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Το ζήτημα που αφορά στο ποιά μπορούν να είναι τα βασικά σημεία της αναπτυξιακής 

πολιτικής που θα ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού ήδη έχουν λίγο ως πολύ 

εντοπισθεί. 

Τώρα ποιός μπορεί να εφαρμόσει αυτήν την πολιτική; 

Υποθέτουμε ότι καλείται να την εφαρμόσει μιά αντισυστημική κυβέρνηση της 

Αριστεράς. 

Το πρώτο πρόδηλο είναι ότι δεν θα τα καταφέρει αν δεν προσελκύσει και δεν 

κατορθώσει να συστρατεύσει τη μεγάλη πλειοψηφία του δοκιμαζομένου πληθυσμού 

της χώρας, αν δεν στηριχθεί σ’ αυτήν και δεν στηριχθεί μαχητικά απ’ αυτήν. 

Συνοπτικά, τα βασικά σημεία αυτής της πολιτικής όπως ήδη προεκτέθηκαν από τους 

εισηγητές είναι η αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων των εργαζομένων και 

των ανέργων με κορυφαία ανάμεσά τους την ανεργία, το εισοδηματικό πρόβλημα, τη 

μεγάλη μάχη για την απασχόληση και τη στενά συνδεόμενη με αυτά ανάγκη 

αναδημιουργίας και στήριξης της σχεδόν κατεστραμμένης παραγωγικής βάσης της 

οικονομίας στους κλάδους της μεταποίησης, της έρευνας, της αγροτικής παραγωγής. 
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Τούτα, μάλιστα, συνδέονται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

δημιουργούνται από το πλέγμα των περιορισμών που θέτει το σύνολο των κανόνων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πεδίο της εθνικής παραγωγής, των εργασιακών 

σχέσεων, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, στην ουσιαστική απαγόρευση να 

ενταχθεί αυτή η πολιτική σε ένα εθνικό αναπτυξιακό και διεκδικητικό πλαίσιο.  

Δεν μπορείς, με άλλα λόγια, να διασφαλίσεις δημοκρατικό προγραμματισμό της 

οικονομικής πολιτικής με κριτήριο τις ανάγκες των εργαζομένων και του συνόλου της 

χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας αν δεν αγνοήσεις αυτούς τους κανόνες, αν δεν 

συγκρουσθείς με αυτήν την νομιμότητα. 

Κατ’ ανάγκην ο δημόσιος τομέας και ο ρόλος που θα διαδραματίσει η δημόσια 

εξουσία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των εγχώριων και αλλοδαπών 

ταξικών αντιπάλων, των δανειστών και των υπηρετών τους που δεν θα κάτσουν 

ασφαλώς με σταυρωμένα χέρια, έχει κεντρική θέση στο σχεδιασμό της πολιτικής μιάς 

τέτοιας κυβέρνησης. 

Ο δημόσιος τομέας, θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά θα βρίσκεται καθημερινά σε 

σύγκρουση με τα εγχώρια και τα υπερεθνικά κέντρα εξουσίας και πρώτα απ’ όλα την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έτσι, αν θελήσεις να αλλάξεις προς όφελος της κοινωνίας π.χ. το νομικό καθεστώς 

των δημόσιων συχνοτήτων των Μ.Μ.Ε. θα συγκρουσθείς με τους ντόπιους 

παράνομους ψευδο-ιδιοκτήτες τους. Αν θελήσεις να ανασυγκροτήσεις τη 

ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και να της δώσεις δημόσιο χαρακτήρα, θα 
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αντιμετωπίσεις προφανώς τις δεσμεύσεις της Συνθήκης της Λισαβώνας, το Μάαστριχτ 

κ.ο.κ.. 

* 

Τίθεται, επομένως, ως ζήτημα προτεραιότητας ο χαρακτήρας και η λειτουργία του 

κράτους, η δημόσια εξουσία και η δημόσια διοίκηση, οι δημοκρατικοί θεσμοί, η 

ριζική αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας τους προς όφελος της κοινωνίας. 

Το Κράτος – και τούτο διδάχθηκε εμπεριστατωμένα από τους κλασικούς της 

Μαρξικής θεωρίας – προφανώς δεν είναι πάνω από την κοινωνία. Δεν είναι ηθική 

ιδέα, δεν είναι η εικόνα και πραγματοποίηση του ορθού λόγου, όπως φαίνεται ότι το 

αντελήφθη ο Hegel.  

Είναι προϊόν της κοινωνίας των ανθρώπων σε μία ορισμένη βαθμίδα εξέλιξής της (Φρ. 

Ένγκελς).  

Είναι ιστορικό φαινόμενο και ως τέτοιο ενέχει και τη δυνατότητα εξαφάνισής του σε 

μιαν άλλη βαθμίδα της ιστορικής εξέλιξης. 

Όσο δεν είχε διασπασθεί η κοινωνία σε τάξεις το κράτος δεν ήταν αναγκαίο και οι 

κοινωνίες τα έβγαζαν πέρα μια χαρά χωρίς αυτό. 

