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ΕΥΡΥΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

 

Παρακολουθούμε τις συχνά επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του πρωθυ-

πουργού της χώρας: «Για αλλαγές που θα δημιουργηθούν στο δημόσιο τομέα, 

για τις βελτιώσεις της λειτουργίας του… στην συνέχεια ότι προχωράμε στην 

υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου τομών και μεταρρυθμίσεων, που θα νοικο-

κυρέψουν και θα βελτιώσουν την οικονομία μας, δημιουργούμε προϋποθέσεις 

ξένων και ντόπιων επενδύσεων, με άμεσο στόχο την μείωση της ανεργίας και 

την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Επίσης αναφέρει: «στην προσπάθειά μας 

θεωρούμε πολύ ουσιαστική, κάθε καλόπιστη κριτική και είμαστε ανοικτοί σε 

κάθε καλοπροαίρετη, πρόταση που θα συμβάλλει για ένα καλύτερο αύριο…» 

 Μετά από τα παραπάνω λεχθέντα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της 

χώρας μας, τα οποία δυστυχώς είχαν λεχθεί και κατά το παρελθόν, από άλλες 

Κυβερνήσεις και επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν πρέπει να είναι αποδέκτης 

πλέον αυτών ο Ελληνικός λαός, αλλά! οι τριακόσιοι του κοινοβουλίου που εκ-

προσωπούν τον Ελληνικό Λαό και παίρνουν αποφάσεις.  

Ιδιαίτερα τα υπουργεία της κυβέρνησης, με τους μηχανισμούς λειτουρ-

γίας των, οι υπηρετούντες δημόσιοι λειτουργοί, οι υπεύθυνοι υλοποίησης των 

αποφάσεων της κυβέρνησης και ιδίως η αντιπολίτευση, διότι χωρίς την συμπα-

ράσταση αυτής, τίποτε δεν μπορεί ομαλά να προχωρήσει.  

 Ακούω από πολλούς και το τονίζω κι εγώ, με συνταγές των προηγουμέ-

νων κυβερνήσεων που απέτυχαν σ’ όλους τους τομείς της Πατρίδας μας [Παι-

δεία, οργάνωση κράτους, Εθνικά θέματα, Μεταναστευτικό πρόβλημα, Άμυνα 

της Πατρίδας, οικονομία και όχι μόνο] όσο νοικοκυρεμένα και υπεύθυνα αν ε-

φαρμοσθούν σήμερα, δεν πρόκειται να φέρουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα. 

 Επειδή δεν υπάρχει καλόπιστη κριτική, αυτοί που δήθεν ασκούν καλό-

πιστη κριτική, δεν προτείνουν τίποτε το συγκεκριμένο, απλά καλλιεργούν αυτα-

πάτες ότι, τα προβλήματα μπορούν ν’ αντιμετωπισθούν χωρίς θυσίες και ρίξεις, 

δυστυχώς εδώ που φθάσαμε απλά περιπαίζουν τον Ελληνικό Λαό. 

Εμείς! Με την απλή λογική, προτείνουμε κάποιες σκέψεις: 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Πρώτον: Όταν λέμε οργάνωση ή επανοργάνωση του κράτους, σημαίνει, 

το όλο προσωπικό που υπηρετεί στον κρατικό μηχανισμό (εφορίες, Υπουργεία, 

ΔΕΚΟ, Νοσοκομεία κ.λπ.) πρέπει να προβλέπεται σε αντίστοιχο ΠΙΝΑΚΑ ΟΡ-

ΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Π.), για όλα τα δημόσια καταστήματα και τον 

οποίο ΠΙΝΑΚΑ δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει καμία κυβέρνηση. Επομέ-

νως το προσωπικό που θα εισέρχεται στο δημόσιο με διαγωνισμό, θα είναι 
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βάσει του Π.Ο.Π. και ανάλογα των ελλείψεων αυτού. Τροποποίηση των Π.Ο.Π. 

