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Επετειακό τεύχος
Η εφημερίδα «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» έκλεισε ένα χρόνο ανταπόκρισης στις επιθυμίες και τη συνεργασία πολλών πολιτών.
Έγινε πια ένα κοινωνικό μετερίζι,
μέσα από το οποίο ο κάθε πολίτης,
οπλίζεται για να μπορεί να συνδράμει
ώστε να οχυρωθούν θεσμικά οι αν-

θρώπινες πρακτικές στην κοινωνία.
Κάθε καινούριο επιβάλλεται να είναι
πιο ανθρώπινο.
Το τεύχος αυτό είναι συλλεκτικό και
εκθέτει μερικές ενδιαφέρουσες ανθρώπινες πρακτικές για νομοθέτηση,
οι οποίες βρήκαν μεγάλη απήχηση
στους αναγνώστες.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΦΈΡΝΕΙ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ
Αλλά ποιο είναι το καινούριο και πόσο ωφελιμότερο του παλαιού είναι;
Εδώ δεν υπάρχει μία απάντηση για όλα.
Δεν υπάρχουν κανόνες και ιδέες και ιδεολογίες
που απαντούν συγκεκριμένα στο ερώτημα αυτό.
Με ιδεολογίες και ιδέες, δημιουργήματα της
αυταπάτης (και της απάτης) των πολιτικών
έχουν δοθεί ιστορικά, απαντήσεις στα θέματα
της κοινωνίας των λαών.
Η πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται καθημερινά στην ολοένα εξελισσόμενη πραγματικότητα, την οποία γνωρίζει καλύτερα όλων, ο πολίτης
της καθημερινότητας.
Τότε η κοινή λογική κυριαρχεί στα μεγάλα
πράγματα και ιδέες.
Αυτές οι ιδέες όμως, όπως και οι μηχανές, δεν έχουν καμία αξία, αν δεν μπουν σε
κίνηση.
Τι χρειάζεται για να μπουν σε κίνηση;
Πρώτα οι πολίτες που κατέχουν τις εμπειρίες
της καθημερινότητας και την Σοφία της επαναλαμβανόμενης εργασίας τους, να προτάσσουν
τις απόψεις τους, θεσμικά επίσημα και δημόσια
για την καλυτέρευση των συνθηκών στην κοινωνία και τα επαγγέλματα.
Δεύτερον οι ίδιοι οι πολίτες να αποκτήσουν
την θεσμικά οργανωμένη δημόσια συζήτηση
μέσα στην οποία θα είναι υποχρεωτική η τεκμηριωμένη τοποθέτηση της εκλεγμένης αντιπροσωπείας αλλά και των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης και του Κράτους.

Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω χρειάζεται
ένα πράγμα. ΘΕΛΗΣΗ.
Γιατί η θέληση είναι ο μοχλός που κινεί κάθε
προσπάθεια, που υλοποιεί κάθε σκέψη.
Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μυστικό
της ύπαρξης των πολιτών είναι η καλλιέργεια της
θέλησης. Παράλληλα οι Νόμοι, η οργάνωση και
η λειτουργία της κοινωνίας και του Κράτους και
το Δημοκρατικό Πολίτευμα να υπακούουν στην
γνώμη της κοινωνίας, για να μπορεί έτσι η κοινωνία να αναδείξει τις πραγματικές της αξίες και
ιδανικά.
Η εφημερίδα κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ κλείνει
το 2016 τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.
Η εφημερίδα αυτή ιδρύθηκε, λειτουργεί και θα
υπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς.
Δηλαδή είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη να
δημοσιεύσει τις προτάσεις του για την βελτίωση
της λειτουργίας κάθε κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι προτάσεις των αναγνωστών της εφημερίδας αυτής, είναι χρήσιμες και αναγκαίες.
Κάποια στιγμή έστω και αν δεν υλοποιηθούν
θα επηρεάσουν το μέλλον της κοινωνίας μας.
Όλες οι προτάσεις, μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ γίνονται γνωστές Πανελλήνια και κοινοποιούνται
στους αντιπρόσωπους της Αυτοδιοίκησης και
της Πολιτικής.
Το παρόν φύλλο ανακεφαλαιώνει μερικές σημαντικές προτάσεις των αναγνωστών και της
κοινωνικής ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, της εφημερίδας σας.

Καλές γιορτές και το νέο έτος να φέρει σε όλους ειρήνη, γαλήνη, ευτυχία,
ανθρωπιά και ευημερία και κάποιοι από
όλους, ας συνδράμουν για να τo πετύχομε.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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 υπερήλικες δεν πρέπει να είναι πια στο
περιθώριο. Μπορούν να προσφέρουν από
εκλεγμένα μεταξύ τους σώματα, τις συμβουλές τους και τις παρατηρήσεις τους και θα
δικαιούνται αναλυτικές απαντήσεις άμεσα,
από τα σώματα των πολιτικών αντιπροσώπων
όλων των επιπέδων, τα οποία δημοκρατικά
έχουν εκλεγεί για να αποφασίζουν ως αντιπρόσωποι της κοινωνίας.
- Οι εθελοντές, οι οποίοι με ευγενή αισθήματα, προσφέρουν υπηρεσίες στον τόπο τους,
αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, δεν πρέπει να
είναι πια επαίτες αλλά συντεταγμένα θα εκπροσωπούν τους συλλόγους τους, θα δημιουργήσουν εκλεγμένα αντιπροσωπευτικά σώματα και
θα προσφέρουν στους εκλεγμένους πολιτικούς
αντιπροσώπους της κοινωνίας, συμβουλές και
παρατηρήσεις και θα δικαιούνται (με θεσμικό
δικαίωμα) άμεσα αναλυτικές απαντήσεις.
- Τα Δημοτικά συμβούλια και οι Περιφερειακές βουλές, εκτός των εκλεγμένων μελών
τους, οι οποίοι είτε είναι άτομα ικανά ή όχι,
είναι κυρίως στρατευμένα άτομα κομμά των ή
ιδεολογιών ή συμφερόντων, πρέπει να απαρτίζονται κατά 30-40% από άτομα αδέσμευτα
από τα πολιτικά κόμματα και προτεινόμενα
από ένα καθορισμένο αριθμό συμπολιτών καΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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Τ

ο 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.
Επίσης διαφοροποιείται από Κράτος σε Κράτος.
Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται
εμπορικά και οι έχοντες και κατέχοντες είναι ικανοποιημένοι, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίζονται
ως αδύναμοι, που πρέπει να βοηθηθούν και από
αυτό το σημείο αρχίζουν τα προβλήματα.
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

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

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.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ

Μ

ετά από 6 χρόνια και δέκα... κάτι περικοπές συντάξεων (έχουμε χάσει πλέον το μέτρημα), επιμένουμε στην ίδια πολιτική η οποία με
μαθηματική ακρίβεια και πάλι θα αποτύχει.
Και όμως, εναλλακτική λύση υπάρχει. Η λύση
αυτή εφαρμόζεται ήδη σε μερικά κράτη με επιτυχία εδώ και 40 χρόνια.
Η διαφορά μεταξύ των 2 αυτών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι ότι το υπάρχον Ελληνικό
σύστημα βασίζεται στην διανομή των εισφορών
των ενεργών εργαζομένων στους συνταξιούχους,
δηλαδή αυτοί που εργάζονται σήμερα πληρώνουν
για αυτούς που είναι σήμερα συνταξιούχοι. Σε ένα
κράτος βυθισμένο στην ύφεση όπου οι μισθοί
(άρα και οι εισφορές) μειώνονται και με την ανεργία στο 25% (η οποία δεν πρόκειται να απορροφηθεί πριν από μία δεκαετία) το σύστημα αυτό
δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει.
Στην εναλλακτική μας πρόταση, καταργούμε το
σύστημα της αναδιανομής και το αντικαθιστούμε με ένα σύστημα κεφαλαιοποίησης. Δηλαδή, ο
κάθε εργαζόμενος αποταμιεύει χρήματα τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για

την προσωπική του σύνταξη. Αυτό θα γίνεται
με την εγγύηση του κράτους μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών ή άλλων ιδρυμάτων.
Το κράτος δεν θα έχει σε καμία περίπτωση την
διαχείριση των εισφορών, μόνο θα εγγυάται τις
καταθέσεις. Ας δούμε δύο παραδείγματα με 2 διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού:
1- Έστω 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 σε τι ηλικία ο
εργαζόμενος θα συνταξιοδοτηθεί, αλλά μόνο ότι

εισφέρει για 35 χρόνια. Μετά το πέρας των 35
ετών, θα έχει εισφέρει από την τσέπη του 63’000€
και ο εργοδότης άλλα τόσα. Εάν αυτά τα χρήματα
που κατατίθενται 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 τρόπο θα έχει μια βασική σύνταξη 365 € το
μήνα. Επειδή όμως το αρχικό ποσό των 252’000 €
παραμένει δεσμευμένο για τον υπόλοιπο βίο (κατά
την διάρκεια της συνταξιοδότησης και μειώνεται
κάθε μήνα με 365 €) και αυτό συνεχίζει να τοκίζεται, ο συνταξιούχος θα εισπράττει και αυτούς
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 σύνταξη του τελευταίου μήνα
σε ηλικία 90 ετών να είναι 700 ευρώ. Ουσιαστικά,
βλέπουμε ότι με μία επένδυση των 150 ευρώ το
μήνα από τον εργαζόμενο, θα λαμβάνει μία σεβαστή σύνταξη.

ΕΝΑΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι κανόνες με τους οποίους λειτουργεί το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι τα
όπλα των δυνατών για να κυριαρχούν.
Αυτά τα ίδια όπλα, τους ίδιους κανόνες, ας τα
πάρουν οι πολίτες στα χέρια τους, διεκδικώντας
τα, για να ισορροπήσουν την κυριαρχία των δυνατών. Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω.
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, θα
υπάρχει η δυνατότητα να διαπραγματευτεί ρύθμιση της πληρωμής του μισθού με τον εργαζόμενο,
με την προϋπόθεση πληρωμής των εισφορών.
Μόνο έτσι ισχυροποιείται η θέση του κάθε ερ-

γαζομένου, 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 σύστημα, βασισμένο σε υγιείς και ισότιμες σχέσεις.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΖΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ, ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Η ύπαρξη του κράτους και των
υπηρεσιών του ως και του κάθε
εκλεγμένου
αντιπροσωπευτικού
σώματος
(Δήμος,
Περιφέρεια,
Βουλή, κλπ) οφείλουν την ύπαρξή
τους σε ένα απλό κανόνα. Την εξυπηρέτηση του πολίτη και μάλιστα
προληπτικά. Οποιαδήποτε λοιπόν
υλική ζημιά υποστεί ο πολίτης από
δράσεις ή παραλήψεις των παραπάνω υπηρεσιών ή εξουσιών, είναι
αυτονόητο, άμεσα, να του αποκαθιστούν τη ζημιά.
Οσον αφορά ζημιές των δραστηριοτήτων του πολίτη που προέρχονται από πράξεις ή συμπεριφορές
των εκλεγμένων σωμάτων ή κρατικών υπηρεσιών για να υπάρχουν
σαφείς κανόνες, πρέπει:

1) Nα υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές υποχρεώσεων του πολίτη
σε κάθε υπηρεσία, για κάθε δραστηριότητα. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις του. Δεν νομιμοποιείται καμία
Αρχή να ζητήσει κάτι πρόσθετο.
Υποχρέωση κάθε Αρχής επιβάλλεται να είναι η αιτιολογημένη νομικά,
κοινωνικά και οικονομικά απάντηση, εντός καθορισμένου χρόνου σε
κάθε αιτημα πολιτη. Μη απάντηση
εντός του χρόνου, θεωρείται έγκριση για τον πολίτη και όποια ευθύνη
είναι του αρμόδιου που έπρεπε να
απαντήσει.
2) Σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες να υπάρχει ανηρτημένος τιμοκατάλογος για κάθε πράξη, στην

οποία καλείται ο πολίτης να πληρώσει. Ο τιμοκατάλογος αυτός έχει δεσμευτική περίοδο ισχύος.
3) Για μεροληπτικές υπέρ κάποιων
πολιτών αποφάσεις, των υπηρεσιών
του κράτους, ή των εκλεγμένων
αντιπροσωπευτικών σωμάτων εις
βάρος άλλων πολιτών, ως θιγόμενοι
αδικαιολόγητα οι πολίτες, δύνανται
να προσφύγουν σε ειδική Κοινωνική
Επιτροπή, στην οποία εάν οι πολίτες αποδείξουν ότι η μεροληπτική
απόφαση λειτούργησε αδικαιολόγητα εις βάρος των συμφερόντων
τους, η πράξη καθίσταται άκυρη και
επαναλαμβάνεται με τους ισχύοντες
αμερόληπτους κανόνες. Η επιτροπή αποφασίζει εντός καθορισμένου
χρόνου, άλλως η αρχική απόφαση

καθίσταται άκυρη.
Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής είναι τελεσίδικες.
Πέραν των παραπάνω, εάν ο πολίτης ή οι πολίτες έστω και εάν αποκατασταθούν, έχουν υποστεί αποδεδειγμένη ζημιά, επιβάλλεται να
αποζημιωθούν, αφού προσφύγουν
σε ειδικό δικαστήριο, του οποίου οι
αποφάσεις είναι εντός καθορισμένου χρόνου και τελεσίδικες.
4) Το Κράτος, οι Κυβερνήσεις, οι
Περιφέρειες και οι Δήμοι, οι οποίοι
ζημιώνουν ένα ή πολλούς πολίτες
δεν μπορούν να επικαλεσθούν ότι
αποφάσισαν με Νόμους ή πάσης
φύσης διατάγματα, τα οποία καθιερώθηκαν από υπερεθνικούς ή διακρατικούς θεσμούς.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέλω λοιπόν Κράτος, να μου απαντήσεις σε
μερικές βασικές απορίες μου, όπως γιατί πολλοί
πολίτες είναι στενοχωρημένοι και άλλοι ευχαριστημένοι μαζί σου και γιατί είσαι φτωχό, με μερικούς πολίτες, πλούσιους και βολεμένους ή εσύ
Κράτος είσαι πλούσιο και πολλοί πολίτες φτωχοί;
ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Να είσαι προβληματισμένος με τους πολίτες
που εσύ στέλνεις να με διαχειρίζονται ή με τους
πολίτες που με κάποιο τρόπο δουλεύουν σε μένα
για σένα.
Εγώ το Κράτος δεν θέλω να είμαι ούτε πλούσιο, ούτε φτωχό. Θέλω όμως να έχω χρήματα
για να μπορώ να βοηθώ τους πολίτες.
Να τρέχω σε βοήθεια για την υγεία τους, για
την εκπαίδευσή τους, για την ασφάλειά τους από
κακούς πολίτες ή από άλλες κοινωνίες, ή Κράτη
και τέλος να δημιουργώ όλες τις υποδομές που
χρειάζονται οι πολίτες για να συγκοινωνούν, να
επικοινωνούν, να πληροφορούνται, κλπ.
΄Όλα αυτά τα έξοδα αγαπητέ πολίτη, ποιος θα
τα δώσει;
Εγώ είμαι ένα εργαλείο σου λέω και πάλι και αν
θες απαίτησε να με χειρίζονται έμπειροι πολίτες
και αυτοί να είναι αντιπρόσωποί σου.
ΟΧΙ όμως οι Βουλευτές. Γιατί άλλο πράγμα
είναι η ιδεολογία και άλλο πράγμα η διαχείρισή
μου.
Και να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι που με καθιέρωσαν στον Κόσμο, στην Αρχαία Ελλάδα, έλεγαν
ότι φοβόνταν ένα πράγμα. Την αυθαιρεσία.
Εάν εσύ την ανέχεσαι, τότε υποφέρω και εγώ.

ΣΥΧΝΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥΣ,
ΠΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ. ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ
ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ: Κράτος με φέρνεις τώρα
στη θέση να απολογούμαι. Δεν το δέχομαι, αλλά,
θα το κάνω.
Είμαι ένας πολίτης, μιας κοινωνίας. Δεν είναι
όμως η κοινωνία μία. Είναι διαιρεμένη. Την έχουν
διαιρέσει.
Υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, αστοί και χωρικοί, ορεινοί και ναυτικοί, αφεντικά και εργαζόμενοι και δεν φτάνει αυτό, αλλά είμαστε και
χωρισμένοι σε πολιτικά κόμματα με διαφορετικές
ιδέες, λες και στην πράξη δεν θέλουμε οι πολλοί
το ίδιο πράγμα.
Αν εννοείς λοιπόν στην ερώτησή σου ότι είμαστε δειλοί ή απαθείς, σου λέω ΟΧΙ. Είμαστε
διαιρεμένοι και γινόμαστε ανήμποροι.

