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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Οι επαναστάσεις γίνονται για να φέρουν
στην κοινωνία μία νέα
κοινωνική
συνθήκη
προς όφελος των αδικημένων.
Συνήθως
όμως
όπως σε κάθε επανάσταση, άλλοι είναι
αυτοί που την κάνουν
και άλλοι αυτοί που
την επωφελούνται.
Στην πορεία του
χρόνου, αυτοί που
την
επωφελούνται
δημιουργούν ένα νέο
καθεστώς, το οποίο
χρειάζεται μία νέα
επανάσταση, από τους
νέους αδικημένους.
Απογοητευμένοι οι νέοι αδικημένοι χάνουν το
κουράγιο τους για μια νέα επανάσταση και υποτάσσονται. Η υποταγή αυτή κυριαρχεί γιατί έχουν τη
βεβαιότητα ότι κάθε επανάσταση γίνεται μόνο με
τη βία, από την οποία έχουν παραιτηθεί.
΄Όμως υπάρχει και η ειρηνική επανάσταση, η
οποία αναδεικνύει την ισχύ της λαϊκής βούλησης
και την επιβάλλει με μπροστάρηδες τους ενεργούς
πολίτες.
Τι είναι αυτή η ειρηνική επανάσταση;
Είναι το ενδιαφέρον και ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ διάλογος
των πολιτών, για όλα τα θέματα της καθημερινότητας και όλους τους νόμους.
Είναι η πολιτική ενός λαού, με την οποία ο απλός
πολίτης κερδίζει στην καθημερινότητά του την ισονομία, τη δικαιοσύνη, τον ισότιμο συναγωνισμό
μικρών και μεγάλων και τέλος κερδίζει τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Αυτά τα αρχέγονα δικαιώ-

ματα είναι δυστυχώς το
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΗ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ που πρέπει
να φέρουν οι ενεργοί
πολίτες, όχι αναλαμβάνοντας την εξουσία, αλλά
παντοτεινά αγωνιζόμενοι
με τη συμμετοχή τους
Οι ενεργοί πολίτες μέσα από τα κόμματά τους, τους συλλόγους
στα ΚΟΙΝΑ.
τους ή μέσα από ένα κίνημα δράσης για τη δικαίωσή τους, μποΑυτή η συνεχής δημόρούν, ΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΊΣΟΥΝ, με παρέες και ομάδες, να απελευσια συμμετοχή θα φέρνει
θερώσουν την κοινωνία από κάθε είδους αυθαιρεσία και οικονοτο καινούργιο που έχει
μική φαυλότητα της κάθε ξενοκίνητης αυταρχικής διοίκησης και
ανάγκη ο λαός.
νομοθέτησης.
Το καινούργιο δεν μποΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ οι θεμελιωμένες προτάσεις (πλείστες εφαρμόρούν (και δεν θέλουν) να
ζονται σε άλλα κράτη) της Κοινωνικής Καινοτομίας και των ανατο φέρουν τα κόμματα με
γνωστών της, δείχνουν τον καινούργιο δρόμο για μια ουσιαστικά
τους βολεμένους διαχειδίκαιη, ισόνομη, συνεπή σε θεσμούς και αρχές καθημερινή συνριστές τους και τον μικρό
λειτουργία όλης της κοινωνίας, ελεύθερων και περήφανων για
στρατό τους.
την πατρίδα τους πολιτών.
Τα κόμματα χωρίζουν
την κοινωνία και δεν δηΓια την Κοινωνική Καινοτομία
μιουργούν συνθήκες ενός
Δημήτρης Ηλιάκης
ενωμένου λαού και δεν
αγωνίζονται όλα μαζί για
να κατοχυρώσουν τα βαπαρέες ή ομάδες πρέπει δημόσια ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΤΟΥΝ
σικά και αυτονόητα, χωρίς ιδεολογήματα σε όλους μόνο ευκαιριακές διορθώσεις των νόμων και των
τους πολίτες.
πράξεων, αλλά ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ προτάσεις και σχέδια
Πάνω σε ΜΙΑ κοινή πλατφόρμα ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ νόμων που υπακούουν στον ύψιστο νόμο της ΑΝμπορούν να λειτουργήσουν όλες οι ιδεολογίες για ΘΡΩΠΙΑΣ και την σοφία της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ.
την παραπέρα βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας
Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ θα συνεχίσει να φέρνει
μιας κοινωνίας, διαφορετικά και αυτές οι ιδεολογίες στη δημοσιότητα αυτές ακριβώς τις προτάσεις και
στην εφαρμογή τους αυτοκαταστρέφονται.
τα σχέδια νόμων που ο κάθε πολίτης μας στέλνει
Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ παράλληλα με πολλές και ομάδες ενεργών πολιτών με όπλα αυτά και την
παρόμοιες δραστηριότητες ενεργών πολιτών έχει πίστη τους για μια νέα κοινωνία ευτυχισμένων πολισκοπό να αναδεικνύει και να δημοσιοποιεί τις σκέ- τών να αλλάξουν το εγώ με το εμείς και την αδράψεις και προτάσεις των ενεργών πολιτών για ένα νεια των πολιτών οπαδών σε πολίτες φιλάθλους.
καλλίτερο αύριο.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΑλλά αυτό δεν φτάνει. Οι ίδιοι οι ενεργοί πολίτες ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
που υπερασπίζονται το καλλίτερο αύριο, ενωμένοι σε
Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η ζητιανα καθιερώνει τους αφέντες.
Όλο το κοινωνικό σύστημα καθιερώθηκε παγκόσμια γιατί οι άνθρωποι ζητούν. Όλοι ζητούν.
Καλύτερη υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη, συμμετοχή, προστασία, ανάπτυξη, ισότητα και τόσα άλλα.
Και οι αφεντάδες δίνουν, όχι όλα, για να συνεχίζουν να ζητούν οι άνθρωποι και να συνεχίζουν οι
αφεντάδες.
Κάποιοι απαιτούν και έχουμε βία και πολέμους.
Κάποιοι προσπαθούν με κοινωνικές οργανώσεις
να βελτιώσουν κάτι. Τους ανέχεται το σύστημα και

έτσι το ισχυροποιούν. Το σύστημα δίνει, μα όταν
δίνει λίγο περισσότερα τα παίρνει πίσω.
Έτσι όλα κυλούν ήσυχα με πολίτες στεναχωρεμένους, δυστυχισμένους, αγανακτισμένους, βολεμένους, χαρούμενους για λίγο, όχι όμως ευτυχισμένους.
Όλοι ζητούν να αλλάξει κάτι για το καλύτερο.
Να είναι ευτυχισμένοι, ήρεμοι, αυτάρκεις.
Κουβέντες με πολλές προτάσεις. Καλές προτάσεις.
Μερικές εφαρμόζονται αλλά δεν αλλάζουν το
σύστημα.

Μα τότε τι μας έμεινε να κάνουμε.
Να γίνουμε βάρβαροι, να σκοτωθούμε μεταξύ μας;
Αν θέλουμε να δούμε σε καθρέπτη τον εαυτό μας
θα βρούμε τον δρόμο μας.
Να μην ζητάμε. Να δίνουμε, γα να γίνουμε και
εμείς Αφέντες, τουλάχιστον του εαυτού μας.
Μα τι να δώσουμε αφού έχουμε λίγα ή καθόλου;
Και όμως έχουμε μέσα μας ένα ακίνητο πλούτο.
Την ανθρωπιά μας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ-ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΧΥΡΗ Η ΣΧΕΣΗ
ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΛΗ
ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ.
Το Κράτος
και οι λειτουργοί του
να γνωρίζουν
τους Νόμους
και τις Κρατικές Διατάξεις
ώστε υπεύθυνα να ανταποκρίνονται
στον πολίτη.
Χρειάζεται
απλή βούληση όλων για
να καθιερωθεί
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 νομοθετική
αναφορά είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική απάντηση. Εάν δεν απαντηθεί εντός του προκαθορισμένου
χρόνου, ο πολίτης δικαιούται να ενεργεί ως να έλαβε
θετική απάντηση.
2) 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, θα
γίνεται από αρμόδια επιτροπή της κάθε Περιφέρειας,
στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι εκλεγμένοι
της μειοψηφίας και της πλειοψηφίας της περιφερειακής
Βουλής, εκπρόσωπος ανώτερος, λειτουργοί των κρατικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, εκπρόσωποι ειδικά
εκλεγμένοι των επαγγελματικών επιμελητηρίων και της
ομοσπονδίας εργαζομένων και δύο κληρωτοί πολίτες.
Οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και υποχρεωτικές.
3) Τα πρωτόκολλα του κάθε υπηρεσιακού τμήματος οποιασδήποτε κρατικής υπηρεσίας που αφορούν
υποθέσεις πολιτών είναι δημόσια γνωστά σε ανάλογη
ιστοσελίδα όπου παρακολουθείται και η εξέλιξη του
κάθε θέματος.
4) 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 δωρεάν ( ως φωτοτυπία) από υπηρεσία εξυπηρέτησης κοινού.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η απόλυτα ελεύθερη δράση, αν και ακούγεται
αρχικά ευχάριστα, ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα
στους δυνατότερους να δρουν ασύδοτα, ελεύθερα, τις περισσότερες φορές εις βάρος των
ασθενέστερων, καθώς μπορούν επιπρόσθετα
να νομοθετούν και να νομιμοποιούν, μέσω της
όποιας εξουσίας, τις πράξεις τους, στο όνομα
μιας ανεμπόδιστης ελευθερίας. Έτσι επιβάλλονται στις κοινωνίες, οικονομικά πρότυπα με θεωρίες καζίνου πολλές φορές, δημοκρατίες ανήμπορες και ελάχιστα ελεγκτικές, ισοπεδωτικές
μορφές παιδείας, τέχνης και συμπεριφοράς, που
κατεδαφίζουν την ιδιαιτερότητα της κάθε κοινωνίας και τέλος δημιουργούνται λαοί- έρμαιο
μιας παντοδύναμης προπαγάνδας.

Και διερωτόμαστε είναι ελευθερία αυτή η
οποία καταπιέζει την ελευθερία του άλλου;
Θα την λέγαμε ασυδοσία.
Οι οργανωμένες κοινωνίες γίνονται η κυρίαρχη δύναμη. Αυτήν την κοινωνική οργάνωση δεν
την προσφέρει ο τρόπος που λειτουργούν στην
πράξη οι σημερινές δημοκρατίες.
«ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΤΗΝ
ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΉΛΘΕ Η ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ».

