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

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 16

www.koinonikikainotomia.gr

ΜΑΪΟΣ 2018

ΔΩΡΕΑΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 31 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ;

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ είναι ένα σύστημα Διοίκησης της κοινωνίας.
Είναι ένας τρόπος ζωής των πολιτών.
Συστήματα Διοίκησης της κοινωνίας επιβάλλουν
μόνο τα ΚΑθΕΣΤΩΤΑ.
Τον τρόπο λειτουργίας μιας κοινωνίας διαμορφώνει στη Δημοκρατία ο τρόπος συμπεριφοράς
των πολιτών, οι οποίοι είναι τότε, υπεύθυνοι για
την κοινωνία τους.
Η πρόοδος μιας κοινωνίας δημιουργείται μόνο
όταν κάτι καινούριο αλλάζει το παλαιό.
Οι πολίτες για να προοδεύουν και να ευτυχούν,
πρέπει να μπορούν να φέρνουν οι ίδιοι το καινούργιο, μέσα από τις εμπειρίες τις καθημερινότητάς τους και να το καθιερώνουν.
Αν μένουν παθητικά και μοιρολατρικά στο παλιό, τελματώνει η κοινωνία και η διαρκής παλαιότητα δημιουργεί την αδράνεια των πολιτών και
την καθιέρωση ενός μόνιμου καθεστώτος διοίκησης της κοινωνίας, το οποίο μόνιμα εξουσιάζουν
τα ίδια ή ίδιας αντίληψης πρόσωπα.
Αυτά τα καθεστώτα με την ετικέτα δημοκρατικού συστήματος απεχθάνονται το καινούργιο και
την πρόοδο του συνόλου των μελών της κοινωνίας.
Αν, πολίτες μου, σας αρέσει να ζείτε σε μια κοινωνία, στην οποία ένα καθεστώς με ένα μικρό ποσοστό πολιτών διοικεί κατά την αντίληψή του, την
κοινωνία, είναι μια επιλογή σας.
Και τότε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να
κριτικάρετε, να διαμαρτύρεστε, να αδρανοποιείστε

και να αφήνετε άλλους να αποφασίζουν για σας.
Και επειδή αποφασίζουν για σας, τους τιμάτε,
τους δοξάζετε μπροστά τους, όπως οι υποτακτικοί τους αφέντες, άσχετα αν από πίσω τους και
προσωρινά, κάνετε τους αγανακτισμένους, τους
επαναστατημένους ή τους διαφωνούντες.
Μάλιστα θεωρείτε, πολίτες μου, μεγάλη επιλογή
σας, όταν σας δίνεται το δικαίωμα με την ψήφο

Η Δημοκρατία λοιπόν, θα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας
τρόπος ζωής, τον οποίο όχι μόνο
θέλουμε, αλλά και αγαπούμε. Η
Δημοκρατία πρέπει να αγαπιέται.
Και η αγάπη δεν δωρίζεται, δεν
κατοχυρώνεται αλλά κερδίζεται
με την καθημερινή συμπεριφορά
σας, να αλλάζετε για λίγο το ένα καθεστώς μέχρι
να ξαναγυρίσει το προηγούμενο.
΄Όμως, όλα αυτά συμβαίνουν από την αδράνειά
σας, ενώ έχετε την τύχη να ζείτε μέσα σε ένα ύψιστο πολίτευμα, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, την οποία κάποιες
παλαιότερες γενιές κέρδισαν και σας πρόσφεραν.
Η Δημοκρατία σας δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σας, για να μπορέσετε να ζείτε σε μια κοινω-