μόνο με νόμο του κράτους. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό θεμέλιο οργάνωσης. 

Δεύτερον: Θα πρέπει να υπάρχει στο Δημόσιο Ιεραρχία η οποία θα 

προέρχεται από τον ίδιο τον χώρο, βάσει κριτηρίων (όπως στις Ένοπλες Δυνά-

μεις) και όχι από τον εκάστοτε κομματικό συνδικαλισμό. Οι Δημόσιοι λειτουργοί 

(υπάλληλοι του δημοσίου και ιεραρχία αυτών), θα πρέπει να έχουν από τον 

Νόμο, δικαιώματα και υποχρεώσεις και κανείς κομματικός ή κυβερνητικός πα-

ράγων, δεν θα μπορεί να επεμβαίνει, πλην της αντίστοιχης ιεραρχίας των και 

του υπουργείου στο οποίο ανήκει η υπηρεσία του δημοσίου και τέλος η δικαιο-

σύνη της πολιτείας για τα σοβαρότερα. Έτσι θα δημιουργηθούν κίνητρα εργα-

σίας, για την επίτευξη προαγωγών, Διοικητικών θέσεων, βελτιώσεις συνθηκών 

εργασίας, οικονομικών κ.λπ. Όλα μακριά από τον κομματισμό. 

Τρίτον: Δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή στην οικονομική και εργασιακή 

σχέση των μέχρι σήμερα εργαζομένων στο δημόσιο, χωρίς αιτιολογία. Τα οικο-

νομικά κ.λπ. μέτρα που πρέπει οπωσδήποτε να παρθούν στο δημόσιο, θα πρέ-

πει να είναι δίκαια και τα βάρη να κατανέμονται εξ ίσου και σε αναλογία σ’ όλους 

όσοι υπηρετούν το Δημόσιο και αμείβονται από τον Κρατικό κορβανά. Έτσι 

μόνο διαιωνίζεται και διατηρείται το γόητρο και η εντιμότητα της πολιτείας. 

Τέταρτον: Χρειάζονται πολλές οικονομικές θυσίες από όλους μας. Αλλά! 

Πρώτα το παράδειγμα πρέπει να δώσουν οι πολιτικοί, διότι απλά αυτή είναι η 

εξουσία του Ελληνικού Λαού. Δηλαδή: Να κόψουν τους μεγάλους μισθούς στον 

κρατικό μηχανισμό, να μειώσουν τις παροχές των Βουλευτών, κομμάτων, να 

μειώσουν οπωσδήποτε τον αριθμό Βουλευτών τουλάχιστον στους 200. Τέλος, 

να καταργηθεί ή τροποποιηθεί ο νόμος «περί του ασυμβιβάστου των Βουλευ-

τών» ως και «περί ευθύνης Υπουργών» διότι θ’ αποτελέσει εις το μέλλον την 

χαριστική βολή για το επίπεδο των Πολιτικών της χώρας μας γενικά. 

Πέμπτον: Είναι βασικό στοιχείο επιβίωσης της Πατρίδας μας, η κοινή 

όλων των κομμάτων πολιτική, στα εθνικά μας θέματα.  

 Το κράτος δεν μπορεί να διοικείται από τον κομματικό μηχανισμό, αυτός 

έχει άλλη αποστολή, αλλά! από τους κρατικούς λειτουργούς, με βάση τους νό-

μους που ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων και με τις γενικές κατευθύνσεις της 

εκάστοτε κυβέρνησης της χώρας, πλην της παγίας Εθνικής Πολιτικής, που πρέ-

πει να είναι η ίδια για όλες τις Κυβερνήσεις.  

«Το της πόλεως ήθος ομοιούται τοις Άρχουσιν» [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ] 

 

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης 

Αντιστράτηγος ε.α. 

Επίτιμος Δκτης της Σ.Σ.Ε. 

 


