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*Η ά&ναθεώρηση του Συντάγματος 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει δηλώσει, δταν Ψηφίστηκε τό σημερινό Σύνταγμα τη"ς 

χώρ©ς, ότι θά επιδιώξει, τήν αναθεώρηση του ή καί τήν ψήφιση νέου 

Συντάγματος. 

Τό νέο Σύνταγμα θα πρέπειι 

α. Νά προβλέπει τίς διαδικασίες εκείνες πού θά καταστήσουν δυνατή 

τήν αναδιάρθρωση τη*ς ο£κονομική"ς, κοινωνικές καί πολιτικής δο-

μίΐς τ^ς χώρας, καί να κατοχυρώνει τίς μεταρρυθμίσεις, πού θα 

εφαρμοσθούν (κοινωνικοποίηση, αυτοδιαχείριση, προγραμματισμός). 

β. Νά συμβάλει στη" δημιουργία των δομών (περιφερειακή οργάνωση, τοπι

κή αυτοδιοίκηση) πού θά επιτρέπουν τήν ενεργή συμμετοχή τοΟ λαού 

στή διακυβέρνηση τή"ς χώρας γιά νά είναι ή άσκηση τής εξουσίας 

αποτέλεσμα ουσιαστικές δημοκρατικές διαδικασίας. Θά καθιερώνει 

τό δημοκρατικό προγραμματισμό μέ τή συνεργασία κοινωνικών φορέων, 

όπως τών συνδικαλιστικών οργανώσεων καί των συνεταιρισμών. Θά 

καθιερώνει τή διοικητική αποκέντρωση καί θά εξασφαλίζει τήν αυτο

νομία τή*ς τοπικές αυτοδιοίκησης, 

γ. Μά εξασφαλίσει τήν αδέσμευτη λαϊκή κυριαρχία. Σήμερα τό Σύνταγμα 

επιτρέπει τή συγκέντρωση καί τήν ανέλεγκτη άσκηση τ^ς εξουσίας 

άπό τόν Πρόεδρο τί|ς Δημοκρατίας, καί τήν εξουθένωση τη"ς Βουλές, 

καί τ^ς λαϊκές θέλησης μ"έ μιά τακτική τετελεσμένων γεγονότων καί 

πολιτικών πιέσεων άπό τήν πλευρά τίΐς εκτελεστικές εξουσίας. Τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προτείνει τήν αναμόρφωση των σχέσεων ανάμεσα στον 

Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, τήν Κυβέρνηση καί τή Βουλή ώστε 6 Πρόεδρος 

νά έχει ρόλο ρυθμιστικό καθορισμένο μέ σαφήνεια, ή Κυβέρνηση νά 

είναι τό κέντρο τΙ|ς εκτελεστικές εξουσίας καί ή Βουλή νά έχει τή 

δυνατότητα νά ελέγξει τίς πράξεις τη*ς εκτελεστικές εξουσίας καί 

τό κυριώτερο νά μπορεί νά τίς διαπλάθει. θ£ περιορισμοί πού 

παρεμποδίζουν τή Βουλή νά εξετάζει όλα άνεξαίρετα τά θέματα στους 

τομείς τη"ς έθνικη*ς άμυνας, της ασφάλειας καί τής εξωτερικές πολι

τικές πρέπει νά καταργηθούν. "Η Βουλή πρέπει νά είναι ελεύθερη 

νά συνιστά επιτροπές γιά τήν άσκηση έλεγχου σέ οποιαδήποτε 

τομέα.καί γιά οποιοδήποτε θέμα. 

δ. Μ προβλέπει τήν απαλλαγή τής πατρίδας μας άπό τους στρατιωτικούς, 
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πολιτικούς κα£ οικονομικούς συνασπισμούς εκείνους πού δέν εξυπη

ρετούν τά συμφέροντα της. Νά απαγορεύσει τήν εγκατάσταση ξένων 

βάσεων στον τόπο μας καί τήν υπαγωγή τ&ν ελληνικών ένοπλων δυ

νάμεων σέ ξένη διοίκηση. 

ε· Νά κατοχυρώνει δσο τό δυνατόν πιό πλατειά τά δικαιώματα τού άνθρω

που καί τού πολίτη, Νά καθεερώνει μέ επιτακτικούς κανόνες πού 

επιδέχονται άμεση εφαρμογή καί δικαστική κύρωση, τά κοινωνικά 

εκείνα δικαιώματα πού είναι θεμελιώδη δπως τό δικαίωμα εργασίας 

ή κοινωνικές ασφάλισης. 

στ, Νά προβλέπει τόν χωρισμό τού Κράτους καί Εκκλησίας καί νά δια

κηρύξει ρητά τήν ελευθερία τί}ς θρησκευτικές συνείδησης, 

'Εάν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν εξασφαλίσει τήν πλειοψηφία εκείνη πού θά επι

τρέπει τήν αναθεώρηση τού Συντάγματος θά επιδιώξει τήν εφαρμογή τού 

Συντάγματος σέ τρόπο ώστε νά τεθεΓ τέρμα στην πρακτική τού περιορισμού 

τόδν δικαιωμάτων τού πολίτη καί στην σιωπηλή εγκαθίδρυση αυταρχικού 

κράτους. 
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II 

*Η Βουλή. Τά. Πολιτικά Κόμματα. *Η Κυβέρνηση. 

Καμμιά ελληνική Βουλή μετά τδ τέλος του εμφύλιου πόλεμου δέν ή"ταν 

αντιπροσωπευτική του ελληνικού λαού γιατί τόσο ό εκλογικός νόμος δσο 

καί οί συνθήκες ψηφοίρορίας νόθευαν τή λαϊκή θέληση, ΐό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά 

επιδιώκει νά καθιερώσει την απλή αναλογική σάν εκλογικό σύστημα, Μθί 

νά έΕααραλίσει συνθήκες άσκησης τοΟ εκλογικού δικαιώματος, ώστε τά απο

τέλεσμα τϋς εκλογές νά άνταποκο£νεται στή θέληση τού εκλογικού σώματος. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά προχωρήσει στην τροποποίηση του" σημερινοί συστήματος 

τ©0 σταυρού πού διαιωνίζει τίς παλαιοκομματικές μορφές πολιτικές οργά

νωσης. Σκοπός μιας μεταρρύθμισης ποέπει νά πϊναΐϊ 

α. νά συμμετάσχουν στή Βουλή όχι γνωστές προσωπικότητες στό τέρμα 

τού βίου τους, άλλα νέα Ικανά πρόσωπα χωρίς τους περιορισμούς πού 

επιβάλλει ?| μικροπολιτικής 

β. νά εκπροσωπηθούν οι εργαζόμενοι, 

6. νά διευκολυνθεί ή ανάπτυξη των πολιτικών ί/έσεων τόσο στον προεκλο

γικό άγωνα δσο καέ μετεκλογικά. 

Ό εκλογικός νόμος επιβάλλεται τέλος νά προ&λέφει νομοθετική ρύθμιση 

γιά νά ψηφίζουν ©Ι νέοι μόλις συμπληρώσουν τά Ιο χρόνια ηλικίας και 

γιά τήν κατοχύρωση τη*ς ψήφου τών * Ελλήνων πού διαμένουν στό εξωτερικό. 

Τό κύριο ποόβλημα της κοινοβουελυτικίίδ συστήματος σήμερα είναι ή αδυ

ναμία τί?ς Βουλής νά διαμορφώσει πολιτική καί νά ελέγξει τήν εκτελεστική 

εξουσία. Τά προβλήματα, πού αντιμετωπίζει ή ΚυΡέρνηση εΓναι πολυσύνθετα 

καί μέ Ιντονο τεχνικό χαρακτήρα. *Η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει 

εξειδικευμένα επιστημονικά, επιτελεία πού είναι σέ θέση νά συλλέξουν 

στοιχεία καί νά εκπονήσουν λύσεις. θ| Βουλευτές δέν διαθέτουν τά μέσα 

γιά νά έχουν στοιχειώδη εποπτεία των προβλημάτων πού συζητούν. Παρέ

χουν τυπικές εγκρίσεις στά αποτελέσματα διαδικασίας, πού ελάχιστα επη

ρεάζουν. *ϊ Βουλή δέν πραγματοποιεί πολλές φορίς ούτε κάν ουσιαστικό 

πολιτικό §λεγχο, γιατί οί Κυβερνήσεις τη*ς άεξιάς έχουν συστηματικά 

αρνηθεί νά παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία, πού επιτρέπουν θεμελιωμέ

νη κριτική, 01 βουλευτές εξαντλούνται βτσι σέ θεαματικές πρωτοβουλίες 

γιά τά επουσιώδη αντί μέ σωστή ενασχόληση γιά τά ουσιώδη, *Η αναμόρφω

ση τ^ς δουλειάς τού κοινοβουλίου πρέπει \ Ι β 1«Ι γιά τούτα σάν κύριους 

ά£ον«ςι 

./.. 
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α. Τήν πλήρη πληροφόρηση τί?ς Βουλής. Ή Κυβέρνηση καί ο Ι δημόσιες 

υπηρεσίες θά είναι, υποχρεωμένες νά παρέχουν όλα τά στοιχεία πού 

εϊναι απαραίτητα γιά τήν εκτίμηση των νομοσχεδίων καί των Κυβερνη

τικών διοικητικών πράξεων. 

β. *Η Βουλή* οΐ κοινοβουλευτικές ομάδες, οΐ κοινοβουλευτικές επιτρο

πές κι*ακόμα καί οι βουλευτές ατομικά θά έχουν στή διάθεση* τους 

τά τεχνικά μέσα καί τό είδικευμένσ προσωπικό τό απαραίτητο για 

νά ανταποκριθούν ατό έργο τους. 

γ. Θά αναπτυχθεί 6 ρόλος των κοινοβουλευτικών επιτροπών σάν οργάνων 

έλεγχου μέ δυνατότητα, δημοσίων συνεδριάσεων καί εξέταση μαρτύρων 

ή εμπειρογνωμόνων σχετικά μέ τά συζητούμενα θέματα. »ά διευκολυνθεί 

Λ σύσταση εξεταστικών επίτροπων πάνω αέ είοιχά θέματα. 

6. €ά αυξηθεί ό χρόνος ιεού αφιερώνεται γιά τίς ερωτήσεις καί επερω

τήσεις κύρια γιά νά συζητούνται Ικερΐοτήσε&ς* που θά υποβάλλουν 

κόμματα. 

*Η βελτίωση τη"ς λειτουργίας τη*ς Βουλής προϋποθέτει όχι μόνο τή νομο

θετική αναγνώριση τ^ς σημασίας των πολιτικών κομμάτων αλλά καί τή δια

σφάλιση της λειτουργίας τους. Οι διάψορες ρυθμίσεις κυρίως διοικητικές 

(π.χ. αφισοκόλληση μετά άπό άδεια της αστυνομίας, απαγόρευση πολιτικών 

αναγγελιών στην τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο), πού περιορίζουν τη δραστη

ριότητα των κομμάτων, έν» ταυτόχρονα ή δε?|ιά χρησιμοποιεί άνέλεγκ·* 

τόν κρατικό μηχανισμό γιά τους σκοπούς της, θά καταργηθούν. Οι εκλο

γικές δαπάνες των κομμάτων θά, καλύπτωνται μερικά άπό τό δημόσιο. Τά 

πολιτικά κόμματα θά δημοσιεύουν υποχρεωτικά τόν προϋπολογισμό τους καί 

τά ονόματα των ενισχυτών τους, πού δέν είναι οργανωμένα μέλη. "Ενώσεις 

προσώπων κάθε μορψή*ς πού δημοσιεύουν πολιτικές διαφημίσεις θά ανακοινώ

νουν στή διαφήμιση τά -ιτοσικά πρόσωπα πού τίς διοικούν, καί θά δηλώνουν 

δημόσια τους χρηματοδότες τους, 

*Κ δουλειά τί?ς Κυβέρνησης διακρίνεται σήμερα άπό έλλειψη συνεννόησης 

καί συντονισμοΟ μεταξύ των υπουργείων καί απουσία προγράμματος δου

λείας μέ ιεράρχηση στόχων. Τό Αποτέλεσμα εϊναι νά απαιτείται ή πρω» 

θυπουργική παρέμβαση γιά νά γίνει δεκτή οποιαδήποτε γενική κατευθυντή

ρια γραμμή. *Η αναμόρφωση ττ̂ ς λειτουργίας τη" ς Κυβέονησης θά έχει σά 

σκοπό τόν καλύτερο συντονισμό καί προγραμματισμό τών εργασιών της. 

*! διάρθρωση των υπουργείων θά άνταποκοίνεται οτίς ανάγκες του προγραμ

ματισμοί. 

*Η κυβερνητική υπηρεσία πληροφοριών (Κ.Υ.π.) πού υπάγεται στον πρ«8υ-
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πουργό Μ συγχωνευθεί: μέ δλες τίς άλλεε υπηρεσίες πληρο<?κ>ρι£>ν 

(δπως π.χ. ή Γ.Δ.ϋ.Α·) σέ ενιαίο οργανισμό. Αποστολή του δέν Μ 

είναι ή παρακολούθηση τ&ν υπολοίπων πολιτικών παρατά5ε&»ν κάτω άπό 

τό πρόσχημα τη*ς διασφάλισης τη"ς συνταγματικές τάίςης, αλλά η προέσπι-

ση τη" ς εθνικής ασφαλείας. Δραστηριότητες ομάδων ή ατόμων στό εσω

τερικό θα παρακολουθοΟνται αποκλειστικά άπό τήν αστυνομία καί μόνο 

έφ'δσον έμπίπτουι στίς απαγορεύσεις ττ̂ ς ποινικής νομοθεσίας. 
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III 

φί "Ενοπλες Δυνάμεις 

Ι. *0 στρατός, ανήκει στό "Εθνος. Αποτελεί εγγυητή τ^ς εθνικές 

άνβ|αρτησίας, δηλαδή τής οίκονομικής πολιτικές καί στρατιωτικής 

ελευθερίας τοΟ "Εθνους. Οί ένοπλες δυνάμεις καί τά σώματα ασφα

λείας υπηρετούν τό "Εθνος καί τό λαό καί βρίσκονται, κάτω άπό τόν 

συνεχή, πλήρη καί αποτελεσματικό έλεγχο τίίς νόμιμα εκλεγμένης πο

λιτικές ηγεσίας τή*ς χώρας, κάθε προσπάθεια επηρεασμοί* των στρα

τευμένων παιδιών το0 λαοδ ενάντια στό πνεύμα καί τό γράμμα τοΟ 

Συντάγματος αποτελεί παραβίαση τοΟ δημοκρατικού" πολιτεύματος» 

"Ολα τά κέντρα λήψεως αποφάσεων τά σχετικά μέ τήν άμυνα καί τήν 

ασφάλεια υπάγονται ύπό τόν εθνικό έλεγχο. Κάθε σχέση μέ στρατιω

τικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες πληροφοριών |ένων χωρών λύνεται. 

Είδική επιτροπή αμύνης τής Βουλής παρακολουθεί: τή λειτουργία των 

ένοπλων δυνάμεων. Τά προβλήματα των 

ένοπλων δυνάμεων θά είναι ανοιχτά στή δημόσια συζήτηση. Απόρρητα 

θά πρέπει νά παραμένουν θέματμόνον άμεσα συσχετισμένα μέ τήν ασφά

λεια (διάταΕη δυνάμεων, επιχειρησιακά σχέδια κ.λ.π.). 

2. *0 στρατός είναι πολιτικά ουδέτερος στίς κοινωνικές καί πολιτικές 

διαμάχες. Τά καθήκοντα αστυνόμευσης στό εσωτερικό είναι £ένα 

προς τήν αποστολή του. Δέν υπάρχει εσωτερικός αντίπαλος, τόν 

οποίον οφείλει νά επιτηρεί. 

Δέν υφίσταται υποχρέωση υπακοής καί πειθαρχίας νομική ή ηθική σέ 

περίπτωση κήρυξης ΈΟΟ" στρατιωτικού" νόμου χωρίς τήν άδεια τής Βου

λές καί τίς λοιπές συνταγματικές προϋποθέσεις ή κατάλυσης του" δη

μοκρατικοί πολιτεύματος. Αξιωματικοί καί οπλίτες έχουν αντίθετα 

υποχρέωση νά αρνηθούν υπακοή. 

Δέν άποτελοδν αποστολή των ένοπλων δυνάμεων δραστηριότητες πού 

ανήκουν στην πολιτική εξουσία ή στους πολίτες. Απαγορεύεται γιά 

το®το π.χ. ή διατήρηση καί χρήση μαζικών μέσων επικοινωνίας μέ 

τό κοινό δπως ή ΥΕΝΕΔ. 

Κάθε στρατευμένος "Ελληνας κάθε μόνιμος άΕιωματικός πρέπει νά 

νοιώθει σάν ελεύθερος πολίτης πού Ιχει υποχρεώσεις καί δικαιώματα 

γιά νά είναι συνειδητά πρόμαχος του "Εθνους καί τη"ς λαϊκές 

κυριαρχίας. 
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2. *0 στρατιώτης καί δ αξιωματικές είναι. πολίτες μέ στολήψ καί κατά 

συνέπεια διατηρούν στό ακέραιο τά ατομικά καί πολιτικά τους δικαι

ώματα. Μπορούν νά συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτική ζωή, έφ'δσον 

$ πολιτική τους δραστηριότητα εκδηλώνεται έΕω άπό τό στράτευμα. 

Μπορούν νά διαβάζουν καί στους στρατώνες τίς εφημερίδες καί τά 

βιβλία τη*ς επιλογές τους. ΜποροΟν νά συμμετέχουν σέ συνδικαλιστι

κές οργανώσεις γιά τήν προάσπιση των υλικών τους συμφερόντων. 

Μπορούν νά εκφέρουν ελεύθερα τή γνώμη τους. Ετή δημόσια δυζήτηση 

γύρω άπό τά μέσα τά δποία χρειάζεται ό στρατός γιά νά εκπληρώσει 

τήν αποστολή του μπορεί καί πρέπει νά συμμετέχουν οΙ στρατιωτικοί. 

3. Γιά νά βελτιωθοΟν ο£ σχέσεις μεταξύ κληρωτών καί αξιωματικών καί 

μεαοΕΰ τών ίδιων των αξιωματικών ώστε νά μή διαχέονται άπό αυθαι

ρεσία καί καταναγκβσμό άλλα άπό συντροφικότητα θά έπι§ιωχθεί: 

α) *Η αναθεώρηση τοΟ τρόπου κρίσης καί προαγωγών. Στί& επιτροπές 

κρίσης θά συμμετέχουν πρόσωπα πού επιλέγουν οί ίδιοι ο£ αξιω

ματικοί μεταξύ τους. 

β) *Κ δημιουργία επιτροπών άπό κληρωτούς καί αξιωματικούς, πού 

θά έκφ&όουν γνώμη γιά όλα τά προβλήματα της κθημερινη*ς ζωη*ς 

στους τόπους στρατών ι σμο<3. 

γ) *0 περιορισμός τών πειθαρχικών δικαιωμάτων τών αξιωματικών σέ 

καιρό έ£ρήνης. *Ελαφρά πειθαρχικά παραπτώματα θά κρίνονται άπό 

επιτροπές πού συμμετέχουν στρατιώτες. 

