Θεσσαλονίκη 12-9-2010
Προς
Την Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Κύριε Διευθυντά
Θα ήθελα να σας κοινοποιήσω μερικές σκέψεις μου σχετικά με τους διάφορους
ανασχηματισμούς των κυβερνήσεων μας και τη λειτουργία των υπουργείων.
1. Κανονικά αν κάποιοι υπουργοί αποδεδειγμένως δεν έχουν τις σχετικές ικανότητες
και δεν αποδίδουν πρέπει να παύονται από υπουργοί και όχι να μετατίθενται σε
άλλο υπουργείο για να τα θαλασσώσουν και εκεί.
2. Οι επιτυχημένοι υπουργοί πρέπει να παραμένουν στη θέση τους, ώστε να
ολοκληρώσουν το έργο τους σε ένα υπουργείο του οποίου κατέχουν το
αντικείμενο.
3. Δεν είναι υποχρεωτικό οι υπουργοί να είναι όλοι βουλευτές, ίσως μάλιστα θα
έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, ώστε άνθρωποι με βεβαιωμένες διοικητικές
ικανότητες να αναλαμβάνουν θέση υπουργού.
4. Οι ευρείς ανασχηματισμοί πρέπει να αποφεύγονται, διότι κάθε νέος υπουργός
χρειάζεται τουλάχιστον έξι μήνες για να εξοικειωθεί με τα θέματα του υπουργείου
του, στο διάστημα δε αυτό δεν προχωράει τίποτε.
5. Οι αλλαγές ονομασίας των υπουργείων είναι ότι χειρότερο υπάρχει, γιατί
συνεπάγονται κόστος και σπατάλη: α) από τις μετακομίσεις, και β) από αλλαγές
πινακίδων, σφραγίδων, εντύπων, ακόμη και επίπλωσης (στο τελευταίο
υπεισέρχεται φυσικά η ανθρώπινη ματαιοδοξία).
6. Οι υφυπουργοί σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι απαραίτητοι, ενώ αντιθέτως
προκαλούν δυσλειτουργίες με την σύγχυση αρμοδιοτήτων. Κάλλιστα σε πολλές
περιπτώσεις υφυπουργών τη δουλειά τους μπορεί να κάνουν οι διευθυντές
τμημάτων των υπουργείων.
7. Ο διάφοροι σύμβουλοι των υπουργών που διορίζονται με κριτήριο τη συγγενική ή
κομματική σχέση με τον υπουργό, χωρίς να έχουν τα σχετικά προσόντα (π.χ. ένας
νέος 25 ετών, τι να συμβουλεύσει;) είναι κάτι που προσβάλλει τη νοημοσύνη μας
και πρέπει να παύσει να συμβαίνει.
8. Το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να είναι ολιγομελές. Αυτό σημαίνει καλύτερη
λειτουργικότητα, ευκολότερο συντονισμό, λιγότερα προβλήματα με τις
συναρμοδιότητες, αλλά και οικονομία που τόσο πολύ χρειάζεται σήμερα.
Αντιθέτως με την αύξηση του αριθμού των υπουργών και υφυπουργών η σπατάλη
είναι προφανής.
9. Στις μετακινήσεις πρωθυπουργού και υπουργών στο εξωτερικό αλλά και εντός
Ελλάδος το κράτος οφείλει να καλύπτει τα έξοδα το πολύ δυο δημοσιογράφων της
κρατικής τηλεόρασης και όχι άλλων που εργάζονται σε ιδιωτικά ΜΜΕ.
10. Υπουργεία που διαφημίζουν έργα τους με ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε εφημερίδες
διαπράττουν απαράδεκτη σπατάλη. Επιπλέον θεωρώ ότι χρησιμοποιούν τη
μέθοδο αυτή για να επιτύχουν ευνοϊκή κριτική από τις εφημερίδες, άρα νοθεύουν
τη δημοκρατία.
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