
oí δυνατότητες προαγωγής, για να αποκτήσει ή δημοσιοϋπο 
ληλική σταδιοδρομία μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα διευκολυνθεί 
ή μετάθεση από υπηρεσία σε υπηρεσία. Ή συνεχής εκπαίδευση 
και επιμόρφωση θα πραγματοποιείται με τις μεθόδουςΛιαί σέ 
περιβάλλον πανεπιστημιακής παιδείας. Ή ειδική /ανώτερη 
σχολή δημόσιων υπαλλήλων πού προγραμματίζετε σήμερα, 
σκοπό έχει τήν εκπαίδευση των υπαλλήλων στην Μοταγή και 
τήν τυποποίηση. 

Για τους δημόσιους υπάλληλους θα ισχύει έγΛαίο μισθολό
γιο, πού θα εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο αμοιβή σύμφωνη 
με τήν προσφορά του και τήν υπευθυνότητα τψν στην παραγω
γική διαδικασία. OL μισθοί θα αναπροσαρμόζονται με βάση τήν 
αύξηση τού τιμάριθμου. Το ϊδιο θά ισχύει γΐοίτό «εφ' άπαξ» πού 
χορηγείται σέ όσους αποχωρούν από τήν ί>Ληρεσία. Οί βασικοί 
μισθοί θα βελτιωθούν, όπως και τα οίκ/γενειακά έπιοόματα, 
ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για 
κάθε οικογένεια. Ό λ α τα χρόνια ύπ/ρεσίας θά θεωρούνται 
ισότιμα ώς προς τήν σύνταξη, ώστε #άθε χρόνος δουλειάς νά-
έξασφαλίζει ίσο ποσοστό κατά τον υπολογισμό τής σύνταξης. 

Σέ κάθε δημόσια υπηρεσία θα δημιουργηθούν επιτροπές 
από υπάλληλους πού θά συμμετέχουν στις αποφάσεις, πού αφο
ρούν στίς συνθήκες δουλειάς κα/στά θέματα του προσωπικού 
(προσλήψεις, μεταθέσεις, προαγωγές, κ.λ.π.). Σέ συνεργασία με 
τις επιτροπές υπαλλήλων καί/τά συνδικαλιστικά όργανα θά 
απονέμονται χρηματικές αμοιβές σέ περιπτώσεις ιδιαίτερης 
απόδοσης ή προτάσεων για/τη βελτίωση τής λειτουργίας τής 
διοίκησης. 

Οί δημόσιοι υπάλληλοι θά μπορούν νά συμμετέχουν ώς 
πολίτες στή δημόσια ζω/|, σέ συνδικαλιστικές οργανώσεις για 
τήν προάσπιση των ύλυκών τους συμφερόντων καί σέ πολιτικά 
κόμματα ή οργανισμούς ώς μέλη ή στελέχη, όχι ώς υποψήφιοι. 
θ ά μπορούν νά εκφράζουν ελεύθερα τή γνώμη τους καί νά 
συμμετέχουν σέ δημοσιές συζητήσεις γύρω άπό τους τρόπους 
για βελτίωση τής ¡λειτουργίας τής υπηρεσίας τους. 

III. Ή περιφερείακή οργάνωση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Τό αυταρχικό κράτος συγκεντρώνει όσο το δυνατό περισσό

