ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4

www.koinonikikainotomia.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 31 ΗΜΕΡΕΣ

Σχέσεις πολίτη - Κράτους
«Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΕΙ ΜΑΚΡΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ»
Κινέζικη παροιμία

Η πρόοδος και η ευτυχία του κάθε πολίτη είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο κτίζεται ένα δίκαιο, συνετό και χρήσιμο Κράτος.
Οι νόμοι και η δικαιοσύνη που πηγάζουν από το φυσικό δίκαιο, η ανάπτυξη στηριγμένη στην πρόοδο του
κάθε πολίτη, ο πολιτισμός που γεννάται από την ευτυχία των πολιτών, είναι οι υπέρτατες αρχές με τις οποίες
λειτουργεί μία κοινωνία και στις οποίες υπακούει κάθε
δραστηριότητα του Κράτους.
Η ιστορία όμως διδάσκει ότι την δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό, τα διαμορφώνει ο ισχυρός ή
ο νικητής.
Ισχυρός και νικητής καθιερώθηκε η εξουσία.
Η Διοικητική ή η Οικονομική ή η Στρατιωτική Εξουσία.
Ο πραγματικά όμως ισχυρός, είναι ο Λαός, ο οποίος
μπορεί να νικήσει και να επιβάλει την πρόοδο και την
ευτυχία του κάθε πολίτη.

Είναι εύκολο όμως αυτό; ΝΑΙ.
Αρκεί να το επιδιώκει ο κάθε πολίτης, όχι μόνο για τον
εαυτό του, αλλά μαζί με την κοινωνία.
Να διεκδικεί και να απαιτεί μέσα στον μικρόκοσμο
που ζει, με στόχο να αλλάζουν οι νόμοι, οι συμπεριφορές των ανθρώπων και της κάθε εξουσίας και το κάθε
σύστημα κοινωνικής λειτουργίας.
΄Όλα αυτά να αλλάζουν με ένα σκοπό, να κερδίσουν,
ο ίδιος και οι συντοπίτες του, την ευτυχία τους και την
πρόοδό τους. Τότε και μόνο θα είναι νικητές.
Η καθημερινή αυτή προσπάθεια, η αλλαγή αυτή της
συμπεριφοράς του πολίτη, δεν έχει σχέση με πολιτικές
ιδεολογίες.
Αυτή η συμπεριφορά που πολλές φορές, χρειάζεται
ιδιαίτερη προσπάθεια, είναι κοινή για όλους τους πολίτες, εάν θέλουν να επιβιώνουν ιστορικά, περήφανοι,
αυτάρκεις, ευτυχισμένοι και ανεξάρτητοι.

Τα πολιτικά κόμματα έχουν άλλο προορισμό.
Πρώτα να υπηρετούν όλα μαζί, τις παραπάνω αρχές και δεύτερον να αναδιανέμουν τον πλούτο και την
ιδιοκτησία, σύμφωνα με την πλειοψηφική άποψη των
πολιτών.
Η δωρεάν αυτή εφημερίδα θέλει και θα το κάνει, να
γίνει ένας φορέας από τον οποίο οι πολίτες θα παρουσιάζουν την κοινή πρακτική και εμπειρική λογική που
διαθέτουν, με προτάσεις που θέλουν να γίνουν νόμοι,
με σκοπό να βελτιώσουν ή να αλλάξουν κάθε νόμο, θεσμό και λειτουργία, που τους μειώνει ή τους στερεί τη
πρόοδο και την ευτυχία τους.
Αυτό είναι ένα κάλεσμα συμμετοχής και αρχίζει από
τα παρακάτω κείμενα.
Διά την Εφημερίδα,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Για να λειτουργήσει η συλλογικότητα πρέπει
να θεσμοθετείται η κοινή λογική
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 και έτσι να αισθάνεται περισσότερο ευτυχής γιατί έχει τις
πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνει μόνος του και υπεύθυνα τις όποιες
συναλλαγές του και παράλληλα, του
είναι με απλό τρόπο γνωστό πως δουλεύει το σύστημα, τουλάχιστον σε ό,τι
τον αφορά.
΄Ετσι κάνει και ο πολίτης καλλίτερη διαχείριση για τις προσωπικές του
δραστηριότητες και η πρόοδός του είναι πιο μετρημένη και σταθερή, αλλά
και το ίδιο το σύστημα, το οποίο δι-

αχειρίζονται οι εκπρόσωποι των πολιτών και οι Κρατικοί λειτουργοί, είναι
εντελώς διαφανές για τον κάθε πολίτη
ή επιχείρηση, με αποτέλεσμα η εξουσία να μην στηρίζεται σε οριζόντιες
φορολογήσεις και άλλες 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 γνωστές.
Απεναντίας, όταν το σύστημα δουλεύει στην αδιαφάνεια, επωφελούνται
οι δυνατότεροι εις βάρος των ασθενέστερων.
Οι ασθενέστεροι συχνά αποδέχονται
όμως την αδιαφάνεια για να έχουν ένα
κάποιο όφελος, το οποίο μετά το ακριβοπληρώνουν από την εκμετάλλευση
που τους γίνεται.
΄Οταν είναι όλα διαφανή, ίσως να
χάνουν με την αρνητική έννοια αυτό
που θέλουν να αποκρύψουν, αλλά
πρέπει να σκεφτούν ότι με την διαφάνεια:

1. Δεν πλουτίζει κανείς εις βάρος
του παραγωγού ή του κατασκευαστή,
ή του δημιουργού.
2. Υποχρεώνουν την πολιτική εξουσία να αποδείξει με διαφάνεια ποιες
ομάδες της κοινωνίας θέλει και οφείλει
να υποστηρίζει (με φοροαπαλλαγές,
ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, κλπ).
3. Ο κάθε πολίτης γνωρίζει την
πραγματική αξία του αγαθού που αγοράζει (ανεξάρτητα ποια είναι η τιμή
πώλησής του) και μπορεί να αποφασίζει εν γνώσει του.
Τους παραπάνω νόμους, αν τους
θεωρούν σωστούς οι πολίτες, ποιους
περιμένουν να τους καθιερώσουν; Η
εξουσία; Αυτή και να θέλει, δεν μπορεί.
Οι πολίτες όλοι ανεξάρτητα ιδεολογίας, αν θέλουν και το απαιτούν,
ΜΠΟΡΟΥΝ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διάλογος πολίτη και κράτους
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: Γνωρίζω
ότι Κράτος είναι υπηρεσίες οι οποίες
εργάζονται για να υπηρετούν τους
πολίτες, ειδικά όπου έχουν ανάγκη.
Όλοι εμείς οι πολίτες αποτελούμε
την Κοινωνία.
Αλλά και οι υπηρεσίες του Κράτους αποτελούνται από πολίτες που
είναι και αυτοί ένα μέρος της Κοινωνίας.
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 και
άλλους φτωχούς και εγκαταλειμμένους, ή εσύ Κράτος είσαι πλούσιο
και πολλοί πολίτες φτωχοί;
ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ
Πολίτη. Εγώ το Κράτος δεν είμαι
τίποτε. Δεν είμαι δηλαδή ένα μυαλό που αποφασίζει. Είμαι απλά ένα
εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείτε
πάλι εσείς οι πολίτες. Καλά ή κακά.
Μην είσαι λοιπόν προβληματισμένος μαζί μου. 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.
Θα απαντήσω όμως στα ερωτήματά σου.
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 δεν μπορώ να σου προσφέρω τίποτε άλλο. Αλλά αυτά τα σημαντικά για να σου τα προσφέρω
χρειάζεται εσύ να δώσεις ανάλογα
χρήματα.
Ποιος θα σου πει πόσα χρήματα
θα δίνεις δεν είναι δουλειά μου. Είναι μία δουλειά, μία ιερή αποστολή
των ανθρώπων που στέλνεις με την
ψήφο σου στη Βουλή.
Αυτοί δεν είναι Κράτος. Είσαι εσύ
με τους αντιπροσώπους σου. Εγώ
είμαι ένα εργαλείο σου λέω και πάλι
και αν θες απαίτησε να με χειρίζο-

δεν βλέπω να το κάνετε. Γιατί; Σας
ερωτώ.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
θα έλθει από εκεί που
δεν το περιμένουμε
και σίγουρα ΟΧΙ
από εκεί που
την σχεδιάζουμε
νται 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.
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: φίλε μου
Κράτος. Σοφά μίλησες και παραδέχτηκες ότι είσαι ένα εργαλείο, το
οποίο χειρίζονται πολίτες. Αλλά πες
μου σε παρακαλώ τι είδους εργαλείο είσαι;
Εγώ γνωρίζω ότι κάθε εργαλείο
και μάλιστα καλό εργαλείο κάνει
μερικές συγκεκριμένες δουλειές και
τις κάνει καλά, εάν βέβαια είναι καλοσυντηρημένο.
Εσύ όλες τις ευθύνες τις ρίχνεις
στους διαχειριστές σου.
Λοιπόν και εγώ ο πολίτης δεν είμαι μάντης να σου βρω τους καλλίτερους διαχειριστές.
Εσύ θα πρέπει να δουλεύεις σαν
ένα καλό εργαλείο και όταν σε χρησιμοποιούν άσχετοι ή έξυπνοι με
πονηρούς σκοπούς να μην δουλεύεις όπως θέλουν. Δεν έχεις αντανακλαστικά; Δεν έχεις αυτοάμυνα και

αυτοπροστασία;
Τι είσαι; Ένα εργαλείο άψυχο,
χωρίς σκοπό, χωρίς άμυνα;
ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είμαι
ακριβώς έτσι.
Και βέβαια με διαχειρίζονται πολίτες ενάρετοι ή πονηροί.
Όμως όταν με κακομεταχειριστούν έχω εξαρτήματα που αντιστέκονται. Παράδειγμα, τον κλέφτη θα τον σταματήσουμε. Τον
αυθαίρετο θα τον τιμωρήσουμε.
Τον κακό θα τον συνετήσουμε, κλπ.
Αλλά βλέπεις, πολίτη σου απαντώ
με θα.
Το κακό γίνεται πρώτα και μετά
προσπαθούν κάποια εξαρτήματά
μου να το αποκαταστήσουν.
Και προσπαθούν συνήθως. Γι’
αυτό φθείρονται και αυτά.
Αλήθεια, δεν έχω αυτοάμυνα,
ούτε αντανακλαστικά όπως είπες.
Εσείς οι πολίτες θέλετε όσο πιο
πολύ ελευθερία γίνεται και με αποδυναμώνετε.
Ναι και εγώ θέλω να έχετε ελευθερία για να είμαι και εγώ ξεκούραστο και καλοσυντηρημένο.
Αλλά η Ελευθερία πρέπει να είναι
όμοια για όλους και να στηρίζεται
σε αδιαπραγμάτευτες αρχές δικαίου. Τότε και μόνο μπορώ να δουλέψω καλά, διαφορετικά δεν δουλεύω
εγώ, διαχειρίζονται πολίτη μου, αυτοί που είναι πραγματικά ελεύθεροι
και κυριαρχούν, χωρίς εμένα, τους
υπόλοιπους, που νομίζουν ότι είναι
ελεύθεροι.
Αφού είμαι λοιπόν το εργαλείο
σας επισκευάστε με, φτιάξτε με
όπως με χρειάζεσθε κάθε περίοδο.
Σκεφτείτε πως με θέλετε, εγώ είμαι πολυεργαλείο και με μετασκευάζετε όπως θέλετε. Αρκεί να ξέρετε
τι θέλετε και να το κάνετε μόνοι
σας ή με τους αντιπροσώπους σας.
Είμαι ένα θλιμμένο εργαλείο γιατί
ξέρω ότι θέλετε, ότι μπορείτε και