«ΟΙ ΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

Η ηθική της οικογενειοκρατίας
Η οικογενειοκρατία συνήθως υπάρχει παντού.
Στη τέχνη, στο εμπόριο, στην επιστήμη, στην
εργασία, στο κεφάλαιο και στην πολιτική. 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 εργάζεται
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
εκπροσωπεί 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 ικανότητα 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 γίνει 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 διαφορετικά και δεν είναι τα ίδια σε όλες τις κοινωνίες.
Για τους λόγους αυτούς δεν αρκούν τα στερεότυπα μαθήματα οποιουδήποτε Πανεπιστημίου.
Ο κάθε εγκάθετος γόνος ζει στο δικό του γνωστικό 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 πάτρονές 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 δίκαιο 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 διαιωνίζουν 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

ΕΝΑΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι κανόνες με τους οποίους λειτουργεί το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι το όπλο των δυνατών για να κυριαρχούν.
Αυτό το ίδιο όπλο, τους ίδιους κανόνες, ας το πάρουν οι πολίτες στα χέρια
τους, διεκδικώντας το, για να ισορροπήσουν την κυριαρχία των δυνατών.
Ας απαιτήσουμε λοιπόν, οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν ένα ενιαίο μισθό μέσα
στον οποίο θα περιλαμβάνεται η αποζημίωση της εργασίας τους και οι εισφορές για υγεία και σύνταξη. Έτσι για να μπορεί ο κάθε εργοδότης να λειτουργεί, πρέπει να έχει ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ και όχι μόνο Ασφαλιστική
Ενημερότητα όπως σήμερα. Τότε ο εργοδότης θα πρέπει να έχει πληρώσει
μισθούς και εισφορές για να μπορεί να λειτουργεί. Εάν δεν μπορεί να πληρώσει

τους μισθούς, να υπάρχει η δυνατότητα να διαπραγματευτεί ρύθμιση του μισθού με τον εργαζόμενο, με την προϋπόθεση πληρωμής των εισφορών.
Μόνο έτσι ισχυροποιείται η θέση του κάθε εργαζομένου, γιατί εάν δεν συμφωνήσει ρύθμιση των μισθών του και καταβολή των εισφορών του, ο εργοδότης δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.
Ο μισθός, η εισφορά για την υγεία, και η εισφορά για την σύνταξη κατατίθενται σε έντοκους ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, των
οποίων ιδιοκτήτης είναι ο εργαζόμενος, εγγυητής το Κράτος και ο τρόπος διαχείρισης των λογαριασμών αυτών, αποτελεί ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα,
βασισμένο σε υγιείς και ισότιμες σχέσεις.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΛΟΙ
ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ, ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ
Πλάτωνας
Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας, είναι
ο πλήρης διαχωρισμός της Νομοθετικής Αρχής
από την Εκτελεστική Αρχή.
Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντιπροσώπων, 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
έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή όλων
των υπηρεσιών του Κράτους στους Νόμους, τους
θεσμούς, το Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις,
με στόχο 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 Δημοκρατίας σε γενικές εκλογές εκλέγεται απευθείας από
τους πολίτες.
Ο Πρόεδρος ως υποψήφιος προτείνει για κάθε
τομέα 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 Πρόεδρο, 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 μονολιθικότητα
των κομμάτων και μάλιστα σε θέματα Ελέγχων
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και Διαχείρισης των Κρατικών υπηρεσιών, όπου
το θέμα δεν είναι πολιτικοϊδεολογικό. Ο εκλεγείς
Πρόεδρος είναι ο Ανώτατος Άρχων της Δημοκρατίας με δεύτερο στην τάξη τον Πρωθυπουργό,
ο οποίος είναι ο αρχηγός της πλειοψηφίας 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 Εκτελεστικής 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.

«ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΕΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ.»
Αριστοτέλης

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
-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 στέλνει 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 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 ειδικές 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.

ΕΠΩΝΎΜΩΣ

Οι φυλές
των πολιτικών μας
Όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς
στη χώρα μας από τους πολιτικούς μας,
κάνουν τους έλληνες να αναρωτιούνται για
το ποιόν των βουλευτών που τους εκπροσωπούν.
Υπάρχουν βέβαια εκπρόσωποι στη βουλή
και σε όλο το πολιτικό φάσμα, που έχουν
συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα είναι έθνος
- κράτος με συγκρότηση και συνέχεια. Εάν
λοιπόν διαλύσει το έθνος, που σημαίνει
κοινά πεπρωμένα, θα χαθεί και το κράτος
και η βουλή των Ελλήνων.
Οι φυλές, όμως, των βουλευτών μας, καταφέρνουν έναν ολόκληρο λαό να τον διχάσουν, χάνοντας την ενότητά του και το
φρόνημα περί του δικαίου, με απρόβλεπτες
συνέπειες.
Έχουμε λοιπόν τους απάτριδες - εθνομηδενιστές, που δεν πιστεύουν ούτε σε
έθνος, ούτε σε κράτος, λόγω έλλειψης
εθνικής συνείδησης, έναντι στους προγόνους που αγωνίστηκαν να φτιάξουν το
έθνος - κράτος.
Από την άλλη, έχουμε τους πατριδοκάπηλους - εθνολαϊκιστές, που με πρόφαση
τον υπερπατριωτισμό βάζουν το λαό σε
διλήμματα που φέρνουν διχασμό, με αποτέλεσμα να χάνεται η ενότητα, που είναι
το ζητούμενο για την επιβίωση ενός λαού.
Υπάρχουν και οι συνειδητοποιημένοι, με
υψηλή αίσθηση της αποστολής και του καθήκοντος απέναντι στο λαό και την πατρίδα. Δυστυχώς, όμως, στις μέρες μας λιγοστεύουν επικίνδυνα.
Όσο για τα «σούργελα» που το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι να είναι κατ’ επίφαση
βουλευτές, για λόγους επιβίωσης, γίνονται
αμοραλιστές.
Επίλογος: Η χώρα μας στερείται ηγέτες
και εκπροσώπους που θα έχουν ως... βασικό ένστικτο τη σωτηρία της χώρας, γιατί αν
χαθεί η Ελλάδα, χάνονται τα πάντα.
Υ.Γ. Όλες οι φυλές εκπροσωπούνται σε
όλα τα κόμματα. Και επειδή τα κόμματα είναι μαντριά, ο βοσκός πρέπει να κάνει το
ξεκαθάρισμα.
Και μια υποσημείωση: Πατριώτης, είναι αυτός που αγαπά τη χώρα του και σέβεται τις πατρίδες των άλλων.
Ν.Α.Κ.
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

“ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ”
Στην λειτουργία τους οι Κρατικές Υπηρεσίες
πρέπει να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ.
Όταν το κράτος λειτουργεί με αντικειμενικούς κανόνες και θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου του,
τότε η κοινωνία το εμπιστεύεται, και οι κοινωνικοί
λειτουργοί καθιερώνονται ως σεβαστά πρόσωπα.
Η αυτοδιοικητική υπηρεσία του Κράτους, κατευθύνεται και ελέγχεται από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ και σε καμία περίπτωση από την Νομοθετική Αρχή (δηλαδή τους βουλευτές).
Διότι το σύμπλεγμα Νομοθετώ και Διαχειρίζομαι
γεννά διαπλοκή και πελατολόγιο, ενώ η ανεξάρτητη, εκλεγμένη ισχυρή Εκτελεστική Αρχή εγγυάται
την αντικειμενική και πλήρη εφαρμογή των Νόμων.
Για την επιτυχή λειτουργία των παραπάνω η
όλη δομή, διαχωρίζεται στα εξής επίπεδα:
1) Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α’ που έρχονται άμεσα σε επαφή με τον πολίτη
2) Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β’ που οργανώνουν, προγραμματίζουν και διοικούν τις υπηρεσίες επιπέδου Α΄.
3) Κρατικές υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ για την καλή
εκτέλεση και πρόοδο των υπηρεσιών Α’ και Β’
ΕΠΙΠΕΔΟΥ.
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 γνώστες της κρατικής λειτουργίας όλων των δομών
της και η οργάνωση της είναι Κρατικής εμβέλειας.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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 Συνομοσπονδία
Εργαζομένων
4) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το κεντρικό
όργανο της Αυτοδιοίκησης
5) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από την Εκτελεστική Αρχή
6) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το σώμα της
Γερουσίας
7) Εκπρόσωπο ειδικά εκλεγμένο από το σώμα ορκωτών λογιστών – φοροτεχνικών
Η επιτροπή διαθέτει πλήρη οργανωμένη υπηρεσία σε όλη την Κρατική Επικράτεια. Η επιτροπή

• «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»
Δημοσθένης

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΟΥ, ΝΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ
ΤΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΜΑΙ.
ΕΙΜΑΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ.
ΥΠΟΦΕΡΩ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΦΤΙΑΞΕΤΕ,
ΝΑ ΕΧΩ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ, ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΑΣ, ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΥΤΟΜΑΤΑ, ΝΑ ΜΕ ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ, ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΕΛΕΙΑ,
ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΟ ΠΩ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ
ΣΑΝ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟΪ, ΤΟ
ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΟΥ.
ΜΥΑΛΟ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ. ΜΑ ΕΧΩ ΨΥΧΗ.
Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΜΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΑΣ.
ΕΓΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΙΜΑΙ ΕΣΥ. Ο ΚΑΘΕ
ΠΟΛΙΤΗΣ. ΦΤΙΑΞΤΕ ΜΕ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.
ΕΙΜΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟ. ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ.

αυτοδιοικείται, με ενισχυμένες δυνατότητες παρέμβασης, 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 τμήματα όλων των υπηρεσιών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι ετών, στις υπηρεσίες Α και Β επιπέδου.

