μηχανικοί και οι 
οχεδιαοτές που θέλουν να είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά 
τους, σχεδιάζουν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(Computer Aided Design) και βεβαίως τους είναι απαραίτητος 
ένας καλός Plotter.
Σ ’ αυτούς τους επαγγελματίες η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, η 
μεγαλύτερη εταιρία μηχανοργάνωσης στη Β. Ελλάδα, προ
σφέρει τώρα και τους πρωτοποριακούς Plotters DraftPro της 
HEWLETT-PACKARD.
Οι Η P DraftPro μετατρέπουν τις ιδέες σας σε σχέδια με την 
εκπληκτική ταχύτητα των 80 cm/sec, μέγιστη διαγώνια 
επιτάχυνση 2,8g και την επαγγελματική ακρίβεια ίχνους 
0,0127mm, χρησιμοποιώντας 8 πένες διαφόρων τύπων και 
χρωμάτων για σχεδίαση σε κοινό χαρτί, ριζόχαρτο, ζελατίνα 
κλπ.
Έτσι τα σχέδια σας έχουν την επαγγελματική ποιότητα που 
ικανοποιεί εσάς και τους πελάτες σας, με σαφείς ευθείες 
γραμμές, ακριβείς καμπύλες και γωνίες, πεντακάθαρα 
γράμματα και αριθμούς.
Και χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τους και την επανα
στατική γλώσσα επικοινωνίας ΗΡ-GL που η HEWLETT- 
PACKARD καθιέρωσε στο χώρο των Plotters, είστε σίγουρος 
ότι τα σημερινά και τα μελλοντικά προγράμματα C.A.D. με τα 
οποία θα δουλέψετε θα συνεργάζονται άψογα με τον Plotter 
σας, εξασφαλίζοντας έτσι την επένδυσή σας.
Αν έχει σημασία για σας να βγάλετε με ακρίβεια στο χαρτί 
αυτό που έχετε στο μυαλό σας, ελάτε σήμερα στη ΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Γιατί η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, μαζί με τους Η Ρ 
DraftPro Plotters σας προσφέρει πλήρη υποστήριξη, εκπαί
δευση, οικονομικές λύσεις (leasing) και την 20ετή πείρα της 
στη μηχανοργάνωση, ώστε να αποκτήσετε ένα αξιόπιστο 
εργαλείο δουλειάς που θα γίνει το «δεξί σας χέρι».

Μ Χ  Λ ΙΗ Χ Α Ν Ο /ΙΟ Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η
Αποτελεσματική μηχανοργάνωση με χαμηλό κόστος

Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Α.Ε. Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΚ Η Σ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Tσιμισκή 27, 546 24 θεσοαλονίκη, Τηλ. Κέντρο 031/26 7922 

Computer Camp: Αγγελάκη 8, Δ Ε.θ.
ΑΘΗΝΑ:Κηφισίας 124,115 26 Αθήνα, Τηλ. 691 4234

44 Υπουργοί των «45 ημερών»
ανακοινώνουν ή εισηγούνται μακροπρόθεσμα 
μέτρα, πολύχρονα σχέδια και προγράμματα,, 

αλλά σχεδόν κανείς, ίσως ελάχιστοι, γνωρίζουν 
εάν θα είναι υπουργοί σε λίγες ημέρες, σε ποιο 
υπουργείο, με ποιους συνεργάτες και με ποιες 

αρμοδιότητες ̂  ̂


