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6. Ριζική αναµόρφωση του κράτους. ∆ηµοκρατία παντού. Ίσα δικαιώµατα για 

όλους και όλες 

Η περίοδος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ 

υπό την πρωθυπουργία του Λουκά Παπαδήµου οδήγησε σε φθορά του 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος, σε περιφρόνηση του Συντάγµατος. Για να 

εφαρµοστούν οι πολιτικές επιταγές του ηγετικού κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και οι οικονοµικές επιταγές της τρόικας παραβιάστηκε το σύνταγµα, εκφυλίστηκαν οι 

διαδικασίες της Βουλής. Η αστυνοµική καταστολή και ο αυταρχισµός του κράτους 

πήραν µια έκταση που δεν είχε ξαναγνωρίσει ο τόπος µετά τη δικτατορία. Τα µέσα 

ενηµέρωσης, ιδίως τα ηλεκτρονικά, εναρµονίστηκαν σε µια εκστρατεία 

χειραγώγησης, τροµοκράτησης και πειθάρχησης του λαού. Μας έλεγαν ότι τα 

ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα θα είναι εργαλείο πολυφωνίας. Τώρα ξέρουµε ότι 

είναι το πιο σκληρό συγκρότηµα κατάργησης της πολυφωνίας, διαφθοράς και 

εξυπηρέτησης ιδιοτελών συµφερόντων. 

Η δηµοκρατία εκφυλίζεται σε τυπική διαδικασία, σε «αδειανό πουκάµισο». Οι 

χειρισµοί ειδικά της ευρωπαϊκής ηγεσίας και η επιβολή των αποφάσεών της, όταν 

πια η ελληνική πολιτική ηγεσία ήταν ανίκανη να περάσει αυτή την πολιτική, 

ταπείνωσαν τον Ελληνικό λαό και πλήγωσαν την αξιοπρέπειά του. 

Προηγουµένως ήδη, αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τον «Καποδίστρια» και 

τον «Καλλικράτη» είχαν µεταβάλει τους θεσµούς της σε όργανα εφαρµογής 

κυβερνητικών προγραµµατισµών και εκτέλεσης κυβερνητικών αποφάσεων. Η 

δυνατότητα συµµετοχής των δηµοτών συρρικνώθηκε µε την τεράστια έκταση των 

δήµων και τις µειωµένες αρµοδιότητες των κοινοτήτων. 

Η ουσιαστική κατάργηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και του ρόλου των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των µισθωτών αφαίρεσε από εκατοντάδες χιλιάδες 

ανθρώπους τη δυνατότητα να εκλέγουν εκπροσώπους τους µε αρµοδιότητες και 

εξουσία και να συµµετέχουν στη διαµόρφωση των συνθηκών της εργασίας τους. 

Παράλληλα η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η πελατειακή λογική συνεχίζουν να 

διαπερνούν µεγάλα τµήµατα της δηµόσιας διοίκησης και δηµιουργούν ασφυκτικές 

συνθήκες για την άσκηση και των πιο στοιχειωδών δικαιωµάτων των πολιτών. 

∆εν µπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς τη συµµετοχή των 

πολιτών, µε ένα αυταρχικό σύστηµα κυβέρνησης και διοίκησης, µε αστυνοµοκρατία, 

παρακολούθηση των πολιτών, καθεστώς έκτακτης ανάγκης στους δρόµους και τις 

πλατείες. 

Αρχές ενός νέου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των θεσµών, της δηµόσιας 

διοίκησης και της αυτοδιοίκησης οφείλουν να είναι, η ισότιµη δυνατότητα 

πρόσβασης των πολιτών στους θεσµούς και στη διοίκηση, η κατοχύρωση των 

κοινωνικών, των πολιτικών και των ατοµικών δικαιωµάτων συµπεριλαµβανοµένων 

της πραγµατικής ισότητας των δύο φύλλων και ισότιµης µεταχείρισης των 

µεταναστών, ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός και έλεγχος, η δηµόσια λογοδοσία 

σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τοµείς, χωρίς εξαιρέσεις και «παραγραφές» που 

νοµιµοποιούν τόσο τη διαφθορά όσο και την ανευθυνότητα. ∆ιεκδικούµε την 

επέκταση των πεδίων δηµοκρατικής συµµετοχής και τη διεύρυνσή της σε όλες τις 
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διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Την πλήρη ελευθερία της έκφρασης. Την 

καταπολέµηση των πρακτικών χειραγώγησης του λαού από τα ΜΜΕ µε τον 

περιορισµό της δικαιοδοσίας των ιδιοκτητών και την αύξηση των δικαιωµάτων των 

εργαζοµένων, δηµοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών. Οι συχνότητες είναι 

κοινωνική ιδιοκτησία και δεν µπορεί να παραχωρούνται στα ιδιωτικά συµφέροντα. 