δ) Ή κατάργηση τ§ς στρατιωτικές δικαιοσύνης σέ περίοδο είρήνης 

καί ή αναμόρφωση τοΟ στρατιωτικού* ποινβκοΟ κώδικα. __ 

4. *0 στρατός πρέπει νά έχει τή μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, 

ώστε τόσο δ έχ&ός μέ τήν προσφρ-κή τών πιθανών απωλειών νά αποτρέ

πεται από οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια όσο καί ό πολίτης νά έχει 

εμπιστοσύνη στην υπεράσπιση του. 

*Η υποχρεωτική θητεία θά διατηρηθεί, άλλα θά μειωθεί βαθμιαία, 

αρχικά σέ 18 μη*νες, καί μετά στον αναγκαίο γιά τήν εκπαίδευση καί 

τήν επάνδρωση τοΟ στρατιωτικού* μηχανισμό® χρόνο. *Η στράτευση τών 

γυναικών θά αναμορφωθεί ώστε νά ανταποκρίνεται πραγματικά στίς 

επιταγές τη*ς Ισότητας τών φύλων. *Η στρατιωτική εκπαίδευση τών 

νεοσύλλεκτων θά βελτιωθεί. θ£ έφεδροι θά καλοΟνται σέ περιοδικές 

ασκήσεις γιά νά διατηρήσουν τήν Ικανότητα τους. 

Θά εξασφαλισθεί ό σύγχρονος εξοπλισμός τών ένοπλων δυνάμεων, ©ά 
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δημιουργηθούν στή χώρα οί απαραίτητες βιομηχανίες γιά τήν κατασκευή 

ανταλλακτικών, έ&αφρών όπλων κ.λ.π., ώστε να μειωθεε ή εξάρτηση της 

άπό ξένους προμηθευτές. 

*Η μελλοντική στρατιωτική πολιτική τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθορίζεται άπό τίς 

επιλογές του στην εξωτερική πολιτική. Είδικώτερα άπό τήν επιδίωξη* 

α) Τή*ς δημιουργίας στά Βαλκάνια καί στην ανατολική Μεσόγειο αποπυρη

νικοποιημένης ζώνης περιορισμένων εξοπλισμών, τήν ουδετεροποίηση 

των Βαλκανίων καί τη"ς ανατολικής Μεσογείου, τήν αποχώρηση των 

στόλων καί στρατών* των υπερδυνάμεων άπό τή Μεσόγειο. 

β) Τη*ς δημιουργίας στά Βαλκάνια καί στην ανατολική Μεσόγειο ζώνης, 

^δπου σ'ένα αμοιβαίο σύστημα ασφάλειας καί έλεγχου τών εξοπλισ

μών θά υπάρξει ή Ισορροπία τών δυνάμεων τέτοια, πού Μ αποκλείει 

τήν παραβίαση του εθνικού" χώρου. 

"Οταν επιτευχθούν οι προϋποθέσεις αύτες ή αμυντική πολιτική τη*ς Ελ

λάδας θά βασίζεται κύρια στην αμυντική καί επιθετική λαϊκή κινητο

ποίηση. 

"Η αμυντική λαϊκή κινητοποίηση 9ά έχει σκοπό νά μεταβάλει τό σύνολο 

τΐϊς χώρας σέ πεδίο ένοπλης αντίστασης σέ τρόπο ώστε νά μήν είναι δυ

νατή σέ κανένα εχθρό ή παραμονή του χωρίς σοβαρές απώλειες σέ πρό

σωπα ή υλικό. Παράδειγμα αποτελεί τό Βιετνάμ. 

*Η επιθετική λαϊκή κινητοποίηση θά έχει σκοπό τή μεταφορά στή χώοα 

του ΙχθροΟ μέ συνέχεις δολιοφθορές τήν κατάσταση ανταρτοπόλεμου καί 

έτσι τόν εξαναγκασμό του σέ υποχώρηση. 

Μιά τέτοια πολιτική προϋποθέτει τή προετοιμασία ολόκληρου τοΟ λαού 

σέ αμυντικά καθήκοντα καί τήν κινητοποίηση του σέ ώρα ανάγκης. Είναι 

πολιτική καθολικές λαϊκής άμυνας. Συνεπάγεται τήν ίδρυση πολιτοφυλα-

κής, πού Μ είναι συνδεδεμένη μέ τους οορεϋς ττ!ς έζουσίας σέτοπικό 

επίπεδο, τήν προσαρμογή τού εξοπλισμοί}, τ?5ς εκπαίδευσης τών στρατιω

τών καί τη"ς οργάνωσης τού" στρατεύματος. 
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IV. *κ •Αποκατάσταση χ?\ς δημοκρατικής λειτουργίας τοΟ κρατικοΟ 

ΜηχανισμρΟ 

*0 κρατικός μηχανισμός στήριϋε τήν επτάχρονη δικτατορία γιατί ήταν 

έκφραση τής ιδεολογίας πού ακολουθούσε 5 ίδιος καί τής πολιτικής πού 

εφάρμοζε μετά τό τέλος του εμφύλιου πόλεμου. *« χούντα δέν ήταν παρά 

μιά 4πό τίςδιάφορες ομάδες ατά πλαίσια τοΟ νόμιμου κράτους πού χρη

σιμοποιούσε η δεΕιά καί ο£ Ρ,ένοι πάτρονές της γιά νά διασφαλίσει την 

εξουσία της. *0 κρατικός μηχανισμόςέχει μείνει πέχρι σήμερα δ ιδιοο. 

και οί. διάφορες ομάδες πού αποτελούν πυρήνες φασιστικής νοοτροπίας 

συνεχίζουν νά εργάζονται ανενόχλητα. *Η άποχσυντοποέηση δέν μπορεί 

επόμενα νά πραγματοποιηθεί με την απομάκρυνση η καί τιμωρία τού ενός 

η* άλλου συνεργάτη τής δικτατορίας. Προϋπόθεση γιά τήν αποκατάσταση 

τής δημοκρατικής λειτουργίας του* κρατικού μηχανισμό® είναι ή καταστρο

φή του" φασιστικοί πλέγματος στή διοίκηση, η εκρίζωση τής φασιστικής 

νοοτροπίας, ή διαπαιδαγώγηση των δημοσίων υπαλλήλων ατά δημοκρατικά 

Ιδεώδη καί η επάνδρωση τής διοίκησης μέ δημοκοατικά στελέχη. *Η απο

κατάσταση τής δημοκρατικές λειτουογίας είναι γιά τούτο μιά μακροχρό

νια προσπάθεια. Είναι απαραίτητα όμως μερικά άμεσα μέτρα όπως: 

1. *Η απομάκρυνση άπό τή διοίκηση, τίς ένοπλες δυνάμεις καί τίς δυ

νάμεις ασφαλείας, όσων συνεργάστηκαν μέ τό δικτατορικό καθεστώς 

ή παρέχουν τήν υποσ*ήριϋή τους στίς <<κισιστικές οργανώσεις. 

2* *Η απομάκρυνση άπό τή δικαιοσύνη όλων των δικαστικών, πού δέν 

τήρησαν κατά τή διάρκεια τή€ δικτατορίας τή στάση πού τους επέ

βαλε τό λειτούργημα τους. 

3. *Η διάλυση όλων τβν παρακρατικών οργανώσεων καί μηχανισμών καθώς 

καί τών ομάδων, πού εφαρμόζουν Ρ ία στην πολιτική διαμάχη. 

Ταυτόχρονα θά πρέπει νά επιδιωχθεί ή άναρόρφωση τής διοίκησης σέ τρό

πο ώστε καί αν ακόμη ή δεΕιά θελήσει νά έπι&άλει αυταρχικό καθεστώς 

τοΟτο νά μήν είναι πιά δυνατό. 
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V. Τά δικαιώματα του" άνθρωπου καί τοΟ πολίτη 

ΐό σημερινό σύνταγμα προβλέπει, λίγο ως πολύ τά βασικά δικαιώματα του" 

άνθρωπου καί του" πολίτη. Τά δικαιώματα αυτά περιορίζονται όμως μέ σει

ρά άπό νόμους καί διοικητικές διατάξεις καί κύρια μέ τήν καθημερινή 

πρακτική τϊίς διοίκησης. "Αν$ καί τό σύνταγμα κατοχυρώνει π.χ. τόσο 

τήν ελευθερία τ?1ς γνώμης δσο κάί τη"ν ελευθερία το© τύπου ή άσβυνομία 

καταδιώκει τό πούλημα πολιτι,ί~ν εντύπων σέ δημόσιους χώρους η τήν άφίσ-

σοκόλληση. Πέρα λοιπόν άπό τή νέα διατύπωση τών συνταγματικών διατά-

ςε^ν μέ τρόπο ξεκάθαρο^ >;«ί μ* βάση τό χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμά

των του * Οργανισμού" Ήνκμένων Εθνών, χρειάζεται ή εκκαθάριση τ % νο

μοθεσίας καί κύρια ό έλεγχος τη"ς καθημεοιντΐςπρακτικης. 

Ί^ Γιά τή διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί τών δικαιωμάτων 

του* πολίτη θά δημιουργηθεί Ινας νέος θεσμός; Θά όρισθεΓ σ'Έπί-

τροπς των Δικαιωμάτων τοΰ" ΣΙολίτη. 

Αποστολή του θά είναι ή προστασία των πολιτών εδτε ατομικά είτε 

συλλογικά ενάντια σέ * ϊεριορισμό ή α& κάθε προσβολή των δικαι

ωμάτων ή τών ελευθέριων τους άπό τό κοάτος ή κρατικούςδργανισμούς. 

*0 Έπίτροπες θά εκλέγεται άπό τό κοινοβούλιο. *8 θητεία του θά 

διαρκεί πέντε χρόνια. 

Κάθε πολίτης θά μπορεί νά απευθύνεται στον επίτροπο γιά φ,νά ζητή

σει τη συμπαράσταση του η" νά αναφέρει, τήν καταπάτηση συνταγματικών 

ελευθεριών. "0 'Σ'πί τρόπος θά μποοείΓ νά επιλαμβάνεται καί αυτεπάγ

γελτα κάθε θέματος πού δχει αχέση μέ τήν αποστολή του. ®ά μπορεΓ 

νά παρεμβαίνει σέ διοικητικές διαδικασίες, νά συμμετέχει σέ δίκες 

καί νά προσφεύγει στά δικοστήρια. 

*0 Έπίτροποςθά έχει τό δικαίωμα νά έρευνα" μιά υπόθεση, νά ζητή* άπό 

τή διοίκηση στοιχεία, νά συγκεντρώνει τίς αναγκαίες πληροφορίες, 

νά κατατοπίζεται στό περιεχόμενο έγγοάφων χωρίς ή διοίκηση νά μπο

ρεί νά τοϋ άντιτάζει οποιοδήποτε άπόοοητο. Θά μπορεΕ νά εξετάζει 

μάρτυρες, νά ορίζει πραγματογνώμονες καί νά προβαίνει σέ αυτοψία. 

βά έχει τά δικαίωμα νά απευθύνει μομφές στις υπηρεσίες τών οποίων 

οΐ ενέργειες ή παραλείψεις οδήγησαν σέ προσβολή τών δικαιωμάτων 

*αί ελευθεριών τοϋ" πολίτη. Οί μοΔωές θά δημοσιεύωνται. 

Θά έχει τό δικαίωμα ^ελεύθερης πρόσίΐααης στό ραδιόφωνο καί στή 

τηλεόραση. 

"-'ιά φορά τό χρόνο θά συντάσσει έκθεση τό Κοινοβούλιο, πού καί θά 

ν 
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1. δημοσιεύεται, θά προβαίνει, στίς ανακοινώσεις πού κρίνει σκόπιμες 

καί Μ διαβιβάζει τίς παρατηρήσεις του οποτεδήποτε προς τό Κοι

νοβούλιο. Θά απολαμβάνει ασυλίας γιά νά μ^ν υπόκεινται σέ πιέσεις. 

2. Γι® τήν επέκταση τής προστασίας τού πολίτη θά καθιερωθούν δύο νέα 

δικαιώματα, τό δικαίωμα πληροφόρησης καί τό δικαίωμα σεβασμού 

τού Ιδιωτικού βίο»· 

α) Τά προβλήματαπού οοναντα ό κολίτης στό επάγγελμα, στη καθημε

ρινή ζωή, στην κάθε μορφής δραστηριότητα του δέν μπορούν νά 

Αντιμετωπισθούν με τίς γνώσεις πού τυχαία διαθέτει. *0 πολίτις 

χρειάζεται στοιχεί»,., πληροφορίες γιά νά κρίνει καί νά ένεογή-

σε ι. Προτού χτίσει Ινα σπίτι τρέπει νά Ηερει τοός ©ρους δόμη-

σης καί τίς πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις. Τό σωματείο 

πού θέλει νά προστατεύσει τό περιβάλλον άπό τά Απόβλητα έργα-

στασίουπρέπει νά είναι σέ θέση νά πάθει ποιθς υποχρεώσεις επέ

βαλε ή διοίκηση στό εργοστάσιο κατά τήν εγκατάσταση του. 

!?*τή σύγχοσνη τεχνική κοινωνία τό άτομο εξαρτάται άπό τη σωστή 

πληροφόρηση.
 %ΐ
ΐ ε^ρτησή του αυτή παρέχει σ*αύτο4ς πού κατέχουν 

τή πληροφόρηση, τή δυνατότητα νά επιβάλουν τήν εξουσία τοβς μέ 

κατακράτηση τής πληροφόρησης. ΕΓναι σ*όλους γνωστή ή σημερινή 

τακτική της δημόσιας διοίκησης νά οχυρώνεται πίσω Από τό άπόρρρ-

«ο ώστε νά μήν πληροφορεί καί νά μπορεί νά παίρ«®ι €τσι τίς απο

φάσεις της χωρίς νά διατρέχει τή δυνατότητα κριτικής; καί ελέγχου. 

Στην αυταρχική κοινωνία πού ζούμε ή μειοφηφία των προνομιούχων 

επιχειρηματολογεί »ιά νά δικαιολογήσει τή πολιτική της κατακρα

τώντας ωρισμένες πληροφορίες καί προβάλλοντας Αποκλειστικά άλλες. 

*Η δεξιά ποτέ δέν . πληροφόρησε τόν πληθυ

σμό π.χ. γιά τήν Ικταση τής διείσδυσης τού |ενου κεφαλαίου στην 

ελληνική οίκονομία καί τό 3αθμό συγκέντρωσης τού κεφαλαίου (μονο

πώλια) ένω ! "-"" .̂ ιατυμπανίΓει, χό ύφος τον -ένων επενδύσεων σά 

δείγμα σταθερότη^ταΓ, τής οικονομίας. *Η κοινωνική αλλαγή πού 

επιδιώκει τό ΠΑ.130.Κ. θά εξαρτηθεί σέ ηεγάλο βαθμό άπό τή δυνα

τότητα εξασφάλισης πραγματικής ελευθερίας πληροφόρησης. Γιατί 

μόνο οΐ σωστά πληροφορημένοι πολίτες θά υποβοηθήσουν οτή προσ

πάθεια του αντιμετωπίζοντας τήν εκστρατεία τού μεγάλου κεφαλαίου 

νά παραπλανήσει καί νά ανησυχήσει μέ διαδόσεις καί φήμες τήν 

κοινή γνώμη. Γιατί μόνο άν ύτεάρξει ελεύθερη, συχνή καί πλήρης 

πληροφόρηση, θά επιτευχθεί ή αλλαγή στίς όχέσεις εξουσίας καί θά 

είναι σέ θέση οί πολίτες νά λύσουν οΐ £διοι τά προβλήματα τους. 
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2. α) *Η σωστή πληροφόρηση αποτελεί τή βάση ττίς δημοκρατίας. 

Κάθε πολίτης Ιχει δικαίωμα να τοϋ παρέχοντα». οί πληροφορίες, 

πού τ*υ ενδιαφέρουν (δικαίωμα πληροφόρησης) . Τό περιεχόμενο 

όλων των διοικητικών φακέλλων καί των δημοσίων έγγραφων θά ανα

κοινώνεται σέ οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει έννομο 

συμίδέρον καί υποβάλλει σχετική αίτηση. "Η ανακοίνωση θά πρέπει 

νά πραγματοποιείται μα τέτοιο τρόπο ώστε ό πολίτη^ νά μπορεί 

νά αντλήσει τη πληροφόρηση πού επιθυμεί. 0$ τομείς ©που θά ίσχύει 

τό διοικητικό απόρρητο θά $ καθορίζονται περιοριστικά άπό τό νόμο. 

*Η διοίκηση θά ευθύνεται γιά την ορθότητα των πληροφοριών πού Μ " 

ρέχει. 

Αυτόνομος οργανισμός σέ εθνικό επίπεδο θα συγκεντρώνει σέ κάθε 

τομ£α δημόσιας δραστηριότητας στατιστικές και οποιοδήποτε στοι

χείο είναι απαραίτητο γιά τήν παρακολούθηση τή"ς οίκονομική"ςκαί 

κοινωνικές έρ,έλιξης. ίά στοιχεία αυτά θά δημοσιεύονται με τρόπο 

κατανοητό γιά τό πολύ κοινό. *0 οργανισμός τούτος θά πραγματο

ποιεί γιά τή βουλή,, τά κόμματα, τά συνδικάτα,, τους συνεταιρισμούς 

καί τους άλλους κοινωνικούς (οορείςμελέτες (αναλύσε ι ς, προβλέφεις 

κ.λ.π.). 

Υποχρέωση πληροφόρησης θά έχουν καί οί επιχειρήσεις (κοινωνικο

ποιημένες ή μή) απέναντι στους κοινωνικούς ωορείς (συνδικάτα, 

συνεταιρισμοί, οργανώσεις ποοστασίας καταναλωτών κ.λ.π.). θά πσέ-

πει, έφ'όσον ερωτηθούν νά χορηγούν στοιχεία γιά τί ςέπενδύσεις 

τους, τίς κινήσεις κεφαλαίων, τόν αριθμό των απασχολουμένων, τό 

ύφος των άμοΐμ&ν, τήν ποιότητα των προϊόντων τους. 

Ετό σχολείο θά πρέπει νά εκπαιδευτούν οί πολίτες στην έρευνα καί 

αξιοποίηση των στοιχβίων. Θά πρέπει νά μάθουν νά διαβάζουν μιά 

οτατιστική, νά διαπιστώνουν άν έγινε σωστά μιά σφυγομέτοηση τοΟ 

πληθυσμού, 'ίπίυης νά&έρουν με ποιο τρόπο μπορούν νά παραποιηθούν 

στοιχεία, αριθμοί, μαγνητοταινίες, είκόνες. 

Οί κοινωνικοί ωορεΐς τέλος εά πρέπει νά επιδιώξουν τό διάλογο σέ 

όλα τά επίπεδα οργάνωσης^ ώστε άνά σπάσει η υπερεξουσία των πλη

ροφορημένων καί ή παθητικότητα εκείνων πού δέχονται τή πληροφόρηση. 

μ) *8 σύγχρονη τεχνολογία, επιτρέπει τήν παρακολούθηση τοΟ άτομου σέ 

δλη τή διάρκεια τού είκασητετράωρου καί σέ κάθε δραστηριότητα του. 