νία, σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες που με
σεβασμό σας λαμβάνουν υπ’ όψιν.
Εσείς πολίτες κατέχετε τα μυστικά της λεπτομέρειας από τις καθημερινές σας ασχολίες.
Πάνω σε αυτές τις λεπτομέρειες μόνο κτίζεται η
πρόοδος και η παντοτεινή ανάπτυξη.
Δεν κτίζεται ποτέ σταθερά και για όλους, μόνο
με δάνεια, μόνο με χάρες, μόνο με έωλα και όχι
καλά λογαριασμένα ιδεολογήματα και γενικευμένες αποφάσεις.
Την άποψη και τη γνώση που κατέχεις πολίτη,
η Δημοκρατία σου δίνει το δικαίωμα να καθιερώσεις στην κοινωνία με την ενεργή συμμετοχή σου.
Αν τις επιβάλλεις στο κόμμα σου.
Αν τις επιβάλλεις στο εργατικό σου συνδικάτο.
Αν τις επιβάλλεις στους συλλόγους που ενεργά
συμμετέχεις.
Γιατί δεν το κάνεις;
Αν τα κόμματα, τα συνδικάτα και οι σύλλογοι
έχουν κυριευτεί με όποιους τρόπους από πολίτες
που δεν σε ρωτούν, δεν σε υπολογίζουν, τότε
μπορείς μέσα σε αυτή τη καθεστωτική Δημοκρατία να δημιουργήσεις παράλληλες κοινωνικές δραστηριότητες με άλλους πολίτες, με τους οποίους
καταλαβαινόσαστε.
Εάν ούτε αυτό δεν κάνεις, τότε το πρόβλημα
είσαι εσύ.
Γιατί πάντα υπάρχουν τρόποι, αρκεί να θες.
Δημήτρης Ηλιάκης
Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Α Ξ Ι ΕΣ
Η συνέπεια, η εντιμότητα, η ειλικρίνεια, η αλληλεγγύη, η αρετή κλπ., ήταν και είναι αξίες που εκτιμά κάθε απλός άνθρωπος.
Οι αξίες αυτές πρωταγωνιστούσαν στις κοινωνίες
τα παλαιά χρόνια και ο κάθε πολίτης που κατείχε
τέτοιες αξίες ήταν σεβαστός και η Πόλη τον καθιέρωνε ως άξιο εκπρόσωπό της.
Τα τελευταία χρόνια άπληστες ανθρώπινες σκέψεις καθιέρωσαν άλλες αξίες ως σημαντικές. ΥΛΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ.
Αυτές οι αξίες είναι χαρτιά που λέγονται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, τα οποία αντιπροσωπεύουν χωράφια,
οικόπεδα, σπίτια, βιομηχανίες, καράβια, ορυκτά και
γενικά ό,τι υπάρχει υλικό και άϋλο πάνω στη γη.
Αυτοί που έχουν στα χέρια τους αυτά τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ διαχειρίζονται όλο τον υλικό πλούτο
της γης.
Αυτοί οι άπληστοι δεν σταμάτησαν όμως.
Αποφάσισαν να εκδίδουν και νέες φανταστικές
αξίες με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ που αντιπροσώπευαν
μελλοντικές προβλέψεις.
΄Όπως, πόσο πετρέλαιο ή καφέ ή γάλα κλπ., θα
παράγει μία περιοχή συγκεκριμένες χρονιές στο

μέλλον και προαγοράζουν τις μελλοντικές παραγωγές με τιμές που συμφωνούν και για την αξία αυτή
εκδίδουν ένα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, το οποίο αν θέλουν
μπορούν να μεταπωλήσουν ακριβότερα ή φθηνότερα ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν κάθε
χρόνο στις κοινωνίες και τις αγορές.
Αυτές τις συνθήκες προσπαθούν να επηρεάσουν
οι κατέχοντες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ για να κερδίσουν.
Αυτή ακριβώς η διαδικασία δημιούργησε κρίσεις,
πολέμους, σκληρούς ανταγωνισμούς κλπ. και όλα
αυτά ανέπτυξαν στους ανθρώπους την απληστία,
την πονηριά, την κατάχρηση κλπ.
΄Ετσι ένα καινούργιο σύστημα διαπεδαγωγεί
τους ανθρώπους έχοντας πρότυπα ανθρώπους πετυχημένους αυτού του συστήματος που το κύριο
χαρακτηριστικό τους είναι : απληστία, ψυχρός υπολογισμός, εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας για περισσότερη κατάκτηση, κουτοπονηριά, απόκρυψη της
αλήθειας, εκμετάλλευση ισχύος και άλλα.
Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών των νέων ΑΞΙΩΝ που με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ εμπορεύονται κάθε κινητό ή ακίνητο και κάθε
ελπίδα και πράξη.