Βαθμηδόν το κράτος ως προϊόν αντίθετων ταξικών συμφερόντων, όχι μόνον έχει 

αποξενωθεί από την κοινωνία αλλά σήμερα, σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης 

παγκοσμιοποίησης, έχει γίνει το σκληρότερο, το πιό απάνθρωπο, το πιό καταστροφικό 

ταξικό κράτος που έχει γνωρίσει ο πλανήτης. 

Έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά υπερεθνικού οργάνου ταξικής κυριαρχίας. 
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Αν θέλεις να απελευθερωθούν όσοι καταπιέζονται, αυτό το όργανο εκμετάλλευσης 

δεν επιχειρείς να το τελειοποιήσεις. 

Το καταστρέφεις, το καταργείς. 

Ακόμη όμως και στις συνθήκες εκείνες που οι καταπιεζόμενοι θα επιτύχουν να πάρουν 

στην κατοχή τους τα μέσα παραγωγής, για λογαριασμό και επ’ ονόματι της κοινωνίας, 

το κράτος εξακολουθεί να υφίσταται ως ιδιαίτερη δύναμη καταπίεσης των ταξικών 

τους αντιπάλων, ως πολιτική μορφή δημοκρατίας, δημοκρατίας ολοκληρωμένης μεν 

αλλά με κρατική υπόσταση (Β. Ι. Ουλιάνοφ – ΛΕΝΙΝ). 

Στις παρούσες πολιτικές συνθήκες όπου αναμένεται λογικά να έχει την κυβερνητική 

εξουσία το συλλογικό πολιτικό υποκείμενο / εκφραστής των αναγκών της κοινωνικής 

πλειοψηφίας, και εννοώ έναν ταξικό αντισυστημικό κομματικό σχηματισμό της 

Αριστεράς, είναι πρόδηλο ότι τον κρατικό μηχανισμό θα επιχειρήσεις να 

χρησιμοποιήσεις για το όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας και για την 

καταπίεση των αντιπάλων της. 

Αν σήμερα συμβεί κάτι τέτοιο, ποιά είναι τα ζητήματα που θα επιβαλλόταν να 

αντιμετωπισθούν σε μία χώρα με τα χαρακτηριστικά της δικής μας; 

Στην εποχή μας, και στη χώρα μας, οι μορφές άσκησης της κρατικής καταπίεσης 

στηρίζονται ως τώρα στην κατάργηση, σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, της 

διάκρισης των συνταγματικών εξουσιών (νομοθετικής / εκτελεστικής / δικαστικής), 

στη μεταφορά κρατικών ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε εξωεθνικούς και εθνικούς 

νεοπαγείς φορείς εξουσίας, στη συρρίκνωση των δυνατοτήτων δημοκρατικού ελέγχου 

και δημοκρατικού εθνικού κοινωνικού προγραμματισμού, στην αποξένωση του 
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πληθυσμού από τη διαχείριση των δικών του υποθέσεων, στην ανάθεση της πολιτικής 

διαχείρισης στους εκπροσώπους των κατόχων ή και στους ίδιους τους κατόχους του 

παγκόσμιου πλούτου. Στην απροσχημάτιστη βία της κρατικής εξουσίας εναντίον όσων 

διεκδικούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.  

Ο πολίτης δεν είναι πιά υποκείμενο αλλά αντικείμενο – πελάτης αυτού του κράτους. 

Άνευ ανταλλαγμάτων, μόνο με υποχρεώσεις. 

Οι αποφάσεις για το πώς θα παράγουμε, ποιοί θα παράγουν και τί, ποιοι καρπώνονται 

το όφελος, ποιοί δικαιούνται, τελικά, να ζήσουν και πώς, λαμβάνονται κατά κανόνα, 

όσον αφορά ειδικότερα στις χώρες – μέλη της Ε.Ε., από τα διευθυντήρια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που κι’ αυτά είναι απολύτως εξαρτημένα από το μικρό εκείνο 

ποσοστό του πληθυσμού του πλανήτη που κατέχει το σύνολο σχεδόν του παγκοσμίου 

πλούτου. 

Τούτο ασφαλώς δεν αθωώνει την εγχώρια αστική τάξη (ή, με άλλους όρους, την 

εγχώρια οικονομικά κυρίαρχη κάστα) που ασκεί προς δικό της όφελος την πιό στυγνή 

και αυταρχική εξουσία σε όλους τους τομείς. 

Πώς είναι σήμερα τα πράγματα από πολιτική και θεσμική άποψη; 

Ο πολιτικός και κοινωνικός έλεγχος είναι ανύπαρκτος. 

Το εκλογικό δικαίωμα (το κορυφαίο περί δημοκρατίας επιχείρημα των κρατούντων) 

αυτή ή, όπως έχει καταντήσει, συστηματική απάτη, η καρναβαλική προσωπίδα 

δημοκρατίας δεν είναι πια συστατικό της δημοκρατίας αλλά μέρος των μηχανισμών 

καταπίεσης. 