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.
΄Ολα αυτά αν τα δεχτούμε ως
ένα φυσικό ανθρώπινο τρόπο ζωής,
παραδεχόμαστε ότι στα βασικά, τα
απλά και τα αυτονόητα δεν έχουμε
ενωθεί, δεν υπάρχει φορέας για τα
απλά και τα αυτονόητα.
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, σας παρακαλώ. Είμαι
άρρωστο. ΒΓΆΛΤΕ ΤΑ ΤΣΙΜΠΟΎΡΙΑ
ΑΠΌ ΠΆΝΩ ΜΟΥ.
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Δίκαιο και Δικαιοσύνη
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,
μετά από μια διαδικασία επιβολής των νόμων, όταν
χρειάζεται και αυτή η διαδικασία λέγεται δικαστήριο στις
διάφορες μορφές του.
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, και συνήθως νομιμοποιούν τις ενέργειες κάποιων ανθρώπων,
αλλά οι ενέργειες αυτές 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 και εμπειρία και με το κοινό φυσικό του ένστικτο αποδέχεται κοινές παραδοχές,
οι οποίες 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.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Και μπορούν όχι μόνο να επιβάλλουν νόμους, αλλά
κυρίως και την τήρησή τους και το σεβασμό τους, από
κάθε πολίτη και ειδικά από τους διοικητικά ή οικονομικά
ισχυρότερους.
Τολμάμε λοιπόν να εκθέσουμε μερικές ενδεικτικές
προτάσεις νόμων, με την ελπίδα ότι οι πολίτες όχι μόνο
θα στείλουν και δικές τους προτάσεις νόμων, αλλά κάθε
ένας στο περιβάλλον που ζει μαζί με τους συντοπίτες
του ή τους συνεργάτες του θα προσπαθούν συνέχεια
για την καθιέρωσή τους.

Τα χρόνια που ζούμε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
όλοι οι πολίτες ότι τις κοινωνίες μας, τις έχουν κάνει
κάποιοι άνθρωποι περίπλοκες και δαιδαλώδεις.
Χιλιάδες νόμοι, νομοθετικά διατάγματα, ερμηνευτικές
υπουργικές αποφάσεις και δικαστικές αποφάσεις έχουν
δημιουργήσει ένα αόρατο πλέγμα μέσα στο οποίο μας
επιβάλλουν να ζούμε. Άγνωστο πλέγμα και στους ειδικούς.
Το πλέγμα αυτό δημιουργείται με επινοήματα (κοινώς εξυπνάδες) που είναι σκέψεις και γίνονται νόμοι με
σκοπό ή εξουσία διοικητική ή οικονομική να μπορεί να
υλοποιήσει τα συμφέροντα της, εν ονόματι μιας ασύδοτης ελευθερίας, με τη δικαιολογία της ανάπτυξης και της
κάλυψης των αναγκών ή της εκπλήρωσης των επιθυμιών της κοινωνίας.
Και εάν όλα αυτά τα σεβαστούμε, θα πρέπει για τους
ίδιους λόγους να σεβαστούμε τις σκέψεις και τις προτάσεις του ισχυρότερου όλων, της ίδιας της κοινωνίας.
Η κοινωνία είναι πολυπληθής και δεν ρισκάρει σε
μπίζνες και σε επινοήσεις αμφιβόλου αποτελέσματος. Η
κοινή λογική της κοινωνίας είναι προοδευτική και δίκαιη.
Αυτή η κοινωνική λογική πρέπει να δημιουργήσει το
κοινωνικό πλέγμα μέσα στο οποίο θα ζει.
Νέοι νόμοι, νέες αντιλήψεις με καινοτόμους νόμους
θα φέρουν την ισορροπία του δικαίου και της προόδου.
Οι πολίτες ανεξάρτητα κόμματος και πολιτικής αντίληψης μπορούν αν θέλουν να προτείνουν νόμους και να
τους επιβάλλουν μέσα από τις κοινωνικές διαδικασίες.

ΖΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 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.
Δεν είναι νοητό ο πολίτης να διεκδικεί αποζημίωση.
Πρέπει να υπάρχει μία θεσμοθετημένη επιτροπή αξιολόγησης των ζημιών και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, το πόρισμά της να είναι εκτελεστό και ο πολίτης να
αποζημιώνεται.
Εάν το κράτος θεωρεί ότι ευθύνεται και ο πολίτης,
τότε ας προσφύγει το κράτος σε αρμόδιο δικαστήριο
προκειμένου να του επιστραφεί ένα μέρος της αποζημίωσης. Μόνο έτσι οι υπηρεσίες του κράτους και τα εκλεγμένα αντιπροσωπευτικά σώματα, θα τιμήσουν το σκοπό
ύπαρξής τους και η προληπτική προστασία του πολίτη
θα γίνει το σημαντικότερο κριτήριο επιτυχίας τους.
Τα παραπάνω γίνονται σαφή για κάθε υλικοτεχνική
πράξη, με τους ίδιους νόμους που ισχύουν μεταξύ των
πολιτών.
‘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 (η
οποία επιδέχεται ένσταση) εντός καθορισμένου χρόνου.
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 ή των υπηρεσιών του κράτους, ή των εκλεγμένων
αντιπροσωπευτικών σωμάτων εις βάρος άλλων πολιτών, ως θιγόμενοι αδικαιολόγητα πολίτες, δύνανται να
προσφύγουν σε ειδική Κοινωνική Επιτροπή, στην οποία
εάν οι πολίτες αποδείξουν ότι η μεροληπτική απόφαση
λειτούργησε εις βάρος των συμφερόντων τους, η πράξη
καθίσταται άκυρη και επαναλαμβάνεται με τους ισχύοντες αμερόληπτους κανόνες. Η επιτροπή αποφασίζει
εντός καθορισμένου χρόνου, άλλως ή 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 λειτούργησαν με Νόμους
ή πάσης φύσης διατάγματα, τα οποία καθιερώθηκαν
από υπερεθνικούς ή διακρατικούς θεσμούς.
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν είμαι σίγουρος αλλά θα ήθελα να
γνωρίζω εάν στην πράξη τηρούνται από το Κράτος και
την Κυβέρνηση οι Νόμοι και το Σύνταγμα. Εάν όχι, πως
αντιμετωπίζεται η παράβαση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα σου απαντήσω μόνο με ένα παράδειγμα, αν και μπορώ να σου παραθέσω εκατοντάδες
παραδείγματα του κράτους και κυρίως των κυβερνήσεων, τα οποία συχνότατα αυθαιρετούν.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα απαγορεύεται η προσωποκράτηση πολίτη για χρέη προ το Δημόσιο, εκτός και
αν αποδείξει το Δημόσιο ότι ο πολίτης έχει χρήματα να
πληρώσει και δεν το κάνει.
Οι υπηρεσίες όμως του κράτους πολλές φορές το
παραβλέπουν και βάζουν στην ίδια μοίρα αυτούς που
δεν πληρώνουν χρέη προς το Δημόσιο, ανεξάρτητα αν
έχουν ή δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν.
Αυτό δείχνει ότι οι υπηρεσίες και η εκλεγμένη εξουσία
δεν ευαισθητοποιούνται για να συμπεριφερθούν στους
πολίτες ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται.
Δεν πλησιάζουν να αναγνωρίσουν, τα πραγματικά
προβλήματα των πολιτών και ανάλογα να συμπεριφερθούν, με γνώμονα το φυσικό δίκαιο, αλλά επιφανειακά,
αδέκαστα και εντελώς οριζόντια τα αντιμετωπίζουν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Mε προκαλείτε με την απάντησή σας, να
πω ότι γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις πλούσιων, που

οφείλουν στο κράτος και δεν διώκονται.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Oι ισχυροί έχουν δημιουργήσει ένα
πλέγμα νόμων, διατάξεων και παρεμβάσεων, με τα
οποίο η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να ζει.
Οι ισχυροί έχουν τη δύναμη να μην ζουν μέσα στο
πλέγμα αυτό, αλλά να το διαπερνούν και να ζουν πάνω
και έξω από το πλέγμα.
Όπως ένα δυνατό έντομο σπάζει τον ιστό της αράχνης και τον διαπερνά, ενώ ένα αδύνατο μικρό έντομο
εγκλωβίζεται μέσα στον ιστό αυτό.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτά όμως που λέτε περιέχουν μία άνιση
μεταχείριση. Αυτή είναι δίκαιη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ακριβώς εδώ υπάρχει μία σύγκρουση.
Αρχικά θα σας απαντήσω ότι όχι, δεν είναι δίκαιο.
Υπάρχει όμως και η δικαιοσύνη, δηλαδή το νομικό πλαίσιο της κάθε κοινωνίας, η οποία είναι σημαντικό να
αναγνωρίζει εάν το δίκαιο θεωρείται σημαντικότερο της
οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής
ευημερίας. Εάν αυτό το αναγνωρίζει, τότε ακόμα και η
ανισότητα των ευκαιριών γίνεται αποδεκτή, εφ’ όσον
αποβαίνει προς όφελος των απλών πολιτών μιας κοινωνίας. Θα έλεγα ότι οι νόμοι θα μπορούσαν να στηρίξουν
την κοινωνική δικαιοσύνη παράλληλα με την οικονομική
αποτελεσματικότητα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή τι εννοείτε; ΄Ότι για να υπάρχει

οικονομική αποτελεσματικότητα παραβλέπεται η κοινωνική δικαιοσύνη και νοθεύονται και οι βασικές ελευθερίες; Τότε το φυσικό Δίκαιο καταπιέζεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε πολίτης από τη γέννησή του
αποκτά ένα σύνολο αναπαλλοτρίωτων βασικών δικαιωμάτων, που η προστασία τους υπερέχει ακόμα και της
κοινωνικής ευημερίας. Επομένως, κάθε κρατική παρέμβαση με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη επιβάλλεται να
αφήνει απείραχτο τον βασικό πυρήνα των δικαιωμάτων
και των ελευθεριών των πολιτών.
Πρέπει όμως να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της και την
οικονομική αποτελεσματικότητα που είναι πολύ σημαντική για την κοινωνική ευημερία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιο σημείο λοιπόν πρέπει να ισορροπούν οι τρεις σημαντικές αρχές της ελευθερίας, της
ισότητας και της οικονομικής αποτελεσματικότητας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρώτον, το κάθε άτομο πρέπει να έχει
τη μεγαλύτερη ελευθερία, η οποία να λειτουργεί δίκαια
με τον ίδιο βαθμό ελευθερίας που έχουν όλα τα υπόλοιπα άτομα μιας κοινωνίας.
Δεύτερον, με συνθήκες ισότητας ελευθεριών, που
έχουν να κάνουν με θέσεις και αξιώματα ανοικτά σε
όλους, τότε οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες επιτρέπονται μόνο εφ’ όσον τελικώς ωφελούν τους λιγότερο ευνοημένους μιας κοινωνίας.

Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και το περί δικαίου αίσθημα
Γράφει η ΈΛΣΑ ΓΆΤΟΥ, απόφοιτη Νομικής
«Κι ονομάζεται το Πολίτευμά μας Δημοκρατία, γιατί η διοίκηση της δεν είναι
περιορισμένη στους λίγους, αλλά στην
πλειοψηφία….»
(Θουκυδίδης)
Από τις 11 Ιουνίου του 1975, με την
ψήφιση του νέου Συντάγματος, το Πολίτευμά της χώρας μας είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Είναι
Δημοκρατία γιατί όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν γι’ αυτόν
και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Θεμέλιο του Πολιτεύματος λοιπόν είναι η
λαϊκή κυριαρχία.
Με βάση τη λαϊκή κυριαρχία, η εξουσία του λαού ασκείται από εκείνους που
έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, δηλαδή
από το εκλογικό σώμα. Συνεπώς η θέληση του λαού, είναι η θέληση του εκλογικού σώματος και μάλιστα της πλειοψηφίας του, η οποία εκλέγει τα όργανα
του. Έτσι λοιπόν σε μια ευνοούμενη και
Δημοκρατική Πολιτεία, η σχέση Πολιτείας
με του πολίτες της ορίζεται με σαφήνεια
από το Σύνταγμα και από τους νόμους
που απορρέουν από αυτό.
Είναι όμως οι έννοιες του κράτους και
του Πολίτη διαχρονικά καθορισμένες;
Ποια είναι η σχέση των δυο όρων στη βιωματική λειτουργία της καθημερινότητας
και σε ποιο βαθμό λειτουργεί πραγματικά
η Δημοκρατική αρχή; Υλοποιείται σε άμεση και ενεργητική συμμετοχή των λαϊκών
μαζών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων,
δηλαδή αποφάσεων που αφορούν στην
άσκηση της εξουσίας;
Εδώ και μερικά χρόνια πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι κυρίως στο χώρο
της Ευρώπης η σύγχρονη αστική Δημοκρατία παρουσιάζει σημάδια κρίσης, η

οποία αποδίδει τη κρίση αυτή, όχι σε ελλείματα δημοκρατίας αυτής καθ΄αυτής,
αλλά μάλλον σε παρουσίαση ρηγμάτων
στη κοινωνική συνοχή ανθρώπινων κοινωνιών. Η βασική αιτία της μείωσης της
συνοχής των κοινωνιών, που φαίνεται
να παρουσιάζει αργή αλλά σταθερή κλιμάκωση, μπορεί εύκολα να αναζητηθεί
στην σαφέστατα αρνητική εκδήλωση
της «παγκοσμιοποίησης» και της «νέας
τάξης». Η έμμεση επιβολή της βούλησης της εξουσίας από τη μία, αλλά και
η μείωση των αντιστάσεων στην καταπίεση που παρατηρείται σε κοινωνίες με
προβλήματα συνοχής από την άλλη, έχει
οδηγήσει, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό,
στην εμφάνιση ή επίταση ελλειμάτων Δημοκρατίας.
Η αδικία και η ανομία, συχνά συγκροτούν παθολογικά στοιχεία των κοινωνιών, ιδιαιτέρως δε νοσηρά συστατικά του
ελληνικού πολιτισμού και κοινωνικού συστήματος, εντός του οποίου το αίσθημα
έλλειψης δικαιοσύνης είναι διάχυτο και
ενίοτε αφόρητο.
Τι γίνεται λοιπόν, όταν οι νόμοι δεν
υπάρχουν για να υπηρετούν τη δικαιοσύνη και ο σκοπός τους απέχει από τη
λαϊκή εντολή που δόθηκε στους αντιπροσώπους του λαού, πλήττοντας έτσι
την λαϊκή κυριαρχία και τη διασφάλιση
της κοινωνικής ειρήνης; Όταν λοιπόν
αποτυγχάνουν σ΄αυτόν τους το σκοπό,
γίνονται φράγματα που μπλοκάρουν τη
ροή της κοινωνικής προόδου και συνεπώς χρέος της ανθρωπότητας είναι να
ανατρέψει τα συμφέροντα των ισχυρών
και να αλλάξει τους άδικους νόμους.
Τα τελευταία χρόνια οι λαοί μπαίνουν
ο ένας μετά τον άλλο, με πρώτο και κα-

λύτερο τον ελληνικό λαό, στο καλούπι
του Παγκόσμιου νομοθέτη από το οποίο
βγαίνουν στερημένοι κάθε δικαιώματος
και καταδικασμένοι στην απόλυτη εξαθλίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε
να οδηγηθούμε σε μια ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική αυτονόμηση, με τη
χάραξη μιας νέας πορείας, όπου ο λαός
θα μπορεί να έχει μια ακόμη πιο ενεργό
δράση από ότι σήμερα;
Σε ποια πλαίσια όμως θα πρέπει να
κινηθούμε για την ανατροπή των αρνητικών και μεγιστοποίηση των θετικών
στοιχείων, στο ήδη υπάρχον πολίτευμά
μας, σεβόμενοι την Δημοκρατία και το
Σύνταγμά μας;
Μέσα από την αναζήτηση των θεμελίων της αρχαίας Αθηναϊκής Πολιτείας,
μπορούμε να συνθέσουμε το δόρυ και
την ασπίδα τοι πολίτη, στην όποια σχέση ή διαφορά του με το κράτος καθώς
και την ομαλή λειτουργίας της Δημοκρατίας. Τότε που η πολιτεία καλλιεργούσε
την ενεργητικότητα και το ενδιαφέρον
για την ίδια της τη λειτουργία στους
πολίτες, σε αντίθεση με τη σύγχρονη
ελληνική πραγματικότητα, που ενισχύει την αδιαφορία, την απάθεια και τον
καιροσκοπισμό. Τότε που το θεμελιακό
δικαίωμα του πολίτη ήταν πιο δραστικό,
αφού κατά τους νόμους της Αθηναϊκής
Πολιτείας ίσχυε ο θεσμός της λεγόμενης
διαχειροτονίας των νόμων. Τι σημαίνει
αυτό; Ότι επιτρεπόταν σε κάθε Αθηναίο
πολίτη που επιθυμούσε την κατάργηση
ορισμένου νόμου, να προτείνει τη θέσπιση άλλου, που θα ισχύει αντί του καταργούμενου.

Σίγουρα στην εποχή μας αυτό θα ήταν
αρκετά δύσκολο, όμως
ορμόμενοι από την αθηναϊκή Δημοκρατία θα μπορούσαμε να προτείνουμε
την αξιοποίηση και λειτουργία πιο «αμεσοδημοκρατικών θεσμών» που αναμένεται ότι θα αποκαταστήσουν τη χαμένη
επαφή της κρατικής με τη λαϊκή βούληση, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό, την
ορθή άσκηση και δι’ αυτής τη νομιμοποίηση της κρατική εξουσίας.
Η «αμεσοδημοκρατική» θεώρηση περί
δημοκρατίας είναι προσανατολισμένη
στη κατάστρωση θεσμών και διαδικασιών που εγγυώνται τη διαμόρφωση
και έκφραση της καθαρότερης δυνατής
βούλησης του λαού, χωρίς να θίγουμε
το αντιπροσωπευτικό μας σύστημα αλλά
έχοντας ένα συμπληρωματικό ρόλο σε
αυτό.
Όλοι μαζί λοιπόν, σε ένα επόμενο άρθρο, να μπορέσουμε να συζητήσουμε
τέτοιες προτάσεις, που θα μας φέρουν
πιο κοντά σε αυτούς τους θεσμούς, όπως
επίσης να προτείνουμε τρόπους που θα
μπορούσαν να λειτουργήσουν στην σημερινή κοινωνία.
Εμείς λοιπόν, πιστεύουμε ότι με την
δημιουργία τέτοιων θεσμών, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η ανοικτότητα
του πολιτικού συστήματος, οξύνοντας τα
αντανακλαστικά του απέναντι σε μονολιθικές πλειοψηφίες. Μέσω μιας τέτοιας
συνδρομής στη διαμόρφωση του περιεχομένου των πολιτικών αποφάσεων
υπηρετείται το δημοκρατικό πρόσταγμα
της πολιτικής ισότητας και ενίσχυσης της
πολιτικής συμμετοχής και ικανοποιείται
το περί δικαίου αίσθημα.
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Μεταποίηση - τυποποίηση σε οικοτεχνίες - βιοτεχνίες - βιομηχανίες
Μεταποίηση και τυποποίηση, είναι η παρέμβαση σε
φυσικές πρώτες ύλες και προϊόντα, με φυσικές τεχνικές
ή και χημικές διαδικασίες, με σκοπό τη δημιουργία νέων
προϊόντων και υλών, από τον άνθρωπο.
Με τη μεταποίηση- τυποποίηση δίνεται η δυνατότητα στον άνθρωπο να χρησιμοποιεί νέα προϊόντα, τα
οποία έχει ανάγκη ή επιθυμεί και συχνά με μια μεγαλύτερη χρονική διάρκεια κατανάλωσης.
Η υγιεινή, η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων, ο τρόπος
χρήσης, η χρησιμότητα και οι παρενέργειες των μεταποιημένων α’ υλών ή προϊόντων πρέπει να υπόκεινται
σε ιδιαίτερα λεπτομερείς ελέγχους και πιστοποιήσεις, το
σύνολο δε των χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος
πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά και ευανάγνωστα σε
σήμανση πάνω στο προϊόν.
Πολίτες και ομάδες πολιτών δραστηριοποιούνται στη
δημιουργία νέων προϊόντων και ανάλογα τον τρόπο
που ασχολούνται, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες,
δηλαδή την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία και κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό προορισμό
και διαφορετικά πρέπει να στηρίζεται από τις Κρατικές
υπηρεσίες και τις εκλεγμένες εξουσίες. Αναλυτικότερα:
1. Η οικοτεχνία στηρίζει την τεχνογνωσία της, κυρίως σε παραδοσιακούς φυσικούς τρόπους, διατηρώντας
σε υψηλό βαθμό τη φρεσκάδα και τη φυσικότητα, των
υπό μεταποίηση προϊόντων, όπου η δεξιοτεχνία του δημιουργού σε συνδυασμό με ισχύοντες κανόνες υγιεινής,
προσφέρουν προϊόντα στα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί
τα χαρακτηριστικά τους. Συνήθως η οικοτεχνία δημιουργείται σε οικιακό επίπεδο.
2. Η βιοτεχνία είναι μια παραγωγικότερη διαδικασία

μεταποίησης-τυποποίησης, στην οποία η δεξιοτεχνία
έμπειρων τεχνητών (συνήθως των ιδίων των δημιουργών της κάθε βιοτεχνίας) με τη βοήθεια εργαζομένων,
δημιουργούν εμπορεύσιμα προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζονται, από τις ιδέες, δεξιοτεχνίες και εμπειρίες
των δημιουργών τους, διατηρώντας έτσι όχι τόσο τα
χαρακτηριστικά του αρχικού προϊόντος, αλλά δημιουργώντας και νέα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
με ιδιαίτερο βάρος στην ασφάλεια χρήσης τους, στη
βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του ανθρώπου.
3. Η βιομηχανία στηρίζει τη δημιουργία μεταποιημένων προϊόντων σε μαζικές παραγωγές, προκειμένου
τα νέα προϊόντα να χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο,
κάτι που σημαίνει ότι τα προϊόντα της πρέπει να έχουν
μακρύτερη περίοδο συντήρησής τους για κατανάλωση
και η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεταποιημένων προϊόντων, έχουν σκοπό να ανταποκρίνονται σε μια μέση ικανοποίηση των πληθυσμών παγκοσμίως. Έτσι χάνεται μέχρι ένα σημείο η στοχευμένη
ικανοποίηση και προστασία υγιεινής κλπ., επί μέρους
ομάδων πληθυσμού, που έχουν ανάγκη ή επιθυμούν
ιδιαίτερα ωφέλιμα γι’ αυτούς χαρακτηριστικά ενός
προϊόντος.
Οι παραπάνω τρεις τομείς, μεταποίησης-τυποποίησης προϊόντων και α’ υλών, ναι μεν υπόκεινται σε
μερικές βασικές όμοιες προδιαγραφές, αλλά για κάθε
τομέα, πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή αντιμετώπιση από
τις Υπηρεσίες του Κράτους και την εκλεγμένη Διοίκηση,
όχι μόνο για την προστασία και υποστήριξη όλων, αλλά
κυρίως για να αποκατασταθούν ισότιμες συνθήκες εργασίας για τον κάθε τομέα, μέσα στα πλαίσια λειτουργί-

ας μίας έντιμα λειτουργούσας ελεύθερης αγοράς, όπου
πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Βασική υποχρέωση όλων, είναι η επικολούμενη
στο προϊόν (τυποποιημένο και συσκευασμένο), ετικέτα
με πλήρη και ευκρινή περιγραφή και να αναγράφει :
1. ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ (για να
προστατεύεται ο ίδιος και ο καταναλωτής από τυχόν
υπερτιμολογήσεις μεσαζόντων).
2. Λεπτομερή περιγραφή των α΄ υλών και προϊόντων
που έχουν χρησιμοποιηθεί και τις επίσημα αναγνωρισμένες παρενέργειες και ωφέλειες αυτών στην υγεία
και ασφάλεια των καταναλωτών.
3. Ακριβή θέση παραγωγής και μεταποίησης των
χρησιμοποιούμενων α΄ υλών και προϊόντων, ως και του
τελικού μεταποιημένου προϊόντος (για να αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τον καταναλωτή
προκειμένου να μπορεί να τα εκτιμήσει).
Σε όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική όχι μόνο η τιμολόγηση του τελικού προϊόντος, αλλά
και η τιμολόγηση των χρησιμοποιουμένων α’ υλών
και προϊόντων, ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ η αναλογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας μονάδας έτοιμου
προϊόντος.
Στη συνέχεια θα εκθέσουμε προτάσεις, για την ισότιμη λειτουργία της ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ, της ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ και
της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, με γνώμονα την καθιέρωση ισοδύναμου ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για να πάρουν οι τομείς τη
θέση που τους αρμόζει στην Αγορά έναντι της ισχυρής
βιομηχανίας.