Σε αυτούς τους διαχειριστές, αυτών των ΑΞΙΩΝ
προσκυνά ο κόσμος και δυστυχώς με κάθε τρόπο αυτοί οι αυτόκλητοι Διαχειριστές επιβάλλονται ως ιδανικά πρότυπα με κάθε τρόπο και διδάσκονται μάλιστα
οι πράξεις τους σε πολύ μεγάλα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ.
Πρέπει να διευκρινήσουμε ότι πλούσιοι άνθρωποι έντιμα εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τους δεν
έχουν σχέσεις με αυτούς τους διαχειριστές των Πιστοποιητικών που αναφέρουμε παραπάνω.
Οι πολίτες των κοινωνιών πρέπει να ενεργοποιηθούν, αν δε θέλουν να παραδοθούν στους τζογαδόρους των ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.
Μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο όταν αρχίσουν να σκέφτονται ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ.
΄Όταν καταλάβουν τι θέλουν, να κάνουν τις
σκέψεις πως θα βρουν αυτό που θέλουν και μετά
έχουν τη δύναμη να το καθιερώσουν, γιατί είναι
πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν τα ίδια πράγματα
ανεξάρτητα πολιτικών ιδεολογιών και κομμάτων.
Και μόνο τότε θα κυριαρχήσουν και πάλι οι παλιές
ΑΞΙΕΣ που έφερναν ευτυχία και λογικό πλούτο σε
πολλούς.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ;
Η συμπεριφορά του ανθρώπου στην
κοινωνία που ζει είναι το βασικό χαρακτηριστικό βάσει του οποίου χαρακτηρίζεται κάθε άνθρωπος πολιτισμένος.
Ο πολιτισμένος άνθρωπος αποδέχεται
και συμβιώνει με άλλους ανθρώπους και
όλοι μαζί αποτελούν μία κοινωνία.
Η ευγένεια, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η κατανόηση, η εγκράτεια, η ηθική, η αρετή, η συνέπεια, είναι στοιχεία
που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, να
συμπεριφέρεται με αυτά και να δέχεται
τα ίδια από τους συνανθρώπους της κοινωνίας.
Με όλα τα ανθρώπινα πάθη και αδυναμίες που έχουμε ως άνθρωποι και ειδικά
σε μερικές στιγμές, ας δούμε τον εαυτό
μας. Και ας αναρωτηθούμε :
Είμαστε πολιτισμένοι;
Εάν έχουμε σεβασμό, σεβόμαστε ποιούς;
Εάν έχουμε αλληλεγγύη, συζούμε με
ποιούς;
Εάν έχουμε συνέπεια ανταποκρινόμαστε σε ποιούς;
Συζούμε, ανεχόμαστε, υποκύπτουμε,
μυθοποιούμε όλους τους κυρίαρχους
της κοινωνίας και του κόσμου.
Και παραμένουμε άβουλοι δέκτες αυτών, είτε με την ελπίδα ότι και εμείς
κοντά σε αυτούς θα έχουμε κάποτε ένα
μερίδιο ευημερίας ως δώρο από την κυριαρχία τους.
Τότε λοιπόν ας αναρωτηθούμε και
πάλι.
Είμαστε πολιτισμένοι;
Οι πολιτισμένοι επιβάλλεται να αποκαταστήσουν τη θέση τους στην κοινωνία.
Είναι πολλοί και απλοί άνθρωποι οι πολιτισμένοι και για τον λόγο αυτό είναι η
μεγαλύτερη κοινωνική δύναμη.
Μπορούν αν θέλουν να επιβάλλουν τις
αξίες του πολιτισμού.
Μπορούν με απλούς τρόπους να παρεμβαίνουν.
Να δημοσιεύουν ό,τι κακό γίνεται
και να διεκδικούν αποκατάσταση.
Να απαιτούν δημόσια την αλλαγή μεροληπτικών και άδικων νόμων.
Να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν
τους Συνταγματικούς νόμους όπου χρειάζεται, όλοι μαζί.
Η ενεργοποίηση των απλών πολιτισμένων ανθρώπων έχει γίνει αναγκαία.
Το κακό έχει κυριαρχήσει.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Παιδεία
«Δεν υπάρχει τίποτε δωρεάν για μια κοινωνία,
ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Η δωρεάν παιδεία όταν εξαγγέλεται από τον
ηγέτη για όλους, περιβάλλει τον εαυτό του με
μεγαλοπρέπεια και τους υπηκόους με άδικη φορολογία.
Δεν είναι ηθικό άποροι πολίτες να πληρώνουν
σπουδές παιδιών εύπορων οικογενειών
Η δωρεάν παιδεία σκλαβώνει τα ιδρύματα στην
κρατική εξουσία, από την οποία εξαρτά αποκλειστικά τα οικονομικά της.
ΟΧΙ στη δωρεάν παιδεία ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει:
- Δωρεάν παιδεία (βιβλία, δίδακτρα) θα έχουν
τα παιδιά των οποίων το οικογενειακό εισόδημα
των γονιών τους είναι κάτω από ένα επίπεδο το
οποίο καθορίζει η εκάστοτε Κυβέρνηση.
Δωρεάν σίτιση και διαμονή δικαιούνται όλοι οι
άποροι φοιτητές και άλλες ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.
Τα Πανεπιστήμια θα ελαφρύνουν το κόστος λειτουργίας τους με ανάλογα έσοδα από δίδακτρα.
ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Στο Δημοτικό οι δάσκαλοι δεν είναι ηθικό να
έχουν αυτοσκοπό την εκμάθηση στους μαθητές της
διδακτέας ύλης που αναγράφουν τα βιβλία τους.
Στόχος παράλληλα είναι η διαπεδαγώγηση ενάρετων νέων.
Η αρετή δεν διδάσκεται από τα βιβλία.
Η αρετή διαμορφώνει χαρακτήρες στην πράξη.
Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει:

Να εμπιστευτούμε τους δάσκαλους, οι οποίοι
με ανάλογη εκπαίδευση πρέπει να γίνουν και παιδαγωγοί.
Κάθε εβδομάδα οι δάσκαλοι να έχουν τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες ελεύθερο πρόγραμμα αγωγής των νέων.
Από τις δράσεις και τα αποτελέσματα της ελεύθερης αγωγής θα αξιολογούνται κυρίως οι δάσκαλοι:

Δεν επιτρέπεται να σιωπούμε
και να αφήνουμε τους αμαθείς να λέγουν ό,τι θέλουν.
ΠΕΡΙ ΑΣΥΛΟΥ
Τα Πανεπιστήμια πρέπει να γίνουν οι ναοί όχι
μόνο της μάθησης, αλλά και της δημιουργίας
υπεύθυνων χαρακτήρων.
Η κοινότητα μέσα στο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί
να επηρεάζεται ασύδοτα από όποιον υπησέρχεται
μέσα σε αυτή.
Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει.
Σε όλες τις εισόδους των Πανεπιστημίων πρέπει να υπάρχουν ελεγχόμενες διαβάσεις.
Μόνο με την ηλεικτρονική κάρτα που πρέπει να
εφοδιάζεται ο κάθε φοιτητής ανοίγει η είσοδος
για να εισέλθει ή να εξέλθει.
Τότε θα υπάρξει ένα πραγματικό άσυλο ιδεών
των ιδίων των φοιτητών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Πρέπει να θεσμοθετείται η κοινή λογική
Οι πολίτες ζουν μέσα σε ένα πολύπλοκο και δαιδαλώδες σύστημα διαχείρισης, το οποίοτους καθιστά
μόνο θεατές, αν και είναι οι πρωταγωνιστές.
Είναι φυσική επιθυμία του κάθε πολίτη να γνωρίζει κάποια απλά, αλλά σημαντικάπράγματα, για
να μπορεί να έχει σωστές αποφάσεις στην καθημερινότητά του.
Ετσι κάνει και ο πολίτης καλλίτερη διαχείριση για
τις προσωπικές του δραστηριότητες.
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. ΄Ολοι οι παραγωγοί και δημιουργοί αγαθών και
υπηρεσιών και οι έμποροι αυτών,πρέπει να τηρούν
λογιστικά βιβλία με κοστολόγηση. Με την κοστολόγηση υπάρχειη δυνατότητα αυτόματης παρακολούθησης της διαδρομής ενός αγαθού ήυπηρεσίας.
Οι πολίτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε όταν,
όλες οι οικονομικές πληροφορίες είναιγνωστές.
Απεναντίας, όταν το σύστημα δουλεύει στην αδιαφάνεια, επωφελούνται οι δυνατότεροι ειςβάρος
των ασθενέστερων.
Οι ασθενέστεροι συχνά αποδέχονται όμως την
αδιαφάνεια για να έχουν ένα κάποιοόφελος, το

οποίο μετά το ακριβοπληρώνουν από την εκμετάλλευση που τους γίνεται.
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.
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.
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Μέρος από τον διάλογο πολίτη και κράτους
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γνωρίζω ότι Κράτος είναι υπηρεσίες οι οποίες
εργάζονται γιανα υπηρετούν τους πολίτες, ειδικά
όπου έχουν ανάγκη.
Θέλω λοιπόν Κράτος, να μου απαντήσεις γιατί,
πολλοί πολίτες είναι στενοχωρημένοι και άλλοι ευχαριστημένοι μαζί σου και γιατί είσαι φτωχό, με
πολίτες, πλούσιους και βολεμένους ή εσύ Κράτος
είσαι πλούσιο και πολλοί πολίτες φτωχοί;
ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ Πολίτη. Εγώ το
Κράτος δεν είμαι τίποτε. Είμαι απλά ένα εργαλείο,
το οποίοχρησιμοποιείτε πάλι εσείς οι πολίτες. Καλά
ή κακά.
Θα απαντήσω όμως στα ερωτήματά σου.Εγώ το
Κράτος δεν θέλω να είμαι ούτε πλούσιο, ούτε φτωχό. Θέλω όμως να έχωχρήματα για να μπορώ να
βοηθώ τους πολίτες.
Ολα αυτά αγαπητέ πολίτη, ποιος θα τα δώσει;
Ποιος θα σου πει πόσα χρήματα θα δίνεις, δεν
είναι δουλειά μου.
Εγώ είμαι ένα εργαλείο σου λέω και πάλι και αν
θες απαίτησε να με χειρίζονται έμπειροι πολίτες.
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:
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 ήέξυπνοι με πονηρούς
σκοπούς να μην δουλεύεις όπως θέλουν. Δεν έχεις
αντανακλαστικά; Δεν έχεις αυτοάμυνα και αυτοπροστασία; Τι είσαι; ΄Ενα εργαλείο άψυχο, χωρίς
σκοπό, χωρίς άμυνα;
ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είμαι ακριβώς έτσι.
Το κακό γίνεται πρώτα και μετά προσπαθούν
κάποια εξαρτήματά μου να το αποκαταστήσουν.
Και προσπαθούν συνήθως. Γι’ αυτό φθείρονται
και αυτά.
Αφού είμαι λοιπόν το εργαλείο σας επισκευάστε
με, φτιάξτε με όπως με χρειάζεσθε κάθε περίοδο.
Ξέρω ότι θέλετε, ότι μπορείτε και δεν βλέπω να
το κάνετε. Γιατί; Σας ερωτώ.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ: Κράτος με φέρνεις τώρα

στη θέση να απολογούμαι. Δεν το δέχομαι, αλλά,
θα το κάνω.
Δεν είναι 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.
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.
Αγωνιζόμαστε όμως και τα βελτιώνουμε, αλλά
τόσο αργά που δεν προλαβαίνουμε ποτέ τα καινούργια προβλήματα που έρχονται.
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.
Μυαλό εγώ δεν έχω. Μα έχω ψυχή.Η ψυχή μου
είστε όλοι εσείς οι πολίτες.Και τελικά είμαι η Πατρίδα σας. Εγώ το Κράτος, είμαι εσύ. Ο κάθε πολίτης.
Φτιάξτε με, σε παρακαλώ. Είμαι άρρωστο. Βγάλτε
τα ΤΣΙΠΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ.