Κάθε Κρατική λειτουργική δομή (Υπουργείο ή
Οργανισμός) διοικείται από Γενικό Διευθυντή, ο
οποίος είναι μόνιμος στην θέση του και η πρόσληψη του γίνεται με υπερενισχυμένη πλειοψηφία,
διοκομματικής 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, και από το 33% των βουλευτών της Νομοθετικής Βουλής.
Κρατικοί λειτουργοί Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ, για να συνεχίσουν την υπηρεσία τους σε Β ΕΠΙΠΕΔΟ, θα πρέπει
να περάσουν επιτυχώς από ειδικό σχολείο Διοίκησης
και Προγραμματισμού. Είναι απαραίτητο για να προσληφθεί κάποιος σε υπηρεσία Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ να έχει
προϋπηρεσία στο Α ΕΠΙΠΕΔΟ και στην Περιφέρεια.
Για την ανάληψη καθηκόντων Διευθυντή σε τομέα
Διεύθυνσης Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ απαιτούνται ως κριτήρια:
1) Οι προγενέστερες βαθμολογίες υποχρεωτικών
υπηρεσιακών εξετάσεων για κάθε προαγωγή
2) Η βαθμολογία ειδικών γραπτών εξετάσεων για
υπηρεσιακά διευθυντικά θέματα
3) Αιτιολογημένες κοινές προτάσεις των λειτουργών του υπηρεσιακού τομέα ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α
4) Ιστορικό παρατηρήσεων των πολιτών κατά
την διάρκεια όλης της πορείας του, με την αντίστοιχη έκθεση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης
παραπόνων.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

Αυτή όταν δίνουμε στην κοινωνία, ήσυχα και
απλά, οι Αφεντάδες θα καταρρεύσουν.
Οι αφεντάδες θα ζητούν έλεος, και οι τύψεις
τους θα τους μαστιγώνουν.
Αυτή η ανθρωπιά μας θα φτιάξει μία νέα ανθρώπινη κοινωνία.
Αυτή η ανθρωπιά δεν προσφέρεται μέσα από
πολιτικούς στρατούς, κοινωνικές οργανώσεις μέσα
από τον πλούτο και την εξουσία.
Αυτή η ανθρωπιά βγαίνει από μέσα μας στο περιβάλλον όπως τα φυτά συνεννοούνται με τις ευωδίες και τα αρώματα τους.
Τότε θα έρθει το καινούριο.

Τότε θα γίνονται καινοτόμες πράξεις.
Τότε η κοινωνία θα γίνει σεβαστή μέσα σε όλες
τις εξουσίες και τον πλούτο.
Τότε οι καλές νέες προτάσεις θα έχουν λόγω
ύπαρξης και θα πιάνουν τόπο.
Δεν είναι άπιστο όνειρο. Υποχρεώστε τους φίλους βουλευτές σας, σε κάθε νόμο να υπάρχει το
πνεύμα ανθρωπιάς προς όλους.
Ομαδικά κινηθείτε εναντίον συγκεκριμένων νόμων, που αδικούν συνανθρώπους και βοηθούν
άλλους. Καταργείστε τις πράξεις, όχι μόνο τους
ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι φεύγουν αλλά οι
πράξεις μένουν. Δρόμος δεν υπάρχει. Φτιάξτε τον
δρόμο προχωρώντας με ανθρωπιά. Δώστε την για
να κερδίσει όλη η κοινωνία και εσείς.
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ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
1) Οι ιδιοκτήτες χρημάτων επιβάλλεται να αποφασίζουν οι ίδιοι για την χρησιμοποίηση των χρημάτων τους. Έτσι οι ιδιοκτήτες χρημάτων ως καταθέτες σε ταμιευτήρια των τραπεζών, πρέπει να
εκπροσωπούνται αναλογικά με τους μετόχους κάθε
τράπεζας στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.
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 εργάζονται, σε μηνιαίες αναλήψεις υπολογισμένες με κριτήριο ότι θα ζήσουν για εκατό χρόνια ( όσο είναι το απώτερο προσδόκιμο της ζωής).
3) Η αξία πώλησης ενός αγαθού πρέπει να βασί-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οι πολίτες ζουν μέσα σε ένα πολύπλοκο και
δαιδαλώδες σύστημα διαχείρισης, το οποίο
τους καθιστά μόνο θεατές, αν και είναι οι πρωταγωνιστές και χωρίς αυτούς δεν έχει λόγο
ύπαρξης το κάθε σύστημα.
Είναι φυσική επιθυμία του κάθε πολίτη να
γνωρίζει κάποια απλά, αλλά σημαντικά πράγματα, για να μπορεί να έχει σωστές αποφάσεις
στην καθημερινότητά του
Οι πολίτες επιβάλλεται να επιδιώξουν μέσα
από πολιτικά κόμματα που ανήκουν, ή μέσα
από κοινωνικές οργανώσεις, ή κινήματα να ζητήσουν την καθιέρωση δύο νόμων για τα παρακάτω θέματα:
1. Αναγραφή πάνω σε κάθε αγαθό, από τον
παραγωγό του ή τον κατασκευαστή του, της
τιμής δημιουργίας του και λεπτομερή στοιχεία
του αγαθού.
2. ΄Ολοι οι παραγωγοί και δημιουργοί αγαθών και υπηρεσιών και οι έμποροι αυτών, πρέπει να τηρούν λογιστικά βιβλία με κοστολόγηση. Με την κοστολόγηση υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παρακολούθησης της διαδρομής
ενός αγαθού ή υπηρεσίας. Οι πολίτες δεν έχουν
να φοβηθούν τίποτε όταν, όλες οι οικονομικές
πληροφορίες είναι γνωστές.
Απεναντίας, όταν το σύστημα δουλεύει στην
αδιαφάνεια, επωφελούνται οι δυνατότεροι εις
βάρος των ασθενέστερων.
Οι ασθενέστεροι συχνά αποδέχονται όμως
την αδιαφάνεια για να έχουν ένα κάποιο όφελος, το οποίο μετά το ακριβοπληρώνουν από
την εκμετάλλευση που τους γίνεται. ΄Οταν είναι όλα διαφανή, ίσως να χάνουν με την αρνητική έννοια αυτό που θέλουν να αποκρύψουν,
αλλά πρέπει να σκεφτούν ότι με την διαφάνεια:
1.Δεν πλουτίζει κανείς εις βάρος του παραγωγού ή του κατασκευαστή, ή του δημιουργού.
2. Υποχρεώνουν την πολιτική εξουσία να
αποδείξει με διαφάνεια ποιες ομάδες της κοινωνίας θέλει και οφείλει να υποστηρίζει (με φοροαπαλλαγές, ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, κλπ).
3. Ο κάθε πολίτης γνωρίζει την πραγματική
αξία του αγαθού που αγοράζει (ανεξάρτητα
ποια είναι η τιμή πώλησής του) και μπορεί να
αποφασίζει εν γνώσει του.
Τους παραπάνω νόμους, αν τους θεωρούν
σωστούς οι πολίτες, ποιους περιμένουν να τους
καθιερώσουν; Η εξουσία; Αυτή και να θέλει,
δεν μπορεί. Οι πολίτες όλοι ανεξάρτητα ιδεολογίας, αν θέλουν, ΜΠΟΡΟΥΝ.

«Η αγορά δεν είναι καλή
ούτε κακή. Είναι ένα σύστημα, δηλαδή ένα εργαλείο,
το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί καλά ή κακά».
ζεται στο κόστος παραγωγής του. Ο πολίτης που
αποκτά ένα αγαθό πρέπει να γνωρίζει το κόστος
παραγωγής κάθε προϊόντος και αυτό πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς και υποχρεωτικά πάνω στο
προϊόν. Μόνο τότε ο αγοραστής (ο καινούριος ιδι-

οκτήτης 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.
4) Οι ιδιοκτήτες γης έχουν δικαιώματα και κάτω
από την ιδιοκτησία τους ( υπέδαφος) και πάνω από
αυτό (στην ατμόσφαιρα) στον βαθμό που μπορούν
μόνοι τους ή μαζί με τους συνορεύοντες να αξιοποιήσουν το υπέδαφος ή τον εναέριο χώρο τους.
Το Κράτος έχει υποχρέωση να τους ενημερώνει για
τη σύνθεση του υπεδάφους και τυχόν χρήση του
εναέριου χώρου ( μέχρι ενός λογικού ύψους) από
τρίτα άτομα. Εάν η ιδιοκτησία πωληθεί σε αξία στην
οποία δεν συμπεριληφθεί η αξία του υπεδάφους (
ως άγνωστη) ο ιδιοκτήτης- πωλητής έχει ανάλογα
δικαιώματα στην εκμετάλλευση του υπεδάφους.

Προτάσεις για δίκαιες και
ισοδύναμες συνθήκες συναγωνισμού
Η ευημερία και ανάπτυξη μιας κοινωνίας εάν
δεν στηρίζονται στη Δικαιοσύνη, είναι πρόσκαιρες, γιατί δεν αρκεί η διάθεση κεφαλαίων (και
μάλιστα δανείων).
Το Κράτος πρέπει να αποκαθιστά με δίκαιους
νόμους, μια ισότιμη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις, απέναντι στις μεγάλες, για να υπάρξει
έτσι ένας τίμιος συναγωνισμός μεταξύ τους, με
αποτέλεσμα να λειτουργούν όλες μαζί με όρους
και συνθήκες επιβίωσης και παντοτινής ανάπτυξης.
Βασικές συνθήκες μιας ελεύθερης πραγματικά
αγοράς περιέχονται στις παρακάτω προτάσεις :
1. Η μικρή επιχείρηση να φορολογείται μόνο στα
καθαρά κέρδη της και να αναγνωρισθεί ότι είναι
αφορολόγητα όλα τα έσοδά της, τα οποία ισοδυναμούν με τις πάγιες και σταθερές δαπάνες της.
2. Τα κέρδη που επενδύονται παραγωγικά στην
ίδια επικράτεια της κοινωνίας που παράγονται, να
έχουν μειωμένο συντελεστή φορολόγησης. (Σημείωση: Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγάλα
κέρδη σε σχέση με τις πάγιες δαπάνες τους, τα
οποία συχνά επενδύονται στο εξωτερικό).
3. Ειδική υπηρεσία πληροφόρησης σε κάθε
Υπουργείο και σε κάθε Πρεσβεία ή Προξενείο,
να υποχρεούνται να δίνουν ακριβή και υπεύθυνη πληροφόρηση σε οποιαδήποτε επαγγελματική ενημέρωση της ζητηθεί.
(Σημείωση: Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα δικής τους πληροφόρησης).
4. Τα κρατικά κέντρα ερευνών (Πανεπιστήμια κλπ.) να προσφέρουν τις τεχνολογικές τους
γνώσεις και μελέτες επί πιστώσει και πληροφορίες δωρεάν στις μικρές επιχειρήσεις.
(Σημείωση : Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν
δυνατότητα πρόσβασης σε παγκόσμια ερευνητικά κέντρα και πολλές διαθέτουν δικά τους εργαστήρια ερευνών).
5. Η εμπορία των προϊόντων των μικρών επιχειρήσεων να έχει στη διάθεσή της κοινούς αποθηκευτικούς ή εξαγωγικούς μέσω των οποίων
θα γίνεται η διάθεση των προϊόντων τους για
λογαριασμό της μικρής επιχείρησης.
6. Ο ιδιοκτήτης της μικρής επιχείρησης με
τους λίγους εργαζόμενους έχουν μια ανθρώπινη
σχέση πάνω στην οποία μπορεί να στηρίζεται

«ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ»
η συνεργασία τους. Εάν δεν υπάρχει η σχέση
αυτή, το διαζύγιό τους (δηλαδή η απόλυση)
πρέπει να είναι ελεύθερο (από ποινές), αλλά αιτιολογημένο.
7 Να παρέχεται σε όλα τα αδειοδοτούμενα
από το Κράτος, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συγκεκριμένος χρόνος δωρεάν και με ακροαματικότητα, για να παρουσιάζουν οι μικρές επιχειρήσεις τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
(Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα της διαφήμισης).
8. Για τα δάνεια οι μικρές επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να πληρώνουν μόνο τον τόκο (και
μάλιστα μικρό, ως επιδοτούμενο από το Κράτος
ή τις Τράπεζες).
Η εξόφληση των κεφαλαίων θα γίνεται μόνο
ως ποσοστό από τα κέρδη αν υπάρχουν.
9. Τις νέες μικρές επιχειρήσεις όταν ξεκινούν,
το Κράτος με ειδική αναπτυξιακή εταιρεία (θερμοκοιτίδα) θα τις ανατρέφει (ειδικά όταν πρόκειται για νέα εμπορεύσιμα προϊόντα).
Θα εγγυάται τα δάνειά τους. Τα δάνεια θα είναι από ειδικά διαθέσιμα κεφάλαια που θα αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της αποτυχίας μαζί με
τον επενδυτή, ο οποίος αρκεί να διαθέτει μία
ωφέλιμη και καλά μελετημένη πρόταση και ένα
κατάλληλο βιογραφικό.
Το Κράτος πρέπει πρώτα να συμπαραστέκεται
στις νέες μικρές επιχειρήσεις, να ρισκάρει μαζί
τους.
Δεν πρέπει να συμπαραστέκεται κατά προτίμηση σε αυτούς που μπορούν και μόνοι τους να
αναπτυχθούν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΡΑΤΟΣ

Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Η θεσμική ύπαρξη Ανωνύμων Τίτλων, θυρίδων φύλαξης και Απόκρυψης αξιών, Κρατών που επιτρέπουν την απόκρυψη των ιδιοκτητών του χρήματος και μη φορολόγησης,
καταδεικνύει την βούληση των κοινωνιών και
ειδικά των εκπροσώπων των κοινωνιών, να
αποδέχονται την ύπαρξη παράνομου χρήματος, 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 ανταγωνιστούν τους ισχυρότερους και τα πλεονεκτήματα 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 χρησιμότητα της απόκτησης χρήματος και να αποδεχτούμε 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».
«Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ.
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΡΧΙΕΣ»
MONTESQUIEU
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ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Οι φόροι και η διάθεση τους πρέπει να ικανοποιούν το Δημόσιο αίσθημα και να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος στο εκκαθαριστικό του, που πήγαν
οι φόροι που πλήρωσε και μέσω του INTERNET τι
συγκεκριμένες δημόσιες δαπάνες κάλυψαν.
Οι φόροι εισπράττονται από το Κράτος, τις Περιφέρειες ή Δήμους και είναι η Άμεση Φορολογία
που είναι εμφανής και επιβάλλεται συνήθως από
την Νομοθετική Αρχή του Κράτους και η ΕΜΜΕΣΗ φορολογία που υπάρχει μέσα στην τιμή του
προϊόντος, που πρέπει πλέον να γίνει εμφανής και
να αναγράφεται ξεχωριστά σε κάθε συσκευασία.
Οι φόροι, από ποιους πολίτες ή φορείς εισπράττονται και ποιο σκοπό καλύπτουν πρέπει να είναι
ξεκάθαροι και πάγιοι και μόνο το ύψος αυτών μπορεί να τροποποιηθεί από την Νομοθετική Αρχή,
η οποία μπορεί να επιβάλει έκτακτη φορολογία,
λόγω ειδικών συνθηκών, αλλά μόνο προσωρινά.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜΙΣΘΩΝ
Οι Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές υπηρεσίες 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
λειτουργίας όλων των υπηρεσιών. Δεν μπορεί
ωστόσο, να υπερβαίνει το 5% των εσόδων από
κάθε πηγή. Ο φόρος αυτός δεν μπορεί να διατεθεί για άλλους σκοπούς και καταβάλλεται αυτόματα με κάθε πράξη και εκκαθαρίζεται ετησίως.
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
Το Κράτος σε όλους τους πολίτες του υποχρεούται να παρέχει : 1)Επαρκείς και ασφαλείς για
την υγεία πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό,
όπως Ιατρεία- Κέντρα Υγείας – Νοσοκομεία.
Οι δαπάνες κατασκευής τους επιστρέφονται
στο Κράτος σε βάθος χρόνου από τα έσοδα λειτουργίας τους. Οι μονάδες υγείας λειτουργούν
αυτόνομα με τιμολόγιο των υπηρεσιών της η
κάθε μία, και διαχειρίζονται από Διοίκηση στην
οποία συμμετέχει η Περιφέρεια ή ο Δήμος αλλά
κυρίως το προσωπικό τους.
Τα έσοδά τους εισπράττονται από κάθε πολίτη, ο οποίος διαθέτει ατομική καρτέλα, στην
οποία καταγράφονται οι εισφορές του, που
έχουν κατατεθεί σε έντοκο δεσμευμένο και εγγυημένο από το Κράτος 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 εισφορών) και εισπράττει τις πλεονασματικές καρτέλες μετά θάνατον (όταν οι εισφορές
είναι μεγαλύτερες των δαπανών υγείας).
2) Λεπτομερής και υποχρεωτική αλλά δωρεάν
περιοδική προληπτική ιατρική με ενήμερο βιβλιάριο, 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,
νερών 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 Κατασκευαστών για κακοτεχνίες που γίνονται αιτία
ατυχημάτων.

4) Από μακρόχρονους χαμηλότοκους δανεισμούς του Κράτους για κατασκευές υποδομών
υγείας που αποσβένονται από τα ίδια τα ιδρύματα.
Γ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις χρειάζονται για
να αναπτυχθούν ένα ανάλογο
κοινωνικό επίπεδο μόρφωσης – πολιτισμού και ασφάλειας του
προσωπικού 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 Κράτους και θα αφορά όμοια όλο το Κράτος.
Δ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας ενός Κράτους, αλλά και για την περιβαλλοντική 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.
Ε) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ
Για να εξασφαλίσουν όλοι οι πολίτες ένα ανεκτό βιοτικό επίπεδο και μία αντισταθμιστική συμπαράσταση, όπου οι άνισες υπηρεσίες κυρίως
του Κράτους αλλά και Περιφερειών και Δήμων,
προσφέρουν περισσότερα σε γεωγραφικά τμήματα της Επικράτειας 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 (μεγαλύτεροι φόροι) και μη αναγκαία είδη (μετριότερους φόρους) τους οποίους διαθέτουν αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς.
Οι παραπάνω φόροι μπορεί να επιβάλλονται
και από το Κράτος, αλλά και από Περιφέρειες ή
Δήμους ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περιοχής. Οι φόροι αυτοί καταβάλλονται και αποδίδονται άμεσα.
ΣΤ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Για να αναπτυχθεί μία κοινωνία και μάλιστα οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της, εκτός από τις κοινωνικές υποδομές τις οποίες αναλύσαμε σε άλλα
κεφάλαια, απαιτούνται και τεχνικές υποδομές
κατασκευών, επικοινωνιών, πληροφόρησης, κλπ.
Αυτές οι υποδομές θα αποτελέσουν το κίνητρο
ανάπτυξης και αύξησης του πλούτου των κοινωνιών συνολικά και όχι μόνο των ολίγων.
Τις δαπάνες λοιπόν αυτές είναι λογικό να τις
αναλάβουν κυρίως οι ίδιες οι επιχειρήσεις καταβάλλοντας τους παρακάτω φόρους :
1) Το ΦΠΑ με συντελεστές που ορίζει η εκάστοτε Νομοθετική Αρχή.
2) Φόρο επί κεφαλαίων στάσιμων που δεν
επενδύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3) Φόρο σε κάθε μορφή χρηματοπιστωτικής
συναλλαγής.
4) Φόρο επί των μερισμάτων (εισοδημάτων)
που έχουν οι επιχειρηματίες ως άτομα από τις
επιχειρήσεις τους.
Τυχόν δάνεια για την κάλυψη δαπανών κατασκευής υποδομών Ανάπτυξης θα καλύπτονται
από τους φόρους αυτούς.
Ο ΦΠΑ εισπράττεται και αποδίδεται ΑΜΕΣΑ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Η τοπική και ευρύτερη κοινωνία αποτελεί το
άμεσο φυσικό, τεχνικό και κοινωνικό περιβάλλον
του κάθε ατόμου, μέσα στο οποίο προσφέρει με
τις δραστηριότητές του και από το οποίο όχι μόνο
επηρεάζεται στην καθημερινότητά του, αλλά μακροχρόνια μυείται στα ήθη, τις παραδόσεις και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, διαμορφώνοντας εξ’
αυτών τις συνήθειες και τον χαρακτήρα του.
Η Περιφέρεια μπορεί να νομοθετεί για τους πολίτες της μέσα στο Νομοθετικό πλαίσιο του Κράτους
που συμμετέχει ή της ΄Ενωσης Κρατών και σε περίπτωση αντιθέσεων αποφασίζει αρμόδιο Νομοθετικό ΄Οργανο κοινής σύνθεσης των αντισυμβαλλομένων, του οποίου η απόφαση μπορεί να τεθεί σε
τοπικό δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του οποίου
επικρατεί.
Η Διαχείριση της Περιφέρειας γίνεται από εκλεγμένη Βουλή με μέλη κατά 70% απ’ ευθείας από τα
μέλη με υπόδειξη των πολιτικών κομμάτων σε κοινή λίστα και κατά 30% από κλήρωση μελών ενός
σώματος εκλεκτόρων το οποίο ονομάζεται σώμα
«ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ», στο οποίο συμμετέχουν όσοι πολίτες έχουν αυτοπροταθεί σε ιδιαίτερη
κοινή λίστα και έχουν προταθεί από το 3% τουλάχιστον των πολιτών.
Η Βουλή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Κράτους ή της ΄Ενωσης Κρατών στα πλαίσια της
Περιφέρειας.