Ηέ συσκευές τηλεφωνικές παρακολούθησης, μαγνητοταινίες, μικρόφωνα. 
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2. β) φωτογραφικές μηχανές μέ υπέρυθρες ακτίνες η* τηλεφακούς μπορεί 

ή ίδιωτική ζωή τοΟ πολίτη κα£ στή πιό κρυφή πτυχή της να γίνει 

γνωστή σε'τρίτους. ¥ό κράτος καί οί ίδιώτες έχουν σήμερα τή 

δυνατότητα συγκεντρώνοντας στοιχεία γιά τόν κάθε πολίτη από την 

αστυνομία, το γιατρό του, τόν εργοδότη τους, τους συγγενείς, 

τους συγκάτοικους νά δημιουργήσουν Ιδιαίτερα μέ τή βοή&εια ηλεκ

τρονικών υπολογιστών πλήρης ψακέλλους, ώστε νά μπορούν νά ελέγχουν 

νά επιτρέπουν ή νά απαγορεύουν καί γενικά νά αστυνομεύουν τή ζωή 

μας. "0 κάθε πολίτης πρέπει νά έχει γιά τοΟτο δικαίωμα νιά τό 

σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής. Τό δικαίωμα . ' τοΟτο συνεπάγε

ται ότι: 

Ή παρακολούθηση τηλεφώνων, ίδιωτικών συνομιλιών, $ φωτογράφηση 

άπό απόσταση απαγορεύονται γενικά. Β& επιτρέπονται μόνο μετά άπό 

άδεια δικαστή σε πβριπτωσοις προστασίας της εθνικής άμυνας καί 

ϊϋΙΡΒββκοταπολέμησης σα •· μορφών ποινικές εγκληματικότητας. 

Δεν επιτρέπεται ή τήρηση ψακέλλων σχετικά μέ τίς πολιτικές πε

ποιθήσεις, τή συνδικαλιστική δραστηριότητα, τήν ιδεολογική τοπο-

θέητση, τίς θρησκευτικές αντιλήψεις των πολιτών. "Ολοι οί σχετι

κοί φάκελλοι πού ύπάρχουναήμερη καταστρέφονται. 

Καμμιά πληροφόρηση σχετικά μέ τό άτομο μέ έΙ<%£ρβαη εκείνη πού 

άφορα τήν εθνική άμυνα καί τό έγκλημα δέν θά μπορεί νά καταγρά

φει άπό τή διοίκηση χωρίς νά πληροφορηθεί ο πολίτης τό περιεχό

μενο της καί νά τοΟ πσρ#χ€Τ«ι, ή δυνατότητα νά τήν άμφίσ&ητήσει^. 

Κάθε πολίτης θά έχει τό δικαίωμα νά πληροφορηθεί τό π,εοιεχόμενο 

οποιουδήποτε «ακέλλου πού τόν άιοορα καί γενικά κάθε ένδειξης 

τχοό κατέχει τό δημόσιο η* ίδιώτης σχετικά μέ τή ζωή καί τίς δρα

στηριότητες του. Θά μπορεί «Α ζητήσει δικαστικά τή διόρθωση ή τή 

6ΐαγρβΜρή κάθε καταχώρησεςΓ πηύ δέν είναι Ακριβής. *0 νόμος καθο

ρίζει περιοριστικέ ποίων •"̂ •·?
ί
£λλων τό πεοιεχόμενο παραμένει απόρ

ρητο. 

*Η δημιουργία φακέλλων ή ?'Χ'.τηλόγων ή τοάπεΓ,αα|? πληροωοριών είτε ? 

άπό τό δημόσιο είτε άπό "Ιδιώτες γιά πολίτες θά υπόκειται στον 

έλεγχο τοΟ *επίτροπου γιά τά Δικαιώματα του* Πολίτη, θά καταγρά

φουν οί τράπεζας πληροφοριών που ύπάοχουν σήμερα, θά- ελεγχθεί ή 

σκοπιμότητα τους καί 6 τράπςσ χρησιμοποίησης τους. 

*Κ κατάχρησττκή δημοσίκικ,ϊη πληροφοριών γιά τήν ίδιωτική ζωή θά 

αποτελεί αδίκημα. *0 πολίτης θά έχει πάντως τό δικαίωμα άπάντη-
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2. &) σης ώστε η πληροφόρηση νά μήν είναι, μονόπλευρη. 

3. Για τήν εξάλειψη τών παρανομιών τοβ ^παρελθόντος, πού όδηγοΟ-

σαν στή δημιουργία "Ελλήνων διαφόρων κατηγοριών ανάλογα μέ τα πο

λιτικά τους φρονήματα καί τή συνδικαλιστική τους δράση* 

α) Θα καταργηθοΟν όλες οΐ διακρίσεις -Ιδιαίτερα στό στράτευμα καί 

στή δημόσια διοίκηση -πού βασίζονται στίς πολιτικές πεποιθή

σεις καί δραστηριότητες των πολιτών. 

β) Θα αποδοθεί ή ελληνική ιθαγένεια σέ όλους τους πολιτικούς πρόοφυγι 

γες, που θά μποροΟν νά γυρίσουν ελεύθερα στή πατρίδα. Θά ενισχυ

θούν κοινωνικά καί οικονομικά ο£ επαναπατριζόμενοι ώστε νά ένσω-

ματωθοΟν χωρίς εμπόδια στή ζωή τή"ς πατρίδας. 

γΧ Θά καταργηθεΕ όλη ή νομοθεσία γιά έκτακτα μέτρα, πού επέζησε 

παρά τίςδιαδοχικές αναθεωρήσεις τοΟ συντάγματος. 

4* Τέλος γιά τήν πληρέστερη κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί 

των δικαιωμάτων τοΟ πολίτη θα"εκκαθαριστεί όλη ή νομοθεσία ώστε νά 

καταργηθοΟν οι αντισυνταγματικές διατάξεις όπως εκείνες πού περιο

ρίζουν τήν ελευθερία -έκφρασης γνώμες (π.χ. άφίσσακόλληση) , τήν 

ελευθερία τοΟ τύπου (π.χ. πώληση εφημερίδων), τήν ελευθερία τοΟ 

συνεταρρίζεσδαι (π.χ. συνδικαλιστική δραστηριότητα) κ.λ.π. 
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Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Β* 

Μέτρα.γν4 τήν πολιτική αυτοδιαχείριση 

Ι 

*Η Δημόσια Διοίκηση 

*Η λειτουργία τ^ς δημόσιας διοίκησης καθορίζεται άπό τόν ταξικό χα

ρακτήρα τοΟ κράτους πού εξυπηρετεί. *Η διοίκηση επιδιώκει νά διευρύ-

νει καί νά ενισχύσει τήν έ£ουσία τή"ς μεγαλοαστικές τάΕης καί των ξένων 

πατρόνων της καί νά προασπίσει δσο πιό αποτελεσματική γίνεται τά ίδιω-

τικά συμφέροντα στην αναζήτηση τού ιδιωτικού κέρδους. *Η δημόσια διοί

κηση λειτουργεί σά μηχανισμός καταπίεσης τού πολίτου. Σκοπός της είναι 

να τόν περιαγάγει σέ δσο τό δυνατόν μεγαλύτερη εξάρτηση ώστε να είναι 

υποχείριος της, να εργάζεται χωρίς διαμαρτυρίες καί αντιρρήσεις σύμφω

να μέ τόν τρόπο πού τοΟ επιβάλλει τό σημερινό αστικό σύστημα. Γιά νά 

πετύχει τό σκοπό της αυτό ή διοίκηση έχει θεσμοθετήσει πολλές διαδικα

σίες, πού ό πολίτης Χί| τίς χαρακτηρίζει περιγραφικά γραφειοκρατία. 

"Ετσι ή δλη διοίκηση πραγματοποιείται χωρίς τή συμμετοχή του κοινού ή 

τών ενδιαφερομένων καί μέ τρόπο ώστε τό κοινό νά μήν πληροφορείται τίς 

σκέψεις πού οδηγούν σέ μιά απόφαση. *Η συγκάλυψη τής διαδικασίας λή

ψεως αποφάσεων ενισχύει τό μονοπώλιο τη"ς πληροφόρησης καί τή θωράκιση 

ενάντια σέ κάθε κριτική. Μέσα στην ίδια τή διοίκηση υπάρχουν πολλαπλά 

επίπεδα αποφάσεων απόλυτα στεγανά μεταξύ τους. Οί υπάλληλοι τοΟ κα

τώτερου επίπεδου δέν πληροφορούνται τί συμβαίνει στό ανώτερο επίπεδο, 

άπό τοός υπάλληλους τού ίδιου επιπέδου συμμετέχουν μόνο ώοισμένοι στή 

λήψη των αποφάσεων πού πραγματοποιείται σ'Ινα στενό κύκλο προσώπων 

συνδεομένων μέ τόν υπουργό. Ή έλλειψη συμμετοχές τών υπαλλήλων οδηγεί 

σέ αδιαφορία, έλλειψη πρωτοβουλίας καί τήν αλλοτρίωση τους. Ταυτόχρονα 

επιδιώκεται ό περιορισμός κάθε έλεγχου, καλλιεργείται ή νοοτροπία τη*ς 

αυθαιρεσίας καί τή*ς άρνησης κάθε κριτικές ώστε νά εξασφαλιστεί τό ανεύ

θυνο καί δσών αποφασίζουν καί δσων υπακούουν. Τό ανεύθυνο είναι αναγ

καίο, γιατί ή διοικητική λειτουργία εξαντλείται πολλές φορές σέ εξυπη

ρετήσεις Ιδιωτικών συμφερόντων σέ προώθηση τών κομματικών συμφερόντων 

τη"ς όεΕιας, στον προορισμό ωφελειών σέ φίλους ή σέ όσους στηρίζουν 

τό σύστημα. 

Τό σύστημα τούτο πρέπει νά αλλάξει ριζικά. Στην αλλαγή του θά συντεί

νουν μερικές άπό τίς μεταρρυθμίσεις πού κι'δλας περιγράφαμε. Χρειάζε

ται δμως κι"άλλες. 

./.. 



1. Γενική «*χτί τϋς διοίκησης *ρε**ει ν« είναι, η δημοσιότητα ©λ»ν τδν 

διαδικασιών καί ή διαφάνεια ατή λήψη τών αποφάσεων. "Ολες οί διοι

κητικές αποφάσεις θα πρέπει νά αίτιολογούνται μέ σαφήνεια δταν 

δημιουργούν υποχρεώσεις ή δέν δέχονται Ινα αίτημα. *0 πολίτης θά 

πρέπει στά πλαίσια τού δικαιώματος πληροφόρησης να κατατοπίζεται πάνω 

σ*δλα τά στοιχεία πού ώδήγησαν στή λήψη μιας απόφασης. 

Κάθε διοικητική απόφαση, πού συνεπάγεται αποτελέσματα γιά τίς συνθή

κες ζωής καί τό περιβάλλον θά πρέπει νά δημοσιεύεται σέ τρόπο ώστε 

νά τήν πληροφορούνται δλοι ο£ ενδιαφερόμενοι. *0 κύκλος τών ενδια

φερομένων, πού μπορούν νά προσφύγουν εναντίον της στά δικαστήρια περι

λαμβάνει δλα τά πρόσωπα, των οποίων οί συνθήκες ζωής επηρεάζονται 

από τήν απόφαση. 

2. Γενική αρχή τής διοίκησης πρέπει νά είναι ή συμμετοχή των πολιτών 

στή λήψη των αποφάσεων. Θά πολλαπλασιασθούν οί δημόσιες έρευνες άπό 

επιτροπές πού θά άκούουν τους ενδιαφερομένους, θά συγκεντρώνουν στοι

χεία, θά εξετάζουν πραγματογνώμονες καί θά γνωμοδοτούν πρίν άπό τή 

λήψη μιας βασικής απόφασης Χ8π«§Χ)(̂ »βΚ̂ Μ̂ίΟ£Κ»ΚίΐΑΧΧβ3ίΧΜ§̂ χχ»ΐ?9·ϊ8Π*̂ ΐ̂  

81||£ϋί»ϋ̂  (δπως π.χ. γιά τήν εγκατάσταση πυρηνικού εργοστασίου, γιά 

τή δημιουργία βιομηχανικής ζώνης, γιά τή διατήρηση τής μορφής ενός 

οίκισμοϋ). £έ ώρισμένους τομείς (δπως προστασία περιβάλλοντος, του

ρισμός, δημιουργία συγκοινωνιακών δικτύων) οί αποφάσεις πλαίσιο θά 

παίρνονται άπό επιτροπές πού θά συμμετέχουν κοντά στους εκπροσώπους 

τής διοίκησης, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέίΰν καί τών ενδιαφερομένων. 

3. *Η εσωτερική οργάνωση τών υπηρεσιών πρέπει νά έκδημοκρατικοποιηθεΕ. 

Πρέπει νά εξασφαλισθεί: ή συνεχής καί αμφίδρομη πληροφόρηση μεταξύ 

τών διαφόρων επιπέδων λήψεως αποφάσεων ή συνεργασία τους χαί ή συμ

μετοχή τών υπαλλήλων στην απόφαση πάνω σέ θέματα πού χειρίζονται. 

Πρέπει νά αύΕηθεΕ αίσθητά ή δυνατότητα παροχής εξουσιοδοτήσεων άπό 

τήν κατώτερη στην ανώτερη υπηρεσία, νά περιορισθεί 6 αριθμός των εν

διαμέσων οργάνων καί ή υποχρέωση εγκρίσεων άπό τήν προϊσταμένη υπη

ρεσία. Κάθε υπηρεσία πού έρχεται σέ &Ηϊ(88&ΒΐϊΙ# επαφή μέ τό κοινό Χ& 

πρέπει νά έχει τή δυνατότητα νά παίρνει άμεσα τίς αποφάσεις πάνω στά 

αίτήματα, πού υποβάλλουν οί πολίτες. "Π διαδικασία έγκρισης καί έλεγ

χου τών δαπανών πρέπει νά απλουστευθεί. Κάθε υπηρεσία θά είναι υπεύ

θυνη γιά τή νομιμότητα τών δαπανών, πού πραγματοποιεί καί θά έχει 

τήν πρωτοβουλία στον καθορισμό τους στά πλαίσια τού γενικού προϋπο

λογισμού,της· "Ο έλεγχος τής αρμοδίας γιά τόν έλεγχο υπηρεσίας πρέ

πει νά πραγματοποιείται μόνο έκ τών υστέρων γιά τή διαπίστωση πιθανών 

./.. 
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παραβάσεων κα£ θά εϊναι δειγματοληπτικός. 

4. Γιά τήν προστασία τοΟ πολίτη άπό τήν αδιαφορία, τήν αδράνεια ή* καί 

τίς αυθαιρεσίες τής διοίκησης θά δημιουργηθεί 6 θεσμός τού Επιτρό

που Διοίκησης. 

Αποστολή του θά είναι Ιλεγχος τοΟ τρόπου λειτουργίας τη*ς 8ΧΧ8Χ3ΧΧ& 

διοίκησης ώστε νά εξασφαλίζεται η Χ άποτελεσματικώτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών. *0 επίτροπος θά εξετάζει τά παράπονα «οΟ υποβάλλονται, 

θά φροντίζει γιά τήν επανόρθωση αδικιών καί τήν τήρηση τοΟ νόμου, 

θά παραπέμπει όταν διαπιστώνει παρανομίες τοός ϋΆΚ^ υπεύθυνους ατά 

διβαστήρια. Θά έχει τίς ίδιες εξουσίες μέ τόν Επίτροπο 'χΧΚϋΜϋ 

'Ελευθεριών του Πολίτη γιά τήν έρευνα υποθέσεων καί τήν εκπλήρωση 

τ#ίς αποστολές του. Θά συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση προς τή Βουλή, 

πού καί θά δημοσιεύεται, θά απολαμβάνει ασυλίας γιά νά μήν υπόκει

ται σέ πιέσεις. 

5, Γιά νά αναπτυχθεί ό δημόσιος διάλογος γύρω από τίς μεθόδους διοίκη

σης, ή δημιουργική κριτική ή γνώση γιά τίς δυνατότητες, τίς ελλεί

ψεις, τους τρόπους βελτίωσης, ταύ* κρατικού" μηχανισμού" δ *Γ»ργανισμός 

Προστασίας τω*ν Καταναλωτών θά είναι αρμόδιος νά έρευνα κάθε θέμα 

σχετικό μέ τή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, νά διαπιστώνει τά 

αποτελέσματα νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων, νάπαρεμβαίνει στον 

Επίτροπο διοίκησης καί γενικά νά παίρνει στά πλαίσια των αρμοδιο

τήτων του κάθε μέτρο αναγκαίο ¥&£ γιά τήν καλύτερη εξυπηρέτηση καί 

προστασία τοΟ πολίτη. 

δ. *0 πολίτης θά μπορεί νά προσφεύγει στό δικαστήριο γιά τόν έλεγχο 

κάθε διοικητικές πράξης. *Η άπόίοαση το® δικαστηρίου θά εΓναι υπο

χρεωτική γιά τή διοίκηση. Ή μή εκτέλεση απόφασης τοΟ δικαστηρίου 

θά αποτελεί αδίκημα. Θά συνεπάγεται ποινική καί αστική ευθύνη ευ

θύνη γιά τόν δημόσιο υπάλληλο. 

7. Γιά νά διευκολυνθεί η λειτουργία τή*ς διοίκησης καί νά γνωρίζουν 

οΐ πολίτες ποια τά δικαιώματα, ποιες οί υποχρεώσεις καί οΐ δυνατό

τητες τους θά εκκαθαρισθεί καί θά κωδικοποιηθεί ή διοικητική νομο

θεσία. Οί κανόνες μέ βάση τους οποίους ή διοίκηση θά παρέχει διευ

κολύνσεις, θά αναγνωρίζει εξαιρέσεις, θά εγκρίνει άδειες θά καθο

ρισθούν μέ ακρίβεια· 

8* Σήμερα γράφονται ακόμη μέ τό χέρι άποδείβεις πληρωμών προς τό 

δημόσιο. "Αριθμομηχανές καί υπολογιστές δέν υπάρχουν σέ υπηρεσίες 

- ./.. 
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πού συναλλάσσονται μέ τό κοινό (κ.χ. δημόσια ταμεία) . Αποτέλεσμα 

είναι, επίσης ή διόγκωση ενός υπαλληλικό© προσωπικού χωρίς Ικανοποιη

τική απασχόληση, πιθανότητες σταδιοδρομίας καί συνακόλουθα χωρίς 

ενδιαφέρον στή δουλειά του. Θά επιδιωχθεί η όσο τό δυνατόν ταχύτε

ρη εκμηχάνιση τη*ς διοίκησης. Τό υπαλληλικό προσωπικό πού θα πλεονά

σει θά χρησιμοποιηθεί στους νέους τομείς δράσης τοΟ δημοσίου (π.χ. 

προγραμματισμός). 

Τό δημόσιο καί πολλές δημόσιες επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα σειρά 

από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οί υπολογιστές τοΟτοι υποαπασχολούνται 

άν καί αντιπροσωπεύουν τεράστιες επενδύσεις γιατί δέν υπάρχει μεταξύ 

άλλων ούτε ή διασύνδεση τους σέ δίκτυα υπολογιστών ΧΜ£ γιά τήν καλ

λίτερη χρησιμοποίηση του" δυναμικού" ούτε ανάπτυξη βασικών μεθόδων 

προγραμματισμού" γιά τήν εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους σέ ευρύ

τερη κλίμακα άπ'δ,τι προσφέρει δ κατασκευαστής. 

©ά καταρτισθεί σχέδιο εγκατάστασης καί χρήσης των ηλεκτρονικών υπο

λογιστών ταύ δημοσίου καί τού κοινωνικοποιημένου φορέα. Κεντρική 

υπηρεσία θά αναλάβει τή διασύνδεση καί τόν συντονισμό τη*ς χρήσης 

τους. 

