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Απολογία
Δύο χρόνια έκλεισαν και η κοινωνική ΚΑΙ-

ΝΟΤΟΜΙΑ, σε χιλιάδες αντίτυπα διαβάζεται και 
αναζητιέται σε κάθε έκδοσή της.

Είναι λοιπόν καιρός να απολογηθούμε για 
ποιο λόγο εκδίδουμε την εφημερίδα αυτή.

Κίνητρό μας είναι και θα είναι, η βαθειά μας 
πεποίθηση, ότι ο Ελληνικός λαός και μάλιστα 
οι Κρήτες είναι πλασμένοι διαχρονικά, μέσα σε 
βαθιές ανθρώπινες αξίες.

Βασικός συντελεστής οικονομικής και πνευ-
ματικής ανάπτυξης του συνόλου της κοινωνίας 
και όχι μόνο των ολίγων, είναι η υπακοή των 
Νόμων  στις ανθρώπινες αυτές αξίες.

Τις αξίες αυτές έχουμε υποχρέωση απέναντι 
στην κοινωνία μας, να τις περάσουμε και να τις 
καθιερώσουμε ως συστατικά στοιχεία κάθε Νό-
μου και Θεσμού.

Είναι ανάγκη να γίνει αυτό γιατί η εξέλιξη της 
κρατούσας Παγκόσμιας Σκέψης έχει αναδείξει 
το κέρδος, τον πλουτισμό και την αρχομανία, 
υπέρτατα προσόντα, τα οποία κερδίζονται μόνο 
με απληστία.

΄Ετσι η δημιουργική προσπάθεια κάθε ατό-
μου, η ενάρετη συμπεριφορά, η Ισονομία, η Δι-
καιοσύνη και τέλος η ίδια η Δημοκρατία έχουν 
μεταλαχθεί ως έννοιες και έχουν οπισθοχωρή-
σει στο όνομα της σημερινής τεχνικής Δημο-
κρατίας των ολίγων, συχνά απλήστων.

«Μέσα από τα βάθη της κοινωνίας, εκεί όπου οι απλοί 
άνθρωποι είναι μυημένοι στα ακατάλυτα βιώματα της 
καθημερινής βιοπάλης, ξεπηδά η αλληλεγγύη, ο ενάρε-
τος ανθρωπισμός, η προσέγγιση της πραγματικής αλή-
θειας και η τεχνογνωσία της επιστημονικής προσαρμο-
γής στην πράξη του κάθε επαγγέλματος, επιστήμης και 
τέχνης. 

   Εκεί λοιπόν, μέσα από τα μέλη  αυτής της κοινωνί-
ας γεννιέται ένα νέο έντυπο, το πρώτο ίσως στο είδος 
του, με το όνομα « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Σκοπός 
του μηνιαίου αυτού εντύπου ( ή ας το λέμε εφημερίδα) 
είναι να παρουσιάζει γραπτά νέες, χρήσιμες προτάσεις 
, οι οποίες θα συνοδεύονται από αναλυτικούς και διε-
ξοδικούς διαλόγους, η εφαρμογή των οποίων θα απο-
καθιστά, εάν τις εφαρμόσουν οι θεσμικοί αντιπρόσωποι 
της κοινωνίας, την αποτελεσματικότητα, την υπεύθυνη 
και δίκαιη λειτουργία της κοινωνίας, του Κράτους, της 
αγοράς και του πολιτειακού συστήματος».

Οι εξουσιαστές και πλουτοκράτες της τεχνι-
κής Δημοκρατίας δε χρειάζονται για τις πράξεις 
τους τη συναίνεση της κοινωνίας και πάντα θέ-
λουν, για να μην αλλάζει τίποτε,να πείσουν με 
λόγια ότι αλλάζουν όλα και τις συνέπειες από τα 
έργα τους, ποτέ δεν γνωρίζουν.

Μέσα σε αυτό τον απίθανο λαβύρινθο μιας 
πολύπλοκης τεχνικής Δημοκρατίας χάνονται και 
οι αντιπρόσωποι των πολιτών, υποτασσόμενοι 
σε απληστίες ή στους αόρατους ή ορατούς 
υπερεθνικούς αρχιΤΕΚΤΟΝΕΣ και διαχειριστές 
του τεχνικού  και επιφανειακού ονομαζόμενου 
δημοκρατικού οικοδομήματος.

Εκεί μέσα οι αντιπρόσωποι, πρόθυμα ή ως 
ανήμποροι συνένοχοι, υποτάσσονται.

Εκεί μέσα επιβάλλεται να μπούν οι κοινωνίες 
με μπροστάρηδες τις νέες ιδέες και προτάσεις 
των ενεργών πολιτών τους.

Οι εργαζόμενοι πολίτες διαχειρίζονται τις 
συνθήκες λειτουργίας του επαγγέλματός τους 
και της μικρής κοινωνίας που ζουν, εκεί η κάθε 
προσωπική συνειρσφορά είναι  γνωστή και δι-
αφανής και στις συνθήκες αυτές οι ανθρώπινες 
αξίες έχουν σημαντικό ρόλο.

Το νομικό σύστημα λοιπόν που καθιερώνουν  
οι εξουσιαστές επιβάλλεται να είναι θεμελιω-
μένο πάνω στις καθιερωμένες αυτές αξίες, οι 
οποίες  είναι κοινές παγκοσμίως.

Οι εξουσιαστές όμως και η πλουτοκρατία 
έκτισαν και κτίζουν με σχέδια των αρχιΤΕΚΤΟ-
ΝΩΝ τους Αρχοντικά και Πύργους ασφαλείας, 
παραβλέποντας τις  γνώσεις και τις αξίες με τις 
οποίες οι πολίτες κτίζουν τη λειτουργία της το-
πικής κοινωνίας τους.

Αυτές οι γνώσεις και αξίες των πολιτών πρέ-
πει να μπουν, για να στεριώσουν, τα Αρχοντικά 
και τους Πύργους ασφαλείας και να τα λειτουρ-
γήσουν ωφέλιμα για όλους.

Οι σκέψεις και προτάσεις για τον τρόπο λει-
τουργίας κάθε επαγγέλματος, κάθε περιφέρειας 
των Δήμων και τους κράτους, πρέπει δημόσια, 
φανερά και ανοιχτά να μπουν σαν Δούρειος 
΄Ιππος με διαλόγους μεταξύ πολιτών και των 
πολιτικών αντιπροσώπων.

Στους διαλόγους αυτούς θα παίρνονται συ-
ναινετικές αποφάσεις, τις οποίες οι αντιπρόσω-
ποι πρέπει να υπερασπίζονται στο Κοινοβούλιο 
ως αναπόσπαστο στοιχείο κάθε νόμου.

Οι σκέψεις και προτάσεις των πολιτών και 
ο διάλογος πολιτών με πολιτικούς αντιπροσώ-
πους είναι το καινούργιο.

Και αυτό το καινούγιο δε σκοτώνει.
Το καινούργιο βάζει τα πράγματα στη θέση 

τους για το καλό όλων.
Για την προώθηση αυτού του καινούργιου, 

εργάζεται η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

«Αναπόφευκτα
οι λαοί πρέπει να 
προχωρήσουν, να
οργανώσουν και να 
ισχυροποιήσουν όσο 
ποτέ την θέση τους.  
Ήλθε η εποχή για την 
ολοκλήρωση της
δημοκρατίας με την
συντεταγμένη συμμετοχή 
των πολιτών κάθε
κοινωνίας καθημερινά 
και παντού».

«ΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ΕΧΟΥΝ
ΟΝΕΙΡΑ, ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ 
ΟΡΑΜΑΤΑ»

«Πρέπει να είναι ο ίδιος 
ο λαός πολύπλευραα-
ντιπροσωπευτικά παρών 
σε όλα και όχι μόνο οι 
πολιτικοί αντιπρόσωποι, 
διότι όταν  τους αφήνει 
ο λαός μόνους, γίνονται 
ανίσχυροι και ευάλωτοι 
απέναντι στους
ισχυρούς».

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
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Το υπάρχον Ελληνικό σύστημα βασίζεται στην 
αναδιανομή των εισφορών των ενεργών εργαζο-
μένων στους συνταξιούχους, δηλαδή αυτοί που 
εργάζονται σήμερα πληρώνουν για αυτούς που 
είναι σήμερα συνταξιούχοι. Στην εναλλακτική μας 
πρόταση, καταργούμε το σύστημα της αναδιανο-
μής και το αντικαθιστούμε με ένα σύστημα κεφα-
λαιοποίησης. Δηλαδή, ο κάθε εργαζόμενος αποτα-
μιεύει χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν απο-
κλειστικά και μόνο για την προσωπική του σύντα-
ξη. Αυτό θα γίνεται με την εγγύηση του κράτους 
μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών ή άλλων 
ιδρυμάτων. Εστω ότι ένας εργαζόμενος πληρώνει 

κάθε μήνα 300 € συνταξιοδοτικές εισφορές (150 
€ ο ίδιος και 150 € ο εργοδότης). Η διάρκεια των 
εισφορών ορίζεται στα 35 χρόνια εργασίας, στο 
συγκεκριμένο εναλλακτικό πρόγραμμα δεν μας 
ενδιαφέρει πια σετι ηλικία ο εργαζόμενος θα συ-
νταξιοδοτηθεί, αλλά μόνο ότι εισφέρει για 35 χρό-
νια. Μετά το πέρας των 35 ετών, θα έχει εισφέ-
ρειαπό την τσέπη του 63’000€ και ο εργοδότης 
άλλα τόσα. Εάν αυτά τα χρήματα που κατατίθε-
νται επιφέρουν ένα μέσο ανατοκιζόμενο επιτόκιο 
της τάξεως του 3% (πολλά ταμεία στο εξωτερικό 
επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερα επιτόκια) τότε θα 
διαθέτει ένα ποσό της τάξεως των 252000 € στο 

τέλος της 35ετιας. Με αυτό τον τόπο θα έχει μια 
βασική σύνταξη 365 € το μήνα. Επειδή όμως το 
αρχικό ποσό των  252’000 € παραμένει δεσμευμέ-
νο για τον υπόλοιπο βίο (μειώνεται  κάθε μήνα με 
365 €) και αυτό συνεχίζει να τοκίζεται, ο συνταξι-
ούχος θα εισπράττει και τους τόκους.Με αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνουμε μία σύνταξη ύψους 1330 
ευρώ τον πρώτο συντάξιμο μήνα και μειώνεται 
κάθε μήνα 1,5 – 2 ευρώ με αποτέλεσμα η σύντα-
ξη του τελευταίου μήνα σε ηλικία 90 ετών να είναι 
700 ευρώ. Ουσιαστικά, βλέπουμε ότι με μία επέν-
δυση των 150 ευρώ το μήνα από τον εργαζόμενο, 
θα λαμβάνει μία σεβαστή σύνταξη.

Ασφαλιστικό:
Και όμως λύση υπάρχει

Ο Εθελοντισμός ουσιαστικά επιτρέπει την ανάπτυξη της κοινω-
νίας 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 συλλογι-
κό <<ΕΜΕΙΣ>>.Βέβαια Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ. 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 
ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΑΦΕΛΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ.

Με την ομαδικότητα έχω μία κοινωνική δύναμη η οποία δραστη-
ριοποιείται εθελοντικά για να καλύψει τις ελλείψεις της κοινωνίας και 
του Κράτους.Τις ελλείψεις αυτές δημιουργεί η στενότητα πόρων, η 
ανικανότητα των διαχειριστών, οι μεροληπτικές πράξεις της εξουσίας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

«Ο ΕΘΕΟΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ».