∆ιεκδικούµε τον εκδηµοκρατισµό του πολιτικού συστήµατος. Την συνταγµατική 

κατοχύρωση και προστασία των δηµόσιων αγαθών (παιδεία, υγεία, περιβάλλον, 

πρόνοια) και της δηµόσιας περιουσίας, τον χωρισµό κράτους και εκκλησίας, τη 

συνταγµατική κατοχύρωση του εκλογικού συστήµατος της απλής αναλογικής σε όλα 

τα αιρετά σώµατα, από τα όργανα της Αυτοδιοίκησης ως τη Βουλή των Ελλήνων. Οι 

αυτοδιοικητικοί θεσµοί χρειάζεται να µεταρρυθµιστούν, ώστε να διευρυνθούν οι 

δυνατότητες αποφασιστικής συµµετοχής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Για να 

µπορεί να παράγει ουσιαστικό έργο η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται εγγυηµένους πόρους 

και διοικητική ανεξαρτησία. 

Η καθιέρωση της δυνατότητας να προκαλούνται µε λαϊκή πρωτοβουλία δεσµευτικά 

δηµοψηφίσµατα σε όλα τα επίπεδα µπορεί να δώσει µεγαλύτερες δυνατότητες 

λαϊκής συµµετοχής. Ιδίως η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά αναγκαία 

τη θεσµοθέτηση της υποχρεωτικής προσφυγής στη λαϊκή ετυµηγορία για κρίσιµα 

ζητήµατα συνταγµατικής τάξης και λαϊκής κυριαρχίας, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές 

Συνθήκες. 

Η Βουλή χρειάζεται να αποκτήσει µεγαλύτερες αρµοδιότητες ελέγχου της 

κυβέρνησης και της διοίκησης. 
• Να µεταφερθεί στη Βουλή η αρµοδιότητα αυτοδιάλυσης και προκήρυξης πρόωρων 

εκλογών. 

• Να δοθούν στους βουλευτές µεγαλύτερη ευχέρεια ελέγχου της κυβέρνησης και 

ουσιαστική νοµοθετική πρωτοβουλία. 

• Να ανασυγκροτηθεί το Γραφείο παρακολούθησης της εκτέλεσης του 

Προϋπολογισµού και να αποκτήσει την αναγκαία υποδοµή, περισσότερες αρµοδιότητες 

και ανεξαρτησία απέναντι στην κυβερνητική πλειοψηφία και την κυβέρνηση. 

• Να υπαχθούν κρίσιµες υπηρεσίες, όπως είναι η Στατιστική Αρχή, η Αστυνοµία και 

το Λιµενικό, η ΕΥΠ στην εποπτεία διακοµµατικών επιτροπών της Βουλής 

• Η Βουλή να έχει την αρµοδιότητα συζήτησης και έγκρισης του πλαισίου και της 

γενικής κατεύθυνσης των εκπροσώπων της κυβέρνησης στα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

• Να καταργηθεί κάθε βουλευτικό προνόµιο που δεν σχετίζεται µε την άσκηση των 

βουλευτικών καθηκόντων, ιδίως η βουλευτική σύνταξη, η ιδιαίτερη αποζηµίωση για τη 

συµµετοχή σε Επιτροπές της Βουλής και η αστυνοµική φύλαξη των βουλευτών. Οι 



βουλευτές πρέπει να έχουν όλα τα µέσα για να ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς το 

αξίωµά τους να αποφέρει ιδιαίτερα οικονοµικά ή άλλα οφέλη. 

• Να καταργηθεί ο νόµος περί ευθύνης υπουργών, ιδίως η σύντοµη παραγραφή, και 

να περιέλθει στις δικαστικές αρχές η αρµοδιότητα να ασκούν δίωξη κατά των µελών της 

κυβέρνησης. 

Οι Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Τάξης και Ασφάλειας υπακούουν στη λογική της 

καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων, µε χουντικής έµπνευσης ειδικές µονάδες, 

στρατιωτική δοµή και εκπαίδευση και καλλιέργεια αντιδηµοκρατικού φρονήµατος 

στο προσωπικό τους. Αντί για την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων 

πρόληψης και καταστολής του εγκλήµατος, εφαρµόζουν επιχειρήσεις-σκούπα 

εναντίον µεταναστών, αστέγων και τοξικοεξαρτηµένων και παραβιάζουν τα 

δικαιώµατα των πολιτών, παρακολουθώντας µε κάµερες κάθε κίνησή τους. Η 

ύπαρξη νεοφασιστικών θυλάκων και η οργάνωση προκλήσεων κάνουν τη 

δραστηριότητά τους επικίνδυνη για τη δηµοκρατία. Η ένοπλη παρουσία τους σε 

συλλαλητήρια και διαδηλώσεις, αλλά και στους δρόµους και τις πλατείες των 

πόλεων δεν αποσκοπούν στην καλλιέργεια αισθήµατος ασφαλείας, αλλά στον 

εκφοβισµό. 

