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Δημοκρατία για όλους
«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ,
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΑΓΑΠΑΜΕ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΑΠΙΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΔΩΡΙΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ,
ΑΛΛΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ».
Μια νέα ευκαιρία είναι μια νέα τροποποίηση του
Συντάγματος.
Έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις για να προσαρμόσουν στα νέα δεδομένα το υπάρχον Σύνταγμα.
Τις μέρες μας η Κυβέρνηση και η Βουλή άρχισαν διαβουλεύσεις για μια νέα τροποποίηση του
Συντάγματος και έδωσαν την ευκαιρία να στείλουν
τουλάχιστον τις απόψεις και προτάσεις τους οι πολίτες.
Ιστορικά το Σύνταγμα θεμελιώνει ένα σύστημα
εξουσίας που διαχειρίζεται τον τρόπο ζωής και το
μέλλον ενός λαού.
Το Σύνταγμα λοιπόν μεριμνά για την καθιέρωση
του συστήματος εξουσίας ή για την καθιέρωση της
ανθρώπινης φύσης στη λειτουργία της εξουσίας;
Νομίζουμε ότι η ανθρώπινη φύση είναι στο περιθώριο. Για το λόγο αυτό υπάρχει ασύδοτα πλέον, ο
εκφυλισμός των ανθρώπων, ο μηδενισμός της ποιότητας ζωής και η οικονομική φτωχοποίηση, γιατρικό
της οποίας είναι ο Δανεισμός και η παραοικονομία.
Η εφημερίδα «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν, για να φέρει στη δημό-

σια συζήτηση του καφενείου και άλλων χώρων, το
διαφορετικό που στηρίζεται στην ανθρώπινη φύση,
ώστε να γίνεται διάλογος, με σκοπό να εξελιχθεί το
παλιό που μεριμνά για το σύστημα εξουσίας με το
νέο θα μεριμνά πρώτα γα την ανθρώπινη φύση,
πάνω στην οποία θα στηρίζεται το σύστημα εξουσίας, γιατί τα άτομα υπακούουν τους δυνατούς, αλλά
σέβονται μόνο τους δίκαιους.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, υπάρχουν προτάσεις για νέους νόμους που έχουν γραφτεί εδώ και ένα χρόνο και έχουν κερδίσει θετικά
σχόλια από τους χιλιάδες αναγνώστες τους.
Τις προτάσεις αυτές τις ξαναπαρουσιάζουμε
για να διαβαστούν και πάλι και όποιος τις πιστεύει να τις στείλει στην αρμόδια επιτροπή που επεξεργάζεται την τροποποίηση του Συντάγματος
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κυβέρνησης,
www.syntagma-dialogos.gov.gr, ή στην εφημερίδα
μας, email: k.kainotomia@gmail.com ή στο fax
2831023392.
Το μωρό όταν κλάψει, η μαμά του δίνει γάλα. Δε
χρειάζεται εμείς να κλάψουμε αν και είμαστε πολύ
στενοχωρημένοι.
Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να πούμε τη γνώμη
μας και μάλιστα τώρα που μας τη ζητούν.
Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν αυτά που θα ζητήσουμε. Σημασία έχει να πούμε αυτά που θέλουμε.
Διότι αν θέλουμε να γίνουν πράξη αυτά που προτείνουν οι πολίτες, πρέπει να ασχοληθούν οι πολίτες
με τα κοινά, τουλάχιστον τον ελεύθερο χρόνο τους,

αλλά με αποφασιστικότητα.
Και τότε μόνο θα έρθει το καινούργιο, που θα
βασίζεται στην ανθρωπιά.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

«ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΟΤΑΝ ΔΡΟΜΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ»

«ΚΑΛΕΣΜΑ»
Η εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
μέσα στα πλαίσια του διαλόγου για την τροποποίηση του Συντάγματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συζητήσουν και να καταθέσουν
τις απόψεις τους, σε μια ανοικτή συζήτηση
που θα γίνει στις 20 Αυγούστου 2017, ημέρα
Κυριακή και ώρα 17.30, στην ιδιαίτερη αίθουσα του παραλιακού κέντρου εστίασης «ΓΙΑΛΟΣ», στην οδό Σταμαθιουδάκη 75.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά λόγω
του χώρου είναι χρήσιμο όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή να επικοινωνήσουν με
τον υπεύθυνο της εφημερίδας, κ. Δημήτρη
Ηλιάκη, τηλ. 6974322338.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Είναι ίσως το πιο απελπιστικό συναίσθημα του πολίτη, όταν γίνεται ένας οπαδός και δεν καθιερώνεται
ως ένας φίλαθλος της κοινωνικής λειτουργίας.
Οι εκλεγμένοι λοιπόν πολιτικοί εκπρόσωποι, ζώντες συνήθως μακριά από την καθημερινότητα, θεωρούν τους εαυτούς τους σοφότερους και σωστότερους των πολιτών και αποφασίζουν ερήμην των
πολιτών, ψηφίζοντας νόμους, (συνήθως χωρίς να
του διαβάσουν) που αφορούν την καθημερινότητα
των πολιτών (χωρίς καν να μελετήσουν τις επιπτώσεις στους πολίτες).
Οι νόμοι λοιπόν είναι το αντικείμενο που πρέπει να
συζητούν οι πολίτες και όχι να αναλίσκονται με το
ποιος πολιτικός είναι καλλίτερος ή πιο κόμμα ωφελιμότερο.
Τότε όλα τα κόμματα, ανεξάρτητα ιδεολογίας, θα
υποχρεωθούν να νομοθετούν με γνώμονα τον υπέρτατο νόμο της ανθρωπιάς, πάνω στον οποίο υποχρε-