Κανόνες λειτουργίας
της πρωτογενούς παραγωγικής

επιχειρηματικότητας
Η καθιέρωση πάγιων κανόνων λειτουργίας του πρωτογενούς παραγωγι-

κού τομέα,  ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία του συνόλου,  μιας 
πραγματικά ελεύθερης αγοράς.

Ξεκινούμε το μεγάλο αυτό θέμα, περιμένοντας προτάσεις των αναγνω-
στών μας, και παραθέτουμε τους παρακάτω κανόνες.

1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις δαπάνες που προκα-
θορίζονται για την επόμενη παραγωγή, από ζημιές κάθε μορφής καιρικών 
συνθηκών (εκτός και αν υπάρχει αμέλεια του παραγωγού).

Ιδιωτικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, την προσδοκόμενη  διαφορά 
της αξίας της τρέχουσας παραγωγής από την προηγούμενη και του προσ-
δοκώμενου κέρδους.

2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι θεραπευτικό.
Το Κράτος παρέχει υψηλές επιδοτήσεις,  για πάγιες εγκαταστάσεις, εξο-

πλισμούς και καλλιέργεια δέντρων.
Ο παραγωγός ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ για το 100% νέων εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού και δενδρωδών καλλιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα 
αρκούνται μόνο στα δανειοδοτούμενα έργα.

Τις ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ καταβάλει το Κράτος σε 10 τουλάχιστον ετήσιες δό-
σεις, με τις οποίες εξοφλούνται οι ετήσιες δόσεις των αντίστοιχων δανείων.

Τα δάνεια πρέπει να έχουν περίοδο χάριτος τουλάχιστον 2 έτη, να είναι 
χαμηλότοκα (έως 3%) και διάρκειας έως  30 ετών.

Έτσι ο παραγωγός δεν πληρώνει δόσεις δανείου για 10 τουλάχιστον χρόνια.
Οι επιδοτήσεις λειτουργικών δαπανών καταβάλλονται στον προμηθευτή.
3. Όλα τα παραγώμενα  προϊόντα και τα υποπροϊόντα αυτών, τιμολο-

γούνται.
Το αφορολόγητο όριο καθορίζει η εκάστοτε Νομοθετική Αρχή. Έτσι οι 

παραγωγοί τιμολογούν πραγματικά  τους εμπόρους για να μην αισχροκερ-
δούν 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 βοσκοτόπων κάτω ενός προκα-
θορισμένου ορίου, επιχειρηματικής 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  (ιδι-
οκτησίας Κράτους ή Δήμων ή Ιδιωτών κλπ)  αποδίδονται υποχρεωτικά για 
χρήση, σε επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις νόμιμες προ-
βλεπόμενες διαδικασίες (μέσω λειτουργίας Τράπεζας Γης).

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

Ο δωδεκάλογος ενός νέου 
συνδικαλισμού

Δώδεκα ενδεικτικά τέτοια μέτρα είναι τα εξής:
ΠΡΩΤΟΝ, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να συμμετέχουν σε 

διοικητικά συμβούλια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να διεκδικήσουν 

βουλευτική έδρα.
ΤΡΙΤΟΝ, οι συνδικαλιστές να μην εξαιρούνται από την υποχρέωση 

παροχής εργασίας προς την επιχείρηση στην οποία έχουν προσληφθεί.
ΤΕΤΑΡΤΟΝ, οι συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων να 

γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας και σε χώρους εκτός της υπηρεσίας 
ή επιχείρησης.

ΠΕΜΠΤΟΝ, να απαγορευτεί η συμμετοχή συνδικαλιστών (όχι ερ-
γαζομένων) σε πειθαρχικά και λοιπά συμβούλια.

ΕΚΤΟΝ,  Συνδικαλιστές δεν μπορεί να είναι ενεργά μέλη πολιτικών 
παρατάξεων.
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-Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να εί-
ναι 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 στέλνει σε 
άλλα μέρη της γης και   παράλληλα κερδίζει με άνισους 
και ευνοϊκούς όρους εις βάρος των ντόπιων ανταγωνι-
στών και των εσόδων  της κοινωνίας που επενδύει. Ολοι 
λοιπόν, οι παραπάνω, που υποβοηθούν τέτοιες συνθή-
κες  ευτελίζουν την πατρίδα τους, ναι είναι 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 ευνοούν με ει-
δικές νομοθεσίες τους ξένους επενδυτές εις βάρος των 
ντόπιων. Είναι όλοι αυτοί που θέλουν μία κοινωνία με 
πολίτες μικροπαρανόμους για να παρανομούν οι μεγάλοι 
ανενόχλητα και συχνά αποδεκτά από πολλούς.

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 κυρίαρχων κρατών, που έχουν εκχωρήσει με την θέληση τους μέρος της 
κυριαρχίας τους, με την ελπίδα να απολαμβάνουν κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, η 
οικονομία της αγοράς, κλπ. 

Το σύστημα αυτό γέννησε απογοήτευση και σύγχυση σε τρίτους αλλά και σε Ευρω-
παίους 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 κυβέρ-

νηση των συνδικαλιστών.
Οι μεν δεν θέλουν  να κάνουν τίποτα, οι δε εξασφαλίζουνε ότι δεν θα γίνει τίποτα.
Αυτή η ιστορία μοιάζει με πανεπιστημιακό κτίριο.
Έχει καταληφθεί. Οι καταληψίες διαφωνούν, βρίζονται 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 ρεαλιστή σε ένα νεαρό αριστούχο 

επιστήμονα που έφευγε 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».  
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«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».

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ
Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να απαντά σε προκαθο-

ρισμένο χρόνο, εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, με νομοθετική αναφορά είτε 
είναι θετική είτε είναι αρνητική απάντηση. Εάν δεν απαντηθεί εντός του προκαθο-
ρισμένου χρόνου, ο πολίτης δικαιούται να ενεργεί ως να έλαβε θετική απάντηση.

- 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     

-Κάθε διοικητική πράξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους αναρτάταισε ειδική 
ευανάγνωστη και λειτουργικά απλή ιστοσελίδα του  κάθε τομέα. Οπως επίσης αναρ-
τώνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι και οι ερμηνείες αυτών. Πέραν της ιστοσελίδας εκ-
δίδεται 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 δωρεάν

- ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ. Το κράτος υποχρεούται θεσμικά να καλύπτει ένα εισόδημα 
στους πολίτες που αδυνατούν μερικώς ή ολικώς να καλύψουν ανάγκες για διαμονή- 
διατροφή- ένδυση- υγεία- παιδεία και ενέργεια σε ανάλογο  επίπεδο  της υπόλοιπης 
κοινωνίας.

Ο δωδεκάλογος ενός 
νέου συνδικαλισμού

ΕΒΔΟΜΟ Οι συνδικαλιστές εκλέγονται σε ενιαίο ψη-
φοδέλτιο από τις τοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν.

ΟΓΔΟΟ  Στα συμβούλια – επιτροπές των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων, συμμετέχουν κατά 70% εκλεγμένα 
μέλη του ενιαίου ψηφοδελτίου και κατά 30% μέλη της 
οργάνωσης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συμβού-
λιο ή την επιτροπή, τα οποία κληρώνονται για να συμμε-
τέχουν στο ποσοστό 30%.

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

ΔΕΚΑΤΟ Μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που 
έχουν χάσει ουσιαστικά ή έστω μόνο τυπικά την πραγ-
ματική απασχόλησή τους στον κλάδο, δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών ορ-
γάνων.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην διοίκη-
ση πέραν των δύο εκλογικών διαστημάτων τα ίδια άτομα, 
στο ίδιο συμβούλιο και στην ίδια θέση.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ Ο Συνδικαλισμός στους Περιφερειακούς 
και Κρατικούς τομείς οργανώνεται με το ίδιο πνεύμα, 
όπως και στους επαγγελματικούς κλάδους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

ΜΙΚΡΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: Φίλε μου Κράτος, παραδέχτηκες ότι είσαι ένα εργαλείο, το 

οποίο χειρίζονται πολίτες. Αλλά πες μου σε παρακαλώ τι είδους εργαλείο είσαι;
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.
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Ο πολίτης παράγει προϊόντα, ο πολίτης δημιουρ-
γεί νέα αγαθά και υπηρεσίες, ο πολίτης καινοτομεί 
και  μεγεθύνει την οικονομία.

Τι χρειάζεται λοιπόν ο πολίτης το Κράτος;Το 
Κράτος χρειάζεται να εξασφαλίσει  τις υποδομές 
που χρειάζονται, για να διευκολύνειτον πολίτη να 
παράγει, να δημιουργεί, να καινοτομεί.

Α) ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η φορολογία πρέπει να καθιερωθεί ως μία υπο-

δομή ανάπτυξης και για να γίνει αποδεκτόαπό τον 
πολίτη, πρέπει να περιέχει μερικές απαράβατες 
αρχές όπως ενδεικτικά: 1. Για να υπάρχει ισότιμος 
ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτών, η φορολογία 
πρέπει ναείναι υψηλότερη στις επιχειρήσεις   που   
το Κράτος τους έχει εξασφαλίσει τις υποδομές που 
χρειάζονται και  χαμηλότερη όπου οι υποδομές εί-
ναι ελλειμματικές, με στόχο την εξισορρόπηση των 
δαπανών λειτουργίας. 2. Δεν πρέπει όλα τα προϊ-
όντα και αγαθά να υπόκεινται σε μία φορολογική 
κλίμακα μεκριτήριο το μέγεθος των εσόδων.

Τα προϊόντα πρέπει να διαχωριστούν σε ομάδες 
όπως: α) πρώτης ανάγκης, β) ποιότητας ζωής, γ) Πο-
λυτέλειας, κλπ. Κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικούς 
φορολογικούς συντελεστές για να υποβοηθά το Κρά-
τοςτους τομείς που η κοινωνία έχει ανάγκη και μπο-
ρεί και θέλει να αναπτύξει. Θα προτείνουμε   μάλιστα 
π.χ. στην ομάδα προϊόντων α΄ ανάγκης να μειώνεται 

οφορολογικός συντελεστής όσο αυξάνει το μέγεθος 
των εσόδων. Επίσης σε πάσης φύσεως νόμιμες δρά-
σεις που επιβαρύνουν ή ενοχλούν την κοινωνία να 
επιβάλλεται πρόσθετος φόρος αποκατάστασης.

Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Για τις τεχνικές υποδομές διαχωρίζονται: 1) Ο 

ιδιοκτήτης τους (Κράτος–Περιφέρειες-Δήμοι κλπ.).
Πρέπει να αναφέρει δεσμευτικά, πως θα αποσβε-

σθούν οι δαπάνες κατασκευής του έργου. 2) Ο δια-
χειριστής που αναλαμβάνει τη συντήρηση και καλή 
λειτουργία του έργου, καθίσταται υπεύθυνος   όταν 
το παραλάβει εάν έχει εκτελεσθεί σωστά και 3) 
Κοινωνικός φορέας Ελέγχου και Διαιτησίας Τε-
χνικών Υποδομών, θα ελέγχει την καλή εκτέλεση.

Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το βάρος των χρηματοδοτήσεων πρέπει να είναι η 

δημιουργία υποδομών που θα διαρκέσουν στο χρό-
νο δηλαδή κάθε μονάδα να δικαιολογεί αποδεδειγ-
μένα το κόστος λειτουργίας της.΄Ενας σχεδιασμός 
δικτύων κέντρων κοινωνικών υποδομών, πρέπει να 
έχουνμία κοινή λειτουργικότητα υποστήριξης από το 
Κράτος, ως ύψιστη υποδομή. Συμπληρωματικά και 
βελτιωτικά συνδράμουν   Δήμοι, Περιφέρειες και οι 
πολίτες μεκοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Δ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ειδικά η εφαρμοσμένη έρευνα (πειραματική ή  

όχι) από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, πρέπει να 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
έχει στη διάθεσή της σε όλη την Επικράτεια ανοι-
κτά ερευνητικά έργα.

Ε) ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Κάθε διαχείριση της φύσης από το Κράτος πρέ-

πει να σέβεται και να αποδέχεται τη γνώμη και τις 
προτάσεις αυτών που ζουν στη φύση και από τη 
φύση, μέσα από καθιερωμένους θεσμούς.

ΣΤ) ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το Κράτος πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουρ-

γία αυτόνομων δομών. Οι αυτόνομες ιντερνετικές 
δομές αποτελούν ένα «γαλαξία» επιχειρήσεων διά-
σπαρτων στηνεπικράτεια και συνθέτουν ένα δίκτυο 
δημιουργίας καινοτόμων εφαρμογών και πολλές 
φορές είναι οριζόντια συνδεδεμένα. Στέκονται δί-
πλα στην κοινωνία με πληροφόρηση και προτά-
σεις. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ, 
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΥΗΜΕ-
ΡΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ, 
ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑΠΑΙΡΝΕΙ ΑΣΚΟΠΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΠΑ 
ΔΑΝΕΙΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΔΙΝΟΝΤΑΣΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΑΝΕΙΑ ΜΟΝΟ.
ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΛΘΕΙ Η ΕΠOΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΥΜΕ   
ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ.

«Κάθε λαός, είναι 
άξιος των ανθρώπων 
που τον κυβερνούν. 
Όσοι αδιαφορούν 
για τα κοινά, είναι 
καταδικασμένοι να 
εξουσιάζονται πάντα 
από ανθρώπους πολύ 
κατώτερούς τους».

Πλάτων

«Ο ηγέτης είναι σαν 
το βοσκό. Μένει πίσω 
από το κοπάδι, αφή-
νοντας τα ικανότερα 
και πιο θαρραλέα μέλη 
να οδηγούν, και όλους 
τους υπόλοιπους να τα 
ακολουθούν. Κανείς δεν 
καταλαβαίνει ότι καθο-
δηγούνται από πίσω».

Ενημέρωση του πολίτη για όλες τις πράξεις του κράτους
και της αυτοδιοίκησης

Είναι Στρουθοκάμηλος το Κράτος 
και η τοπική Αυτοδιοίκηση που «αγω-
νίζονται» για την ύπαρξη πάσης φύ-
σεως Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
για την «ενημέρωση» του πολίτη και 
δεν μεριμνούν  να ενημερώνουν τους 
πολίτες τους, με απλό και βατό τρό-
πο, για τις πράξεις τους.

Αλήθεια είναι δύσκολο και ασήμαντο να γνωρί-
ζει ο κάθε πολίτης άμεσα και απλά τις προτάσεις 
και τις αποφάσεις των πάσης φύσεως Συμβουλί-
ων, Υπουργών και Διοικητών και της Κυβέρνησης;

΄Εχουν οι Αρχές να κρύψουν κάτι από τον πο-
λίτη; Εάν όχι, πως ο πολίτης θα ενημερώνεται 
απλά  στο όποιο περιβάλλον ζει;

Γιατί το ίδιο το Κράτος και η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση δεν δραστηριοποιούνται για την ενημέ-
ρωση του πολίτη;

Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει εύκολη και 
βατή για τις γνώσεις του, δωρεάν πληροφόρη-
ση για κάθε διοικητική, γενική ή ειδική απόφα-
ση ή πράξη ή γνωμοδότηση, είτε τον αφορά 
άμεσα ή όχι.

Σε ειδική εφημερίδα (Εφημερίδα Διοίκησης) 
υποχρεωτικά δημοσιεύονται όλες οι Διοικητι-
κές Αποφάσεις περιληπτικά, κάθε φορέα στον 
οποίο ολοκληρωτικά ή μερικά ή άμεσα ή έμ-
μεσα ή βοηθητικά συμμετέχει κάθε κρατικός ή 
κοινωνικός φορέας Διοίκησης.

Η περιληπτική έκδοση της εφημερίδας της 

Διοίκησης εκδίδεται μηνιαία για άμεση ενημέ-
ρωση της κοινωνίας, η οποία αναρτάται σε εμ-
φανή χώρο, σε όλα τα κοινοτικά γραφεία, τα 
Δημαρχεία, τις έδρες Περιφερειών και Αντιπερι-
φερειών, τα ΚΕΠ και τα κατά ύλη γραφεία των 
φορέων του Κράτους.

Οι εφημερίδες της Διοίκησης  αναρτώνται σε 
ειδική ιστοσελίδα, με το πλήρες περιεχόμενο 
των Νόμων και πάσης φύσεως Διοικητικών Δια-
τάξεων, αποφάσεων, πράξεων και γνωμοδοτή-
σεων ταξινομημένες σε ένα ευδιάκριτο σύστη-
μα κωδικών.

Ο πολίτης δικαιούται δωρεάν αντίγραφο από 
το ΚΕΠ και επί πληρωμή φωτοτυπία από άλλες 
υπηρεσίες.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ:
Το βασικό αγαθό

της προόδου
Είναι γνωστή σε όλους μας η σπουδαιότητα 

της πληροφορίας ως ένα στοιχείο που ενδια-
φέρει κάποιον ή κάποιους και αφορά πρόσω-
πα, καταστάσεις, συνθήκες, προϋποθέσεις, 
κλπ. για ατομικούς ή κοινωνικούς, ή εκπαι-
δευτικούς, ή επαγγελματικούς σκοπούς κλπ.

Οι επιλεκτικές ΦΗΜΕΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΕΙΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ υποτάσσουν   
και κατευθύνουν τον πολίτη, δεν τον κατα-
ξιώνουν ως αξιόπισταισότιμο και συμμέτοχο 
των γεγονότων πρόσωπο.

Οι ιδιότητες που διασφαλίζουν τη ποιότη-
τα των πληροφοριών, τις οποίες εγγυημένα 
μπορούν να παρέχουν ειδικές κρατικές υπη-
ρεσίες, είναι:

Α) ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ-
ΦΗΝΕΙΑ. Δηλαδή οι πληροφορίες να ισχύ-
ουν, να είναι αληθείς, να περιέχουν ορθά 
στοιχεία, τα οποία να παρουσιάζονται με 
σαφή και εύκολα αντιληπτό από όλους τους 
ενδιαφερόμενους, τρόπο.

Β) ΕΓΚΑΙΡΕΣ. Δηλαδή να είναι διαθέσι-
μες τη κατάλληλη στιγμή.

Γ) ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ. Δηλαδή να αφορούν τη 
τρέχουσα κατάσταση.

Δ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ. Δηλαδή να είναι 
ειδικές και να αφορούν το συγκεκριμένο ζή-
τημα.

Ε) ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ. Δηλαδή να προέρχονται 
από ασφαλείς και αξιόπιστες πηγές, ώστε να 
μπορούν να ελεγχθούν για την ακρίβεια και 
την ορθότητά τους.

ΣΤ) ΠΛΗΡΕΙΣ. Δηλαδή να μην παρουσι-
άζονται ελλιπείς πληροφορίες ηθελημένα ή 
αθέλητα.

Ζ) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ.
‘Ενα κράτος με τις υπηρεσίες του, να έχει 

τη δυνατότητα να παρέχει τις πληροφορίες 
που μπορεί να ζητηθούν από τους πολίτες.

Αρκεί ο τρόπος που λειτουργούν οι υπη-
ρεσίες του, για οποιοδήποτε κλάδο, ναέχουν 
μέριμνα συλλογής, καταγραφής και ταξινό-
μησης. Για κάθε πληροφορία και διάθεσής 
της στον πολίτη, με εύκολο και άμεσο τρόπο.

Η πληροφόρηση δεν έχει στεγανά, δε 
μπορεί να είναι επιλεκτική, δε μπορεί να 
είναι ελλιπής και άκαιρη. Είναι κοινό αγαθό 
της κοινωνίας. ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

«Η αγορά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
Είναι ένα σύστημα, δηλαδή ένα εργαλείο,
το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί καλά ή κακά».

Στην καθημερινότητα οι πολίτες και οι επιχει-
ρήσεις τους, παρέχουν τις νόμιμες υπηρεσίες 
τους ή προϊόντα και τα ανταλλάσουν με το κα-
θαρό χρήμα.

Αυτό είναι η Πραγματική Οικονομία. Πόσο 
μεγάλο μέγεθος έχει μέσα στο σύνολο των Πα-
γκόσμιων συναλλαγών; Μόνο το 1%

Εάν θέλουμε να βάλουμε στην Πραγματική 
Οικονομία και τα Τραπεζικά δάνεια τα οποία εί-
ναι το 6% των Παγκόσμιων συναλλαγών, τότε 
γνωρίζουμε ότι η Πραγματική Οικονομία είναι 
το 7% των Παγκόσμιων συναλλαγών.

Όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές, δηλαδή 
το 93% των Παγκοσμίων συναλλαγών, είναι 
συμβόλαια και τίτλοι τα οποία κατέχουν οι Πα-
γκόσμιοι Επενδυτές και  έχουν υπό την  δια-
χείριση τους, το συσσωρευμένο Παγκόσμιο 
Χρήμα (Κρατών, Ασφαλιστικών Ταμείων, Τα-

Οι μισθοφόροι των κεφαλαίων
μιευτηρίων, Ασφαλίστρων κινδύνων, κερδών 
επιχειρήσεων, κλπ) το οποίο διακινούν ως Δι-
αχειριστές μισθοφόροι, ονομαζόμενοι «καρχα-
ρίες» (hedge funds) ή γύπες (vulture funds) ή 
αρπακτικά (equity funds).

Όλοι αυτοί βρίσκονται σε μόνιμη επιφυλακή, 
επιδιώκοντας να επωφεληθούν από τυχόν ξε-
πούλημα κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων.

Στην κατάσταση αυτή, αλλοίμονο σε αυτόν 
ή την κοινωνία που βρίσκεται στην ανάγκη να 
ξεπουλήσει. Ή είναι άτυχος, ή επιπόλαιος, ή 
Κοινωνικός  προδότης.

Ένας διακρατικός νόμος για την φορολόγηση 
των Παραγώγων και των τιτλοποιήσεων ως και 
η υποχρεωτική επένδυση τους  στην παραγωγή 
και την ανάπτυξη, τουλάχιστον ενός ποσοστού 
αυτών, θα άλλαζε την Παγκόσμια οικονομία 
προς όφελος των λαών.