Από τις τρεις ταξεις των πολιτών, η μεσαία
είναι εκείνη, η οποία σώζει την πόλη, εάν
συμβεί να κυβερνά αυτή τις τύχες της.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να θεωρείται
προσβολή για τους καλλίτερους, όταν τα
αξιώματα τα κατέχουν οι φαύλοι, οι οποίοι,
χωρίς να αξίζουν τίποτε, εξαπατούν με το
λόγο το λαό και τα καταλαμβάνουν.

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ
Για να γίνει ισχυρή η σχέση Πολίτη- Κράτους πρέπει και τα δύο μέλη να το
θέλουν και να μπορούν να υποστηρίξουν την σχέση τους.
Χρειάζεται απλή βούληση όλων για να καθιερωθεί στην σχέση ΠολιτώνΚράτους, η μεγαλύτερη καινοτομία, που είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη στο
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ όπως παρακάτω και ενδεικτικά προτείνουμε:
1) Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να απαντά σε
προκαθορισμένο χρόνο, εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, με νομοθετική αναφορά είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική απάντηση. Εάν δεν απαντηθεί εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο πολίτης δικαιούται να ενεργεί
ως να έλαβε θετική απάντηση. Τυχόν ένσταση του πολίτη εκδικάζεται σε
προκαθορισμένο χρόνο σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
2) Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν προκαθορισμένο χρόνο για την
έκδοση κάθε εγγράφου ή κάθε παροχή υπηρεσίας, ο οποίος αν παρέλθει με
υπαιτιότητα της υπηρεσίας, το αίτημα του πολίτη κατοχυρώνεται υπέρ του
πολίτη.
3) Σε κάθε υπηρεσιακό κατάστημα θα υπάρχει κυτίο παρατηρήσεων των
πολιτών και παράλληλα θα λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα για τον ίδιο σκοπό.
Η αξιολόγηση των παραπόνων των πολιτών, είτε από το κυτίο παραπόνων, είτε από την σχετική ιστοσελίδα, θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της
κάθε Περιφέρειας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι εκλεγμένοι της

μειοψηφίας και της πλειοψηφίας της περιφερειακής Βουλής, εκπρόσωπος
ανώτερος, λειτουργοί των κρατικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, εκπρόσωποι ειδικά εκλεγμένοι των επαγγελματικών επιμελητηρίων και της ομοσπονδίας εργαζομένων και δύο ( 2 ) κληρωτοί πολίτες από όσους έχουν ζητήσει
συμμετοχή στην επιτροπή αυτή.
4) 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.
5) Ο αρμόδιος λειτουργός επιβάλλεται να ενημερώνει εγγράφως τον κάθε
πολίτη σε κάθε αίτημά του, τι προϋποθέσεις απαιτούνται και με ποια έγγραφα πιστοποιούνται αυτές. Δεν δικαιούται ο λειτουργός να ζητήσει πρόσθετα
έγγραφα, εκτός και αν έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες.
6) 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.
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Κοινές παραδοχές για την λειτουργία
του κράτους
Η όλη κρατική λειτουργία διέπεται από την αρχή της ωφελιμότητας του κάθε πολίτη και όλης της κοινωνίας. Η ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ. ΚΑΙ ΤΑ
ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ.
Όσον αφορά την συμπεριφορά του Κράτους για την επιβίωση των
πολιτών, συμπαραστέκεται το Κράτος ως εξής:
α) ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ. Το κράτος υποχρεούται θεσμικά να καλύπτει ένα εισόδημα στους πολίτες που αδυνατούν μερικώς ή ολικώς
να καλύψουν ανάγκες για διαμονή- διατροφή- ένδυση- υγεία- παιδεία και ενέργεια σε επίπεδο κοινό της κοινωνίας
β) ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΟΧΗΣ. Οι πολίτες έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις του επιπέδου φτώχειας και δεν αποκτούν εισόδημα που καλύπτει τις δαπάνες επικοινωνίας- κοινωνικές υποχρεώσεις (σύμφωνα
με τα ήθη και τα έθιμα) , θεάματα, συγκοινωνίες και διακοπές 15
ημερών. Για την επίτευξη των αγαθών αυτών, μεριμνά ο Εθελοντισμός, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Κρατική Πρόνοια, όπως η
Νομοθετική βουλή αποφασίζει.
γ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑΣ. Το επίπεδο αυτό της διαβίωσης το κερδίζει ο κάθε πολίτης σύμφωνα με τις ικανότητές του για να πετύχει
ένα εισόδημα που του επιτρέπει να καλύψει δαπάνες για την διασκέδασή του, την ευτυχία και δημιουργικότητά του και τις όποιες
κοινωνικές δραστηριότητές του κλπ.
Διαβίωση σε επίπεδα υπέρμετρου πλούτου θα τύχει έρευνας της
κάθε κοινωνίας.
2. Όσον αφορά την υγεία των πολιτών:
Η δια βίου προληπτική ιατρική υψηλών διαγνωστικών εξετάσεων
και η περίθαλψη χρόνιων παθήσεων υγείας παρέχεται θεσμικά δωρεάν από το Κράτος.
3. Όσον αφορά την παιδεία των πολιτών:
Η βασική και υποχρεωτική εκπαίδευση 9ετούς διάρκειας, έχει βασικό σκοπό την ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ των νέων, για να εισάγονται στην
κοινωνία πρωταρχικά ενάρετοι πολίτες, οι οποίοι στην συνέχεια της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μυηθούν στις επιστήμες με θετικότερη και αποτελεσματικότερη αντίληψη.