Πρόταση για
την οικονομική
ενημέρωση
των πολιτών
Επειδή οι πολίτες ως ιδιοκτήτες των χρημάτων τους δικαιούνται να γνωρίζουν που
διατίθενται τα χρήματα που εισφέρουν στο
Κράτος, προτείνουμε:
1) Εις τα εκκαθαριστικά σημειώματα της
Εφορίας όπου αναγράφεται το ποσό που
πρέπει να πληρώσει ο κάθε πολίτης, να
υπάρχει ανάλυση σε ποια Υπουργεία κατανέμονται οι όποιες πληρωμές του πολίτη.
2) Τα Υπουργεία να δημοσιεύουν (μέσω
ΙΝΤΕΡΝΕΤ) καθένα ξεχωριστά όλες τις πληρωμές των πολιτών, που εισέπραξαν και
αναλυτικά σε τι δαπάνες τους καταναλώθηκαν τα χρήματα αυτά.
3) ΄Όλα τα έσοδα κάθε Υπουργείου από
δάνεια ή άλλες μεταφορές να αναγράφονται
αναλυτικά με άμεση ανάλυση σε ποιες δράσεις διατέθηκαν τα έσοδα αυτά.
Η διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών θα εδραιώσει την αξιοπιστία και την
ίδια τη Δημοκρατία.
Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

«ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ ΦΥΤΡΩΝΕΙ Η
ΕΛΠΙΔΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΦΩΝΑ»
Στη Βουλή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
συμμετέχουν με λόγο αλλά όχι με ψήφο ειδικά
εκλεγμένοι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι από κάθε
Δήμο της Περιφέρειας.
Ο κάθε Δήμος διαθέτει Δημοτικό Συμβούλιο και
Κοινοτικά Συμβούλια για κάθε κοινότητα τα μέλη
των οποίων εκλέγονται στο πρότυπο της Βουλής
της Περιφερειακής Αυτοδιαχείρησης στο οποίο
συμμετέχει επίσης με λόγο αλλά όχι με ψήφο, ειδικά εκλεγμένος εντεταλμένος αντιπρόσωπος των
κοινοτήτων του Δήμου.
Yπηρεσίες που δεν παρέχει το Κράτος δικαιούται
να παρέχει η Περιφέρεια και της Περιφέρειας ο Δήμος και του Δήμου η Κοινότητα.
Σε όλες τις επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν
εκλεγμένα μέλη υποχρεωτικά συμμετέχει και κληρωτό μέλος.
Η Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζουν επί αναλυτικών τεκμηριωμένων
και αιτιολογημένων εισηγήσεων, που υποβλήθηκαν
από κάθε ενδιαφερόμενο ή των υπηρεσιών τους,
τις οποίες έχουν επεξεργαστεί αναλυτικά ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ χωρίς
να υποδεικνύουν δική τους πρόταση, των οποίων η

εισήγηση με την έκθεση της επιτροπής κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε όλα τα
μέλη της Βουλής της Περιφέρειας, ή του Δημοτικού
Συμβουλίου πριν επτά (7) ημέρες τουλάχιστον επί
αποδείξει.
Μη κλήση στην Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο των ενδιαφερομένων που έχουν
εγγράφως εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους ή έχουν
υποβάλλει την εισήγησή τους, έχει αποτέλεσμα την
ακύρωση της απόφασης.
Κάθε απόφαση όλων των εκλεγμένων και μη
επιτροπών και οργάνων, επιβάλλεται να αιτιολογεί ουσιαστικά και νομικά την έγκριση ή απόρριψη
οποιασδήποτε υποβαλλόμενης πρότασης από κάθε
πολίτη. Αλλιώς είναι άκυρη.
ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ μέλη είναι δύο εκπρόσωποι ένας της
πλειοψηφίας και ένας της μειοψηφίας της Περιφερειακής Βουλής ή Δημοτικού Συμβουλίου, δύο μέλη
της δευτεροβάθμιας οργάνωσης επαγγελματικών
συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ή τον Δήμο, τα οποία έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι για τον σκοπό αυτό από την οργάνωση
τους, εκπρόσωπος των αρμόδιων για κάθε θέμα
υπηρεσιών. Στις παραπάνω επιτροπές προεδρεύει
με ψήφο ένας Αντιπεριφερειάρχης ή Αντιδήμαρχος.
Εκλεγμένοι αντιπρόσωποι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε νέες εκλογές πέραν των δύο εκλογικών περιόδων.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ
Η διάκριση των εξουσιών αποτελεί,
μία από τις πλέον θεμελιώδεις οργανωτικές αρχές του φιλελεύθερου συνταγματικού κράτους δικαίου.
Είναι η απόλυτη άρνηση της δεσποτικής εξουσίας, της απολυταρχικής και
συγκεντρωτικής εξουσίας της απόλυτης
μοναρχίας και ολιγαρχίας.
Στην ανάγκη της διάκρισης των εξουσιών, την οποία διαπίστωσε από τα αρχαία χρόνια ο Αριστοτέλης , διαπιστώνεται όταν κάθε κράτος εκδηλώνει την
βούληση 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 λειτουργίες και να αποτρέπεται ο δεσποτισμός και η
κατάχρηση 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.
Έτσι το όργανο (Βουλή) που θεσπίζει τον νόμο,

να μην μπορεί να τον εκτελεί, ούτε να τον δικάζει,
με βάση τον κανόνα που το ίδιο το όργανο (Βουλή) θέσπισε. Άλλωστε η Αρχή που αποφασίζει δεν
μπορεί να είναι η ίδια που θα ελέγχει.
«ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 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.
Η πολιτική ιδέα που βρίσκεται, τελικά, πίσω από
την διάκριση των εξουσιών και υπηρετείται με την
εξισορρόπηση τους, είναι η ιδέα της πολιτικής μετριοπάθειας.

8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ

Δημοκρατική λειτουργία
των κομμάτων
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.
Η πιο ουσιαστική και αναγκαία κοινωνική
παρέμβαση που πρέπει να επιχειρηθεί, προκειμένου να επανέλθουμε στα πλαίσια της Δημοκρατικής τάξης, είναι η θεσμική παρέμβαση
στη δομή και λειτουργία των κομμάτων, ως
φορέων της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.
΄Ετσι θεσμικά πρέπει να κατοχυρωθούν
κανόνες, μερικούς τους οποίους αναφέρουμε
παρακάτω:
1. Tα καταστατικά των κομμάτων πρέπει να
καταστούν θεσμικά, ως δεσμευτικά και στοχευμένα έγγραφα λειτουργίας τους και κάθε καταστρατήγησή τους να αντιμετωπίζεται αυστηρά
από το πολίτευμα, ως πολιτειακή παρατυπία.
2. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του «μέλους
του κόμματος» και να αναδειχτεί η σοβαρότητά του, καθότι επιτελεί πολιτικό λειτούργημα,
ίσης σημασίας με εκείνο οποιουδήποτε εκλεγμένου. 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 άμεσο τρόπο, για να μην γιγαντώνουν τη κομματική διαπλοκή και την αυθαιρεσία των μηχανισμών.
4. Οι υποψήφιοι για όλα τα αξιώματα προτείνονται και ψηφίζονται από τα μέλη και τους
δηλωμένους φίλους του κόμματος, οι οποίοι
μπορεί να είναι μέλη επάλληλων ή παράλληλων
πολιτικών ρευμάτων ή ομάδων. Κάθε ένας από
τα μέλη που ψηφίζουν, μπορεί να προτείνει σε
Περιφερειακό επίπεδο τρεις υποψήφιους.
Κάθε μέλος ψηφίζει τέσσερις υποψήφιους
για κάθε αξίωμα, ενώ έχει προτείνει τρεις,
αλλά 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
προϋπηρεσία, γ) καταθέτουν όλα τα τυχόν
αφανή έ εμφανή περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς των και συγγενών Α΄ βαθμού, με
βαριά ποινή και κατασχέσεις μη δηλωθέντος
περιουσιακού στοιχείου και ανωνύμων τίτλων,
δ) δεν δικαιούνται να γίνονται Υπουργοί ή
Κρατικοί Αξιωματούχοι, ε) δεν δικαιούνται να
εκλεγούν πέραν των οκτώ (8) ετών ή το μέγιστο σε τρεις εκλογές, ενώ μπορούν να εργάζονται σε επιτροπές του κόμματος, στ) εκλεγείς
βουλευτής αποβάλλεται του αξιώματός του,
εάν με δημοψήφισμα ζητηθεί από το λαό με
διπλάσιους ψήφους από αυτούς που εκλέχτηκε, ζ) τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας δεν
μπορεί να δικαιούται δύο επαγγελματικές αποζημιώσεις ή συντάξεις (από το επάγγελμά του
και τη βουλευτική του υπηρεσία).
Ο δημοκρατικός μετασχηματισμός των δομών λειτουργίας των πολιτικών σχηματισμών
μπορεί να πείσει άμεσα τους πολίτες, για την
πραγματική αποκατάσταση της Δημοκρατίας,
με αποτέλεσμα την ανόρθωσης της κοινωνίας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ,
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΟΥΜΕ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΓΑΠΙΕΤΑΙ. ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΔΩΡΙΖΕΤΑΙ,
ΔΕΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ»
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η
οικονομία και μάλιστα το Παγκόσμιο Χρηματοδοτικό σύστημα και η Τεχνολογία, και μάλιστα η ψηφιακή κλπ, έχουν αλλάξει όχι μόνο τη ζωή μας, με
θετικές και αρνητικές νέες συνήθειες, αλλά έχουν
τροποποιήσει αισθητά και τον τρόπο λειτουργίας
των κοινωνιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι κοινωνίες να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα νέο
κοινωνικό σύστημα, το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στον λαό να ελέγχει την Οικονομία και την
Τεχνολογία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτούμε, ούτε βέβαια να συζητήσουμε, κάτι διαφορετικό από την Δημοκρατία. Θα πρέπει όμως
να αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτή η Δημοκρατία
και σίγουρα δεν είναι ένα συγκεκριμένο πολιτικό
σύστημα και γι αυτό άλλωστε και εφαρμόζεται με
διαφορετικούς τρόπους και μορφές. 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. Αυτή η
καθημερινή συμπεριφορά είναι η κοινή συμπεριφορά όλου ή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού και
αυτή πρέπει να εκφράζει το είδος του λειτουργικού
συστήματος της Δημοκρατίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζουμε
ότι αναπτύσσοντας
ένας πολίτης μια δραστηριότητα, εμπίπτει στην
εφαρμογή πολλών νόμων, οι οποίοι δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ένας νόμος να
αναστέλλει χρονικά ή να καταργεί δράσεις και πρα-