Ποια είναι όμως η διαφορά της φιλοξενίας 
και του Τουρισμού; Ουσιαστικά μικρή. Διό-
τι, η μεν φιλοξενία βασίζεται σε ανθρώπινα 
αισθήματα ή ανάγκες, αλλά και αυτή γεννά 
μία υποχρέωση ανταπόδοσης (με ένα δώρο 
ή υποχρέωση φιλοξενίας του οικοδεσπότη), 
ο δε τουρισμός επίσης βασίζεται σε ανθρώπι-
να αισθήματα ή ανάγκες και στην περίπτωση 
αυτή οι φιλοξενούμενοι συνήθως είναι άγνω-
στοι και πολλοί, οπότε η ανταπόδοση από 
τον φιλοξενούμενο καθιερώνεται να είναι 
άμεση και χρηματική και γίνεται σε χώρους 
και οικήματα (ξενοδοχεία κλπ.) ειδικά, για να 
φιλοξενούν τους επισκέπτες.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

«Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν είναι 
θέμα οικονομικό»

Για την υποστήριξη της δραστηριότητας αυ-
τής προτείνουμε:

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

2) Τη λειτουργία στην έδρα κάθε Δήμου   και   
Αντιπεριφέρειας κοινώνεκθετήριων οικοτεχνι-
κών προϊόντων, μέσω των οποίων γίνονται και 
e-shopπωλήσεις. Επίσης οικοτεχνικά προϊόντα δι-
ατίθενται και στις λαϊκές αγορέςτων παραγωγών.

3) Την οριοθέτηση και πιστοποίηση του 
όρου Οικοτεχνία.

4) Την καθιέρωση στη δημόσια TV ειδικού, 
συχνής προβολής προγράμματος, για την πα-
ρουσίαση οικοτεχνικών προϊόντων και   λει-
τουργία ειδικού ιστιότοπου ανά Περιφέρεια   
για τη συνεχή παρουσίασή τους, καθότι οιοικο-
τέχνες δεν έχουν άλλη δυνατότητα  ανταγω-
νιστικής   παρουσίασης  τωνπροϊόντων τους.

5) Λόγω του μικρού όγκου παραγωγής ανά 
μονάδα, επιδοτούνται με υψηλόπριμ οι εξαγω-
γές οικοτεχνικών προϊόντων.

6) Ειδικό τμήμα οικοτεχνίας στα επιμελητή-
ρια ενημερώνει τους οικοτέχνες γιαενδιαφέρο-
ντα και συνεργασίες.

7) Πιστοποιείται η διαδικασία μεταποίησης-
τυποποίησης με φυσικούς τρόπουςγια την υγι-
εινή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η 

πιστοποίηση πρέπεινα γίνεται από διεθνή ορ-
γανισμό.

8) Η δημιουργία μιας οικοτεχνίας δεν απαιτεί, 
σε τυχόν δανεισμό, εγγυήσειςπέραν της   ενε-
χυρίασης των μηχανημάτων της. Η δε   δανει-
οδότησή της καλύπτει το 100% της δαπάνης 
και η υψηλή επιδότησή της διατίθεται για την 
εξόφληση όσων ετήσιων δόσεων καλύπτει.

9) Εάν μία οικοτεχνία χρειασθεί τεχνογνω-
σία, τα ανάλογα Κρατικά Ερευνητικά και Επι-
στημονικά Κέντρα, είναι υποχρεωμένα να 
την παρέχουν εντός καθορισμένου χρόνου 
με ελάχιστη αποζημίωση, η οποία εξοφλείται                                                                                                                   
τουλάχιστον σε μια 10ετία.  Εάν η προσφερόμενη 
τεχνογνωσία δενυλοποιηθεί, εξοφλείται άμεσα.

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

11) Ο οικοτέχνης υποχρεούται να τιμολογεί   
και τις  α’ ύλες ή  προϊόντα που χρησιμοποιεί 
(άσχετα εάν τα παράγει ο ίδιος) και να   ανα-
γράφει τις αναλογίες που απαιτούνται για την 
παραγωγή του έτοιμου μεταποιημένου προϊ-
όντος, το οποίο επίσης τιμολογεί και επί του 
οποίου θέτει την ανάλογηετικέτα. Στον οικο-
τέχνη αναγνωρίζονται δαπάνες όπως, η ιδιοκα-
τοίκηση, η εργατική του απασχόληση και όλες 
οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται γιαέτοιμο 
προϊόν και διάθεση αυτού. Η φορολογία του 
οικοτέχνη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυ-
τής του παραγωγού.
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Για να παράγουν κοινωνικά αποτελέσματα όλες οι δραστηριότητες 
πρέπει να γίνουν αποδεκτοί μερικοί βασικοί κανόνες και ενδεικτικά 
παραθέτουμε. 1) Η ανωνυμία των ιδιοκτητών, διαφόρων μορφών 
εταιρειών πρέπει να καταργηθεί, τουλάχιστον ως ανεξήγητη. 2) Οι 
τράπεζες και άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες πρέπει να είναι συνυπεύ-
θυνες, για την αποπληρωμή των δανείων τους. 3) Για την υγεία της 
ανθρωπότητας και την επιβίωση όλων των λαών, οι μεταφορές φρέ-
σκων προϊόντων, πρέπει να μεταφέρονται στις κεντρικέςαγορές κατα-
νάλωσης άμεσα και δωρεάν, με συνεισφορά Διεθνούς Οργανισμού. 4) 
Αντί βοηθημάτων σε φτωχότερους λαούς να παρέχονται εκπτώσεις 
επί των τιμών των αγαθών και τεχνογνωσία παραγωγικής δημιουργίας. 
5) Πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή νόμων κατά του Αθέμιτου 
Ανταγωνισμού, με έλεγχο της πηγής των κεφαλαίων, της παραπλα-
νητικής διαφήμισης, της  κάτω του κόστους πώλησης, της φορολόγη-
σης ανάλογα της πολυτέλειας, την καθιέρωση ελάχιστης τιμής κλπ.Ο 
Ανταγωνισμός είναι παράνομος όταν γίνεται μεταξύ έστω και ελάχιστα 
διαφορετικών προϊόντων. 6) Οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις να έχουν την ίδια εύκολη  πρόσβαση,  στην πληροφόρηση, 
την τεχνογνωσία και την ίδια αντιμετώπιση νομικά και χρηματοδοτικά.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

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

Οι πολιτικές εξουσίες έχουν παραδώσει την 
οικονομική εξουσία στον μεγάλο πλούτο και 
αυτός έχει επιβληθεί τελικά στην ίδια την πο-
λιτική εξουσία.

Πως όμως δημιουργείται ο πολύ μεγάλος 
πλούτος;

Δυστυχώς τον δημιουργούν οι ίδιοι οι πολίτες, 
οι οποίοι με το σκεπτικό της αχαλίνωτης ελευ-
θερίας ασπάζονται το σύστημα και προσπαθώ-
ντας να μικροπλουτίσουν αφήνουν ελεύθερους 
τους ισχυρούς να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν 
καταλαβαίνουν ότι οι ισχυροί τελικό  κλέβουν 
τον μικροπλουτισμό των πολιτών.

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

Θα προτείνουμε λοιπόν ένα ισχυρό όπλο.

 Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
Αυτό είναι η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ.
Σύμφωνα με την κοστολόγηση  παρακο-

λουθείται η ροή του κάθε προϊόντος, από πού 
πωλείται και από ποιον αγοράζεται και εάν το 
προϊόν μεταποιείται ή ενώνεται με άλλα προϊ-
όντα, επισημοποιείται η αναλογία συμμετοχής 
κάθε προϊόντος μέσα στο νέο σύνθετο προϊόν.

Παράλληλα με τα λογιστικά προγράμματα 
υπάρχει αυτόματη δυνατότητα να παρακολου-
θείται η εμπορική πορεία του κάθε προϊόντος 
(γεωργικού προϊόντος ή μεταλιευτικού ή βιο-
μηχανικού, μεταλαγμένου ή  τυποποιημένου 
κλπ). 

΄Όλα αυτά τα στοιχεία υποβάλλονται σε ένα 
κεντρικό σύστημα κοστολόγησης του Κράτους, 
Το κράτος έτσι μπορεί  να γνωρίζει τα πάντα, 
αλλά μόνο τότε μπορεί να είναι σωστό και δί-
καιο για τους παρακάτω λόγους.

1. Γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν κέρδη ή 
ζημίες και η φορολόγηση θα γίνει πιο δίκαιη.

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

3. Γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται 
προστασία με επιδοτήσεις ή άλλα κίνητρα.

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 σω-
στές 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 πα-
ραγωγής πάνω στο προϊόν, η εκμετάλλευση πο-
λίτη από πολίτη και του Κράτους παίρνει τέλος.

 - Ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος που λειτουργεί η οικονομία 
δημιουργεί ένα σύστημα  που ονομάζουμε αγορά. Η αγορά δεν 
είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι ένα σύστημα, δηλαδή ένα εργα-
λείο, το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί καλά ή κακά.

 -  Οι κάτοχοι χρημάτων, ως καταθέτες σε ταμιευτήρια των τρα-
πεζών, πρέπει να συναποφασίζουν, αναλογικά με τους μετόχους 
κάθε τράπεζας, για τις δραστηριότητες της τράπεζας.

-   Ο πολίτης που αποκτά ένα αγαθό πρέπει να γνωρίζει  την τιμή 
πώλησης από το εργοστάσιο  η τον παραγωγό  κάθε προϊόντος και 
η τιμή   πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και υποχρεωτικά πάνω 
στο προϊόν.

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

- Οι συναλλαγές  άνω των 3000 ευρώ να γίνονται  στο Ταμείο 
Συναλλαγής  με την παρουσίαση της φορολογικής δήλωσης του 
συναλλασσόμενου.

- Οι εταιρικές συναλλαγές είτε είναι ενδοεταιρικές είτε προς 
τρίτους τουεξωτερικού να δηλώνουν στο τραπεζικό έντυπο την 
προέλευση του χρήματος και τον προκαθορισμένο σκοπό του εμ-
βάσματος και η ψευδήςδήλωση ή αδικαιολόγητη παρέκκλιση,  να 
υφίσταται  υψηλή έκτακτη φορολόγηση,  η οποία παρακρατείται  
από το έμβασμα ή επιβάλλεται στον αποστολέα και τον παραλή-
πτη.

 -  Αμεση καταβολή του Φ.Π.Α. στον χρόνο εκτέλεσης της πράξης.
  -   Συναλλαγές έως 1000 ευρώ να γίνονται ελεύθερα άνευ 

αποδεικτικών στοιχείων των  συναλλαγών και από 1000  ευρώ και 
πάνω να γίνονται εις εξόφληση αναφερομένων τιμολογίων κλπ.

- Ο πολίτης δεν υποχρεούται και δεν μπορεί να ξέρει τους νό-
μους και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γνωρίζει δικαστικές και 
διοικητικές αποφάσεις που επέχουν θέση νόμου. Αυτούς πρέπει 
να τους γνωρίζει η υπηρεσία και να ενημερώνει πλήρως τον πολί-
τη για την νομοθεσία κάθε δράσης του.

Οικονομία και Αγορά

O ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΡΕΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΦΑΤΕ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ.
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Παράλληλα με τα Διοικητικά εκλεγμένα Σώματα 
της Αυτοδιοίκησης  συνλειτουργεί συμβουλευτικά 
και παρεμβατικά ο εθελοντισμός με δύο μορφές׃

1  Η «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ», η οποία είναι ένα 
Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο απαρτίζεται από-
εκλεγμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει ηλικια-
κά το όριο συνταξιοδότησης.Η ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ 
υπάρχει στους Δήμους και τις Περιφέρειες, με 
μέλη ισάριθμα των Δημοτικών Συμβουλίων ή της 
Περιφερειακής Βουλής.