τερες έξουσίεσστήν κεντρική διοίκηση. Έτσι μπορεί νά ελέγχει 
πιο αποτελεσματικά τον κρατικό μηχανισμό σ' ολόκληρη τήν 
έπικράτειανΕτσι μπορεί νά στερεί άπό τους πολίτες τή δυνατό
τητα νά συμμετέχουν στίς αποφάσεις γιά τις υποθέσεις τους. Ό 
«υδροκεφαλισμός» τής 'Αθήνας δέν οφείλεται σέ λαθεμένη 
αντίληψη γιά τή σχέση κέντρου καί περιφέρειας. 'Οφείλεται στή 
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συνειδητή προσπάθεια της μεγαλοαστικής και μεταπρατικής 
τάξης, πού εξουσιάζει τον τόπο, να έδοαιώσέι με τόν>πΐο αποτε
λεσματικό τρόπο τήν κυριαρχία της πάνω σ' ολόκληρη τήν οικο
νομική κΜ πολιτική ζωή. Στο σημερινό σχήμΕί'περιφερειακής 
οργάνωσης sí νομοί είναι άπλες διοικητικέ^οιαιρέσεις, οι νο
μάρχες τοποτηρητές τής κυβέρνησης, οι δήμοι και οι κοινότητες 
ελεγχόμενα οργάΥΗΛΊΟ τήν άντιμετο')πμίη δευτερευόντων θεμά
των σε τοπικό επίπεδο. Παλαιότεακ είχαν γίνει προσπάθειες, 
όπως πχ. άπό τό σύνταγμα τού L927, για νά δημιουργηθεί το
πική αυτοδιοίκηση με ούσΚιστίίκές αρμοδιότητες. Ή Δεξιά μα
ταίωνε όμως πάντα κάθε τέτ$?κ^έξέλιξη. Τα αποτελέσματα είναι 
φανερά σ' όλους μας. 

Ή ελληνική ύπαιθρος φθίνει."ΜΙολλά χωριά δε διαθέτουν 
ούτε τον άπαραίτητχν^ιά τη ζωή στο-χωριό εξοπλισμό (δρόμο, 
ηλεκτρικό, σχολεία/τηλέφιονο). Στις κωμοπόλεις κάθε σημαν
τικό περιστατικόΛής καθημερινής ζωής εμβάλλει ταξίδι στην 
'Αθήνα ή στη/προίτεύουσα τού νομού. Στ\£ μεγάλες πόλεις 
δημιουργοιίνται συνοικίες, όπου έχει πά\|>ει κ(ίθ4: μορφή συλλο-
γικής ζωή?' και ό πολίτης ζει αποξενωμένος ο' ϊ ^ α ανώνυμο 
πλήθος μ£ άγχος και με συνεχή ταλαιπωρία. 

To'σημερινό σύστημα περιφερειακής οργάνωσης χρειάζε
τ α ι ^(ξΜ<ή-άλλ«γή. Σκοπός τής αλλαγής δε θά πρέπει νά είναι μια 
ακόμη αποκέντρωση, πού, όπως οι τόσες άλλες που έγιναν, 
οδηγεί μόνο σε μετάθεση των υπηρεσιών καί γραφείων στην 
περιφέρεια. Χρειάζεται μιά νέα πολιτική γιά τήν άσκηση τής f. 
εξουσίας στην επικράτεια με στόχο: 
α) Νά ενισχυθούν απέναντι στην κεντρική κρατική εξουσία οι 

εξουσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε ν' 
αντιμετωπίζουν αυτόνομα καί χωρίς περιορισμούς τα προ
βλήματα τους. 

β) Νά εξασφαλιστεί ή όσο τύ δυνατόν πλατύτερη συμμετοχή τών 
πολιτών στην αυτοδιοίκηση, ώστε ó κάθε πολίτης νά έχει τό 
δικαίωμα καί τή δυνατότητα νά προβάλει τα αιτήματα του 
καί νά εργάζεται γιά τήν έπιλυσή τους. 

γ) Σε κάθε οργανωτικό επίπεδο οί αποφάσεις νά παίρνονται 
άπό σώμα πού εκλέγεται καί ή διοίκηση νά καθοδηγείται καί 
ελέγχεται άπό όργανο πού νομιμοποιείται δημοκρατικά. 