Αγωνιζόμαστε όμως και τα βελτιώνουμε, αλλά
τόσο αργά που δεν προλαβαίνουμε ποτέ τα καινούργια προβλήματα που έρχονται. Και πορευόμαστε αγκομαχώντας. Και χρόνια τώρα περιμένουμε από εσένα τουλάχιστον να έχεις εξυπηρετήσει την καθημερινότητά μας. Δεν το καταλαβαίνεις; Μα τι εργαλείο είσαι τέλος πάντων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ: Πολίτη μου, ναι δεν
ξέρω και εγώ τι εργαλείο είμαι.
Είμαι σαν και σας, εσείς με φτιάχνετε.
Υποφέρω, θέλω να με φτιάξετε, να έχω αυτοέλεγχο, να έχω συγχρονισμό με σας, να δουλεύω
αυτόματα, να με έχετε σύγχρονο με τις καινούριες σας ανάγκες για κάθε λεπτομέρεια, να δουλεύω τέλεια, πώς να στο πω, θέλω να δουλεύω
σαν ένα καλό ελβετικό ρολόϊ, το ίδιο για όλους,
χωρίς να μπορεί κανένας να χαλάει την λειτουργία μου.
Μυαλό εγώ δεν έχω. Μα έχω ψυχή.
Η ψυχή μου είστε όλοι εσείς οι πολίτες.
Και τελικά είμαι η Πατρίδα σας.
Εγώ το Κράτος, είμαι εσύ. Ο κάθε πολίτης.
Φτιάξτε με, σε παρακαλώ. Είμαι άρρωστο.
Βγάλτε τα τσιπούρια από πάνω μου.

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
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Προεδρία και
εκτελεστική
αρχή
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
προσαρμογή 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 και το πνεύμα
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,
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 τους ικανότερους και
ηθικότερους, ανεξάρτητα συνδυασμών των υποψηφίων και
έτσι σπάει η μονολιθικότητα
των κομμάτων και μάλιστα σε
θέματα Ελέγχων και Διαχείρισης
των Κρατικών υπηρεσιών, όπου
το θέμα δεν είναι πολιτικοϊδεολογικό. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος
είναι ο Ανώτατος Άρχων της Δημοκρατίας με δεύτερο στην τάξη
τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο αρχηγός της πλειοψηφίας
της Νομοθετικής Βουλής.
Η υπηρεσία ελέγχου της Κρατικής και Περιφερειακής λειτουργίας υπάγεται απευθείας εις τον
Πρόεδρο.

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)

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Η
ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΑΝ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ, ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ
ΠΛΑΤΩΝΑΣ

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.
«ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΗΤΟΣ»

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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. Τότε
γίνεται ισχυρή και προσωποποιημένη η ευθύνη για τις επιλογές και τις
αποφάσεις καθενός, για τις οποίες
είναι υπόλογος. 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.
Κανόνες εσωτερικής λειτουργίας,
με ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και αυτοελέγχου, υποκείμενα
όλα σε δημόσια γνωστοποίηση,
πρέπει να λειτουργούν σε κανόνες
διαφάνειας με ένα νέο λειτουργικό
σύστημα, που να είναι προσαρμοσμένο στις παραπάνω αρχές αντικειμενικότητας και ελέγχου, μέσα στα

εξελισσόμενα πλαίσια μιας ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.
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 γνωστές και σπουδαγμένοι,
της κρατικής λειτουργίας όλων των
δομών της και η οργάνωση της είναι
Κρατικής εμβέλειας.
«ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ»

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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 εκπροσώπους:
1) Ειδικά εκλεγμένο από τα σωματεία Εισαγγελέων – Δικαστών
2) Ειδικά εκλεγμένο από το σύνολο των Επιμελητηρίων
3) Ειδικά εκλεγμένο από την Συνομοσπονδία Εργαζομένων
4) Ειδικά εκλεγμένο από το κεντρικό όργανο της Αυτοδιοίκησης
5) Ειδικά εκλεγμένο από την Εκτελεστική Αρχή
6) Ειδικά εκλεγμένο από το σώμα της Γερουσίας
7) Ειδικά εκλεγμένο από το σώμα ορκωτών λογιστών – φοροτεχνικών
Η επιτροπή 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. Η Υπηρεσία Ελέγχου ανήκει
απ’ευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10
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ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ -

Προτεινόμενα αντιπροσωπευτικά σώματα
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α) ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΤΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
Για την Βουλή της Περιφέρειας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εκλέγονται απ’ευθείας
από τους πολίτες το 70% των μελών τους, τα
οποία έχουν προταθεί από τα μέλη των πολιτικών κομμάτων. Για την επιλογή του 70% των
υποψηφίων μελών της Περιφερειακής Βουλής
και του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοπροτείνονται
σε προκριματικές εκλογές από τα μέλη του κάθε
κόμματος, άτομα με την υπόδειξη τουλάχιστον
300 μελών των Πολιτικών Κομμάτων για μέλη
άνω των 5000 ή το 5% για κάτω των 5000 μελών, σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωρίς αριθμητικό
περιορισμό ενώ κάθε μέλος κόμματος μπορεί να
προτείνει μέχρι (3) τρεις υποψηφίους. Εκλέγονται
δε κατά σειρά προτίμησης από μία ενιαία λίστα
του κάθε κόμματος όλων των προτεινόμενων
υποψηφιών. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει δύο (2)
υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις
εξής προϋποθέσεις α) να μην έχουν κακουργηματική ποινή, β) να έχουν εργαστεί τουλάχιστον
για μία 8ετία εκτός της πολιτικής. Για την εκλογή
του 30% των μελών της Βουλής της Περιφέρειας ή του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνονται σε
προκριματικές εκλογές από όλη την κοινωνία πολίτες με την συναίνεση τους, από το 5% των
πολιτών έως 5000 ψηφοφόρους και 300 πολίτες
πάνω από τους 5000 ψηφοφόρους με δικαίωμα
των πολιτών να προτείνουν μέχρι (3) τρεις υποψηφίους. Εκλέγονται στις προκριματικές εκλογές
όσοι λάβουν το 3% των ψηφοφόρων και καλούνται κληρωτοί εκλέκτορες οι οποίοι συγκροτούν
το σώμα «ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ». Στην ψηφοφορία οι πολιτες έχουν δικαίωμα δύο σταυρούς
προτίμησης. Μεταξύ των εκλεγμένων ΚΛΗΡΩΤΏΝ
ΕΚΛΕΚΤΌΡΩΝ κληρώνονται ισάριθμα μέλη για
την Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο που απαρτίζουν το σώμα «ΚΛΗΡΩΤΩΝ» για
το ήμισυ της θητείας εναλασσόμενοι το υπόλοιπο ήμισυ της θητείας, και δεν έχουν δικαίωμα να
λάβουν μέρος σε νέα κλήρωση εκτός και εάν δεν
επαρκούν οι εκλέκτορες. Εάν οι εκλεγμένοι δεν
επαρκούν για την συγκρότηση σώματος «ΚΛΗΡΩΤΩΝ» συμπληρώνονται κατ’αναλογία από τους
εκλεγέντες υποψηφίους από τα κόμματα με προτεραιότητα τα μικρότερα κόμματα. Οι αυτοπροτεινούμενοι για εκλογή εκλεκτόρων δεν πρέπει να
έχουν διατελέσει υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και ποτέ να μην έχουν εκλεγεί στην Διοίκηση πολιτικών κομμάτων, της Αυτοδιαχείρισης και
του Κράτους, δεν έχουν καταδικαστεί ποτέ για
κακουργήματα και έχουν επιτυχή επαγγελματική
σταδιοδρομία τουλάχιστον επί 8ετία και συμμετέχουν στους επαγγελματικούς συλλόγους τους.

ΈΝΑΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΠΡΆΞΕΩΝ ΤΟΥ. ΤΙ ΈΧΕΙ ΚΆΝΕΙ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ
ΝΑ ΚΆΝΕΙ. ΤΊΠΟΤΑ ΆΛΛΟ. ΜΟΧΆΤΜΑ ΓΚΌΝΤΙ - ΙΝΔΌΣ ΗΓΈΤΗΣ

Β) ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Παράλληλα με τα 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 ηλικιακά
το όριο συνταξιοδότησης.
Η ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ υπάρχει στους Δήμους και
τις Περιφέρειες, με μέλη ισάριθμα των Δημοτικών
Συμβουλίων ή της Περιφερειακής Βουλής.
Τα μέλη των «ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ της ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ» 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.. Οι 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 τον ίδιο αριθμό
μελών, με τα αντίστοιχα σώματα των Δήμων και
Περιφερειών και αυτοί οι κληρωθέντες συγκροτούν το σώμα της «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ» των Δήμων ή Περιφερειών.
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 από τους ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ της ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ και συμμετέχουν ως 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 - κερδοσκοπικών
συλλόγων, τα οποία εκλέγονται διαχρονικά από

τους συλλόγους τους για τον σκοπό
αυτό, κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών τους όποτε αυτές γίνονται.
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».
Προτάσεις του σώματος ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ του Δήμου ή της Περιφέρειας συζητούνται υποχρεωτικά σε καθορισμένο χρόνο από το ανάλογο Δημοτικό 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 του σώματος των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.
Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ μπορεί να αναπέμπει κάθε 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 μιας παραπεμφθήσης από την
Γερουσία απόφασης, μπορεί να ισχύσει με πλειοψηφία 66% του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Βουλής ή του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πιο επαναστατική αλλαγή
στον 21ο αιώνα δεν θα προέλθει
από την τεχνολογία, αλλά από
μία καινούρια αντίληψη για το
τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.
John Noisbitt
Συγγραφέας – Μελοντολόγος
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΤΟΙ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Περίοδος προτάσεων υποψηφιοτήτων για
Δήμους και Περιφέρειες
1) προτεινόμενοι από μέλη κομμάτων για
κάλυψη του 70% των Δημ. Συμβουλίων
και Περιφέρ. Βουλής. Απαιτείτα πρόταση
του και 5% έως 5000 μέλη κομμάτων. 300
μέλη άνω 5000 μελών κομμάτων.
2) Προτεινόμενοι από πολίτες για 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 ή 300 πολίτες άνω 5000
πολίτες ψηφοφόροι Οι πολίτες
ψηφοφόροι προτείνουν μέχρι
τρεις συνταξιουχους ως υποψηφιους

Διαχρονική εκλογή κατά
τις αρχαιρεσίες Αντιπροσώπων των μη
κερδοσκοπικών και Επαγγελματικών Συλλόγων, για
συγκεκριμένο χρόνο θητείας.
Οι αντιπροσωποι 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 λίστα για την κάλυψη του 70%
των Δημ. Συμβουλίων και Περιφερειακής Βουλής, από τους αντίστοιχους προτεινόμενους από τα μέλη των Κομμάτων
με απεριόριστο αριθμό. Εκλέγονται κατά
προτεραιότητα Ψήφων.
2) Μια για την κάλυψη του 30% των Δημ.
Συμβουλίων και Περιφ. Βουλής από τους
αντίστοιχους προτεινόμενους με απεριόριστο αριθμό από τους πολίτες ψηφοφόρους. Εκλέγονται όσοι λάβουν το 3% των
συνολικά ψηφισάντων 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.

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

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 μετά την λήξη επαναλαμβάνεται η κλήρωση από τους υπόλοιπους για το υπόλοιπο ήμισυ της θητείας
και εάν δεν αρκούν 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 κόμματα, 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.
2) Συγκρότηση σε σώμα των μελών της ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ
3) Εάν οι εκλεγέντες δεν αρκούν για συγκρότηση σώματος,
συμπληρώνονται κατά σειρά
προτίμησης από αναπληρωματικούς, οι οποίοι 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.

«ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΙΧΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σε μια ολοκληρωμένη δημοκρατία, η κοινωνία εκτός της
εκλογής αντιπροσώπων, οργανώνεται θεσμικά και συμμετέχει
καθημερινά χωρίς να υποκαθιστά
ή να δυσκολεύει την λειτουργία
και αποτελεσματικότητα των
πολιτικών αντιπροσώπων αλλά
ολοκληρώνοντας το έργο τους.
Έτσι πέραν από τα πολιτειακά
κόμματα, λειτουργούν θεσμικά
δύο εκλεγμένα συμβουλευτικά
σώματα του Κράτους:
1) Η «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ» του
Κράτους στην οποία συμμετέχουν ενεργοί συνταξιούχοι, κάτοχοι εμπειριών, τεχνογνωσίας
και σοφίας μιας ζωής και εκλεγμένοι μεταξύ τους με απλές και
αντικειμενικές διαδικασίες, συγχρόνως με τις πολιτικές εκλογές,
όμοια όπως εκλέγονται στην
Αυτοδιοίκηση και θα συγκροτηθούν σε ένα συμβουλευτικό θεσμικό Σώμα
2) Το σώμα των «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» του Κράτους, προέρχεται
από εθελοντές πολίτες, οι οποίοι
αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς,
μέσω μη επαγγελματικών συλλόγων, προσφέρουν κοινωνικές
υπηρεσίες. Αυτοί οι κοινωνικοποιημένοι εθελοντικά πολίτες,
με απλές εκλογικές διαδικασίες
εκλέγουν τον ίδιο αριθμό υποψηφίων από κάθε περιφερειακό συμβουλευτικό σώμα της
«Εκκλησίας των Εθελοντών», το
σώμα «ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» του Κράτους με ισόριθμα μέλη όσα και η
Νομοθετική Βουλή.
Τα παραπάνω συμβουλευτικά Σώματα εξυπηρετούνται από
αρμόδιες γραμματείες και υποβάλλουν προτάσεις στους Κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους
και στην Εκτελεστικά αρχή, οι
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να
απαντήσουν σύντομα και αιτιολογημένα.
Κοινή συνεδρία της «Δημογεροντίας» και της «Εκκλησίας των
Εθελοντών» αποτελεί το Σώμα
της «Γερουσίας» του Κράτους, η
οποία μπορεί να αναπέμπει σχέδια νόμου ή Νόμους, αιτιολογημένα προς επανέγκρισή τους από
την απόλυτη πλειοψηφία της Νομοθετικής Βουλής.
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Κανόνες λειτουργίας της παραγωγικής επιχειρηματικότητας
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 καλλι-

έργεια 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 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 τιμολο-

γούν 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.
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.

Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
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.
Το ίδιο το σύστημα, το οποίο διαχειρίζονται οι εκπρόσωποι των πολιτών και οι Κρατικοί λειτουργοί θα
πρέπει, είναι εντελώς διαφανές για
τον κάθε πολίτη ή επιχείρηση, με
αποτέλεσμα η εξουσία να μην στηρίζεται σε οριζόντιες φορολογήσεις
και άλλες γενικόλογες παρεμβάσεις,
αλλά να αντιμετωπίζει τις ομάδες και
τα άτομα των πολιτών στοχευμένα,
οπότε αναδεικνύονται οι πραγματικές προθέσεις της εξουσίας.
Για τους παραπάνω λόγους, 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 πώλησής του και λεπτομερή στοιχεία
δημιουργίας του αγαθού.
2. Όλοι 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 δημόσια
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.

Όταν 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 στοχευμένα
και με διαφάνεια, ποιες ομάδες της
κοινωνίας θέλει και οφείλει να υποστηρίζει (με φοροαπαλλαγές, ελα-

φρύνσεις, επιδοτήσεις, κλπ).
3. Ο κάθε πολίτης (καταναλωτής)
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,
το απαιτούν και ΜΠΟΡΟΥΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
«ΝΕΟΙ, ΕΠΙΝΟΗΣΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ, ΜΕΣΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ»
- 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 εργαλείο, το οποίο ο άνθρωπος
χρησιμοποιεί καλά ή κακά.
- Οι ιδιοκτήτες χρημάτων, ως καταθέτες σε ταμιευτήρια των τραπεζών, 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 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.
- 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 του εξωτερικού να δηλώνουν
στο τραπεζικό έντυπο την προέλευση του χρήματος
και τον προκαθορισμένο σκοπό του εμβάσματος και
η ψευδής δήλωση ή αδικαιολόγητη παρέκκλιση, να
υφίσταται υψηλή έκτακτη φορολόγηση, η οποία παρακρατείται από το έμβασμα ή επιβάλλεται στον αποστολέα και τον παραλήπτη.
- Άμεση 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 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 πλήρως τον πολίτη για
την νομοθεσία κάθε δράσης του.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

«Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ»
Α) ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ
1) Tη νόμιμη λειτουργία εκθετήριων οικοτεχνικών προϊόντων σε ιδιαίτερο και επισκέψιμο
χώρο της οικίας του οικοτέχνη, προερχόμενα
από την δίκη του παραγωγή, τα οποία μπορεί
να διαθέτει και στην αγορά.
2) Τη λειτουργία στην έδρα κάθε Δήμου και
Αντιπεριφέρειας κοινών εκθετήριων οικοτεχνικών προϊόντων, μέσω των οποίων γίνονται και
e-shop πωλήσεις. Επίσης οικοτεχνικά προϊόντα
διατίθενται και στις λαϊκές αγορές των παραγωγών.
3) Την καθιέρωση στη δημόσια TV ειδικού,
συχνής προβολής, προγράμματος, για την
παρουσίαση οικοτεχνικών προϊόντων και λειτουργία ειδικού ιστιότοπου ανά Περιφέρεια για
τη συνεχή παρουσίασή τους, καθότι οι οικοτέχνες δεν έχουν άλλη δυνατότητα ανταγωνιστικής παρουσίασης των προϊόντων τους.
4) Λόγω του μικρού όγκου παραγωγής ανά
μονάδα, επιδοτούνται με υψηλό πριμ οι εξαγωγές οικοτεχνικών προϊόντων.
5) Ειδικό τμήμα οικοτεχνίας στα επιμελητήρια ενημερώνει τους οικοτέχνες για ενδιαφέροντα και συνεργασίες.
6) Πιστοποιείται η διαδικασία μεταποίησηςτυποποίησης με φυσικούς τρόπους για την
υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται από διεθνή
οργανισμό.
7) Η δημιουργία μιας οικοτεχνίας δεν απαιτεί, σε τυχόν δανεισμό, εγγυήσεις πέραν της
ενεχυρίασης των μηχανημάτων της. Η δε δανειοδότησή της καλύπτει το 100% της δαπάνης και η υψηλή επιδότησή της διατίθεται για
την εξόφληση όσων ετήσιων δόσεων καλύπτει
(όμοια με την πρωτογενή παραγωγή)
8) Εάν μία οικοτεχνία χρειασθεί τεχνογνωσία, τα ανάλογα Κρατικά Ερευνητικά και Επιστημονικά Κέντρα, είναι υποχρεωμένα να την
παρέχουν εντός καθορισμένου χρόνου με ελάχιστη αποζημίωση, η οποία εξοφλείται τουλάχιστον σε μια 10ετία. Εάν η προσφερόμενη τεχνογνωσία δεν υλοποιηθεί, εξοφλείται άμεσα.
9) Στον όρο οικοτεχνία υπάγονται και ΦΑΣΟΝ εργασίες υπέρ τρίτων, εντός της οικίας.
10) Ο οικοτέχνης υποχρεούται να τιμολογεί
και τις α’ ύλες ή προϊόντα που χρησιμοποιεί
(άσχετα εάν τα παράγει ο ίδιος) και να αναγράφει τις αναλογίες που απαιτούνται για την
παραγωγή του έτοιμου μεταποιημένου προϊόντος, το οποίο επίσης τιμολογεί και επί του
οποίου θέτει την ανάλογη ετικέτα.
Η φορολογία του οικοτέχνη δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη αυτής του παραγωγού.

Β) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
1) Κίνητρα για να ιδρύονται βιοτεχνίες στις περιοχές
που υπάρχουν οι α’ ύλες που αξιοποιούν.
2) Όλα τα προϊόντα της βιοτεχνίας προέρχονται από
συγκεκριμένες περιοχές και πρέπει να αναγράφονται στα
προϊόντα όχι μόνο οι περιοχές, αλλά και τα συστατικά
των προϊόντων, για να αξιολογούνται τα προϊόντα κάθε
περιοχής.
3) Βιοτεχνικές μονάδες, κοινόχρηστης χρήσης ανά περιφέρεια, δίνουν τη δυνατότητα σε δεξιοτέχνες με ένα
μικρό χρονομίσθωμα να μεταποιούν δικά τους προϊόντα.
4) Για την ίση αξιολόγηση των περιοχών εγκατάστασης από έλλειψη κοινωνικών και τεχνικών υποδομών,
πρέπει να αντισταθμίζονται με κίνητρα ή φορολογικές
ελαφρύνσεις ή απαλλαγές λειτουργικών δαπανών, για να
υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός.
5) Ο Βιοτέχνης όπως και ο Οικοτέχνης δικαιούται να
λαμβάνει την τεχνογνωσία που ζητά, από τα Δημόσια
Ερευνητικά Κέντρα σε καθορισμένο χρόνο και με ελάχιστο κόστος, το οποίο θα εξοφλείται εντός 10ετίας και
εάν δεν χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία θα υποχρεούται σε άμεση εξόφλησή της.
6) Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο συνδεδεμένο με αρμόδιο τμήμα όλων των Πρεσβειών του Κράτους, υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία διεθνή ή τοπική.
7) Βιοτεχνικά τοπικά (σε επίπεδο Περιφέρειας) Χρηματιστήρια μπορούν να παρέχουν κοινωνική συμμετοχή
και υποστήριξη στις βιοτεχνίες, παράλληλα με ελαστικές
χαμηλότοκες δανειοδοτήσεις Τραπεζικές ή όχι, των οποίων η αποπληρωμή των κεφαλαίων θα είναι συνάρτηση
του τζίρου και των οικονομικών ετησίως αποτελεσμάτων
8) Υπάρχει πολύ μικρή φορολόγηση επί του τζίρου
έως 5% και φόρος επί των καθαρών κερδών έως 15%,
ο οποίος καταργείται εάν τα καθαρά κέρδη επανεπενδυθούν στην ίδια τη βιοτεχνία ή σε βιοτεχνία του ίδιου
κλάδου.
9) Επειδή ο βιοτέχνης μειονεκτεί στη διάθεση δαπανών διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων του για
εξαγωγή αυτών, αντισταθμίζεται η αδυναμία αυτή με
πάγιο εξαγωγικό πριμ, ανάλογο του οφέλους που θα έχει
το Κράτος από την εξαγωγή.
10) Βιοτεχνία που παράγει άϋλα-νοητικά εμπορεύσιμα
προϊόντα (προγράμματα πληροφορικής κλπ) δεν φορολογούνται την πρώτη 5ετία λειτουργίας
11) Ειδικός φορέας απόσυρσης μηχανημάτων 5ετούς
τουλάχιστον λειτουργίας, παραλαμβάνει αποζημιώνοντας με καθορισμένη αξία, τα μηχανήματα αυτά και ο
βιοτέχνης αποκτά το δικαίωμα αντικατάστασής τους, με
τα πλέον σύγχρονα αυτόματα και ρομποτικά μηχανήματα με επιδότηση 40% τουλάχιστον.
12) Βιοτεχνία που παράγει τμήματα των προϊόντων
της βιομηχανίας, μπορεί να επιλέγει τη χρήση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ισχύουν στην βιομηχανία ή
την βιοτεχνία.
13) Είναι υποχρεωτική ή λογιστική χρήση ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ στην βιοτεχνία (με συνεργασία αρμόδιου ειδικού
κρατικού φορέα κοστολόγησης )όπου αναλυτικά περιγράφονται τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι αναλογίες
χρήσης τους, ανά μονάδα κάθε προϊόντος.
14) Κάθε βιοτεχνία, υποχρεούται προκειμένου να έχει
άδεια λειτουργίας, να διαθέτει μισθοδοτική ενημερότητα