Ελευθερία υπάρχει μόνο για τους δουλοκτήτες. 
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Αποτέλεσμα: 

Οι μισθωτοί και οι άνεργοι δούλοι της εποχής μας πιέζονται τόσο από την ανέχεια και 

την εξαθλίωση ώστε δεν ενδιαφέρονται πια για τη δημοκρατία ούτε για την πολιτική, 

έχουν παραμερισθεί από τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή, δεν 

προσέρχονται καν στις ψηφοφορίες. 

Αυτή δεν είναι καν αστική δημοκρατία, αυτό είναι ένα σύστημα νεοφιλελεύθερης 

καπιταλιστικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση κυρίως των οικονομικών αδιεξόδων 

του καπιταλισμού. 

Τούτο δεν είναι μοναχά Ελληνικό φαινόμενο. 

Τα κοινοβούλια στις χώρες της Ε.Ε. ή των Η.Π.Α. και αλλού λειτουργούν περίπου με 

τον ίδιο τρόπο. 

Το Ευρωκοινοβούλιο επίσης. Δυνατότητες να αλλάξει το Ευρωκοινοβούλιο τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου των Υπουργών και της Commission δεν έχει. 

Στη χώρα μας, το κοινοβούλιο δεν νομοθετεί κατά τη συνταγματική τάξη. 

Στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου αποτυπώνεται ανάγλυφα η παρά φύσιν 

συνένωση της νομοθετικής με την εκτελεστική εξουσία (δηλαδή την Κυβέρνηση). 

Δικαστική εξουσία ανεξάρτητη από τις δύο προηγούμενες δεν έχομε. 

Και μόνο ο ισχυρισμός πως η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη προκαλεί τον πικρό 

και κρυφό (για το φόβο των Ιουδαίων) σαρκασμό των ίδιων των δικαστών. 

Οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τα μνημόνια, για τις Σκουριές, για το Ελληνικό, οι 

αποφάσεις των δικαστηρίων για τις περικοπές των μισθών είναι στην μεγάλη τους 

πλειοψηφία έκφραση της βούλησης της εκτελεστικής εξουσίας. 



7 

 

C:\Users\Χάρης\Desktop\ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.docx 

Ανώτατοι δικαστές, υπηρετούν, άλλωστε, σε κορυφαία κυβερνητικά πόστα 

(Πικραμμένος, πρωθυπουργός, Αθανασίου, Υπουργός Δικαιοσύνης) στις Ανεξάρτητες 

Διοικητικές Αρχές (Κυριτσάκης πρώην πρόεδρος Α.Π. στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 

Φλωρίδης Αντεισαγγελέας Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην Εν. Αν. Αρχ. Δημ. 

Συμβάσεων και άλλοι). 

Εδώ πια έχουμε τρία σε ένα. 

Η κυβέρνηση (δηλαδή η εκτελεστική εξουσία) δεν έχει εκλεγεί δημοκρατικά όταν το 

29,7% εκλέγει το 45% των βουλευτών και ακόμη και αυτή η πλαστή και 

παραχαραγμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ασκεί κομματική πειθαρχική εξουσία 

στους βουλευτές της κουρελιάζοντας τις περί ελεύθερης επιλογής ψευδολογίες. 

Η κρατική βία από τους δήθεν υπερμάχους της δημοκρατίας χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης (στη 

Γαλλία, πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, με νόμο etat de siege αντιμετωπίσθηκαν οι 

εξεγέρσεις στο Παρίσι). 

* 

Μπορείς να πεις ότι έχεις δυνατότητα να διασφαλίσεις συνθήκες δημοκρατικές και να 

ασκήσεις δημόσια εξουσία μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον προς όφελος της κοινωνίας; 

Ο Λένιν απαντούσε: όταν δεν θα υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στα μέλη της 

κοινωνίας ως προς τη σχέση τους με τα κοινωνικά μέσα της παραγωγής τότε και 

μόνον τότε οι άνθρωποι, απολυτρωμένοι από την δουλεία του καπιταλισμού, από τις 

φρικαλεότητες, τις αγριότητες, τον παραλογισμό και την αισχρότητα της 
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καπιταλιστικής εκμετάλλευσης θα συνηθίσουν βαθμηδόν να τηρούν δίχως βία, δίχως 

καταναγκασμό, τους στοιχειώδεις κανόνες συμβίωσης. 

Μέχρι τότε; 

Μέχρι τότε έχεις ανάγκη από ένα άλλο κράτος το κράτος της πλειοψηφίας της 

κοινωνίας, έλεγε ο ίδιος. 

Σήμερα; 

Τι κράτος έχεις ανάγκη; 

Για ποιά κοινωνία γίνεται λόγος; 

Με στοιχεία του 2012 οι εργαζόμενοι ήσαν περίπου τέσσερα εκατομμύρια από τα 

οποία ο αγροτικός πληθυσμός απασχολούσε περίπου 12%, ο δευτερογενής 

βιομηχανικός τομέας περίπου το 15% και ο τριτογενής, των υπηρεσιών, περίπου 70%. 

Με την εκτίναξη της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε όλους τους τομείς έχεις να 

αντιμετωπίσεις έναν πληθυσμό που πασχίζει να επιβιώσει, απομακρύνεται από την 

πολιτική, δεν έχει συνείδηση της δύναμής του και δεν την χρησιμοποιεί. 