Είναι πάντοτε ένας καλός οιωνός το πρώτο καλό βήμα,
το οποίο θα κάνεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Ομάδες πολιτών μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις
προς εξέταση μαζί με άλλες μελέτεςτων υπηρεσιών ή εταιρειών και τίθενται στην ψηφοφορία για έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων ή Περιφερειακής Βουλής, και αφού αναλυθούν και αξιολογηθούν από τις
αρμόδιες <<ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ>>.
Κρατικά διαπεριφερειακά έργα τεχνικών υποδομών προτείνονται για μελέτη και υλοποίηση από την Εκτελεστική Αρχή του Κράτους.
Οι τεκμηριωμένες προτάσεις μελετών της Εκτελεστικής Αρχής του Κράτους, με τις αντίστοιχες αποφάσεις των Περιφερειών, αξιολογούνται από
τις αρμόδιες ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ και προτείνονται
στην επιτροπή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ, η οποία αποτελείται από:
1) μέλος εκλεγμένο στο ΤΕΕ για τον σκοπό αυτό
2) μέλος της Περιφερειακής Βουλής που αφορά το έργο
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.

Ένσταση κατά των αποφάσεων της επιτροπής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΣ 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.
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:
1) Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
2) Εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου
3) Εκπρόσωπος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
4) Εκπρόσωπος του Τουριστικού Επιμελητηρίου
5) Εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης
6) Εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής του Κράτους ή της Βουλής της
Περιφέρειας ή του Δήμου εκλεγείς για τον σκοπό αυτό
Εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους

ΜΑΪΟΣ 2018

ΑΓΟΡΑ

5

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ “ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ”
Μέσα στην αναρχική ελεύθερη
αγορά επιβάλλει όρους εργασίας ο
ισχυρότερος.
Ποιός όμως είναι ο ισχυρός;
Ο κεφαλαιούχος εργοδότης ή οι
εργαζόμενοι;
Η Δημοκρατία δίνει το δικαίωμα
να αναδείξει κάθε κοινωνική ομάδα
την ισχύ της διεκδικώντας άμεσα το
ρόλο της.
Οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να
υποστηρίξουν κανόνες λειτουργίας
μέσα στα πλαίσια του όποιου κοινωνικού συστήματος επικρατεί.
Ας πούμε λοιπόν καθαρά ότι η μόνιμη και πελατειακά διαμορφωμένη
εργασία έχει μπει σε δρόμο απαξίωσης.
Δεν είναι δυνατόν, πλην εξαιρέσεων, να επικρατήσει για τους πολλούς αξιοκρατία.
Η καινοτομία προτείνει νέες σχέσεις.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να τις κατακτήσουν.
Οι νέοι κανόνες είναι:
1. Ο εργοδότης αφού προσλαμβάνει ένα εργαζόμενο, είναι υπεύθυνος για την επιλογή του.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να απολύσει τον
εργαζόμενο για αιτίες που αφορούν την επαγγελματική του αποδοτικότητα και συμπεριφορά.

Εάν το πράξει υποχρεούται να τον αποζημιώνει έως του βρει ανάλογη εργασία σύμφωνα με
τις διαπιστωμένες ικανότητές του.
2. Ο εργοδότης για κάθε συναλλακτική του
πράξη πρέπει να διαθέτει «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ».
Το πιστοποιητικό αυτό για να είναι ενήμερο
πρέπει να είναι πληρωμένα τα ασφάλιστρα και
ο μισθός. Εάν όχι, δεν του επιτρέπονται συναλ-

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Ενδεικτικά λοιπόν
αναφέρουμε ότι:
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.
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.