Γ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1) Οι εγκαταστάσεις μιας βιομηχανικής μονάδας, εγκαθίστανται σε περιοχές όπου διαθέτουν επαρκώς τις αναγκαίες υποδομές. Εάν
είναι ωφέλιμη και αναγκαία η εγκατάσταση
βιομηχανικής μονάδας σε περιοχή όπου δεν
υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές, υπογράφεται υποχρεωτικά συμβόλαιο των φυσικών
φορέων με την Περιφέρεια ή το Κράτος, ένα
«ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εις το
οποίο προβλέπονται:
α) Η προετοιμασία και ολοκλήρωση από
το Κράτος ή τη Περιφέρεια των τεχνικών
και διοικητικών υποδομών που έχει ανάγκη
η μονάδα παραγωγής για τη λειτουργία της,
ως και οι πάσης φύσης παροχές προς αυτήν.
β) Οι σταθερές υποχρεώσεις της παραγωγικής μονάδας προς το κράτος και την κοινωνία για μια 8ετία τουλάχιστον, όπως: 1)
φόροι, 2) κοινωνική ευθύνη,
γ) Συνθήκες εργαζομένων, κλπ.
2) Η βιομηχανική μονάδα τηρεί λογιστικά
στοιχεία με ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣ.
Τα στοιχεία της κοστολόγησης μεταβιβάζονται άμεσα στην κρατική κεντρική υπηρεσία κοστολόγησης
3) Εάν ανεξέλεγκτες και μάλιστα διεθνείς
συνθήκες υποχρεώνουν τη βιομηχανική μονάδα να πουλά προϊόντα της κάτω του κόστους, το κράτος έχει τη δέσμευση να μειώσει ανάλογα όλες τις απαιτήσεις του.
4) Η φορολόγηση επιβαρύνει τη βιομηχανική μονάδα με ένα μικρό ποσοστό επί των
εσόδων, το μέγιστο 10%. Επί πλέον στα καθαρά κέρδη επιβάλλεται φόρος το μέγιστο
20%.
Εάν τα κέρδη επανεπενδύονται στην ίδια
τη μονάδα, επιβάλλεται φορολόγηση σε
αυτά μέχρι 10%.
5) Η άδεια λειτουργίας αναστέλλεται, εάν
δεν διαθέτει η μονάδα μισθοδοτική ενημερότητα. Επίσης ή άδεια λειτουργίας αναστέλλεται εάν ρυπαίνει το περιβάλλον, μη τηρώντας τις προδιαγραφές που περιλαμβάνει το
«Σύμφωνο Κοινωνικής Ευθύνης» που έχει
υπογράψει με την Περιφέρεια ή το Κράτος.
Για ζημιές που προέρχονται από τυχόν αναγκαία νόμιμη ή παράνομη ρύπανσή της, η
βιομηχανική μονάδα είναι υποχρεωμένη να
παρέχει ισοδύναμες υπηρεσίες αντιρύπανσης
ή αποζημιώσεις.
6) Απαράβατη αρχή της βιομηχανικής μονάδας είναι η αναγραφή πάνω στην επικαλούμενη ετικέτα κάθε προϊόντος, της τιμής
πώλησης του προϊόντος από τη μονάδα.την
αναλογία των χρησιμοποιουμένων υλικών,
ως και ένδειξη ασφάλειας και υγιεινής του
κάθε περιλαμβανόμενου υλικού και του τελικού προϊόντος. Επίσης τον τόπο προέλευσης
των υλικών και του τελικού προϊόντος ως και
ανάλογη πιστοποίηση της ετικέτας από αναγνωρισμένο διεθνή φορέα πιστοποίησης.
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Θα είναι τουλάχιστον αφελές να
πιστεύει ένας πολίτης ότι ο πλούτος
γιγαντώνεται με νόμιμους τρόπους.
Όλοι οι νόμοι ισχύουν για τους
ασθενέστερους και επιβάλλονται
σε αυτούς.
Οι ισχυροί οικονομικά, σύμφωνα
με το σκεπτικό και τους σχεδιασμούς τους, δημιουργούν μεγάλο
πλούτο με την ανοχή της κάθε
εξουσίας, η οποία πολλές φορές
νομιμοποιεί τις παράνομες πράξεις
με στοχευμένους νόμους και διατάγματα, ευνοώντας «μερικούς»
και όχι το σύνολο της κοινωνίας, με
τη δικαιολογία ότι ο πλούτος είναι
χρήσιμος στη χώρα.
Βέβαια δεν γίνεται λόγος για
ελέγχους.
Το δόγμα είναι η απόλυτη ελευθερία, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις.
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 προ-

σπαθώντας να μικροπλουτίσουν
αφήνουν ελεύθερους τους ισχυρούς να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά
δεν καταλαβαίνουν ότι οι ισχυροί
τελικά κλέβουν τον μικροπλουτισμό των πολιτών.
Ευτυχώς όπου υπάρχει Δημοκρατία, οι ασθενέστεροι μπορούν
να αμυνθούν με τα ίδια όπλα που
χρησιμοποιούν οι ισχυροί.
Θα προτείνουμε λοιπόν ένα ισχυρό όπλο το οποίο μπορούν, αν το
θελήσουν, οι πολίτες και οι πολιτικοί τους αντιπρόσωποι, να το
ενεργοποιήσουν προς όφελος των
κοινωνιών.
Αυτό είναι η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ.
Σύμφωνα με την κοστολόγηση όλα τα εμπορεύσιμα προϊόντα
πρέπει να γράφονται αναλυτικά σε
τιμολόγια και στη συνέχεια σε λογιστικές καταστάσεις.
Σήμερα αναγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις μόνο το σύνολο του τιμολογίου και όχι κάθε ένα
προϊόν που περιέχεται μέσα στο
τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται λογιστικά τα προιόντα
και η πορεία τους.
΄Ετσι με την αναλυτική καταγραφή 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
οποίο μπορεί έτσι να γνωρίζει όλα
τα προϊόντα που χρησιμοποιεί κάθε
επιχείρηση και την αξία τους, αλά
και όλα τα προϊόντα που πούλησε
η επιχείρηση.
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.
Γιατί άραγε στη σκιά πολλών
νόμων, μας έχουν όλους να λειτουργούμε χύμα; Μήπως για να δημιουργούμε τον πρόσκαιρο μικροπολιτισμό μας, εγκαθιστούμε ένα
παγκόσμιο σύστημα πανίσχυρων
οικονομικών δυνάμεων, οι οποίες
τελικά μας εκμεταλλεύονται;
Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι’
αυτό.

ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Το χρήμα διευκολύνει όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου, γιατί μεταφέρεται και κρύβεται εύκολα σε αντίθεση με άλλες αξίες όπως
είναι η γη, τα εμπορεύματα, τα μηχανήματα, τα
προϊόντα κλπ.
Την δυνατότητα του κάθε ανθρώπου να μεταφέρει και να κρύβει ή να φυλάσσει χρήμα,
την οργάνωσαν ειδικοί έμπειροι στις χρηματοπιστωτικές εργασίες και νόμιμα την διευκολύνουν,
ιδρύοντας θεσμικά α) χώρους φύλαξης χρημάτων όπως τα Ταμιευτήρια, Θυρίδες κλπ, β) διαδρόμους διακίνησης αυτού όπως εμβάσματα,
επενδύσεις, χρηματιστήρια και γ) χώρους απόκρυψης αυτού, όπως ανώνυμες μετοχές και άλλα
αξιόγραφα, αλλά και φυσικούς χώρους, όπως
πραγματικά ή εικονικά κράτη απόκρυψης και μη
φορολόγησης του πλούτου και των ιδιοκτητών
αυτού.
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
και η φορολόγηση να αποφευχθεί.

Όλοι οι κοινωνικοί εκπρόσωποι έχουν αποδεχτεί την ύπαρξη παράνομου χρήματος, του
οποίου ο τρόπος απόκτησης, δεν είναι νόμιμος
ή πολλές φορές είναι απάνθρωπος και όχι μόνο
έχουν αποδεχτεί την ύπαρξη αυτού του χρήματος που παράνομα έχει αποκτηθεί (ονομάζεται
μαύρο χρήμα) αλλά και έχουν νομιμοποιήσει την
φύλαξη και την διακίνηση του και αυτή τους η
συμπεριφορά τους κατατάσσει στην κατηγορία
των ηθικών αυτουργών.
Παράλληλα βέβαια, η κοινωνική ηθική, επιτάσσει την οργάνωση δράσεων, για να αποκαλυφθούν οι έχοντες αποκτήσει με παράνομο τρόπο