2. Η «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» Συμβου-
λευτικό Σώμα ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, το οποίο απαρτίζεται 
από μέλη μη επαγγελματικών συλλόγων, τα οποία 
εκλέγονται διαχρονικά από τους συλλόγους τους  
για τον σκοπό αυτό.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Συνοπτική Παρουσίαση

«Θεσμικό συλλογικό
δικαίωμα των πολιτών
να υποβάλλουν προτά-
σεις και οι θεσμοί να 
απαντούν υποχρεωτικά 
και τεκμηριωμένα».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

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

Περίοδος προτάσεων 
υποψηφιοτήτων  για Δήμους και 
Περιφέρειες1)προτεινόμενων από 
μέλη κομμάτων για κάλυψη του 
70% των Δημ. Συμβουλίων και 
Περιφέρ. Βουλής . Απαιτείται 5% 
έως 5000 μέλη 
κομμάτων.   Απαιτείται 300 μέλη 
άνω 5000 μελών κομμάτων.2) 
Προτεινόμενων από πολίτες για 
κάλυψη   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) υποψηφίους. 

Περίοδος προτάσεων υποψηφιοτήτων 
Γερόντων. Απαιτείται 5% έως 5000 
πολίτες   ψηφοφόροι. Απαιτείται 300 
πολίτες άνω 5000  πολίτες 
ψηφοφόροι   Οι πολίτες 
ψηφοφόροι   προτείνουν μέχρι τρεις 
συντα ξιουχους ως υποψηφιους 

Διαχρονική εκλογή  κατά 
τις αρχαιρεσίες 
Αντιπροσώπων των 
μη   κερδοσκοπικών 
και  Επαγγελματικών 
Συλλόγων, για 
συγκεκριμένο   χρόνο 
θητείας.Οι αντιπρο σωποι 
απαρτίζουν το 
Σώμα  <ΕΚΛΗΣΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ>   για κάθε 
Δήμο και Περιφέρεια 

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

  Γενικές Εκλογές με δύο ενιαίες 
λίστες .   1)Μία για την κάλυψη  του 
70% των   Δημ. Συμβουλίων  και 
Περιφερειακής    Βουλής, από τους 
αντίστοιχους   προτεινόμενους από 
τα μέλη των Κομμάτων 
απεριόριστα.   Εκλέγονται κατά 
προτεραιότητα   Ψήφων. 2)Μια για 
την κάλυψη του 30%    των Δημ. 
Συμβουλίων και Περιφ. Βουλής  από 
τους αντίστοιχους 
απεριόριστα  προτεινόμενους από 
τους 
πολίτες    ψηφοφόρους.   Εκλέγονται 
όσοι λάβουν το 3% των 
συνολικά    ψηφισόντων από τους 
πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν  με δύο 
σταυρούς προτίμησης. Οι 
εκλεγμένοι αποτελούν το σώμα 
<<ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ>> 

Γενικές εκλογές με ενιαία λίστα των 
προταθέντων από  τους πολίτες – 
ψηφοφόρους   κάθε Δήμου και 
Περιφέρειας,οι οποίοι ψηφίζουν με δύο 
σταυρούς προτίμησης.  Εκλέγονται 
όσοι λάβουν το 3%  των ψηφοφόρων 
και αποτελούν    Το σώμα 
<<ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ
      ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ>>.    Η   εκλογή 

γίνεται από τους 
εγγεγραμένους    συνταξιούχους από 
ιδιαίτερη κατάσταση (οι πολίτες 
ψηφίζουν και για την εκλογή 
Δημοτικού Συμβουλίου και 
Περιφερειακής Βουλης.) 

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΩΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

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 τότε 
επαναλαμβάνεται   η κλήρωση από 
τους υπόλοιπους για το    υπόλοιπο 
ήμισυ της θητείας και εάν δεν 
αρκουν για τις υπολοιοπόμενες 
θέσεις κληρωνονται, από τους 
αρχικα κληρωθεντες.2)Συγκρότηση 
σε Σώμα των <<ΚΛΗΡΩΤΩΝ >> 
Δημοτικών    Συμβουλίων και των 
Περιφερειακών Βουλών 3) Εάν οι 
εκλεγέντες δεν αρκουν για 
συγκροτηση σώματος ΚΛΗΡΩΤΩΝ, 
συμπληρώνονται κατ’αναλογία από 
εκλεγέντες από τους 
προτεινόμενους από τα κ όμματα, 
με προτεραιότητα τα μικρότερα 
κόμματα. 

1)        Κλήρωση από το σώμα των 
<<ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ>> του ιδιου 
αριθμού μελών που έχουν το Δημοτικό 
Συμβούλιο και οι Περιφερειακές 
Βουλές. Οι κληρωθέντες αποτελούν το 
σώμα της ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ οι οποίοι 
καθοδηγούνται από τις γενικές 
αποφάσεις του σώματος των 
<<ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ>> για κρίσιμα 
θέματα.  2)        Συγκρότηση σε σώμα 
των μελών της 
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ 3)        Εάν οι 
εκλεγέντες δεν αρκούν για συγκρότηση 
σώματος, συμπληρώνονται κατά σειρά 
προτίμησης από αναπληρωματικούς, οι 
ο ποίοι δεν έχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν στην ΓΕΡΟΥΣΙΑ. 

1)       Κλήρωση από το 
σώμα της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ του ιδιου 
αριθμού 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 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ για κρίσιμα 
θέματα. 2)       Συγκρότηση 
σε σώμα των 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ. 

 

“Η Δημοκρατία λοιπόν, θα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας τρόπος ζωής, τον οποίο όχι 
μόνο θέλουμε, αλλά και αγαπούμε. Η Δημοκρατία πρέπει να αγαπιέται. Και η αγάπη δεν 

δωρίζεται, δεν κατοχυρώνεται αλλά κερδίζεται με την καθημερινή συμπεριφορά”.
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Η πιο ουσιαστική και αναγκαία κοινωνική 
παρέμβαση που πρέπει να επιχειρηθεί,είναι η 
θεσμική παρέμβαση στη δομή και λειτουργία   
των κομμάτων, ως φορέων της αντιπροσωπευ-
τικής Δημοκρατίας.΄Ετσι θεσμικά πρέπει να κα-

τοχυρωθούν κανόνες, μερικούς τους οποίους 
αναφέρουμε παρακάτω: 1. Tα καταστατικά 
των κομμάτων πρέπει να καταστούν θεσμι-
κά, ως δεσμευτικά έγγραφα λειτουργίας τους 
και κάθε καταστρατήγησή τους να αντιμετω-
πίζεται αυστηρά από το πολίτευμα, ως πολι-
τειακό ολίσθημα. 2. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος 
του «μέλους του κόμματος» και να αναδειχτεί 
ησοβαρότητά του, καθότι επιτελεί πολιτικό 
λειτούργημα, ίσης σημασίας μεεκείνο οποιου-
δήποτε εκλεγμένου. Το πολίτευμα πρέπει να 
εγγυάται και να καθορίζει τις υποχρεώσεις και 

Από τη δεκαετία του 1830 υπήρξε η 
χαοτική απόσταση που διαστέλλει τη 
βούληση της κοινωνίας από τις πολιτι-
κές του πολιτικού συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η βαυαροκρατία 
κατάργησε την θεσμημένη, εντός της 
πολιτείας, συλλογικότητα του Έλληνα 
ως ασύμβατη με την ευρωπαϊκή αντίλη-
ψη της προόδου.

Το αποτέλεσμα ήταν ακαριαίο: Η δη-
μοκρατικού τύπου πολιτική ανάπτυξη 
του Έλληνα που ξέμεινε ως νοοτροπία/
συμπεριφορά, οδηγήθηκε σε διαπραγ-
μάτευση κατ’ άτομο με τον πολιτικό 
που ενσάρκωσε στο πρόσωπό του την 
έννοια του Κράτους. Η πελατειακή θέ-
σμιση του κράτους/πολιτείας εδράζεται 
ακριβώς στην κοσμοϊστορική αυτή με-
ταβολή.

Ουσιαστικά, οι πελατειακές σχέσεις 
ήσαν συνηθισμένο πολιτικό φαινόμενο 
σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της 
Νοτιοανατολικής Ασίας και της Μεσο-
γείου στη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα. 
Οι πελατειακές σχέσεις λειτουργούσαν ως τρόπος 
πολιτικής συμμετοχής σε τέτοιες χώρες, ο οποίος 
διέφερε από τους τυπικούς τρόπους πολιτικής συμ-
μετοχής στις φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δύσης.

Οι πελατειακές σχέσεις είναι ένα από τα είδη 
πολιτικής κυριαρχίας και διευκολύνουν την κάθε-
τη οργάνωση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των 
μελών μιας κοινωνίας, δηλαδή τη σύνδεση των πε-

λατών με έναν πολιτικό πάτρωνα (βου-
λευτή, υπουργό, πολιτικό κόμμα).

Για ποιους λόγους οι πελατειακές 
σχέσεις διατηρούνται ακόμα και σή-
μερα σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης 
της οικονομίας και εξευρωπαϊσμού των 
θεσμών, δηλαδή σε μια εποχή διαδικα-
σιών που απαιτούν γρήγορες αλλαγές 
και προσαρμογές, ξένες προς την κυ-
ριολεκτικά πατροπαράδοτη, φύση των 
πελατειακών σχέσεων; Εδώ μπορούμε 
μόνο να παρουσιάσουμε απλώς δύο 
υποθέσεις.

Μια πρώτη αιτία για τη διατήρηση των 
πελατειακών σχέσεων είναι ότι αυτές 
αποτελούν στοιχείο ενός «περίπλοκου 
και διακριτού τρόπου δημιουργίας και 
κατανομής εισοδήματος των κοινωνιών.

Η δεύτερη πιθανή αιτία είναι ότι 
οι πελατειακές σχέσεις ενδέχεται να 
έχουν πλέον γίνει κατεστημένη νοο-
τροπία.

Παρότι το έδαφος των πελατειακών 
σχέσεων δεν είναι γόνιμο για την ανάπτυξη τέτοιων 
οριζόντιων δεσμών, κατεξοχήν χαρακτηριστικών 
της κοινωνίας πολιτών, εν τούτοις κάποια ανάδυση 
της κοινωνίας πολιτών δεν πρέπει να αποκλείεται.

Η τάση αυτή – σε κάποιο βαθμό – ίσως συμπα-
ρασύρει και τις πελατειακές σχέσεις ως τρόπο πο-
λιτικής συμμετοχής, αφήνοντας παράθυρα ευκαιρί-
ας για άλλες, μη πελατειακές διόδους συμμετοχής 
στην πολιτική.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ “ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ” ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

τα δικαιώματα των μελών των κομμάτων. 3. 
Δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κάθε κόμμα 
όργανα  που δεν έχουν εκλεγεί με άμεσο τρό-
πο, τα οποία άλλωστε γιγαντώνουν την κομ-
ματική γραφειοκρατία και την αυθαιρεσία των 
μηχανισμών.