Αν κρίνει κανείς από την εκλογική επιδοκιμασία της ελπίδας που έδωσε το 2012 ο 

τότε λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίδα να προσελκυσθεί η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων 

υπάρχει. Υπάρχουν και καλές πιθανότητες για τούτο. 

Τα άμεσα και εφικτά εκείνα βήματα που επιβάλλεται να γίνουν ώστε να αρχίσει να 

αποκτά δύναμη επιβολής η κρατική εξουσία της πλειοψηφίας της κοινωνίας, να 

κυριαρχεί, να αντιμετωπίζει την αντίσταση των αντιπάλων, να ξεριζώνει το πνεύμα 

της μοιρολατρίας και της δουλοπρέπειας, να κυριαρχεί και πολιτικά στις 

συγκεκριμένες συνθήκες συνοψίζονται σε ορισμένες βασικές ομάδες ενεργειών: 
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 Ανάκτηση του δημόσιου χαρακτήρα βασικών παραγωγικών αγαθών και των 

θεμελιωδών κοινωνικών αγαθών. 

 Θεσμικούς και κοινωνικούς ελέγχους. 

 Δημοκρατία. 

Κατ’ ανάγκην οικονομίας του κειμένου παρατίθενται με γενικό τρόπο οι σχετικές 

ενέργειες. 

Σχετικά με τη Δημοκρατία: 

Συμμετοχή / απλή αναλογική 

 Πάγιο εκλογικό σύστημα / Απλή αναλογική. 

 Αμεσοδημοκρατικές ρυθμίσεις 

- Τοπικοί προϋπολογισμοί 

- Αποφάσεις δήμων 

- Λαϊκά δημοψηφίσματα (άρθρ. 44Σ) 

- Τοπικά δημοψηφίσματα. 

 Υπεράσπιση του ισχύοντος Συντάγματος άρθρ. 28Σ (εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε 

υπερεθνικά όργανα). 

 Κατοχύρωση συνταγματική του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 Αυτοδιοίκηση με τοπική αυτονομία (και πόρους). 

 Διαχωρισμός Κράτους / Εκκλησίας [Φορολογία – Θρησκευτική ουδετερότητα] 

 

Κοινοβούλιο 

Η αυτονόμηση της εκτελεστικής εξουσίας από τον πολιτικό έλεγχο που ασκείται στο 
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κοινοβούλιο είναι θεμελιακό χαρακτηριστικό του σύγχρονου αυταρχικού κράτους.  

Είναι αναγκαία η αναβάθμιση της νομοθετικής εξουσίας, της Βουλής. 

Έτσι: 

 Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ενδείκνυται να αποτελεί δικαίωμα της μειοψηφίας. 

 Η Βουλή ενδείκνυται να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση του 

προϋπολογισμού. 

 Η Βουλή ενδείκνυται να έχει γνώμη για τις εξαγορές δημόσιων επιχειρήσεων μείζονος 

σημασίας, 

 Οι διοικήσεις των Δ.Ε.Κ.Ο. ενδείκνυται να εκλέγονται με αυξημένη πλειοψηφία και ο 

διοικητής κάθε Δ.Ε.Κ.Ο. να είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη Βουλή το σχετικό 

επιχειρησιακό σχέδιο σε ορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Η αναβάθμιση της διαδικασίας νομοθετικής πρωτοβουλίας βουλευτών και κομμάτων 

σημαίνει ότι θα έρχονται υποχρεωτικά προς ψήφιση όλα τα νομοσχέδια που 

κατατίθενται, συμπεριλαμβανομένων και όσων καταθέτουν τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης ή μεμονωμένοι βουλευτές ενώ ενδείκνυται να μη έρχεται σε συζήτηση 

οιοδήποτε νομοσχέδιο εάν δεν συνοδεύεται από τη γνώμη της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής. 

 Η Βουλή έχει –και ενδείκνυται να ασκεί – το δικαίωμα να διατυπώνει αποφασιστική 

γνώμη σχετικά με τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς κατά τη διαπραγμάτευσή 

τους. Οι υπουργοί, πριν πάνε στις διεθνείς συναντήσεις, είναι αναγκαίο να 

εμφανίζονται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου και θα διεξάγεται δεσμευτική 

συζήτηση. 
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 Τα Σώματα Ασφαλείας δεν μπορούν να μη υπάγονται στον έλεγχο ειδικής επιτροπής 

του κοινοβουλίου. 

 Οι ψηφοφορίες στη Βουλή (όλες) να γίνονται κανονικά, δηλαδή να απαιτείται η 

φυσική παρουσία των βουλευτών και να μην περιορίζεται η διαδικασία στις δηλώσεις 

των κομμάτων υπέρ ή κατά. 

Έλεγχος του πόθεν έσχες και Έλεγχος διαφθοράς 

Ειδικά για ορισμένες κατηγορίες προσώπων με αιχμή τα πολιτικά πρόσωπα αλλά και 

τους εργολάβους, κατασκευαστές και προμηθευτές του Δημοσίου, υψηλόβαθμα 

στελέχη Τραπεζικών Ιδρυμάτων και της δημόσιας διοίκησης κ.ά. είναι αναγκαίο να 

διενεργηθούν έλεγχοι τόσο για το τί έβγαλαν στο εξωτερικό όσο και για το ποιά είναι 

η αληθής περιουσιακή τους κατάσταση. 