Α) ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ
Η παραδοσιακή δεξιοτεχνία μεταποίησης-τυποποίησης φυσικών α’ υλών και
προϊόντων με φυσικά υλικά και διαδικασίες, αποδίδουν νέα προϊόντα, χωρίς να
χάσουν τα αρχικά φυσικά χαρακτηριστικά τους.
Η διαδικασία αυτή είναι μικρής παραγωγικής κλίμακας, αλλά μεγάλης ποιοτικής αξίας.
Συνήθως αυτή η διαδικασία γίνεται σε
ιδιαίτερους χώρους της οικίας διαμονής
του οικοτέχνη.
Έτσι ένα πρόσθετο οικογενειακό εισόδημα είναι το κίνητρο , το οποίο προσφέρει στη κοινωνία ιδιαίτερα υγιεινά
και ποιοτικά προϊόντα.
Για την υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής προτείνουμε:
1) Tη νόμιμη λειτουργία εκθετήριων
οικοτεχνικών προϊόντων σε ιδιαίτερο
και επισκέψιμο χώρο της οικίας τουοικοτέχνη, προερχόμενα από την δίκη του
παραγωγή, τα οποία μπορεί να διαθέτει
και στην αγορά.
2) Τη λειτουργία στην έδρα κάθε
Δήμου και Αντιπεριφέρειας κοινών εκθετήριων οικοτεχνικών προϊόντων,
μέσω των οποίων γίνονται και e-shop
πωλήσεις. Επίσης οικοτεχνικά προϊόντα
διατίθενται και στις λαϊκές αγορές των
παραγωγών.
3) Την οριοθέτηση και πιστοποίηση
του όρου Οικοτεχνία.

Η ανάκαμψη
της οικονομίας
δεν είναι θέμα
οικονομικό
4) 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.
5) Λόγω του μικρού όγκου παραγωγής ανά μονάδα, επιδοτούνται με
υψηλό πριμ οι εξαγωγές οικοτεχνικών
προϊόντων.
6) Ειδικό τμήμα οικοτεχνίας στα επιμελητήρια ενημερώνει τους οικοτέχνες
για ενδιαφέροντα και συνεργασίες.
7) Πιστοποιείται η διαδικασία μεταποίησης-τυποποίησης με φυσικούς
τρόπους για την υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η πιστοποίηση
πρέπει να γίνεται από διεθνή οργανισμό.

8) Η δημιουργία μιας οικοτεχνίας δεν
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.
9) 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.
10) Στον όρο οικοτεχνία υπάγονται
και ΦΑΣΟΝ εργασίες υπέρ τρίτων, εντός
της οικίας.
11) Ο οικοτέχνης υποχρεούται να τιμολογεί και τις α’ ύλες ή προϊόντα που

χρησιμοποιεί (άσχετα εάν τα παράγει
ο ίδιος) και να αναγράφει τις αναλογίες που απαιτούνται για την παραγωγή
του έτοιμου μεταποιημένου προϊόντος,
το οποίο επίσης τιμολογεί και επί του
οποίου θέτει την ανάλογη ετικέτα. Στον
οικοτέχνη αναγνωρίζονται δαπάνες
όπως, η ιδιοκατοίκηση, η εργατική του
απασχόληση και όλες οι λοιπές δαπάνες
που απαιτούνται για έτοιμο προϊόν και
διάθεση αυτού. Η φορολογία του οικοτέχνη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
αυτής του παραγωγού.
Όλα τα παραπάνω είναι συνθήκες
εξισορρόπησης του ανταγωνισμού που
δέχεται ο ασθενής οικοτέχνης από ισχυρότερους βιοτέχνες και πανίσχυρους
βιομήχανους. Είναι μία επιταγή του φυσικού δίκαιου και ισότιμου ελεύθερου
ανταγωνισμού.
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Β) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Η διαδικασία αξιοποίησης των φυσικών παραγωγικών διαθέσιμων μιας
περιοχής, γέννησε μια προσπάθεια ατόμων ή ομάδων αυτών, να συλλέγουν ή
να παράγουν τα φυσικά προϊόντα της
περιοχής και με τη δεξιοτεχνία τους μερικά άτομα βασισμένα σε παραδοσιακές
ή και νέες τεχνολογικές μεθόδους, να
παράγουν προϊόντα ευρύτερης κατανάλωσης, τα οποία διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας των προϊόντων κάθε παραγωγής, αλλά και της
δεξιοτεχνίας των κατοίκων της, κυρίως.
Η βιοτεχνία δεν στηρίζεται στην μαζική παραγωγή, αλλά διαφοροποιείται
από αυτήν, στην προσφορά προϊόντων
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Η προστιθέμενη αξία που δίνει η βιοτεχνία στα προϊόντα του πρωτογενούς
τομέα, είναι σημαντική για την αυτάρκεια μιας κοινωνίας και λόγω της σημαντικότητας αυτής είναι υποχρέωση της
πολιτείας να υποκαταστήσει τις όποιες
ανισότητες ανταγωνισμού που δέχεται
κυρίως από τις μαζικές παραγωγές της
βιομηχανίας. Για να αποκατασταθεί μία
ισότιμη ανταγωνιστικότητα προτείνουμε τα παρακάτω:
1) Κίνητρα για να ιδρύονται βιοτεχνίες στις περιοχές που υπάρχουν οι α’
ύλες που αξιοποιούν, με επακόλουθο
να συνδέονται άμεσα με τους παραγωγούς, ώστε η συνεργασία παραγωγού
και βιοτέχνη να αποδίδει το μέγιστα
ποιοτικά ωφέλιμο προϊόν.
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 αντίτιμο να μεταποιούν δικά τους
προϊόντα.
4) Η έλλειψη κοινωνικών και τεχνικών υποδομών στην περιοχή εγκατάστασης, πρέπει να αντισταθμίζονται με
κίνητρα ή φορολογικές ελαφρύνσεις
ή απαλλαγές λειτουργικών δαπανών,
ανάλογες της αντισταθμιστικότητάς
τους, σε κάθε περιοχή.
5) Ο Βιοτέχνης όπως και ο Οικοτέχνης δικαιούται να λαμβάνει την τεχνογνωσία που ζητά, από τα Δημόσια
Ερευνητικά Κέντρα σε καθορισμένο
χρόνο και με ελάχιστο κόστος, το οποίο
θα εξοφλείται εντός 10ετίας και εάν δεν
χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία θα
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, ώστε ο βιοτέχνης να αποκτά
την τεχνογνωσία για να παράγει όμοια
προϊόντα, υποκατάστατα της Διεθνούς
Βιομηχανίας ή και καινοτόμα προϊόντα.
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. Η αξιολόγηση των βιοτεχνιών θα προτείνεται
με μοριοδότηση (δεξιοτήτων, εμπειριών, προοπτικών, θέσης, παραγωγικότητας, κλπ.) από τον ίδιο τον Βιοτέχνη και
έλεγχο της αυτομοριοδότησης από τους
δανειστές ή το τοπικό Χρηματιστήριο.
Τα δάνεια δύναται να εγγυάται το Κράτος ή η Περιφέρεια αν ζητηθεί, με εκχώρηση από τον βιοτέχνη του δικαιώματος
ελέγχου και σύνταξη, κοινά αποδεκτών
προτάσεων βιωσιμότητας από τους βιοτέχνες.
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, 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,
για να λειτουργήσει ως κίνητρο ανάπτυξης του κλάδου αυτού, που είναι ωφέλιμος για άλλες κοινωνικές, εμπορικές,
επιστημονικές κλπ. δραστηριότητες.
11) Ειδικός φορέας απόσυρσης μηχανημάτων 5ετούς τουλάχιστον λειτουργίας, παραλαμβάνει αποζημιώνοντας με καθορισμένη αξία, τα μηχανήματα αυτά και ο βιοτέχνης αποκτά το
δικαίωμα αντικατάστασής τους, με τα
πλέον σύγχρονα αυτόματα και ρομποτικά μηχανήματα με επιδότηση 40%.
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 φορολογική ενημερότητα
και μισθοδοτική ενημερότητα (η οποία
περιλαμβάνει την πληρωμή ή την οικιοθελή ρύθμιση του μισθού και τις πληρωθείσες εισφορές).
Ένας εργαζόμενος βιοτέχνης θεωρείται και ασφαλίζεται ως εργαζόμενος με
τη δυνατότητα αναλογικής πρόσθετης
ασφάλειας ως ιδιοκτήτης ή διαχειριστής
της βιοτεχνίας.
15) O όρος βιοτεχνία οριοθετείται για
όλη την Κρατική Επικράτεια.