Ετσι τα κόμματα θα αποκτήσουν πιο ευέλι-
κτες δομές. 4. Οι υποψήφιοι για όλα τα αξιώ-
ματα ψηφίζονται από τα μέλη και τους δηλω-
μένους φίλους του κόμματος, οι οποίοι   μπορεί 
να είναι μέλη επάλληλων ή παράλληλων πολι-
τικών ρευμάτων ή ομάδων. Κάθε ένας από τα 
μέλη που ψηφίζουν, μπορεί να προτείνει σε 
Περιφερειακό επίπεδο τρεις υποψήφιους. Μετά 
τον έλεγχο από το Πρωτοδικείο και αρμόδια 
του κόμματος επιτροπή, συντάσσεται ο οριστι-
κός πίνακας των υποψηφίων, οι οποίοι από κοι-
νό πίνακα εκλέγονται. Κάθε μέλος ψηφίζει τέσ-
σερις υποψήφιους για κάθε αξίωμα, ενώ έχει 
προτείνει τρεις, αλλά η τέταρτη είναι η αδέ-
σμευτη ψήφος και ίσως η πλέοναντικειμενική. 
5. Οι υποψήφιοι επιβάλλεται: α) να μην έχουν 
δικαστεί ή εκκρεμούν δίκες για βαριά πλημμε-
λήματα και κακουργηματικές πράξεις, β) έχουν 
8ετή πραγματική επαγγελματική προϋπηρεσία, 

γ) καταθέτουν όλα τα τυχόν αφανή ή εμφανή 
περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς των και 
συγγενών Α΄βαθμού, με βαριά ποινή και κα-
τασχέσεις μη δηλωθέντος   περιουσιακού στοι-
χείου, δ) δεν δικαιούνται να γίνονται Υπουργοί 

ή Κρατικοί Αξιωματούχοι, ε) δεν δικαιούνται να 
εκλεγούν πέραν των οκτώ (8) ετών ή το μέγι-
στο σε τρεις εκλογές, ενώ μπορούν να εργάζο-
νται σε επιτροπές του κόμματος, στ) εκλεγείς 
βουλευτής αποβάλλεται του αξιώματός του, 
εάν με δημοψήφισμα ζητηθεί από το λαό με 
διπλάσιους ψήφους από αυτούς που εκλέχτη-
κε, ζ) τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας δεν 
μπορεί να δικαιούται δύο επαγγελματικές απο-
ζημιώσεις ή  συντάξεις (από το επάγγελμά του 
και τη βουλευτική του υπηρεσία).

«Πολιτική δεν είναι η τέχνη
του εφικτού, αλλά η τέχνη
του ικανού».

«Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και 
θα τον χορτάσεις μια φορά. Μάθε 
τον να πιάνει ψάρια και θα είναι 
χορτασμένος σε όλη του τη ζωή».

Μαϊμωνίδης

«Το κομματικό φάσμα δεν
περιέχει ίχνος πολιτικής
καινοτομίας».

“Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου.
Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου”.

Αβραάμ Λίνκολν
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Διάκριση των εξουσιών

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Πρόταση για τροποποίηση του Συντάγματος από την Μ.Κ.Ο. “κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”

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

Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντιπρο-
σώπων, 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 ονομάζεται Νομοθετική Βουλή. Εντελώς 
ανεξάρτητα λειτουργεί ως εκλεγμένο επίσης  Σώμα η 
Εκτελεστική 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 λειτουργία της 
κοινωνίας. 

Το Σώμα αυτό έχει σκοπό την επίβλεψη, τον έλεγ-
χο και την προσαρμογή όλων των υπηρεσιών του 
Κράτους στους Νόμους, τους θεσμούς, το Σύνταγ-
μα και τις δικαστικές αποφάσεις, με στόχο ο πολί-
της 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 Δημοκρατίας 
σε γενικές εκλογές εκλέγεται απευθείας από τους 
πολίτες. 

Ο  Πρόεδρος ως υποψήφιος προτείνει για κάθε το-
μέα του Κράτους (Υπουργεία) 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 
Πρόεδρος. Ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει ένα Πρόε-
δρο, αλλά έχει και  την δυνατότητα να ψηφίσει έναν 
υπεύθυνο ενός τομέα, τον οποίο προτείνει ένας άλ-
λος υποψήφιος Πρόεδρος. 

Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στον πολίτη 
να αξιολογεί, ανεξάρτητα συνδυασμών των υποψη-
φίων και έτσι σπάει η μονολιθικότητα των κομμάτων 
και μάλιστα σε θέματα Ελέγχων και Διαχείρισης των 
Κρατικών υπηρεσιών, όπου το θέμα δεν είναι πολιτι-
κοϊδεολογικό. Ο εκλεγών Πρόεδρος είναι ο Ανώτατος 
Άρχων της Δημοκρατίας με δεύτερο στην τάξη τον 

Η διάκριση των εξουσιών αποτελεί, μία από τις πλέ-
ον θεμελιώδεις οργανωτικές αρχές του φιλελεύθερου 
συνταγματικού κράτους δικαίου.

Είναι η απόλυτη άρνηση της δεσποτικής εξουσίας, 
της απολυταρχικής και συγκεντρωτικής εξουσίας της 
απόλυτης μοναρχίας.

Η ανάγκη της διάκρισης των εξουσιών, την οποία 
διαπίστωσε από τα αρχαία χρόνια ο Αριστοτέλης , δι-
απιστώνεται  όταν  κάθε κράτος εκδηλώνει την βού-
ληση του προς τρεις κατευθύνσεις (λειτουργίες), οι 
οποίες διαφέρουν ως προς την ουσία των ενεργειών 
που επιτελεί η κάθε μία, αφού

Α) Η μία θεσπίζει τους νόμους, θέτοντας κανόνες 
δικαίου επιτακτικούς και αφηρημένους. Αυτή είναι η 
Νομοθετική Αρχή (Βουλή)

Β) Η δεύτερη εκτελεί και είναι η Εκτελεστική Αρχή 
(Αρχηγοί του Κράτους και Κυβέρνηση)

Γ) Η Τρίτη δικάζει και είναι η Δικαστική Αρχή.
Για να εκπληρωθούν, ποιοτικά, οι παραπάνω λει-

τουργίες και να αποτρέπεται ο δεσποτισμός και η κα-

τάχρηση εξουσίας με τη συγκέντρωση τους σε ένα 
πρόσωπο ή ένα μονοκρατικό όργανο, θα πρέπει κάθε 
κρατική εξουσία να ασκείται από διαφορετικό όργανο 
και το καθένα να είναι ανεξάρτητο από το άλλο.

«ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΣ-
ΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, 
ΟΥΤΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ, 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΟΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ», αναφέρει το άρθρο 
16 της Γαλλικής «Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και του Πολίτη» το 1789.

Μόνο όταν, η εξουσία, αναχαιτίζει την εξουσία, οι 
κυβερνώμενοι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και 
ελεύθεροι.

Αυτό το δόγμα, της διάκρισης ανεξαρτήτων εξου-
σιών, δεν είναι απλώς ένα αποφασιστικό όπλο κατά 
του αυταρχισμού και της κρατικής αυθαιρεσίας ή του 
δεσποτισμού, αλλά και ένα μέσο, μία τεχνική, ορθολο-
γικής οργάνωσης και κατανομής των εξουσιών.

Η πολιτική ιδέα  που βρίσκεται, τελικά, πίσω από 
την διάκριση των εξουσιών και υπηρετείται με την 
εξισορρόπηση τους, είναι η ιδέα της πολιτικής μετρι-
οπάθειας.

Εξάλλου η ανάδυση στις σύγχρονες κοινωνίες, πολ-
λών οργανωμένων ομάδων συμφερόντων και η δια-
μόρφωση ποικίλων «κέντρων» εξουσίας ιδιωτικών και 
δημοσίων, υπέταξαν το άτομο σε ένα πλέγμα εξαρτή-
σεων και καταπιέσεων, μέσα και έξω από τα τείχη του 
Κράτους και απειλούν την αυτονομία του. Η διάκριση 
των εξουσιών σε αυτές τις συνθήκες έχει ιδιαίτερο 
νόημα γιατί μπορεί να παρεμβαίνει λειτουργικά στην 
οργάνωση των «κέντρων εξουσίας» απαιτώντας αντι-
στάθμισμα των δράσεων τους, ώστε να εξουδετερώ-
νεται η δύναμη του ενός από την δύναμη του άλλου.

Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πλειο-
ψηφίας της Νομοθετικής Βουλής. 

Η υπηρεσία ελέγχου της Κρατικής και Περιφερεια-
κής λειτουργίας υπάγεται απευθείας εκ των Πρόεδρο. 

Ο  Πρόεδρος εγκρίνει ή αναπέμπει τους ψηφισθέντες 
Νόμους της Νομοθετικής Βουλής, αλλά δεν μπορεί να 
επεμβαίνει στην λειτουργία της. Ο Πρόεδρος μπορεί 
να διαλύσει ή να επικυρώσει νέα Νομοθετική Βουλή, 
όταν του ζητηθεί από το 51% των μελών της, και 
όταν σε  έκτακτες συνθήκες δεν ανταποκρίνεται στη 
λαϊκή βούληση ή διοικούσα πλειοψηφία της Νομοθε-
τικής Βουλής  και προκηρύσσει εκλογές.

Τον Πρόεδρο ως Ανώτατη Αρχή του Κράτους 
αντικαθιστά προσωρινά ή όταν απαιτείται, ο Πρωθυ-
πουργός ως δεύτερος στην ιεραρχία. Τα εκλεγμένα 
μέλη της Εκτελεστικής Αρχής (Υπουργοί): 

1) Δεν δύνανται να επεμβαίνουν στο λειτουργικό 
σύστημα  των αυτοδιοικούμενων  υπηρεσιών του 
Κράτους, αλλά διευθύνουν αυτό, με δημοσιοποιημέ-
νες αποφάσεις τους. 

2) Δεν εκπροσωπούν πολιτικά κόμματα, αλλά είναι 
ικανοί και έμπειροι, από τον πρότερο βίο τους, για να 
δημιουργούν συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών με σκοπό οι Νομοθετικές Αποφάσεις, 

να ωφελούν ανεμπόδιστα  τους πολίτες, χωρίς αλ-
λοιώσεις. 

3) Η Νομοθετική Βουλή με πλειοψηφία 51% μπορεί 
να αποκλείσει από έναν τομέα ή να παύσει ένα μέ-
λος της Εκτελεστικής Αρχής, εάν οι πρακτικές του δεν 
ταυτίζονται με το πνεύμα του Νομοθέτη. 

4) Τα εκλεγέντα μέλη της Εκτελεστικής Αρχής, συ-
γκροτούνται σε Σώμα, το οποίο υποστηρίζεται από 
ανάλογες υπηρεσίες. Το Σώμα αυτό ρυθμίζει την 
συνλειτουργία των Νόμων και των Τομέων. Το Σώμα 
αυτό αποφασίζει για την ίδρυση ή παύση υπηρεσιών 
του Κράτους ή την αναγκαία συνλειτουργία αυτών. 

5) Τα μέλη του Σώματος της Εκτελεστικής Αρχής 
δεν πρέπει να προέρχονται από εκλεγμένα πρώην 
μέλη της Νομοθετικής Βουλής και δεν μπορούν να 
υπηρετούν πέραν των 12 ετών στο Σώμα αυτό, και 
σε κάθε περίπτωση επί τρεις εκλογές. 

6) Τα μέλη που αποχωρούν από το σώμα της 
Εκτελεστικής Αρχής, συγκροτούν άμισθο Συμβου-
λευτικό Σώμα, παρά τον Πρόεδρο, το οποίο οργανώ-
νεται και λειτουργεί με ευθύνη του κάθε Προέδρου, 
σε θεσμοθετημένη βάση. 

7) Το Συμβουλευτικό Σώμα, υποστηρίζεται από 
ανάλογη υπηρεσία. Έχει δικαίωμα απόκτησης κάθε 
Διοικητικής πληροφορίας και ιδιαίτερα ενημερώνεται 
για όλες τις αγορές και προμήθειες του Κράτους, με 
σκοπό να έχει την δυνατότητα να γνωμοδοτεί και να 
συμβουλεύει εγκαίρως. 