•η 
Τό Ελεγκτικό Συνέδριο ασχολείται σήμερα κατά κύριο λόγο μέ τόν έλεγ

χο των κρατικών εξόδων. Μιά πού μελλοντικά α έλεγχος θά πραγματο

ποιείται έκ των υστέρων καί 8ΚΧ¥{£&ΧΜΧΚ£ δειγματοληπτικά τό Έλεγκτι- / 

κό Συνέδριο θά πρέπει νά προσαρμοσθεί στή νέα αποστολή του. 

Γιά τή δημόσια διοίκηση σημασία δέν έχει τόσο δ έλεγχος των δαπανών 

πού συχνά εκφυλίζεται σέ γραφειοκρατικό εμπόδιο. Στην αποτελεσματι

κότητα της συμβάλει κύρια ή §ρευνα εάν 6 τρόπος διοίκησης προωθεί 

τήν ουσιαστική λύοη των προβλημάτων των πολιτών. "Ο έλεγχος δέν 

πρέπει νά άφορα τους τύπους άλλα τήν ουσία της διοίκησης. Τό Ελεγ

κτικό Συνέδριο πρέπει γιά τούτο νά μεταβληθεί σέ όργανο γιά τή βελτίω

ση τού τρόπου διοίκησης (εξέταση ττίς δομή*ς των υπηρεσιών, τού τρόπου 

λήψεως αποφάσεων, των συστημάτων πληροφόρησης, τού σχεδιασμού τΐίς 

εργασίας κ.λ.π.). Θά διαπιστώνει τίς ανεπάρκειες καί θά εισηγείται 

καί θά βοηθά στην εφαρμογή νέων μεθόδων διοίκησης»γιά τό σκοπό αότό 

θά αναμορφωθεί, θά στελεχωθεί μέ τό κατάλληλο προσωπικό καί θά τού 

ανατεθούν ©ί. σχετικές αρμοδιότητες τή"ς Γενικές Διευθύνσεως Δημοσίας 

Διοικήσεως τού *Υπουργείου Προεδρίας. 

Κατευθυντήρια αρχή στή λειτουργία τ?ίς δημόσιας διοίκησης πρέπει νά 
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είναι ή σκέψη, ότι δ χρόνος τοΟ κάθε πολίτη είναι, φκία&φ πολύτιμος. 

*Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει νά εργάζεται μέ τρόπο ώστε να μειώσει 

στό ελάχιστο τό χρόνο αναμονές καί διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης. 

*0 πολίτης περιμένει σήμερα ώρες ή καί μέρες γιά Ινα πιστοποιητικό 

#5 μιά Ιατρική εξέταση*
 Γ
ν έλεγχος έγγραφων γιά τήν έγκριση αιτήματος 

διαρκεί μήνες. Ίκε£ν©« πού σήμερα περιμένουν είναι έκεΕνοι ποό 

δέν έχουν εξουσία, δέν μποροΟν νά πιέσουν καί νά έΕασφαλίσουν 

εΙδική μεταχείριση. Ή Ισότητα των πολιτών θά έχει αποκατασταθεί 

όταν δέν υπάρχει πιά γιά κανέναν χαμένος χρόνος σέ άσκοπη αναμονή. 

·/· · 
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II 

Οί Δημόσιο», υπάλληλοι καί υπάλληλοι νομικώνπροσώπων δημοσίου δικαίου. 

(ν. η. 5,6.) 

*Η ριζική μεταρρύθμιση τϊϊςδημάσιας διοίκησης δέν μπορεί νά πραγματο

ποιηθεί χωρίς τή βελτίοιση τη"ς θέσης καί τήν καλύτερη μόρ<ί>ωση των δημο

σίων υπαλλήλων καί των υπαλλήλων ν.π.δδ. 

Θα επιδιωχθεί ή ενιαία ρύθμιση τ % δημοσιοϋπαλληλικής σταδκ 

αέ δλβς τίς δημόσιες υπηρεσίες καί τά ν.π.δδ. Οι κανόνες για τό ποιος 

θά προσλαμβάνεται σάν δημόσιος υπάλληλος καί ποιος μέ σύμβαση ίδίωτι-

κο$ δικαίου θα είναι σαφείς καί θα εφαρμοσθούν αυστηρά. Οι σημερινές 

ενδιάμεσες καταστάσεις (έκτακτοι υπάλληλοι) θά καταργηθούν. Οί έκτα

κτοι υπάλληλοι, πού Ιχουν τά νόμιμα προσόντα θά μονιμοποιηθούν. ΟΙ 

υπάλληλοι ν.π.δ.δ. θά έβισωθοΟν μέ τους δημόσιους υπάλληλους. Οί 

δημόσιοι υπάλληλοι τοδ πρώτου βαθμού θά προσλαμβάνονται μετά άπό ενι

αίο διαγωνισμό γιά όλες τίς υπηρεσίες πού θά διενεργείται κατά κύκλους 

ειδικοτήτων (νομικός, οίκονομικός κ.λ.π.Κ Σέ κάθε βαθμό τη"ς δημοσιο

ϋπαλληλικές Ιεραρχίας θά είναι δυνατή ή κάλυψη θέβεων αέ καθωρισμένο 

ποσοστό δχι μέ προαγωγή άλλα μέ πρόσληψη νέων προσώπων ώστε $ δημόσίβ, 

διοίκηση νά μπορεί νά αποκτά νέες δυνάμεις μέ υψηλή κατάρτιση. 

01 δημόσιοι υπάλληλοι θά πρέπει νά διαθέτουν υψηλή γενική μόρφωση» 

πού θά τους επιτρέπει νά ανταποκριθούν στίς ανάγκες διαφόρων υπηρε

σιών. Γιά νά περιορισθεί ή έΕειδίχευση, νά Ρ-ελτιωθοΟν οί δυνατότητες 

προαγωγές, νά αποκτήσει ή δημοσιοϋπαλληλική σταδιοδρομία μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον θά διευκολυνθεί ή μετάθεση άπό ύπηρεσάα σέ υπηρεσία. *Η 

συνεχής εκπαίδευση καί έπιμόρωωση θά πραγματοποιείται στά πλαίσια 

τΙ{ς γενικές πανεπιστημιακβς παιδείας. *• βίδική ανώτερη σχολή δημο

σίων ύπαλλήλω^°πρφγραμΐ!Λτίζεται σήμερα, σκοπό έχει τήν εκπαίδευση 

των υπαλλήλων στην υποταγή καί τόν κσνφορμισμό. 

Γιά τους δημόσιους υπάλληλους θά ίσχυει ενιαίο μισθολόγιο. Οί μισθοί 

θά αναπροσαρμόζονται μέ βάση τήν αύΡ,ηση τοΟ τιμάριθμου. "?ό ί5ιο θά 

ισχύει γιά τό "έφ'άπας" πού χορηγείται αέ δσουν άποχωροΟν άπό τήν υπη

ρεσία. Οί βασικοί μισθοί θά βελτιωθούν όπως καί τά οίκογενειακά επιδό

ματα ώστε νά*εξασφαλισθεί ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης γιά κάθε 

οίκογένεια. 

Σέ κάθε δημόσια υπηρεσία θά δημιουργηθούν επιτροπές υπαλλήλων πού θά 

συμμετέχουν ι»τ£ς αποφάσεις., πού άφοροϋν τίς συνθήκες δουλείας καί 
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τά θέματα του" προσωπικού (προσλήψεις, μεταθέσεις, ρτκχχγωγές, Η.λ.π.) . 

Ε€ συνεργασία μέ τίς επιτροπές υπαλλήλων καί τά συνδικαλιστικά όργα

να Μ άπονέμωνται χρηματικές άμοιρες σέ περιπτώσεις £δια£τερης Από

δοσης ή προτάσεων για τή £*ελτ<(οση τη*ς λεετουργίας τη*ς διοίκησης. 

01 δημόσιοι υπάλληλοι θά μποροΟν νά συμμετέχουν ελεύθερα στην πολι

τική ζωή, νά συμμετέχουν σέ συνδικαλιστικές οργανώνεις γιά τήν προάσ

πιση τ<3ν ύλιχων τσυςσυμς>ερόντον καί σέ πολιτικά κόμματα η* οργανισμούς. 

'άά μπορούν-\>ά εκφράζουν ελεύθεοα τή γνώμη τους καί νά συμμετέχουν σέ 

δημόσιες συζητήσεις γ£<» βπό τους τρόπους βελτίωσης ττ!ς λειτουργίας 

της υπηρεσίας τους. 
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1 1 1
 · !».. *&>ΛΒ«Ρ3Μ™1 οργάνωση. Ή Τοπ*2«06τ^>ο&3σϊΐ 

τό αυταρχικό κράτος συγκεντρώνει δσο τό δυνατόν περισσότερες εξου

σίες στή κεντρική διοίκηση. "Ετσι. μπορεΕ νά ελέγχει πιό αποτελεσμα

τικά τόν κρατικό μηχανισμό σ* ολόκληρη τήν επικρατεί. "Κτσι μπορεΓ 

νά στερεί τους πολίτες τή δυνατότητα τή*ς συμμετοχές: στίςάποφάσεις 

γιά τίς υποθέσεις τους. "β "υδροκεφαλισμός" τη*ς Αθήνας βέν οφείλε

ται σέ λανθασμένη αντίληψη για τή σχέση κέντρου καί περιφέρειας. 

'Οφείλεται σίή συνειδητή προοπάΰ-εια τί?ς μεγαλοαστικη*ε καί μεταπρα

τικής τά£ης, πού εξουσιάζει τό τόπο, να Ιδρειώσει μέ τόν πιό αποτε

λεσματικό τρόπο τήν κυριαρχία «Η! παν·> σ'δλόκληοο τήν οικονομική 

καί πολιτική* ζωή. Στό σημερινό σχ-ίίμα περιφερειακής όργάνωςης ο4 νό

μοι εΕναι Απλές διοικητιές διαιρεθείς, οι νσμόρχες τοποτηρητές τη"ς 

κυβέρνησης, ο{ δήμοι καί ο Ι 7ίοινόιιητβς ελεγχόμενα δργανο* γιά την αν

τιμετώπιση δευτερευόντων θεμάτ<-·>ν σέ τοπικό επίπεδο. -ιότερα είχαν 

γίνε» προσπάθειες, όπως π.χ. από τό σύνταγμα τοΟ 19'?7, γιά τή δημι

ουργία τοπικές αυτοδιοίκησης μέ ουσιαστικές αρμοδιότητες. *κ δεξιά 

ματαίωσε δμως πάντα κάθε τέτοοπι Ιξέλιξη, Τά αποτελέσματα είναι φ-ανε-

ρά σ'δλους μας. 

*• ελληνική ύπαιθρος φθίνει. Πολλά χωριά δέ διαθέτουν κάν τόν απαραί

τητο γιά τή ζωή οτό χωριό εξοπλισμό (δρόμο, ηλεκτρικό, σχολεΕο, τη

λέφωνο) . Ετίς κωμοπόλεις κάθε πιό σημαντικό περιστατικό τί̂ ς καθημε-

ρινβο ζωή*ς συνοδεύεται άπό ταζεΐδι στην * Αθήνα ή στή πρωτεύουσα τοΟ 

νομοϋ γιατί λείπουν σχολεία, νοσοκομεία καί κρατικές υπηρεσίες μέ 

δικαίωμα απόφασης πάνω σ'ένα θέμα. Στίς μεγάλες πόλεις δημιουργούνται 

συνοικίες όπου έχει κάόει κάθε μορφή συλλογικής ζ,ωΤ\ς, καί 6 πολίτης 

ζει αλλοτριωμένος ο'&να. ανώνυμο ΐςληθος *μέ άγχος καί . μέ συνεχή τα

λαιπωρία. 

Τό σημερινό σύστημα περιφερειακές οργάνωσης χρειάζεται ριζική αλλαγή. 

Σκοπός τη"ς αλλαγές δέν θά πρέπει νά είναι μιά ακόμη αποκέντρωση, πού 

όπως οι τόσες άλλες πού έγιναν όδηγεϋ μόνο σέ μετάθεση τ©ν υπηρεσιών 

καί γραφείων στή περιφέρεια. Χρειάζεται μιά νέα πολιτική γιά τήν άσ

κηση ττ|ς εξουσίας στην επικράτεια μέ στόχο: 

α) Νά ενισχυθούν απέναντι στην κεντρική κρατική εξουσία οί οργανι

σμοί τοπικές αυτοδιοίκησης, ώστε νά αποκτήσουν τή δυνατότητα ν* 

αντιμετωπίζουν αυτόνομα ναι χωρίς περιορισμούς τά προβλήματα τοδς. 

β) ίίά ' εξασφαλισθεί: ή δσο τό δυνατόν πλατύτερη συμμετοχή των πολιτών 

στην αυτοδιοίκηση, ώστε ό κάθε πολίτης νά έχει τό δικαίωμα καί τή 
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$) δυνατότητα νά προβάλει τά αιτήματα του καί να αργάζεται, γιά τήν 

επίλυση τους. 

Υ Χ Σέ πάθε οργανωτικό επίπεδο ο£ αποφάσεις νά παίρνωνϋαι άπδ σώμα πού 

εκλέγεται, καί ή διοίκηση νά καθοδηγείται καί ελέγχεται, άπό βργανο 

πού νομιμοποιείται δημοκρατικά. 

Μόνο αν υλοποιηθούν αότοί οΙ στόχοι θά τεθεί τέρμα μιά γιά πάντα στό 

αυταρχικό κράτος, θά μεταβληθεί ή δόμηση τη"ς κρατικές εξουσίας καί 

θα μεταφερθεί η εξουσία στους πολίτες, στή βάση. 

Γιά νά πραγματώσει τη νέα περιφερειακή οργάνωση τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά επι

διώκει τή δόμηση της κρατικής εξουσίας σύμφωνα με τίς ακόλουθες άρ-

χές* 

1. *Η κεντρική κρατική εξουσία θά είναι αρμόδια γιά όλα τά θέματα, 

πού πρέπει νά ρυθμ«αθοΰν ενιαία γιά όλη την επικράτεια, τέτοια 

θέματα π.χ. είναι ή εξωτερική πολιτική, η αμυντική πολιτική, ή 

γενική οίκονομική πολιτική καί ιδιαίτερα τά θέματα τά σχετικά μέ 

τό νόμισμα κα£ ταύςδασμούς, ή αστική νομοθεσία, ή ποινική νομοθε

σία. '• κεντρική κρατική*εξουσία στους υπόλοιπους τομείς θά εκδί

δει γενικές κατευθύνσεις, νόμους*»πλαίσια, ύποδεί^δίς γιά τή δια

δικασία, πού θά πρέπει νά ακολουθείται κατά τή λήψη τ~>ν αποφάσεων 

ώστε νά συμμετέχουν Ολοι οί . ενδιαφερόμενοι. ®£ είναι έτιίσης 

αρμόδια γιά τόν συντονι^ .ν ενεργειών των οργάνων τη> αυτοδιοί

κησης καί τήν ένταζή τουςσέ γενικά προγράμματα πού θά Ι̂ ασ.-̂ αλίδουν 

την ίση ανάπτυξη Φλων των «ερίφερειων της χώρος. 

2, *Μ χώρα θά χωρισθεί σέ περιφέρειες. *Η περιφέρεια θά αποτελέσει 

νέα μονάδα αυτοδιοίκησης καί διοίκησης. υά καλύπτει τήν έκταση 

περισσοτέρων νομών πού παρουσιάζουν ίδιαίτερα χαρακτηριστικά καί 

προσδιορίζουν έτσι κοινά συμφέροντα του πληθυσμοΟ. 

*Η περιφέρεια θά είναι αρμόδιο, γιά τή ρύθμιση κάθε θέματος, πού 

δέν είναι αποκλειστικές αρμοδιότητας τ^ς «εντρικ^ς έ£ουσίας. βά 

έ«κχρμόζει καί θά πραγματώνει τους νόμους πλαίσια καί τίς γενικές 

κατευθύνσεις έξειδικεύοντάς τους καί προσαρμόζοντας τους στά τοπι

κά δεδομένα. *Η περιφέρεια π.χ. θά αποφασίζει γιά τόν τρόπο υλο

ποίησης τοδ γενικοδ προγράμματος τί»ς παιδείας, τη*ς όγείας, των συγ

κοινωνιών, στό επίπεδο της. "Η περιφέρεια θά συμμετέχει στην εκ

πόνηση τών γενικών προγοαμμάτων καί θά συντονίζει τή δραστηριότητα 

τών νομών. Θά συμμετέχει ατή διοίκηση καί στον έλεγχο τη'ς λειτουρ

γίας τών κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων, πού βρίσκονται στό χώρο 

της. 
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*?-? περκρέοεια διοικείται από περίφ&ρειακδ συμβούλιο ποό εκλέγεται 

6π6 τους πολίτες τί1ι.; περιφέρειας με καθολική" Φη«ο«αρία καΙ αναλο

γικό σύστημα Ικκρο * ης. 'Γκτελεστικό :£ναι πε ρ ι φέρε ιαι 

επιτροπή,, πού εκλέγεται άπδ τό συμβούλιο. 

*Η περιφέρεια 84 £χει δικούς της πόρους, Ε*αυτήν ©α περιέρχεται 

ποσοστό
1
 των γενιπον φδρων, ποΰ δά πληρώνουν οι κάταικο£ τη:;;. *Ι

Τ 

κεντρική κρατική * ;ουκ ', • '•'. φροντίζει σέ συνεργασία μΙ τίς περι-

φέρ- ι *ιά την ' «χμή τν>ν τίό-' ΓΓ« ν*. ύποί.ΐοηθηνσΟν στην 

ανάπτυξη του·;; καί οί οικονομικά πυ
1
 καθυστερημένες περιφέρειες. 

Σέ αλς;;; τίς κοινωνικοποιημένες έ"-->•)ι~?.̂~ έπΐχεΐρή€ ·,ί οτ··«>ς δημό

σιους οργανισμού (γάζονται σέ εθνική κλίμακα δά ύπάσχσυν στο
1 

έπίπβοο τη-π πεοΐφέρ ι διευθύνσεις ρ£ ευρύτατες Αρμοδιότητας. Ή 

οργάνωση της περί "
;
 - διεύθυνσης ι * "-έπε ι να εξασφαλίζει τήν 

συμμετοχή τφν Ι Ε " ι | ! ι ί.ιας στή
1
 λήφτι των άποΦοσε&ν* 

*Η περιφέρεια υά έχτ ;•·•• Αιτιατική* δραστηριότητα. ' * πρέπει 

νά ανάπτυξε ι τύπο, δέατρο καί νά συμμετέχει ατά έθνικ-' προγράμμα-

τα της τηλεόρασης καΙ του ραδιόφωνου. 

ηπος καί " *, ·*
τ
,,χ̂  :̂ | είναι τό βασικό κύτταρο τοπικής αότο-

διοίκησης· 

α) *0 δήμος καί ή κοινότητα θά έχουν τά δικαίωμα στά πλαίσια των 

κατευθύνσεων ν.'ϊς περιφέρειας νά ρυθμίζουν μέ απόλυτη πρωτοβου

λία τίς ύποθέσεββ τους. βα είναι αρμόδιοι γιά τό χειρισμό δλων 

των τοπικών προβλημάτων ΟΓως ../.π. χ. θεμάτων ύδρευσης, άκαχέτευ-

ς
#
 πολεοδομίας, οΙκισμού, τουριστική ..ιτικης, ην ίας 

του «υσικοο «χί νιστικου περιβάλλοντος,-_-_,_-_ .^συγκοινω

νιών, &στυνομ£β ;. 