Διάλογος μεταξύ πολιτών - οικοτέχνη - βιοτέχνη - βιομήχανου
Ερώτηση - Πολίτης εργαζόμενος:
Aπό την εργασία μου, έχω ένα μηνιαίο εισόδημα από
το οποίο ζει η οικογένειά μου. Αγοράζω προϊόντα και
πληρώνω υπηρεσίες που μου παρέχονται. Ζω όμως με
κάποια ερωτήματα. Πρώτα αν τα χρήματα που πληρώνω πράγματι αξίζουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που αγοράζω και δεύτερον μήπως θα ήταν καλλίτερη
η ζωή μου εάν είχα εγώ μία επιχείρηση και εργάζονταν
άλλοι για μένα. Τι χρειάζεται να κάνω για να γίνω επιχειρηματίας, έμπορος, βιοτέχνης, ή βιομήχανος, κλπ.;
Απάντηση - Πολίτης Παραγωγός:
Αγαπητέ φίλε έχουμε τις ίδιες σκέψεις. Αλλά ξέρεις
και εγώ εργάζομαι σαν και σένα, αλλά δεν έχω ένα σίγουρο εισόδημα αν και πολλές μέρες η ολοήμερη εργασία μου, δεν βελτιώνει το εισόδημά μου. Θα μπορούσα
όμως να σου πω ότι αισθάνομαι μία ευτυχία όταν έχω
δημιουργήσει μία παραγωγή και η ευτυχία μου αυτή δεν
πηγάζει μόνο από το εισόδημα που αποκτώ, αλλά και
από την επιτυχία των προσπάθειών μου. Αν λοιπόν εννοείς ότι σου λείπει αυτή η ευτυχία της επιτυχίας των

προσπαθειών που αμείβεται ανάλογα, έχεις δίκιο γιατί
θα έπρεπε να συμβαίνει το ίδιο και σε σένα.
Όμως η προσπάθεια που κάνω, με έχει γεμίσει με τα
χρόνια με γνώσεις και τεχνικές με τις οποίες προσπαθώ
να δημιουργώ κάθε χρόνο μια νέα παραγωγή, ένα νέο
πλούτο για μένα και την κοινωνία. Είμαι δημιουργός.
Έτσι αισθάνομαι.
Αυτά που με στενοχωρούν είναι να βλέπω ότι άλλοι
πλουτίζουν αρκετά από τις παραγωγές μου και όταν
υπάρχουν πάσης φύσης εμπορικές και φυσικές δυσκολίες ή καταστροφές, είμαι μόνος, με ελάχιστη συμπαράσταση. Μήπως η προγραμματισμένη υπηρεσία σου,
σου δίνει μια σιγουριά και ηρεμία στην οποία πρέπει να
αρκείσαι και αυτήν να απολαμβάνεις;
Πολίτης Έμπορος:
Άκουσα τον αγαπητό παραγωγό με πολύ σεβασμό
που μίλησε για εμπορικές δυσκολίες κλπ. Θα ήθελα να
παρέμβω για να εξηγήσω ότι πράγματι οι δυσκολίες αυτές υπάρχουν και στις οποίες συμμετέχω. Το ίδιο όμως
συμβαίνει και σε μένα.

Σκέφτηκε ποτέ ο παραγωγός, αν το προϊόν του πουληθεί όλο ή ένα μέρος, ή σε ποια τιμή θα πουληθεί, ή αν
η ποιότητά του δεν ζητείται, ή ότι πολλές φορές και εγώ
χάνω χρήματα εξ’ αιτίας των παραπάνω λόγων;
Όταν λοιπόν μεταπουλώ τα προϊόντα του παραγωγού
σε τρίτους, έχω αξιολογήσει και τις ζημιές μου και το
κέρδος μου και τα έξοδα του αγώνα μου να πουλήσω
τα προϊόντα του παραγωγού. ΄Ετσι διαμορφώνονται διαφορετικές τιμές από αυτές που αγόρασα. Αυτή είναι η
αποστολή μου. Να συγκεντρώνω προϊόντα και να βρίσκω τους ανθρώπους που θα τα καταναλώσουν.
Τίποτε δεν θα αλλάξει, αν ο ίδιος ο παραγωγός προσπαθήσει να γίνει και έμπορος. Γιατί θα επιφορτησθεί
όλες τις δαπάνες που έχω και εγώ και θα είναι χειρότερα
γι’ αυτόν, γιατί ούτε το χρόνο έχει (αφού τον διαθέτει
στην παραγωγή), αλλά και ούτε την τεχνογνωσία της
αγοράς διαθέτει, την οποία έχω αποκτήσει μετά από
χρόνια δουλειάς, πληρώνοντας και λάθη και αρνητικά
γεγονότα που επηρεάζουν την αγορά.
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Καινοτόμες γενικές αρχές λειτουργίας Δήμων και Περιφερειών
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.
Την εξυπηρέτηση των αναγκών, των επιθυμιών,
αλλά και των δραστηριοτήτων του ατόμου αναλαμβάνει να υπηρετήσει η Αυτοδιοίκηση ως μία οργάνωση η
οποία οφείλει να επιδιώκει το «ευ ζην» των πολιτών
της, αναδεικνύοντας παράλληλα τα επί μέρους και γενικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας μέσα στο πλαίσιο ευρύτερων οργανώσεων όπως είναι το Κράτος ή η Ένωση Κρατών ή Παγκόσμιοι Οργανισμοί, στους οποίους
εντάσσεται προσφέροντας και λαμβάνοντας αγαθά,
υπηρεσίες, αντιλήψεις και αξίες, δημιουργώντας συνεργασίες οι οποίες θεσμοθετούνται και μονιμοποιούνται
μόνο με την συναίνεση της απλής πλειοψηφίας (51%)
των πολιτών της κάθε κοινωνίας.
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 ΕΚΛΕ-

Από τα κάτω φυτρώνει η ελπίδα,
ΟΧΙ από τα μεγάφωνα.
ΚΤΟΡΩΝ», 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 ΄Ενωσης Κρατών στα πλαίσια της Περιφέρειας.
Στη Βουλή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν με λόγο αλλά όχι με ψήφο ειδικά εκλεγμένοι
εντεταλμένοι αντιπρόσωποι από κάθε Δήμο της Περιφέρειας.
Ο κάθε Δήμος διαθέτει Δημοτικό Συμβούλιο και
Κοινοτικά Συμβούλια για κάθε κοινότητα τα μέλη των
οποίων εκλέγονται στο πρότυπο της Βουλής της Περιφερειακής Αυτοδιαχείρησης στο οποίο συμμετέχει επίσης με λόγο αλλά όχι με ψήφο, ειδικά εκλεγμένος εντεταλμένος αντιπρόσωπος των κοινοτήτων του Δήμου.
Yπηρεσίες που δεν παρέχει το Κράτος δικαιούται να
παρέχει η Περιφέρεια και της Περιφέρειας ο Δήμος και
του Δήμου η Κοινότητα.
Σε όλες τις επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν
εκλεγμένα μέλη υποχρεωτικά συμμετέχει και κληρωτό
μέλος.
Η Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφασίζουν επί αναλυτικών τεκμηριωμένων και αιτιολογημένων εισηγήσεων, που υποβλήθηκαν από
κάθε ενδιαφερόμενο ή των υπηρεσιών τους, τις οποίες
έχουν επεξεργαστεί αναλυτικά ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

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

ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ: ‘Eνας φίλος σε
μία συζήτηση ανέφερε.
Οι άνθρωποι είναι τριών λογιών. Οι
καλοί, οι κακοί και οι εργολάβοι. Εσείς
Αυτοδιοίκηση και Κράτος θεωρώ ότι
ανήκετε στους Εργολάβους.
Προεκλογικό σύνθημα και μετά τις
εκλογές η μέριμνα σας, είναι τι θα φτιάξετε νέο. Τεχνικά έργα, Νέες Υπηρεσίες
και Νόμους, συνέχεια νέους Νόμους. Η
Δικαιοσύνη παραφούσκωσε με χιλιάδες
Νόμους.
Όμως η δικαιοσύνη δεν μπορεί να
κατασκευάζει την ισότητα και την ελευθερία στηριγμένη μόνο στους νόμους
και τους θεσμούς, αλλά χρειάζεται και
η συμμετοχή της καρδιάς και της φαντασίας.
Κυρίως εσύ Αυτοδιοίκηση πρέπει να
φύγεις από την νοοτροπία του Εργολάβου, δηλαδή να προσηλώνεσαι μόνο
στην κατασκευή νέων τεχνικών και ανθρώπινων υποδομών αλλά να μεριμνάς
καθημερινά και για την ικανοποίηση
των πολιτών από τις λειτουργίες όλων
των υπηρεσίων και έργων που ήδη
υπάρχουν.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Αγαπητέ πολίτη, ειλικρινά με προκάλε-

σες και θα σου εξομολογηθώ.
Για μένα, εγώ η Αυτοδιοίκηση, δεν
δημιουργήθηκα με σκοπό να κατασκευάζω μόνο έργα και να διαχειρίζομαι με
υπηρεσίες την καθημερινότητα και τους
νόμους. Και βέβαια αυτά είναι απαραίτητα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να με
είχε ελεύθερη το Κράτος να αναδείξω
τον πραγματικό μου ρόλο στην τοπική
κοινωνία μου. Ο ρόλος αυτός είναι «η
πολιτική αυτοάμυνα» στις επιπτώσεις
του Παγκόσμιου συστήματος και τις αυθαιρεσίες της Κρατικής εξουσίας.
Παράλληλα ήθελα να συμμετέχω σαν
ένα ζωντανό κύτταρο μέσα στον καθημερινό οργασμό της δημιουργίας και
της βιοπάλης των συμπολιτών μου.
Αυτό το κάνω περιστασιακά γιατί με
έχουν στρατολογήσει μέσα σε «κωδικούς δράσης» και το σώμα μου είναι
γεμάτο εμφυτεύματα από κομματικούς
εγκάθετους και Κρατικές βδέλλες.
Θέλω να δίνω αλληλεγγύη, υποστήριξη, να αναδεικνύω την φαντασία και
την πείρα των συμπολιτών μου και τέλος τον κάθε πολίτη, τον θέλω μαζί μας
ισότιμα, με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός. Θέλω τους συντοπίτες μου να τους κάνω ευτυχισμένους.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΡΑΤΟΣ: Ο πολίτης
με αποκάλεσε Εργολάβο και η Αυτοδιοίκηση με αποκάλεσε βδέλλα επάνω της.
Νομίζω ότι δεν με γνωρίζεται καλά.
Θα σας συστηθώ λοιπόν. Εγώ είμαι
ένας οργανισμός με Υπηρεσίες, και
μόνο. Υπηρεσίες που έχουν σκοπό να
εξυπηρετούν τον πολίτη και συνολικά
την Κοινωνία. Είμαι δηλαδή ένα ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Μην με κατηγορείται
γιατί η ύπαρξη μου είναι ιερή και πρέπει
να με σέβεστε. Όμως εμένα με διαχειρίζονται άνθρωποι και μάλιστα πολίτες
που οι κοινωνίες σας επέλεξαν για να
με διαχειρίζονται. Με αυτούς πρέπει να
συζητάτε.
Με την πείρα μου όμως θα σας πω
τα παρακάτω:
Είμαι όπως είπα ένα εργαλείο, αλλά
είμαι ένα ζωντανό εργαλείο. Μυαλό μου
και ψυχή μου είναι όλη αυτοί που δουλεύουν το εργαλείο. Αυτοί που αποκαλείται λειτουργούς ή υπαλλήλους.
Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν άλλοι
καλά και άλλοι κακά και το εργαλείο
δουλεύει καθημερινά αλλά στην λεπτομέρεια δουλεύει αυθαίρετα.
Οι άνθρωποι που με χειρίζονται δυστυχώς δεν μπορούν ή τους είναι κουραστικό να απασχολούνται με τον κάθε