ωτικά πρέπει να κτίζεται κάθε νόμος.
Μόνο τότε θα επικρατήσει το πανανθρώπινο δίκαιο
ως βάση κάθε νομοθεσίας και αυτής της δικαιοσύνης.
Οι πολίτες λοιπόν, στην παρέα τους με γνωστούς
και φίλους να συζητούν νόμους, να λένε τις απόψεις
τους για τους νόμους και να έχουν θάρρος να δημοσιεύουν τις απόψεις τους.
Με τα δημοσιεύματα αυτά να ζητούν να πάρουν
δημόσια θέση στο κάθε που θέτουν, οι εκπρόσωποι
βουλευτές τους.
Ο βουλευτής υποχρεούται και να απαντήσει, αλλά
και να προωθήσει στα όργανα του κόμματός του τις
απόψεις ομάδας πολιτών.
Τότε όλοι θα γνωρίζουν ποιοι βουλευτές ή ποια
κόμματα ενδιαφέρονται για τις απόψεις τους, ποιοι
συμφωνούν ή όχι και αιτιολογούν τη θέση τους δημόσια και οι πολίτες κρίνουν σωστά και ενημερωμένα.
Οι παραπάνω ενέργειες των πολιτών είναι η ουσία

της δημοκρατίας και δεν μπορεί κανείς να την υποτιμήσει.
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κρίνουμε ουσιαστικά και τους βουλευτές μας ή τους δημοτικούς ή
περιφερειακούς συμβούλους.
Τότε και μόνο κρίνονται σωστά, με διαφάνεια για
τις ενέργειες και τις θέσεις τους.
Τότε οι βουλευτές θα έχουν λόγο δοσμένο από
τους πολίτες και δεν θα είναι υποχρεωμένοι εν ονόματι της «κομματικής πειθαρχίας» να ψηφίζουν και να
ψηφίζονται εν απουσία τους νόμοι που αφορούν τους
πολίτες που τους ψήψισαν.
Τότε μόνο θα σταματήσει το αστείο, που μόνο σε
μερικά νομοσχέδια το μεγαλόκαρδο κόμμα τους, τους
δίνει το δικαίωμα να ψηφίσουν «κατά συνείδηση».
Γιατί τα άλλα νομοσχέδια τα ψηφίζουν μόνο πειθαρχώντας στην επιθυμία τους να είναι βουλευτές ενός
κόμματος.
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Ασφαλιστικό: Και όμως λύση υπάρχει
ΚΑΙ όμως, εναλλακτική λύση υπάρχει. Η
λύση αυτή εφαρμόζεται ήδη σε μερικά κράτη
με επιτυχία εδώ και 40 χρόνια.
Το υπάρχον Ελληνικό σύστημα βασίζεται
στην αναδιανομή των εισφορών των ενεργών
εργαζομένων στους συνταξιούχους, δηλαδή
αυτοί που εργάζονται σήμερα πληρώνουν για
αυτούς που είναι σήμερα συνταξιούχοι.
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 το παρακάτω παράδειγμα:
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 252.000 €
στο τέλος της 35ετιας. Το ποσό των 252.000
€ παραμένει δεσμευμένο για τον υπόλοιπο βίο
και αυτό συνεχίζει να τοκίζεται, ο συνταξιούχος θα εισπράττει και τους τόκους. Με αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνουμε μία σύνταξη ύψους
1.330 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.
Εφόσον βέβαια κάποιος επιθυμεί να εργαστεί
για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, θα συνεχίσει
να καταβάλει τις εισφορές και αντίστοιχα θα
αυξάνεται η σύνταξή του. Μπορεί επίσης να
επιλέξει να αυξήσει τις εισφορές του για τον
ίδιο σκοπό χωρίς όμως ο εργοδότης να είναι
αναγκασμένος να εισφέρει και αυτός το επιπλέον ποσό.
Τίθεται βέβαια το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή συντάξεις αναπήρων, χρόνια ανέργων, χηρείας κα.
Στο παραπάνω παράδειγμα οι εισφορές κα-

«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».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ο άνθρωπος, ως πολίτης, δεν πρέπει να είναι
υποκείμενο βοήθειας, αλλά Σεβασμού.
Δεν πρέπει να δέχεται να ζει κάτω από την
κάθε απόφαση συμπόνιας, αλληλεγγύης, 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 κλινική, τον
γιατρό ή το νοσοκομείο, τα οποία πρέπει να
έχουν αναρτημένο τιμολόγιο για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν.