Μόνο άν υλοποιηθούν αυτοί οί στόχοι θά τεθεί τέρμα μιά γιά 
πάντα στο αυταρχικό κράτος, θά μεταβληθεί ή δόμηση τής κρα
τικής εξουσίας καί θά μεταφερθεί ή εξουσία στους πολίτες, στή 
βάση. <V c *ççi«^c(L*i 

• Γιά νά πραγματώοει rf) νέα περιφερειακή οργάνωση *» 
nA.SO.fe θά έπιόΐιώζϋΐ'ΐΐή'οόμηση τής κρατικής εξουσίας só¡* ùl to«jvu.e {A>tvt<lo 
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έμμεσα τις δραστηριότητες πού καθορίζουν την ποιότητα 
ζωής (π.χ. τις συγκοινωνίες, τους οικισμούς, την αναψυ
χή). Μια πού κριτήριο τους είναι τό κέρδος, αδιαφορούν 
για τίς συλλογικές ανάγκες. Οί μεταβολές πού προτείνον
ται για τη βελτίωση τής ποιότητας ζωής και πού αναλύον
ται σε ιδιαίτερα κεφάλαια θα δώσουν στην τοπική αυτοδι
οίκηση τα μέσα να επηρεάσει αποφασιστικά τή διαμόρ
φωση τού περιβάλλοντος μας. Π.χ. ή ρύθμιση των αγορα
πωλησιών αστικής γης, ή ολοκληρωμένη μελέτη σε κάθε 
πόλη τής πολεοδομικής προοπτικής, ή επιβολή φορολογίας 
στους κερδοσκόπους, θα επιτρέψουν στην τοπική αυτοδι
οίκηση τήν εκτέλεση έργων πολεοδομικής αναμόρφωσης 
και ανάπτυξης. 

δ) Ό Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων θα αναμορφωθεί για 
να εξασφαλιστεί ή δημοκρατικότερη λειτουργία τής τοπι
κής αυτοδιοίκησης. Τα δημοτικά καί κοινοτικά συμβούλια 
θα είναι τά αρμόδια αποφασιστικά όργανα να επιλύσουν 
όλα τά κρίσιμα για τό δήμο ή τήν κοινότητα ζητήματα. Ό 
δήμαρχος ή ó πρόεδρος τής κοινότητας θα είναι τό εκτελε
στικό όργανο των αποφάσεων τού συμβουλίου. 
Σε κοινότητες μέχρι 1000 κατοίκους κυρίαρχο όργανο τής 
κοινότητας θά είναι ή γενική συνέλευση τών πολιτών πού 
έχοχιν δικαίωμα α|)ήφο\). Στους δήμους με πολλές συνοικί
ες, όπως π.χ. ή 'Αθήνα, θά πρέπει νά υπάρξει καί σε συνοι
κιακό επίπεδο αυτοδιοίκηση (αιρετά συνοικιακά συμβού
λια με συγκεκριμένες αρμοδιότητες). Γιά νά συμμετέχουν 
οί πολίτες στή λήψη τών αποφάσεων πού τους αφορούν 
άμεσα, θά ακολουθηθούν καί στην τοπική αυτοδιοίκηση οί 
κανόνες γιά τον εκδημοκρατισμό τής διοίκησης. Θά δημι
ουργούνται επιτροπές με συμμετοχή τών ενδιαφερομένων 
- π.χ. σε θέματα πολιτιστικά, πολεοδομικά, οικιστικά -, θά 
πραγματοποιούνται δημόσιες έρευνες καί συζητήσεις, δη
μοψηφίσματα πριν από τή λήψη σημαντικών αποφάσεων 
ιδίως σέ πολεοδομικά θέματα, θά επιδιωχτεί ó συνεχής 
διάλογος με τίς διάφορες ενώσεις προσώπων καί τά σωμα
τεία πού επιδιώκουν νά βελτιωθεί ή ποιότητα ζωής. Eivrn-
^•.ΑΕιΒ^-4ίθύ-4χ-£4-»ρΘτε4νβΐΓ--ΈΟ·ΙΊΑ.ΣΟ.Κ. στο Ααόι· 