Για τούτο είναι σωστό να ιδρυθεί νέα Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου. 

Αν, μάλιστα, συνδυασθεί με την κατάργηση του φορολογικού απορρήτου και τη 

δημιουργία μόνιμου ηλεκτρονικού μητρώου φορολογικών ελέγχων, μπορεί να 

συμβάλει στην καταπολέμηση και της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς των δημοσίων 

λειτουργών. 

Εδώ είναι μάλλον ενδεδειγμένο να ενοποιηθούν τα πληροφοριακά συστήματα (Taxis, 

Icis κ.ά.) του Σ.Δ.Ο.Ε., των Δ.Ο.Υ., του Γ.Λ.Κ., του Ε.Σ. κ.λ.π.. 

Η σχετική ενέργεια θα χρειασθεί να συνοδευθεί και από ειδικότερες ρυθμίσεις. 

Έτσι, π.χ. οι φορολογικές υπηρεσίες θα χρειασθεί να εξοπλισθούν με τη δυνατότητα 

να ζητούν – και να είναι υποχρεωτικό επί ποινή επιβολής κυρώσεων να λαμβάνουν – 

από τις Τράπεζες, τις Ε.Π.Ε.Υ. κ.λ.π. ενημέρωση για τις Τραπεζικές καταθέσεις 
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ορισμένων ιδίως προσώπων, ιδιαιτέρως των κατηγοριών που προαναφέρονται αλλά 

και για το σύνολο των πολιτών. 

Τέλος, για το πόθεν έσχες και την υποχρεωτικότητα της σχετικής δήλωσης υπάρχουν 

ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις που επιβάλλεται να καταργηθούν. 

Δημόσια Διοίκηση 

Το πρώτο μέλημα εδώ είναι να εμπεδωθεί στο αξιόλογο και αληθινά προσοντούχο 

ανθρώπινο δυναμικό της χώρας η συνείδηση ότι δεν είναι έρμαιο κομματικών 

μηχανισμών, ρουσφετιών, πελατειακών σχέσεων ώστε να πεισθεί ότι έχει συμφέρον 

να εξυπηρετήσει – και να εξυπηρετήσει πράγματι – τη διοικητική λειτουργία μακριά 

από κομματικές παρεμβάσεις, ότι εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες του φορέα όπου 

υπηρετεί κι’ αυτός με τη σειρά του υπηρετεί ανάγκες της κοινωνίας, ότι η εργασία του 

έχει υπαχθεί στην εξυπηρέτηση εθνικού σχεδίου στρατηγικών στόχων, ότι αμείβεται 

ανάλογα με τα προσόντα και την προσφορά του στην εξυπηρέτηση αυτών των 

αναγκών και αυτού του σχεδιασμού και ότι έχει σταθερή, ενιαία, μόνιμη σχέση 

εργασίας μακριά από τις ομηρείες των συμβάσεων έργου και χρόνου και μακριά από 

μετρήσεις και αξιολογήσεις που γίνονται δίχως να παίρνουν υπόψη το σχεδιασμό και 

τη συμβολή στην επιτυχία των στρατηγικών στόχων αλλά μόνον τις κομματικές 

συγγένειες και τα πολιτικά μέσα. 

Έτσι, και οι προσλήψεις και ο σχεδιασμός των αναγκών ανά οργανική ομάδα του 

δημόσιου τομέα δεν μπορούν να γίνονται όπως μέχρι τώρα. 

Άρα: 
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 Ενισχύεις και διασφαλίζεις τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας υπηρεσίας με 

στόχο πάντοτε την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. 

 Διαθέτεις τους αναγκαίους πόρους για να μπορεί να λειτουργεί η δημόσια υπηρεσία. 

 Καταργείς τις αναθέσεις δημόσιου – κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσιών σε ιδιώτες. 

 Καταργείς όσα υπουργεία δεν χρειάζεσαι και καθορίζεις τις αρμοδιότητες της 

κεντρικής διοίκησης αίροντας τις αλληλοεπικαλύψεις τους. 

 Περιορίζεις την κεντρική διοίκηση στον 

- καθορισμό των βασικών αναπτυξιακών στόχων, 

- συντονισμό του κοινωνικού και οικονομικού προγραμματισμού, 

- εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, 

- κατανομή των επενδύσεων και των πόρων κατά κλάδους και περιφέρειες, 

- χάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών. 

 Αποκεντρώνεις, δίνοντας πόρους και αρμοδιότητες στους Ο.Τ.Α. και τις Περιφέρειες. 

 Καταρτίζεις βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα. 

 Προσδιορίζεις τους πολιτικούς στόχους που καλείται να υπηρετήσει κάθε τομέας της 

δημόσιας διοίκησης και το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί. 

 Βάζεις ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για την επίτευξη και την αποτίμηση του 

αποτελέσματος. 