άνθρωπο.
Βλέπουν την μάζα. Κάθε κίνηση τους
έχει κριτήριο την μάζα μικρή ή μεγάλη.
Μην περιμένετε ότι ποτέ θα ασχοληθούν με τον κάθε άνθρωπο και πολύ
σπανίως με μικρές ομάδες ανθρώπων.
Αυτά που θα έπρεπε να ήθελε η αυτοδιοίκηση είναι μία παρέμβαση στους
χειρισμούς που κάνουν αυτοί που με
διαχειρίζονται, δηλαδή οι πολιτικοί σας
που σας εκπροσωπούν.
Φαύλος κύκλος αγαπητοί μου.
Αλλά Πολίτη, η απόφαση είναι δική
σου. Διότι εσύ μόνο μπορείς να βάλεις
τα πράγματα στη θέση τους.
Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι δύσκολο, γιατί οι διαχειριστές του Κράτους
όχι μόνο δουλεύουν έχοντας ισχυρό
κριτήριο την πολιτική τους επιβίωση,
αλλά έχουν διασυνδεθεί με Παγκόσμιες
δυνάμεις στις οποίες υπακούουν.
Εμένα το εργαλείο που λέγεται Κράτος, με χρησιμοποιούν.
Ε λοιπόν χρησιμοποιήστε με και εσείς.
Με προσωπικές ή ομαδικές παρεμβάσεις
στην καθημερινότητα σε κάθε πράξη.
Μην αφήνεται κανένα εξάρτημα
μου νε ξεσυγχρονίζεται από τον σκοπό
ύπαρξης του που είναι η τίμια και ισότιμη εξυπηρέτηση σας.
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ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Για την Βουλή της Περιφέρειας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εκλέγονται το
70% των μελών τους, που έχουν προταθεί από τα μέλη των πολιτικών κομμάτων, Για την
εκλογή του 70% των εκλεγμένων μελών της Περιφερειακής Βουλής και του Δημοτικού
Συμβουλίου αυτοπροτείνονται 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
όλων των προτεινόμενων υποψηφιών από όλα τα κόμματα. 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, 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 όσοι λάβουν το 3%
των ψηφοφόρων και καλούνται κληρωτοί εκλέκτορες οι οποίοι συγκροτούν το σώμα
«ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ». Εις την ψηφοφορία οι πολιτες έχουν δικαίωμα δύο σταυρούς
προτίμησης. Μεταξύ των κληρωτών εκλέκτορων κληρώνονται ισάριθμα μέλη για την Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο που απαρτίζουν το σώμα «ΚΛΗΡΩΤΩΝ» για
το 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 Συνδιαχείρισης και του Κράτους, δεν έχουν καταδικαστεί ποτέ για κακουργήματα και έχουν επιτυχή επαγγελματική
σταδιοδρομία τουλάχιστον επί 8ετία και συμμετέχουν στους επαγγελματικούς συλλόγους
τους. Παράλληλα με τα Διοικητικά εκλεγμένα Σώματα της Αυτοδιοίκησης συνλειτουργεί
συμβουλευτικά και παρεμβατικά ο εθελοντισμός με δύο μορφές׃
1 Η «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ», η οποία είναι ένα Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο απαρτίζεται
από εκλεγμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει 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 κληρωμένοι εθελοντές του σώματος «ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» του Δήμου ή της Περιφέρειας
σε κοινή συνεδρία τους απαρτίζουν το σώμα της ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ, του Δήμου ή της Περιφέρειας, το οποίο υλοποιεί διαδικαστικά κοινές αποφάσεις της ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ και της
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.
Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ μπορεί να αναπέμπει κάθε Νομοσχέδιο ή Νόμο ή απόφαση που ψήφισε η
Περιφερειακή Βουλή ή το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετικό αιτιολογικό στο οποίο θα πρέπει
να διακρίνεται π.χ. η ζημιά σε ομάδες πολιτών ή του συνόλου ή η αδικαιολόγητα χαριστική
πράξη προς συγκεκριμένα άτομα ή εταιρείες.
Η τελική ψήφιση ενός παραπεμφθέντος από την Γερουσία νόμου ή νομοσχεδίου ή
απόφασης, μπορεί να γίνει από κοινού και με πλειοψηφία 66% του συνόλου των μελών
της Περιφερειακής Βουλής ή του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Μασουλάνε επιδοτήσεις της Αφρικής
Κόλαφο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα τις χρηματοδοτικές
παρεμβάσεις της στον Τρίτο Κόσμο αποτελεί πρόσφατη μελέτη της γνωστής ΜΚΟ Oxfam. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι 51 από τις 68 εταιρείες που
ο επενδυτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας
InternationalFinanceCorporation (IFC) χρηματοδοτεί
χαμηλότοκα για επενδυτικές παρεμβάσεις στην υποσαχάρια Αφρική έχουν θυγατρικές σε φορολογικούς
παραδείσους.
Το 91% των εταιρειών που καρπώνονται τις πιστώσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι μάλιστα πολυεθνικές ή συνδέονται με πολυεθνικές.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εταιρείες αυτές «μάσησαν» πέρυσι περίπου το 84% των χρηματοδοτικών

επενδυτικών παρεμβάσεων της IFC στην υποσαχάρια
Αφρική. Το χαρτοφυλάκιο της IFC για την περιοχή
αυτή το 2015 περιελάμβανε συγκεκριμένα 68 έργα
συνολικής αξίας 3.422 δισ. δολαρίων. Η έκθεση της
Oxfam διαπιστώνει ότι εξ’ αυτών, τα 2.878 δισ. δολάρια σχετίζονται με φορολογικούς παραδείσους, μέσω
των πελατών της IFC.
H κατάληξη ενός τόσο ζωτικού για τις φτωχές
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής ποσού στα νύχια
πολυεθνικών με πληθώρα θυγατρικών – κέλυφος σε
φορολογικούς παραδείσους όπως ο ΄Αγιος Μαυρίκιος
σημαίνει όμως ότι ένα μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων της IFC και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπως
και των κερδών που παράγονται από αυτές, χάνεται
τελικά.

Συνολικά περίπου το 5,7% του αφρικανικού ΑΕΠ
ρέει κάθε χρόνο εκτός Αφρικής εξ’ αιτίας της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.
Περίπου το 30% του πλούτου των πλούσιων Αφρικανών -500 δισ. δολάρια- βρίσκεται σήμερα σε φορολογικούς παραδείσους.
Η Oxfam εκτιμά ότι αυτός ο κρυμμένος σε φορολογικούς παραδείσους πλούτος στερεί από τις αφρικανικές χώρες περί τα 14 δισ. δολάρια ετησίως, ποσό
ικανό για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία θα
μπορούσε να σώσει τις ζωές 4 εκατ. παιδιών και να
απασχολήσει επαρκές διδαχτικό προσωπικό για την
επιστροφή όλων των παιδιών της Αφρικής στο σχολείο.

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ …. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ!»
Περισσότεροι από 300 οικονομολόγοι
από 30 χώρες του κόσμου προειδοποιούν τους ηγέτες 40 χωρών, που συναντώνται την επόμενη Πέμπτη στο Λονδίνο, ότι δεν υπάρχει «καμία οικονομική
δικαιολογία για την ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων και ότι οφείλουν να
άρουν οριστικά το πέπλο του υπεράκτιου απορρήτου.
Με χθεσινή επιστολή τους προς τους
πολιτικούς αυτούς και τους εκπροσώπους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας
Τράπεζας που θα συμμετάσχουν στη
συνάντηση, οι οικονομολόγοι τονίζουν
ότι «οι χώρες –φορολογικοί παράδεισοι
δεν προσφέρουν τίποτα επί πλέον στον
συνολικό πλούτο του κόσμου και την
ευημερία του, δεν εξυπηρετούν κανένα
χρήσιμο οικονομικό σκοπό».
Αύξηση ανισότητας
Οι υπεράκτιοι προορισμοί, τονίζουν,
ωφελούν κάποιους πλούσιους και κάποιες πολυεθνικές εταιρείες. ΄Ομως
αυτό το όφελος προκύπτει σε βάρος των
υπολοίπων και οδηγεί έτσι σε αύξηση
της ανισότητας. Οι φορολογικοί παράδεισοι υπονομεύουν την ικανότητα των
κυβερνήσεων να συλλέγουν φόρους και
τη μεγαλύτερη ζημιά έχουν δυσανάλογα οι φτωχές χώρες, που χάνουν κάθε
χρόνο φόρους 170 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζουν.
Η επιστολή υπογράφεται από τους
Τομά Πικετί, συγγραφέα του οικονομικού μπεστ-σέλερ «Το κεφάλαιο στον
21ο αιώνα» ΄Αγκνους Ντίτον, κάτοχο
του περσινού νόμπελ Οικονομίας, Ολιβιέ Μπλανσάρ, πρώην επικεφαλής οικονομολόγο του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, Τζέφρι Σακς, διευθυντή του
Earth Institute στο Πανεπιστήμιο της
Κολούμπια, Χο-Τζουν Τσανγκ, καθηγητή
Οικονομικών της Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, Νόρα Λούστινγκ,
καθηγήτρια Οικονομικών της Λατινικής

Αμερικής στο Πανεπιστήμιο Tulane και
δεκάδες ακόμη καθηγητές Οικονομικών
σε κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου όπως Οξφόρδη, London Schoolof
Economics, Χάρβαρντ και Σορβόνη.
Παρά τη διαφορετική ιδεολογική τοποθέτησή τους, παρά τις διαφορετικές
τους απόψεις για τη φορολογία, οι οικονομολόγοι δηλώνουν ομόφωνα ότι «οι
περιοχές του πλανήτη που επιτρέπουν
το κρύψιμο πλούτου σε εταιρείες-βιτρίνα ή ενθαρρύνουν την εγγραφή κερδών
από επιχειρήσεις οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται σ’ αυτές, στρεβλώνουν τη
λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας».
Καλούν τις κυβερνήσεις να συμφωνήσουν σε νέους διεθνείς κανόνες, οι
οποίοι θα απαιτούν από τις επιχειρήσεις
να κοινοποιούν δημοσίως τις φορολογήσιμες δραστηριότητές τους σε όλες τις
χώρες που λειτουργούν και να διασφαλίσουν ότι όλες οι περιοχές του πλανήτη
δημοσιοποιούν πληροφορίες που αφορούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των
επιχειρήσεων και των τραστ.
Σημειώνουν μάλιστα ότι η Βρετανία,
που φιλοξενεί τη συνάντηση και παράλληλα έχει εθνική κυριαρχία στο 1/3 των
φορολογικών παραδείσων του πλανήτη,
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο.
Αναφέρουν πάντως ότι «η κατάργηση των φορολογικών παραδείσων,
δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, καθώς
υπάρχουν πανίσχυρα εδραιωμένα από
τον νόμο συμφέροντα που ωφελούνται
από το σημερινό «status quo». Toνίζουν
ωστόσο ότι o Aνταμ Σμιθ ήταν αυτός
που είπε πως οι πλούσιοι «θα έπρεπε να
συνεισφέρουν στις δημόσιες δαπάνες,
όχι μόνο σε αναλογία με τα έσοδά τους,
αλλά κάτι περισσότερο από αυτά».
Πάντως ο Τζέφρι Σακς μιλώντας χθες
στο BBC προέβλεψε ότι οι παγκόσμιοι
ηγέτες θα ενδώσουν τελικά στις πιέσεις
και τα λόμπι των πλουσίων και δεν θα
καταφέρουν να υιοθετήσουν μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. «Νομίζω ότι αυτές

οι Κυβερνήσεις δεν θέλουν πραγματικά
να κάνουν πολλά πράγματα επειδή οι
πανίσχυροι υποστηρικτές τους, ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι το χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου ή η Wall street,
παλεύουν πολύ σκληρά προκειμένου να
διατηρηθούν τα παραθυράκια στους κα-

νόνες ανοιχτά.. Είναι ένα σύστημα που
δημιουργήθηκε με τον χρόνο προς χάριν
των πολύ πλουσίων και ισχυρών. Δεν
υπάρχει πιο άμεσο παράδειγμα για το
πώς οι πλούσιοι και οι ισχυροί ελέγχουν
επίπεδα της οικονομίας από τους φορολογικούς παραδείσους».
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ΔΙΆΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΎ ΠΟΛΙΤΏΝ - ΟΙΚΟΤΈΧΝΗ - ΒΙΟΤΈΧΝΗ - ΒΙΟΜΉΧΑΝΟΥ