λαγές. Μπορεί όμως να συμβιβασθεί
με απλήρωτους εργαζόμενους για
ρύθμιση των οφειλών. Μόνο έτσι ο
εργαζόμενος γίνεται ισότιμος του εργοδότη.
3. Η ύπαρξη ανεργίας ειδικά σε
παραγωγικούς κλάδους και κλάδους
παροχής υπηρεσιών δίνουν το δικαίωμα στον εργοδότη να επιλέγει
εργαζόμενους από τους άνεργους.
Αυτό το πλεονέκτημα ο εργοδότης
πρέπει να το πληρώνει.
΄Ετσι πρέπει η εργοδοσία να αναλαμβάνει το κόστος ευπρεπούς επιβίωσης των ανέργων του κλάδου.
Η Πολιτεία δεν μπορεί να διεκδικεί
και να κερδίζει τα πραγματικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Ο εργαζόμενοι μπορούν να τα διεκδικούν και να τα κερδίζουν και να
υποχρεώνουν την Πολιτεία να τα νο-

μοθετεί.
Εργαζόμενοι μην περιμένετε από τα κόμματα να
επιβάλλουν για λογαριασμό σας νέους κανόνες.
Σκεφτείτε όπως οι εργοδότες και κερδίστε
μέσα στην κοινωνία την σημαντική θέση που
σας αρμόζει.
Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Κανόνες
λειτουργίας της
πρωτογενούς
παραγωγής
Παραγωγικές ανατροπές με λίγους
Νόμους. Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω προτάσεις.

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

1. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι θεραπευτικό.
2. 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.
3. Την δυνατότητα, γεωργών και
κτηνοτρόφων να διατηρούν σε ιδιαίτερο χώρο της οικίας τους, εκθετήριο και παρασκευαστήριο ιδιοκατασκευασμάτων.
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Ελεύθερη αγορά με ισονομία για όλους
ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
«ΕΜΠΟΡΕΥΤΕΙΤΕ
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΑ»
Τα πραγματικά χρήματα που κυκλοφορούν παγκοσμίως σε ποιον ανήκουν;
΄Ένα μέρος ανήκει στις επιχειρήσεις.
΄Ένα μέρος ανήκει στους πολίτες.
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τα χρήματά
τους, όπως αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες ή οι
διαχειριστές των επιχειρήσεων.
Οι πολίτες διαθέτουν τα χρήματά τους
για να καλύψουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.
Οι πολίτες επίσης αποταμιεύουν κυρίως
σε Τράπεζες όσα χρήματα δεν χρησιμοποιούν τουλάχιστον άμεσα.
Επίσης οι πολίτες είναι δικαιούχοι των
χρημάτων που διατίθενται για την υγεία
τους και την σύνταξή τους.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα
χρήματα που διαθέτουν οι πολίτες στα ταμιευτήρια των τραπεζών ή στα ασφαλιστικά
ταμεία είναι ίσως περισσότερα από αυτά που
κερδίζουν και διαθέτουν οι επιχειρήσεις.
Πως λοιπόν οι επιχειρήσεις διαθέτουν
τα όποια χρήματα κερδίζουν όπως οι ίδιες
αποφασίζουν και οι πολίτες προσφέρουν τα
χρήματά τους στις τράπεζες ή στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και για τα δικά τους
χρήματα αποφασίζουν άλλοι;
Αυτό δεν το λέει κανόνας της ελεύθερης
αγοράς.
Για τους παραπάνω λόγους η κοινωνική
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει:
1. Το μεγάλο μέρος των κεφαλαίων των
τραπεζών είναι οι καταθέσεις των πολιτών.
Οι καταθέτες πολίτες πρέπει να συμμετέχουν οργανωμένα και αναλογικά στις Διοικήσεις των Τραπεζών.
2. Τα χρήματα των εισφορών για συντάξεις πρέπει να κατατίθενται σε έντοκο
τραπεζικό λογαριασμό, εγγυημένο από το
κράτος και διαθέσιμο για σύνταξη, όπως
αποφασίσει ο ιδιοκτήτης του.
3. Τα χρήματα των εισφορών για υγεία
πρέπει να κατατίθενται σε έντοκο τραπεζικό προσωπικό λογαριασμό εγγυημένο από
το κράτος, από τον οποίο εκπίπτονται οι
δαπάνες υγείας του ιδιοκτήτη.
Περισσεύματα (λόγω θανάτου) των λογαριασμών αυτών κατατίθενται σε ένα κρατικό
λογαριασμό υγείας των πολιτών, ο οποίος
τροφοδοτεί ελλειμματικούς λογαριασμούς
πολιτών και το κράτος συμμετέχει μόνο για
να συμπληρώνει από τον προϋπολογισμό
του τον κρατικό λογαριασμό υγείας.
Δεν υπάρχει κανόνας στην ελεύθερη
αγορά που δεν επιτρέπει στους ιδιοκτήτες
των χρημάτων να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι.
Σκεφτείτε όπως οι έμποροι των χρημάτων και συμμετέχετε στη διαχείρηση των
όποιων χρημάτων σας ανήκουν.