τατίθενται από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη για 35 χρόνια και η εκταμίευση της σύνταξης
είναι επίσης υπολογισμένη για 30 ακόμη χρόνια.
Δηλαδή, εάν κάποιος αρχίσει να εισφέρει εργαζόμενος από τα 25 του χρόνια, τότε θα βγει
στην σύνταξη στα 60 με το προαναφερόμενο
ποσό που θα εισπράττει μέχρι τα 90 του χρόνια. Όμως, επειδή το σύνηθες προσδόκιμο ζωής
είναι μικρότερο εάν υποθέσουμε ότι κάποιος
απεβίωσε στα 80, ουσιαστικά θα παραμένει
ανείσπρακτη μία σύνταξη 10 ετών η οποία δε
θα χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο και τους
κληρονόμους του αλλά θα διοχετευθεί σε ένα
κρατικό κοινωνικό λογαριασμό για την κοινωνική πολιτική όπως χηρείας, αναπηρίας, ανεργίας,
κλπ.
Ο κοινωνικός λογαριασμός του Κράτους, εάν
είναι ελλειμματικός τότε έρχεται το Κράτος να
καλύψει το έλλειμμα.
Τέλος, παραμένει το θέμα των παρόντων συνταξιούχων. Όπως είπαμε και παραπάνω, οι σημερινοί συνταξιούχοι χρηματοδοτούνται με τις
εισφορές των σημερινών εργαζομένων. Γι’ αυτό
το λόγο, στη μεταβατική περίοδο από την στιγμή που οι νεώτεροι και μελλοντικοί εργαζόμενοι
εισφέρουν μόνο για την δική τους σύνταξη, θα
δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο οι εισφορές δεν χρησιμοποιούνται εξ’ ολοκλήρου για την
αποταμίευση αλλά μόνο ένα ποσοστό τους, της
τάξεως 50% αρχικά και αυξανόμενο κατά 2,5%
ανά έτος έτσι ώστε σε βάθος 20ετίας να εφαρμοστεί πλήρως το παραπάνω σύστημα. Όμως,
η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι επαρκής και
θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα αποθεματικά και να αξιοποιηθεί η περιουσία
των ασφαλιστικών ταμείων στο έπακρο.
Με αυτόν τον τρόπο, πρώτον όλοι θα γνωρίζουν και θα μπορούν να υπολογίσουν εξ’ αρχής
τη σύνταξή τους, δεύτερον θα μπορούν να ορίζουν το ύψος αυτής και τρίτον δεν θα υπάρχει
πια εισφοροδιαφυγή (παράνομη εργασία) καθώς όσα χρήματα εκταμιεύει ο κάθε εργαζόμενος θα γυρνούν αποκλειστικά στον ίδιο και σε
κανέναν άλλο.
Εν κατακλείδι, προτείνουμε ένα σύστημα,
απλό και αποτελεσματικό προς όφελος όλων,
στο οποίο το κράτος έχει ελάχιστη και αποτελεσματική διαχειριστική εμπλοκή.

ΓΝΩΜΙΚΟ
«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΩΝ ΣΕ ΟΛΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ,
ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΟΝΟΥΣ,
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ».
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Σχέση πολίτη - κράτους
εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο πολίΓια να γίνει ισχυρή η σχέση Πολίτη- Κράτους
της δικαιούται να ενεργεί ως να έλαβε θετική
πρέπει και τα δύο μέλη να το θέλουν και να
απάντηση.
μπορούν να υποστηρίξουν την σχέση τους.
2) Σε κάθε υπηρεσιακό κατάστημα θα υπάρΤο Κράτος και οι λειτουργοί του πρέπει να
χει κυτίο παρατηρήσεγνωρίζουν τους Νόμους
«ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΟΥΝ ΜΕ
ων των πολιτών και πακαι τις Κρατικές Διατάράλληλα θα λειτουργεί
ξεις ώστε υπεύθυνα να
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΙειδική ιστοσελίδα για
ανταποκρίνονται στον
ΜΩΡΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
τον ίδιο σκοπό.
πολίτη.
Σ’ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ».
Η αξιολόγηση των
Χρειάζεται απλή βούπαραπόνων των πολιληση όλων για να κατών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της κάθε
θιερωθεί το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ όπως παρακάτω και
Περιφέρειας, στην οποία θα συμμετέχουν εκενδεικτικά προτείνουμε:
πρόσωποι εκλεγμένοι της μειοψηφίας και της
1) Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρπλειοψηφίας της περιφερειακής Βουλής, λειμόδια υπηρεσία να απαντά σε προκαθορισμένο
τουργοί των κρατικών υπηρεσιών της Περιφέχρόνο, εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα,
ρειας, εκπρόσωποι ειδικά εκλεγμένοι των επαγμε νομοθετική αναφορά είτε είναι θετική είτε
γελματικών επιμελητηρίων και της ομοσπονδίείναι αρνητική απάντηση. Εάν δεν απαντηθεί

ας εργαζομένων και δύο (2) κληρωτοί πολίτες.
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.

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.
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

«ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ
ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ
ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥ»

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
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
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
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 (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, ή 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 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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Ανώτατη Ελεγκτική Εξουσία
Προτείνει ο
ΒΑΣΊΛΗΣ ΑΪΒΆΤΣΗΣ
Περιγραφή πρότασης.
Αιτιολογία: Κάθε φορά που είχαμε αλλαγή κόμματος στην εξουσία, η νέα κυβέρνηση το πρώτο που
ανακοίνωνε ήταν, ότι παρέλαβε άδεια ταμεία και καμένη γη, η απερχόμενη κυβέρνηση το αμφισβητούσε, κανείς δεν ήξερε τι πραγματικά συνέβαινε στα
ταμεία του κράτους και το κακό συνεχιζόταν ώσπου
φτάσαμε στην εθνική καταστροφή. Εάν και τώρα
δεν παραδειγματιστούμε, από το κακό που πάθαμε, για να αναλογιστούμε τι πρέπει να κάνουμε για
να μην βρεθούμε ποτέ στο μέλλον σε μια παρόμοια
κατάσταση δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε λογικά όντα.
Αναβάθμιση Δημοκρατίας – ανωτάτη ελεγκτική εξουσία:
Η δημοκρατία γεννήθηκε στη χώρα μας και εμείς,
ως απόγονοι των εμπνευστών της και κάτοχοι των
πνευματικών δικαιωμάτων, έχουμε το δικαίωμα να
προχωρήσουμε στην αναβάθμισή της, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των καιρών.
Λαϊκή απαίτηση είναι, να θεσμοθετηθεί μία νέα

εξουσία η οποία θα αποτελέσει τον τέταρτο πυλώνα
της δημοκρατίας και θα είναι ανεξάρτητη και υπεράνω των υφιστάμενων τριών εξουσιών δηλ της
εκτελεστικής της νομοθετικής και της δικαστικής,
με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών
του κράτους.
Επιτροπή ελέγχου των οικονομικών
του κράτους. Σύνθεση – Αρμοδιότητες.
Συγκρότηση ειδικής επιτροπής τα μέλη της οποίας θα ορίζονται από τα κόμματα που συμμετέχουν
στην βουλή. Κάθε κόμμα (και το κυβερνών) ορίζει
ένα μέλος. Η κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται. Όλα
τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να είναι μαθηματικοί (όχι οικονομολόγοι) με άριστες γνώσεις στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που εφαρμόζονται στα υπουργεία και ειδικά στο οικονομίας και
οικονομικών και να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό εδρών που
κατέχει στην βουλή το κόμμα τους. Η επιτροπή θα
υπάγεται στην νέα ελεγκτική εξουσία στην οποία θα
μπορούν να ενταχθούν και άλλες, παρόμοιες, επιτροπές. Κύρια αρμοδιότητα της επιτροπής θα είναι ο
τακτικός έλεγχος της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας, από την εκτελεστική εξουσία. Άλλη αρμοδιότητα θα μπορούσε να