κτικές, τις οποίες άλλος νόμος προωθεί. Και για να
μην αναφερθώ σε περισσότερες περιπτώσεις θα
υπενθυμίσω και κενά νόμων, σε κάποιες δράσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο πολίτης δεν υποχρεούται και δεν
μπορεί να ξέρει τους νόμους 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

«Για κάθε θέμα όσα ξέρει
ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει
ο κόσμος όλος. Και ο νοικοκύρης, που είναι ο λαός,
γνωρίζει το εφικτό και δίκαιο
και αυτονόητο στην καθημερινότητα η οποία πρέπει να
δημιουργεί την ιδεολογία και
την ηθική της εξουσίας».
πλήρως τον πολίτη για την νομοθεσία κάθε δράσης
του. Όμως τα δικαιώματά τους, τα γνωρίζουν πολύ
καλά και τα αξιοποιούν αυτοί που μπορούν να πληρώσουν καλούς νομικούς. Η αλήθεια λοιπόν είναι
ότι όλο αυτό το συνονθύλευμα, που λέγεται Νομικό
Πλαίσιο, δεν είναι γνωστό στους πολίτες και δεν το
γνωρίζουν επαρκώς οι λειτουργοί που συνδιαλλάσσονται με τους πολίτες.
Θα συμφωνήσω λοιπόν, ότι εκλεγμένοι πολίτες
σε κοινωνικούς φορείς, εκτός πολιτικών κομμάτων
θα μπορούν να διοχετεύουν θέματα στις Βουλές
του κράτους και της Περιφέρειας ή στα Δημοτικά
Συμβούλια με θεσμικό τρόπο για την αποκατάσταση της λειτουργίας της κοινωνίας και την ολοκλήρωση του Δημοκρατικού πολιτεύματος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η καθιέρωση πάγιων κανόνων λειτουργίας του
πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, ρυθμίζει σε
μεγάλο βαθμό την λειτουργία του συνόλου, μιας
πραγματικά ελεύθερης αγοράς.
Ξεκινούμε το μεγάλο αυτό θέμα, περιμένοντας
προτάσεις των αναγνωστών μας, και παραθέτουμε
τους παρακάτω κανόνες.
1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις
δαπάνες που προκαθορίζονται 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 προσδοκώμενου κέρδους.
2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι θεραπευτικό.
Το Κράτος παρέχει υψηλές επιδοτήσεις, για πάγιες εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και καλλιέργεια
δέντρων.
Ο παραγωγός ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ για το 100%
νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και δενδρω-

δών καλλιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα
αρκούνται μόνο στα δανειοδοτούμενα έργα.
Τις ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ καταβάλει το Κράτος σε 10
τουλάχιστον ετήσιες δόσεις, 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, τιμολογούνται.
Το αφορολόγητο όριο καθορίζει η εκάστοτε
Νομοθετική Αρχή. Έτσι οι παραγωγοί τιμολογούν
πραγματικά 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.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1 Η «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ», η οποία είναι ένα Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο απαρτίζεται από εκλεγμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει ηλικιακά το όριο
συνταξιοδότησης.
Η ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ υπάρχει στους Δήμους και τις
Περιφέρειες, με μέλη ισάριθμα των Δημοτικών Συμβουλίων ή της Περιφερειακής Βουλής.
Τα μέλη της Δημογεροντίας Δήμων και Περιφερειών προτείνονται, με την συναίνεση τους, από το 5%
των πολιτών έως 5000 ψηφοφόρους και 300 πολίτες
πάνω από 5000 ψηφοφόρους και κάθε πολίτης μπορεί να προτείνει μέχρι τρεις (3) συνταξιούχους.. Στις
εκλογές για την ανάδειξη του σώματος <<ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ>> της Αυτοδιοίκησης
γίνονται από ειδικούς καταλόγους των συνταξιούχων
και εκλέγονται όσοι λάβουν τουλάχιστον το 3%
των ψήφων των πολιτών, στις οποίες κάθε πολίτης
ψηφίζει με (2) δύο σταυρούς προτίμησης. Οι εκλεγμένοι αυτοί αποτελούν το Σώμα << ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ>>. Οι εκλέκτορες αυτοί με
κλήρωση, κληρώνουν ταυτόχρονα τον ίδιο αριθμό
μελών, με τα αντίστοιχα σώματα των Δήμων και Περιφερειών και αυτοί οι κληρωθέντες συγκροτούν το
σώμα της Δημογεροντίας των Δήμων ή Περιφερειών. Εάν οι εκλεγέντες δεν αρκούν για την συγκρότηση σώματος ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ συμπληρώνονται

από αναπληρωματικούς, κατά σειρά προτίμησης, οι
οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην
ΓΕΡΟΥΣΙΑ.
Προτάσεις της Δημογεροντίας συζητούνται υποχρεωτικά σε καθορισμένο χρόνο από το ανάλογο
Δημοτικό Συμβούλιο ή Περιφερειακή Βουλή και αποφασίζουν σχετικά.
Τα εκλεγμένα μέλη της Δημογεροντίας που κληρώνονται και συμμετέχουν στα Συμβουλευτικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, εισπράττουν μία μικρή τυπική
αφορολόγητη αποζημίωση.
2. Η ‹ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ› Συμβουλευτικό Σώμα ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, το οποίο απαρτίζεται
από μέλη μη επαγγελματικών συλλόγων, τα οποία
εκλέγονται διαχρονικά από τους συλλόγους τους για
τον σκοπό αυτό.
Η «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» λειτουργεί σε
Δήμους και Περιφέρειες με μέλη αντίστοιχα ισάριθμα
των Δημοτικών Συμβουλίων και της Περιφερειακής
Βουλής. Τα εκλεγμένα μέλη των Συλλόγων απαρτίζουν το σώμα «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» κάθε
Δήμου και Περιφέρειας, από το οποίο κληρώνονται
ισάριθμα μέλη με τα Δημοτικά Συμβούλια και τις Περιφερειακές Βουλές και αποτελούν το σώμα «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ».
Αποφάσεις του σώματος ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ του Δήμου ή της Περιφέρειας συζητούνται υποχρεωτικά
σε καθορισμένο χρόνο από το ανάλογο Δημοτικό

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί τη διδακτική έκφραση της προβληματικής του σύγχρονου σχολείου, το οποίο επιδιώκει να αναπτύξει τον
ολοκληρωμένο και αυτόνομο δημοκρατικό πολίτη,
που θα αισθάνεται και θα λειτουργεί ως συνυπάρχων και θα είναι ικανός, όχι μόνο να ανταποκρίνεται
δημιουργικά και με αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις των ραγδαίων και απρόβλεπτων εξελίξεων
της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και της παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας της εποχής μας, αλλά και να
δρα ατομικά και συλλογικά στη διαμόρφωση του
«κοινωνικού γίγνεσθαι» με κριτήρια τα ατομικά δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Το μοντέλο αυτό ανήκει στην «εσωτερική διαφοροποίηση» όπου η παραδοσιακή τάξη διατηρείται, απλά διαφοροποιείται η στρατηγική και
οι μέθοδοι που εφαρμόζονται. Χρήση εποπτικών
μέσων (πραγματικά αντικείμενα, εικόνες, σύμβολα) αλλαγή στην κοινωνική οργάνωση της τάξης
(μικρές ομάδες, ζευγάρια, ατομικά, μετωπικά)
αλλαγή στα κριτήρια αξιολόγησης, στις ασκήσεις
(αριθμός, δυσκολία, διατιθέμενος χρόνος, δυνατότητα επιλογής, τρόποι λύσης). Οι μαθητές
χωρίζονται σε ομάδες κοινές για όλα τα μαθήματα, με κριτήρια τη γενική νοημοσύνη ή τη γενική
τους επίδοση, την ικανότητα, την κλίση ή την
επίδοση στα διάφορα μαθήματα.
Είναι γεγονός ότι η ομαδική εργασία γενικώς
είναι πιο ευχάριστη από την ατομική, διότι συμβαδίζει με την ανάγκη των παιδιών για δράση και
ενέργεια. Ντροπαλοί και εσωστρεφείς μαθητές,
οι οποίοι έχουν αναστολές και δύσκολα εμπλέκονται στις μαθησιακές δραστηριότητες, μπορούν

στα πλαίσια της ομαδικής εργασίας να συμμετέχουν ενεργητικά στα δρώμενα της τάξης.
Και πάνω από όλα η ομαδική εργασία επιτρέπει
από τη φύση της την αλληλοβοήθεια των μελών
της και την διόρθωση των λαθών σε μία χαλαρή,
ευχάριστη και πλήρως υποστηρικτική ατμόσφαιρα.
Η ιδεώδης ομάδα της σχολικής εργασίας αποτελείται συνήθως από δύο μέχρι πέντε μέλη.
Τα κριτήρια συγκρότησης των ομάδων ποικίλλουν και ως τέτοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν
η φιλία, οι συμπάθειες, η γειτνίαση του τόπου
κατοικίας, τα κοινά ενδιαφέροντα, οι κλίσεις, το
πνευματικό επίπεδο, η διδακτέα ύλη, κλπ.
Ο δάσκαλος δίνει σαφείς και –κατά το δυνατόν- γραπτές οδηγίες για τον τρόπο παράδοσης
ή παρουσίασης της εργασίας. Μετά από το πέρας
των εργασιών των ομάδων πρέπει να καλούνται
οι εκπρόσωποί τους, να εκθέτουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Κατά την παρουσίαση
ακούν όλοι οι μαθητές προσεκτικά ή παρακολουθούν τυχόν οπτικοακουστικό υλικό.
΄Επειτα ασκείται καλοπροαίρετη κριτική των
εργασιών από τους μαθητές και έτσι δημιουργείται γόνιμος διάλογος.
Γίνεται επίσης συνήθως και μία σύντομη συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και μία σύνοψη
από τον δάσκαλο στο τέλος σχετικά με ό,τι έχουν
μάθει από την ομαδική εργασία.
Με τον τρόπο αυτό πιστεύουν ότι αναπτύσσουν
το άτομο, αλλά ταυτόχρονα υπηρετούν και την κοινωνική αποστολή του σχολείου, που αποβλέπει στο
να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να εισέλθουν
στην κοινωνική και οικονομική ζωή ως ενήλικοι.