Ο εκδηµοκρατισµός των Σωµάτων Ασφαλείας µε κατοχύρωση των εργασιακών και 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων εκεί είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για την άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών, αλλά και της αποτελεσµατικής 

πρόληψης, αποτροπής και δίωξης του εγκλήµατος. Η ασφάλεια των πολιτών 

απαιτεί δηµοκρατικά οργανωµένες υπηρεσίες µε κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό. 

Χρειάζεται: 
• Οι υπηρεσίες ∆ηµόσιας Τάξης πρέπει να είναι πολιτικές υπηρεσίες. Να 

αποστρατιωτικοποιηθούν η Αστυνοµία και το Λιµενικό σώµα όσον αφορά την οργάνωση, 

την εκπαίδευση και την εµφάνισή τους. Να πάψει η εκπαίδευση σε στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις. Να διαλυθούν οι ειδικές δυνάµεις που αποσκοπούν στην καταστολή 

λαϊκών κινητοποιήσεων. Να απαγορευθεί η οπλοφορία και η παρουσία µυστικών 

αστυνοµικών σε διαδηλώσεις και συλλαλητήρια. 

• Να πάψει η πρόσληψη αστυνοµικών και λιµενικών εκτός των αποφοίτων των 

παραγωγικών σχολών. Σε όσες και όσους έχουν προσληφθεί διαφορετικά να δοθεί η 

δυνατότητα εκπαίδευσης στις παραγωγικές σχολές και, αν δεν επιτύχουν, να µετατεθούν 

σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. Να αλλάξει ριζικά το πρόγραµµα σπουδών στις 

παραγωγικές σχολές των Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Τάξης προς όφελος των θεωρητικών 

µαθηµάτων, όπως ∆ίκαιο, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, µε έµφαση στα σύγχρονα κοινωνικά 

ζητήµατα, όπως είναι η µετανάστευση, τα ναρκωτικά και ο κοινωνικός αποκλεισµός. 



Η ήττα των συνεταίρων του δικοµµατισµού και των δορυφόρων τους θα εµποδίσει 

και την αντιδραστική αλλαγή του Συντάγµατος που ετοιµάζουν. Θα εµποδιστεί η 

συνταγµατική κατοχύρωση της λιτότητας και η συνταγµατική εκχώρηση στους 

δανειστές του εθνικού πλούτου. Αντίθετα, θα ανοίξει ο δρόµος για να δηµιουργηθεί 

ένα λαϊκό κίνηµα δηµοκρατικής συνταγµατικής αναθεώρησης µε την οποία θα 

ενισχυθεί η εγγύηση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, ιδίως των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων, και των λαϊκών ελευθεριών, θα προστατευθούν η 

δηµόσια περιουσία και τα δηµόσια αγαθά. 

Η περιστολή των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων είναι χαρακτηριστικό της 

πολιτικής των Μνηµονίων. Ζώνες αυθαιρεσίας και χώροι χωρίς δικαιώµατα 

επεκτείνονται ή δηµιουργούνται. Στους χώρους εργασίας και µάθησης επιβάλλεται 

καθεστώς αυταρχισµού, ο αυταρχισµός στις Ένοπλες ∆υνάµεις υπερβαίνει κατά 

πολύ την αναγκαία πειθαρχία, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει το καθεστώς των 

ειδικών στρατιωτικών δικαστικών αρχών . Σε φυλακές και κρατητήρια, σε χώρους 

όπου ζουν οι µετανάστες και οι πρόσφυγες, ιδιαίτερα οι άνθρωποι χωρίς χαρτιά, 

στους δρόµους όπου συχνάζουν άστεγοι ή εξαρτηµένοι από τοξικές ουσίες είναι 

ανάγκη να αναπτυχθεί η κοινωνική φροντίδα και να επικρατήσει καθεστώς ίσων 

δικαιωµάτων. Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει χωρίς δικαιώµατα, ιδίως οι 

ευπαθέστερες οµάδες του πληθυσµού. 