είναι π.χ. η έγκριση των δανείων που συνάπτει η
κυβέρνηση.
Αποτελέσματα ελέγχου και ενημέρωση.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα οποία θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, για την ενημέρωση
του λαού, θα πρέπει να είναι συνοπτικά και κατανοητά από όλους τους πολίτες, να αναφέρονται στη
γλώσσα της πραγματικής οικονομίας δηλ. σε απόλυτες τιμές και όχι σε ποσοστά επί του ΑΕΠ και να δίνουν μία καθαρή εικόνα όσον αφορά την πορεία της
οικονομίας στα έσοδα, δαπάνες, ύψος και εξυπηρέτηση του χρέους, έλλειμμα κτλ. . Η κυβέρνηση θα
είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει, πιστικά, τυχών
αρνητικές εξελίξεις (αύξηση δαπανών ή χρέους),
ειδάλλως θα την χρεώνεται το κυβερνών κόμμα,
όπως επίσης και κάθε οικονομική ζημία που θα προκαλείται στα ταμεία του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών, ανεξαρτήτως αιτίας.
Ο προϋπολογισμός της χώρας θα καταρτίζεται με
βάση τα υπάρχοντα έσοδα και όχι τα προβλεπόμενα
και θα πρέπει να είναι πάντα πλεονασματικός.
Έλεγχος, στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος,
σημαίνει προστασία από τους κλέφτες και από κάθε
μορφής οικονομική κρίση. Έλεγχος σημαίνει διαφάνεια.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
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 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 ανα-

«ΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΝΑ
ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΧΟΡΤΑΣΕΙΣ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ. ΜΑΘΕ ΤΟΝ ΝΑ
ΠΙΑΝΕΙ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΧΟΡΤΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ
ΤΗ ΖΩΗ».

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.syntagmadialogos.gov.gr
ή στην εφημερίδα μας:
email:
k.kainotomia@gmail.
com
fax 2831023392

λυτικά 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.

Μ.Κ.Ο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

«ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ 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, αφαιρούμενου του κόστους
παραγωγής.
2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό
και όχι θεραπευτικό.
Το Κράτος παρέχει υψηλές επιδοτήσεις, για πάγιες
εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και καλλιέργεια δέντρων.
Ο παραγωγός δανειοδοτείται για το 100% νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και δενδρωδών καλλιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα αρκούνται μόνο
στα δανειοδοτούμενα έργα.
Τις επιδοτήσεις καταβάλει το Κράτος σε 10 τουλάχι-

στον 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 30 ετών.
Έτσι ο παραγωγός δεν πληρώνει δόσεις δανείου για
10 τουλάχιστον χρόνια.
Οι επιδοτήσεις λειτουργικών δαπανών καταβάλλονται στον προμηθευτή.
3. Αναγνωρίζονται στον παραγωγό ως δαπάνη, τα
πάσης φύσεως έξοδα της παραγωγής (ιδιαίτερα της
αυταπασχόλησης τους) και η αξία τυχόν ζημιών.
4. 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.
5. 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.

β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΆ έργα τεχνικής υποδομής και
αντίστοιχες μελέτες απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του 66% των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
ή της Περιφερειακής Βουλής ή διαδημοτικά ή περιφερειακά.
Για τα έργα αυτά ομάδες πολιτών μπορούν υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις, τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρώνουν ως προμελέτες προς
εξέταση μαζί με άλλες μελέτεςτων υπηρεσιών ή εταιρειών και τίθενται στην ψηφοφορία για έγκριση των
Δημοτικών Συμβουλίων ή Περιφερειακής Βουλής, ως
άνω, και αφού αναλυτικά αξιολογηθούν από τις αρμόδιες «ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ».
Κρατικά διαπεριφερειακά έργα τεχνικών υποδομών
προτείνονται για μελέτη και υλοποίηση από την Εκτελεστική Αρχή του Κράτους, με τη σύμφωνη γνώμη
της Βουλής των Περιφερειών, που αφορούν τα έργα
αυτά.
Οι αξιολογημένες προτάσεις μελετών με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Περιφερειών προτείνονται
από τις αρμόδιες ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ στην επιτροπή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ, η οποία αποτελείται από:
1) μέλος εκλεγμένο στο ΤΕΕ για τον σκοπό αυτό
για το ήμισυ της θητείας των λοιπών μελών (αναπληρούμενο για το υπόλοιπο ήμισυ) και προερχόμενο
από τις περιοχές υλοποίησης του έργου.
2) μέλος της Περιφερειακής Βουλής που αφορά το
έργο ή στη περίπτωση περισσότερων, εκπροσωπούνται με μία ψήφο
3) μέλος υπεύθυνος εκπροσώπων της τεχνικής
υπηρεσίας του Κράτους
4) εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής
5) μέλος εκπρόσωπος της Νομοθετικής Βουλής.
6) μέλος εκπρόσωπος της Αξιωματικής μειοψηφίας
της Νομοθετικής Βουλής
Η επιτροπή αυτή επεξεργάζεται τις προτεινόμενες
μελέτες και τις υποβάλλει με σχετική γνωμοδότηση