Συμβούλιο, ή Περιφερειακή Βουλή, σώματα που είναι
αρμόδια για να αποφασίζουν σχετικά.
Τα εκλεγμένα μέλη της «Εκκλησίας Εθελοντών»
και οι κληρωθέντες του σώματος ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ δεν
εισπράττουν καμία αποζημίωση και δεν πρέπει να
αποζημιώνονται από τους Συλλόγους.
Δεν μπορεί να είναι μέλη της «Εκκλησίας Εθελοντών» εκλεγμένα άτομα, τα οποία συμμετείχαν στη
διοίκηση πολιτικών κομμάτων, της αυτοδιαχείρισης
και της διοίκησης του Κράτους.
Οι κληρωμένοι εκλέκτορες της «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ» του Δήμου ή της Περιφέρειας και οι κληρωμένοι
εθελοντές του σώματος «ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» του
Δήμου ή της Περιφέρειας σε κοινή συνεδρία τους
απαρτίζουν το σώμα της ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ, του Δήμου ή
της Περιφέρειας, το οποίο υλοποιεί διαδικαστικά κοινές αποφάσεις της ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ και της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.
Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ μπορεί να αναπέμπει κάθε Νομοσχέδιο
ή Νόμο ή απόφαση που ψήφισε η Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετικό αιτιολογικό
στο οποίο θα πρέπει να διακρίνεται π.χ. η ζημιά σε
ομάδες πολιτών ή του συνόλου ή η αδικαιολόγητα χαριστική πράξη προς συγκεκριμένα άτομα ή εταιρείες.
Η τελική ψήφιση ενός παραπεμφθέντος από την
Γερουσία νόμου ή νομοσχεδίου ή απόφασης, μπορεί
να γίνει από κοινού και με πλειοψηφία 66% του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Βουλής ή του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τον
εθελοντισμό
Ο Εθελοντισμός ουσιαστικά επιτρέπει
την ανάπτυξη της κοινωνίας με ένα διαφορετικό τρόπο.Ενισχύει την κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την εμπιστοσύνη.
Το ατομικό «ΕΓΩ» δίνει τη θέση του, στο
συλλογικό «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 γεννιέται μία κοινωνική δύναμη η οποία δραστηριοποιείται
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.

«Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΟΝ
ΕΡΩΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ».
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Είναι Στρουθοκάμηλος το Κράτος και η τοπική
Αυτοδιοίκηση που «αγωνίζονται» για την ύπαρξη πάσης φύσεως Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
για την «ενημέρωση» του πολίτη και δεν μεριμνούν να ενημερώνουν τους πολίτες τους, με
απλό και βατό τρόπο, για τις πράξεις τους.
Αλήθεια είναι δύσκολο και ασήμαντο να γνωρίζει ο κάθε πολίτης άμεσα και απλά τις προτάσεις και τις αποφάσεις των πάσης φύσεως
Συμβουλίων, Υπουργών και Διοικητών και της
Κυβέρνησης;΄Εχουν οι Αρχές να κρύψουν κάτι
από τον πολίτη;
Εάν όχι, πως ο πολίτης θα ενημερώνεται
απλά στο όποιο περιβάλλον ζει;
Γιατί το ίδιο το Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν δραστηριοποιούνται για την ενημέρωση του πολίτη, για τις πράξεις τους;

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ
Ο John Swinton, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιφανείς δημοσιογράφους είχε
κάνει την εξής εκκωφαντική δήλωση το 1880
αναφορικά με την ανεξαρτησία του τύπου
στην εποχή του:
«Δεν υπάρχει κάτι που να χρίζει τον τίτλο
”ανεξάρτητος Τύπος” και το γνωρίζετε. Δεν
υπάρχει ούτε ένας από εσάς που να τολμάει
να γράψει την ειλικρινή του γνώμη, διότι γνωρίζετε εκ των προτέρων πως δεν θα τυπωθεί
ποτέ. Πληρώνομαι για να κρατάω τις έντιμες
απόψεις μου έξω από την εφημερίδα με την
οποία συνδέομαι. Αν επέτρεπα στις ειλικρινές
απόψεις μου να εμφανιστούν στην εφημερίδα,
πριν περάσουν 24 ώρες, θα έχανα την δουλειά
μου. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να
καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται κατάφορα, να διαστρεβλώνει, να κολακεύει το θεό
του χρήματος και να πουλάει τη χώρα του για
το καθημερινό του ψωμί. Οι δημοσιογράφοι
είμαστε υποτελείς και εργαλεία των πλούσιων
ανθρώπων που βρίσκονται στο παρασκήνιο.
Είμαστε μαριονέτες, εκείνοι τραβάνε τα κορδόνια και εμείς χορεύουμε.Τα ταλέντα μας, οι
δυνατότητες και οι ζωές μας είναι ιδιοκτησία άλλων ανθρώπων. Είμαστε διανοούμενες πόρνες!»

«ΑΝ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΔΕΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ»
THOMAS SEFFERSON
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Πρόταση για πληροφόρηση ενημέρωση του πολίτη
Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει εύκολη και βατή
για τις γνώσεις του, δωρεάν πληροφόρηση για
κάθε διοικητική, γενική ή ειδική απόφαση ή πράξη
ή γνωμοδότηση, είτε τον αφορά άμεσα ή όχι.
Σε ειδική εφημερίδα (Εφημερίδα Διοίκησης) υποχρεωτικά δημοσιεύονται όλες οι Διοικητικές Αποφάσεις περιληπτικά, κάθε φορέα στον οποίο ολοκληρωτικά ή μερικά ή άμεσα ή έμμεσα ή βοηθητικά
συμμετέχει κάθε κρατικός ή κοινωνικός φορέας
Διοίκησης.
Η περιληπτική έκδοση της εφημερίδας της Διοίκησης εκδίδεται μηνιαία για άμεση ενημέρωση της
κοινωνίας, η οποία αναρτάται σε εμφανή χώρο, σε
όλα τα κοινοτικά γραφεία, τα Δημαρχεία, τις έδρες
Περιφερειών και Αντιπεριφερειών, 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 Διατάξεων,
αποφάσεων, πράξεων και γνωμοδοτήσεων ταξινομημένες σε ένα ευδιάκριτο σύστημα κωδικών.
Ο πολίτης δικαιούται δωρεάν αντίγραφο από το
ΚΕΠ και επί πληρωμή φωτοτυπία από άλλες υπηρεσίες.
Παράλληλα με τις ίδιες διαδικασίες και όρους
κάθε Περιφέρεια εκδίδει αντίστοιχα την εφημερίδα
Διοίκησης Περιφέρειας για αποφάσεις που αφορούν Κοινότητες – Δήμους – Περιφέρεια.
Η εφημερίδα Διοίκησης ενός κράτους ή η αντίστοιχη μιας Περιφέρειας, είναι υποχρεωμένες να
δημοσιεύουν περιληπτικά και αναλυτικά στην
ιστοσελίδα τους, όλες τις αποφάσεις της ΄Ενωσης
Κρατών που συμμετέχουν και τις αφορούν.
Πέραν των ανωτέρω, στο διαδίκτυο υποχρεωτικά δημοσιοποιούνται στον αντίστοιχο κωδικό, α)
πάσης φύσης Συνεδρίες με τα συμπεράσματά τους,
β) διαλέξεις και σεμινάρια, γ) Κρατικές ή Περιφερειακές επιστημονικές μελέτες και συμπεράσματα
και δ) Πανεπιστημιακές διδασκαλίες κατά τρόπο
εύχρηστο από τον μέσο πολίτη.
Σε όλες τις καταχωρήσεις πληροφόρησης στο
διαδίκτυο πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος όπου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 8

5. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση αγρών ή βοσκοτόπων κάτω ενός προκαθορισμένου 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 (ιδιοκτησίας Κράτους ή Δήμων ή Ιδιωτών κλπ) αποδίδονται υποχρεωτικά για
χρήση, σε επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες
(μέσω λειτουργίας Τράπεζας Γης). Εάν υπάρχει εν
ενεργεία μελέτη αξιοποίησης της ανεκμετάλλευτης γης η 10ετία παρατείνεται σε 20ετία.

κάθε πολίτης μπορεί να αναρτά τις παρατηρήσεις
του ή πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν νομικό κριτήριο σε κάθε ένσταση ή διένεξη
ή διεκδίκηση, εάν δεν λαμβάνονται αδικαιολόγητα
υπ΄όψη από την Διοίκηση.
Οι πάσης φύσεως Σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι
να αναρτούν στο Διαδίκτυο τις αρχαιρεσίες τους
και πληροφορίες για τα πεπραγμένα τους.
Τα Επιμελητήρια, οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες όλων των κλάδων και όλων των δραστηριοτήτων είναι υποχρεωμένες σε δική τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο να αναρτούν κάθε πληροφόρηση και να την αποστέλουν ηλεκτρονικά στα φυσικά
πρόσωπα των μελών τους, α) της δραστηριότητάς
τους, β) των μελών τους τα οποία αναγράφονται
σε πίνακα και γ) κάθε νομική ή διεθνής ή τοπική
πληροφόρηση την οποία κατέχουν και δ) τα πάσης
φύσεως πρακτικά τους.
Μερική ή διακριτική πληροφόρηση υπόκειται στις
διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού και υπέρβασης καθήκοντος, με αυστηρές ποινές, έως και παύση των υπευθύνων, με αποζημίωση των θιγέντων.
Στην περιληπτική εφημερίδα Διοίκησης υποχρεωτικά δημοσιεύονται οι πάσης φύσης Γενικές
Συνελεύσεις με τις αποφάσεις τους περιληπτικά
όλων των Επιμελητηρίων ή Ομοσπονδιών ή Συνομοσπονδιών.
Οι παραπάνω Οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να
παρέχουν δωρεάν νομικές, τεχνικές και εμπορικές
πληροφορίες στα φυσικά μέλη τους και παράλληλα
να βρίσκονται διασυνδεδεμένοι με τις Γραμματείες
πληροφόρησης της Περιφέρειας του Κράτους και
τις Πρεσβείες του Κράτους ανά τον κόσμο, με σκοπό την άντληση γνώσης ή πληροφοριών.

ΕΞΑΓΩΓΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
- Άραγε τα ξενοδοχεία παραθερισμού δεν
θα πρέπει να είναι εστίες γνωριμίας 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.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
«ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
- 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, θεσμικά 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.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
Ο συνδικαλισμός κατάντησε να σημαίνει:
συμφέροντα, καιροσκοπισμός, εξαρτήσεις από
εργοδότες και διάφορα κέντρα εξουσίας (π.χ.
κρατικά όργανα, κόμματα…), προετοιμασία για
αναρρίχηση στα κέντρα εξουσίας (μελλοντικός
βουλευτής, υπουργός, διευθυντικό στέλεχος),
Μέσα στα συνδικάτα κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά παραγοντισμός, αρχομανία, διακρίσεις σε διοικούντες, προνόμια στους ηγέτες,
γραφειοκρατία, μικροπαραταξιακές κόντρες και
άλλα πολλά.
Δεν
χρειάζονται
«διοικητές» στα εργατικά
σωματεία.
Υπάρχουν στους χώρους εργασίας αυτοί
που διοικούν και διατάζουν (εργοδότες,
διευθυντές, προϊστάμενοι). Τα σωματεία
πρέπει να έχουν συναδελφικότητα
και
αυτοοργάνωση. Το
Διοικητικό Συμβούλιο
έχει έναν τυπικό χαρακτήρα.
Ανώτερο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση.
Μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση ρόλο
συντονισμού και διεκπεραίωσης, για την υλοποίηση των αποφάσεων της προηγούμενης,
έχει το ανοιχτό μάζεμα των «πρόθυμων συναδέλφων».
Έχοντας κατακτήσει μια συναντίληψη για
τα βασικά ζητήματα, τα μέλη κινούνται εξασφαλίζοντας την όσο το δυνατό μεγαλύτερη
συμφωνία, ακόμη και την ομοφωνία.
Επιδίωξη είναι ο Σύλλογος να μπορεί να εκπροσωπείται από κάθε συνάδελφο, σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, παραστάσεις σε εργοδότες, εργατικές διαφορές στην Επιθεώρηση
Εργασίας, συνδικαλιστικές συσκέψεις… Συνδι-

καλιστής είναι κάθε εργαζόμενος που παλεύει
με συνειδητό τρόπο, δεν είναι ο εκλεγμένος
σε κάποιο Δ.Σ. Από αυτή τη σκοπιά προωθούνται όλοι οι ενεργοί εργαζόμενοι με εναλλαγή
στα τυπικά αξιώματα που ο νόμος απαιτεί να
υπάρχουν. Ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γεν.
γραμματέας μπορεί να οριστούν με εναλλαγή
αρκετοί συνάδελφοι.
Τότε γιατί κάνουμε εκλογές στο Σύλλογο;»,
θα ρωτήσει κάποιος. Δύο είναι οι λόγοι:
α) Γιατί, όπως προαναφέραμε, σωματείο χωρίς εκλεγμένο
Δ.Σ. και συγκροτημένο προεδρείο δεν
μπορεί να υπάρξει.
β) Γιατί, μπορεί
στο Σύλλογο να μην
έχει σημασία ποιος
θα εκλεγεί, έχει όμως
μεγάλη σημασία πόσοι θα ψηφίσουν.
Ο συνδικαλισμός
είναι
εθελοντική
προσφορά και όχι επάγγελμα. Όλοι οι συνδικαλιστές δουλεύουν κανονικά το 8ωρο τους.
Απουσιάζουν από τη δουλειά μόνο όταν πρέπει
να παρευρεθούν κάπου εκπροσωπώντας το
Σύλλογο, και αυτό το κάνουν όχι σε βάρος των
υπολοίπων συναδέλφων στο χώρο εργασίας.
Αξιοποιείτε τα ρεπό μας για συνδικαλιστικά
τρεχάματα, δεν χρησιμοποιούντε τις συνδικαλιστικές άδειες που ο νόμος προβλέπει. «Όλα
για όλους, τίποτα για μας!
Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από
τις συνδρομές των μελών, από εισφορές μελών και φίλων, από εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, εράνους, πώληση εντύπων, λαχειοφόρους, δωρεές, ενισχύσεις από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Ο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η κοινωνία για να χειραγωγήσει την οικονομική
διαχείριση του κράτους από την Νομοθετική και
Εκτελεστική Εξουσία, επιβάλλεται το Σύνταγμα να
θέτει όρια και στόχους για το ύψος δανειοδότησης
του χρέους του κράτους, τη διάθεση των δανείων
και τον τρόπο αποπληρωμής αυτών.
Για τους παραπάνω λόγους η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει, μέσα στα πλαίσια της επίσημης διαβούλευσης, την παρακάτω τροποποίηση
του Συντάγματος.
ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Το χρέος του ευρύτερου ΔΗΜΟΣΙΟΥ να μην

ΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΝΑ ΨΑΡΙ
ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΧΟΡΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑ
ΦΟΡΑ, ΜΑΘΕ ΤΟΝ ΝΑ ΨΑΡΕΥΕΙ
ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΤΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ

μπορεί να υπερβαίνει το 95% του ΑΕΠ της χώρας.
Παρέκκλιση έως το 110% μπορεί να γίνει μόνο με
σύμφωνη γνώμη των 2/3 της Νομοθετικής Βουλής.
2. Υποχρεωτικά δημοσιεύονται οι δαπάνες αναλυτικά που καλύπτονται από τις εκταμιεύσεις των
δανείων και οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων από
τις οποίες θα εξοφλούνται οι δόσεις των δανείων.
3. Τα παλαιότερα υφιστάμενα δάνεια θα αναλυθούν σε Δημόσιο Πίνακα όσον αφορά το κεφάλαιο,
τους τόκους, τα επιτόκια και οι δαπάνες που καλύφθηκαν με την εκταμίευσή τους.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Επειδή ο λαός πληρώνει τα δάνεια του Δημοσίου, ο λαός επιβάλλεται να γνωρίζει που πάνε τα
λεφτά του. Την παραπάνω πρόταση τροποποίησης
του Συντάγματος, καλούμε τους πολίτες που συμφωνούν να στείλουν την πρότασή τους για τα ΔΑΝΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση
της Κυβέρνησης www.syntagma-dialogos.gov.gr ή
στην εφημερίδα μας: e mail:k.kainotomia@gmail.
com site:www.koinonikikainotomia.gr
fax 2831023392
Μ.Κ.Ο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Κοστολόγηση:

Τι είναι και γιατί να γίνεται
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 πολιτική εξουσία.
Πως όμως δημιουργείται ο πολύ μεγάλος
πλούτος;
Δυστυχώς τον δημιουργούν οι ίδιοι οι
πολίτες, οι οποίοι με το σκεπτικό της αχαλίνωτης ελευθερίας ασπάζονται το σύστημα και προσπαθώντας 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.
Αυτό είναι η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ.
Σύμφωνα με την κοστολόγηση παρακολουθείται η ροή του κάθε προϊόντος, από
πού πωλείται και από ποιον αγοράζεται και
εάν το προϊόν μεταποιείται ή ενώνεται με
άλλα προϊόντα, επισημοποιείται η αναλογία
συμμετοχής κάθε προϊόντος μέσα στο νέο
σύνθετο προϊόν.
Παράλληλα με τα λογιστικά προγράμματα υπάρχει αυτόματη δυνατότητα να παρακολουθείται η εμπορική πορεία του κάθε
προϊόντος (γεωργικού προϊόντος ή μεταλιευτικού ή βιομηχανικού, 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 δίκαιο 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 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.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συζητώντας μια παρέα για το άδικο πελατειακό οργανωμένο σύστημα
συμφώνησα και εγώ ότι συνήθως 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 υποτάχθηκα 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 διακινδυ-

νεύει 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 καταργείται γιατί
γίναμε όλοι μέρος του.
΄Ολοι υποχρεωθήκαμε να ζούμε
έτσι, αλλά οι ωφέλιμοι του συστήματος είναι μειοψηφία.
Τόση μειοψηφία 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 συλλογικά και
προσεκτικά, να μην κάνουν τα δίκια
μας ή οι δράσεις μας ζημιά σε άλλους
συμπολίτες μας.

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι το ίδιο έντονο
σε όλους του πολίτες. Μία μερίδα έχει την οικονομική άνεση και αντιμετωπίζει την ασφάλεια της και μάλιστα σε υψηλό ή ικανοποιητικό
επίπεδο, άλλη μερίδα έχει πρόβλημα και μία άλλη μερίδα έχει μεγάλο
πρόβλημα. 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, ελεημοσύνης που επινοούν οι αρμόδιοι που προγραμματίζουν.
Όλο το σύστημα πρέπει να υπακούει σε μερικές αρχές αξιοπρέπειας
του ανθρώπου με επίκεντρο και πρωταγωνιστή το άτομο. Όπως:
1) Για την υγεία του ανθρώπου προέχει η προληπτική ιατρική, με
πολύ σοβαρές και υποχρεωτικές εξετάσεις. Έτσι και οι ασθένειες, και
οι θάνατοι και οι δαπάνες υγείας, θα περιοριστούν αισθητά εις βάρος
αυτών που πλουτίζουν από τις αρρώστιες των πολιτών.
2) Η υγεία δεν είναι υπόθεση των εργαζομένων και των εισφορών
τους, αλλά του κάθε ανθρώπου.
3) Κάθε πολίτης είναι διαχειριστής των δικών του εισφορών. Οι εισφορές του σε έντοκο εγγυημένο από το Κράτος, λογαριασμό ανάλογης Τράπεζας, δημιουργούν μία καρτέλα όπου φαίνονται και οι προσωπικές του δαπάνες υγείας.
Τις δαπάνες που είναι πάνω από τις εισφορές καλύπτει το Κράτος.
Τις εισφορές που είναι πάνω από τις δαπάνες εισπράττει το Κράτος σε
ειδικό κοινωνικό λογαριασμό, ο οποίος αν χρειαστεί συμπληρώνεται
από τον Κρατικό προϋπολογισμό, για να καλύψει τις ελλειμματικές
καρτέλες 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 ιδιωτική κλινική, τον γιατρό ή το νοσοκομείο, τα οποία
πρέπει να έχουν αναρτημένο τιμολόγιο για όλες τις υπηρεσίες που
παρέχουν.
Έτσι ο ασφαλισμένος αποφασίζει άμεσα για την επιλογή του γιατρού
του και όλοι οι κρατικοί ή ιδιωτικοί οργανισμοί υγείας, ανταγωνιζόμενοι, θα προσπαθούν να του προσφέρουν καλύτερες και φθηνότερες
υπηρεσίες.

ΣΗΜΕΊΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΈΝΤΥΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑΣ

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 αναγνώστες 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
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ
2. ΚΡΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
3. ΑΓΟΡΑ
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ				
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 			
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 		
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:		
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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 διατίθενται σε ιδιαίτερο σταντ πάνω στο οποίο υπάρχει «κουμπαράς» στον οποίο ο αναγνώστης προαιρετικά 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 5.150 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.800 € - KOYMΠΑΡΑ: 4.800 €
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/.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

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
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