"ϊ τοπική αυτοδιοίκηση θά αποκτήσει διοικητική αύτατέλεια. Θά 

Ρ καταργηθούν ο£ ,υινοί προκαταρκτικοί βλεγχαι, οι έλεγχοι 

σκοπιμότητας ην,Ι ο| πειθαρχικές βιώνεις ποόπεριορίζουν κάθε 

πρωτοβουλία.
 !
 ·~γχος δταν αποδεικνύεται αναγκαίος ϋά διενερ

γείται έκ τον υστέρων, δα έχρορ<Ί μόνον μή νόμιμες αποφάσεις καί 

Μ κραγκατοκοιεεται άαό τίς δικαστικές αρχές. 

@| *Η σημερινή Αδυναμία των δργανίομ&ν τσπΐπΙ|ς Γ·ύτοίΗ οίκηση ς οφεί

λεται στην έλλειψη π4ρ«#ν. 'Ττοός δργανισμούο τοπικές αύτοδ ι οίκη

σης θά περιέρχεται αχ*εύθε(ας ποσοστό τ·>ν τ;~νικδν Φ^ρβη ποΰ Ι ' 

διαφέρει ανάλογα με'τό είδος τδϋ '-οόρουΛί,εγσλότερο; ποσοστά Ι ' 

τό φόρο 6§ι«0Β£ΐβ£
<
 μικρότερο ποσοστό από τό φόρο έπί τΙΙς προστι-
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θέμενης άξίας)καί οι τοπικοί φόφοι (π.χ. φόρος εγκαταστάσεως). 

01 οργανισμοί τοπικές αυτοδιοίκησης θά μποροΟν να αναπτύξουν 

οικονομική δραστηριότητα (π.χ. τοπικές επιχειρήσεις όπ<ι>ς ξενο

δοχεία) καί νά διαχειρίζονται ελεύθερα τους σχετικούς πόρους 

τους. Θά Ιδρυθούν σέ περιφερειακό επίπεδο ειδικοί οργανισμοί 

γιά τή χρηματοδότηση των έργων υποδομές σέ τοπικό επίπεδο. 

γ) *Η ραγδαία χειροτέρευση της ποιότητας ζωής στίς πόλεις οφεί

λεται στό ότι ίδιώτες επιχειρηματίες ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα 

τίς δραστηριότητες πού καθορίζουν τήν ποιότητα ζωής (π.χ. 

τίς συγκοινωνίες,τους οικισμούς, τήν αναψυχή). Μιά πού κριτή

ριο τους είναι τό κέρδος αδιαφορούν γιά τίς συλλογικές ανάγ

κες. θ£ μεταρρυθμίσεις πού προτείνονται γιά τή βελτίωση τή*ς 

ποιότητας ζωής καί πού αναλύονται σέ Ιδιαίτερα κεφάλαια θά δώ

σουν στην τοπική αυτοδιοίκηση τά μέσα νά επηρεάσει αποφασιστι

κά τή διαμόρφωση τοΰ περιβάλλοντος μας. Π.Χ. ό έλεγχος των 

αγοραπωλησιών αστικής γής, ή ολοκληρωμένη μελέτη σέ κάθε πόλη 

τής πολεοδομικής προοπτικής, ή επιβολή φορολογίας στους 

κερδοσκόπους θά επιτρέψουν στην τοπική αυτοδιοίκηση τήν εκτέ

λεση έργων πολεοδομικής αναμόρφωσης καί ανάπτυξης. 

δ) Ό Κώδικας Δήμων καί Κοινοτήτων θά αναμορφωθεί γιά νά άξασφαλι-

σθεΓ ή δημοκρατικώτερη λειτουργία τΐΐα τοπικές αυτοδιοίκησης. 

Τά δημοτικά καί κοινοτικά συμβούλια θά είναι τά αποφασιστικά 

όργανα αρμόδια νά επιλύσουν όλα τά κρίσιμα γιά τό δήμο ή τήν 

κοινότητα ζητήματα. *0 δήμαρχος ή ό πρόεδρος τής κοινότητας 

θά είναι τά εκτελεστικά όργανα τών αποφάσεων τού συμβουλίου. 

Σέ κοινότητες μέχρι 1000 κατοίκους κυρίαρχο όργανο τής κοι

νότητας θά εΐναι ή γενική συνέλευση τών πολιτών πού έχουν 

δικαίωμα ψήφου. Ετους δήμους μέ πολλές συνοικίες όπως π.χ. ή 

"Αθήνα θά πρέπει νά υπάρξει καί σέ συνοικιακό επίπεδο αυτοδιοί

κηση (αίρετά συνοικιακά ουμβούλια μέ συγκεκριμένες αρμοδιότητες). 

Γιά νά συμμετέχουν οι πολίτες στή λήψη τών αποφάσεων πού τους 

αφορούν άμεσα, Μ ακολουθηθούν καί στην τοπική αυτοδιοίκηση 

οί κανόνες γιά τόν εκδημοκρατισμό τής διοίκησης. »ά δημιουρ

γούνται επιτροπές μέ συμμετοχή τών ενδιαφερομένων - π.χ. θέματα! 

σέ πολιτιστικά, πολεοδομικά οίκιστικά - θά πραγματοποιούνται 

δημόσιες έρευνες καί συζητήσεις, δημοψηφίσματα πρίν από τή 

λήψη σημαντικών αποφάσεων ίδίως σέ πολεοδομικά θέματα, θά επι

διωχθεί δ συνεχής διάλογος μέ τίς διάφορες ενώσεις προσώπων 

καί τά σωματεία πού επιδιώκουν τή βελτίωση τής ποιότητας ζωής. 
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ε. Τό άζίωιια τού δημάρχου τού προέδρου τΐίς κοινότητας καί 

τού δημοτικού συμβούλου είναι σήμερα τιμητικά καί Αμισθο. 

Ή ρύθμιση τούτη περιορίζει τη* συμμετοχή στη"ν τοπική αυτο

διοίκηση όσων δέν διαθέτουν υψηλά είσοδήματα καί συνεπάγε

ται τήν ευκαιριακή μόνο ενασχόληση των εκλεγμένων μέ τίς 

υποθέσεις τής κοινότητας ή τού δήμου τους. Πρέπει νά εξα

σφαλισθεί: ή χορήγηση αποζημίωσης σέ όσους δέν έχουν τήν 

οίκονομική ευχέρεια νά ασχοληθούν ταυτόχρονα μέ τό επάγγελμα 

καί τήν αυτοδιοίκηση, νά τους παρασχεθούν δυνατότητες επι

μόρφωσης καί επαγγελματικής επανένταξης, γιά νά συμμετάσχουν 

στην αυτοδιοίκηση καί οί μή προνομιούχοι. 

Γιά νά αντιμετωπίσει ή τοπική αυτοδιοίκηση τήν Αποστολή της 

Ιχει ανάγκη άπό εξειδικευμένο διοικητικό καί τεχνικό προσω

πικό. 01 υπάλληλοι των δήμων των κοινοτήτων θά εξομοιωθούν 

προς τους δημόσιους υπάλληλους ίβιαίτερα στά θέματα τού 

μισθού, τής επιμόρφωσης καί των προαγωγών. 

*Η λύση πολλών προβλημάτων της τοπικές αυτοδιοίκησης προϋποθέ

τει τή συνεργασία περισσοτέρων δήμων καί κοινοτήτων. Ή συνερ

γασία τούτη καί ή δημιουργία ενώσεων δήμων καί κοινοτήτωνθά 

ενισχυθεί:. *Η δημιουργία πολλαπλών επιπέδων αποφάσεων μπορεΕ 

όμως νά έχει οάν αποτέλεσμα τον περιορισμό της «μβσης συμμετοχές 

των πολιτών καί τή συγκέντρωση τής εξουσίας σέ τεχνοκρατικούς 

μηχανισμούς. Γιά τούτο οι ενώσεις δήμων καί κοινοτήτων πρέπει 

νά έχουν αρμοδιότητες καθωρισμένες, νά ασχολούνται κύρια μέ τήν 

εκτέλεση έργων υποδομής πού ΑΜφ αφορούν περισσότερους δήμους 

ή κοινότητες σέ καθαρισμένη γεωγραφική περιοχή. 

*0 νομός θά εξακολουθήσει νά υπάρχει, σά διοικητική διαίρεση, 

βά αποτελώ όμως καί τό δεύτερο βαθμό τής τοπικής αυτοδιοίκησης. 

*0 νομός θά διοικείται άπό νομαρχιακό συμβούλιο, πού θά εκλέγε

ται σέ καθολική ψηφοφορία μέ αναλογικό σύστημα εκπροσώπησης. 

Εκτελεστικό όργανο θά είναι ή νομαρχιακή επιτροπή. Τά νομαρχια

κά όργανα Μ &ϊεο<?ασί£ουν πάνω στά θέματα, πού χρειάζονται λύση 

στό νομαρχιακό επίπεδο", θά συντονίζουν τή δοαστηριότητα των δή

μων καί κοινοτήτων, καί θά παρακολουθούν τήν εκτέλεση των γενι

κών νομοθετικών καί διοικητικών μέτρων τής κεντρικής κρατικής 

εξουσίας ή τί|ς περιφέρειας στό επίπεδο το® νομού. 

./.. 
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IV 

ΤΑ Σώματα Ασφαλείας 

Τά σώματα ασφαλείας άπό δργανα παρακολούθησης ττ̂ ς πολιτικές δραστη

ριότητας των πολιτών καί επιβολές τών πολιτικον άπόΦεων τ?!ί: δρΗι&ς 

πρέπει νά στροφοΟν στην κύρια αποστολή τους τη διαφύλαξη τής δη

μόσιας τάξης καί τήν καταπολέμηση τοΟ εγκλήματος. 

Για τούτο θά πρέπει νά ληφθούν και έ&ώ τά μέτρα πού προτείνονται 

γιά τίς ένοπλες δυνάμεις ώστε τά σώματα ασφαλείας νά £ρίσκωνται 

κάτω άπό τόν συνεχή καί πλήρη έλεγχο τηχ νόμιμα εκλεγμένης πολιτι

κές ηγεσίας» νά είναι πολιτικά ουδέτερα, νά αποκτήσουν δημοκοατική 

οργάνωση και οι άνδρες τους νά έχουν τις ίδιες ελευθερίες μέ τους 

υπόλοιπους πολίτες. Επιπρόσθετα! 

Τά σώματα ασφαλείας Μ αναδιοργανωθούν σΙ περιφερειακή Βάοη καί θά 

ύπάγωνται στην περιφερειακή διοίκηση» Θά επιδιωχθεί * »Λα·Ήιιαίσ 

συγχώνευση τους. &ά απαλλαγούν, άπό τήν κηδεμονία τού στρατού. 

Κατά τήν εκτέλεση των καθηκόντων τους θά συνεργάζονται μέ τά πρωτο

βάθμια δργανα τη"ς τοπικές αυτοδιοίκησης. "Η οργάνωση των σωμάτων 

ασφαλείας θά αναμορφωθεί: μέ πρότυπο τις υπηρεσίες τΐ|ς διοίκησης καί 

όχι τίς υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων. Γιά τους άξιο>ματιχούς των 

σωμάτων ασφαλείας θά ίσχύουν οι δημοσιοϋπαλληλικές ρυθμίσεις. 

θά εξοπλισθούν μέ τά απαραίτητα μέσα γιά τή δίωξη τοΟ εγκλήματος. 

Κεντρική κρατική υπηρεσία θά είναι υπεύθυνη γιά τόν συντονισμό 1 % 

δίωξης τοδ εγκλήματος σ'ολόκληρη τη χώρα. 

*Η ανάθεση οτά σώματα ασφαλείας τού έλεγχου τίίς οικονομικές δρα

στηριότητας (π.χ. έλεγχος συναλλάγματος αγορανομικός έλεγχος) έχει 

σάν αποτέλεσμα πρόσωπα χωρίς τήν απαραίτητη εκπαίδευση καί Ικανό

τητα καί οργανισμοί πού είναι ακατάλληλοι γιά οικονομικό έλεγχο 

νά προβπαθοΰν τίς περισσότερες φορές χωρίς Ικανοποιητικό αποτέλεσμα 

νά επιβάλλουν τ$ν τήρηση του νόμου. Οί δραστηριότητες πού έχουν 

σχέση μέ τήν οικονομική ζωή θά αφαιρεθούν άπό τά σώματα ασφαλείας 

καί άλλες ειδικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσία διώξεως λαθρεμπορίου) 

καί θά ανατεθούν σέ είδικό σώμα ελέγχου τη*ς οικονομικές δραστηριό

τητας δοτέ έφεξες πρόσωπα κατάλληλα εκπαιδευμένα νά έΕασφαλίσουν 

ουσιαστικό έλεγχο. 
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V 

Τά Μέσα Μαζικής 'Βνημέρ&χτης 

Σήμερα τά μέσα μαζικές ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) 

βρίσκονται, ατά χέρια Ιδιωτών επιχειρηματιών πού ελέγχουν τήν πλη

ροφόρηση σέ τρόπο ώστε νά διασφαλίζουν εξουσία καί κέρδη στά χέρια 

τοΟ κράτους πού τά έχει μεταβάλλει σέ μέοα προπαγάνδας του άστιποΟ 

συστήματος καί τί|ς κυβέρνησης τ?ίς δεΕιας. Γιά νά γίνουν ό τύπος, 

ή τηλεόραση, τό ραδιόφωνο όργανα πληροφόρησης, παιδείας, διαλόγου, 

πολιτιστικές ανάπτυξης πρέπει: 

α. νά παύσουν νά έλέγχωνται άπό ίδιωτικά συμφέροντα. Τούτο Ισχύει 

επίσης γιά τήν τηλεόραση καί τό βαδιόφωνο, πού ανήκουν μέν στό 

κράτος άλλ*εξυπηρετούν τή δραστηριότητα ιδιωτικών επιχειρήσεων 

(π.χ. εταιρειών παραγωγές δίσκων, παραγωγές τηλεοπτικών προγραμ» 

μάτων) καί εΖναι στενά συνεμένα μ*αυτές. 

β. νά εξασφαλίστε Ε ή πρόσβαση σ'σύτά δα&ν τό δυνατόν περισσοτέρων 

τάσεων τη"ς κοινές γνώμης (κατοχύρωση τοΟ πλουραλισμού). 

γ. νά καταργηθεί ή λογοκρισία. Απαγορεύσεις είναι δικαιολογημένες 

μόνο γιά τήν προστασία τών νέων άπ/ αεόματα πού εξυμνούν 

τό έγκλημα, μοροέρ αντικοινωνικές στάσης κ.ο.κ, 

δ. νά προωθηθεί ή αυτοδιαχείριση. 

Γιά νά πετύχουμε τους στόχους τούτους. 

1. Θά ενισχυθεί ή έκδοση έντυπων άπό συνεταιριστικές οργανώσεις 

δημοσιογράφων. Τό κράτος θά παρέχει γιά Λριοιιένσ χρονικό διάστημα 

όχι μόνον κεφάλαια αλλά καί χαρτί, τή χρήση τυπογραφείων καί υπη

ρεσία γιά τή διάθεση τών έντυπων. 

2. Θά χρηματοδο#ουντα® έντυπα, τά οποία συγκεντρώνουν ωρισμένες 

προϋποθέσεις, πεύ διασφαλίζουν τόν περιορισμό τής επίδρασης τών 

ιδιωτικών συμφερόντων. Τέτοιες προϋποθέσεις μεταξύ Λλλων είναιί 

α. '&ομική μορφή πού εξασφαλίζει τή σχετική ανεξαρτησία τών συντα-

Κ3Βδ κτών απέναντι σέ όσους χορηγούν τά κεφάλαια (συμμετοχή τών 

συντακτών στό κεφάλαιο τήΓ εταιρείας κατά ποσοστό 51% ή περιο

ρισμός τών δικαιωμάτων τοΟ χρηματοδότη καί εξομοίωση του μέ 

ετερόρρυθμο εταίρο ή ύπαρξη επιτροπής συντακτών, ή όπόία θά 

συναποφασίζει σέ όλα τά βασικά θέματα κ.λ.π. 
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&. Τό περιεχόμενο του" έντυπου πρέπει, νά αναφέρεται σέ ποσοστό 

60% τουλάχιστον σέ είδήσεις πολιτικέ, οίκονομικής, κοινωνικές 

ή πολιτιστικές »ορφή*ς. 

γ. Τά έσοδα άπό τή διαφήμιση νά μήν καλύπτουν περισσότερο άπό 

50% των εσόδων. 

3. θά καθιερωθούν κανόνες, πού θά εξασφαλίζουν τή διαφάνεια στή 

λειτουργία τών έντυπων· Τό κοινό θά πρέπει να είναι σέ θέση νά 

πληροφορείται οποτεδήποτε ποιοί είναι £&ΧΧ$ΜΚ οι χρηματοδότες ενός 

έντυπου, ποιοί βϊναι οΐ συντάκτες του, ποια τά αποτελέσματα τή"ς 

οίκονομικϋς διαχείρισης. 

4. 9ά έπιδιωχθεΕ ή σύνταξη κανονισμοί για τή λειτουργία ίδιωτικδν 

επιχειρήσεων πού εκδίδουν εφημερίδες καί περιοδικά. *0 κανονισμός 

Μ προσδιορίζει τά δικαιώματα τοΟ Ιδιοκτήτη καί των συντακτών στον 

καθορισμό της εμφάνισης καί τοΟ περιεχομένου το0 εντύπου. 

5. Θά ενισχυθεί ό τύπος στίς περιφέρειες. 

6. Θά δημιουργηθεί οργανισμός, πού θά είναι αρμόδιος γιά την ενίσχυ

ση τοδ τύπου. Ετη" διοίκηση του θά συμμετέχουν εκπρόσωποι των ένώ~ 

βεων συντακτών, εκπρόσωπο ι *των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι του* 

οργανισμού* προστασίας καταναλωτών, των συνδικάτων καί των συνεται

ρισμών. "Ο οργανισμός αυτός θά ελέγχει επίσης, άν τά στοιχεία τά 

οποία δημοσιεύουν οί εκδοτικές εταιρείες σχετικά μέ τή χρηματοδότηση 

καί τή λειτουργία τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

7. Ετό διοικητικό συμβούλιο της Ε?Τ (ραδιόφωνο, τηλεόραση) θά συμ

μετέχουν εκπρόσωποι τ<$ν πολιτικών κομμάτων, πολιτιστικών φαβ&&** 

συνδικαλιστικών καί συνεταιοιστικων οργανώσεων, τοδ "Οργανισμού" 

Προστασίας Καναναλωτων. Τό Διοικητικό Συμβούλιο θά επιλέγει τους 

διευθυντές. 

8» *Η ΥΕΝΕΔ θά καταργηθεί! *ίί τηλεόραση ;·:αί τό ραδιόφωνο τίίς 

Υ1ΝΕΔ θά περιέλθουν σέ ψορέα διάφορο τηΊς 1 ΕΡΤ πού θά ανήκει στίε 

περιφέρειες. Τό πρόγραμμα θά συντάσσεται άπό στούντιο στίς περι

φέρειες. 

Τόσο στον περιφερειακό φορέα δσο καί στην ΗΡΤ θά λειτουργεί διαι

τητική επιτροπή, πού θά αποτελείται άπό εκπροσώπους των συντακτόίν, 

πολιτικών, πολιτιστικών καί συνδικαλιστικών ιρορέων, τίίς τοπικές 

αυτοδιοίκησης καί το© *Οργανισμού Προστασίας Καταναλωτών. *Η διαι

τητική επιτροπή θά €χ«ι δικαίωμα παρέμβασης στή διαμόρφωση των 

προγραμμάτων ώστε νά εξασφαλίζεται δ ή δημόσια Ικφραση όλων τ©ν τά

σεων τη*ς κοινές γνώμης. 