στην Νομοθετική Αρχή για έγκριση.
Δημοσιοποιούνται οι προτάσεις, τα πρακτικά και
όλες οι τεκμηριωμένες μελέτες-προσφορές που υποβλήθησαν.
Οι αποφάσεις μπορούν να κυρωθούν ή οχι με δημοψήφισμα που πρέπει να συγκεντρώσει το 51% των
μονίμων κατοίκων του Κράτους, Ένσταση κατά των
αποφάσεων της επιτροπής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΣ για μη τήρηση κανόνων, προδιαγραφών
και διαδικασιών, μπορεί να υποβάλλει κάθε φορέας
που επηρεάζεται από το έργο αυτό και λειτουργεί
νόμιμα.
Τις ενστάσεις αυτές κρίνει Ανώτατο Οικονομικό
Δικαστήριο της δικαιοσύνης και εισηγείται σε καθορισμένο χρόνο στην Νομοθετική Αρχή του Κράτους, η
οποία αποφασίζει με πλειοψηφία 51%.
Όλα τα έργα τεχνικών υποδομών είναι εγγυημένα
από τον φορέα υλοποίησής τους τουλάχιστον για μια
5ετία λειτουργίας τους.
Ο ΦΟΡΕΑΣ Ελέγχου και Διαιτησίας Κοινωνικών
Υποδομών είναι ένας ανεξάρτητος κοινωνικός φορέας σε επίπεδο Περιφερειών και Κράτους, ο οποίος
ελέγχει και αποφασίζει για οποιεσδήποτε διαφορές
που αφορούν όλα τα έργα των Δήμων, Περιφερειών
και Κράτους.
Ο φορέας αυτός αποτελείται από διοικητικό και
ένορκο τεχνικό προσωπικό και διοικείται σε επίπεδο
Περιφέρειας και Κράτους από Συμβούλια εις τα οποία
συμμετέχουν εκπρόσωπο: 1) του Τεχνικού Επιμελητηρίου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό, 2) του Εμπορικού Επιμελητηρίου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό 3)
του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εκλεγείς για τον
σκοπό αυτό, 4) του Τουριστικού Επιμελητηρίου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό, 5) της Δικαιοσύνης εκλεγείς
για τον σκοπό αυτό, 6) της Εκτελεστικής Αρχής του
Κράτους ή της Βουλής της Περιφέρειας ή του Δήμου
εκλεγείς για τον σκοπό αυτό, 7) των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους ειδικό για τον σκοπό αυτό.

Προτάσεις για την
συνταγματική
μέριμνα
λειτουργίας
της αγοράς
«Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΛΗ
ΟΥΤΕ ΚΑΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ,
ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΛΑ ή ΚΑΚΑ»
Η Μ.Κ.Ο. «Κοινωνική Καινοτομία»
προτείνει:
1) Οι ιδιοκτήτες χρημάτων επιβάλλεται
να αποφασίζουν για την χρησιμοποίηση των
χρημάτων τους. Έτσι οι ιδιοκτήτες χρημάτων
ως καταθέτες σε ταμιευτήρια των τραπεζών,
πρέπει να συναποφασίζουν αναλογικά με
τους μετόχους κάθε τράπεζας για τις δραστηριότητες 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
βασίζεται 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 ιδιοκτήτης του προϊόντος) θα γνωρίζει και θα αξιολογεί το κάθε
προϊόν, αλλά παράλληλα όμως θα ξεσκεπάζονται οι θεμιτές ή αθέμιτες επιβαρύνσεις, τις
οποίες επικαρπούται κάθε ενδιάμεσος.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

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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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
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 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 εκμε-

«Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑ
ΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ
ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ»
τάλλευση 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 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.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΔΙΑΔΙΚΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ «ΕΓΩ» ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.
Η παραδοσιακή τάξη διατηρείται, απλά διαφοροποιείται η στρατηγική και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες κοινές για όλα
τα μαθήματα και σταθερές, με κριτήρια τη γενική
νοημοσύνη ή τη γενική τους επίδοση ή κινητές με
κριτήρια 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 αποτελεί-

ται 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 ενδιαφέρονται, οι κλίσεις, το πνευματικό επίπεδο, η διδακτές ύλη κλπ.
Ο δάσκαλος δίνει σαφείς και –κατά το δυνατόνγραπτές οδηγίες για τον τρόπο εργασίας και ορίζει
τον χρόνο παράδοσης ή παρουσίασης της εργασίας.
Μετα από το περας των εργασιων των ομαδων
πρεπει να καλουνται οι εκπροσωποι τους, να εκθετουν τα αποτελεσματα των εργασιων τους.
Κστα την παρουσιαση, ακουν ολοι οι μαθητες
προσεκτικα η παρακολουθουν τυχον οπτικοακουστικο υλικο.
Επειτα ασκειται καλοπροεραιτη κριτικη των εργασιων από τους μαθητες και ετσι δημιουργειται γονιμος διαλογος.
Γινεται επισης συνηθως και μια συντομη συζητηση επι των αποτελεσματων και μια συνοψη από τον
δασκαλο στο τέλος σχετικα με ότι εχουν μαθει από
την ομαδική εργασία.
Με τον τρόπο αυτό πιστεύουν ότι αναπτύσσουν
το άτομο, αλλά ταυτοχρονα υπηρετουν και την κοινωνική αποστολή του σχολείου που αποβλέπει στο
να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να εισέλθουν
στην κοινωνική και κοινωνική ζωή ως ενήλικοι.
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Προτεινόμενο σύστημα πολιτικής
διοίκησης του κράτους
«ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ, ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ»
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
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. Σε ιδιαίτερο άρθρο θα
παρουσιάσουμε προτάσεις για την λειτουργία της Βουλής αυτής. 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 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 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 και Διαχείρισης των Κρατικών
υπηρεσιών, όπου το θέμα δεν είναι πολιτικοϊδεολογικό.
Ο εκλεγών Πρόεδρος είναι ο Ανώτατος Άρχων της Δημοκρατίας με δεύτερο στην τάξη τον Πρωθυπουργό, ο
οποίος είναι ο αρχηγός της πλειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής.
Η υπηρεσία ελέγχου της Κρατικής και Περιφερειακής λειτουργίας υπάγεται απευθείας εκ των Πρόεδρο.
Ο Πρόεδρος εγκρίνει ή αναπέμπει τους ψηφισθέντες
Νόμους της Νομοθετικής Βουλής, αλλά δεν μπορεί να
επεμβαίνει στην λειτουργία της. Ο Πρόεδρος μπορεί να
διαλύσει ή να επικυρώσει νέα Νομοθετική Βουλή, όταν
του ζητηθεί από το 51% των μελών της, και όταν σε
έκτακτες συνθήκες δεν ανταποκρίνεται στη λαϊκή βούληση ή διοικούσα πλειοψηφία της Νομοθετικής Βουλής
και προκηρύσσει εκλογές.
Τον Πρόεδρο ως Ανώτατη Αρχή του Κράτους αντικαθιστά προσωρινά ή όταν απαιτείται, ο Πρωθυπουργός ως δεύτερος στην ιεραρχία. Τα εκλεγμένα μέλη της

