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Την κοινωνία την κτίζουν με νόμους οι 
ισχυροί της εξουσίας και του κεφαλαίου.

Οι βουλευτές που ψηφίζουν τους νόμους 
αυτούς ή θεωρούν ότι είναι χρήσιμοι (έστω 
και για κάποιους) ή δεν γνωρίζουν τι ψηφί-
ζουν (μία μόνο λέξη  σε κάθε νόμο αλλάζει 
το νόημα) ή έχουν αποδεχτεί την κοινωνία 
όπως υπάρχει και καλοπροαίρετα προσπα-
θούν να βελτιώσουν συγκεκριμένες παρε-
νέργειες ή ελλείψεις.

Βασικές, πανανθρώπινες αρχές δεν εξυ-
πηρετούνται από ένα συνοθήλευμα νόμων  
που δεν σέβονται αυτές τις πανανθρώπινες 
αρχές.

Για να υπάρξουν νέοι ηθικοί νόμοι που 
θα βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορί-
ας τους στοχευμένα για λίγους  πελατεια-
κούς, άδικους για πολλούς νόμους, πρέπει 
να τους προτείνουν οι ίδιοι οι πολίτες και να 
τους επιβάλλουν στους βουλευτές να τους 
ψηφίσουν.

Αν δεν θέλουν ή δεν μπορούν οι πολίτες να επι-
βάλλουν στους βουλευτές τους τη ψήφιση ηθικών 
νόμων, τότε ας καταλάβουν και να δεχτούν ότι η 
πολιτική δεν ΜΠΟΡΕΙ να φέρει κάτι καινούργιο για-
τί λειτουργεί για να υπηρετεί αυτό που υπάρχει και 
προσπαθεί να το βελτιώσει ίσως, αλλά τόσο αργά, 
ενώ η άρχουσα τάξη φέρνει νέα πρωτόγνωρα πράγ-
ματα (όπως το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα, την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της καλπάζου-
σας τεχνολογίας κλπ) τα οποία οπισθοδρομούν τα 
δικαιώματα των πολιτών πολύ πίσω, πολύ άσχημα, 
εν γνώσει των άβουλων και άτολμων και ανήμπο-
ρων βουλευτών και δυστυχώς με την συναίνεση και 
την υπογραφή τους, αρκούνται στον αγώνα τους 
που μοιάζει να ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΓΟΥΒΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 

ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  ΜΙΣΟΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ.

Και ρωτάμε γιατί αυτούς τους εκλέγει ο λαός;
ΟΧΙ δεν τους εκλέγει η πλειοψηφία του λαού, 

όπως απαιτεί η βασική αρχή της Δημοκρατίας.
Απλά έχουν δημιουργήσει και επιβάλλει ένα πολι-

τικό σύστημα με το οποίο κατακτά ένα κόμμα την 
Κυβέρνηση, άσχετα αν το έχουν ψηφίσει το 17-25% 
των πολιτών απ’ αυτούς που δικαιούνται ψήφο.

Ε λοιπόν, έχουν κανονίσει οι κυβερνήσεις αυτές, 
να έχουν αποκαταστήσει μια οικονομική ή υλική 
επάρκεια στο 30-35% των ψηφοφόρων, από το 
οποίο μόνιμα ψηφίζονται, ενώ τα τυχόν επιπλέον 
ποσοστά τους, είναι οι ψήφοι πολιτών τους οποίους 
συνήθως κορόϊδεψαν προεκλογικά ή τους απογοή-
τευσαν με την ανικανότητά τους ή και τα δύο. Όσοι 
αποδέχονται αυτή την κατάσταση ας είναι καλά.

Οσοι όμως θέλουν να αποκαταστήσουν 
την ανθρώπινη παρουσία των ιδίων και των 
παιδιών τους στην κοινωνία, αρκούμενοι 
έστω σε μία ολιγαρκή ευημερία με δικαιο-
σύνη στην ελευθερία και ισονομία και ισοτι-
μία, τότε αυτοί, αν δεν το βάλουν σκοπό να 
το επιτύχουν, ματαιοδοξούν σε συζητήσεις 
και μόνο.

Πως όμως να το επιτύχουν;
1. Να ξέρουν τι θέλουν.
2. Να δηλώνουν δημόσια αυτό που θέ-

λουν.
3. Αυτοί που ξέρουν τι θέλουν, να σμί-

ξουν έξω από κόμματα με αιτία αυτό που 
θέλουν και να θέλουν όλοι μαζί να κάνουν 
νόμο αυτό ακριβώς που θέλουν.

Η εφημερίδα κοινωνική Καινοτομία, είναι 
ο τέταρτος χρόνος, που δημοσιεύει θέματα, 
νέες σκέψεις από παλαιές εμπειρίες τις οποί-
ες αποδέχονται όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα 

κομματικοποίησής τους.
Στο τεύχος αυτό αναδημοσιεύονται πολλές προ-

τάσεις που μπορούν να γίνουν νόμοι ηθικής ευημε-
ρίας, αν το θέλουν οι πολίτες, θυσιάζοντας μέρος 
του ελεύθερου χρόνου τους, για να τους καθιερώ-
σουν, με διάφορες δράσεις τους (εκτός της βίας) 
σε μορφή νόμων που θα αλλάζουν με ηθικές αρχές 
την κρατούσα θεμελιώδη αντίληψη του κέρδους, 
της απληστίας και της κατάκτησης που στηρίζονται 
στους νόμους της κυρίαρχης άρχουσας τάξης.

Είναι το φύλλο αυτό μια πρόκληση και πρόσκλη-
ση, με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας.

Η κοινωνική Καινοτομία είναι στη διάθεσή σας.

Διά την Kοινωνική Καινοτομία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ

ΟΛΙΓΑΡΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΟΙΝΟ ΟΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΠΙΔΩΝ

• ΣΙΣΑΡΧΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (πολιτιστικό κέντρο) | Κυριακή 29/9/2019, ώρα 18.00
• ΚΡΗΤΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ (Συνεδριακή αίθουσα θέρετρο ΚΑΛΥΨΩ-ΠΛΑΚΙΑΣ)
   Κυριακή 20/10/2019, ώρα 18.00
• ΡΕΘΥΜΝΟ (αίθουσα «Γυαλός», άνω παραλιακής ταβέρνας Yalos στον Κουμπέ)
   Κυριακή 3/11/2019, ώρα 18:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΝΕΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΩΝ

ΛΑΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΑΥΣΑΤΟ

Η ουσία της όποιας αναδιάρθρωσης 
θα πρέπει να είναι η θεσμοθετημένα 
συννεχής συμμετοχή μη κομματικών 
κοινωνικών εκπροσώπων, σε όλα τα 
κέντρα απόφασης του Κράτους, της 
Αυτοδιοίκησης, των Τραπεζών, των 
ΜΜΕ και των Δ.Σ. των μεγάλων εται-
ρειών (ιδιωτικών και Δημοσίου).

Η πιο επαναστατική
αλλαγή στον 21ο αιώνα 
δεν θα προέλθει από την 
τεχνολογία, αλλά από μία 
καινούρια αντίληψη για
το τι σημαίνει να είσαι
άνθρωπος.

John Noisbitt
Συγγραφέας – Μελλοντολόγος
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ;
Η συμπεριφορά του ανθρώπου 

στην κοινωνία που ζει είναι το βασι-
κό χαρακτηριστικό βάσει του οποίου 
χαρακτηρίζεται κάθε άνθρωπος πολι-
τισμένος.

Ο πολιτισμένος άνθρωπος αποδέ-
χεται και συμβιώνει με άλλους αν-
θρώπους και όλοι μαζί αποτελούν  
μία κοινωνία.

Η ευγένεια, η αλληλεγγύη, ο σε-
βασμός, η κατανόηση, η εγκράτεια, 
η ηθική, η αρετή, η συνέπεια, είναι 
στοιχεία που πρέπει να έχει ένας άν-
θρωπος, να συμπεριφέρεται με αυτά 
και να δέχεται τα ίδια από τους συ-
νανθρώπους της κοινωνίας.

Με όλα τα ανθρώπινα πάθη και αδυ-
ναμίες που έχουμε ως άνθρωποι και 
ειδικά σε μερικές στιγμές, ας δούμε 
τον εαυτό μας. Και ας αναρωτηθούμε:

Είμαστε πολιτισμένοι;
Εάν έχουμε σεβασμό, σεβόμαστε 

ποιούς;
Εάν έχουμε αλληλεγγύη, συζούμε 

με ποιούς;
Εάν έχουμε συνέπεια ανταποκρινό-

μαστε σε ποιούς;
Συζούμε, ανεχόμαστε, υποκύπτου-

με, μυθοποιούμε όλους τους κυρίαρ-

χους της κοινωνίας και του κόσμου.
Και παραμένουμε άβουλοι δέκτες 

αυτών, είτε με την ελπίδα ότι και 
εμείς κοντά σε αυτούς θα έχουμε κά-
ποτε ένα  μερίδιο ευημερίας ως δώρο 
από την κυριαρχία τους.

Τότε λοιπόν ας αναρωτηθούμε και 
πάλι. Είμαστε πολιτισμένοι;

Οι πολιτισμένοι επιβάλλεται να 
αποκαταστήσουν τη θέση τους στην 
κοινωνία.

Είναι πολλοί και απλοί άνθρωποι οι 
πολιτισμένοι και για τον λόγο αυτό εί-
ναι η μεγαλύτερη κοινωνική δύναμη.

Μπορούν αν θέλουν να επιβάλλουν 
τις αξίες του πολιτισμού.

Μπορούν με απλούς τρόπους να 
παρεμβαίνουν.

Να δημοσιεύουν ό,τι κακό γίνεται 
και να διεκδικούν αποκατάσταση.

Να απαιτούν δημόσια την αλλαγή 
μεροληπτικών και άδικων νόμων.

Να τροποποιούν ή να συμπληρώ-
νουν τους Συνταγματικούς νόμους 
όπου χρειάζεται, όλοι μαζί.

Η ενεργοποίηση των απλών πολι-
τισμένων ανθρώπων έχει γίνει ανα-
γκαία.

Το κακό έχει κυριαρχήσει.

1.Κατηγορίες Πανεπιστημίων
1.1 Κρατικά και μη-κρατικά
Η πρώτη διάκριση των πανεπι-

στημίων γίνεται με βάση τον φορέα 
τους σε κρατικά όπου ανήκουν στο 
δημόσιο και μη-κρατικά που μπορεί 
να ανήκουν σε άλλους φορείς όπως 
τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες και 
δήμοι), εκκλησία, ιδρύματα, κληρο-
δοτήματα και φυσικά ιδιώτες. 

1.2 Με δίδακτρα ή χωρίς δίδακτρα
Oλα τα παραπάνω είδη πανεπιστη-

μίων μπορεί να έχουν ή να μην έχουν 
δίδακτρα για τους φοιτητές τους.. 
Άρα η ύπαρξη ή μη διδάκτρων δεν 
καθορίζει το αν το πανεπιστήμιο είναι 
δημόσιο ή όχι.

1.3 Κερδοσκοπικά ή Μη- Κερδο-
σκοπικά Πανεπιστήμια

Όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια που 
γνωρίζουμε οι περισσότεροι είναι μη-
κερδοσκοπικά.

Όλα τα κορυφαία πανεπιστήμια, 
είναι εξαιρετικά σε αυτό που κάνουν 
και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν 
ως στόχο τους το κέρδος. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ζημιο-
γόνα. Καθώς δεν είναι κερδοσκοπικά 
δεν μπορεί να βάλει τα χρήματα αυτά 
στην τσέπη του κάποιος μέτοχος.

Όταν λοιπόν καταφέρνουν να 
έχουν πλεονάσματα, δηλαδή περισ-
σότερα έσοδα από έξοδα και κέρδη  

θα πρέπει να επανεπενδυθούν στο 
πανεπιστήμιο. Όλα.

2. Τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (κερ-
δοσκοπικά) Η παγκόσμια εμπειρία έχει 
δείξει ότι όπου επιχειρήθηκε το πείρα-
μα των ιδιωτικών πανεπιστημίων με 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ως μια κα-
νονική επιχείρηση δηλαδή, αυτά απέ-
τυχαν: άνοιξαν πολλά με το που επι-
τράπηκαν και έκλεισαν τα περισσότερα 
από αυτά, ενώ εκείνα που έμειναν είναι 
λίγα και άγνωστα με ασήμαντη παρα-
γωγή επιστημόνων ή γνώσης.

Πλήθος ιδιωτικών κερδοσκοπικών 
πανεπιστημίων που κλείνουν σε ανα-
πτυγμένες χώρες λόγω διαφθοράς ή 
οικονομικής αποτυχίας. 

Μιλάμε όμως εύκολα για €100 εκα-
τομμύρια για την δημιουργία ενός 
υποτυπώδους πανεπιστημίου σύμ-
φωνα με τα διεθνή αλλά και ελληνικά 
δεδομένα.

Η Διεθνής Εμπειρία
Ακούμε ότι «τα ιδιωτικά πανεπι-

στήμια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 
εκτός από την Ελλάδα». Αυτό είναι 
ανακριβές και μάλιστα στις χώρες 
που είναι πιο αναπτυγμένες και πιο 
γνωστές σε μας. 

Τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια 
υπάρχουν, αλλά είναι κατά κανόνα 
άγνωστα, με λίγους φοιτητές, κακό 
επίπεδο σπουδών, λίγα τμήματα.

Ξέρουμε τι είναι τα 
“ιδιωτικά” Πανεπιστήμια;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1) ΄Ολοι οι νόμοι μαζί είναι ένα νομικό πλέγμα, το οποίο ονομάζουμε 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

΄Ολοι οι πολίτες έχουν μέσα τους μια κοινή αίσθηση δίκαιης συμπερι-
φοράς, την οποία ονομάζουμε ΔΙΚΑΙΟ. Οι νόμοι της δικαιοσύνης συχνά 
δεν ανταποκρίνονται στο  κοινό αίσθημα δικαίου.

Σε αυτή την περίπτωση οι νόμοι ή πρέπει να καθίστανται ανίσχυροι ή 
να τροποποιούνται.

Ποιος όμως θα κρίνει τους νόμους και θα αποφασίζει σχετικά με αυτούς.
Σίγουρα οι ΔΙΚΑΣΤΕΣ.
Για να μπορούν οι δικαστές να αποφασίζουν και σύμφωνα με τους νό-

μους και σύμφωνα με το κοινό αίσθημα δικαίου, δεν πρέπει ως άτομα 
να εξαρτώνται από αυτούς που συντάσσουν τους νόμους. Επιβάλλεται 
σε όλο τον επαγγελματικό τους βίο να αξιολογούνται από τους πολίτες, 
τους συναδέλφους και το σύνολο των πολιτικών αντιπροσώπων με ένα 
απλό και καθολικό σύστημα αξιολογησής τους και να συναποφασίζουν με 
εκλεγμένους πολίτες, για σημαντικές δικαστικές αποφάσεις.

2) Η δημιουργία ενός νόμου, επηρεάζει τη ζωή πολλών πολιτών.
Πριν δημιουργηθεί ένας νόμος, οι πολίτες πρέπει να έχουν συμμετοχή 

με προτάσεις τους και  στις οποίες προτάσεις τους, υποχρεωτικά πρέπει να 
υπάρχουν απαντήσεις θετικές ή αρνητικές από τους πολιτικούς αντιπρο-
σώπους, αλλά σε κάθε περίπτωση ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ απαντήσεις.

3) Παράδοση είναι το τεχνικοπνευματικό απόθεμα ενός λαού που στο 
βάθος αιώνων ο λαός το διατηρεί και το προσαρμόζει, για να ανταποκρί-
νεται και να επιβιώνει στις κάθε φορά, νέες συνθήκες..

Η «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ, 
ΑΛΛΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ.

Αυτή την Παράδοση της τέχνης, του πνεύματος, της συμπεριφοράς κλπ., 
πρέπει να αναδεικνύει το κράτος και η αυτοδιοίκηση, τονίζοντας την ιδιαιτε-
ρότητα του λαού, η οποία όταν έρχεται σε επαφή με άλλους λαούς, ανταλ-
λάσσονται ωφέλιμα πράγματα και έτσι μπορεί να βελτιώνεται ο κόσμος.