Η Νομοθετική Βουλή και το σώμα της Εκτελεστι-
κής Αρχής, συνεδριάζουν από κοινού, όταν πρόκειται 
για καθοριστικά θέματα της κοινωνίας και του Κρά-
τους όπως: 

Α) Ουσιαστική τροποποίηση του φορολογικού συ-
στήματος

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

της Τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης
Δ) Κήρυξη επιστράτευσης πολέμου κλπ. 
Στις κοινές αυτές Συνεδριάσεις,  ο Πρόεδρος έχει 

το δικαίωμα άρνησης και επαναφέρει το θέμα προς 
συζήτηση προεδρεύοντας του ίδιου του προέδρου. 

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.

«Το πολίτευμα είναι όπως η
ανατροφή, που γίνονται οι

άνθρωποι καλοί με αυτήν, αν
είναι καλή, και κακοί, αντίθετα».

Πλάτωνας

«Στην οργανωμένη πολιτεία
κυβερνούν οι νόμοι και όχι
οι άνθρωποι.».
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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.

Η βιοτεχνία δεν στη-
ρίζεται στην μαζική 
παραγωγή, αλλά δια-
φοροποιείται από αυ-
τήν, στην προσφορά 
προϊόντων με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά.

Είναι υποχρέωση 
της πολιτείας να υπο-
καταστήσει τις όποιες 
ανισότητεςανταγωνι-
σμού που δέχεται κυ-
ρίως από τις μαζικές 
παραγωγές της βιομη-
χανίας.Για να αποκα-
τασταθεί μία ισότιμη 
ανταγωνιστικότητα 
προτείνουμε τα παρα-
κάτω:

1) Κίνητρα για να 
ιδρύονται βιοτεχνίες στις περιοχές που υπάρ-
χουν οι α’ύλες που χρειάζονται, με επακόλουθο 
να συνδέονται άμεσα με τουςπαραγωγούς, ώστε 
η συνεργασία παραγωγού και βιοτέχνη νααποδί-
δει το μέγιστα ποιοτικά ωφέλιμο προϊόν.

2) ΄Ολα τα προϊόντα της βιοτεχνίας προέρχο-
νται από συγκεκριμένεςπεριοχές και πρέπει να 
αναγράφονται στα προϊόντα όχι μόνο οιπεριο-
χές, αλλά και τα συστατικά των προϊόντων, για 
να αξιολογούνταιτα προϊόντα κάθε περιοχής.

3) Βιοτεχνικές μονάδες, κοινόχρηστης χρήσης 
ανά περιφέρεια, δίνουν τηδυνατότητα σε δεξιο-
τέχνες με ένα μικρό αντίτιμο να μεταποιούν δι-
κάτους προϊόντα.

4) Η έλλειψη κοινωνικών και τεχνικών υπο-
δομών στην περιοχήεγκατάστασης, πρέπει να 
αντισταθμίζονται με κίνητρα ή φορολογικέςελα-
φρύνσεις ή απαλλαγές λειτουργικών δαπανών, 
ανάλογες τηςαντισταθμιστικότητάς τους, σε 
κάθε περιοχή.

5) Ο Βιοτέχνης όπως και ο Οικοτέχνης δικαιού-
ται να λαμβάνει τηντεχνογνωσία που ζητά, από 
τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα σεκαθορισμένο 
χρόνο και με ελάχιστο κόστος, το οποίο θα εξο-
φλείταιεντός 10ετίας και εάν δεν χρησιμοποιήσει 
την τεχνογνωσία θαυποχρεούται σε άμεση εξό-
φλησή της.

6) Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο συνδεδεμένο 
με αρμόδιο τμήμα όλων τωνΠρεσβειών του Κρά-
τους, υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορί-
αδιεθνή ή τοπική, ώστε ο βιοτέχνης να αποκτά 
την τεχνογνωσία για να παράγει όμοια προϊόντα, 
υποκατάστατα της Διεθνούς Βιομηχανίας ήκαι 
καινοτόμα προϊόντα.

7) Βιοτεχνικά τοπικά (σε επίπεδο Περιφέρειας) 
Χρηματιστήρια μπορούννα παρέχουν κοινωνική 
συμμετοχή και υποστήριξη στις βιοτεχνίες,πα-
ράλληλα  με ελαστικές  χαμηλότοκες δανειοδο-
τήσεις  Τραπεζικές  ήόχι, των οποίων η αποπλη-
ρωμή των κεφαλαίων θα είναι συνάρτησητου 
τζίρου και των οικονομικών ετησίως αποτελε-
σμάτων. Ηαξιολόγηση των βιοτεχνιών θα προ-
τείνεται με μοριοδότηση(δεξιοτήτων, εμπειριών, 
προοπτικών, θέσης, παραγωγικότητας, κλπ.)από 
τον ίδιο τον Βιοτέχνη και έλεγχο της αυτομορι-
οδότησης από τους δανειστές ή το τοπικό Χρη-
ματιστήριο. Τα δάνεια δύναται να εγγυάται το 
Κράτος ή η Περιφέρεια αν ζητηθεί, με εκχώρηση 
από τον βιοτέχνητου δικαιώματος ελέγχου και 

Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α
σύνταξη, κοινά απο-
δεκτών προτάσεων βι-
ωσιμότητας από τους 
βιοτέχνες.

8) Υπάρχει πολύ μι-
κρή φορολόγηση επί 
του τζίρου έως 5% και 
φόρος επίτων καθα-
ρών κερδών έως 15%, 
ο οποίος καταργείται 
εάν τα καθαρά  κέρδη 
επανεπενδυθούν στην 
ίδια  τη  βιοτεχνία  ή  
σε βιοτεχνία του ίδιου 
κλάδου.

9) Επειδή ο βιοτέ-
χνης μειονεκτεί στη 
διάθεση δαπανών δι-
αφήμισης και προώ-
θησης των προϊόντων 

του για εξαγωγή αυτού, αντισταθμίζεται η αδυ-
ναμία αυτή με πάγιο εξαγωγικό πριμ, ανάλογο 
του οφέλους πουθα έχει το Κράτος από την εξα-
γωγή.

10) Βιοτεχνία που παράγει άϋλα-νοητικά εμπο-
ρεύσιμα προϊόντα(προγράμματα πληροφορικής 
κλπ) δεν φορολογούνται την πρώτη5ετία λει-
τουργίας, για να λειτουργήσει ως κίνητρο ανά-
πτυξης του κλάδου αυτού, που είναι ωφέλιμος 
για άλλες κοινωνικές, εμπορικές, επιστημονικές 
κλπ. δραστηριότητες.

11) Ειδικός φορέας απόσυρσης μηχανημάτων 
5ετούς τουλάχιστον λειτουργίας, παραλαμβάνει 
αποζημιώνοντας με καθορισμένη αξία, τα μηχα-
νήματα αυτά και ο βιοτέχνης αποκτά το δικαίω-
μα αντικατάστασής τους, με τα πλέον σύγχρονα 
αυτόματα και ρομποτικά μηχανήματα με επιδό-
τηση 40%.

12) Βιοτεχνία που παράγει τμήματα των προ-
ϊόντων της βιομηχανίας, μπορεί να επιλέγει τη 
χρήση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ισχύ-
ουν στην βιομηχανία ή την βιοτεχνία.

13) Είναι υποχρεωτική ή λογιστική χρήση 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ στην βιοτεχνία (με συνεργασία 
αρμόδιου ειδικού κρατικού φορέα  κοστολόγη-
σης )όπου αναλυτικά περιγράφονται τα χρησιμο-
ποιούμενα υλικά και  οι αναλογίες χρήσης τους, 
ανά μονάδα κάθε προϊόντος.

14) Κάθε βιοτεχνία, υποχρεούται προκειμένου 
να έχει άδεια λειτουργίας, να διαθέτει φορολο-
γική ενημερότητα και μισθοδοτική ενημερότητα 
(η οποία περιλαμβάνει την πληρωμή ή την οικι-
οθελή ρύθμιση του μισθού και τις πληρωθείσες 
εισφορές).΄Ενας εργαζόμενος βιοτέχνης θεωρεί-
ται και ασφαλίζεται ως εργαζόμενος με τη δυ-
νατότητα αναλογικής πρόσθετης ασφάλειας ως 
ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της βιοτεχνίας.

15) O όρος βιοτεχνία οριοθετείται για όλη την 
Κρατική Επικράτεια.

«Ο άνθρωπος μπορεί
να επιτύχει οτιδήποτε
του εμπνέει απεριόριστο
ενθουσιασμό».

Charles Schwab

«<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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ΘΕΣΕΙΣ

Στο σημερινό Ελληνικό Πολίτευμα ο Πρω-
θυπουργός καταλαμβάνει το αξίωμά του ως 
πρόεδρος της κομματικής κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας. Στην ουσία, όμως, ως μονάρ-
χης ενός από τα αυστηρώς αρχηγικά ελληνι-
κά κόμματα, και κυβερνά με την ίδια αυταρ-
χική νοοτροπία όπως και το κόμμα του.

 Είναι μια αντιδημοκρατική, αλλά νόμιμη, 
πραγματικότητα, που ξεκινά από το ίδιο το 
Σύνταγμα, το οποίο επιτρέπει τη συγκέντρω-
ση της εξουσίας σε ένα μόνο σώμα, τη Βου-
λή, και την ανάθεσή της σε αρχηγικά κόμ-
ματα, μη θεσμοθετημένης εσωκομματικής 
δημοκρατίας. 

Για τους συντάκτες του Συντάγματός μας 
και τούς Αντιπροσώπους μας, οι οποίοι το 
ψήφισαν, θεωρήθηκαν δημοκρατικές διαδι-
κασίες τα εξής:

Α. Να μην υπάρχει δεύτερο εκλεγμένο 
Σώμα για να νομοθετεί.

Β. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην 
έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες στη λειτουρ-
γία της Δικαιοσύνης να εμπλέκεται η Κυβέρ-
νηση.

Γ. Να μην είναι θεσμοθετημένη η εσωκομ-
ματική δημοκρατία.

Δ. Οι αρχηγοί των κομμάτων να επιλέγουν 
τούς υποψήφιους βουλευτές.

Ε. Ο εκλογικός νόμος να είναι μεταβαλλό-
μενος κατά το δοκούν των κομμάτων.

ΣΤ. Η νομιμότητα των πράξεων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, να ελέγχεται από διοικη-
τικούς παράγοντες και όχι από τη Δικαιοσύνη.

Ζ. Τα συνδικάτα να μην έχουν συνταγμα-
τική υπόσταση.

Η. Να μην υπάρχουν θεσμοί συμμετοχής 
και πρωτοβουλιών πολιτών. Να μην υφίστα-
ται θεσμικά η κοινωνία πολιτών.

Αυτή είναι η αντιδημοκρατική ελληνική πο-
λιτειακή πραγματικότητα.

Όλες οι άλλες, όμως, ευρωπαϊκές κοινωνίες 
(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
κλπ)  έχουν φροντίσει να συμπεριλάβουν θε-
σμούς στα Συντάγματά τους που να κατοχυ-
ρώνουν τη διάκριση των λειτουργιών.

Στην Ελλάδα, της μιας Βουλής, της πλειο-
ψηφίας που εκλέγει τον Ανώτατο Άρχοντα, 
που νομοθετεί, που κυβερνά, που ορίζει 
την ηγεσία της Δικαιοσύνης και καθιστά τον 
Πρωθυπουργό παντοδύναμο διαχειριστή της 
εξουσίας, κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της 
κυβερνητικής του θητείας, έχει έρθει ο και-
ρός για βασικές πολιτειακές αλλαγές.

 Υπάρχει ένα χρέος προς τον Ελληνικό Λαό, 
τον πολιτικά αναβαθμισμένο, για ένα αντάξιό 
του, δημοκρατικότερο Πολίτευμα.

Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η οικογενειοκρατία συνήθως υπάρχει  

παντού.
Στη τέχνη, στο εμπόριο, στην επιστή-

μη, στην εργασία, στο κεφάλαιο και 
στην πολιτική. Αυτό  ακριβώς επικαλού-
νται οι πολιτικοί και δημιουργούν οικο-
γενειακές δυναστείες, οι οποίες διαιωνί-
ζουν  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 επιχειρημα-
τίας κλπ. μαθαίνουν το παιδί τους, το 
οποίο εργάζεται στο επάγγελμα του γο-
νέα 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 εκπροσωπεί την κοινωνία.
Πρέπει να γνωρίζει, εργαζόμενος μέσα 

στην κοινωνία, πως λειτουργεί κάθε το-
μέας στην κοινωνία, να βιώσει την κα-
θημερινότητα της κοινωνίας και με τις 
εμπειρίες του μαζί με την οικογενειακή 
πείρα να έχει αποκτήσει την ικανότητα να 
την  εκπροσωπήσει έχοντας την ικανότη-
τα 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 γίνει η έκφρασή της.

Η πολιτική δεν μαθαίνεται, δεν διδά-
σκεται, κυρίως είναι μύηση και έκφρα-
ση.

΄Ετσι οι εγκάθετοι γόνοι δεν μπορούν 
να αντιληφθούν την κοινωνική λειτουρ-
γία της καθημερινότητας.

Διάλογος ενός παπά με έναν 
εισαγγελέα περί δικαιοσύνης

Πριν κάποια χρόνια. Συνταξιδεύαμε με λεωφο-
ρείο από Αθήνα για  Αγρίνιο. Και, σαν με είδε παπά, 
άρχισε να απαγγέλλει τον «Ύμνο της Αγάπης» του 
Αποστόλου Παύλου.

 -Είστε εκπαιδευτικός; τον ρώτησα. Μια και έμοια-
ζε με παραδοσιακό δάσκαλο, απ’ αυτούς, που συνη-
θίζουν, στα χωριά, να κάνουν και τους ιεροψάλτες.

–Όχι, μου αποκρίθηκε, είμαι εισαγγελέας!
-«Στον ουρανό σε ζήταγα και στη γη σε βρήκα»! 

του είπα.
-Και πώς έτσι; με ρώτησε αιφνιδιασμένος. Μήπως 

έχεις προηγούμενα με κάποιον εισαγγελέα;
-Όχι! Απλά θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να  

συζητήσουμε κάποιες απορίες, που έχω, σχετικά με 
τους δικαστικούς λειτουργούς.

-Ευχαρίστως, μου αποκρίθηκε, αν και δεν έδειχνε 
να νιώθει και τόσο ευχαριστημένος.

-Πρώτα-πρώτα δεν μπορώ, του είπα, να καταλά-
βω, ποια μπορεί να είναι η σχέση σας με τη δικαι-
οσύνη.

-Μα είμαστε ακριβώς αυτοί, που υπηρετούμε τη 
δικαιοσύνη!

–Κι όμως φοβούμαι μήπως ισχύει και στην περί-
πτωσή σας το «πάσα η δικαιοσύνη υμών ως ράκος 
αποκαθημένης (= όλη σας η δικαιοσύνη είναι ένα 
κουρελόπανο)», όπως λέει ο προφήτης Ησαΐας, 
σχετικά με την ανθρώπινη δικαιοσύνη.

-Δεν σας καταλαβαίνω.
-Πρώτα-πρώτα οι νόμοι, με βάση τους οποίους 

δικάζετε, είναι, σε ένα μεγάλο ποσοστό, άδικοι. 
«Κατ’ εικόνα και ομοίωση» της εκάστοτε άρχουσας 
τάξης: Οι βασιλιάδες νομοθετούσαν σύμφωνα με τα 
συμφέροντά τους. Οι φεουδάρχες ομοίως. Και οι 
τωρινοί τσιφλικάδες, οι βουλευτάδες με την λοιπή 
άρχουσα αναρχία νομοθετούν κι αυτοί σύμφωνα 
με τα συμφέροντά τους. Και είναι και το άλλο: Την 

ηγεσία των λειτουργών της Δικαιοσύνης την επι-
βάλλει η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Που ασφα-
λώς επιλέγει τους «ημέτερους». Και ακόμη είναι και 
το σκάνδαλο της προνομιακής σας μισθοδοσίας. Το 
οποίο σας καθιστά εκ προϋποθέσεως άδικους απέ-
ναντι στο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, για ποια δι-
καιοσύνη να μιλάμε;

-Σχετικά με τα δύο πρώτα-τη νομοθεσία, δηλαδή, 
και την ηγεσία της Δικαιοσύνης-συμφωνώ μαζί σας, 
είπε ο εισαγγελέας. Όμως  γι’ αυτά δεν ευθυνόμαστε 
εμείς, αλλά η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία, 
που μας τα επιβάλλει. Θα διαφωνήσω όμως σχετικά 
με την προνομιακή μισθοδοσία. Η οποία έχει σκοπό 
να καθιστά τους δικαστικούς λειτουργούς απρό-
σβλητους από δωροδοκίες.

-Κι όμως, του είπα, στην πραγματικότητα η προ-
νομιακή μισθοδοσία κάνει το ακριβώς αντίθετο απ’ 
αυτό, που φαίνεται ότι θέλει να αποτρέψει. Γιατί, σε 
τελική ανάλυση, δωροδοκεί, με την προνομιακή μι-
σθοδοσία, για λογαριασμό της, τους δικαστικούς λει-
τουργούς. Και γι’ αυτό παρατηρούμε ότι κάθε φορά, 
που οι εξουσιαστές είναι αντιμέτωποι με απλούς πο-
λίτες, οι δικαστικοί λειτουργοί αλληθωρίζουν, κατά 
κανόνα, προς την πλευρά της άρχουσας αναρχίας.

Και, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, ο εισαγγελέας 
συμφώνησε μαζί μου.

Η μόνη αχτίδα φωτός, στο σκοτεινό αδιέξοδο, 
φαίνεται να είναι η στάση κάποιων, ελάχιστων. Νο-
μικών και δικαστικών λειτουργών. Οι οποίοι φαίνο-
νται να διαθέτουν ακόμη κάποια ζώπυρα ευψυχίας. 
Και δεν κατάντησαν και αυτοί-κατ’ εικόνα και ομοί-
ωση του κατεστημένου.

Αφού κατορθώνουν, παρόλα τα πλοκάμια της ξε-
πουλημένης νομοθετικής, εκτελεστικής και μιντια-
κής εξουσίας, να διατηρούν άγρυπνη και αδούλωτη 
τη συνείδησή τους.

«Δύο κακά, η απληστία και οι κλίκες  είναι  η καταστροφή
κάθε δικαιοσύνης..  Thomas More, Άγγλος Ουμανιστής
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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         ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ        
2. ΚΡΑΤΟΣ             ''             ''   
3. ΑΓΟΡΑ            ''             '' 
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ           ''             ''
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ           ''             ''  
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:            ''             ''
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:           ''             ''
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Α) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Β) ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕ-
         ΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, Γ) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
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 3.750 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.800 € - KOYMΠΑΡΑ: 3.600 €
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
• 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
• Πλακιάς super market ΠΛΑΚΙΑΣ κ. Μπάμπης Βιταλάκης τηλ. 2832032280
• Πέραμα, καφετέρια REVANS, τηλ 2834023319
• Μελιδόνι Μυλοποτάμου
• 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
• ΚΤΕΛ 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

ΕΞΑΓΩΓΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

Eνα γεγονός πρόκληση
για σκέψεις και προτάσεις

 Η Αρετή είναι ανώτερη από τον πλούτο και χρησιμότερη από την 
υψηλή καταγωγή.

Γιατί όσα είναι αδύνατα για τους άλλους αυτή τα καθιστά δυνατά.
Με τα χρόνια κατάλαβα ότι για να σέβομαι τους συνανθρώπους μου,  

πρέπει  να είμαι συνεπής με τη συνείδηση μου. Δηλαδή οι πράξεις μου 
να ανταποκρίνονται με τα λόγια μου και αυτά με τις σκέψεις μου και τα 
αισθήματα μου.

Θέλει θάρρος να είσαι συνεπής, γιατί οι συνθήκες σε αναγκάζουν πολύ 
συχνά, άλλα να σκέφτεσαι, άλλα να λες  και άλλα να πράττεις.

Όταν όμως συμπεριφέρθηκα με συνέπεια, ακόμα και σε κακές μου 
πράξεις , δεν είχα παρεξηγήσεις, γιατί οι συνάνθρωποι μου, γνώριζαν 
τον σκοπό μου και την ανάλογη συμπεριφορά μου.

Επιπλέον με την συνέπεια κέρδισα την εμπιστοσύνη των συνανθρώ-
πων και τον σεβασμό.

Τότε ένοιωσα ως μία σεβαστή προσωπικότητα.
Ένιωσα περήφανος πολίτης και μπορούσα να διεκδικώ την καλή και 

ευγενική συμπεριφορά από τους άλλους.
Και τότε είχα το θάρρος να απαιτώ  το δίκιο μου αποφασιστικά και 

τότε αναρωτήθηκα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος άλλα λέει και άλλα κάνει 
μάλλον θα πρέπει, από τον Νόμο, να θεωρείται ότι παρανομεί και να κα-
ταδικάζεται από τον νόμο και την κοινωνία, σε υποχρεωτική Κοινωνική 
Υπηρεσία, ως ποινή και μάλιστα βαρύτερη, όταν ο λόγος του ανθρώπου 
είναι δημόσιος.

- Άραγε τα ξενοδοχεία παραθερισμού δεν θα πρέπει να είναι εστίες γνωρι-
μίας των πελατών 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 ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.
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- 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 συνεργασία της πολιτείας, στον τομέα που αφορά τον Πολιτισμό, θεσμι-
κά πρέπει να υπάρχει ένα Επιμελητήριο << 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.   

Ενας καθηγητής ήθελε να κάνει ένα σεμινάριο.Βρήκε ένα ξενοδοχείο και 
ζήτησε την αίθουσα του και λίγα δωμάτια για τον μήνα Αύγουστο για το σε-
μινάριο.Ο ξενοδόχος συμφώνησε, αλλα ζήτησε μία προκαταβολή 1000 ευρώ 
με τον όρο ότι εάν ακυρωθεί το σεμινάριο και ειδοποιηθεί μέχρι τον Μάιο, θα 
επιστρέψει τα 1000 ευρώ. 

Ο ξενοδόχος πήρε άμεσα τα 1000 ευρώ προκαταβολή και αμέσως μετά τα 
έδωσε στον κρεοπώλη του γιατί τα χρωστούσε.Ο κρεοπώλης στη συνέχεια 
τα έδωσε σε ένα κτηνοτρόφο στον οποίο επίσης χρωστούσε.Ο κτηνοτρόφος 
όταν έμπαινε στην πόλη κοιμόταν στο ξενοδοχείο που αναφέραμε πριν. Χρω-
στούσε 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, γύρισαν στην ίδια τσέπη. Αλλάτα-
κτοποιήθηκαν τρεις  υποχρεώσεις, με την κίνηση των 1000 ευρώ (του κρεο-
πώλη, του κτηνοτρόφου, του ξενοδόχου).Σκεφτείτε, βγάλτε συμπεράσματα, 
κατανοείστε το σύστημα και στείλτε μας, τις ιδέεςσας. Η οικονομική επιστήμη 
δεν θα φέρει από μόνη της την πρόοδο.
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