Εκτελεστικής Αρχής ( Υπουργοί) :
1) Δεν δύνανται να επεμβαίνουν στο λειτουργικό
σύστημα των αυτοδιοικούμενων υπηρεσιών του Κράτους, αλλά διευθύνουν αυτό, με δημοσιοποιημένες αποφάσεις τους.
2) Δεν εκπροσωπούν πολιτικά κόμματα, αλλά είναι
ικανοί και έμπειροι, από τον πρότερο βίο τους, για να
δημιουργούν συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας
των υπηρεσιών με σκοπό οι Νομοθετικές Αποφάσεις, να
ωφελούν ανεμπόδιστα τους πολίτες, χωρίς αλλοιώσεις.
3) Η Νομοθετική Βουλή με πλειοψηφία 51% μπορεί
να αποκλείσει από έναν τομέα ή να παύσει ένα μέλος
της Εκτελεστικής Αρχής, εάν οι πρακτικές του δεν ταυτίζονται με το πνεύμα του Νομοθέτη.
4) Τα εκλεγέντα μέλη της Εκτελεστικής Αρχής, συγκροτούνται σε Σώμα, το οποίο υποστηρίζεται από
ανάλογες υπηρεσίες. Το Σώμα αυτό ρυθμίζει την συνλειτουργία των Νόμων και των Τομέων. Το Σώμα αυτό
αποφασίζει για την ίδρυση ή παύση υπηρεσιών του Κράτους ή την αναγκαία συνλειτουργία αυτών.
5) Τα μέλη του Σώματος της Εκτελεστικής Αρχής δεν
πρέπει να προέρχονται από εκλεγμένα πρώην μέλη της
Νομοθετικής Βουλής και δεν μπορούν να υπηρετούν πέραν των 12 ετών στο Σώμα αυτό, και σε κάθε περίπτωση επί τρεις εκλογές.
6) Τα μέλη που αποχωρούν από το σώμα της Εκτελεστικής Αρχής, συγκροτούν άμισθο Συμβουλευτικό
Σώμα, παρά τον Πρόεδρο, το οποίο οργανώνεται και
λειτουργεί με ευθύνη του κάθε Προέδρου, σε θεσμοθετημένη βάση.
7) Το Συμβουλευτικό Σώμα, υποστηρίζεται από ανάλογη υπηρεσία. Έχει δικαίωμα απόκτησης κάθε Διοικητικής πληροφορίας και ιδιαίτερα ενημερώνεται για όλες
τις αγορές και προμήθειες του Κράτους, με σκοπό να
έχει την δυνατότητα να γνωμοδοτεί και να συμβουλεύει
εγκαίρως.
Η Νομοθετική Βουλή και το σώμα της 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.
Στις κοινές αυτές Συνεδριάσεις, ο Πρόεδρος έχει το
δικαίωμα άρνησης και επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση προεδρεύοντας του ίδιου του προέδρου.
Οι αποφάσεις των κοινών Συνεδριάσεων των δύο
Σωμάτων, έχουν ισχύ εάν έχουν ψηφιστεί από τα 2/3
εκάστου Σώματος. Σε περίπτωση διάστασης με τον
Πρόεδρο, ισχύει η απόφαση του Προέδρου.
8) Το Σώμα της Εκτελεστικής Αρχής δεν προτείνει
σχέδια Νόμου για να ψηφισθούν από την Νομοθετική
Βουλή. Συντάσσει όμως αναλυτικές εκθέσεις, μέσα στις
οποίες τεκμηριώνει απόψεις και προτάσεις, τις οποίες
υποβάλλει σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στη συνέχεια
υποχρεωτικά εισέρχεται η πρόταση έκθεσης, στη Νομοθετική Βουλή για ψήφιση ή όχι.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ
ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Τα ίδια τα πολιτικά κόμματα ως βασικοί θεσμικοί φορείς, επιβάλλεται να
καταστούν οι ναοί των δημοκρατικών
διαδικασιών και να λειτουργούν με
ακατάλυτους δημοκρατικούς θεσμούς,
στους οποίους οι πολίτες ανεπηρέαστα
θα προτείνουν και θα εκλέγουν τους
αντιπροσώπους τους και αυτοί οι θεσμοί μπορεί ενδεικτικά να είναι:
1) Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι δεν
περιορίζονται αριθμητικά και υποδεικνύονται από το 5% των ψήφων των
μελών ενός κόμματος, σε προκριματικές εκλογές.
2) Τα μέλη των κομμάτων μπορούν
να προτείνουν τρεις υποψήφιους αλλά
υποχρεωτικά ψηφίζουν τέσσερις, στις
προκριματικές εκλογές.
3) Εκλεγμένοι βουλευτές αποπέμπονται εάν συνυπογράψουν από την περιφέρειά τους διπλάσιος αριθμός πολιτών
από τον αριθμό ψήφων που έλαβαν.
4) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
8ετή πραγματική προϋπηρεσία στο
επάγγελμά τους και να μην έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμούν δίκες για βαριά
πλημμελήματα ή κακουργήματα.
5) Οι υποψήφιοι καταθέτουν σε αρμόδια επιτροπή το βιογραφικό και όλα
τα περιουσιακά τους στοιχεία εμφανή ή
αφανή ως και των προσώπων α’ βαθμού συγγένειας, οι οποίοι δεν μπορεί
να είναι μέλη Κρατικών Επιχειρήσεων ή
Κρατικής εμβέλειας ΜΜΕ.
Τα παραπάνω ενδεικτικά προαπαιτούμενα πρέπει να είναι θεσμικά καταχωρημένα σε μια νέα καινοτόμα ουσιαστική Δημοκρατία.

«Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΝΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΚΑΙ
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ».
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Περί φορολογίας
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 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.
Αφορολόγητο δεν υπάρχει.
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.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές υπηρεσίες εξυπηρετούν το σύνολο της κοινωνίας και οι
εργαζόμενοι τους εργάζονται για τον σκοπό αυτό.
Είναι λοιπόν φυσικό τους μισθούς τους, να πληρώνει το σύνολο της κοινωνίας και μάλιστα αναλογικά ως προς το βαθμό όχλησης απασχόλησης των
υπηρεσιών αυτών, από άτομα ή επιχειρήσεις.
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, γεννά και την αμφίδρομη σχέση πολιτών και παρεχομένων υπηρεσιών, και δίνει
εύκολα την δυνατότητα υπολογισμού των δαπανών
των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ο στοχευμένος αυτός φόρος να μπορεί να μειωθεί σε ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό κράτος ή να αυξηθεί σε ένα
σπάταλο Κράτος.
Οι αυξομειώσεις του φόρου αυτού μπορεί να γίνονται ανά Δήμο, Περιφέρεια και Κράτος ξεχωριστά
μετά από αιτιολογική αλλά υποχρεωτική έκθεση κοινωνικών επιτροπών σε όλα τα επίπεδα.
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 πλη-

ρώνει 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.
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 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.
Ε) 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.
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.Δαπάνες υποδομής είναι και οι
επιδοτήσεις που δίνει για παραγωγικούς σκοπούς το
Κράτος. Ο ΦΠΑ εισπράττεται και αποδίδεται ΑΜΕΣΑ.
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Προτάσεις για την 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.
Οι καταστατικοί χάρτες λειτουργίας των κομμάτων δεν αποτελούν ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΡΧΩΝ με
την κοινωνία των πολιτών, αλλά μια δημοκρατικοφανή κάλυψη της βαθειάς αντιδημοκρατικής και ολιγαρχικής δομής τους.
Σε κάθε περίπτωση τα καταστατικά αυτά, αν
δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά, ερμηνεύονται
και παρερμηνεύονται κατά το δοκούν, ώστε να
εξυπηρετούνται τα εκάστοτε συμφέροντα των
εσωκομματικών διοικητικών δομών τους.
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 έγγραφα
λειτουργίας τους και κάθε καταστρατήγησή
τους να αντιμετωπίζεται αυστηρά από το πολίτευμα, ως πολιτειακό ολίσθημα.
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, τα οποία άλλωστε γιγαντώνουν τη κομματική γραφειοκρατία και την αυθαιρεσία των
μηχανισμών. ΄Ετσι τα κόμματα θα αποκτήσουν
πιο ευέλικτες δομές.
4. Οι υποψήφιοι για όλα τα αξιώματα 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. Μετά τον
έλεγχο από το Πρωτοδικείο και αρμόδια του
κόμματος επιτροπή, συντάσσεται ο οριστικός
πίνακας των υποψηφίων, οι οποίοι από κοινό

«ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΧΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΕΦΙΚΤΟΥ ΑΛΛΑ Η ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ»