Στην ΚΡΤ καί στον περιφερειακό φορέα κανονισμός θά ρυθμίζει κάτω 

άπό ποιες προϋποθέσεις κοινωνικοί φορείς καί ομάδες πολιτών θά 

μποροΟν να εκφέρουν απόψεις, *Η τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο Μ 

πρέπει νά παύουν να είναι αποκλειστικά σχεδόν μέσα προσφοράς θεά

ματος καί μουσικές διασκέδασης άλλα νά γίνουν καί βήματα ανταλλα

γές απόψεων, μέσα δημοσίου διαλόγου. 

9. Τό Άθη«»ΪΜΟ Πρακτορείο Ειδήσεων θά άναμορφωθεε ώστε άπό δργανο 

προπαγάνδας τ<ίς κυβερνητικές πολιτικής νά γίνει δργανο π£ηροφόρη~ 

σης· 

./.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ * 

Μέτρα γ {.Α τήν κοινωνική δικαιοσύνη 

ί^™^.δ^4^3ϋ^2ύνΐΙ 

*Η δικαιοσύνη είναι απρόσιτη σέ πολλούς πολίτες ν*ατί ή προσφυγή 

σ'αύτήν προϋποθέτει φηλά έξοδα (π.χ, αμοιβή δικηγόρου), ελεύθερο χρό

νο κα£ γνώση των νομικών κανόνο̂ ν». Ή δικαιοσύνη δέν είναι αρκετά 

αποτελεσματική γιατί οί δίκες Γααρκσυν υπερβολικά πολύ χρόνο, καί ο£ 

δικαστές άπό προσήλωση στους τύπους παραβλέπουν τήν ούσίά των υποθέ

σεων. Ή δικαιοσύνη λειτουργεί σαν προασπιστής το(ϊ πολιτικού καί 

οίκονομικοδ 8Γ&|ήματος στην δυγκεκριμένη μορφή πού παίρνει σε" κάθε 

Ιστορική φάση δπως έδειξε ή καταδίωξη τών αντιφρονούντων πολιτών στή 

διάρκεια τή*ς διακτατορίας. Σί δλα τοϋτα συντείνουν ή άύβτηρή ίεράρχ«|ή 

οργάνωση πού υποχρεώνει τό δικαστή νά ακολουθεί τήν εικαζόμενη θέλη

ση των προϊστάμενων και τη"ς κυβέρνησης» δ αναχρονιστικός τρόπος οργά

νωσης, ή χαμηλή παιδεία καί ή έλλειψη μέσων. 

Γιά νά γίνει δημοκρατικότερη ή οργάνωση τής δι««οσύνης ι Τό "Ανώτα

το Δικαστικό Συμβούλιο, πού θά αποφασίζει πάνω σέ θέματα σταδιοδρο

μίας των δικαστών θά αποτελείται κατά τό μισό, άπό μέλη πού εκλέγει 

ή Βουλή. *0 Πρόεδρος του θά εκλέγεται άπό τά μέη,η μεταξύ τους. Τό 

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θά άργανωθεϋ σ# τμήματα μέ μεταβαλλόμε

νο σύνθεση. Κάθε τμήμα θά είναι αρμόδιο γιά ένα επίπεδο δικαιοσύνης. 

01 Δικαστές κάθε βαθμοΰ σέ κάθε δικαστήριο συνέρχονται σέ ολομέλεια. 

*Η δλομέλεια αποφασίζει πάνω σ'ολα τά θέματα λειτουργίας τοδ δικα

στηρίου καί κατανέμει τήν ύπηρεύία άν̂ ΐεσα στά μέλη της. 

Ό βαθμός είναι ανεξάρτητος της αρμοδιότητας στό δικαστήριο. Πετα-

£ύ των δικαστών δέν θά υφίσταται Ιεραρχία. 

Γιά ·νά εξυψωθεί τό επίπεδο των δικαστών: 

*Η είσοδος στό δικαστικό σώμα θά πραγματοποιείται μετά άπό είδική τριε

τή επιμόρφωση. 

Οί δικαστικοί θά συμμετάσχουν σέ είδικά προγράμματα εκπαίδευσης, 

ώστε νά άντιλαμβάνωνται τή κοινωνική προβληματική των υποθέσεων, πού 

δικάζουν, νά πληροφορούνται τις συνθήκες στους τόπους δουλείας, νά δια

πιστώνουν τά κοινωνικά αποτελέσματα των αποφάσεων τους καί νά γνωρί

ζουν τή λειτουργία των «υλακων καί αναμορφωτηρίων. 

Γιά νά είναι ή δικαιοσύνη προσιτή στό λαό Ϊ 

Θά οργανωθούν τά δικαστήρια σέ τρότ&ο ώστε δ πολίτης πού καταφεύγει στό 

. / . . 
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Λιχ*ιστί1ρι,?» *4 ιμένα ' ' ι τ.3ν &%@ί$&$%ΰφ ρβρβ&ν 

Ιηπ^ν*-^·^·»», *·? π^*·*?»«<νη γι,4 *4 Ι ει*4 ϊ@μα ΝΛ είναι, όϊ**ς ένα4»£α. 

*β ηροσβολ.4 6ι ν τ υ * ΙΚΜ&4 ετβί 

δ ι , κ α β Τ ^ ' ^ τ--.5-· Τ'*Ύ©-> ^ΎΓΟΙ: ΜΡβρομένοί*. *8 -ίγικι* 

ΕΜΜΗΟΐΛίνη, ϋ «4φβι *6 *?ν; *. >ρ©λ©γιιι!ϊ .-ϊίχησηε. 

Τά ηρωτοί,'άΟμι χ «χ* 0Νηκ»μ*λ4· Ι 1 εαη Μ ^ ^ » « &ΐΜα~ 

οτί^ρια τ ^ ι μ ε λ Ινώνβπο υ '·..* τυνεχ,ριάΓ,εΐ ;"£ ί£ύ\ΤΒ^μ«λίΙ 

τϋΐΐματίΐ» τΛ ητΑΙητ^γ · ·' • * ιραιτίμηβι Ή*· ^-τ','-^.'τη αέ 

&Κλη τιι%ια άλλα. ΜΙ Ι ν ι λ δ β ι ρΐ«τηΐί£ ν4 δΐα#ο*3ά· 

ν,αββί'. ©η-θη-ει·^ Β @ 4 ^ Μ * Μ Ι κα£ τ ά 

τ ε χ ν ι κ ά μέβ»ι γ κ ! τ^ Υ0%©0?5 * • π\ τ#ν ύπο-Μαε^ϊν. 
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«* βίκαιο Ισχυροποιεί: τ ί ε Ιδομέε εΐοοοίαοηε τΐϊε άστικτε τάξηε. *Η 

αλλαγή «Μ Μ ε ίναι ρ α χ ι α ί α . ©4 ο*ιμ&αΙίί£ει μέ τ ί ε μΐίΥαρρυθμίσειε 

ηο4 ΟΜΜΙ6 Μ §χ©ον τβ μετα«^ιιμ&·ει«?μ© τ*ϊε κοινωνίας. *ΑΙΜΜΜΙ μ4γοα 

πρέκει φ ω ς ν& βιευκολύνουν τ#ν 4να6ι<Ι<>*»ρωση τϋε οίκονομικ^ε κα£ 

*©ι\*ωνιμίίε βομίϊε. 

ϊ έ τ ο ι α μίτρα Μ ε ί ν α ι ; 

*Η ΙκΜΟθβρλση τ % νομοθεσίας, δήμερα Ισχύουν πλήθος ύ®ώ δ ιατάξε ις 

«ου ©χι μον© ιιολλέε ιρ©©Ις ά ν τ ι ^ ί ^ ο ο ν &λλ& κύρια Ιχουν δΐϊμιουργι$«** 

«α#«ιγ4ς ^οώρειας Υ&*3 &«© τ£ς Ιοχύοοσες ρυθμίσεις βι^υκολύνοντας 

Ιτο4 γ<ν «8®αι>ρ®σΙα τ*?ς βιοίπη^ηκ· Μ ««ιοιωχθεε ^ ικ«6«ΐΜΜ»£ηο<ι τϋν 

κατεστϊαρμε*ν!ϊΐνΙΙ# αέ 6ι&ρορους νόμους διαν<ΐ£6««ν οέ ε ν ι α ί α κείμενα καί 

δ €ΝκιτηΐΗΠΤ4Μ4 καταταξί! τ^ν II νομ*.μ©ν ροθμίοειαίν σέ βιαφανϋ σύνολα» 

&στε ν4 ©^ευκολύνεται ϋ Ιι*οιΐΥε£α τίϊς ύλης, 

Ετύν τομέα ΤΟ0 ίβιωτικοΟ 6ϋ4€ΐίοι>& ·« αναμορ<ρ*σιι τ©0 ά^τικοβ δικαίου 

<δστε ν4 ιιαρέχει «ροστασία στον καταναλωτή (νέοι καν©ν©ε «Μ& τους Ι ν -

τυπους ©ρους γ@ν συμ|5ί£σ«6ϊν, κανόνες «ού Μ είσαγουν Βι®φθ0β®κ»ί,$β**,& 

©τ4ν Ισχύ το® Αναγκαστικού 6ικα£αι> στύ δίκαιο τδν συμΡ4σεΐ3ίν Ανάλογα 

με τ^ν ©ίΗονομική δύναμτ* τδν ©Όμβαλλομέναν, τϊίχκτεασία τού Ανόμου &κ© 

νους κινδύνους τ$ς Βιομηχανικές «Ιναΐϊτυεης μέ ρητή" ιιαθιέρασιι τ*|ς εύθύνηε 

τ©Θ τιαραγί^ου» τροποποίηση τί |ς νομοθεσίας γι<£ τ ί ς ηωλΛσβιε μ* δόσεις 

κ . λ . π . ) *Β αναμόρφωση τού ο(κογβν·ΜΧΜθΟ δικαίου ϋστε νΛ κατοχυρώνει 

Ή ν Ισότητα τ®ν φύλων καί να διευκολύνει τύ χορήγηση διαζυγίου σ# 

«ερ4"ιιγ*ϊσΐϊ ©ΡΜπνκου* κλονισμού τσΟ γόμου* $ αναμόρξρ»σΐϊ τοβ δικαίου 

τδν οίΐέονομικ&ν συναλλαγή &©τ* νό. ό^γν&ϊρισβεε η ο^μααία * |© έ«ιχβ&·» 

ρήσης «τ«φ> οέιιονομικ?Ί ζ&4, ν& β««|ΐΡ0«6ΐθ<( το δίκαιο τοδ ΑΜξΜ,τοο &ντα-

γονιονοϋ ο# &{ϋαιο ΐϊροοταοίαβ τοβ «αταναλωτϋ # νά !>4«ιΐορφωθ<ξ γό β ί -

« « · "Τ ς̂ &ιοϋηχανΐΜ^ς 4διοκτηο£αε 0ΰμ@»να ιι# τ£ε 4ν4γιι©β -Ε ε̂ οίκβνο-

μικίίε 4«ΙΐΕΤ«ξϊΐε. 

2^©ν τοιιία τ©6 τιοινικοδ 6ϋΐα€οι»« *Η ι*ατ<1ργη®η *«% ^»«τι*κ% τκ»ινϋε 

Μβ®»ιβθ69©ϊ| είδΐϋοΟ &βικ^ικ3ετοε γ&ά Τ€^ς Ραο«νιοι*οόε κολνε©»· *« β!βιχ4 

ηροτ«0έα ^ ν ίίοτίανομικ&ν, τκ»5 «ροβλληηαλ σήμερα 4 ^ *© νομ®, «οέ«ει 

νά &ιιο«τ^0βι &»τϋαροβ ττ^ν δ^εΰαυικιιι τ^ε ηροοτβ«»έαε *ε§ν ηολι.νΟ» 4κλνα-

νγ* «ΗΙ δ*ΒΚβ#&α«ιε ΐΕουοίαε *®ν αστυνομικών οογ^ηκηι. βΒν©»©4 τοβ ά β ι -

κ^ματος τούιοο θΑ ε ίναι δοοι &δ6 αμέλεια $ Ιλλειψη Ι??4Υ%^β^ε βκιτρέ-

«©ιιν τ ί ε ^ι«ρρ©*«ιιε ΐΕοοσίας· *» μ^τάργηο*ι τϋε 6ΜΑΐΜασ<α6 τοδ α^το-

«ρκροο άΐΗκΑματχχ: γ ι α τ £ θΐν ι εχ^χε* οτον κανηγορ6ΐλΙενοτ4 ^«?®Γ©ττιτα 



αωστϋς &«εραοιασης. *• σδνταΕς ΙΐΙβΜ» ©£κονομι»&ν ηαρα0ααε&ν («οθε£α 

γρ©*£μ&ϊν* *6α*&Υ*ι«»ϊ τ©0 κοινοδ, φορολογικές *3ρα@&»εΐ£ «*&*&.), με" 

σκο%ό να άτιοΗοινωνικβτιοιηδοαν ©Ι οέκονομικέα παραΠΛοειπ, $οτε να * α -

ταστ*| δυνατή $ ΙηιβαΜ ο&ΗαοτίΗΟυ χρηματικ&ν ΐϊρ©€ϊτ£μ&ιν*·ϊϊ ματαργτιαίΐ 

άναχρ·*ΐ€ίτικ$ν βιαταξεων (μοιχεία)* *Β τρο«ο£ιι<*?ϊ τ«£ νρμοθ«©£α£ γ ι ά 

τ*ν 3μρλω9«. *1 ρ4«μι<«ϊ τ % «6&«να©£αεϊ *Η πρ©ανοΜρι©ϊΐ γ ι α αδικήματα 

άοτυνομ**3ν κα£ στρατιωτικών ο ί 0αρθ€ «ολιτδν διεξάγεται 4Μ© βικοατι-

κο©ε. *ίί ©ένταξη κώδικα πρ©οτα©£«£ ·©<* περιβάλλοντος. 

Ετ4ν τομέα τίϊε δΐΜ©ν©μ£αε· *Η χορήγηση δννατοτιιταε η©ο©ΐί>ϊ*γΙϊε ©τ* δ ι 

καστήρια ο ! κ&»ε σωματείο ί| ένωση ΐϊ^οο^ϋίΛ», «©6 Ι χ ε ι ©©σταθεί: γ ι α 

Τ4ν «ρβΐίσ&ισϊ* ©νλλσγικδν σνμφεροντίϊν π . χ . {πολεοδομία, κερι0αλλ©ν} γ ι α 

θέματα σχετικά μ4 Υ©*£ ©*©«©$£ το© * *Η β Ι β ι ρ ί Η ν£αε μορΦηε &Υ®«γ«ς 

γ ι α τ$ν €«73<.ΐ)οη &8αιτ*σε&ϊν ενσς συνόλο© ·πρ©©ώκ*κ» < * &γ«γ^ να ασκείται 

&κο Ινα 1 περιοσδτερα ΐφάα&ηα γ ι ά λογαριασμό βλων άκ©μ« κ«£ χωρ£ς τ4 

©υγκατ«§0εσοτ©©ε &©τε τα δικαστ%?ια να ©ταθμ££ει την ιιραγματικ^ Ι * τ α -

βη τϋΰ ©ϊϊάθε©«ις κα£ να α«ο«β©£ζει ©ε ε ν ι α ί α διαδικασία γ ι α ©λο©£ *©©£ 

·» δ^μιονργέ© ταμείου γ ι ά τφ# άπ©εϊΒΐ£*ση θ\*ματ&η» εγκληματικών ενερ

γειών {η*%« σ# ιιεο£πτωση τρασματισμοδ διαβατό© ©ΛΕ© ©φα£ρα) δτβν οΐ 

έγκλτιιιαγέββ ε ί ν α ι άγνωστοι ή χωρίε «ερι©νσ£α. 

1γ@ν τ©ρ£α το© σϋφρ©νι©τικ©0 δικαίου; Τβ σ·#ρονι©τικ© σύστημα δά 

κρ&ιει να ©«©Ροηθεί τ^ν επανένταξη τ©6 »αταδ£κο© ©η|ν «®ιν^ν£α. Με 

γδ ©μαθό τοδτ© ε ίναι αντίθετη δργάν«βσϊΐ Τ^Μ ©©λακ&ν, «©ω &®£νει τον 

©©λακισμένο στ#α χ«*ρ£ε Ιλεγχ© Ιδ©©©*» τϋε διο£κϊ*σηδ τ$€ ««Αακ1|ι:· ο ΐ 

0©ν©1|κε£ πρατησηε θ» μκοροδν να §λ4γχ^νται τ©σ© &«© τ€« δικαστικές 

Αρχές δσ© κα< ά«© τάν "Εκ£τρο«© γίϊν ϋι ι ι ι^ ιΛί ικι το<Ι ι»λ€τη· *ο <ρν-

λακιαμένθ€ Μ νΜορζζ σέ ιεερ£«τωσιι « ε ι θ α ρ χ ι κ ^ τιοινΙ|€ να ιιροα^εΰγει 

σέ βιπαβτ^ γ ι α τφρ Ιηαν&ίριοη τϋβ ονμηερΐί?ιοοα€ τον . 



» 3 § " 

Τ% 94ση Υ@ν γιιναικδν* τ<9ν νέι^ν μα£ τδν ^λικιβιμέν&ιν «τ*ΐ|ν Μ®ινων£α 

μας χαραχγΐϊρ£ζ©»ν χατ«ιπ£ε<ηϊ» εκμετάλλευση, ανισότητα, κραυγαλέες ελ

λείψεις στ^ν Μοιν^ικη* ασφάλισα, «ρατικϋ Α6Μΐ«ορ£α * α ί Μομέε σον-

θΙ&ες &4ϋε· *Β «ατασταση ΤΟ*§ΤΪ| ε ί ν α ι αποτέλεσμα τΐίβ μορφΙΙε τ®ν ο£κο~ 

γενειακ#ν σχ,Ισε^» τ?ϊε οσγανείϊσηε ΥίΙε παραγι*γΙϊε ακοχλειστίίΐα μέ $άση 

το κριτήριο τ%; 4ι«6βοοης, τ % χ«^€β ένβιασμοοε Ι«ι6£β*σϊΐε τ % προσω

πικής «ϋ&φέλεΐας στ© αστικ© σΰσιηομα* Εκοηος μιας κολιτικϋε που νοιά

ζεται γ ι α τον αν&ρ&κο πρέπει μακροπρόθεσμα να είναι. ϋβφ^νισιι τ&ν 

α£τιϋν κ©4 &6%η«**ν στη* σημερινή* κατάσταση κα£ Ρραχυβράθβσμα η προ

στασία τ§ν «1.4 &&&νατων $στε ν& §χ©υν τ£ς_ Ι β ι ε ς δονατότητεε μέ τοός 

€λλβ»*ς «σλ£τεε να £»|σ©«ν μέ ©βϋρέπεια. *π σημερινή νομοθεσία πρέπει 

να μεταρρυθμισθεί: γ ι α να χειρο^ΥΤίθοΟν &λοκληε»ίΤΐϊ#<§ οΙ γυναίκες, να 

μ^ν ε£ναι οΙ ηλ ικ ι^ένοι , απόβλητοι, να &οι#ηΙ*Ό«ν ©Ι νέοι β*#ν α ν τ ι 

μετώπιση γ®ν πρ©αληματ<*ν τ % &3ϋδ· 

Για να πετύχουμε τους στοχσυς τούτους τ© Η&.εο.κ. Μ £*»6Μΐ€*ιι 

1. Γυναίκες* τ^ν άρση τ@ν 6*ακρ£σε*3ν σέ Γ*$ρος τ % γυναίκας στην 

&στΐκ4 ν©μοθεσ£α &στε η πρωτοβουλία καί ή εβ&ονη β* 8λα Μ δέματα 

τϋε ©£*®γένειας ν"άνηκει καί στους δυο συ£ογους· Μ καταργηθεί 

η &ΡΜΥΙΧ4 θέση που δ ί ν ε ι & νόμος στον άντρα, θα κατανεμηθούν 

τα οΙκογενειακα Ραρη ανάλογα μέ την περιουσία τ©§ Κ4&« συζόγσυ, 

ϋ περιουσία που αποκτάται κατ© τη* διαρκε ια τοβ γάμου Μ είναι. 