Στα σχολεία, πρέπει να διδάσκεται η Παράδοση.
Στους νόμους, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η Παράδοση. 
Στην κοινωνική ζωή, πρέπει να αναδεικνύεται η Παράδοση.
΄Ετσι οι λαοί αυτοπροσδιορίζονται στην πράξη και τότε θα κάνουν χρή-

σιμες συναλλαγές και  σεβαστές συγκρίσεις, ακυρώνοντας κάθε πράξη 
επιβολής ο ένας στον άλλο.

4) Σεβαστές και αδέκαστες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  να διαχειρίζονται 
ψηφοφορίες των πολιτών με σκοπό να αποδίδουν πολύ σημαντικά και 
τιμητικά βραβεία σε πολίτες για την συμπεριφορά τους.

1. Για τον σεβασμό και ευγένεια.
2. Για την αμεροληψία και την αλληλεγγύη.
3. Για την συνέπεια και την αρετή.
4. Για την εγκράτεια και την ευεγερσία.
Αυτοί οι βραβευθέντες θα τυγχάνουν ιδιαίτερης τιμής σε κάθε κοινωνι-

κή εκδήλωση και η κοινωνία θα τους παρέχει για αναγνώρισή τους δικαι-
ώματα και ευκαιρίες για δράσεις σχετικές με τη βράβευσή τους (ομιλίες, 
παρουσιάσεις, σε συζητήσεις TV και ράδιο, σχολικές επισκέψεις κλπ.).

5) Ο πολίτης σύμφωνα με τις συνθήκες που ζει σε μια κοινωνία μπορεί 
να αναδείξει την προσωπικότητά του στο επάγγελμά του. Πολλοί πολίτες 
όμως έχουν ταλέντο που δεν έχει σχέσει με το επάγγελμά τους.

Η ανάδειξη του ταλέντου των πολιτών τον ελεύθερο χρόνο, πρέπει 
να είναι μία σημαντική μέριμνα της Πολιτείας και οργανωμένα πρέπει να 
στηρίζει την άσκηση του ταλέντου μέσα στον ελεύθερο χρόνο καθενός.

6) Οι συνταξιούχοι είναι φορείς συσσωρευμένης γνώσης από την κοι-
νωνία και το επάγγελμα με το οποίο δραστηριοποιήθηκαν.

Η γνώση αυτή γίνεται συνήθως χρήσιμη για τα παιδιά τους συνήθως.
Όμως η γνώση αυτή είναι χρήσιμο να γίνεται χρήσιμη και για όλη την 

κοινωνία. Η Πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει, ότι χρειάζεται τους γέροντες, 
τις γνώσεις τους και τη σοφία τους  και να μην τους έχει στο περιθώριο.

Η Πολιτεία μπορεί να ιδρύσει εκλεγμένες από τους γέροντες συμβου-
λευτικές επιτροπές, οι οποίες θα μπορούν να συμβουλεύουν θεσμικά και 
τους πολίτες και τους αντιπροσώπους τους.

7) Οι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ανιδιοτελώς μέσα από 
μη επαγγελματικούς Συλλόγους, πρέπει να τους αναγνωρίσουμε την ανιδιο-
τέλειά τους, το ενδιαφέρον τους για την κοινωνία και την προσπάθεια των 
εθελοντών αυτων να καλύψουν δραστηριότητες που δεν κάνει το Κράτος.

Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν κοινούς αντιπροσώπους των 
συλλόγων κατά τόπους, ώστε να συντάσσουν κοινές προτάσεις τοπικής ή 
κρατικής εμβέλειας, οι οποίες θα δεσμεύουν τα αντίστοιχα Κοινοβούλια ή 
Συμβούλια να τους απαντούν άμεσα, αιτιολογημένα, με ακρίβεια νομική 
και οικονομική.

Μην καταπίνεις χωρίς να μασάς, μη μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο άνθρωπος, ως  πολίτης, δεν πρέπει να είναι 
υποκείμενο  βοήθειας, αλλά Σεβασμού.

Δεν πρέπει να δέχεται να ζει κάτω από την 
κάθε απόφαση συμπόνιας, αλληλεγγύης, ελε-
ημοσύνης που επινοούν οι αρμόδιοι που προ-
γραμματίζουν.

Όλο το σύστημα πρέπει να υπακούει σε μερι-
κές αρχές αξιοπρέπειας του ανθρώπου με επίκε-
ντρο και πρωταγωνιστή το άτομο. Όπως: 

1) Για την υγεία του ανθρώπου προέχει η 
προληπτική  ιατρική, με πολύ σοβαρές και υπο-
χρεωτικές εξετάσεις. Έτσι και οι ασθένειες, και 
οι θάνατοι και οι δαπάνες υγείας, θα περιορι-
στούν αισθητά εις βάρος αυτών που πλουτίζουν 
από τις αρρώστιες των πολιτών.

2) Η υγεία δεν είναι υπόθεση των εργαζο-
μένων και των εισφορών τους, αλλά του κάθε 
ανθρώπου.

3) Κάθε πολίτης είναι διαχειριστής των δικών 

του εισφορών. Οι εισφορές του σε ΕΝΤΟΚΟ εγ-
γυημένο από το Κράτος, λογαριασμό ανάλογης 
Τράπεζας, δημιουργούν μία καρτέλα όπου φαί-
νονται και οι προσωπικές  του δαπάνες υγείας.

Τις δαπάνες που είναι πάνω από τις εισφο-
ρές καλύπτει το Κράτος. Τις εισφορές που είναι 
πάνω από τις δαπάνες εισπράττει το Κράτος σε 
ειδικό κοινωνικό λογαριασμό, ο οποίος αν χρει-
αστεί συμπληρώνεται από τον Κρατικό προϋπο-
λογισμό, για να καλύψει τις ελλειμματικές καρ-
τέλες των πολιτών.

Έτσι ο Κεντρικός Διαχειριστικός λογαριασμός 
του Κράτους συνδέεται με την καρτέλα υγείας 
του κάθε πολίτη.

4) Ο ασφαλισμένος διαλέγει και πληρώνει από 
τα έσοδα  της καρτέλας του, την κλινική, τον 
γιατρό ή το νοσοκομείο,  τα οποία πρέπει να 
έχουν αναρτημένο τιμολόγιο για όλες τις υπηρε-
σίες που παρέχουν.

Ο Εθελοντισμός ουσιαστικά επιτρέπει την ανά-
πτυξη της κοινωνίας με ένα διαφορετικό τρόπο.
Ενισχύει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, 
την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την εμπι-
στοσύνη. Το ατομικό «ΕΓΩ» δίνει τη θέση του, 
στο συλλογικό «ΕΜΕΙΣ».

Βέβαια Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΜΑΡ-
ΤΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΛΑΘΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΨΑ-
ΜΕ ΑΦΕΛΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑ-
ΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ.

Με την ομαδικότητα έχω μία κοινωνική δύ-

ναμη η οποία δραστηριοποιείται εθελοντικά για 
να καλύψει τις ελλείψεις της κοινωνίας και του 
Κράτους. Τις ελλείψεις αυτές δημιουργεί η στε-
νότητα πόρων, η ανικανότητα των διαχειριστών, 
οι μεροληπτικές πράξεις της εξουσίας.

«Ο ΕΘΕΟΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΗΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ».

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΤ
Τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Τα ταμεία αυτά είναι οι κυριότεροι «συντελε-

στές» των χρηματαγορών, αφού διαθέτουν κεφά-
λαια υψηλότερα των 100-200 δις $ το κάθε ένα, 
τα οποία επενδύουν σε σταθερή βάση. Η συνολι-
κή τους δυναμικότητα, τα κεφάλαια καλύτερα που 
επενδύουν διεθνώς, υπολογίζονται στα 30 τρις $ – 
ένα ποσόν δηλαδή που ξεπερνάει το σύνολο αυτού 
που διαθέτουν όλοι οι υπόλοιποι επενδυτές μαζί, 
όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι συναλλαγματικές 
ρεζέρβες των κρατών και τα HedgeFunds.

Το ύψος του ποσού που διαθέτουν τα ταμεία, 
το οποίο πλησιάζει το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ 
(περίπου 70 τρις $), δίνει απάντηση σε αυτούς που 
αναρτούνται, ποιοι είναι οι δανειστές όλων των 
υπερχρεωμένων κρατών.

Περαιτέρω, τα ταμεία είναι κυρίως κρατικές ή 
ημικρατικές οργανώσεις, οι οποίες διαχειρίζονται τα 
χρήματα των συντάξεων των εργαζομένων (ουσια-
στικά δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κατηγορούν 
συνεχώς το Κεφάλαιο, απειλούνται από τα ίδια τους 
τα χρήματα, τα οποία το «συνθέτουν»).

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελούν τους μεγαλύ-
τερους επενδυτές παγκοσμίως, λόγω του μεγέθους 
τους, αλλά και της μακροπρόθεσμης συσσώρευσης 

κεφαλαίου εκ μέρους τους. Ο υφιστάμενος μεταξύ 
τους ανταγωνισμός τα υποχρεώνει στην αναζήτηση 
βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας – ενώ μέσω αυτών 
οδηγούνται όλο και περισσότερες αποταμιεύσεις των 
εργαζομένων, στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ουσιαστικά λοιπόν συνιστούν τους κυριότερους 
«αιμοδότες του κτήνους», όπως συνηθίζεται να 
αποκαλείται πλέον το διεθνές κερδοσκοπικό κεφά-
λαιο – ενώ η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Καλιφόρνια, 
διαθέτουν τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία 
παγκοσμίως.

Ολοκληρώνοντας το θέμα των ταμείων, θεω-
ρούμε ότι η μεγαλύτερη «πληγή» του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος, είναι η αναζήτηση διαρ-
κώς μεγαλύτερης, καθώς επίσης βραχυπρόθεσμης 
κερδοφορίας. Μέσα από αυτήν την αντίληψη, τα 
χρήματα δεν επενδύονται, όπως οφείλουν, στην 
πραγματική οικονομία – οπότε όχι μόνο δεν δημι-
ουργείται «θεμελιώδης» ανάπτυξη, ταυτόχρονα 
με νέες θέσεις εργασίας, αλλά αποσταθεροποιείται 
εντελώς το σύστημα.

Oι εργαζόμενοι δεν παίρνουν ελάχιστο τόκο για 
τις καταθέσεις των εισφορών του, ο οποίος τοκος 
θα αυξάνει δυόμιση φορές τις συντάξεις τους.

Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η θεσμική ύπαρξη Ανωνύμων Τίτλων, θυ-
ρίδων φύλαξης και Απόκρυψης αξιών, Κρα-
τών που επιτρέπουν την  απόκρυψη των ιδι-
οκτητών του χρήματος και μη φορολόγησης, 
καταδεικνύει την βούληση των κοινωνιών και 
ειδικά των εκπροσώπων των κοινωνιών, να 
αποδέχονται την ύπαρξη παράνομου χρήμα-
τος, του οποίου οι ιδιοκτήτες και ο τρόπος 
απόκτησης, πρέπει  να αποκρυφτούν.

Πρέπει να δεχτούμε ότι είναι υποχρέωση 
της πολιτείας να δίνει δυνατότητες στους 
ασθενέστερους για να μπορούν να ανταγωνι-
στούν τους ισχυρότερους και τα πλεονεκτή-
ματα που αντλούν από την ίδια την πολιτεία.

Αποδεχόμαστε λοιπόν την άποψη ότι η 
υποστήριξη των ασθενέστερων και των νέων 
δεν είναι πράξη προστασίας εκ μέρους της 
πολιτείας, αλλά πράξη ισονομίας και ισοτιμίας 
εκ μέρους της πολιτείας, για την λειτουργία 
μιας εξίσου για όλους ελεύθερης αγοράς.

Τελικά ίσως πρέπει να δεχτούμε την χρησι-
μότητα της απόκτησης χρήματος  και να απο-
δεχτούμε ότι το χρήμα δεν κάνει κακό στον 
άνθρωπο, αλλά αποκαλύπτει τον χαρακτήρα 
του, με τον τρόπο που απέκτησε το χρήμα 
και τον τρόπο που το διαχειρίζεται.

«Δεν είναι όμως σωστό να 
τρέχει το νερό που πίνουμε 
από το  ποτάμι  και να μην 
βάζουμε φίλτρα, αλλά να 
πίνουμε φάρμακα για τις
αρρώστιες που πάθαμε
πίνοντας το νερό αυτό.
Τα φίλτρα λοιπόν πρέπει να 
μπαίνουν στην διαδρομή 
που κάνει το χρήμα, και τα 
φίλτρα αυτά πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά».
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ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο δωδεκάλογος 
ενός νέου συνδικαλισμού

Η οικογενειοκρατία συνήθως υπάρχει  πα-
ντού. Στην τέχνη, στο εμπόριο, στην επιστή-
μη, στην εργασία, στο κεφάλαιο και στην πο-
λιτική. Αυτό  ακριβώς επικαλούνται οι πολιτικοί 
και δημιουργούν οικογενειακές δυναστείες, οι 
οποίες διαιωνίζουν  και υπηρετούν σύμφωνα 
με αυτά στα οποία τους μύησε η οικογένεια.

Η σύγκριση αυτή όχι μόνο δεν είναι αληθινή, 
αλλά και υποκρύπτει ασέβεια και λαθροχειρία.

Ο τεχνίτης, ο έμπορος, ο επιχειρηματίας 
κλπ. μαθαίνουν το παιδί τους, το οποίο εργάζε-
ται στο επάγγελμα του γονέα και αναλαμβάνει 
όταν έχει μάθει τη δουλειά του, επιφορτισμένο 
με όλα τα βάρη που έχει η επιχείρηση.

Ο γιος πολιτικός έχει υποχρέωση να γνωρίζει 
και αυτός τη δουλειά του πριν αναλάβει να εκ-
προσωπεί την κοινωνία.

Πρέπει να γνωρίζει, εργαζόμενος μέσα στην 
κοινωνία, πως λειτουργεί κάθε τομέας στην 
κοινωνία, να βιώσει την καθημερινότητα της 
κοινωνίας και με τις εμπειρίες του μαζί με την 
οικογενειακή πείρα να έχει αποκτήσει την ικα-
νότητα να την  εκπροσωπήσει έχοντας την 
ικανότητα πλέον  με την πολιτική παρουσία 
του να αναδεικνύει την καθημερινότητα και να 
εκφράζει για κάθε θέμα τις επιθυμίες και τις 
απόψεις της κοινωνίας και μόνο με την μύησή 
του στην κοινωνία θα μπορεί συνειδητά να γί-
νει η έκφρασή της.

Η πολιτική δεν μαθαίνεται , δεν διδάσκεται, 
κυρίως είναι μύηση και έκφραση.

΄Ετσι οι εγκάθετοι γόνοι δεν μπορούν να 
αντιληφθούν  την κοινωνική λειτουργία της 
καθημερινότητας.

Σπουδάζουν σε σημαντικά Πανεπιστήμια 
πως πρέπει να διαχειριστούν τους πολίτες και 
την κοινωνία, επιβάλλοντας σε αυτούς τους 
τρόπους που διδάχθηκαν.

΄Ετσι εγκαθίσταται μέσα τους το αίσθημα 
της επιβολής τους στην κοινωνία με προκάτ 
διαδικασίες.

Οι λαοί μεταλλάσσονται, είναι διαφορετικοί, 
τα προβλήματά τους είναι διαχρονικά διαφορε-
τικά και δεν είναι τα ίδια σε όλες τις κοινωνίες. 
Για τους λόγους αυτούς δεν αρκούν τα στερεό-
τυπα μαθήματα οποιουδήποτε Πανεπιστημίου.

Ο κάθε εγκάθετος γόνος ζει στο δικό του γνω-
στικό κόσμο με τον οποίο θέλει να επιβληθεί, 
ξένος από τα ουσιαστικά προβλήματα, με λύσεις 
και προτάσεις που του προσφέρουν άλλοι.

Και κάπως έτσι αρχίζει η εξάρτηση και του 
ίδιου και της κοινωνίας που εκπροσωπεί.

Τότε οι σύμβουλοι οι πατρονές του, μπορεί να 
τον οδηγήσουν σε κάποιες επιτυχίες για μέρος 
της κοινωνίας ή αποτυχίες για ένα άλλο μέρος.

Σε κάθε περίπτωση δε θα λειτουργεί το δί-
καιο για όλους. Αλλά για τις αποτυχίες δε θα 
πληρώσει ποτέ, όπως του επιχειρηματία ο γιος, 
απλά θα εναλλαχθεί στην εξουσία με κάποιους 
άλλους, συνήθως ομοίους του.