ε) Τό αξίωμα τού δήμαρχου, τού πρόεδρου τής κοινότητας 
καί τού δημοτικού σύμβουλου είναι σήμερα τιμητικό καί 
άμισθο. Ή ρύθμιση τούτη περιορίζει τή συμμετοχή στην 
τοπική αυτοδιοίκηση δσων δε διαθέτουν υψηλά εισοδή
ματα καί συνεπάγεται τήν ευκαιριακή μόνο ενασχόληση 
τών έκλεγμένιον με τίς υποθέσεις τής κοινότητας ή του 
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δήμου τους. Πρέπει να εξασφαλιστεί ή χορήγηση αποζη
μίωσης σέ όσους όέν έχουν την οικονομική ευχέρεια να 
ασχοληθούν ταυτόχρονα με το επάγγελμα και τήν αυτοδι
οίκηση, να τους δοθούν δυνατότητες για επιμόρφωση και 
επαγγελματική επανένταξη, για να συμμετάσχουν στην αυ
τοδιοίκηση και οι μή προνομιούχοι. 
Για να αντιμετωπίσει ή τοπική αυτοδιοίκηση τήν αποστολή 
της έχει ανάγκη άπό εξειδικευμένο διοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό. Οι υπάλληλοι των δήμων και κοινοτήτων θα 
εξομοιωθούν προς τους δημόσιους υπαλλήλους, ιδιαίτερα 
στα θέματα του μισθού, τής επιμόρφωσης καί των προάγω* 
γών. 

Ή λύση για πολλά προβλήματα τής τοπικής αυτοδιοίκησης 
προϋποθέτει συνεργασία ανάμεσα «¿' περισσότερους δήμους 
καί κοινότητες. Ή συνεργασία τούτη και ή δημιουργία ενώ
σεων άπό δήμους καί κοινότητες θα ενισχυθεί. Ή δημιουργία 
πολλαπλών επιπέδων αποφάσεων μπορεί όμως να έχει ώς 
αποτέλεσμα τον περιορισμό τής άμεσης συμμετοχής τών πολι
τών καί τή συγκέντρωση τής εξουσίας σέ τεχνοκρατικούς 
μηχανισμούς. Για τούτο οί ενώσεις δήμων καί κοινοτήτων 
πρέπει νά έχουν αρμοδιότητες καθορισμένες, να ασχολούνται 
κύρια με τήν εκτέλεση έργων υποδομής, πού αφορούν περισ
σότερους δήμους ή κοινότητες αέ καθορισμένη γεωγραφική 
περιοχή. 
Δεύτερη βαθμίδα τής τοπικής αυτοδιοίκησης θ' αποτελέσει ή 
επαρχία, τοπική ενότητα πού είναι βαθιά ριζωμένη στις 
παραδόσεις τού λαού μας. Ή επαρχία θα διοικείται άπό 
συμβούλιο, πού θα εκλέγεται σέ καθολική ψηφοφορία με 
αναλογικό σύστημα εκπροσώπησης. Εκτελεστικό όργανο θά 
είναι ή επαρχιακή επιτροπή, μέ συντονιστή τον "Επαρχο, πού 
προΐσταται τών υπηρεσιών. Τα επαρχιακά όργανα θά απο
φασίζουν πάνω στα θέματα, πού χρειάζονται λύση στο επαρ
χιακό επίπεδο, θά συντονίζουν τή δραστηριότητα τών δήμων 
καί κοινοτήτων και θά παρακολουθούν τήν εκτέλεση τών 
γενικών νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων τής κεντρικής 
κρατικής εξουσία ή τής περιφέρειας στο επίπεδο τής επαρχί
ας. Ό νομός θά εξακολουθήσει νά υπάρχει ώς διοικητική 
διαίρεση. 
Ή προσαρμογή τού θεσμικού πλαισίου θά απαιτήσει χρόνο. 
Γιά νά ενισχυθεί άμεσα ή τοπική αυτοδιοίκηση θά ληφθούν τα 
παρακάτω μέτρα: α) εξασφάλιση πλήρους διοικητικής αυτο
τέλειας, β) παραχώρηση ουσιαστικών καί αποφασιστικών 
αρμοδιοτήτων, γ) εξασφάλιση οικονομικής αυτοτέλειας, δ) 
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ενεργοποίηση των δευτεροβαθμίων οργάνων της τοπικής αυ
τοδιοίκησης, ε) σύνοεση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέ τα 
συνδικάτα, τους συνεταιρισμούς και τους κοινωνικούς φο
ρείς, στ) προσανατολισμός των οργάνων τής τοπικής αυτοδι
οίκησης στή δημοτικοποίηση όχι μόνο τών κλασικών εξυπη
ρετήσεων (π.χ. αποχέτευση, ύδρευση) άλλα και τών κοινωνι- ι 
κών παροχών, αγαθών καί υπηρεσιών. 