 Ξεκαθαρίζεις ποιός κάνει τι, το ρόλο, τη δομή και τη λειτουργία κάθε υπηρεσίας. 

 Αναβαθμίζεις με δημοκρατικό τρόπο τα υπηρεσιακά συμβούλια ως προς τη σύνθεση 

και τη λειτουργία τους για να διασφαλίσεις αντικειμενικότητα στις μεταβολές και 

στην επιλογή των θέσεων της ιεραρχίας. 
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 Ενισχύεις τη συμμετοχή των εργαζομένων με ολομέλειες ανά οργανική μονάδα 

(διεύθυνση / τμήμα) για τον προγραμματισμό και την αποδοτικότητα της υπηρεσίας. 

 Δίνεις πόρους στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το συνδέεις με τα Α.Ε.Ι. και 

Τ.Ε.Ι., αξιοποιείς τους αποφοίτους των σχολών του. 

Έλεγχος: 

 Εκτός από την ανεμπόδιστη και πλήρη πληροφόρηση των πολιτών (εξαιρούνται τα 

θέματα ασφαλείας και άμυνας) εδώ θεσμοθετείς ή εφαρμόζεις ήδη το υφιστάμενο 

νομοθετικό πλαίσιο για τις Επιτροπές Κοινωνικού Ελέγχου (υπηρεσιακοί / 

εκπρόσωποι εργαζομένων / Πάρεδρος ή Σύμβουλος Ν.Σ.Κ. / εκπρόσωποι 

επαγγελματικών οργανώσεων συναφούς αντικειμένου) ώστε: 

- να ελέγχεται η νομιμότητα και η ουσιαστική ορθότητα των πράξεων της δημόσιας 

διοίκησης, 

- να ελέγχεται η απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών και να προωθείται το κάθε φορά 

συγκεκριμένο έργο, 

- να ελέγχονται οι ανάγκες της υπηρεσίας σε προσωπικό και πόρους, 

- να γίνει ενεργός ο ρόλος της Ε.Κ.Ε.Δ.Δ. (Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Δημόσιας 

Διοίκησης) ή άλλου συναφούς οργάνου. 

- Η Ε.Κ.Ε.Δ.Δ. έχει ως αρμοδιότητα να συγκεντρώνει τις εκθέσεις των τοπικών 

Ε.Κ.Ε.Δ.Δ. να συντάσσει έκθεση να την υποβάλλει στη Βουλή. 

- Η δημόσια διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των θεσμών ελέγχου 

(Συνήγορος του Πολίτη, Διοικητικά Δικαστήρια, επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης). 
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- Η γενίκευση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στους γενικές διευθυντές της 

δημόσιας διοίκησης επιβάλλεται επίσης ενώ είναι αναγκαία και η συζήτηση των 

εκθέσεων του Ε.Σ., του Σ.τ.Ε., των Ε.Κ.Ε.Δ.Δ. στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Δημοκρατικός Έλεγχος του προϋπολογισμού 

Η κατάρτιση, ψήφιση και υλοποίηση του προϋπολογισμού είναι η κεντρική πράξη 

άσκησης της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο 

πραγματοποιείται, προφανώς αντιδημοκρατικός ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες 

δημοκρατικού ελέγχου των βασικών οικονομικών πολιτικών, οι οποίες όσο πιο 

ανεξέλεγκτες είναι τόσο πιο σκληρά ταξικές γίνονται. 

 Στον προϋπολογισμό έως τώρα δεν περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός της περιουσίας 

του κράτους, όταν σε πολλές χώρες καταρτίζονται ειδικοί προϋπολογισμοί της 

δημόσιας περιουσίας. Έτσι, απαιτείται πλήρης αποτύπωση της περιουσίας του 

Δημοσίου στον ετήσιο προϋπολογισμό και κατάθεση ειδικού ισολογισμού για ό,τι 

αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, δηλαδή την περιουσία του 

ελληνικού λαού που δεν είναι ιδιοκτησία της εκάστοτε κυβέρνησης. 

 Στον Προϋπολογισμό να αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις του κράτους (προς το Ι.Κ.Α. 

ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εργολάβους που έχουν 

κατασκευάσει δημόσια έργα, σε φαρμακευτικές βιομηχανίες, σε προμηθευτές των 

νοσοκομείων κ.λ.π.). Να υπάρχει πλήρης λογαριασμός των υποχρεώσεων του κράτους 

στον Προϋπολογισμό, να καταγράφονται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από  

τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή. 
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 Ως προς την εκτεταμένη χρήση ειδικών λογαριασμών: Το Σύνταγμα επιβάλλει όλα τα 

έσοδα και όλα τα έξοδα του κράτους να καταγράφονται στον προϋπολογισμό. Οι 

ειδικοί λογαριασμοί δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε υπουργό να μοιράζει το δημόσιο 

χρήμα όπως επιθυμεί, να ασκεί ανεμπόδιστα πελατειακή πολιτική και δεν υπάρχει 

λόγος να μη καταργηθούν. Εάν αιτιολογημένα χρειάζεται να υπάρχει ειδικός 

λογαριασμός για κάποια αιτία, να δημιουργείται με νόμο που θα δικαιολογεί την 

αναγκαιότητά του, θα καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης του, θα εξασφαλίζει τη 

διαφάνεια με πρόβλεψη για διαδικασίες απολογισμού και ελέγχου. 