Μήπως είμαι εγώ αυτός που αναδεικνύει την πραγματική αξία των παραγόμενων προϊόντων; Βέβαια δεν
μιλώ για μερικές περιπτώσεις, εκμετάλλευσης με υπερτιμολογήσεις,κλπ. Αλλά αυτό είναι θέμα ελέγχου από
την κοινωνία.
Πολίτης Παραγωγός: Αγαπητέ έμπορα, κάλυψες
τη σεβαστή επαγγελματική σου δραστηριότητα. Δεν εννοούσα όμως αυτό και μόνο. Εσύ γνωρίζεις την αγορά,
εγώ δεν την γνωρίζω.
Τα προϊόντα μου δέχονται ανταγωνισμό όμως, ανεξέλεγκτο από όλο τον κόσμο. Εσύ θα πουλήσεις τα δικά
μου, ή αν σε συμφέρει καλλίτερα θα πουλήσεις προϊόντα και από άλλες χώρες. Η παγκόσμια ελεύθερη αγορά
σου δίνει το δικαίωμα να την εκμεταλλευτείς. Εγώ όμως
έχω περιορισμένες επιλογές, ελάχιστη πληροφόρηση
και η προσαρμογή μου κάθε χρόνο στις απαιτήσεις της
αγοράς, είναι συνήθως ανέφικτη και πολυδάπανη εάν
γίνει. Δεν πρέπει λοιπόν να με πληροφορεί ένας φορέας τι γίνεται στις αγορές του κόσμου, όσον αφορά τα
προϊόντα μου. Δεν πρέπει να αποζημιώνομαι από ζημιές
που έπαθε η παραγωγή μου, από αιτίες για τις οποίες
φταίνε άλλοι; Ο οικοτέχνης, ο βιοτέχνης και ο βιομήχανος γνωρίζουν τι θέλει η αγορά και αυτό παράγουν.
Πέραν αυτού, έχουν ή επιδιώκουν να έχουν σχετική διαφήμιση προκειμένου να επιβάλλουν τα προϊόντα τους,
στην μικρή ή μεγάλη αγορά, στην οποία προσδοκούν
να πουλήσουν.
Οικοτέχνης: Παίρνω το λόγο γιατί αναφέρθηκα στη
συζήτηση. Συνήθως είμαι και εγώ ένας παραγωγός, ο
οποίος προσπαθεί με την τεχνογνωσία του να μεταποιήσει δικά του ή καμιά φορά ξένα προϊόντα και δημιουργώ
προϊόντα που επιθυμεί η κοινωνία να τα έχει το χρόνο
που τα επιθυμεί. Έτσι η δουλειά μου είναι δημιουργία
νέων προϊόντων με προστιθέμενη αξία, η οποία προσθέτει πλούτο και σε μένα και στην κοινωνία. Έχω όμως
αναλάβει όλες τι δυσκολίες και τα οφέλη του παραγω-

γού και εμπόρου στον κοινωνικό μου περίγυρο.
Πρόσθετα μάλιστα δέχομαι ανταγωνισμό από τη βιοτεχνία και βιομηχανία.
Για το λόγο αυτό έχω και εγώ ανάγκη να με πληροφορεί ένας κρατικός αμερόληπτος φορέας, όχι μόνο ως
παραγωγό, αλλά και ως έμπορο, να γνωρίζω τη ζήτηση
της αγοράς στα προϊόντα μου και τις προσφορές που
υπάρχουν από άλλες χώρες ή περιοχές, για τα προϊόντα αυτά. Στο βιοτέχνη και το βιομήχανο παρέχονται
περισσότερες δυνατότητες και έτσι εγώ υστερώ αν και
δέχομαι ότι υπερτερώ σε ένα πράγμα : στην προσωπική
μου φροντίδα για την ποιότητα και την φρεσκότητα των
προϊόντων μου, τα οποία διαθέτω στοχευμένα σε ένα
περιορισμένο κοινωνικό περίγυρο, όπου οι συντοπίτες
μου και ψαγμένοι συμπολίτες της γενικότερης περιφέρειας που δραστηριοποιούμαι, θέλουν να καταναλώσουν.
Βιοτέχνης: Aφούκαλέσθηκα στη συζήτηση, έχω να
πω ότι η δημιουργία νέων προϊόντων πάντα είναι ένας
σημαντικός πλούτος για την κοινωνία και το κράτος.
Από αυτόν τον πλούτο έχει έσοδα το κράτος, για να
υποστηρίζει τις όποιες ανάγκες έχει ο κάθε πολίτης.
Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή μου. Για να επιβιώσει
όμως η βιοτεχνία μου, χρειάζομαι ποιότητα προϊόντων
από τον παραγωγό και το κράτος να μου προσφέρει δυνατότητες, που έχει ο βιομήχανος είτε στα κεφάλαια,
είτε στην τεχνολογία, είτε στη διαφήμιση, είτε στη δημιουργία ευνοϊκών ρυθμίσεων γι’ αυτόν από το κράτος.
Μίλησα για ποιότητα, γιατί ο μόνος τρόπος να επιβιώσει η βιοτεχνία είναι η ποιότητα των προϊόντων της, σε
αντίθεση με τα βιομηχανικά μαζικά παραγόμενα προϊόντα που πρώτο στόχο έχουν τη μαζική κατανάλωση ή
δεν είναι έτσι;
Βιομήχανος: Θεωρώ ότι ρωτήθηκα και βέβαια θα
απαντήσω. Πρέπει όμως πρώτα να σας εξομολογηθώ

ότι αισθάνομαι, λίγο άβολα γιατί από τη συζήτηση εμφανίζομαι το τέρας που κατατρώει ό,τι μπορεί με τις
δυνατότητες που έχει. Μερικές φορές μέχρι ένα βαθμό
μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Δεν είναι όμως ο αυτοσκοπός αυτός. Η αποστολή μου είναι ακόμα πιο δύσκολη, διότι και εγώ δημιουργώ νέα προϊόντα, που αποδίδουν σε μένα και την κοινωνία πλούτο. Αναλαμβάνω
όμως όλο τον κίνδυνο της επιτυχίας ή αποτυχίας ενός
προϊόντος και δέχομαι και εγώ σκληρό ανταγωνισμό από
όμοιες βιομηχανίες ανά τον κόσμο. Και βέβαια λόγω του
οικονομικού μου μεγέθους έχω περισσότερα πλεονεκτήματα, επιρροής στη Διοίκηση, στις Τράπεζες, στην
Πληροφόρηση, στην Τεχνογνωσία, κλπ.
Δεν απαγορεύει όμως κανείς στο Κράτος να συμπεριφερθεί στον οικοτέχνη ή βιοτέχνη, παρέχοντας του
ανάλογες υπηρεσίες. Σε μένα όμως υπάρχει και ένα άλλο
πολύ σοβαρό βάρος. Η αποστολή μου είναι κυρίως να
συνδυάζω στον κατάλληλο χρόνο, τους κατάλληλους
τεχνικούς και εργαζόμενους, με την κατάλληλη τεχνογνωσία, την κατάλληλη χρηματοδότηση, τις κατάλληλες
αγορές α΄ υλών και την κατάλληλη προσαρμογή όλων
αυτών, στο λειτουργικό πλαίσιο όχι μόνο της κοινωνίας
και του κράτους, αλλά και των αγορών.
Μην εντυπωσιάζεσθε από το μέγεθός μου. Αποκτείστε στην πορεία σας αυτά που χρειάζεσθε για να συμβιώσουμε. Υπάρχει χώρος για όλους.
Πολίτης: Ελεύθερος Επαγγελματίας: Η συζήτηση
με άφησε λίγο εκτός, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι
ήταν σημαντική, γιατί με δίδαξε ότι όλοι μας, το κράτος,
η κοινωνία, οι εργαζόμενοι εξηρτημένοι ή όχι, πρέπει με
σεβασμό να αναγνωρίσουμε ότι όλοι ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ καλυτερεύουν τη ζωή
όλων μας. Σε αυτούς πρέπει να εστιασθεί το κράτος.
Εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τις προσωπικές μας
γνώσεις και δεξιοτεχνίες συμπληρώνουμε και υποστηρίζουμε την ειδική ανάγκη που χρειάζεται ο κάθε πολίτης.

Γ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η βιομηχανία είναι ο τομέας μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, ο
οποίος στοχεύει στη μαζική παραγωγή
προϊόντων και αγαθών και διαχωρίζεται
σε δύο κατηγορίες:
α) Μηχανικής και χημικής βαρύτητας
επεξεργασίες. β) Τεχνολογικής και νοητικής βαρύτητας επεξεργασίες.
Η βιομηχανία, ως το βαρύ όχημα της
ανάπτυξης, συμπαρασύρει όχι μόνο στη
δημιουργία υποστηρικτικών βιοτεχνιών,
αλλά και δραστηριοποιεί και άλλους βιοτεχνικούς ή βιομηχανικούς κλάδους
και επιβάλλει στο Κράτος τη δημιουργία
υποδομών, όχι μόνο για να δημιουργηθούν συνθήκες επιβίωσής της, αλλά και
για να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστική.
Οι προτάσεις για τη μακρόχρονη επιβίωση της βιομηχανίας, είναι:
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 και όχι μόνο των εκπροσώπων
ανωνύμων εταιρειών της βιομηχανίας 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) Τις 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.
Κάθε περιφέρεια ελεύθερα διαμορφώνει το δικό της «Σύμφωνο Κοινωνικής Ευθύνης» με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται οι Περιφέρειες για την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, στην
περιοχή τους.
2) Η βιομηχανική μονάδα τηρεί λογιστικά στοιχεία με ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, που
σημαίνει ότι καταγράφεται αναλυτικά
κάθε υλικό ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται και η ποσοστιαία συμμετοχή τους
σε κάθε παραγόμενο προϊόν. Τα στοιχεία
της κοστολόγησης μεταβιβάζονται άμεσα στην κρατική κεντρική υπηρεσία κοστολόγησης, η οποία αυτόματα μπορεί
να παρουσιάζει την κερδοφορία ή τις ζημιές κάθε επιχείρησης, ώστε να υπάρχει
η δυνατότητα απόδοσης ευθυνών και
παράλληλα ανάλογης έντιμης στοχευμένης συμπεριφοράς του κράτους.
3) Εάν ανεξέλεγκτες και μάλιστα διε-

θνείς συνθήκες υποχρεώνουν τη βιομηχανική μονάδα να πουλά προϊόντα
της κάτω του κόστους, το κράτος έχει
τη δέσμευση να μειώσει ανάλογα όλες
τις απαιτήσεις του από τη βιομηχανία με
σκοπό να συμπαρασταθεί στη βιωσιμότητά της, για όσο χρόνο χρειάζεται.
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%.
Εάν ο φορέας ιδρύσει και δεύτερη βιομηχανική ανεξάρτητη εγκατάσταση της
ίδιας παραγωγής, αυτή θα επιβαρύνεται
με αυξημένο φόρο επί των εσόδων 15%
(αντί 10%) προκειμένου να στηρίζεται
η μεγέθυνση της αρχικής μονάδας και
η ίδρυση όμοιων μονάδων από άλλους
φορείς.
5) Η άδεια λειτουργίας αναστέλλεται,
εάν δεν διαθέτει η μονάδα φορολογική
ενημερότητα και μισθοδοτική ενημερότητα (η οποία περιλαμβάνει την εξόφληση ή ρύθμιση των μισθών και εξόφληση
εισφορών). 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) Ο δανεισμός και οι τυχόν ενισχύσεις της βιομηχανικής μονάδας υπακούουν στους κανόνες λειτουργίας του
κράτους και της ελεύθερης τοπικής και
διεθνούς αγοράς, χωρίς καμία στοχευμένη παρέμβαση.
7) Απαράβατη αρχή της βιομηχανικής
μονάδας είναι η αναγραφή πάνω στην
επικαλούμενη ετικέτα κάθε προϊόντος,
της τιμής πώλησης του προϊόντος από
τη μονάδα. Αυτό υπερασπίζεται τη βιομηχανία από αθέμιτους εμπορικούς
ανταγωνισμούς και τον καταναλωτή που
του δίνεται η δυνατότητα να αξιολογεί
το προϊόν.
Η ετικέτα αυτή πρέπει να αναγράφει
λεπτομερώς και με ευκρίνεια 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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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -

Διάβασαν το DNA της ελιάς
Ισπανοί επιστήμονες διάβασαν για πρώτη φορά το πλήρες γονιδίωμα του
δέντρου της ελιάς.
Η ελιά είναι ένα από τα πρώτα δέντρα που καλλιεργήθηκαν στην ιστορία
της ανθρωπότητας πριν από περίπου 6.000 χρόνια, μια διαδικασία που ξεκίνησε στην Ανατολική Μεσόγειο και μετά επεκτάθηκε προς τα δυτικά. Μέχρι σήμερα, το γονιδίωμα του ελαιοδένδρου (Olea europaea) ήταν άγνωστο
στην ολότητά του.
Σύφωνα με τους ειδικούς το DNA της ελιάς περιέχει πάνω από 56.000 γονίδια. Η πλήρης αλληλούχησή του αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη
ποικιλιών αθεκτικών σε μικροοργανισμούς και ασθένειες.

ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

• Σύμφωνα με την ιατρική επιθεώρηση
«Hypertension» ο ελλιπής ύπνος αυξάνει την αρτηριακή πίεση η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα
διάστημα 6 εβδομάδων όπως καταφάνηκε στους
εθελοντές ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο εθελοντές
φρόντισαν να κοιμούνται κατά μία ώρα νωρίτερα ολοκληρώνοντας 8 ώρες ύπνου, αντί για 7 κάθε
βράδυ.

• Αν θέλουμε φυτά
εσωτερικού
χώρου
να έχουν γυαλιστερό
φύλλωμα μπορούμε
να γεμίσουμε ένα ψεκαστήρι με μπύρα και
να τα ραντίσουμε

• Πως μαζεύουμε θαλασσινό αλάτι; Μοιάζει απλό
και είναι! Η διαδικασία θυμίζει αυτή της φυσικής
αποξήρανσης των βοτάνων. Κατ’ αρχήν επιλέγουμε περιοχές που η θάλασσα είναι καθαρή, κατά
προτίμηση κοντά σε βραχώδεις ακτές, μακριά από
κατοικημένες περιοχές. Στη διάθεση μας χρειαζόμαστε μία τρυπητή κουτάλα, μία σακούλα με
μικρές τρυπούλες στον πάτο να φεύγει το νερό
ή πάνινη τσάντα ή καλάθι. Μας ενδιαφέρει η κρούστα από το αλάτι. Το μεταφέρουμε και τοποθετούμε σε ταψιά ή ανάλογα επίπεδα σκεύη, τα οποία
σκεπάζουμε για τυχόν ¨ανεπιθύμητες¨ επισκέψεις.
Το αφήνουμε να ¨λιαστεί¨. Τις πρώτες μέρες το
αλάτι μας είναι αρκετά υγρό, σιγά-σιγά όμως το
νερό εξατμίζεται και γίνεται περισσότερο λευκό και
στεγνό. Για ταχύτερο αποτέλεσμα το ανακατεύουμε κατά διαστήματα. Ένας μύλος θα εξυπηρετήσει
στο ¨τρίψιμο¨ του αλατιού μας. Έτσι απλά, απ’ τη
θάλασσα στο πιάτο μας και όχι μόνο!

• Αν επιθυμούμε
να απαλλάξουμε τις
γλάστρες μας από τα
σαλιγκάρια, μπορούμε
να γεμίσουμε κυπελλάκια με μπύρα. Θα
τα προτιμήσουν και
όταν μπουν δεν θα
ξαναβγούν έξω.
• Όταν πλένουμε
το κρέας μπορούμε
να κρατήσουμε
το
νερό και με αυτό να
ποτίσουμε τα φυτά
μας. Εξυπηρετεί πολύ
στην ανάπτυξη τους.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το δηλητήριο μολύνει αυτούς που το χορηγούν
Κανείς δεν είναι σοφότερος απ’τον Σωκράτη, απάντησε η Πυθία σε σχετική ερώτηση του Χαιρεφώντα κι ο
δελφικός χρησμός εξάπλωσε τη φήμη του φιλοσόφου
στο Πανελλήνιο. Απόρησαν οι Αθηναίοι. Υπέθεσαν ότι
το δίχως άλλο εκείνη την ημέρα η πρωθιέρεια του Απόλλωνα είχε εισπνεύσει υπερβολική δόση απ’τα ντουμάνια
των ψυχοτρόπων βοτάνων στο τρίποδο. Πως αλλιώς
να ερμηνεύσουν το ότι θεώρησε πιο μυαλωμένο απ’όλους τον ξυπόλητο και ρακένδυτο, κοιλαρά και φαλακρό
σκώπτη που περιφερόταν ασκόπως στο άστυ, παρέα με
αμούστακα παιδαρέλια, κηρύσσοντας το «εν οίδα ότι
ουδέν οίδα». Ωρύονταν οι σοφιστές και οι μπαγαπόντηδες. Θα χαλάσει την πιάτσα ο μασκαράς, ανησυχούσαν.
Ακούς εκεί, να μη δέχεται πληρωμή απ’τους μαθητές
του και να τους αντιμετωπίζει ως ίσος προς ίσους. Την
άνοιξη του 423 π.Χ. ο φίλος του Αριστοφάνης αποπειράθηκε να τον διακωμωδήσει στις «Νεφέλες», που παρουσίασε στα Μεγάλα Διονύσια, εμφανίζει τον Σωκράτη να

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«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».
Ο πολιτισμός, ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της
κρίσης μετέχει με ποσοστό 2,8 % στο Ακαθάριστο
Εθνικό Προιόν και απασχολεί:
20850 πολίτες σε κινηματογράφο, τηλεόραση, ζωντανά θεάματα
5753 πολίτες σε εικαστικές τέχνες

αερολογεί μέσα σ’ένα καλάθι κρεμασμένο στον ουρανό.
Επιδεικτικά σηκώθηκε απ’τη θέση του ο Σωκράτης κι
έμεινε ορθός καθ’όλη τη διάρκεια της παράστασης για
να καταλάβουν όλοι πως τα βέλη κατευθύνονται προς
την αφεντιά του. Δεν πειράχτηκε κι ας ήξερε ότι τον
αδικεί κατάφωρα ο ποιητής. Συναισθανόταν πως αποτελεί ξεχωριστή τιμή να μπαίνεις στο στόχαστρο του
Αριστοφάνη. Αντίθετα όπως έπεσε να ξεσκίσει τον Αριστοφάνη ο δημαγωγός Κλέων, επειδή τον γελοιοποίησε
στους «Ιππείς».
Ο Μέλητος ζήτησε την ποινή του θανάτου. Οι 6.000
δικαστές θα τον αθώωναν, αρκεί να ταπεινωνόταν
μπροστά τους. Εριστικός και ειρωνικός εκείνος τους ζήτησε να τον τρέφουν στο πρυτανείο εφ’όρου ζωής. Τον
πότισαν κώνειο. Η ιστορία έχει επαναληφθεί χιλιάδες
φορές με θύματα εντελώς ασήμαντους σε σχέση με τον
Σωκράτη. Το δηλητήριο, όμως, μολύνει πάντοτε αυτούς
που το χορηγούν.

55000 πολίτες σε Λογοτεχνικά επαγγέλματα
10429 πολίτες σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους
9408 πολίτες ως καθηγητές τεχνών
2000 πολίτες σε Βιβλιοθήκες
Η κρίση χτυπάει αυτούς που έχουν πάρει την τέχνη
σοβαρά.
Τα χυδαία εμπορικά έργα παραμένουν εμπορικά.
Η κρίση δεν γεννά τέχνη. Μόνο ήρωες μέσα σε ένα
ξεπεσμένο σύστημα που ωραιοποιεί εκβιαστικά την
πραγματικότητα, με μεμονωμένες εξαιρέσεις.
Η Ελλάδα έχει ιστορικές υποχρεώσεις στον πολιτισμό της, που μπορεί να βοηθά μακρόχρονα να βγει
από την κρίση και να συνδεθεί με τον τουρισμό σε
κάθε γωνιά μέσα και έξω από οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις.

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 31/08/2016. Τα θέματα αυτά είναι:
1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2. ΚΡΑΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
3. ΑΓΟΡΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
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 1.020 €- ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.446,48 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ 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.Προσωρινά υπεύθυνος: κ. Δημήτρης
Ηλιάκης, e-mail: demeliakis@gmail.com, τηλ: 6974322338, facebook: Κοινωνική Καινοτομία,
https://www.facebook.com/k.kainotomia/.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Μην τρέχετε,
περπατήστε!
Ερευνητικά στοιχεία μαρτυρούν ότι το <<τρέξε,
τρέξε, μικρούλη (και κυρίως μεγαλούλη) δεν είναι
τελικώς καθόλου απαραίτητο αφού το «περπάτα»
είναι όχι απλώς αρκετό αλλά ακόμη και πιο επωφελές σε κάποιες περιπτώσεις για τον οργανισμό. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 στο επιστημονικό
έντυπο «Arteriosclerosis, Thrombosisand Vascular
Biology» και βασίστηκε σε ανάλυση δεκάδων χιλιάδων ατόμων ηλικίας από 18 έως 80 ετών επί
έξι έτη έδειξε ότι το περπάτημα μέτριας έντασης
οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου υψηλής χοληστερόλης και στεφανιαίας νόσου σε σύγκριση με το έντονο τρέξιμο. Οι ερευνητές από το
Εθνικό Εργαστήριο LawrenceBerkeley στην Καλιφόρνια μελέτησαν 33.060 άτομα που έτρεχαν σε
καθημερινή βάση και είχαν περιληφθεί στη μελέτη
NationalRunners’ HealthStudy καθώς και 15.045
άτομα που περπατούσαν σε καθημερινή βάση
και συμμετείχαν στη μελέτη NationalWalkers’
HealthStudy. Σύμφωνα με τα ευρήματα τους, σε
ότι αφορούσε την υπέρταση το τρέξιμο φάνηκε
να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της κατά 4,2 %
ενώ το περπάτημα κατά 7,2 % με το περπάτημα.
Σε ότι αφορούσε τη στεφανιαία νόσο η μείωση
του κινδύνου ήταν της τάξεως του 4,5% για όσους
έτρεχαν και 9,3% για όσους περπατούσαν. Παρόμοια ήταν η μείωση του κινδύνου διαβήτη μεταξύ
των δύο ομάδων: 12,1% στο γκρουπ του τρεξίματος και 12,3% στο γκρουπ του περπατήματος.
Όπως εξήγησε ο επικεφαλής των ερευνητών Πολ
Γουιλιαμς «το περπάτημα πιθανώς είναι μια πιο κατάλληλη και υποφερτή δραστηριότητα για κάποια
άτομα σε σύγκριση με το τρέξιμο, το οποίο πιέζει
περισσότερο τον οργανισμό».

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 Αποκωρόνου 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
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 κ. Αεράκης Μιχάλης τηλ 6980976609
Ηράκλειο Κέντρο Τύπου κ. Βαγγελιώ Κουτάντου τηλ. 2810231090
Μοίρες καφέ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ οδός 25ης Μαρτίου 186. κ. Γεωργιος Ζαχαριουδάκης
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 Καφετέρια OVAKIKI κ. Βασίλης τηλ. 6944222755
• Άγιος Νικόλαος καφετέρια Αστέρια λιμάνι Αγίου Νικολάου κ. Μιχάλης Σγουρός τηλ.
6944714853
• Σητεία καφετέρια ΚΑΦΕ, οδός Καραμανλή Λιμάνι κ. Κοτζαμποξάκης τηλ 6975779052,
2843025131