πίνακα εκλέγονται.
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, 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).
Οι παραπάνω κανόνες προτάθηκαν ενδεικτικά, αλλά ουσιαστικά, γιατί η κρίση των κομμάτων έχει γίνει αισθητά έντονη και εξ’ αιτίας της
δημοκρατικής απαξίωσής τους και του παραγκωνισμού τους δημιουργείται μια έντονη τάση
στους πολίτες να παρέμβουν σε ένα δημόσιο
διάλογο ιδεών και δεν αρκούνται στο δικαίωμα
να λένε μόνο ένα «ναι ή όχι».
Ο δημοκρατικός μετασχηματισμός των δομών λειτουργίας των πολιτικών σχηματισμών
μπορεί να πείσει άμεσα τους πολίτες, για την
πραγματική αποκατάσταση της Δημοκρατίας,
με αποτέλεσμα την ανόρθωσης της κοινωνίας.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟ ΠΛΟΥΤΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μιλώντας ο Αριστοτέλης για ισότητα μιλά για ίσα δικαιώματα αναγνωρίζοντας
την ύπαρξη πλούσιων και φτωχών. Τι καθορίζουμε λοιπόν ως ισότητα, αυτή του πλούτου ή
αυτή των δικαιωμάτων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ισότητα του πλούτου δεν μπορεί και από μια άποψη ίσως δεν είναι δίκαιο να
υπάρχει. Διότι οι ικανότεροι, οι εργατικότεροι, οι
εξυπνότεροι και γιατί όχι οι πιο τυχεροί, αλλά και
οι πονηροί, οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι ψεύτες,
οι φιλοχρήματοι και οι τσιγκούνηδες μπορούν να
συσσωρεύουν πλούτο περισσότερο από άλλους
που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όλοι
αυτοί οι χαρακτήρες πολιτών θα υπάρχουν μέσα
σε κάθε κοινωνία όποιο πολιτικό σύστημα και αν
εφαρμόζει η πολιτεία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αφού λοιπόν υπάρχει αυτός ο
κίνδυνος, γιατί να μην τον εξουδετερώσει η
Πολιτεία, έχοντας η ίδια, για λογαριασμό όλων,
αυτό τον πλούτος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο πλούτος και πάλι θα συσσωρεύεται σε κάποιες δραστηριότητες, των οποίων
η επιτυχία θα εξαρτάται και πάλι από τους χαρακτήρες των ανθρώπων, οι οποίοι σε αυτή την
περίπτωση ναι μεν δεν είναι ιδιοκτήτες, αλλά είναι διαχειριστές του πλούτου που δημιουργείται.
Η διαφορά λοιπόν είναι ποιος είναι ιδιοκτήτης.
Όμως η σημαντική διαφορά είναι ποιος είναι
διαχειριστής και ποια σχέση έχει ο ιδιοκτήτης
(όποιος και αν είναι αυτός) με το διαχειριστή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εννοείς λοιπόν αυτό που είπε ο
Αριστοτέλης. Δηλαδή τα δικαιώματα που έχουν
όλοι οι πολίτες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν το εννοώ εγώ. Η ανθρώπινη συμπεριφορά το έχει αποδείξει ιστορικά.
Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά και θεσμοθετημένα σε
όλα τα δρώμενα της καθημερινότητας σε μια
κοινωνία.
Έτσι ό,τι γίνεται θα έχει την συναίνεση, τη
διαφάνεια και κυρίως την κατανόηση της κοινωνίας.
Τότε δε θα στενοχωριέται κανείς πολίτης γιατί
θα υπάρχουν πλούσιοι. Αντίθετα θα αναγνωρίζουν την ικανότητά τους και γιατί όχι με σεβασμό.
Από όσα όμως γνωρίζω, η συγκέντρωση τεράστιου πλούτου δεν μπορεί να γίνει με τη συναίνεση των πολιτών, γιατί για να δημιουργηθεί
τέτοιος τεράστιος πλούτος, σίγουρα δεν τηρεί
κανόνες στους οποίους συναινεί η κοινωνία. Η
συμμετοχή όμως των πολιτών είναι δικαίωμα
των ίδιων. Αν θέλουν να το αποκτήσουν, θα το
αποκτήσουν. Αυτή η συμμετοχή δεν είναι ούτε
σύνθημα, ούτε ιδεολογία. Είναι βήμα-βήμα, θέμα-θέμα η παρέμβαση των πολιτών, να δημιουργούν ωφέλιμες προτάσεις για την κοινωνία
και να τις επιβάλλουν.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 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 προταθεί και αυτοπροταθεί
σε ιδιαίτερη κοινή λίστα και έχουν εκλεχθεί από το
3% τουλάχιστον των πολιτών.
Η Βουλή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Κράτους ή της Ένωσης Κρατών στα πλαίσια της Περιφέρειας.
Στη Βουλή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν με λόγο αλλά όχι με ψήφο ειδικά εκλεγμέ-

νοι 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.
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ ΦΥΤΡΩΝΕΙ Η ΕΛΠΙΔΑ, ΟΧΙ ΑΠΌ ΤΑ
ΜΕΓΆΦΩΝΑ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 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 κληΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Θα είναι τουλάχιστον αφελές να πιστεύει ένας πολίτης ότι ο πλούτος γιγαντώνεται με νόμιμους τρόπους.
΄Ολοι οι νόμοι ισχύουν για τους ασθενέστερους
και επιβάλλονται σε αυτούς.
Οι ισχυροί οικονομικά σύμφωνα με το σκεπτικό
και τους σχεδιασμούς τους δημιουργούν μεγάλο
πλούτο με την ανοχή της κάθε εξουσίας, η οποία
πολλές φορές νομιμοποιεί τις παράνομες πράξεις με
στοχευμένους νόμους και διατάγματα, ευνοώντας
«μερικούς» και όχι το σύνολο της κοινωνίας, με τη
δικαιολογία ότι ο πλούτος είναι χρήσιμος στη χώρα.
Βέβαια δεν γίνεται λόγος για ελέγχους.
Το δόγμα είναι η απόλυτη ελευθερία, χωρίς 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 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, 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 μικροπλουτισμό μας,
εγκαθιστούμε ένα παγκόσμιο σύστημα πανίσχυρων
οικονομικών δυνάμεων, οι οποίες τελικά μας εκμεταλλεύονται;
Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
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 όπλο 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;
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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 γνω-

μοδότηση, 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 αντίστοι-

χη 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 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
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
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Η αρχή του καινούριου κόσμου
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 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.
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
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
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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.
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
			
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2. ΚΡΑΤΟΣ 				
ΠΟΛΙΤΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ - ΚΡΑΤΟΣ
3. ΑΓΟΡΑ				
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ			
ΠΛΟΥΤΟΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ			
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 			
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 		
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:
Α) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Β) ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕ				
ΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, Γ) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Η εφημερίδα «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» κυκλοφορεί σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης στην
ΚΡΗΤΗ. Τα σημεία αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα. www.koinonikikainotomia gr, στην
οποία αναρτώνται αναλυτικά όλες οι εκδόσεις της εφημερίδας
Το αντίτιμο για την εφημερίδα είναι προαιρετικό. Στα σημείο πώλησης οι εφημερίδες 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 2.750 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.800 € - KOYMΠΑΡΑ: 2.500 €
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/.

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 νομό 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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ρωμένοι 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.

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
• 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)
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