Δεν νομιμοποιούνται οι πολιτικοί να διαιωνί-
ζουν τις οικογένειές τους, στην πολιτική και δεν 
δικαιούνται να δικαιολογούν την απεχθή αυτή 
τους πράξη, με την οικογενειακή διαιώνιση της 
τέχνης του γεωργού, του βοσκού, του βιοτέχνη, 
του τεχνίτη, του εμπόρου, του επιχειρηματία.

 ΔΗΜ. ΗΛΙΑΚΗΣ

Η ηθική της 
οικογενειοκρατίας

Συζητώντας μια παρέα για το άδικο πελατειακό οργανωμένο σύστημα συμφώνησα και εγώ ότι συ-
νήθως διορίζονται ή εξυπηρετούνται στα καθημερινά τους προβλήματα πολίτες που υπερασπίζονταν 
και ήταν ενταγμένοι στο σύστημα αυτό. ΄Ετσι αδικούνταν άλλοι ικανότεροι πολίτες, ή έχαναν τα 
δικαιώματά τους, ή καταστρέφονταν οι ελπίδες και ο αγώνας τους, γιατί με επιλογές του συστήματος, 
προτιμούνταν οι υποστηρικτές του. Τότε με διακόπτει ένας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Aγαπητέ φίλε και εσύ δεν χρησιμοποίησες το σύστημα για να ωφεληθείς σε κάποιες 
περιπτώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι φίλε μου, το χρησιμοποίησα γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Δεν υπο-
τάχθηκα όμως να το υπηρετήσω. Και ξέρεις γιατί;  ΄Όταν κάποτε διεκδικούσα σε σοβαρή υπόθεσή 
μου το δίκιο μου, ένας τουλάχιστον ειλικρινής εκείνη τη στιγμή Βουλευτής, μου είπε.

Άκου φίλε μου. Ποτέ μην ζητάς το δίκιο σου γιατί κανείς δεν διακινδυνεύει να συγκρουσθεί με 
αυτούς που σε αδίκησαν. Σκέψου έναν άλλο τρόπο να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή πάντα πρέπει να σκεπτόμαστε τι ελιγμούς θα κάνουμε για να επιβιώσουμε, 
χωρίς να αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας τουλάχιστον;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, έτσι γιγαντώνεται μέσα στην κοινωνία το πελατειακό σύστημα και δεν καταρ-
γείται γιατί γίναμε όλοι μέρος του.

Όλοι υποχρεωθήκαμε να ζούμε έτσι, αλλά οι ωφέλιμοι του συστήματος είναι μειοψηφία. Τόση μει-
οψηφία όση χρειάζεται ένα εκλογικό σύστημα για να εκλέξει πάλι τους πάτρωνές του στην εξουσία.

Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα.
Το τέλος του θα έρθει μόνο εάν οργανωθούμε κοινωνικά και  να διεκδικούμε τα δίκια μας συλλο-

γικά και προσεκτικά, να μην κάνουν τα δίκια μας ή οι δράσεις μας ζημιά σε άλλους συμπολίτες μας. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προκειμένου ο συνδικαλισμός να μπει στον φυσικό 
τον δρόμο είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές και να 
ληφθούν μέτρα που θα κόψουν την όρεξη εκείνων 
των συνδικαλιστών οι οποίοι στο όνομα της εργατι-
κής τάξης προωθούν  τον εαυτό τους.

Δώδεκα ενδεικτικά τέτοια μέτρα είναι τα εξής:
Πρώτον, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να 

συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια δημοσίων επι-
χειρήσεων και οργανισμών. 

Δεύτερον, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να 
διεκδικήσουν βουλευτική έδρα πάρα μόνο αν περάσει 
ορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. μια τετραετία, μετά 
την τελευταία θητεία τους σε συνδικαλιστικό όργανο. 

Τρίτον, οι συνδικαλιστές να μην εξαιρούνται από 
την υποχρέωση παροχής εργασίας προς την επιχείρη-
ση στην οποία έχουν προσληφθεί. 

Τέταρτον, οι συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων να γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας και 
σε χώρους εκτός της υπηρεσίας ή επιχείρησης. Είναι 
παράλογο να κλείνει το σχολείο επειδή οι καθηγητές 
έχουν γενική συνέλευση.

Πέμπτον, να απαγορευτεί η συμμετοχή συνδι-
καλιστών (όχι εργαζομένων) σε πειθαρχικά και λοι-
πά συμβούλια, διότι χρησιμοποιούν τη δύναμη που 
απορρέει από αυτά για ρουσφέτια, εκβιασμούς και 
προβολή.

Έκτον, Συνδικαλιστές δεν μπορεί να είναι ενεργά 
μέλη πολιτικών παρατάξεων. Οι δύο ιδιότητες συγ-
χρόνως είναι ασυμβίβαστες

Έβδομο Οι συνδικαλιστές εκλέγονται σε ενιαίο 
ψηφοδέλτιο από τις τοπικές οργανώσεις που εκπρο-
σωπούν.

Όγδοο  Στα συμβούλια - επιτροπές των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων, συμμετέχουν κατά 70% 
εκλεγμένα μέλη του ενιαίου ψηφοδελτίου και κατά 
30% μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να συμμε-
τέχουν στο συμβούλιο ή την επιτροπή, τα οποία κλη-
ρώνονται για να συμμετέχουν στο ποσοστό 30% και 
για χρονική διάρκεια την μισή της χρονικής διάρκειας 

των εκλεγμένων μελών, οπότε αντικαθίστανται, εάν 
υπάρχουν μέλη προς αντικατάσταση, διαφορετικά 
συνεχίζουν την θητεία τους και το υπόλοιπο μισό του 
χρόνου που υπολείπεται. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγο-
νται και κληρώνονται μέλη συμβουλίων ή επιτροπών 
στις τοπικές α΄βάθμιες, τις β΄βάθμιες και τις γ΄βάθ-
μιες οργανώσεις.

Ένατο αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων 
επιπέδου Περιφέρειας, οι οποίες έχουν ψηφιστεί σε 
Γενική Συνέλευση επιπέδου Περιφέρειας, δημοσιεύ-
ονται στην εφημερίδα Διοίκησης της Περιφέρειας 
υποχρεωτικά και υποβάλλονται στην Περιφερειακή 
Βουλή προς συζήτηση, η οποία Βουλή υποχρεούται 
να τοποθετηθεί.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία γίνεται σε επίπεδο κρά-
τους, όπου στην Νομοθετική Βουλή υποβάλλονται οι 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των γ΄βάθμι-
ων συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν 
δημοσιευτεί στην εφημερίδα Διοίκησης του Κράτους 
και η Βουλή υποχρεούται να τοποθετηθεί επ’ αυτών 
σε κοινή συνεδρία με την Εκτελεστική Αρχή.

Δεκατο Μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης 
που έχουν χάσει ουσιαστικά ή έστω μόνο τυπικά 
την πραγματική απασχόλησή τους στον κλάδο, δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των 
συνδικαλιστικών οργάνων, ασκώντας και μόνο την 
συνδικαλιστική τους δραστηριότητα.

Ενδέκατο Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην 
διοίκηση πέραν των δύο εκλογικών διαστημάτων τα 
ίδια άτομα, στο ίδιο συμβούλιο και στην ίδια θέση.

Δωδέκατο Ο Συνδικαλισμός στους Περιφερει-
ακούς και Κρατικούς τομείς οργανώνεται με το ίδιο 
πνεύμα, όπως και στους επαγγελματικούς κλάδους με 
εισοδηματικό και χωροταξικό κριτήριο.

Η εργατική τάξη χρειάζεται γνήσιο εργατικό κίνη-
μα, όχι συντεχνίες, κομματικές οργανώσεις και πονη-
ρούληδες υποκριτές που δουλεύουν για το δικό τους 
συμφέρον.
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Στην λειτουργία τους οι Κρατικές Υπηρεσίες πρέ-
πει να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ.

Όταν το κράτος λειτουργεί με αντικειμενικούς κα-
νόνες και θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου του, 
τότε η κοινωνία το εμπιστεύεται, και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί καθιερώνονται ως σεβαστά πρόσωπα.

Για την επιτυχή λειτουργία των παραπάνω η όλη 
δομή, διαχωρίζεται στα εξής επίπεδα:

1) Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α’ που έρχο-
νται άμεσα σε επαφή με τον πολίτη

2) Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β’ που οργα-
νώνουν, προγραμματίζουν και διοικούν τις υπηρε-
σίες επιπέδου Α΄.

3) Κοινωνικές υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ για την καλή 
εκτέλεση και πρόοδο των υπηρεσιών Α’ και Β’ ΕΠΙ-
ΠΕΔΟΥ.

Οι υπηρεσίες Α και Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ οργανώνονται 
σε Περιφερειακή ή και Κρατική εμβέλεια.

Οι υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ είναι ανεξάρτητες από 
την δομή της κρατικής λειτουργίας, οι λειτουργοί 
της δεν προέρχονται από αυτήν, αλλά είναι γνώ-
στες της κρατικής λειτουργίας όλων των δομών της 
και η οργάνωση της είναι Κρατικής εμβέλειας.

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η υπηρεσία ελέγχου είναι αρμόδια για το σύνολο 

των υπηρεσιών του Κράτους και των Περιφερειών 
και διοικείται από μικτή 7μελή επιτροπή, η οποία 
εναλλάσσεται κάθε 3ετία και αποτελείται από

1) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από τα σωματεία 
Εισαγγελέων – Δικαστών

2) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το σύνολο 
των Επιμελητηρίων

3) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από την Συνομο-
σπονδία Εργαζομένων

4) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το κεντρικό 
όργανο της Αυτοδιοίκησης

5) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από την Εκτε-
λεστική Αρχή

6) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το σώμα της 
Γερουσίας

7) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το σώμα ορ-
κωτών λογιστών – φοροτεχνικών

Η επιτροπή διαθέτει πλήρη οργανωμένη υπη-
ρεσία σε όλη την Κρατική Επικράτεια. Η επιτροπή 
αυτοδιοικείται, με ενισχυμένες δυνατότητες παρέμ-
βασης, και διαθέτει ειδικό σώμα ελεγκτών οι οποίοι 
ελέγχουν τους υπολοίπους ελεγκτές της υπηρεσίας 
αυτής.

Τα μέλη της επιτροπής αυτής δεν μπορούν να 
επανεκλεγούν για δεύτερη θητεία.

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Η παραμονή στην ίδια θέση Διευθυντού σε τμή-

ματα όλων των υπηρεσιών, δεν μπορεί να είναι με-
γαλύτερη των έξι (6) ετών, στις υπηρεσίες Α και Β 
επιπέδου.

Κάθε Κρατική λειτουργική δομή (Υπουργείο ή Ορ-

γανισμός) διοικείται από Γενικό Διευθυντή, ο οποίος 
είναι μόνιμος στην θέση του και η πρόσληψη του 
γίνεται με υπερενισχυμένη πλειοψηφία, διοκομμα-
τικής επιτροπής της Εκτελεστικής Αρχής.

Αποπομπή Γενικού Διευθυντή μπορεί να γίνει από 
την Νομοθετική Βουλή με πλειοψηφία 51% ή με 
δημοψήφισμα που προκαλείται από τους πολίτες με 
300000 υπογραφές, ή και από το 33% των βουλευ-
τών της Νομοθετικής Βουλής.

Κρατικοί λειτουργοί Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ, για να συνεχί-
σουν την υπηρεσία τους σε Β ΕΠΙΠΕΔΟ, θα πρέπει 
να περάσουν επιτυχώς από ειδικό σχολείο Διοίκη-
σης και Προγραμματισμού. Είναι απαραίτητο για να 
προσληφθεί κάποιος σε υπηρεσία Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ να 
έχει προϋπηρεσία στο Α ΕΠΙΠΕΔΟ και στην Περι-
φέρεια.

Για την ανάληψη καθηκόντων Διευθυντή σε το-
μέα Διεύθυνσης Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ απαιτούνται ως κρι-
τήρια:

1) Οι προγενέστερες βαθμολογίες των υπηρεσι-
ακών εξετάσεων                                                          

2)  Η βαθμολογία ειδικών γραπτών εξετάσεων για 
υπηρεσιακά γνωστικά θέματα                                                     

3)  Αιτιολογημένες κοινές προτάσεις του συνόλου 
των λειτουργών του τομέα ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α

4) Ιστορικό παρατηρήσεων των πολιτών κατά 
την διάρκεια όλης της πορείας του, με την αντί-
στοιχη έκθεση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης 
παραπόνων.

Για να γίνει ισχυρή η σχέση Πολίτη- Κράτους 
πρέπει και τα δύο μέλη να το θέλουν  και να μπο-
ρούν να υποστηρίξουν την σχέση τους. 

Χρειάζεται απλή βούληση όλων για να καθιερωθεί 
στην σχέση Πολιτών- Κράτους, η μεγαλύτερη και-
νοτομία, που είναι το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ όπως παρακάτω 
και ενδεικτικά προτείνουμε:

1) Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρμόδια 
υπηρεσία να απαντά σε προκαθορισμένο χρόνο, 
εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, με νομοθε-
τική αναφορά είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική 
απάντηση

2) Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν προκα-
θορισμένο χρόνο για την έκδοση κάθε εγγράφου ή 
κάθε παροχή υπηρεσίας, ο οποίος αν παρέλθει με 
υπαιτιότητα της υπηρεσίας, το αίτημα του πολίτη 
κατοχυρώνεται υπέρ του πολίτη. 

3) Σε κάθε υπηρεσιακό κατάστημα θα υπάρχει 
κυτίο παρατηρήσεων των πολιτών και παράλληλα 
θα λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα για τον ίδιο σκοπό. 

Η αξιολόγηση των παραπόνων των πολιτών, είτε 
από το κυτίο παραπόνων, είτε από την σχετική 
ιστοσελίδα, θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της 
κάθε Περιφέρειας, στην οποία θα συμμετέχουν εκ-
πρόσωποι εκλεγμένοι της μειοψηφίας και της πλει-
οψηφίας της περιφερειακής Βουλής, εκπρόσωπος 
ανώτερος, λειτουργοί των κρατικών υπηρεσιών της 
Περιφέρειας, εκπρόσωποι ειδικά εκλεγμένοι των 
επαγγελματικών επιμελητηρίων και της ομοσπονδί-
ας εργαζομένων και δύο ( 2 ) κληρωτοί πολίτες από 
όσους έχουν ζητήσει συμμετοχή στην επιτροπή 

αυτή. Η παραπάνω επιτροπή θα διαθέτει γραμμα-
τεία ανά αντιπεριφέρεια, η οποία συλλέγει τα πα-
ράπονα και τα μεταβιβάζει στη γραμματεία της επι-
τροπής της Περιφέρειας  εντός τριών ( 3) ημερών 
και παράλληλα ενημερώνει τον αρμόδιο διευθυντή 
της υπηρεσίας που αφορούν τα παράπονα, ο οποίος 
εντός πέντε ( 5) ημερών οφείλει να τοποθετηθεί 
και η όλη αλληλογραφία εντός του τρέχοντος μήνα 
εισέρχεται στην επιτροπή, η οποία μπορεί να απο-
φασίσει:  

α ) την παραπομπή του υπεύθυνου σε αρμόδιο 
διοικητικό ή αστικό ή ποινικό δικαστήριο

β ) την παραπομπή σε αρμόδια ελεγκτική επιτρο-
πή του λειτουργικού τομέα

γ ) την απαλλαγή του υπεύθυνου λειτουργού 
δ ) την δημόσια επίπληξη του υπεύθυνου λει-

τουργού κλπ
Όλες οι συνεδριάσεις δημοσιεύονται σε αρμόδια 

ιστοσελίδα.

4) Τα πρωτόκολλα του κάθε υπηρεσιακού τμή-
ματος οποιασδήποτε κρατικής υπηρεσίας που αφο-
ρούν υποθέσεις πολιτών είναι δημόσια γνωστά σε 
ανάλογη ιστοσελίδα όπου παρακολουθείται και η 
εξέλιξη του κάθε θέματος. 