IV. Τα Σώματα 'Ασφαλείας 
Βασική πολιτική για τα σώματα ασφαλείας θα είναι ή ουσι

αστική βελτίωση τού μισθολογικού επίπεδου καί τών ορών ερ
γασίας τους. Ή σημερινή μισθολογική μεταχείριση καί οι. συν
θήκες κάτω άπ' τις όποιες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι 
απαράδεκτες, fììvui εξαιρετικά δύσκολο γιά όσους υπηρετούν 
στα σώματα ασφαλείας νά αναπτύξουν ομαλή οικογενειακή 
ζωή, όταν λείπει ή αναγκαία υλική βάση, ενώ παράλληλα πρέπει 
νά απασχολούνται πολύ περισσότερο άπ ' τους άλλους εργαζό
μενους. Το Ι1Α.ΣΟ.Κ. θά λάβει μέτρα γιά τήν κατάπαυση αυτής 
τής αδικίας καί τήν ουσιαστική μισθολογική βελτίωση (διαβά
θμιση. άν<'προσαρμογή στο ωράριο εργασίας κ.λ.π.). 

Τα σώματα ασφαλείας εξ άλλου άπό όργανα γιά παρακο
λούθηση τής πολιτικής δραστηριότητας τών πολιτών καί γιά 
επιβολή τών πολιτικών απόψεων τής Δεξιάς, πρέπει νά στρα
φούν στην κύρια αποστολή τους πού είναι ή διαφύλαξη τής 
δημόσιας τάξης καί ή καταπολέμηση τού εγκλήματος. Για τούτο 
Uà πρέπει να ληφθούν καί έδω τα μέτρα πού προτείνονται γιά τί ς 
ένοπλες δυνάμεις, ώστε τά σώματα ασφαλείας νά βρίσκονται 
κάτω άπό το συνεχή καί πλήρη έλεγχο τής νόμιμα εκλεγμένης 
πολιτικής ηγεσίας, νά είναι κομματικά ουδέτερα, νά αποκτή
σουν δημοκρατική οργάνωση καί οι άνδρες τους νά έχουν τις 
ίδιες ελευθερίες μέ τους υπόλοιπους πολίτες. Επιπρόσθετα: 

Τά σώματα ασφαλείας θά αναδιοργανωθούν καί θά επιδι
ωχτεί ή βαθμιαία συγχώνευση τους. Θά απαλλαγούν άπό τήν 
κηδεμονία τού στρατού. Κατά τήν εκτέλεση τών καθηκόντων 
τους θά συνεργάζονται μέ τα πρωτοβάθμια όργανα τής τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ή οργάνωση τών σωμάτων ασφαλείας θά ανα
μορφωθεί μέ πρότυπο τις υπηρεσίες τής διοίκησης καί όχι τις 
υπηρεσίες τών ενόπλων δυνάμεων. Γιά τους αξιωματικούς τών 
σωμάτων ασφαλείας θά ισχύουν οι δημοσιοϋπαλληλικές ρυθμί
σεις. 