 Να κατατίθεται μαζί με τον Προϋπολογισμό το κόστος όλων των φοροαπαλλαγών που 

θεσμοθετούνται, να καταγράφεται ειδική εκτίμηση του κόστους των φοροαπαλλαγών 

που θεσπίστηκαν προς την Εκκλησία. 

 Να υιοθετηθεί μεσο-μακροχρόνιο πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 

το οποίο θα έρχεται και θα ψηφίζεται από τη Βουλή όπως προβλέπει το Σύνταγμα, και 

στη βάση αυτή να καταρτίζεται και μακροχρόνιος, μεσοχρόνιος δημοσιονομικός 

ορίζοντας ή πολυετείς προϋπολογισμοί. 

 Να υπάρχει αξιολόγηση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας των δαπανών και του 

αποτελέσματος των πολιτικών (όταν π.χ. αποφασίζεται να γίνει μια φοροαπαλλαγή 

προς τις επιχειρήσεις, διότι έτσι θα αυξηθούν οι επενδύσεις). Εφόσον πρόκειται για τη 

διάθεση δημόσιου χρήματος, απαιτείται και προληπτική αξιολόγηση, πρόβλεψη και εκ 

των υστέρων αξιολόγηση. 

 Αναβάθμιση του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο του Προϋπολογισμού. Η Ελληνική 

Βουλή δεν μπορεί να ελέγξει τον Προϋπολογισμό και δεν έχει κανένα ρόλο στην 
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κατάρτισή του. Διεκδικούμε την καθιέρωση διαδικασίας Συμμετοχικού 

Προϋπολογισμού και στην Αυτοδιοίκηση και στο κράτος. 

 Να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικό έλεγχο του Απολογισμού και του 

Γενικού Ισολογισμού του κράτους μέσω της Επιτροπής της Βουλής βάσει του 

Κανονισμού της Βουλής (δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, επιστημονικοτεχνική στήριξη).  

 Να συγκροτηθεί επιτροπή εκπροσώπων κοινωνικών φορέων (Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, Γ.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Β.) μέσω των ερευνητικών ιδρυμάτων τους 

(Ι.Ν.Ε., Ι.Ο.Β.Ε. κ.λ.π.), η οποία θα παρακολουθεί τα στοιχεία ως προς την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού και θα υποβοηθεί την Επιτροπή στο σχηματισμό γνώμης. 

Για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος 

Μία από τις βασικές παθογένειες του κρατικού μηχανισμού είναι η διαφθορά. 

Με όρους αυστηρά πολιτικούς, η πολιτική διαφθορά, οι αδιαφανείς συναλλαγές, 

υπονομεύουν και νοθεύουν το δημόσιο αγαθό εν γένει. Έτσι καλλιεργείται και 

ανάλογη συνείδηση σε ολόκληρη την κοινωνία και στους πολίτες (σε εφορίες, 

νοσοκομεία κ.λ.π.). Η συνολική λογική της αγοραίας υπονόμευσης του δημόσιου 

χώρου είναι το δομικό αποτέλεσμα του συστήματος που χρησιμοποιεί το Κράτος υπέρ 

της αγοράς και του ιδιοτελούς συμφέροντος των λίγων. 

 Αλλαγή του νόμου περί χρηματοδότησης κομμάτων. Να απαγορεύεται η 

χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων από πάσης φύσεως επιχείρηση, η καθοιονδήποτε 

τρόπο συμμετοχή πολιτικών κομμάτων στο εταιρικό κεφάλαιο επιχειρήσεων (με 

εξαίρεση τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη διάδοση ιδεών και 
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πολιτικών απόψεων και αμιγώς δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εκδόσεων ή των 

ραδιοτηλεοπτικών μέσων υπό την προϋπόθεση ότι τα κόμματα κατέχουν την 

πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου), η οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μεταξύ 

των πολιτικών κομμάτων και του ελληνικού δημοσίου, πλην των προβλεπομένων 

επιχορηγήσεων, η καθοιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση από ξένες κυβερνήσεις. 

 Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των κομμάτων: Να εφαρμοστεί πλήρως το εθνικό λογιστικό 

σχέδιο για λόγους διαφάνειας και πραγματικής απεικόνισης της οικονομικής 

κατάστασης των κομμάτων, να αναβαθμιστεί το έργο της Επιτροπής Ελέγχου με την 

ενίσχυση και της υποδομής και των αρμοδιοτήτων (και με ανακριτικές αρμοδιότητες), 

να θεωρείται κακουργηματική πράξη ποινικά κολάσιμη η κατάθεση ψευδών στοιχείων 

των εισοδημάτων ή της περιουσίας του κόμματος. Τέλος, σε περίπτωση που 

διαπιστώνεται ότι εσκεμμένα και με την ανοχή του κόμματος έχουν εισρεύσει στα 

ταμεία του χρήματα κατά παράβαση της νομοθεσίας, να θεσπίζονται και να 

επιβάλλονται κυρώσεις σε όλα τα πρόσωπα των κομμάτων τα οποία ενέχονται στην 

παράνομη συναλλαγή καθώς και στο κόμμα, με τη στέρηση του συνόλου της κρατικής 

επιχορήγησης του έτους. 

 Αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών και κατάργηση της ειδικής παραγραφής, 

διότι ο νόμος εισάγει ευνοϊκή μεταχείριση υπέρ των πολιτικών προσώπων εις βάρος 

των πολιτών που κατηγορούνται για τις ίδιες πράξεις. 

 Εφαρμογή της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. (2003) για τα μέτρα ενάντια στη διαφθορά, στο 

σκέλος που αφορά την κατάργηση των εξαιρέσεων που έχουν σχέση με το πολιτικό 
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προσωπικό (υπουργοί, βουλευτές, στελέχη Ο.Τ.Α.) σε αδικήματα όπως η δωροδοκία 

των δημόσιων λειτουργών. 

Συμβάσεις Δημοσίου 

 Σε ό,τι αφορά τις προμήθειες του Δημοσίου: 

- Πλήρης δημοσιοποίηση κάθε σύμβασης του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα. Ουσιαστικός έλεγχος από Ανεξάρτητη Αρχή (Α.Δ.Α.) Ελέγχου των 

Συμβάσεων του Δημοσίου. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να έχει 

τη δυνατότητα άσκησης του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου στην εν λόγω 

Α.Δ.Α..  

- Υποχρεωτική ρήτρα σε όλες τις συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου ή δημοσίων 

επιχειρήσεων στην οποία θα προβλέπεται ότι σε περίπτωση δωροδοκίας ή αθέμιτου 

επηρεασμού δημόσιου λειτουργού που έχει σημαντική θέση στην διαδικασία της 

προμήθειας, το ελληνικό δημόσιο θα έχει δικαίωμα να αποκλείει κάθε μελλοντική 

συμμετοχή του προμηθευτή σε συμβάσεις του δημοσίου και να αναστέλλει κάθε 

πληρωμή ή άλλου είδους οικονομική απαίτηση του προμηθευτή. 

- Να απαγορεύεται σε πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη ελληνικής κυβέρνησης να 

συμμετέχουν σε διοικητικό συμβούλιο ή σε διευθυντική θέση επιχειρήσεων – 

προμηθευτών του ελληνικού δημοσίου, για μια πλήρη δεκαετία από την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

- Να θεσπίζεται η υποχρέωση του δημοσίου ή των δημοσίων επιχειρήσεων να 

προβαίνουν στη δήμευση της περιουσίας του φυσικού προσώπου που έχει 

καταδικαστεί για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας μέχρι του ποσού που 
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αντιστοιχεί στα προϊόντα του εγκλήματος, σύμφωνα με την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για 

την πάταξη της διαφθοράς. 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Γενικά, οι Α.Δ.Α. θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη δημοκρατία, να ενισχύσουν το 

σύστημα δημόσιας διοίκησης ως μεταβατικοί θεσμοί ως την κατάργησή τους. 

Ένα σημαντικό ζήτημα ωστόσο είναι να καταργηθεί η ανάθεση αρμοδιοτήτων στις 

Ανεξάρτητες Αρχές που έχουν οικονομικό αντικείμενο και να περιορισθεί σε 

αντικείμενα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (Ε.Σ.Ρ., Α.Σ.Ε.Π., Συνήγορος του 

Πολίτη, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Απόρρητο Επικοινωνιών).  

Σημαντικό επίσης είναι να διασφαλισθεί η αληθινή ανεξαρτησία και η ανάδειξη των 

μελών τους για ορισμένη θητεία από την κοινωνία (βλπ. Επιτροπή Ανταγωνισμού ως 

το 2009) με έλεγχο της Βουλής όχι μόνο για τους Προέδρους τους αλλά για όλα τα 

μέλη τους και, κυρίως, να διασφαλισθεί η εφαρμογή των κυρώσεων που οι Α.Δ.Α. ήδη 

έχουν αρμοδιότητα να επιβάλλουν.  

Δικαιοσύνη  

Αναγκαστικά, και πάλι, οι τίτλοι των βασικών ενεργειών: 

 Επιλογή ηγεσίας δικαστηρίων (Αναθεώρηση του άρθρ. 90Σ). 

 Έλεγχος δικαστικών λειτουργών. 

 Προϋπολογισμός / λειτουργία / αρνησιδικία. 

 Επιλογή Τριμελών Συμβουλίων Διοίκησης (από ολομέλειες). 

 Διάχυτος συνταγματικός έλεγχος. 

 Όχι διοικητικά καθήκοντα σε δικαστές (πλην Α.Δ.Α.). 
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 Τριετής θητεία Προέδρων / Αντιπροέδρων. 

 Δικαστική Αστυνομία (Police Judiciaire) 

 Ν.Σ.Κ. ιδιαίτερο σώμα διοίκησης μακριά από παρεμβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. 

 

Κ. Ε. Μακαρώνας 

 