5) Ο πολίτης σε κάθε αίτημά του προς το Κρά-
τος υποχρεούται να προσκομίσει στον αρμόδιο λει-
τουργό που παραλαμβάνει το αίτημα, πριν πρωτο-
κολληθεί, τα πιστοποιητικά έγγραφα που του έχουν 
ζητηθεί. Εάν τα έγγραφα αυτά προέρχονται από άλ-
λες υπηρεσίες  δεν ζητούνται από τον πολίτη αλλά 
απευθείας από την υπηρεσία που τα εκδίδει εντός 
προκαθορισμένης ημερομηνίας. 

Ο αρμόδιος λειτουργός επιβάλλεται να ενημερώ-
νει εγγράφως τον κάθε πολίτη σε κάθε αίτημά του, 
τι προϋποθέσεις απαιτούνται και με  ποια έγγραφα 
πιστοποιούνται αυτές. Δεν δικαιούται ο λειτουργός 
να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, εκτός και αν έχουν 
διαφοροποιηθεί οι συνθήκες. 

6) Κάθε διοικητική πράξη όλων των υπηρεσιών 
του Κράτους αναρτάται σε ειδική ευανάγνωστη 
και λειτουργικά απλή ιστοσελίδα του  κάθε τομέα. 
Όπως επίσης αναρτώνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι 
και οι ερμηνείες αυτών. 

Πέραν της ιστοσελίδας εκδίδεται εφημερίδα του 
Κράτους μηνιαία, όπου επιγραμματικά αναφέρονται 
οι Νόμοι που κάθε μήνα ψηφίζονται ως και όλες οι 
Διοικητικές πράξεις. Η εφημερίδα αυτή αναρτάται 
σε όλα τα Δημόσια καταστήματα και διατίθεται δω-
ρεάν (ως φωτοτυπία) από υπηρεσία εξυπηρέτησης 
κοινού

ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ

«ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ  ΠΡΩΤΑ 
ΕΚΕΙΝΟΙ  ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ Σ’ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
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-Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι 
ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών. Αυτά αποτελούν την 
σπονδυλική στήλη του παγκόσμιου  συστήματος.

- Το ξένο κεφάλαιο  έρχεται και συχνά όχι ως εχθρός, 
είναι όμως  κατακτητικό διότι όσα κερδίζει, τα στέλ-
νει σε άλλα μέρη της γης και   παράλληλα κερδίζει με 
άνισους και ευνοϊκούς όρους εις βάρος των ντόπιων 
ανταγωνιστών και των εσόδων  της κοινωνίας που 
επενδύει. Ολοι λοιπόν, οι παραπάνω, που υποβοηθούν 
τέτοιες συνθήκες  ευτελίζουν την πατρίδα τους, ναι εί-
ναι εχθροί της. Εχθροί της κοινωνίας είναι όλοι αυτοί 
που εμποδίζουν την ανάπτυξη της κοινωνίας για ίδιο 
συμφέρον.

Είναι όλοι αυτοί που δυσκολεύουν τους συμπολίτες 
τους στον αγώνα για πρόοδο. Είναι όλοι αυτοί που ευ-
νοούν με ειδικές νομοθεσίες τους ξένους επενδυτές εις 
βάρος των ντόπιων .Είναι όλοι αυτοί που θέλουν μία 
κοινωνία με πολίτες μικροπαρανόμους για να παρανο-
μούν οι μεγάλοι ανενόχλητα και συχνά αποδεκτά από 
πολλούς.

Δεν υπάρχει τίποτε δωρεάν για μια κοινωνία, 
ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Η δωρεάν παιδεία όταν 
εξαγγέλεται από τον ηγέτη για όλους, περιβάλλει 
τον εαυτό του με μεγαλοπρέπεια και τους υπηκό-
ους με  άδικη φορολογία. Δεν είναι ηθικό άποροι 
πολίτες να πληρώνουν σπουδές παιδιών εύπο-
ρων οικογενειών Η δωρεάν παιδεία σκλαβώνει τα 
ιδρύματα στην κρατική εξουσία, από την οποία 
εξαρτά αποκλειστικά τα οικονομικά της.

ΟΧΙ στη δωρεάν παιδεία ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει:
- Δωρεάν παιδεία (βιβλία, δίδακτρα) θα έχουν 

τα παιδιά των οποίων το οικογενειακό εισόδημα 
των γονιών τους είναι κάτω από ένα επίπεδο το 
οποίο καθορίζει η εκάστοτε Κυβέρνηση.

Δωρεάν σίτιση και διαμονή δικαιούνται όλοι οι 
άποροι φοιτητές και άλλες ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες. Τα Παν/μια θα ελαφρύνουν το κόστος 
λειτουργίας τους με ανάλογα έσοδα από δίδακτρα.

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Στο Δημοτικό οι δάσκαλοι δεν είναι ηθικό να 

έχουν αυτοσκοπό την εκμάθηση στους μαθητές 
της διδακτέας ύλης που αναγράφουν τα βιβλία 
τους. Στόχος παράλληλα είναι η διαπεδαγώγηση 
ενάρετων νέων.

Η αρετή δεν διδάσκεται από τα βιβλία.
Η αρετή διαμορφώνει χαρακτήρες στην πράξη.
Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει:
Να εμπιστευτούμε τους δάσκαλους, οι οποί-

οι με ανάλογη εκπαίδευση πρέπει να γίνουν και 
παιδαγωγοί. Κάθε εβδομάδα οι δάσκαλοι να 
έχουν τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες ελεύθερο 
πρόγραμμα αγωγής των νέων. Από τις δράσεις 
και τα αποτελέσματα της ελεύθερης αγωγής θα 
αξιολογούνται κυρίως οι δάσκαλοι:

ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΟΥ
Τα Πανεπιστήμια πρέπει να γίνουν οι ναοί όχι 

μόνο της μάθησης, αλλά και της δημιουργίας 
υπεύθυνων χαρακτήρων.

Η κοινότητα μέσα στο Πανεπιστήμιο δεν μπο-
ρεί να επηρεάζεται ασύδοτα από όποιον υπη-
σέρχεται μέσα σε αυτή.

Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει.                                                          
Σε όλες τις εισόδους των Πανεπιστημίων πρέ-

πει να υπάρχουν ελεγχόμενες διαβάσεις.
Μόνο με την ηλεικτρονική κάρτα που πρέπει 

να εφοδιάζεται ο κάθε φοιτητής ανοίγει η είσο-
δος για να εισέλθει  ή να εξέλθει.

Τότε θα υπάρξει ένα πραγματικό άσυλο ιδεών 
των ιδίων των φοιτητών.

Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι 
ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών.

Ας μην ξεχνάμε, την περίπτωση της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η οποία αποτελείται από ένα σύνολο κυρίαρ-
χων κρατών, που έχουν εκχωρήσει με την θέληση τους 
μέρος της κυριαρχίας τους, με την ελπίδα να απολαμ-
βάνουν κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, η οικονομία 
της αγοράς, κλπ. 

Το σύστημα αυτό γέννησε απογοήτευση και σύγ-
χυση σε τρίτους αλλά και σε Ευρωπαίους πολίτες και 
ειδικά στους πολίτες των μικρότερων χωρών, οι οποίες 
προσδέθηκαν στο οικονομικό άρμα των ισχυρών.

Η οικονομική κυριαρχία  των μεγάλων χωρών είναι 
αναπόφευκτη λόγω μεγέθους της αγοράς τους και ως 
επακόλουθο της οικονομίας τους.

Έτσι η  κοινωνική εξάρτηση σε όλες της, τις μορφές, 
διαπλάθεται.

Η Αριστερά και η Δεξιά αγκαλιασμένες μοιράζονται 
τιμάρια σε τιμητές της κοινωνίας. Η κάθε μικρή χώρα 
είχε πάντα κυβερνήσεις συνεργασίας με συμμετοχή 
όλων των κομμάτων.

Δεξιοί και σοσιαλιστές στην επίσημη κυβέρνηση, 
αριστεροί στην πραγματικοί κυβέρνηση των συνδικα-
λιστών.

Οι μεν δεν θέλουν  να κάνουν τίποτα, οι δε εξασφα-
λίζουνε ότι δεν θα γίνει τίποτα.

Αυτή η ιστορία μοιάζει με πανεπιστημιακό κτίριο.
Έχει καταληφθεί. Οι καταληψίες διαφωνούν, βρί-

ζονται και αλλάζουν βάρδιες μεταξύ τους με έτοιμες 
λίστες που προσφέρονται  πακέτο. Στους ικανότερους 
δεν  μένει άλλη λύση από την φυγή.

Και κάποιοι βέβαια θα πούνε: «Σιγά, και που θα πάς;»
Έλα τώρα, μετριότητα και μικροπρέπεια υπάρχουν 

παντού.
Αυτό πράγματι, ειπώθηκε από ένα συμβιβασμένο ρε-

αλιστή σε ένα νεαρό αριστούχο επιστήμονα που έφευ-
γε από την πατρίδα του. Και αυτός απάντησε. 

«Ίσως έχεις δίκιο, αλλά εκεί που πάω, δεν θα πονάω 
τόσο, γιατί δεν θα είναι η πατρίδα μου».

Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας, είναι 
ο πλήρης διαχωρισμός της Νομοθετικής Αρχής 
από την Εκτελεστική Αρχή. 

Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντι-
προσώπων, εκλεγμένων απευθείας από τους 
πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τις πεποιθήσεις 
των πολιτών, τις οποίες και νομοθετούν μέσα 
στα  πλαίσια των θεσμών και του Συντάγματος, 
αφού συγκροτηθούν σε Σώμα, το οποίο ονομά-
ζεται Νομοθετική Βουλή. Εντελώς ανεξάρτητα 
λειτουργεί ως εκλεγμένο επίσης  Σώμα η Εκτε-
λεστική Αρχή όπως παρακάτω προτείνουμε.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Η Εκτελεστική Αρχή είναι ένα Σώμα, το οποίο 

απαρτίζεται από εκλεγμένα από τους πολίτες, 
μέλη που τα διακρίνει η πείρα τους, στην λει-
τουργία της κοινωνίας. 

Το Σώμα αυτό έχει σκοπό την επίβλεψη, τον 
έλεγχο και την προσαρμογή όλων των υπηρεσι-
ών του Κράτους στους Νόμους, τους θεσμούς, το 
Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις, με στό-
χο ο πολίτης να γίνεται αποδέκτης, με διαφάνεια 
όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χωρίς 
οι υπηρεσίες του Κράτους να διαστρεβλώνουν ή 
να ακυρώνουν τις προθέσεις  των Νομοθετών. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προΐσταται της 
Εκτελεστικής Αρχής. Ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας σε γενικές εκλογές εκλέγεται απευθείας 
από τους πολίτες. Ο  Πρόεδρος ως υποψήφιος 
προτείνει για κάθε τομέα του Κράτους ( Υπουρ-
γεία) στο  ψηφοδέλτιο του, τρεις υποψηφίους 
για κάθε τομέα, οι οποίοι επίσης ψηφίζονται. Οι 
πολίτες ψηφίζουν Πρόεδρο και ένα άτομο για 
κάθε τομέα, από αυτούς που προτείνει ο Πρό-
εδρος. Ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει ένα Πρόε-
δρο, αλλά έχει και  την δυνατότητα να ψηφίσει 
έναν υπεύθυνο ενός τομέα, τον οποίο προτείνει 

ένας άλλος υποψήφιος Πρόεδρος. 
Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στον 

πολίτη να αξιολογεί, ανεξάρτητα συνδυασμών 
των υποψηφίων και έτσι σπάει η μονολιθικότη-
τα των κομμάτων και μάλιστα σε θέματα Ελέγ-
χων και Διαχείρισης των Κρατικών υπηρεσιών, 
όπου το θέμα δεν είναι πολιτικοϊδεολογικό. Ο 
εκλεγών  Πρόεδρος είναι ο Ανώτατος Άρχων της 
Δημοκρατίας με δεύτερο στην τάξη τον Πρωθυ-
πουργό, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πλειοψη-
φίας της Νομοθετικής Βουλής. 

Τον Πρόεδρο ως Ανώτατη Αρχή του Κράτους 
αντικαθιστά προσωρινά ή όταν απαιτείται, ο 
Πρωθυπουργός ως δεύτερος στην ιεραρχία.

Η Νομοθετική Βουλή και το σώμα της Εκτε-
λεστικής Αρχής, συνεδριάζουν από κοινού, όταν 
πρόκειται για καθοριστικά θέματα της κοινωνίας 
και του Κράτους όπως: 

Α) Ουσιαστική τροποποίηση του φορολογικού 
συστήματος

Β) Πρόταση αλλαγής άρθρων του Συντάγματος
Γ) Αλλαγή λειτουργικών δομών του Κράτους 

και της Τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης
Δ) Κήρυξη επιστράτευσης πολέμου κλπ. 
Οι αποφάσεις των κοινών Συνεδριάσεων των 

δύο Σωμάτων, έχουν ισχύ εάν έχουν ψηφιστεί 
από τα 2/3 εκάστου Σώματος.  Σε περίπτωση 
διάστασης με τον Πρόεδρο, ισχύει η απόφαση 
του Προέδρου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΡΑΤΟΣ -ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Μικρά κράτη στην 
παγκοσμιοποίηση

        Το πολίτευμα είναι όπως
         η ανατροφή, που γίνονται
οι άνθρωποι καλοί με αυτήν, αν 
είναι καλή, και κακοί, αντίθετα

Πλάτωνας
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- Άραγε τα ξενοδοχεία παραθερισμού δεν 
θα πρέπει να είναι εστίες γνωριμίας των πελα-
τών τους, με τις παραδόσεις και τον Πολιτισμό 
της χώρας που επισκέπτονται;  Θεωρώ ότι οι 
επισκέπτες θα το ήθελαν με πολύ ενδιαφέρον 
και μάλιστα όταν τους προσφέρεται με ευχά-
ριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

- Οι καλλιτέχνες, με αξιοκρατικά κριτήρια, 
δεν πρέπει να εξαρτώνται για την επιβίωση 
τους, από άλλα επαγγέλματα, όπως και ένας 
καλός αθλητής. Οι ίδιοι γνωρίζονται πολύ 
καλά, αναγνωρίζονται μεταξύ τους και αυτοί 
είναι πλέον κατάλληλοι να σύρουν το άρμα της 
τέχνης που φέρνει πολιτισμό. Με την συνεργα-
σία της πολιτείας, στον τομέα που αφορά τον 
Πολιτισμό, θεσμικά πρέπει να υπάρχει ένα Επι-
μελητήριο «Το σπίτι του Πολιτισμού» το οποίο 
με εκλογές θα διοικείται από τους ίδιους τους 
καλλιτέχνες, και το οποίο θα είναι ο βασικός 
Σύμβουλος της Πολιτείας, για τα θέματα τους.   

ΕΞΑΓΩΓΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
«ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»                                                                     

Σε μια ολοκληρωμένη δημοκρατία, η κοινωνία 
εκτός της εκλογής αντιπροσώπων,  οργανώνεται 
θεσμικά και συμμετέχει καθημερινά χωρίς να υπο-
καθιστά ή να δυσκολεύει την λειτουργία και αποτε-
λεσματικότητα των πολιτικών αντιπροσώπων αλλά 
ολοκληρώνοντας το έργο τους. Έτσι πέραν από 
τα πολιτειακά κόμματα, λειτουργούν θεσμικά δύο 
εκλεγμένα Σώματα: 

1) Η «Δημογεροντία» του Κράτους στην οποία 
συμμετέχουν ενεργοί συνταξιούχοι , κάτοχοι εμπει-
ριών, τεχνογνωσίας και σοφίας μιας ζωής και εκλεγ-
μένοι μεταξύ τους  με απλές και αντικειμενικές δι-
αδικασίες, συγχρόνως με τις πολιτικές εκλογές, 
θα συγκροτηθούν σε ένα συμβουλευτικό θεσμικό 
Σώμα, την λειτουργία του οποίου θα αναλύσουμε 
σε άλλο άρθρο. 

2) Η «Εκκλησία των Εθελοντών» του Κράτους,  
προέρχεται από εθελοντές πολίτες, οι οποίοι αφι-
λοκερδώς και ανιδιοτελώς, μέσω μη επαγγελματι-
κών συλλόγων, προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες. 
Αυτοί οι κοινωνικοποιημένοι εθελοντικά πολίτες, 
με απλές εκλογικές διαδικασίες μέσω των συλλό-
γων τους,  εκλέγουν και το θεσμικό συμβουλευτικό 
σώμα της «Εκκλησίας των Εθελοντών» του Κρά-
τους, την λειτουργία του οποίου θα αναλύσουμε 

σε άλλο άρθρο. 
Τα παραπάνω συμβουλευτικά Σώματα εξυπηρε-

τούνται από αρμόδιες γραμματείες και υποβάλλουν 
προτάσεις στους  Κοινοβουλευτικούς αντιπροσώ-
πους και στην Εκτελεστικά αρχή, οι οποίοι είναι 
υποχρεωμένοι να απαντήσουν σύντομα και αιτιο-
λογημένα. 