κοινή* « α ! γ$ν δβο ανζΰγ^^ι, § 3Ηηΐ θβ«ηκ*ς τ^ε ϊ^ο£»αε Μ μαεαθγ^ε€ 
ή ΙδθΐισΙα ι^ν» οτα «α%@§4 Μ ΑβκεΓιαι Μ«Χ£ 4%ό το^ε &ν& γ ο ν ε ί ς . 

Τ^ν ^ 0 ΐ | τδν 5», κρίσεων βτο^ε τότίο-ο*; βουλεν^ς. *Β 4μ0%04 πρέπει 

ν4 ε ί ν α ι | € Ϊ ^ γ ι α €«ΐϊΐε αζ£αε Ιργααέα. ΟΙ περιοριαμβέ ^η^ν ηρβσλιι* 

Φη γιιναι«©ν 3βαβΙ τβοο <ινδ βΐ|μ00ΐο δ»» *α£ α ι ί ε £3ι^εΐΜ4ε έΐΕνχει,-

μέ ενιαδα μα< γ ι ά τα διια <ρΰ&α μριιτ^ρι.α· Για να ΐ«ρ€Κ^ΐ|9εε ^ §££-

ΟΕΟΟΙΙ γ®ν 8Χ£0α ΰικαιωμαΥΰΐν ϋρ^ηβι αε κάθε Ιεραακικ4 Ββίθμίδα β τ ί ε 

^μ4©ι»βε ^ « ^ ε ο ί ε ε ι«α£ ι»ι.ν[ι3νληοιιοϋΐμΙν·6 ΙηιχειβΜίοβλβ να βρβ3Α4~ 

κεται ϋ ΜάλνΦη Δριαμένοο %ΐί.ΘμοΟ θέσεων μέ γυναΕκββ· 

*#ν »αταργΐί|€Βΐ βιαγαεεων* ι κ ^ ^ϋγοΦ» σέ κοινωνιχέε #νΐ«|γΐ|Υε6 

*« αμρλω©»} βα ε ίναι δ«να*^| ®γ©6β τρεΰε «ρώτονε μ^νεε Υ^ε έγιιμμο-

οΰνηε §Φ*ββΜ?» ΗραγματοΐϊΘΐ,εΙγαί. «ατ« απ© (ατρι.»^ §πίΡΛ4Ν*«· 

. / . . 
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€>Ιΐ*©Υ«ν·ΜΙ 

Τη*ν η&οστ&σί®. χϊίς, μ η τ ρ ό τ η τ α · <Λ εργαζόμενες γ υ ν α ί κ ε ς « Ρ < Ϊ Ι * Ι , ν « 

Ιχρϊΐν γή βυναγ&ϊ*ιτ« ν& ΙρτάΕ^ντα^ καί ν ά φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν γ * ά τά α α ι 6 ι 4 

τ©**ς. # 4 δ**μι,©νργϊ|θ«*βν 5ρβφϋΐοί σταθμοί «ττοΰς τ ^ ϊ ο υ ς ©ο»λε*@ς# θ α 

ιιολλίΐηλίκη,ασ&οΟν χά νηπΜχγαγεεα. 

Τ^ν ΑεαοναΛιση ©Ικογενει,ακ% ζ ^ ς χ«*κ»£π δ γ χ ο ς . Χέ «βοάπΜβη Ασβ<· 

1ΜΜΚ τ ο δ ν α ι 6 ι ο 0 θά χορηγείται, ο ' Ι ν α ν 4«6 χοός 0 « ζ # τ ΐ 3 ^ Αδβια μ ! 

αποδοχές . Οί «δρβς τ&ν ν^π&αγ&ϊγϊίίων κα£ τ&ν οχολεί&ιν Μ πρέπει νά 

ποοο^ρρμοοθοΟν στα ωράρια Ι ρ γ ο α ί α ς . *• αχολίΜη ©ογάν&ισιι Μ πρέπει 

ν ά έξ&Οφαλίζει τ η ν α π α σ χ ο λ ι ^ τ δ ν π α ι ΰ ι ^ ν ο τ ό αχαλβΕο σ£ ολ*} τ η 

δ ι ά ρ κ ε ι α τ ϋ ε παθημερινίϊς βοολειέίς τ&ν γονέων. 

ΊΊ^ν ©ιε«Η<§λννση κ«£ 6*«αγν<!!ρι?Ώ τη*ς 1ΐι>ΛΙιΐ6 σ τ * νοιπσ»νρι<β· Οί, 

νοικοκυρές ηού 6έν β ί ν α ι ασφαλισμένες ©Α μποροδν ν έ αύγαο^χΟ,£ζ»νται 

μέ α ν τ ί σ τ ο ι χ η συνεισφορά ^αδ οορέα κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς ασφάλισης* Εέ ©Λες 

τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς *α£ οημοσι^ς Φπηρεσίες Μ π ρ έ π ε ι ν α δημιουργηθούν 

©ονατοτητες μ ε ρ ι κ έ ς ΑηΜ«£Ν·Ι |β Υ%4 νά μπορεί" Α ΥΙΙΙΗΙΙΊΒΙ ν ! £σι*λ*Φει 

επαγγελματικά χαρΊς να, <3Μπγ«τ«ι ή* οίκσγενειπκη' ζ&3& κ<»£ &γ*£α τ η ς . 

#α π ρ έ π ε ι νά ΙιιΐίίΐΝΡΐΙιΐΒθιΐΊ $ &ναληΨη Ι#Φ«κ*£α£&»§ τ»! Υ/ΙΙ1Μ&ΝΜ Μχί μ ε 

τά >%ΐηΗθΜ § ΐ β * # πού Μ δ φ β ί λ ε τ α ι β*4ν ένασχΛ «Μ» υ ! "*πν 

&νατρ©«»| τ ^ ν *αι6ι-3ν. « Ι πρέπει νά έεώοφολισβεϊ | ί»ϊΐαί&εμ<ϊη καί 

§*·*·£*·*«{ της γιΑ να ©ιεΐϋκσλμνθεϊ: η :έιιανΙνγα£ΰ τ η ς *τ$ν 

π»ραγί»γικι1| βιαβικ&σία. 

Φον π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό τ©0 ««ιορολογιμοβ βαροος στην ο£κογ#ν«ια» *Απ<& τ ο -φο

ρολογητέο είσοβηιΐ'χ. Μ ΙιιαΙίΙΚΗνιαι τ ά Ι Η ^ α γι<1 η ! *?ώλα5η τσ$ π α ι -

δ ι ο β μέχρι, ϋ Ιτίΐν κατή τ " " ε ι α τοϋ ^ρβνοο Ιρφα&έι ·-. ϊ ί κ4θε 

μέ31ος τ ^ ς ^^£Ηογ^νε^αε θ ά ίκΐζ{πτετ<χι, -'^ο^^ΆΛ^ητ!,.^ «€οβ§«ηιια ?σο ηρόε 

τΑ *Μχΐ0-«ο 5ρι,ο ?ϊΐ»ντηρή€3©€«, 

Τιΐν Ο&ΜΜΜΙΙΜΙ̂  !=ν£«ϊχ«ση[ ι% ο£«ογ#,νβι,αδ. Οί Ι ρ γ ο β ^ ΐ '". πρ#»>| 

νά ίΟΒΚΐφ^Ιιΐϋ» ατοι'ις Ιογαζθμβνοϊΐ^ | « { «λ€ον του 0 « ϋ χ β β μιοθοΙΙ» 

ίηίΒ^»α% γι,ί1 ^4ί%ε ηαι,δί « ίη^τρέπει, <?τήν οΙιιβ^ΙνΚΜΐ ^Ά ά ν τ * -

Ί 6 ί Λ ί τ ε ρ ϊ ϊ ΐίϊϊμοΥΡΟφν»^ «ολνχι.ι·ή 6έν ε£«Μς άναγί*α£α. *• &«*.·«£ϋ9€ΐη 

ίων συνθηΗΓ™ν £ωίΙίς &*ΐ}γεί" αέ ίΐόέηση τ δ ν γ ε ν ν η θ ε ί ς . 4Κ μεβϊ*-»! Υδν 

γενν4'^ε®ν είναι, 4Λοτέλκίη«* ά£*|8«Η.&εϊϊεββ *&£ κακών όί^ων §Μ#ίι1Ιΐ |6 · 

• 1 · % 
ϊ ^ ν &^«.γν^3ΐ,απη γΙίς ώρί,μόχΓιτί'ίβ ΝβΙ τ ϋ ς εύθύνηε τΙΙς νεολα.Ι'ώε μέ 
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3 · ϋβίωση τ$£ ήλικ£ας ένϊϊλικ£<30ίί£ κα£ χοοήγηοη 6ικ«*ι*δ»«το€ Φή«ρου 1 8 . 

Τήν &ζύαφάλί,αη τ % δυνατάτηναε συμμετοχές τ δ ν νέων σέ κά&ε Ι κ ^ ρ α -

««1 τ % &αΚε του τάκου· Μ έΐϊΐ8ιωχ3>«ϊ! νΑ συμμετέχουν σ€ ©λους τοάς 

κοινωνικούς ψορβίς σέ οκβάθονες £ θ έ σ ν ι ς ν έ ο ι κ«£ ν έ ε ς * &στε ©£ 

κοινωνικοί φορβ£ς νά Ιχοον Φ«&ντ£ληΦη τ*ϊν προβληματισμών κοά Ανα-

κτάσσανται σέ κολιτικΑ~κοινανικά~·κολιτιστικ4 θέμ«γ*ϊ στΑ κλα£σια 

τίΐι; κροσκΑ&ειαε κΑθε νέοι» νά ολοκληρωϋβ£ ηα,ζ νΑ ΑνΓϊ-ρί^ε. *Κ συν

τήρηση 3α©£ζεται κα£ σέήν γΰοοντσκρατ£α, στην <^σκ«τΑίΤΡκτ?ϊ τ*ϊς 

κρ«τοί?*©υλ£ας,, τΙ |ς «κν·αΜώα£« τοο ©Αρρουε μέ Ή ν §ΙΙ<ΙΙΒ§«ΙΊΊΙ *εε£ρα 

*ήλικ καμένων*, "β συντ^ρησ/ι ϋ^λλ ιεργε ΐ τ<δ χΑσρα τ£5ν γενείάν γι,Α νΑ 

συγκβ&ύφει ΰκαρκέές κ ο λ ι τ ι κ έ ς ««£ κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς 6ιΐΜ#0ρέ£. *ϊί κ ο ι ν ω ν ί α 

κοά &6& ©έλσυμε νά δημιουργήσουμε *ιρέτεει νΑ βϊναι, Ανοιχτή στοάς 

νέους προε^νατολιυμούς καύ δημιουργούνται 0*4 § ΐ ϋ Π « — Ι Ι » ΙνταΕιις 

τ δ ν νέ«»ν στΛ καρσγωγι$ κα£ διΑηλασης **ΐε Ι | ρ — — Μ ΐ 0 ΐ ΐ ΐ ϋ | τ ο υ ς . 

Χήν 6ν£σχυση τ 3 ν νέων στην ηρ©στ;<* ***:*. Α τ η " γιΑ ί!υ<Ικτκ£ΐΐ **-αί κ α λ λ ι 

έ ρ γ ε ι α τί$ς ικροσω* ι κΑτητΑε τ©ϋ<:;, Οί άργανισιιο£ τοΐι ικί |ς αβτοβιο£τ«ι-

σης θΑ χρηματοδοτήσουν τη" ϋ ι ι ι ι ΐ ϋ ί ρ τ ί · ηΑψ*β«β* νάΐ ΐ | ΐη*ς ϋθί£ *κ*λλο-

Ύ«ών ν ΐ ϋ ν ι κοά θΑ τα χ*5ιαχ«ιο£ζ©νται, σέ ΥΑ®€ χ ω ρ ι ό , κ ο ι ν ό τ η τ α , συ

ν ο ι κ ί α ηο-ί 64Β*>« ΤΑ κέντρα ΗβΙ ©£ σύλλογοι Μ ε ί ν α ι φορείς, π ο λ ι τ ι 

σ τ ι κ έ ς μόρφωσης κα£ ψυχαγωγ£ας ( Μ τεαη έχουν η . χ . ε ύ κ α ι ρ ε ς ΤιϊΓ;ει-

δι&ν* μηοαικίϊς, κ α ι δ ε £ α ς , $6 δ ι, π θέτουν (Η0λ ι ©# **»**, Ο|3Ν»ΙΜΚΙ γ ι ά δ η -

μ ί α ι ε ς συ£ητΑσε ι*:, γΐΗΐναστ4οια« Οά οργανώνουν » « 8 φ κ « α επιμόρφωσης)· 

Σέδικάς κρατικός Αργανισυ&ς διαρθρωμένος σέ Ι Ν Ρ * Φ · 0 < 1 Μ Μ £ έπ£πβδ©# 

ο τ ^ διο£κηση του 6κο£ου μετέχουν κ«£ ν έ ο ι , 3Α ίιυ©ί3θϊ#βε τη" 

δραστηριότητα τ ^ ν συλλόγων καΙ κέντρων νκοτκτ<*6. ο£ Ι-ηι^οτ^οβις 

Μ χοο»ιγ©0νται κέ 0«ά0Τί «ρέΝ *· ΥΐΑ κάθβ νο«6 κβ^ * { ^ Μ 4 οάμΒαση 

μ Ι κ 4 θ ε οάλλογο· |Ι*οόργανί. :··' §νΐ0Χ#κ% §κ£σ$€ β Ι ^ ^ ν ο μ ι κ ά τ ί ς 

©ι&ρορβς μαζι,κίχ ΟΡΥΪ ' .^-^ΒΙΙ, · · » ν έ « ν , ©τ«^ ΤΟΟΓ €3πι©υ6α^τ ικοάς κα£ 

ιίΛθητικους ουλλάγο·»κ.,·, ΐ·* ι,ίδΛΜέα τ?"ν συ ν β ι » ά τ « ν # « ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ ς 

αυλλόγους· 

«ήν έΙρση τΛν βιβ«ρέαεον οέ ϋ ρ 0 6 τβυ §»4&Ψ κα£ τ ί ν *^4λβιΦη τ % 

Ικμετ4λλ«υ<»ις. ι ό μεγαλύτερο ηο.-ιο<7τό τβυ υ Ι « ν κο4 #ι»γ4?;ονται. ε ί τ ε 

«ττή 3ιο»ΐϊΐχανία ε£τε €«4 049·*χν&> ε£τε ατό χ^^χΙ-ηι 8 ί ν ΐϊίρνίΐνε 

Ακά κα.υ«Αΐ4 έκκα££βοση# κα;. (β€κεΐ9βκι Αηά Μ<Ίνέ#χ κατϋυθυντήριο 

ΐτάοτημα «καγγκλματικοΟ -ίΐροοανατολιομοΟ. Κ(ΜΝΐ υ έ ε ^ δι^^κττίδνβται 

Ανιοιι μεταχε£ρτ)θτι τίίε νβολαέαΐδ μέ τή &ημιουργ£« β ί δ ι κ ^ ν οχέοβων 

γιΑ δοοοε κρωτοαηοοχολοβυται /? μαί»α£νΓ«»ν μέ 6ιοβκκ>α«ιο£{|οεις στοάς 

μΐοΟο^ΐ^ τ % συνθΓ^κς βουλε*^;.» τ ^ ν κοινωνική άαρΑλι*^:. *Η Ανβρ-

, / . . 
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3» γ έ α «α£ ^ηοα«αοχόλϊ|€ϊη χτυτκχει πρώτα &π*δλα τοώε ν4®ι»ς εργαζόμε

νους, ΐ ά φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α * ί| ι δ ι ω τ ι κ ή Ι Μ—ιΙΙίβιιβιΐβ τ·4 ν ο χ τ ε ρ ι ν ά Ε Ι » 

λ ε ί α 4τκ>μυζοϋν τ ό άοτ&ριιμα τΰν γονέων κα£ τ«3ν νέων εργαζόμενων. 

* Ι Ι&φέ&αλη Ι««γγβ 8ϋ»'ΤΙΐι<8 αναγνώριση κ α ι καϊθ?ςύρϋ>ση Τι2ν κτυχ.£ων 

«$¥ άκοφοίτίών τΛν τ ε ^ ν ι ^ ν αχοΜΝ άαοτελοΟν γ»§**ματική καθημερινή 

§1Η§Βΐ#Ια τ·$ν ν&^ν *Ι·Η* . Ι*%4 ν ! ά ν τ ι μ ε τ ί α ι ι ι α τ -,α α ό τ 4 τ*£ «α ινόμβ-

« ι τ ό ΠΑ. ϊΟ.κ. -Μ ϋ4|9βι »ρ§ κά3ε τομέα τ ά 4 £τ Ν &16%Μ4 μ έ τ ρ α . 

©4 6«%μι«ΐΐ0γ4ο*ι 6«ηρ#&£ε£ εκαγγελματίκσΰί ι ιροοανατοΑίαΐ ΐ ·^* ε£&ικβ>£ 

δυνατότητες §κιμόρ< γ*ό ναός νέους £ργα£όμενο«£ (όωρη εργασία* 

Βραδ«νά μαθήματα) Μ . % · 8 . 