Αγωνιζόµαστε για την διεύρυνση της έννοιας του ασύλου και τη γρήγορη χορήγησή 

του, για την χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους και όσες επιθυµούν να 

ταξιδέψουν σε άλλες χώρες, για την κατάργηση της Συνθήκης «∆ουβλίνο ΙΙ», για την 

κοινωνική ένταξη των µεταναστών και διασφάλιση ίσων δικαιωµάτων. Επιδιώκουµε 

να δηµιουργηθούν ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας των προσφύγων, µε υπηρεσίες 

κοινωνικής και νοµικής προστασίας, αντί για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που 

ετοιµάζονται. Επιδιώκουµε επίσης: 
• Την αποσύνδεση της χορήγησης άδεις παραµονής από την ύπαρξη ορισµένου 

αριθµού ενσήµων. 

• Τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης. 

• Τη δίωξη αποκλειστικά του εργοδότη σε περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας 

µεταναστών. 

• Τη διευκόλυνση της πολιτογράφησης, προπάντων για παιδιά µεταναστών. 

• Την κατάργηση κάθε περιορισµού πρόσβασης στους θεσµούς δηµόσιας Υγείας και 

Παιδείας. 

Σήµερα, έπειτα από ευρύτατο διεθνή διάλογο, είναι κοινός τόπος ότι πρέπει να 

καταργηθεί η ποινική δίωξη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, µε ασφαλιστικές 

δικλείδες για να καταπολεµηθεί το εµπόριο. Ωστόσο, η ελληνική πολιτεία αρνείται να 

εφαρµόσει οτιδήποτε πέραν της καταστολής. Το ελάχιστο που χρειάζεται και µπορεί 

να γίνει αµέσως είναι: 
• ∆ηµόσια θεραπευτικά καταστήµατα παντού 

• Γενναία χρηµατοδότηση όλων των οργανισµών απεξάρτησης. 

• Ανάληψη του κόστους απεξάρτησης από τα ασφαλιστικά ταµεία. 



• Θέσπιση και υποχρεωτική εφαρµογή νόµων για την επανένταξη των 

απεξαρτηµένων χρηστών. 

Είναι ανάγκη να καταργηθεί η φυλάκιση των ανηλίκων. Μέχρι την πλήρη κατάργησή 

της χρειάζεται να χωριστούν οι ανήλικοι από τους ενήλικες κρατουµένους. Οι 

φυλακές δεν µπορεί να είναι άβατο. Μέλη του Κοινοβουλίου, ανεξάρτητες αρχές και 

κοινωνικοί φορείς πρέπει να έχουν πρόσβαση και δικαίωµα ελέγχου. Η χορήγηση 

αδειών, η εκπαίδευση, η ηµιελεύθερη διαβίωση η υπό όρους απόλυση πρέπει να 

αποτελούν δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, και να πάψει η 

αυθαίρετη απόρριψη σχετικών αιτηµάτων. 

Η ελεύθερη σεξουαλική επιλογή, χωρίς φόβο και ντροπή είναι ανθρώπινο δικαίωµα 

που πρέπει να το εγγυάται η πολιτεία χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τη συµβίωση 

και τη σύναψη πολιτικού γάµου ή Συµφώνου Συµβίωσης. 

Η άρνηση στράτευσης πρέπει να προστατεύεται. Να καταργηθεί η επιτροπή 

ελέγχου συνείδησης και µε δηµιουργία επαρκών δυνατοτήτων για κοινωνική θητεία. 

Η αναπηρία είναι µία κατάσταση πολύπλευρη και πολύπλοκη. Οι άνθρωποι µε 

αναπηρίες έχουν καθηµερινά να αντιµετωπίσουν και άρουν εµπόδια: στην 

αυτοεξυπηρέτηση και αυτόνοµη διαβίωση τους, στη σωµατική και ψυχική τους 

υγεία, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στον ελεύθερο χρόνο. 

Η εκπαίδευση σε ειδικές, κατάλληλα στελεχωµένες σχολικές µονάδες, αλλά και η 

σταδιακή ένταξη όσων ανθρώπων µπορούν στο γενικό δηµόσιο εκπαιδευτικό 

σύστηµα µε την κατάλληλη υποδοµή πρέπει να είναι διαρκές µέληµα της πολιτείας. 

Ο Γενικός Οικοδοµικός Κώδικας χρειάζεται να επιβάλλει τη δυνατότητα πρόσβασης 

των ανθρώπων µε αναπηρία σε όλα τα κτήρια, προπάντων στα δηµόσια και τα 

νεόδµητα. Χρειάζεται να δηµιουργηθεί επαρκές δίκτυο κέντρων έγκαιρης διάγνωσης 

της αναπηρίας και κέντρων αποκατάστασης. 
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