Κοινή συνεδρία της «Δημογεροντίας» και της 
«Εκκλησίας των Εθελοντών» αποτελεί το Σώμα της 
«Γερουσίας» του Κράτους, η οποία μπορεί να ανα-
πέμπει σχέδια νόμου ή Νόμους, αιτιολογημένα προς 
επανέγκρισή τους από την απόλυτη πλειοψηφία της 
Νομοθετικής Βουλής. 

Εκτός των παραπάνω Σωμάτων , τα ίδια τα πο-
λιτικά κόμματα ως βασικοί θεσμικοί φορείς, επι-
βάλλεται να καταστούν οι ναοί των δημοκρατικών 
διαδικασιών και να λειτουργούν  με ακατάλυτους 
δημοκρατικούς θεσμούς, στους οποίους οι πολίτες 
ανεπηρέαστα θα προτείνουν και θα εκλέγουν τους 
αντιπροσώπους τους και αυτοί οι θεσμοί μπορεί εν-
δεικτικά να είναι:

1) Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι δεν περιορίζονται 
αριθμητικά και υποδεικνύονται από το 5% των ψή-
φων των μελών ενός κόμματος, σε προκριματικές 
εκλογές. 

2) Το 33% των μελών όλων των κομμάτων της 
Νομοθετικής βουλής μπορεί να στερήσει το δικαίω-
μα συμμετοχής ενός υποψηφίου.

3) Τα μέλη των κομμάτων μπορούν να προτεί-
νουν τρεις υποψήφιους αλλά υποχρεωτικά ψηφί-
ζουν τέσσερις, στις προκριματικές εκλογές.

4) Εκλεγμένοι βουλευτές αποπέμπονται εάν συνυ-
πογράψουν από την περιφέρειά τους διπλάσιος αριθ-
μός πολιτών από τον αριθμό ψήφων που έλαβαν. 

5) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 8ετή πραγμα-
τική προϋπηρεσία στο επάγγελμά τους και να μην 
έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμούν δίκες για βαριά 
πλημμελήματα ή κακουργήματα. 

6) Οι υποψήφιοι καταθέτουν σε αρμόδια επιτρο-
πή το βιογραφικό και όλα τα περιουσιακά τους στοι-
χεία εμφανή ή αφανή ως και των προσώπων α’ βαθ-
μού συγγένειας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μέλη 
Κρατικών Επιχειρήσεων ή Κρατικής εμβέλειας ΜΜΕ.

Τα παραπάνω ενδεικτικά προαπαιτούμενα πρέπει 
να είναι θεσμικά καταχωρημένα σε μια νέα καινοτό-
μα ουσιαστική Δημοκρατία,  το σύνολο λειτουργίας 
της οποίας θα αναλυθεί σε ειδικά άρθρα ως και η 
ανεξάρτητη και παράλληλα λειτουργούσα Εκτελε-
στική Αρχή.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Ομάδες πολιτών μπορούν να υποβάλλουν τεκμη-
ριωμένες προτάσεις προς εξέταση μαζί με άλλες με-
λέτεςτων υπηρεσιών ή εταιρειών  και τίθενται στην 
ψηφοφορία  για έγκριση των Δημοτικών Συμβουλί-
ων  ή Περιφερειακής Βουλής,  και αφού  αναλυθούν 
και αξιολογηθούν   από τις αρμόδιες «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ».

Κρατικά διαπεριφερειακά έργα τεχνικών υποδο-
μών προτείνονται για μελέτη και υλοποίηση από 
την Εκτελεστική Αρχή του Κράτους.

Οι τεκμηριωμένες προτάσεις  μελετών της Εκτε-
λεστικής Αρχής του Κράτους,  με τις αντίστοιχες 
αποφάσεις των Περιφερειών,  αξιολογούνται από 
τις αρμόδιες ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑ-
ΤΩΝ  και προτείνονται  στην επιτροπή ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ, η οποία αποτελείται από:

1) μέλος εκλεγμένο στο ΤΕΕ για τον σκοπό αυτό  
2) μέλος της Περιφερειακής Βουλής που αφορά 

το έργο
3) μέλος υπεύθυνος εκπροσώπων της τεχνικής 

υπηρεσίας του Κράτους
4) εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής
5)  μέλος εκπρόσωπος της Νομοθετικής Βουλής.
6)  μέλος εκπρόσωπος της Αξιωματικής μει-

οψηφίας της Νομοθετικής Βουλής
Η επιτροπή αυτή επεξεργάζεται τις προτεινόμε-

νες μελέτες και τις υποβάλλει με σχετική γνωμοδό-
τηση στην Νομοθετική Αρχή για έγκριση.

Δημοσιοποιούνται οι προτάσεις, τα πρακτικά και 
όλες οι τεκμηριωμένες μελέτες-προσφορές που 
υποβλήθησαν.

Ένσταση κατά των αποφάσεων της επιτροπής 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ μπορεί να υπο-
βάλλει κάθε φορέας που επηρεάζεται από το έργο 
αυτό και λειτουργεί νόμιμα.

Τις ενστάσεις αυτές κρίνει Ανώτατο Οικονομικό 
Δικαστήριο της δικαιοσύνης και εισηγείται σε κα-
θορισμένο χρόνο στην Νομοθετική Αρχή του Κρά-
τους, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία 51%.

Όλα τα έργα τεχνικών υποδομών είναι εγγυημέ-
να από τον φορέα υλοποίησής τους τουλάχιστον 
για μια 5ετία λειτουργίας τους.

ΦΟΡΕΑΣ Ελέγχου και Διαιτησίας  Κοινωνικών 
Υποδομών είναι ένας ανεξάρτητος κοινωνικός φο-
ρέας σε επίπεδο Περιφερειών και Κράτους, ο οποίος 
ελέγχει και αποφασίζει για οποιεσδήποτε διαφορές 
που αφορούν όλα τα έργα των Δήμων, Περιφερει-
ών και Κράτους.

Ο φορέας αυτός αποτελείται από διοικητικό και 
ένορκο τεχνικό προσωπικό και διοικείται σε επίπε-
δο Περιφέρειας και Κράτους από Συμβούλια εις τα 
οποία συμμετέχουν:

1) Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
2) Εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου
3) Εκπρόσωπος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
4) Εκπρόσωπος του Τουριστικού Επιμελητηρίου
5) Εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης
6) Εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής του 

Κράτους ή της Βουλής της  Περιφέρειας ή του Δή-
μου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό

Εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κρά-
τους

Πρόταση για θεσμικά διαρκή συνεργασία των 
πολιτών με τους πολιτικούς εκπροσώπους

ΠΡΟΤΑΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
θα έλθει από εκεί που δεν το 
περιμένουμε και σίγουρα ΟΧΙ 
από εκεί  που την σχεδιάζουμε
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Επειδή ο θεσμός του κόμματος προσπαθεί 
να αντικαταστήσει μέσω εκλεγμένων οργάνων, 
την άμεση παρουσία των πολιτών στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων και ελέγχου, η δημοκρατική 
τους συγκρότηση και λειτουργία αποτελεί τον 
θεμέλιο λίθο του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η πραγματικότητα απογοητεύει.
΄Ετσι θεσμικά πρέπει να κατοχυρωθούν 

κανόνες, μερικούς τους οποίους αναφέρουμε 
παρακάτω :

1. Tα καταστατικά των κομμάτων πρέπει να 
καταστούν θεσμικά, ως δεσμευτικά έγγραφα 
λειτουργίας τους και κάθε καταστρατήγησή 
τους να αντιμετωπίζεται αυστηρά από το πολί-
τευμα, ως πολιτειακό ολίσθημα.

2. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του «μέλους 
του κόμματος» και να αναδειχτεί η σοβαρότη-
τά του, καθότι επιτελεί πολιτικό λειτούργημα, 
ίσης σημασίας με εκείνο οποιουδήποτε εκλεγ-
μένου. Το πολίτευμα πρέπει να εγγυάται και να 
καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
των μελών των κομμάτων.

3. Δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κάθε 
κόμμα όργανα που δεν έχουν εκλεγεί με άμε-
σο τρόπο, τα οποία άλλωστε γιγαντώνουν τη 
κομματική γραφειοκρατία και την αυθαιρεσία 
των μηχανισμών. ΄Ετσι τα κόμματα θα απο-
κτήσουν πιο ευέλικτες δομές.

4. Οι υποψήφιοι για όλα τα αξιώματα ψηφίζο-
νται απευθείας από τα μέλη και τους δηλωμένους 
φίλους του κόμματος. Κάθε ένας από τα μέλη 
που ψηφίζουν, μπορεί να προτείνει σε Περιφερει-
ακό επίπεδο τρεις υποψήφιους. Μετά τον έλεγχο, 
συντάσσεται ο οριστικός πίνακας των υποψηφί-
ων. Κάθε μέλος ψηφίζει τέσσερις υποψήφιους 
για κάθε αξίωμα, ενώ έχει προτείνει τρεις, έτσι 
η τέταρτη είναι η αδέσμευτη ψήφος και ίσως η 
πλέον αντικειμενική.

5. Οι υποψήφιοι επιβάλλεται: α) να μην 
έχουν δικαστεί ή εκκρεμούν δίκες για βαριά 
πλημμελήματα και κακουργηματικές πράξεις, 
β) έχουν 8ετή πραγματική επαγγελματική προ-
ϋπηρεσία, γ) καταθέτουν όλα τα τυχόν αφανή 
έ εμφανή περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς 
των και συγγενών Α΄ βαθμού, δ) δεν δικαιού-
νται να γίνονται Υπουργοί ή Κρατικοί Αξιωμα-
τούχοι, ε) δεν δικαιούνται να εκλεγούν πέραν 
των οκτώ (8) ετών ή το μέγιστο σε τρεις εκλο-
γές, στ) εκλεγείς βουλευτής αποβάλλεται του 
αξιώματός του, εάν με δημοψήφισμα ζητηθεί 
από το λαό με διπλάσιους ψήφους από αυτούς 
που εκλέχτηκε.

Οι παραπάνω κανόνες προτάθηκαν ενδεικτι-
κά, αλλά ουσιαστικά, γιατί η κρίση των κομμά-
των έχει γίνει αισθητά έντονη και εξ’ αιτίας της 
δημοκρατικής απαξίωσής τους και του παρα-
γκωνισμού τους δημιουργείται μια έντονη τάση 
στους πολίτες να παρέμβουν σε ένα δημόσιο 
διάλογο ιδεών και δεν αρκούνται στο δικαίωμα 
να λένε μόνο ένα «ναι ή όχι».

Ο δημοκρατικός μετασχηματισμός των δο-
μών λειτουργίας των πολιτικών σχηματισμών 
μπορεί να πείσει άμεσα τους πολίτες, για την 
πραγματική αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 
με αποτέλεσμα την ανόρθωσης της κοινωνίας.

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ  ΕΦΙΚΤΟΥ ΑΛΛΑ Η ΤΕΧΝΗ

ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ»

Δημοκρατική
λειτουργία

των κομμάτων

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΤΟΙ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Περίοδος προτάσεων υποψηφιοτήτων  για 
Δήμους και Περιφέρειες 
1) προτεινόμενοι από μέλη κομμάτων για 
κάλυψη του 70% των Δημ. Συμβουλίων 
και Περιφέρ. Βουλής. Απαιτείτα πρόταση 
του και 5% έως 5000 μέλη κομμάτων. 300 
μέλη άνω 5000 μελών κομμάτων.
2) Προτεινόμενοι από πολίτες για κάλυ-
ψη του 30% των Δημοτ. Συμβουλίων και 
Περιφ. Βουλής. Απαιτείται 5% έως 5000 
ψηφοφόρων και 300 πολίτες άνω των 
5000 ψηφοφόρων. Tα μέλη κομμάτων ή 
οι πολίτες προτείνουν μέχρι τρεις (3) υπο-
ψηφίους.

Γενικές Εκλογές με δύο ενιαίες λίστες . 
  1) Μία λίστα  για την κάλυψη  του 70% 
των   Δημ. Συμβουλίων  και Περιφερεια-
κής Βουλής, από τους αντίστοιχους   προ-
τεινόμενους από τα μέλη των Κομμάτων  
με απεριόριστο αριθμό.   Εκλέγονται κατά 
προτεραιότητα   Ψήφων.
 2) Μια για την κάλυψη του 30% των Δημ. 
Συμβουλίων και Περιφ. Βουλής  από τους 
αντίστοιχους προτεινόμενους με απεριό-
ριστο αριθμό από τους πολίτες ψηφοφό-
ρους. Εκλέγονται όσοι λάβουν το 3% των 
συνολικά ψηφισάντων από τους πολίτες οι 
οποίοι ψηφίζουν  με δύο σταυρούς προτί-
μησης. Οι εκλεγμένοι αποτελούν το σώμα 
«ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ»

1) Κλήρωση από τους Εκλεγμένους του 
σώματος «ΚΛΗΡΩΤΩΝ» ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ 
όσων απαιτούνται για την κάλυψη του 
30% των Δημοτικών Συμβουλίων και των 
Περιφερειακών Βουλών για το ήμισυ της 
θητείας αυτών και  μετά την λήξη επανα-
λαμβάνεται η κλήρωση από τους υπόλοι-
πους για το υπόλοιπο ήμισυ της θητείας 
και εάν δεν αρκούν για τις υπολοιοπόμενες 
θέσεις κληρωνονται, από τους αρχικα κλη-
ρωθεντες.
2) Συγκρότηση σε Σώμα των «ΚΛΗΡΩ-
ΤΩΝ» Δημοτικών Συμβουλίων και των Πε-
ριφερειακών Βουλών
3) Εάν οι εκλεγέντες δεν αρκουν για συ-
γκροτηση σώματος ΚΛΗΡΩΤΩΝ, συμπλη-
ρώνονται κατ’ αναλογία από εκλεγέντες 
από τους προτεινόμενους από τα κόμμα-
τα, με προτεραιότητα τα μικρότερα κόμ-
ματα.

Περίοδος προτάσεων 
υποψηφιοτήτων Γερό-
ντων. Απαιτείται 5% έως 
5000 πολίτες   ψηφοφό-
ροι ή 300 πολίτες άνω 
5000  πολίτες ψηφοφό-
ροι   Οι πολίτες ψηφο-
φόροι   προτείνουν μέχρι 
τρεις συνταξιουχους ως 
υποψηφιους

Γενικές εκλογές με ενιαία 
λίστα των προταθέντων 
από τους πολίτες - ψη-
φοφόρους κάθε Δήμου 
και Περιφέρειας,οι οποίοι 
ψηφίζουν με δύο σταυ-
ρούς προτίμησης. Εκλέ-
γονται όσοι λάβουν το 
3%  των ψηφοφόρων 
και αποτελούν Το σώμα 
«ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗ-
ΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ». Η εκλο-
γή γίνεται από τους εγγε-
γραμένους συνταξιούχους 
από ιδιαίτερη κατάσταση.

1) Κλήρωση από το σώμα 
των «ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ» του 
ιδιου αριθμού μελών που 
έχουν το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και οι Περιφερεια-
κές Βουλές. Οι κληρωθέ-
ντες αποτελούν το σώμα 
της ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ. 
2) Συγκρότηση σε σώμα 
των μελών της ΔΗΜΟΓΕ-
ΡΟΝΤΙΑΣ
3) Εάν οι εκλεγέντες δεν 
αρκούν για συγκρότηση 
σώματος, συμπληρώνο-
νται κατά σειρά προτίμη-
σης από αναπληρωματι-
κούς, οι οποίοι δεν έχουν 
δικαίωμα να συμμετέχουν 
στην ΓΕΡΟΥΣΙΑ.

Διαχρονική εκλογή  κατά 
τις αρχαιρεσίες Αντιπρο-
σώπων των μη   κερδο-
σκοπικών και  Επαγγελ-
ματικών Συλλόγων, για 
συγκεκριμένο   χρόνο θη-
τείας.
Οι αντιπροσωποι απαρτί-
ζουν το Σώμα «ΕΚΛΗΣΣΙ-
ΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» για 
κάθε Δήμο και Περιφέρεια

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.