τ ή ν καταπολέμηση τικ» «ΜΜΡΜΙ^! ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς * **®ό ε ί ν α ι ά«βτ<§λε« 

βμα Ιλλχ&φης προ·-κν. 9ξί ~ τ ό κοιντανικό περιβάλλον κα£ συνακόλουθης 

τ^σπΐ" φθγ$6* Τά &Μ&Λ090ΐ4β%Λ η ρ έ κ ε ι ν·4, .Ή^τ,ίκολόνσυν την επα,νεντα*-

1η τ ο β νέου στή κΛΐν*ν£α ΝβΙ ό χ ι ν& τόν σπρώχνοον β£ μ ι ! ηβριθω* 

ρ ι α κ ή διιαρ^η* «ο»*» * § · Α Μ Υ Γ Ε πάλι στό Ι γ χ λ ι ρ α * 

• Ηλικιωμένοι 

>α 6 $λΐκΐ«Ν*έν · ν ε τ α ΐ ΐ£;θ»11ΚΡϋι»»#ν6 βββ *ήν ο ί κ ο γ έ ν ε ι - * 

χα£ τή κ ο ι ν » ν £ α . *ϋ έ ν τ α ξ η σ υ ν ή θ η £»έν $ Μ Φ Μ * ( γ ι £ ν*Ι &ντι»τηΜ£«" 

α ε ί τ£ς «όξημέν^-ς &ν&$««€ τ ο « . Νένβι. ν*Ης βηοΜ^βΆί^ηι σ§ $&%.*{ 

πο$ Μ μτιαροΟσβ ν& βροβρΙρβι κα£ έ τ σ ι σκοώχνεται * τ ό «ΕΡ%9έρΐβ· 

ϋ£νβ% &Η0&6 ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή ζ ε σ τ α σ ι ά κα£ 6«$ιιι·ρ$ β#4&ικ€α ««τ5 τη 

χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι . Γ ί ν ε τ α ι £ρμαιο εκμετάλλευσης γιο.τ ι ! θ | φβσικε'ε Ι Ν Μ & Β Ι Ι 

το'α δ£ν επαρκούν γι,·* ν 4 &ντΐμβτ«ικ£«κι ι*όνοε του * $ * κί&θιτμεοινή 

&*! · Ε ί ν α ι ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά β τ ι ο£ " ο ί κ ο ι ΜίΛποΑις" 5χ«υν πολλαπλασίασ

ε* Ε ί ν α ι χαράκτη© ι ί ΐ τ ικΛ 6 τ ι λε ιτουργούν χί·ϊο£ς 

Υ* &€* Φυχολόγα?.ϊ£ * νβσοκο»ει«κό προσωπικό, χορ£ξ: ΊέηίΡΧεφη 

&€ ηρόε »4ρΙη»ι%ΐίΜ(Ρ0ΐι|Β ττοΰ ΓΐΐτοΟν ΜβΙ μηοοοβν «41 β τ τ ί χ α ο ν #κ?ΐι.α-

€ττΐ.ϊίά. ο£ |>^ιι»)ΐΐϋ#ι»| Μβαΐ|γθον Ο&ϋ κοινών ιηά άτοι&χ κολ»*ι ιχροτοδ 

έ α έ ο ΐ ί ε ι 6 προικός θάνατο·.". 

Γ κ ϊ νά. σϊώσουμε τΑ φΐοβνΐΗΐ τί$ς άκσΐίβνωβρτι; «οό βημιοϊ^ΟΥεΓ τ ό Λ^τΐϋΑ 

ίατημα τηρείτε ϋ 

Ι ) Μά ς,*ροντ£αουμε ο Ι Γ«ΛΛΪ-.- Η νά έχουν τώ άϊ&ίχραίτητα ϊρ&ιιματι,κά 

μ^οσ,» * • εργαζόμενα ι μβορεί νά β««*τα£».οδοτβΓ»α* μβτ4 

τ 6 ΡΟ κτι^ς τπς . ;;.. *?ί αυντ.. ., | ε ί ν α ι υποχρεωτική 

μετά τ ό 05 ίτο£« Ό εργαζόμενος &4 μποοεΙ, €μ,»ε καέ μετά. τ ή €ΐυν« 

ταξιοδότΓΚ*Λ^ ι | 4καισχολε!"τ"-α .^μ ιά ΙΜΒ^ΚΗΙ τ ^ ς 

οβνταξ^ς του, " κ ^ ι λ ί ί . 31] άπό τ4ν 
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4 . 1) ηλιϋοη άϊΐααιςώλ*>ση στ© καθεστώς μ ή * ε ρ γ α σ ί α ς , 

Ή σύντα£ϊ* θά κ 0 # κ · ι νΛ ίσοΟται. αέ κοσοατι! 401 χ©$ μέσου βγκ»υ 

χϋν ακοβοχ&ν κατ<1 τά τζλΒυχαζα νίκέντε χρ®\**« ψρίν &η& *Λ οννχα» 

Ε*ο66τη^η. *Η σ6ννα£η Λέν μπορεί να ε ί ν α ι «ατώχερη τ ο δ ε λ α χ ί 

στου ορίου σιιντΛρησηε« *Η προσαρμογή τ&ν αυν*ά£·β«ν στην αύξηση 

τοΟ »Μΐΐ<ρι8|ΜΧΐ 04 είν»». αυτόματη· 

Ρίχ*. τόν διτολογ ι,πμΑ χρ£ αβννΑΕιίΜΒ χηΛνομ νίίχρι τ£ βημιοσογίβ 

τ®© εθνικσδ «ορέ« » Β > ν » * * ΐ 6 Αορ^ΙκηΐΕ Μ 0ΊΚ>λ«γ£!Ιβτ«*ι 6 «τ?ο-

δείκνυσμενος χρονοβ £ργ*χσ£αε α ϊ Ι ^ Ι Ρ Ι Ο Μ » » » 1 · ^νττ-χΗιβ^οτιχο Αργά-

ν ι ο μ ό χ ι ' Α ν $ταν &5®αΧ,6σμένος δ £ρν«££ΐΜτν·€* 

*Η αόταακηαλιση γ#ν γυν^Λχν-ν πού 5ουλε5σνιν ο ι 4 ββΐτ* * § «4α0έχει 

ηαί βικαίωμ©· σφντα 

2) :ϊά εξασφαλίσουμε 9*β1οα§ τούζ ηλικιωμένους Μοιν^νικ^ Κ8#Ηί9αλφ$« 

6ργανΐσμδς κοίΛχονι * ι ' λ ισης &£ πααέχ ι ,^ρεάν ( « τ ρ ι χ ϋ 

η«|ΜυιυλυΑ·ΐ)ϋΐ|. 0 | ρρν&νι,ρμοί τ ο π ι κ έ ς αύτοδίο&ββσης &ά κρ&ιει να 

επιμεληθούν χή ρθΦ?!& &κδ ψυχολόγους «α£ κο&φβ»ννκθδε λεβτουρ*· 

γ ο υ ς . * ϊ σχετική" ίΐΐηρεσία *«4*« Β&ιου ή κοινότητας ηρ&νει να, 

όχα&έτβι εΕ&ικβΜΐιΙνο γ * ά τή περιποίηση ήλιμι*αμένων προσωπικό, 

πού θά τους ι^Κίΐρ—ιΙι ι ικιΙ»ι ι αέ περίπτι,χη «Ιρρώστε ι α ς . *0 ί ί λ ι κ ι -

«μένος έ χ ε ι δικαίωμα γ ι ά «ροντί&β "ιη& τδ κοινωνικό οόνολο. 

3^ ίΜ ε^αακραλίσουμ* ί£ 6λΐΜΐ«ι&£να»β ΙΙΙΒΙΙΜΜΜΙΜ1¥*»€€ σ υ ν ε π έ ς Ε ^ ς · 

*ΤΤ διαμορφ&οη τϋν ίιβν «4 β!«Μ Τ#Τ ττβ ο£ κιέτοιχοί 

τους ν*1 μήν ε ί ν α ι &>σμον«μένοι ( ο ό ν β ε ^ τοι*η ιιέ (§0|-««ΤΓΓ£ έ π ι τ ^ -

ρήσης πού Μ ν &πα§ ι ΠΚΗΧΟ κ4πβ τ*.χ. ρ ΐ Ι|||ι|ι§|ΐιιΐι4ΐ σταδμοΛς)» 

14 πρέπει μέ β π ! οινωνικβν λ ε ι τ ο υ ρ γ ά , «ειοοχή χρηματικών 

ΐθηιι&των, Παροχή χίατοιχίας νά οιπυκολυνΟβΕ η συγκατοίκηση Υ®ν 

^λϊ,χς«μένί,#ν μέ τ ί ς οΐπσνπνβιέ 'ς ΤΟΟ€; $ Αλλεβ ο4μβγ*ν«»βς. 01 6*ϊ-

ΪΚΗ Μοννόχηχβς πτ>6η9% ν ΐ Φραντέσοον γ ν ΐ ι 4 ν ?Ινΐί.μεΊ:ώτιι.ο,ί τ»ν 

, Αναγκών σέ Φυχαγΐβγί-.4 Μβ^ νά δημιουργηθούν ΐ£|ΜΜ·6 Υ».» χΛν $'.ιβηφ-

ο%α ϊΧΛκαιονή Τί3ν ¥βί*6νβ»ν καί ι»1ν άϋααχάλΗΰ'ή ι:ους. 

4) Μ έϊίασφτίλίαουκε χ$ α6η&€<η\ ΤίΤιν ηΛΐκι,«ΐΜ<ν.-ΐν νΑ χ$» ^.ΟΡΟΗ^ΛΥί.κή 

•ΐοιΐϋιβααία. "Ολες ο ί ό.ιμάδιεζ ύ«ηρεα<εε «βί μοινωνίΜσκοι,ημένβΰ 

§ϋ%16·ΜΜ|ν·«ι ΙΝΙ Ιχοκη* τήν ιιτιοχρέ^ιοη να όηιι^ρμοχφσοΰν θ^οβι,ζ 

μ ε ρ ι κ ή ακαΰχόληοης προσαρμοσμένες στί ί : βμνατόχΐϊτες τ δ ν η λ ι κ ι α μ έ -

5) 84 έ&χσφαλ(σουιι« 1 # · νσμιχ^ ϊΐροσττίο-ία τ ^ ν ΦΜ*§&ΜΚ£ΙΜ§»· θ Ι ^ϋϊτη-
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4. 5) γορικοί σύλλογοι Μ παρέχουν βωοεαν νομικ4 Ροόθεια αέ ουνεννό-

η&η μ£ τόν όργανιομό κοινωνικές όχ*ράλιοΐϊς καί τόν τοπική αότο~ 

διοίκηση. *Η έγκατΐίλβίφιι ηλικίίϋμένου θά'αποτβλεΕ άόίκημα. 

6| ΕΐοΊκές κρατικός οργανισμός νά έρευνα τα προβλήματα τ$ν ηλικιω

μένων καί τόν ΑντιμετΕδαιοό τους· 

Ι. *Αρρ«οτοι 

*ύ άρρητος Ιχβι όικα&^α νά τόν σείονται, καί νΐ το® «αρέχωνται 

©4 Ιατρικές υπηοεοίες «5 τρόπο ώστε να διαφυλάττεται ι$ «οοσωκι-

κότητα του· "£χει για τοβτο» 

α| &ΐΜαίωμα, για τό 1ϊΐιθι»ΰΐα&| τίϊς αξιοπρέπειας 199* 0| νοσοκομεια

κοί ίκίλαμοι πρέπει νό. δΐΰ«μορϋ»ί>©ΰν σέ τρόκα ·3©τβ β κάθε δρρω-

ατος νά €χει τό απαραίτητο ελάχιστο ΐΛ%Μί%θ00β χώρου· 

0) Δικαίωμα πληροφόρησης. *0 κάθε άρρωστος πρέπει να μαθαίνει, λε

πτομερειακά τους λόγους «ου καθιστούν επιΡβΡλημόνη ώρισμένη εγ

χείριση ό θεραπεία καί νοιές Μ είναι οί εόχιίριστβς ό δυσάρεστες 

συνέπειες. 

•θ άρρωστος δέν είναι αντικείμενο γιά τόν τόχη το® οποίου αποφα

σίζει Α γιατρός· 

ΥΪ Ψό δικαίωμα ν* «όν ύκοφέρει. "Ολςς ©Ι ·»»>ι*ι#|ΐΐΐ»ΐί τ#ε σύγχρο

νης τεχνικές φέΝΝΡΐ νά ΦΗοποιουνται γιο ττ| μείωση τοδ πόνου. 

&$ 'ϊό δικαίωμα, νά μ$ μεταβάλλεται Χ'αρίς γνώση ταυ σέ αντικείμενο 

ηειρανατιομΟν τ€£ £ατρΐϋ% έιιιστημη?· 

ε| ιό δικαίωμα οτό Φυσικά θάνατο. *ΙΙ Ιατρικά επέμβαση αποβλέπει 

βτό νά θεραπευθεί. η* να μειώσει τόν «όνο άλλ*οχι να παρατείνει 

τεχνητά τ$ ζ
ω
^ στερώντας τόν άρρωστο τόν ΙλευΒερία τοϋ θανάτου· 

Όταν ό ^ρωοτος ®1ν Ιχβι τό δυνατότητα νά £ητόοει τό θάνατο 

Μ «ρέπει τό πβρι«άλλ©ν του νά τό κάνυι γ&*α§§#»« 

6. Ανάπηροι 

*β κοινωνική περίθαλφη τ©ν άναπόρων ε ίναι σέ απαργανώδη κατάσταση. 

01 ανάπηροι ίχαυν δικαίωμα έπαγγελμ ατικής καί ΜοινανεκΚΰ Βοόθειας, 

ποά να διευκολύνει τόυ Ινταβη τους οτόν κοινωνική καί επαγγελματικό 

ζωό αλλά καί όικαίωμα γ ι ά τόν είδικά προστασία ποά έηιΜλλει % κα*~ 

τόοταο^ τους. Μ πρέπειζ 

α | *Η κοινωνικό όκηράλιση ν Ι παο#χ^ι στούψ·, 4(νόιβ|ρους#το06 οπ**τικοός # 

τοόβ κα»υ0τερηϋ^νο»ί?· ΚΜηβατίκ^ τό άναγκαΙΓα μιΐοα γ ι ό Αν?>ηί5πινη 
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α) &ι.α3£ωοη* 

Ρ) ΝΑ θημιουργτιθοΟν β* ΐΜρίΦΒρβλακό έα£ιιβ60 «ΙόΐΜά κέντρα <&κα»κ*-

τ<Ιστα0*5ς 4ναίϊϊ4ρ^ν &ΓΪ<Ε τά μέτρα άηοΜ«·«4αη®βΐΐΕ νά λαϋβ&νοντα» 

Ιγκαιρα Μαί ν& Ιφ^μόζοντα* συνεχές· Τ*$€»© τΑ Μ ΐ ΐ ΐ βσο κ*ί & 

ενήλικας ηρέϊϊ*;ΐ> « Ι βντάοοονται στβ Κ«Β#Θ¥*.Μ4 ^χ©λ8ε© χα£ «Λ «««· 

νον^νοΰο τ&κηιββουΙΑιδς «δστκ νά «Εναι 6υνοηη!| $ 6οο τ© διννατδν 

κβΛύτβρη προπαρΐΜ»γιΙ| του στ$ν κανονική ζ«»Λ· 

γ) β£ βημιουργ-κ'.-αδ** βΙ&%ιι6 «έντί** &«ραΛ&&ΐ6 «*£ ι»η·̂ α*»ολοΰ»η0*ΐ6 
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•Εκατοντάδες χ ι λ ι ά δ ε ς ^Ελληνες Βηίσκονται ο^μερα στ6 ίζαχχκ.οιηδ γ ι α τ ί 

ατό χίΜο μας Μ μπόρκΓΚίν ν # %*οδν δουλ«£ά γ ι ά ν ά Ερπουν. <Η κυρβον^-

ο τ ι ς τ<|ρ δκΡιίΐς όχ ι πΑνο β ρ β § Ν · « ν τη" μεχαναοτευοη γιάν«§ ςβ«ροοτ«ί»€>0ν 

χοός δνιεργους ηαί νά ά π ο ^ γ ο υ ν χ£ς π ο λ ι χ ι κ ί ς 4 ι ι ι ι η Α ο · ι ς τ % α ν ε ρ γ ί α ς , 

Αλλά κα£ άβιοίρόρησαν ολοκληρωτικά γ ι ά ττίν χάχη χ#ν μεταναστών, υ ΐ ε ρ 

γ ά τ ε ς οτό /^Γερμανία ά^έ^μιαν τ ι .χ . στην Ικι»>γ«Ρΐλ«*η| τΦν γεομαν&ν ε ρ 

γοδοτών χωρίς καμμιά ίκ&ΜΒ*ΐ | Μΐΐα* να η ρ ο ς ε ν ε ΐ α κα£ τά κ λ ι μ ά κ ι α 

το© &αουργ&£ου ά κ ε ^ ά λ η ο η ς ά^χβλή&ηκαν αχεδόν όα&ΰμλΰΐΰτικά μ Ι την 

αστυνόμευση τ<3ν βργα£€ ' , ^ ι λ ι ά ^ ε Γ κ α ΐ β ι ά χβφ£ς ^ μ# όιτοχειπώδη 

«χολική* $κ«αί5«οοη μ«γαλ*Ινβ ΝΜ *^Α συ¥>Ιίιι>ς ΤΓΟΟ 114 τ 4 σπρώξουν 

3>§ς τ ί {γκλημα. οΐ «λ$$§6 · β β β » · ΐ ϊ β ή μ*ττινάΒΠΓ«ΐΜΗ| * ρ § η ι νά κλέ£-

1 . Κρατικά υπηρεσία θά έ π ι ^ λ η ^ Ε τήν έπ«οτρο<·ιη ϋλ&»ν Τϋν μ&χαναατβν 

οτΑν π α τ ο ί δ α . **ά <?»οσντίζ*:ΐ γ ι ά τιίν άν&ύρααη ΙΚΙΙΙΜΙΙΚΒ μέ τ ο ά ς ά « χ ί -

α ι ο ι χ ο υ ς όρου*: ποό ίσχυαν <ηό ε ν τ ε ρ ι κ ό » και τΐ»ν επίλυση όλων των 

ο χ ϋ τ ι κ ΰ ν μέ Τί\ν £«ιστρθφΐι κροί: λύματα. €4 π α ρ έ χ ε ι εν ισχύσε ι γ ι ά 

ττίν κάλυψη χδν §Εό&#ν £τ>%\κ.γηατάστη>7τ^. 

2 · Γιά νά δ ι ε υ κ ο λ υ ν θ ε ί ^ άκιοχροφό Μ έπιδβωχ-δεε η κατάρτιση συμ^ά-

0««*ν μέ τ ά Εένα κραχ»,» $&χ® ο ι μετανάστες νά μπορούν νά ασκήσουν 

Ολα ανβξαίρετα τ ά δικαιώματα τοος από τό κοινωνική άραίλ ιση σχά 

χόκσ κοό δυόλευαν και μβτά- χήν επιστροφή τϋΐ»£* 

3 . ·»ββ 8του πραγματοποιηθδϊ; « έπιστοοση κα£ ανάλογα μέ τ£ς ο\»νθη*κες 

οέ κάθε χώρα« 

αϊ «ά κροίιίθηθβε ίΐ οογαν^^ίί δλων^ χ^ν ελλήνων Ιργοιζομένΐβν οέ ε ν ι α ί ο 

#©ρ«α* 

$) β β φορέας Μ βιατηρ^ε ρ ! ικραχική βο^^βι,α, γρβ4|»εα δπου ότιάοχουν 

Ιλλϊΐνβς έργα£όμενρι γ ι ά ν ά χοός ΰηο&οηθβϊ €$έ δλα τ α κρο&λήμαχα 

τ®«€ (χ^ς θουλβιβα, τϋδ ιβαχοικίας, χ^ν σχέβββν μΙ χ £ ς Ε«*νες 

δρχές» σέ θάματα 5γδ£ας κ . λ . π . } · 

γ) Θ| ελληνικές κοινβχιιΤΘί; Μ αποκτήσουν ©νιαΕα ιιοΒκοιιΙςΜΟ^ θα 

^---"^ηθϊΐ.^οΟν <ττή 5ρσ»τηί!!>ιόχηχά τ ο υ ς . 

δ) Μ τιολλατιλΟΓΤίασθοΟν τ ά Ι λ λ η ν ι κ α οχολεΕα γ ι * τ ά α κ ι δ ι ά των έργα-

£ομένων# θά ίηνφ&η^^% ί\ ο ΰ ν δ ε ^ χους μέ τ ά εένα οχολτΚα χοΟ 

χοτκου κ α χ ο ι κ έ α ς . ϋ«νένα * Ελληνόπουλο 6έν «ρέκβι νά με ίνε ι* = 

χωρίς μόρφωση. . 



ι 
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