χρήματα, ώστε να φορολογήσουν τουλάχιστον
τα χρήματα αυτά και σε σπάνιες περιπτώσεις να
τα κατάσχουν.
Η διαχρονικά όμως θεσμική καθιέρωση και
αποδοχή της παράνομης απόκτησης και φύλαξης
χρήματος, διαπλάθει τους ανθρώπους και τον
χαρακτήρα τους και επιβάλλεται στις κοινωνίες,
η μύηση της αποδοχής, ότι ο τρόπος απόκτησης του χρήματος ναι μεν πρέπει να ελέγχεται
αλλά παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε τον κατέχοντα τα μαύρα χρήματα και
συνήθως να τον αναγνωρίζουμε ως σεβαστό κοινωνικό πρόσωπο, όταν η διάθεση των χρημάτων
του ή μέρος αυτών έχει μία χρησιμότητα για την
κοινωνία ή μέρος αυτής.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις συμβαίνουν σε
όλες τις κοινωνίες με διάφορες εφαρμογές που
έχουν επινοηθεί.
Δεν είναι όμως σωστό να τρέχει το βρώμικο νερό που πίνουμε από το ποτάμι και
να μην βάζουμε φίλτρα καθαρισμού του,
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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ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Το δίκαιο είναι ένα φυσικό αίσθημα των πολιτών κάθε κοινωνίας και είναι το ίδιο σε όλο τον
κόσμο.
Με αυτό το αίσθημα ο κάθε πολίτης διακρίνει
την αδικία, την εκμετάλλευση, τη προσβολή, τη
περιφρόνηση, κλπ.
Η δικαιοσύνη είναι οι νόμοι τους οποίους καθιερώνουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας,
σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των λειτουργών
της δικαιοσύνης, Μία αυτονόητη ερώτηση είναι :
γιατί διευκρινίζουμε τι είναι δίκαιο και τι δικαιοσύνη; Δεν είναι το ίδιο; Η απάντηση είναι δύσκολη
δυστυχώς, αλλά αναγκαία καμιά φορά και μπορούμε να πούμε ότι όχι δεν είναι το ίδιο πάντα.
Το δίκαιο είναι όμοιο για όλους, είναι η φυσική
αίσθηση του κάθε ανθρώπου.
Η δικαιοσύνη προσπαθεί ίσως όσο μπορεί, να
δημιουργεί συνεχώς νόμους και διοικητικές ή
δικαστικές αποφάσεις για να νομιμοποιήσει τις
πράξεις όλων των ανθρώπων που δεν αντιτίθενται στο δίκαιο, αλλά συνήθως νομιμοποιούν τις
ενέργειες κάποιων ανθρώπων, που είναι συχνά
βλαβερές για άλλους ανθρώπους.
Για παράδειγμα, αν νομιμοποιηθεί με νόμο μια
ενέργεια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι επηρεάζουν ή καταστρέφουν τη λειτουργία της φύσης
από την οποία ζουν άλλοι άνθρωποι, τότε αυτοί

αδικούνται.
Είναι όμως δυνατόν να μη βλάπτεται ποτέ κανείς;
Εάν υπεράνω όλων ισχύουν οι φυσικοί κανόνες
του δικαίου, απαντούμε μετά βεβαιότητας ΝΑΙ.
Διότι και εάν βλάπτεται με ένα Νόμο μια ομάδα
πολιτών, ένας ολοκληρωμένος νόμος κάτω από
την ισχύ του φυσικού δικαίου, πρέπει να προβλέπει και την αποκατάσταση όσων τυχόν βλάπτονται με αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη.
Πέραν όμως αυτού, εάν ένας νόμος βλάπτει
γενικότερα ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ή
όλη την κοινωνία, οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να
έχουν το δικαίωμα να προτείνουν ομαδικά έναν
άλλο νόμο, πιο ωφέλιμο για το ίδιο θέμα στην
κοινωνία.
Θεωρούμε ότι η νομοθετική Βουλή έχει το δικαίωμα και την αποστολή να νομοθετεί και αυτό
το δικαίωμα, της το έχει εκχωρήσει ο λαός, έστω
με μια μερική ή γενικότερη πλειοψηφία, αλλά ο
ίδιος ο λαός δεν πρέπει να χάνει το δικαίωμα
να προτείνει νόμους, τους οποίους, θα εγκρίνει ή
όχι η νομοθετική Βουλή, ή η αρμόδια εκλεγμένη
Αρχή.
Ο λαός έχει και αισθητήριο, εμπειρία και την
σοφία της καθημερινότητας με το κοινό φυσικό
του ένστικτο κατέχει κοινές παραδοχές, οι οποί-

ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ες όταν λειτουργούν φέρνουν περισσότερη κοινωνική ευτυχία, πρόοδο και δημιουργία. Με οργανωμένο λοιπόν τρόπο, ο λαός επιβάλλεται να
παρεμβαίνει. ΄Όχι τόσο για να αποφασίζει, αλλά
κυρίως για να υποχρεώνει τους Νομοθέτες να του
εξηγούν αναλυτικά και να τον λαμβάνουν πολύ
σοβαρά υπ’ όψιν.
Η παρέμβαση όμως των πολιτών δεν είναι αρκετή μόνο για τη Νομοθεσία.
Το κοινωνικό αισθητήριο, η γνώση των κοινωνικών διεργασιών, των ηθών και των εθίμων, συνοδευόμενα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία που κατέχουν οι πολίτες, πρέπει να διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο και στα κάθε μορφής
δικαστήρια, όπου μαζί με τους λειτουργούς της
δικαιοσύνης θα αποδίδουν ικανοποιητικότερα για
το δημόσιο κοινό αίσθημα.
΄Όλα όμως τα παραπάνω θα μπορούν να
υλοποιηθούν μόνο εάν οι νόμοι υπακούουν στις
υπέρτατες αρχές του δικαίου, δηλαδή του φυσικού αισθήματος των πολιτών.
Αυτές οι απαραβίαστες και αναμφισβήτητες ΑΡΧΕΣ πρέπει να αποτελούν ένα σύντομο περιληπτικό Σύνταγμα.
Η πολυνομία είναι δείγμα κακοδιοίκησης και διαφθείρει την πολιτεία.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 4

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 δαπάνες της κοινωνίας 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.
Απαλλαγή φόρων μπορεί να αποφασίζει η Νομοθετική
Αρχή είτε για μικρά εισοδήματα, είτε για δημιουργούς και
παραγωγούς νέων προϊόντων, είτε για επανεπένδυση κερδών στην ίδια περιοχή, είτε για κέρδη που διανέμονται σε
εργαζομένους, ή ομάδες πολιτών με ειδικές ανάγκες.
Καταργείται η φορολογία σε είδη μαζικής κοινωνικής κατανάλωσης που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση μιας
ανεκτής επιβίωσης και για το σκοπό υποστήριξης ασθενέστερων ομάδων - πολιτών, με αντισταθμιστική συμπαράσταση σε μειονεκτούντες από την άνιση μεταχείριση του
Κράτος, των Περιφερειών και Δήμων.
Έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν μόνο προϊόντα πολυτελείας
και μη αναγκαία για την επιβίωση.

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Η παραμονή στην ίδια θέση Διευθυντού σε
τμήματα όλων των υπηρεσιών, δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) 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.
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 των υπηρεσιακών εξετάσεων
2) Η βαθμολογία ειδικών γραπτών εξετάσεων για υπηρεσιακά γνωστικά
θέματα
3) Αιτιολογημένες κοινές προτάσεις του συνόλου των λειτουργών του
τομέα ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α
4) Ιστορικό παρατηρήσεων των πολιτών κατά την διάρκεια όλης της πορείας του, με την αντίστοιχη έκθεση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης παραπόνων.
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Η ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η ζητιανιά 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 προτά-

σεις.
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 ανίκητο πλούτο.
Την ανθρωπιά μας.
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

Πάντων χρημάτων μέτρον Άνθρωποι

ΠΡΩΤΑΓΌΡΑΣ

ΑΙΤΙΕΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

ΜΟΡΦΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

- Υλιστική εποχή (κυριαρχία έχειν
και όχι είναι)
- Έλλειψη υψηλών ιδανικών
- Καταναλωτισμός
- Έλλειψη ελεύθερου χρόνου
- Κακή παρεχόμενη παιδεία
- Αστικοποίηση, απομάκρυνση
από την φύση
- Ατομικισμός
- Δυσλειτουργία θεσμών, οικογένειας, οικογένειας, δημοκρατικών.

- Κλασσικός (αρχαίας Ελλάδας καλός και αγαθός πολίτης)
- Αναγεννησιακό; - Ευρωπαικός,
Πανεπιστήμων άνθρωπος, π.χ.
Λεονάρντο Ντα Βίντσι
- Σύγχρονος, ο άνθρωπος καθαυτή αξία, σκοπός όχι μέσον
- Φιλολογικός ή εκπαιδευτικός,
(μόρφωση με βάση τα κλασσικά
γράμματα)
- Κοινωνικός ή ηθικός, (πίστη
στην ιδέα και την αξία του ανθρώπου)
- Χριστιανικός (ο Θεός κέντρο του
κόσμου και ο άνθρωπος εικόνα
του)

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ
ΙΔΕΩΔΗ

-βία, εγκληματικότητα, πόλεμοι
- παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- Επίταση υλισμού
- έλλειψη σεβασμού στην παράδοση
- κρίση θεσμών, οικογένειας, δημοκρατικών
- υπέρμετρη στήριξη του ανθρώπου σε επιστήμη, τεχνολογία
- ύβρις
- ανισότητες κοινωνικές, οικονομικές
- αλλοτρίωση

- Υλικά, τήρηση του μέτρου στις
ανάγκες και τις απολαύσεις
- Πνευματικά, Χρέος η καλλιέργεια
της λογικής και του πνεύματος
- Ηθικά, ανάπτυξη της ηθικής είδησης και ευθύνης
- Κοινωνικά, Εξύψωση και ευημερία του κοινωνικού συνόλου
- Πολιτικα, Πολιτικοποίηση, υπέρβαση εγωιστικών και ορμών και
τάσεων
- Συναθσθηματικά, Ανυστεροβουλη αγάπη προς τον άνθρωπο (ανθρωπιά)

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. Κρίνετε τις πράξεις τους
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.

ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, επιδιώκοντας να διαφοροποιηθούν και να προσελκύσουν καταναλωτές, προωθούν προιόντα που αποπνέουν παράδοση.
Οι μικροί παραγωγοί τροφίμων και ποτών έχουν μέλλον.
Η τάση των καταναλωτών για προιόντα που αποπνέουν παράδοση από
την μία και η ανάγκη των μεγάλων δικτύων κερδίσουν το στοίχημα του
ανταγωνισμού μέσα πό την διαφοροποίηση, στρώνουν τον δρόμο για την
ανάπτυξη τους. Κάποτε το «ράφι» φάνταζε άπιαστο όνειρο για τους μικρούς, οι οποίοι σήμερα όχι μόνο μπορούν να εξασφαλίσουν την είσοδο
τους με προνομιακούς όρους, αλλά τα ίδια τα σούπερ μάρκετ είναι αυτά
που συνήθως τους χτυπούν την πόρτα.
Υπολογίζεται ότι περίπου 200 «μικροί» δίνουν το παρών σε όλες τις
αλυσίδες σουπερ μάρκετ και σε κατηγορίες όπως τυροκομικά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, ζυμαρικά, όσπρια και αρτοσκευάσματα, πραγματοποιώντας διόλου ευκαταφρόνητες πωλήσεις.
Συμβαίνει επίσης να βλέπουν τα προιόντα τους και σε αγορές του εξωτερικού, όταν αλυσίδες συνδέονται με ξένα δίκτυα ή διατηρούν παρουσία
εκτός συνόρων.
Οι καταναλωτές, τα τελευταία χρόνια, «χορτασμένοι» από τα πολυάριθμα προιόντα που μικρές αποκλίσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους, αρχίζουν να αναζητούν κάτι το διαφορετικό και να έλκονται από προιόντα που
«μυρίζουν» παράδοση.
Η τιμή εδώ δεν παίζει ρόλο. Τούτη την φάση των καταναλωτών δεν
αφήνουν ανεκμετάλλευτη τα σουπερ μάρκετ, αντιθέτως κάνουν ότι μπορούν για να την ενισχύσουν. Ο ανταγωνισμός είναι οξύτατος στο λιανεμπόριο τροφίμων και στη μάχη διατήρησης ή αύξησης των μεριδίων οι
αλυ΄σιδες αντιλαμβάνονται ότι από τα καλύτερα όπλα στα χέρια τους
είναι η διαφοροποίηση: Το κάτι παραπάνω ή το κάτι ιδιαίτερο που θα
προσφέρουν στον καταναλωτή σε σχέση με τον ανταγωνιστή τους.
Προτιμήστε τα ντόπια
«Οι μικροί παραγωγοί έχουν μέλλον.
Όμως, δεν ξέρουν να προσεγγίσουν τα σουπερ μάρκετ και συνήθως
εμείς ψάχνουμε για να τους βρούμε, αφού υπάρχει και ένας ολόκληρος
μύθος γύρω από τις αλυσίδες, και εμείς ίσως καμιά φορά δεν είμαστε αρκετά έξυπνοι για να αντιληφθούμε την ευκαιρία», τονίζει ο κ. Αριστοτέλης
Παντελιάδηςιευθύνων σύμβουλος της My Market, η οποία έχει σε εξέλιξη
πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών παραγωγών.
ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο πολιτισμός έχει ως βασικό συστατικό την λέξη «πόλις»
η οποία ανάγεται στο ρήμα «πελω» που σημαίνει συναναστρέφομαι και συμβιώνω. Άρα βασικό χαρακτηριστικό του
πολιτισμού είναι η διάθεση του ατόμου για «ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ» με την αποδοχή της θεμελιώδους αρχής της εξέλιξης της ευγενούς συμπεριφοράς και της εξωτερίκευσης της
ηθικής του ατόμου
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.

τά τις εκλογικές διαδικασίες, θα κληρώνονται, χωρίς να χρειάζεται η πρόταση κανενός κόμματος και
ως κληρωτοί θα γίνονται μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο ή τη Βουλή της Περιφέρειας.
- Ειδικές επιτροπές θα επεξεργάζονται και θα
εισηγούνται όλα τα θέματα που εισέρχονται για
έγκριση ή όχι σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο ή Περιφερειακή Βουλή. Στις επιτροπές αυτές συμμε-
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Η Αρετή είναι ανώτερη από τον πλούτο και χρησιμότερη από την υψηλή καταγωγή. Γιατί όσα είναι αδύνατα για τους άλλους, αυτή τα καθιστά δυνατά.
ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ο δάσκαλος με την ευαισθησία και τη διάκριση που πρέπει να τον χαρακτηρίζει, εμπνέει
τον μαθητή, μπαίνει μέσα στην ψυχή του για να βγάλει τις πιο μεγάλες δυνάμεις που
κρύβονται εκεί. Θέλει χρόνο, αφοσίωση. Χρήζει αγωγής που να οδηγεί σε αξίες. Ένας
δάσκαλος απολογείται:
«Αν ακολουθώ το ημερήσιο πρόγραμμα διδακτέας ύλης γίνομαι υποκριτής στη σχέση
με τους μαθητές μου, πλήττοντας την ηθική μου. Τα παιδιά αυτά γίνονται αδιάφορα, ασυγκίνητα λόγω του κενού της διδαχής, επομένως συμμετέχουν χλιαρά, χωρίς παλμό. Αφού
τις προτάσεις των δασκάλων, το Υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη, ας μας ελευθερώσει, να
μας δείξει εμπιστοσύνη και δύο ώρες την ημέρα να είμαστε μαζί με τους μαθητές μας με
ελεύθερο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα θα δείξουν».
ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Με την συνέπεια μου κέρδισα την εμπιστοσύνη των συνανθρώπων 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 καταδικάζεται από τον νόμο και την κοινωνία, σε υποχρεωτική Κοινωνική Υπηρεσία, ως ποινή και μάλιστα βαρύτερη, όταν ο λόγος του ανθρώπου
είναι δημόσιος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

τέχουν ως μέλη, εκλεγμένοι εκπρόσωποι για τον
σκοπό αυτό, των επαγγελματικών συλλόγων και
πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο ή την περιφερειακή Βουλή.
Πρέπει να είναι ο ίδιος ο λαός πολύπλευρα αντιπροσωπευτικά παρών σε όλα και όχι

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 31/1/2017. Τα θέματα αυτά είναι:
1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ			
ΠΑΙΔΕΊΑ
2. ΚΡΑΤΟΣ				
ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ
3. ΑΓΟΡΑ				
ΕΡΓΑΣΊΑ
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ			
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΌΣ
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ			
ΠΛΟΥΤΙΣΜΌΣ
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: Α) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Β) ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, 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 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 1.560 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1. 800 € - KOYMΠΑΡΑ………
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/.

μόνο οι πολιτικοί αντιπρόσωποι, διότι όταν
τους αφήνει ο λαός μόνους, γίνονται ανίσχυροι και ευάλωτοι και υπάκουοι απέναντι
στους ισχυρότερους και οι ίδιοι αρέσκονται
να φαίνονται ισχυροί στον λαό, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσον.

ΣΗΜΕΊΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΈΝΤΥΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑΣ
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
• Βρύσσες Αποκορώνου καφετέρια LA LUNA κ. Γιάννης Κασαπάκης τηλ 2825051500
• ΚΤΕΛ Χανίων
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Σπήλι καφέ ΣΠΗΛΙ, κ. Στέλιος Κουνδουράκης τηλ. 6972311268
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 βιολογικά προϊόντα ΒΙΟΣΑΝΤΕ κ. Γιάννης Βιανιτάκης τηλ. 6988752843,
2842029292
• 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