1) Κλήρωση από το σώμα 
της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΩΝ του ιδιου αριθ-
μού μελών που έχουν το 
Δημοτικό Συμβούλιο και οι 
Περιφερειακές Βουλές. Οι 
κληρωθέντες αποτελούν 
το σώμα των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
οι οποίοι καθοδηγούνται 
από τις γενικές αποφάσεις 
του σώματος της ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
για κρίσιμα θέματα.
2) Συγκρότηση σε σώμα 
των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 
ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

«ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΙΧΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»
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1) Οι ιδιοκτήτες χρημάτων επιβάλλεται 
να αποφασίζουν για την χρησιμοποίηση 
των χρημάτων τους. Έτσι οι ιδιοκτήτες 
χρημάτων ως καταθέτες σε ταμιευτήρια 
των τραπεζών, πρέπει να συναποφασί-
ζουν αναλογικά με τους μετόχους κάθε 
τράπεζας για τις δραστηριότητες της τρά-
πεζας.  

2) Αυτοί που καταθέτουν εισφορές από 
την εργασία τους και μόνο, για να έχουν 
μια σύνταξη, πρέπει να καταθέτουν τις 
εισφορές τους έντοκες σε δεσμευμένο 
λογαριασμό σε μία τράπεζα, εγγυημένο 
από το Κράτος,  και το κεφάλαιο που θα 
συσσωρεύεται μπορούν να το παίρνουν, 
όταν σταματήσουν οριστικά να εργάζο-
νται, σε μηνιαίες αναλήψεις  υπολογισμέ-
νες με κριτήριο ότι θα ζήσουν για εκατό 
χρόνια (όσο είναι το απώτερο προσδόκι-
μο της ζωής). 

Είναι στην επιλογή τους να σταματή-
σουν τον εργασιακό τους βίο όταν αυτοί 
επιθυμούν, υπολογίζοντας καθένας για 
τον εαυτό του πότε τον συμφέρει να 
σταματήσει οριστικά να εργάζεται και 
να αρχίσει να παίρνει σύνταξη. Το υπό-
λοιπο στους καταθετικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς συντάξεων, λόγω θανά-
του, μεταφέρεται σε κοινό ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ για να συμπληρώσουν τις 
συντάξεις όσων έχουν ανάγκη κάλυψης 
και  στον οποίο κοινό κοινωνικό λογα-
ριασμό καταθέτει και το Κράτος όσα και 
όταν χρειαστεί.  Τους  τόκους των εισφο-
ρών που έχουν κατατεθεί, δικαιούνται τα 
παιδιά των συνταξιούχων για τις σπουδές 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή αν 
δεν έχουν παιδιά σε αυτούς που οι ίδιοι 
θα σπουδάζουν. 

3) Η αξία πώλησης ενός αγαθού πρέπει 
να βασίζεται στο κόστος παραγωγής του.  
Ο πολίτης που αποκτά ένα αγαθό πρέπει 
να γνωρίζει το κόστος παραγωγής κάθε 
προϊόντος και αυτό πρέπει να αναγρά-
φεται ευκρινώς και υποχρεωτικά πάνω 
στο προϊόν. Μόνο τότε ο αγοραστής ( ο 
καινούριος ιδιοκτήτης του προϊόντος) θα 
γνωρίζει και θα αξιολογεί το κάθε προϊόν, 
αλλά παράλληλα όμως  θα ξεσκεπάζονται 
οι θεμιτές ή αθέμιτες επιβαρύνσεις, τις 
οποίες επικαρπούται κάθε ενδιάμεσος. 

Όλες οι παραπάνω Συνταγματικές δε-
σμεύσεις στηρίζονται στην ηθική πειθαρ-
χεία της οικονομίας για την δημιουργία 
μιας πραγματικής και παντοτινής λαϊκής 
ανάπτυξης.

Ηθικά πρότυπα
στην αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΛΗ 
ΟΥΤΕ ΚΑΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ, 
ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
ΚΑΛΑ Η ΚΑΚΑ.

Η καθιέρωση πάγιων κανόνων λειτουργίας του 
πρωτογενούς παραγωγικού τομέα,  ρυθμίζει σε μεγά-
λο βαθμό την λειτουργία του συνόλου,  μιας πραγμα-
τικά ελεύθερης αγοράς.

Ξεκινούμε το μεγάλο αυτό θέμα, περιμένοντας προ-
τάσεις των αναγνωστών μας, και παραθέτουμε τους 
παρακάτω κανόνες.

1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις 
δαπάνες που προκαθορίζονται για την επόμενη παρα-
γωγή, από ζημιές κάθε μορφής καιρικών συνθηκών 
(εκτός και αν υπάρχει αμέλεια του παραγωγού). Ιδιω-
τικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, την προσδοκό-
μενη  διαφορά της αξίας της τρέχουσας παραγωγής 
από την προηγούμενη, αφαιρούμενου του κόστους 
παραγωγής.

2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό 
και όχι θεραπευτικό.

Το Κράτος παρέχει υψηλές επιδοτήσεις,  για πάγιες 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και καλλιέργεια δέντρων.

Ο παραγωγός δανειοδοτείται για το 100% νέων 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και δενδρωδών καλ-
λιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα αρκούνται 
μόνο στα δανειοδοτούμενα έργα.

Τις επιδοτήσεις καταβάλει το Κράτος σε 10 τουλά-
χιστον ετήσιες δόσεις, με τις οποίες εξοφλούνται οι 
ετήσιες δόσεις των αντίστοιχων δανείων.

Τα δάνεια πρέπει να έχουν περίοδο χάριτος του-
λάχιστον 2 έτη, να είναι χαμηλότοκα (έως 3%) και 
διάρκειας 30 ετών. Έτσι ο παραγωγός δεν πληρώνει 
δόσεις δανείου για 10 τουλάχιστον χρόνια.

Οι επιδοτήσεις λειτουργικών δαπανών καταβάλλο-
νται στον προμηθευτή.

3. Όλα τα παραγώμενα  προϊόντα και τα υποπροϊό-
ντα αυτών, τιμολογούνται.

Το αφορολόγητο όριο καθορίζει η εκάστοτε Νομο-
θετική Αρχή. Έτσι οι παραγωγοί τιμολογούν πραγμα-
τικά  τους εμπόρους για να μην αισχροκερδούν εις 
βάρους τους.

4. Αναγνωρίζονται στον παραγωγό ως δαπάνη, τα 
πάσης φύσεως έξοδα της παραγωγής ( ιδιαίτερα της  
αυταπασχόλησης τους) και η αξία τυχόν ζημιών.

5. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση αγρών ή βοσκοτό-
πων κάτω ενός προκαθορισμένου ορίου, επιχειρημα-
τικής ή οικογενειακής βιωσιμότητας.

Η αγορά κληρονομικών δικαιωμάτων επί αγρών, και 
γειτνιοζόντων αγρών δανειοδοτείται και επιδοτείται 
ως πάγιο.

6. Όλοι οι μη χρησιμοποιούμενοι επί 10ετία αγροί 
και βοσκότοποι  (ιδιοκτησίας Κράτους ή Δήμων ή Ιδι-
ωτών κλπ)  αποδίδονται υποχρεωτικά για χρήση, σε 
επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις νόμι-
μες προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εάν υπάρχει εν ενεργεία μελέτη αξιοποίησης της 
ανεκμετάλλευτης  γης  η 10ετία παρατείνεται σε 20ετία.

Κανόνες λειτουργίας της 
παραγωγικής επιχειρηματικότητας
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Οι δειλοί έχουν όνειρα,
οι γενναίοι οράματα

Θα είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύει ένας 
πολίτης ότι ο πλούτος γιγαντώνεται με νόμιμους 
τρόπους.

΄Ολοι οι νόμοι ισχύουν για τους ασθενέστερους 
και επιβάλλονται σε αυτούς.

Οι ισχυροί οικονομικά σύμφωνα με το σκεπτικό 
και τους σχεδιασμούς τους δημιουργούν μεγάλο 
πλούτο με την ανοχή της κάθε εξουσίας, η οποία 
πολλές φορές νομιμοποιεί τις παράνομες πράξεις με 
στοχευμένους νόμους και διατάγματα, ευνοώντας 
«μερικούς» και όχι το σύνολο της κοινωνίας, με τη 
δικαιολογία ότι ο πλούτος είναι χρήσιμος στη χώρα.

Βέβαια δεν γίνεται λόγος για ελέγχους.
Το δόγμα είναι η απόλυτη ελευθερία, χωρίς περι-

ορισμούς και προϋποθέσεις.
Οι πολιτικές εξουσίες έχουν παραδώσει την οικο-

νομική εξουσία στον μεγάλο πλούτο και αυτός έχει 
επιβληθεί τελικά στην ίδια την πολιτική εξουσία.

Πως όμως δημιουργείται ο πολύ μεγάλος πλού-
τος;

Δυστυχώς τον δημιουργούν οι ίδιοι οι πολίτες, 
οι οποίοι με το σκεπτικό της αχαλίνωτης ελευθερί-
ας ασπάζονται το σύστημα και προσπαθώντας να 
μικροπλουτίσουν αφήνουν ελεύθερους τους ισχυ-
ρούς να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν καταλαβαί-
νουν ότι οι ισχυροί τελικό κλέβουν τον μικροπλου-
τισμό των πολιτών.

Ευτυχώς όπου υπάρχει Δημοκρατία  και οι ασθε-
νέστεροι μπορούν να αμυνθούν με τα ίδια όπλα 
που χρησιμοποιούν οι ισχυροί.

Θα προτείνουμε λοιπόν ένα ισχυρό όπλο, το 
οποίο μπορούν αν το θελήσουν οι πολίτες και οι 
πολιτικοί τους αντιπρόσωποι, να το ενεργοποιή-
σουν προς όφελος των κοινωνιών.

Αυτό είναι η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ.
Σύμφωνα με την κοστολόγηση όλα τα εμπορεύ-

σιμα προϊόντα πρέπει να γράφονται αναλυτικά σε 
τιμολόγια και στη συνέχεια σε λογιστικές καταστά-
σεις.

Σήμερα αναγράφεται στις λογιστικές καταστά-
σεις  μόνο το σύνολο του τιμολογίου και όχι κάθε 
ένα προϊόν που περιέχεται μέσα στο τιμολόγιο, με 
αποτέλεσμα να εξαφανίζονται λογιστικά τα προιό-
ντα και η πορεία τους.

΄Ετσι με την αναλυτική καταγραφή παρακολου-
θείται η ροή του κάθε προϊόντος, από πού πωλείται 
και από ποιον αγοράζεται και εάν το προϊόν μετα-
ποιείται ή ενώνεται με άλλα προϊόντα, επισημοποι-
είται η αναλογία συμμετοχής κάθε προϊόντος μέσα 
στο νέο σύνθετο προϊόν.

Παράλληλα με τα λογιστικά προγράμματα υπάρ-
χει αυτόματη δυνατότητα να παρακολουθείται η 
εμπορική πορεία του κάθε προϊόντος (γεωργικού 
προϊόντος ή μεταλιευτικού ή βιομηχανικού, μετα-
λαγμένου ή  τυποποιημένου κλπ). 

΄Όλα αυτά τα στοιχεία υποβάλλονται σε ένα κε-
ντρικό σύστημα κοστολόγησης του Κράτους, το 
οποίο μπορεί έτσι να γνωρίζει όλα τα προϊόντα που 
χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση και την αξία τους, 
αλά και όλα τα προϊόντα που πούλησε η επιχείρη-
ση.

Το κράτος έτσι μπορεί  να γνωρίζει τα πάντα, 
αλλά μόνο τότε μπορεί να είναι σωστό και δίκαιο 
για τους παρακάτω λόγους.

1. Γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν κέρδη ή ζη-
μίες και η φορολόγηση θα γίνει πιο δίκαιη.

2. Γνωρίζει τον αδικαιολόγητο πλουτισμό όπου 
υπάρχει και ανάλογα παρεμβαίνει.

3. Γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται προ-
στασία με επιδοτήσεις ή άλλα κίνητρα.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
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Οι φόροι και η διάθεση τους πρέπει να ικανοποι-
ούν το Δημόσιο αίσθημα και να γνωρίζει κάθε φο-
ρολογούμενος στο εκκαθαριστικό του, που πήγαν 
οι φόροι που πλήρωσε και μέσω του INTERNET  τι 
συγκεκριμένες δαπάνες κάλυψαν.

Οι φόροι, από ποιους πολίτες ή φορείς εισπράτ-
τονται και ποιο σκοπό καλύπτουν πρέπει να είναι 
ξεκάθαροι και πάγιοι και μόνο το ύψος αυτών μπο-
ρεί να τροποποιηθεί από την Νομοθετική Αρχή, η 
οποία μπορεί να επιβάλει έκτακτη φορολογία, λόγω 
ειδικών συνθηκών, αλλά μόνο προσωρινά.

ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Η φορολογία του συνόλου της κοινωνίας για συ-
ντάξεις καταργείται. Αντί φορολογίας ή αυξημένων 
εισφορών, οι συντάξεις τους θα καλύπτονται από μία 
μικρή μηνιαία εισφορά, των ιδίων, η οποία θα κατατί-
θεται σε δεσμευμένο Τραπεζικό προσωπικό λογαρια-
σμό, εγγυημένο από το Κράτος.

Ο κάθε εργαζόμενος, μπορεί να τριπλασιάζει το 
τελικό ποσό που κατάθεσε για σύνταξη, με τον τόκο 
της Τράπεζας (ελάχιστο επιτόκιο 2%).

Β.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές υπη-
ρεσίες εξυπηρετούν το σύνολο της κοινωνίας και οι 
εργαζόμενοι τους εργάζονται για τον σκοπό αυτό.

Ένας γενικός και ελάχιστος φόρος αναλογικά  επί 
των εσόδων, μισθωτών και επιχειρήσεων, μπορεί 
να καλύπτει τους μισθούς και τις δαπάνες λειτουρ-
γίας όλων των υπηρεσιών.  Δεν μπορεί ωστόσο, 
να υπερβαίνει το 5% των εσόδων από κάθε πηγή.

Ο φόρος αυτός δεν μπορεί να διατεθεί για άλ-
λους σκοπούς και καταβάλλεται αυτόματα με κάθε 
πράξη και εκκαθαρίζεται ετησίως.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
Το Κράτος σε όλους τους πολίτες του υποχρεού-

ται να παρέχει:
1) Επαρκείς και ασφαλείς για την υγεία πάγιες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, όπως Ιατρεία- Κέ-
ντρα Υγείας – Νοσοκομεία.  Οι δαπάνες κατασκευ-
ής τους επιστρέφονται στο Κράτος σε βάθος χρό-
νου από τα έσοδα λειτουργίας τους.

Οι μονάδες υγείας λειτουργούν αυτόνομα με τι-
μολόγιο των υπηρεσιών της η κάθε μία, και διαχειρί-
ζονται από Διοίκηση στην οποία συμμετέχει η Περι-
φέρεια ή ο Δήμος αλλά κυρίως το προσωπικό τους.

Τα έσοδά τους εισπράττονται από κάθε πολίτη, 
ο οποίος διαθέτει ατομική καρτέλα, στην οποία κα-
ταγράφονται οι εισφορές του, που έχουν κατατεθεί 
σε έντοκο δεσμευμένο και εγγυημένο από το Κρά-
τος έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό, από τον οποίο 
πληρώνει ο καθένας τις δαπάνες υγείας του.

Το Κράτος  καλύπτει τις ελλειμματικές καρτέλες 
(όταν οι δαπάνες υγείας είναι μεγαλύτερες των ει-
σφορών) και εισπράττει τις πλεονασματικές καρτέ-
λες μετά θάνατον (όταν οι εισφορές είναι μεγαλύ-
τερες των δαπανών υγείας).

2) Λεπτομερής και υποχρεωτική αλλά δωρεάν 
περιοδική προληπτική ιατρική με ενήμερο βιβλιά-
ριο, η οποία θα μειώσει ασθένειες, θανάτους και 
δαπάνες υγείας.

3) Κάλυψη δαπανών υγείας για χρόνιες ασθένειες.
 Η κάλυψη των δαπανών αυτών θα προέρχεται 

κυρίως:
1) Από φόρους ρύπανσης της ατμόσφαιρας, νε-

ρών και εδάφους σε αυτούς που προξενούν την 
ρύπανση.