Θά εξοπλιστούν μέ τά απαραίτητα μέσα γιά τή δίωξη τού 
εγκλήματος. Κεντρική κρατική υπηρεσία Uà είναι υπεύθυνη για 
το συντονισμό τής δίωξης τού εγκλήματος σ' ολόκληρη τή χώρα. 

Ή ανάθεση στά σώματα ασφαλείας τού ελέγχου τής οίκονο-
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μικής δραστηριότητας (π.χ. έλεγχος συναλλάγματος, αγορανο
μικός έλεγχος) έχει ώς αποτέλεσμα πρόσιοπα χωρίς την απαραί
τητα έκπαίοευση και ικανότητα και οργανισμοί πού είναι 
άκτάλληλοι για οικονομικό έλεγχο να προσπαθούν, τις περισσό
τερες φορές χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα, να επιβάλλουν 
την τήρηση του νόμου. Οι δραστηριότητες πού έχουν σχέση μέ 
την οικονομική ζωή θα αφαιρεθούν άπό τα σώματα ασφαλείας 
και άλλες ειδικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσία δίωξης λαθρεμπορί
ου) και θα ανατεθούν σε ειδικό σώμα έλεγχου τής οικονομικής 
δραστηριότητας, ώστε εφεξής πρόσωπα κατάλληλα εκπαιδευ
μένα να εξασφαλίσουν ουσιαστικό έλεγχο. 

V. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
Σήμερα τά μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ρ α ό ά ^ ω ν ο , 

τηλεόραση) βρίσκονται άμεσα ή έμμεσα στά χέρια ιδιωτών επι
χειρηματιών, πού ελέγχουν την πληροφόρηση σέ τρόπο ώστε να 
διασφαλίζουν εξουσία και κέρδη, και στά χέρια του κράτους, 
πού τά έχει μεταβάλλει σέ μέσα προπαγάνδας τού αστικού συ
στήματος και τής κυβέρνησης τής Δεξιάς. Γίά νά γίνουν ό τύπος, 
ή τηλεόραση, το ραδιόφωνο, όργανα πληροφόρησης, παιδείας, 
διάλογου, πολιτιστικής ανάπτυξης, πρέπει: 
α) Νά πάψουν νά ελέγχονται άπό ιδιωτικά συμφέροντα. Τούτο 

ισχύει επίσης για τήν τηλεόραση και τό ραδιόφωνο, πού 
ανήκουν μεν στο κράτος αλλ' εξυπηρετούν τή δραστηριότητα 
ιδιωτικών επιχειρήσεων (π.χ. εταιρειών παραγωγής δίσκων, 
παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων) και είναι σέ στενή 
σύνδεση μ' αυτές, 

β) Νά εξασφαλιστεί ή πρόσβαση σ' σύτά, όσο τό δυνατό περισ
σότερων τάσεων τής κοινής γνώμης (κατοχύρωση του πλου
ραλισμού), 

γ) Νά εξασφαλιστεί επίσης ή έκφραση και επικοινωνία όλων 
τών καλλιτεχνικών ρευμάτων και τάσειον άπό τηλεόραση και 
ραδιόιρωνο. 

δ) Νά καταργηθεί ή λογοκρισία. 'Απαγορευθείς είναι δικαιολο
γημένες μόνο για τήν προστασία τών νέων άπό δημοσιεύματα 
πού εξυμνούν τό έγκλημα, μορφές αντικοινωνικής στάσης 
κ.ο.κ. 

ε) Νά προωθηθεί ή αυτοδιαχείριση. 
Α' Τύπος 
Για νά πετύχουμε τους στόχους αυτούς: 
1. Θα ενισχυθεί ή έκδοση έντυπων άπό συνεταιριστικές οργα
νώσεις δημοσιογράφων. Τό κράτος θά παρέχει, για ορισμένο 
χρονικό διάστημα, όχι μόνο κεq)άλαια άλλα και χαρτί, τή χρήση 
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