2) Από φόρους σε τυποποιημένα προϊόντα, τα 
οποία περιέχουν ουσίες που βλάπτουν την υγεία.

3) Από αποζημιώσεις του Κράτους ή των Κατα-

σκευαστών για κακοτεχνίες που γίνονται αιτία ατυ-
χημάτων.

4) Από μακρόχρονους χαμηλότοκους δανεισμούς 
του Κράτους για κατασκευές υποδομών υγείας που 
αποσβένονται από τα ίδια τα ιδρύματα.           

Δ)  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
– ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις χρειάζονται για να 
αναπτυχθούν ένα ανάλογο κοινωνικό επίπεδο μόρ-
φωσης – πολιτισμού και ασφάλειας του προσωπι-
κού τους. Είναι λογικό λοιπόν να εισφέρουν για τις 
κοινωνικές δαπάνες που αφορούν τους κλάδους 
αυτούς, που σημαίνει ότι θα φορολογούνται για 
τους σκοπούς αυτούς τα κέρδη τους κατά  15%, 
ποσοστό που θα εξαρτάται από τις αποφάσεις της 
εκάστοτε εκλεγμένης Νομοθετικής Αρχής του Κρά-
τους και θα αφορά όμοια όλο το Κράτος.

Ε) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότη-
τας ενός Κράτους, αλλά και για την περιβαλλοντι-
κή προστασία  της ίδιας της κρατικής περιουσίας, 
πρέπει να επιβάλλεται ένας φόρος, μόνο για τους 
σκοπούς αυτούς, τον οποίο καθορίζει η εκάστοτε 
εκλεγμένη Νομοθετική Αρχή του Κράτους για όλη 
την Κρατική Επικράτεια. 

ΣΤ)  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ

Για να εξασφαλίσουν όλοι οι πολίτες ένα ανεκτό 
βιοτικό επίπεδο και μία αντισταθμιστική συμπαρά-
σταση, όπου οι άνισες υπηρεσίες κυρίως του Κρά-
τους αλλά και Περιφερειών και Δήμων, προσφέ-
ρουν περισσότερα σε γεωγραφικά τμήματα της Επι-
κράτειας ή σε ομάδες της κοινωνίας, το Κράτος ή 
οι Περιφέρειες και οι Δήμοι πρέπει να εξισορροπούν 
τις ανισότητες και να εξασφαλίζουν ανεκτό βιοτικό 
επίπεδο όλων των πολιτών με έμμεσους φόρους σε 
είδη πολυτελείας.

Οι παραπάνω φόροι μπορεί να επιβάλλονται και 
από το Κράτος, αλλά και από Περιφέρειες ή Δήμους 
ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περιοχής. Οι φό-
ροι αυτοί καταβάλλονται και αποδίδονται άμεσα.

Ζ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Για να αναπτυχθεί μία κοινωνία και μάλιστα οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της, εκτός από τις κοι-
νωνικές υποδομές τις οποίες αναλύσαμε σε άλλα 
κεφάλαια, απαιτούνται  και τεχνικές υποδομές κα-
τασκευών, επικοινωνιών, πληροφόρησης, κλπ.

Αυτές οι υποδομές θα αποτελέσουν το κίνητρο 
ανάπτυξης και αύξησης του πλούτου των κοινωνι-
ών συνολικά και όχι μόνο των ολίγων.

Τις δαπάνες λοιπόν αυτές είναι λογικό να τις ανα-
λάβουν κυρίως οι ίδιες οι επιχειρήσεις καταβάλλο-
ντας τους παρακάτω φόρους :

1) Το ΦΠΑ με συντελεστές που ορίζει η εκάστοτε 
Νομοθετική Αρχή.

2) Φόρο επί κεφαλαίων στάσιμων που δεν επεν-
δύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3) Φόρο σε κάθε μορφή χρηματοπιστωτικής συ-
ναλλαγής.

4) Φόρο επί των μερισμάτων (εισοδημάτων) που 
έχουν οι επιχειρηματίες ως άτομα από τις επιχειρή-
σεις τους.

Τυχόν δάνεια για την κάλυψη δαπανών κατα-
σκευής υποδομών Ανάπτυξης θα καλύπτονται από 
τους φόρους αυτούς.

Δαπάνες υποδομής είναι και οι επιδοτήσεις που 
δίνει για παραγωγικούς σκοπούς το Κράτος.

Ο ΦΠΑ εισπράττεται και αποδίδεται ΑΜΕΣΑ.

ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α)  ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ
Η παραδοσιακή δεξιοτεχνία μεταποίησης-

τυποποίησης φυσικών α’  υλών και προϊόντων 
με φυσικά υλικά και διαδικασίες, αποδίδουν 
νέα προϊόντα, χωρίς να χάσουν τα αρχικά φυ-
σικά χαρακτηριστικά τους. Η διαδικασία αυτή 
είναι μικρής παραγωγικής κλίμακας, αλλά με-
γάλης ποιοτικής αξίας. Για την υποστήριξη της 
δραστηριότητας αυτής προτείνουμε:

1) Tη νόμιμη λειτουργία εκθετήριων οικοτε-
χνικών προϊόντων σε ιδιαίτερο και επισκέψιμο 
χώρο της οικίας  τουοικοτέχνη, προερχόμενα 
από την δίκη του παραγωγή, τα οποία  μπορεί 
να διαθέτει και  στην αγορά.

2) Τη λειτουργία στην έδρα κάθε Δήμου και 
Αντιπεριφέρειας κοινών εκθετήριων οικοτε-
χνικών προϊόντων, μέσω των οποίων γίνονται 
και e-shop πωλήσεις. Επίσης οικοτεχνικά προ-
ϊόντα διατίθενται και στις λαϊκές αγορές των 
παραγωγών.

3) Την οριοθέτηση και πιστοποίηση του 
όρου Οικοτεχνία.

4) Την καθιέρωση στη δημόσια TV ειδικού, 
συχνής προβολής προγράμματος, για την  
παρουσίαση οικοτεχνικών προϊόντων και λει-
τουργία ειδικού ιστιότοπου ανά Περιφέρεια για 
τη συνεχή παρουσίασή τους, καθότι οι οικοτέ-
χνες δεν έχουν άλλη δυνατότητα ανταγωνιστι-
κής παρουσίασης των προϊόντων τους.

5) Λόγω του μικρού όγκου παραγωγής ανά 
μονάδα, επιδοτούνται με υψηλό πριμ οι εξα-
γωγές οικοτεχνικών προϊόντων.

6) Ειδικό τμήμα οικοτεχνίας στα επιμελητή-
ρια ενημερώνει τους οικοτέχνες για ενδιαφέ-
ροντα και συνεργασίες.

7) Πιστοποιείται η διαδικασία μεταποίησης-
τυποποίησης με φυσικούς τρόπους για την 
υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. 
Η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται από διεθνή 
οργανισμό.

8) Η δημιουργία μιας οικοτεχνίας δεν απαι-
τεί, σε τυχόν δανεισμό, εγγυήσεις πέραν της 
ενεχυρίασης των μηχανημάτων της. Η δε δα-
νειοδότησή της καλύπτει το 100% της δαπά-
νης και η υψηλή επιδότησή της διατίθεται για 
την εξόφληση όσων ετήσιων δόσεων καλύπτει.

9) Εάν μία οικοτεχνία χρειασθεί τεχνογνωσία, 
τα ανάλογα Κρατικά Ερευνητικά και Επιστημο-
νικά Κέντρα, είναι υποχρεωμένα να την παρέ-
χουν εντός καθορισμένου χρόνου με ελάχιστη 
αποζημίωση, η οποία εξοφλείται     τουλάχιστον 
σε μια 10ετία. Εάν η προσφερόμενη τεχνογνω-
σία δεν υλοποιηθεί, εξοφλείται άμεσα.

10) Στον όρο οικοτεχνία υπάγονται και ΦΑ-
ΣΟΝ εργασίες υπέρ τρίτων, εντός της οικίας.

11) Ο οικοτέχνης υποχρεούται να τιμολο-
γεί και τις α’  ύλες ή προϊόντα που χρησιμο-
ποιεί (άσχετα εάν τα παράγει ο ίδιος) και να 
αναγράφει τις αναλογίες που απαιτούνται για 
την παραγωγή του έτοιμου μεταποιημένου 
προϊόντος, το οποίο επίσης τιμολογεί και επί 
του οποίου θέτει την ανάλογη ετικέτα. Στον 
οικοτέχνη αναγνωρίζονται δαπάνες όπως, η 
ιδιοκατοίκηση, η εργατική του απασχόληση 
και όλες οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται 
για έτοιμο προϊόν και διάθεση αυτού. Η φο-
ρολογία του οικοτέχνη δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη αυτής του παραγωγού.

Ισοδύναμος
ανταγωνισμός
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗ

ΚΟΣΤΟΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 9

4. Ο παραγωγός ή δημιουργός προϊόντων, τιμολογώντας συνολικά δεν δίνει το 
δικαίωμα στον έμπορο κλπ. να πλουτίζει εις βάρος του.

5. Με τα στοιχεία που δίνει η κοστολόγηση στον παραγωγό ή τον δημιουργό 
προϊόντων, του δίνεται η δυνατότητα να παίρνει πιο σωστές αποφάσεις.

Τέλος το Κράτος έχει τη δυνατότητα να δίνει δωρεάν  όλα τα οικονομικά  - 
λογιστικά στοιχεία και αποτελέσματα στους ιδιοκτήτες των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Τηρώντας μία χώρα το παραπάνω σύστημα σε συνδυασμό και με 
την αναγραφή της τιμής παραγωγής πάνω στο προϊόν, η εκμετάλλευση πολίτη 
από πολίτη και του Κράτους παίρνει τέλος.

Γιατί άραγε στη σκιά πολλών νόμων,  μας έχουν όλους να λειτουργούμε χύμα; 
Μήπως για να δημιουργούμε τον πρόσκαιρο μικροπλουτισμό μας,  εγκαθιστούμε 
ένα παγκόσμιο σύστημα πανίσχυρων οικονομικών δυνάμεων, οι οποίες τελικά μας 
εκμεταλλεύονται; Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, επιδιώκοντας να 
διαφοροποιηθούν και να προσελκύσουν 
καταναλωτές, προωθούν προιόντα  που 
αποπνέουν παράδοση.

Οι μικροί παραγωγοί τροφίμων και πο-
τών έχουν μέλλον.

Η τάση των καταναλωτών για προιό-
ντα που αποπνέουν παράδοση από την 
μία και η ανάγκη των μεγάλων δικτύων  
κερδίσουν το στοίχημα του ανταγωνι-
σμού μέσα πό την διαφοροποίηση, στρώ-
νουν τον δρόμο για την ανάπτυξη τους.

Κάποτε το «ράφι» φάνταζε άπιαστο 
όνειρο για τους μικρούς, οι οποίοι σήμε-
ρα όχι μόνο μπορούν να  εξασφαλίσουν 
την είσοδο τους με προνομιακούς όρους, 
αλλά τα ίδια τα σούπερ μάρκετ είναι αυτά 
που συνήθως τους χτυπούν την πόρτα.

Υπολογίζεται ότι περίπου 200 «μικροί» 
δίνουν το παρών σε όλες τις αλυσίδες 
σουπερ μάρκετ και σε κατηγορίες όπως 
τυροκομικά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, 
ζυμαρικά, όσπρια και αρτοσκευάσματα, 
πραγματοποιώντας διόλου ευκαταφρό-
νητες πωλήσεις.

Συμβαίνει επίσης να βλέπουν τα προι-
όντα τους και σε αγορές του εξωτερικού, 
όταν αλυσίδες συνδέονται με ξένα δίκτυα 
ή διατηρούν παρουσία εκτός συνόρων.

Οι καταναλωτές, τα τελευταία χρόνια, 
«χορτασμένοι» από τα πολυάριθμα προι-
όντα που μικρές αποκλίσεις παρουσιάζουν 
μεταξύ τους, αρχίζουν να αναζητούν κάτι 
το διαφορετικό και να έλκονται από προι-

όντα που «μυρίζουν» παράδοση.
Η τιμή εδώ δεν παίζει ρόλο. Τούτη την 

φάση των καταναλωτών δεν αφήνουν 
ανεκμετάλλευτη τα σουπερ μάρκετ, 
αντιθέτως κάνουν ότι μπορούν για  να  
την ενισχύσουν. Ο ανταγωνισμός είναι 
οξύτατος στο λιανεμπόριο τροφίμων και 
στη μάχη διατήρησης ή αύξησης των με-
ριδίων οι αλυ΄σιδες αντιλαμβάνονται ότι 
από τα καλύτερα  όπλα στα χέρια τους 
είναι η διαφοροποίηση:  Το κάτι παραπά-
νω ή το κάτι ιδιαίτερο που θα  προσφέ-
ρουν στον καταναλωτή σε σχέση με τον 
ανταγωνιστή τους.

Προτιμήστε τα ντόπια
«Οι μικροί παραγωγοί έχουν μέλλον.
Όμως, δεν ξέρουν να προσεγγίσουν 

τα σουπερ μάρκετ και συνήθως εμείς 
ψάχνουμε για να τους βρούμε, αφού 
υπάρχει και ένας ολόκληρος μύθος γύρω 
από τις αλυσίδες, και εμείς ίσως καμιά 
φορά δεν είμαστε αρκετά έξυπνοι για 
να αντιληφθούμε την ευκαιρία», τονίζει 
ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδηςιευθύνων 
σύμβουλος της My Market, η οποία έχει 
σε εξέλιξη πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών 
παραγωγών. Όταν ένας μικρός παραγω-
γός παρουσιάζει ένα καλό προιόν, συνε-
χίζει, δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπει 
στα ράφια με τις καλύτερες προυποθέ-
σεις. «Εξάλλου, η συνεργασία δεν στα-
ματά με την είσοδο στο ράφι, αφού ως 
έναν βαθμό τους εκπαιδεύουμε, από το 
πώς θα μπορούσαν να έχουν μια πιο ελ-
κυστική συσκευασία, μέχρι τι απαιτείται 
να γράφουν στις ετικέτες».

Περιζήτητα τα τρόφιμα 
των μικρών παραγωγων Β) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Η διαδικασία αξιοποίησης των φυσικών παραγωγικών διαθέσιμων 
μιας περιοχής, γέννησε μια προσπάθεια ατόμων ή ομάδων αυτών, 
να συλλέγουν ή να παράγουν τα φυσικά προϊόντα της περιοχής και 
με τη δεξιοτεχνία τους μερικά άτομα βασισμένα σε παραδοσιακές ή 
και νέες τεχνολογικές μεθόδους, να παράγουν προϊόντα ευρύτερης 
κατανάλωσης, τα οποία διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας 
των προϊόντων κάθε παραγωγής, αλλά και της δεξιοτεχνίας των κα-
τοίκων της, κυρίως.

Η βιοτεχνία δεν στηρίζεται στην μαζική παραγωγή, αλλά διαφο-
ροποιείται από αυτήν, στην προσφορά προϊόντων με ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά.

Η προστιθέμενη αξία που δίνει η βιοτεχνία στα προϊόντα του πρω-
τογενούς τομέα, είναι σημαντική για την αυτάρκεια μιας κοινωνίας.

Για να αποκατασταθεί μία ισότιμη ανταγωνιστικότητα προτείνου-
με τα παρακάτω:

1) Κίνητρα για να ιδρύονται βιοτεχνίες στις περιοχές που υπάρ-
χουν οι α’  ύλες που χρειάζονται, με επακόλουθο να συνδέονται 
άμεσα με τους παραγωγούς.

2) Όλα τα προϊόντα της βιοτεχνίας προέρχονται από συγκεκριμέ-
νες περιοχές και πρέπει να αναγράφονται στα προϊόντα όχι μόνο οι 
περιοχές, αλλά και τα συστατικά των προϊόντων, για να αξιολογού-
νται τα προϊόντα κάθε περιοχής.

3) Βιοτεχνικές μονάδες, κοινόχρηστης χρήσης ανά περιφέρεια, 
δίνουν τη δυνατότητα σε δεξιοτέχνες με ένα μικρό αντίτιμο να με-
ταποιούν δικά τους προϊόντα.

4) Η έλλειψη κοινωνικών και τεχνικών υποδομών στην περιοχή 
εγκατάστασης, πρέπει να αντισταθμίζονται με κίνητρα ή φορολογι-
κές ελαφρύνσεις ή απαλλαγές λειτουργικών δαπανών, ανάλογες της 
αντισταθμιστικότητάς τους, σε κάθε περιοχή.

5) Ο Βιοτέχνης όπως και ο Οικοτέχνης δικαιούται να λαμβάνει 
την τεχνογνωσία που ζητά, από τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα σε 
καθορισμένο χρόνο και με ελάχιστο κόστος, το οποίο θα εξοφλείται 
εντός 10ετίας και εάν δεν χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία θα υπο-
χρεούται σε άμεση εξόφλησή της.

6) Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο συνδεδεμένο με αρμόδιο τμήμα 
όλων των Πρεσβειών του Κράτους, υποχρεούται να παρέχει κάθε 
πληροφορία διεθνή ή τοπική.

7) Βιοτεχνικά τοπικά (σε επίπεδο Περιφέρειας) Χρηματιστήρια 
μπορούν να παρέχουν κοινωνική συμμετοχή και υποστήριξη στις 
βιοτεχνίες, παράλληλα με ελαστικές χαμηλότοκες δανειοδοτήσεις 
Τραπεζικές ή όχι, των οποίων η αποπληρωμή των κεφαλαίων θα 
είναι συνάρτηση του τζίρου και των οικονομικών ετησίως αποτελε-
σμάτων.

8) Υπάρχει πολύ μικρή φορολόγηση επί του τζίρου έως 5% και 
φόρος επί των καθαρών κερδών έως 15%, ο οποίος καταργείται 
εάν τα καθαρά κέρδη επανεπενδυθούν  στην ίδια τη βιοτεχνία ή σε 
βιοτεχνία του ίδιου κλάδου.

9) Επειδή ο βιοτέχνης μειονεκτεί στη διάθεση δαπανών διαφήμι-
σης και προώθησης των προϊόντων του για εξαγωγή αυτού, αντι-
σταθμίζεται η αδυναμία αυτή με πάγιο εξαγωγικό πριμ, ανάλογο του 
οφέλους που θα έχει το Κράτος από την εξαγωγή.

10) Βιοτεχνία που παράγει άϋλα-νοητικά εμπορεύσιμα προϊόντα 
(προγράμματα πληροφορικής κλπ) δεν φορολογούνται την πρώτη 
5ετία λειτουργίας.

11) Ειδικός φορέας απόσυρσης μηχανημάτων 5ετούς τουλάχιστον 
λειτουργίας, παραλαμβάνει αποζημιώνοντας με καθορισμένη αξία, 
τα μηχανήματα αυτά και ο βιοτέχνης αποκτά το δικαίωμα αντικατά-
στασής τους, με τα πλέον σύγχρονα αυτόματα και ρομποτικά μηχα-
νήματα με επιδότηση 40%.

12) Βιοτεχνία που παράγει τμήματα των προϊόντων της βιομηχα-
νίας, μπορεί να επιλέγει τη χρήση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
που ισχύουν στην βιομηχανία ή την βιοτεχνία.

13) Είναι υποχρεωτική ή λογιστική χρήση ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ στην 
βιοτεχνία (με συνεργασία αρμόδιου ειδικού κρατικού φορέα κοστο-
λόγησης )όπου αναλυτικά περιγράφονται τα χρησιμοποιούμενα υλι-
κά και οι αναλογίες χρήσης τους, ανά μονάδα κάθε προϊόντος.

14) Κάθε βιοτεχνία, υποχρεούται προκειμένου να έχει άδεια λει-
τουργίας, να διαθέτει μισθοδοτική ενημερότητα.

15) όρος βιοτεχνία οριοθετείται για όλη την Κρατική Επικράτεια.

Ισοδύναμος ανταγωνισμός

O ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΕΝ 
ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΡΕΑΣ 
ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΕΙΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΤΕ 
ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ 
ΕΚΕΙΝΟΣ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΟΥΛΑ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΗΛ: 2831035042, ΦΑΞ: 2831023392, 

E-MAIL:k.kainotomia@gmail.com SITE: www.koinonikikainotomia.gr
FACEBOOK: Κοινωνική Καινοτομία   https://www.facebook.com/k.kainotomia/.

Η έκδοση της εφημερίδας «Κοινωνική ΚAΙΝΟΤΟΜΙΑ» δίνει το χρονικό περιθώριο στους ανα-
γνώστες της, να στείλουν τις κοινωνικές καινοτόμες προτάσεις τους, στην εφημερίδα στο φαξ 
2831023392 ή στο e-mail: k.kainotomia@gmail.com
Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιάζονται είτε ως άρθρο, είτε ως μέρος των διαλόγων, στα 
επόμενα φύλλα.
Για τον σκοπό αυτό σε κάθε έκδοση, θα αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν στην 
επόμενη έκδοση της 31/7/2017. Τα θέματα αυτά είναι:
1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ                                                                       ΑΝΑΡΧΗ ΑΡΜΟΝΙΑ
2. ΚΡΑΤΟΣ                                                                  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
3. ΑΓΟΡΑ                                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ                                                                        ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΣΜΟΣ
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ                   ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:                                         >>            >>
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:                                        >>            >>
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:                      >>            >>
Η εφημερίδα «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» κυκλοφορεί σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης στην 
ΚΡΗΤΗ. Τα σημεία αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα. www.koinonikikainotomia.gr, στην 
οποία αναρτώνται αναλυτικά όλες οι εκδόσεις της εφημερίδας  
Το αντίτιμο για την εφημερίδα είναι προαιρετικό. Στα σημείο πώλησης οι εφημερίδες διατίθε-
νται σε ιδιαίτερο σταντ πάνω στο οποίο υπάρχει «κουμπαράς» στον οποίο ο αναγνώστης προ-
αιρετικά εισφέρει την οικονομική βοήθεια του, για την συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας.
Η οικονομική διαχείρηση της εφημερίδας δημοσιεύεται σε κάθε έκδοση όπως παρακάτω.
1. ΔΑΠΑΝΕΣ: EΚΤΥΠΩΣΗΣ 6.930 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.800 € - KOYMΠΑΡΑ: 6.900 €
3. Εισφορές εκτός από τους κουμπαράδες δεν γίνονται δεκτές.

Την εφημερίδα διαχειρίζεται η Μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με έδρα 
Σκουλά 2, Ρέθυμνο, τηλ 2831035042, φαξ 2831023392. Υπεύθυνος: κ. Δημήτρης Ηλιάκης, 
e-mail: demeliakis@gmail.com, τηλ: 6974322338, facebook: Κοινωνική Καινοτομία, 
https://www.facebook.com/k.kainotomia/.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
• Καστέλι Κισσάμου, περίπτερο έναντι 1ου Γυμνασίου κ. Γεώργιος Τσουρουνάκης 
  τηλ. 6972289878
• Χανιά, καφετέρια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ οδός: Χατζ. Νταλιάνη 40. κ Σπύρος Ανδρουλάκης.   
  τηλ 6973350988
• Χανιά Πολυχώρος ΜΕΓΑΛΟ οδός: Γρηγορίου Ε’ 69. τηλ 2821072352
• Παλαιόχωρα καφετέρια ΚΟΚΟΝΑΤ κ. Αντώνης Σεργιντάνης τηλ. 6971655429
• Κάντανος, Σταθμός ΚΤΕΛ
• Βρύσες Αποκορώνου καφετέρια LA LUNA κ. Γιάννης Κασαπάκης τηλ 2825051500
• ΚΤΕΛ Χανίων - Καστελλίου - Παλαιόχωρας - Βρυσών

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• Ρέθυμνο: Κέντρο Τύπου Μοάτσου. κ. Χαρίση Ελευθερία τηλ. 2831025935
• Ρέθυμνο: Βιβλίο Τύπος, Ηγουμένου Γαβριήλ 137
• Ρέθυμνο: Cul de sac, κ. Χαμογιωργάκης (Πλατεία Τίτου Πετυχάκη - Πλάτανος)
• Ανώγεια super market ΑΡΙΑΔΝΗ κ. Τάσος Σταυρακάκης
• Πέραμα, καφετέρια REVANS, τηλ 2834023319
• Σπήλι, super market, Σταύρος Μπριλάκης
• ΚΤΕΛ Ρεθύμνου
 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• Ηράκλειο Δισκοπολείο Αεράκης τηλ. 6980976609 (Πλατεία Κοραή)
• Ηράκλειο Κέντρο Τύπου κ. Βαγγελιώ Κουτάντου τηλ. 2810231090
• Μοίρες - ΚΤΕΛ Ηρακλείου
• Βιάννος καφέ ΑΔΑΜΑΚΗΣ κ. Ειρήνη κ υιός Πετράκης τηλ 2895022249
• ΚΤΕΛ Χανίων -  Ρεθύμνου, Ηρακλείου - Λασιθίου

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• Ιεράπετρα - ΚΤΕΛ Λασιθίου
• Άγιος Νικόλαος καφετέρια Αστέρια λιμάνι Αγίου Νικολάου κ. Μιχάλης Σγουρός τηλ. 
  6944714853
• Άγιος Νικόλαος - ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου
• Σητεία καφετέρια ΚΑΦΕ, οδός Καραμανλή Λιμάνι κ. Κοτζαμποξάκης τηλ 6975779052, 
  2843025131
• Σητεία - ΚΤΕΛ Λασιθίου

Ένα γεγονός πρόκληση 
για σκέψεις και

προτάσεις
Ενας καθηγητής ήθελε να κάνει ένα σεμι-

νάριο. Βρήκε ένα ξενοδοχείο και ζήτησε την 
αίθουσα του και λίγα δωμάτια για τον μήνα 
Αύγουστο για το σεμινάριο. Ο ξενοδόχος συμ-
φώνησε, αλλα ζήτησε μία προκαταβολή 1000 
ευρώ με τον όρο ότι εάν ακυρωθεί το σεμι-
νάριο και ειδοποιηθεί μέχρι τον Μάιο, θα επι-
στρέψει τα 1000 ευρώ. 

Ο ξενοδόχος πήρε άμεσα τα 1000 ευρώ 
προκαταβολή και αμέσως μετά τα έδωσε στον 
κρεοπώλη του γιατί τα χρωστούσε. Ο κρεοπώ-
λης στη συνέχεια τα έδωσε σε ένα κτηνοτρό-
φο στον οποίο επίσης χρωστούσε. Ο κτηνο-
τρόφος όταν έμπαινε στην πόλη κοιμόταν στο 
ξενοδοχείο που αναφέραμε πριν. Χρωστούσε 
και ο κτηνοτρόφος και έδωσε τα 1000 ευρώ 
στον ξενοδόχο. Είχε έρθει όμως ο Μάιος, και 
ο καθηγητής ανακοίνωσε στον ξενοδόχο ότι 
ακυρώθηκε το σεμινάριο, οπότε ο ξενοδόχος 
του επέστρεψε τα 1000 ευρώ. Ετσι αυτά τα 
1000 ευρώ αφού άλλαξαν μερικά χέρια, γύ-
ρισαν στην ίδια τσέπη. Αλλά τακτοποιήθηκαν 
τρεις  υποχρεώσεις, με την κίνηση των 1000 
ευρώ (του κρεοπώλη, του κτηνοτρόφου, του 
ξενοδόχου). Σκεφτείτε, βγάλτε συμπεράσμα-
τα, κατανοείστε το σύστημα και στείλτε μας, 
τις ιδέες σας. Η οικονομική επιστήμη δεν 
θα φέρει από μόνη της την πρόοδο.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Θέλω λοιπόν Κράτος, να μου απαντήσεις σε με-

ρικές βασικές  απορίες μου, όπως γιατί πολλοί πολί-
τες είναι στενοχωρημένοι και άλλοι ευχαριστημένοι 
μαζί σου και γιατί είσαι φτωχό, με μερικούς πολίτες, 
πλούσιους και βολεμένους, ή εσύ Κράτος είσαι πλού-
σιο και πολλοί πολίτες φτωχοί;

ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Να είσαι προβληματισμένος με τους πολίτες που 

εσύ στέλνεις να με διαχειρίζονται ή με τους πολίτες 
που με κάποιο τρόπο δουλεύουν σε μένα για σένα.

Εγώ το Κράτος δεν θέλω να είμαι ούτε πλούσιο, 
ούτε φτωχό. Θέλω όμως να έχω χρήματα για να 
μπορώ να βοηθώ τους πολίτες. 

Να τρέχω σε βοήθεια για την υγεία τους, για την 
εκπαίδευσή τους, για την ασφάλειά τους από κακούς 
πολίτες ή από άλλες κοινωνίες, ή Κράτη και τέλος να 
δημιουργώ όλες τις υποδομές που χρειάζονται οι πολί-
τες για να συγκοινωνούν, να επικοινωνούν, να πληρο-
φορούνται, κλπ. Όλα αυτά τα έξοδα αγαπητέ πολίτη, 
ποιος θα τα δώσει; Εγώ είμαι ένα εργαλείο σου λέω 
και πάλι και αν θες απαίτησε να με χειρίζονται έμπειροι 
πολίτες και αυτοί να είναι αντιπρόσωποί σου.

ΟΧΙ όμως οι Βουλευτές. Γιατί άλλο πράγμα είναι η 
ιδεολογία και άλλο πράγμα η διαχείρισή μου.

Και να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι που με καθιέρω-
σαν στον Κόσμο, στην Αρχαία Ελλάδα, έλεγαν ότι 
φοβόνταν ένα πράγμα. Την αυθαιρεσία.

Εάν εσύ την ανέχεσαι, τότε υποφέρω και εγώ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ: 
Κράτος με φέρνεις τώρα στη θέση να απολογού-

μαι. Δεν το δέχομαι, αλλά, θα το κάνω.
Είμαι ένας πολίτης, μιας κοινωνίας. Δεν είναι όμως 

η κοινωνία μία. Είναι διαιρεμένη. Την έχουν διαιρέσει.
Υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, αστοί και χωρικοί, 

ορεινοί και ναυτικοί, αφεντικά και εργαζόμενοι και 
δεν φτάνει αυτό, αλλά είμαστε και χωρισμένοι σε πο-
λιτικά κόμματα με διαφορετικές ιδέες, λες και στην 
πράξη δεν θέλουμε οι πολλοί το ίδιο πράγμα.

Αν εννοείς λοιπόν στην ερώτησή σου ότι είμα-
στε δειλοί ή απαθείς, σου λέω ΟΧΙ. Είμαστε διαιρε-

μένοι και γινόμαστε ανήμποροι. Αγωνιζόμαστε όμως 
και τα βελτιώνουμε, αλλά τόσο αργά που δεν προ-
λαβαίνουμε ποτέ τα καινούργια προβλήματα που έρ-
χονται. Και πορευόμαστε αγκομαχώντας. Και χρόνια 
τώρα περιμένουμε από εσένα τουλάχιστον να έχεις 
εξυπηρετήσει την καθημερινότητά μας. Δεν το κατα-
λαβαίνεις; Μα τι εργαλείο είσαι τέλος πάντων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ:
Πολίτη μου, ναι δεν ξέρω και εγώ τι εργαλείο είμαι.
Είμαι σαν και σας, εσείς με φτιάχνετε. Υποφέρω, 

θέλω να με φτιάξετε, να έχω αυτοέλεγχο, να έχω 
συγχρονισμό με σας, να δουλεύω αυτόματα, να με 
έχετε σύγχρονο με τις καινούριες σας ανάγκες για 
κάθε λεπτομέρεια,  να δουλεύω τέλεια, πώς να στο 
πω, θέλω να δουλεύω σαν ένα καλό ελβετικό ρολόϊ, 
το ίδιο για όλους, χωρίς να μπορεί κανένας να χαλάει 
την λειτουργία μου.

Μυαλό εγώ δεν έχω. Μα έχω ψυχή.
Η ψυχή μου είστε όλοι εσείς οι πολίτες.
Και τελικά είμαι η Πατρίδα σας.
Εγώ το Κράτος, είμαι εσύ. Ο κάθε πολίτης.
Φτιάξτε με, σε παρακαλώ. Είμαι άρρωστο. Βγάλτε 

τα τσιμπούρια από πάνω μου.

«Όταν έχεις δίκιο, κανείς δεν το
θυμάται. Όταν έχεις άδικο,
κανείς δεν το ξεχνά».

Χάρι Τρούμαν (Αμερικανός πρόεδρος)
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