Αλλοίμονο σε αυτόν ή την κοινωνία, που βρίσκεται στην ανάγκη να
ξεπουλήσει. Ή είναι άτυχος, ή επιπόλαιος, ή Κοινωνικός προδότης.
- Για να παράγουν κοινωνικά αποτελέσματα όλες οι δραστηριότητες πρέπει να γίνουν αποδεκτοί μερικοί βασικοί
κανόνες και ενδεικτικά παραθέτουμε.
1) Η ανωνυμία των ιδιοκτητών,
διαφόρων μορφών εταιρειών πρέπει
να καταργηθεί, τουλάχιστον ως ανεξήγητη.
2) Οι τράπεζες και άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες πρέπει να είναι
συνυπεύθυνες, για την αποπληρωμή
των δανείων τους.
3) Πλήρη και αποτελεσματική
εφαρμογή νόμων κατά του Αθέμιτου
Ανταγωνισμού, με έλεγχο της πηγής
των κεφαλαίων, της παραπλανητικής διαφήμισης, της κάτω του κόστους πώλησης ,της φορολόγησης ανάλογα της πολυτέλειας, την καθιέρωση ελάχιστης τιμής κλπ.
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΝ
ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
Το κερδος ειναι το μεσον, δια του οποίου μπο-

ρούν να επιτευχθουν:
α) κυριαρχια β) αναπτυξη η μεγεθυνση γ)
κοινωνικοι σκοποι δ) βελτιωση συνθηκων εργασιας ε) καλυψη ζημιων κλπ
Το κερδος λοιπον είναι ένα αποτέλεσμα, η
υπαρξη του οποιου δινει το δικαιωμα στον δημουργο του, να το διαθεσει κατα βουληση η
οπως τον προτρεπουν με κινητρα η οπως του
επιβαλλουν με θεσμους.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ: Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Η παραδοσιακή δεξιοτεχνία μεταποίησης τυποποίησης φυσικών α’ υλών και προϊόντων
με φυσικά υλικά και διαδικασίες, αποδίδουν
νέα προϊόντα, χωρίς ναχάσουν τα αρχικά φυσικά χαρακτηριστικά τους. Η διαδικασία αυτή
είναι μικρής παραγωγικής κλίμακας, αλλά μεγάλης ποιοτικής αξίας.
Για την υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής προτείνουμε:
1) Tη νόμιμη λειτουργία εκθετήριων οικοτεχνικών προϊόντων σε ιδιαίτερο και επισκέψιμο
χώρο της οικίας του οικοτέχνη, προερχόμενα
από την δίκη του παραγωγή, τα οποία μπορεί
να διαθέτει και στην αγορά.
2) Τη λειτουργία στην έδρα κάθε Δήμου και
Αντιπεριφέρειας κοινών εκθετήριων οικοτεχνικών προϊόντων, μέσω των οποίων γίνονται και
e-shop πωλήσεις.
3) Την καθιέρωση στη δημόσια TV ειδικού,
συχνής προβολής προγράμματος, για την
παρουσίαση οικοτεχνικών προϊόντων και λειτουργία ειδικού ιστιότοπου ανά Περιφέρεια
για τη συνεχή παρουσίασή τους.
4) Λόγω του μικρού όγκου παραγωγής ανά
μονάδα, επιδοτούνται με υψηλό πριμ οι εξαγωγές οικοτεχνικών προϊόντων.
5) 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.
6) Εάν μία οικοτεχνία χρειασθεί τεχνογνω-

σία, 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.
Η φορολογία του οικοτέχνη δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη αυτής του παραγωγού.
Ολα 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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ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ:
ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;
Η καθημερινότητα ενώνει τους πολίτες, τα οράματα τους διαχωρίζουν.
Θα πρέπει να γίνει πολύ γνωστό σε όλους τους
ανθρώπους ότι πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητας, σημαντικά για τους πολίτες, δεν εξαρτώνται από τα οράματα και τις ιδεολογίες, με τις
οποίες κάθε φορά πορεύεται η εκάστοτε εξουσία.
Τα κόμματα βάσει της ιδεολογίας τους, πρέπει
να καθοδηγούν και ΟΧΙ να διοικούν τα όργανα του
Κράτους ή της Αυτοδιοίκησης, τα οποία πρέπει να
διοικούνται από άλλο σώμα έμπειρων στη Διοίκηση
εκλεγμένων πολιτών, για να τηρείται η Νομοθεσία
πιστά στην εφαρμογή της.
Με βάση τα παραπάνω σκεπτικά, θα τολμήσουμε να επαναφέρουμε σε υγιεινή λειτουργία ό,τι
έχει φθαρεί, με νέους νόμους και αρχές, που να
ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα
με γνώμονα την κοινωνική ευημερία και ευτυχία.
1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.
Οι απόψεις των πολιτών, επιβάλλεται να αναδεικνύονται από αρμόδιες επιτροπές των κομμάτων,
μέσα από ανοιχτές τοπικές συζητήσεις, σε ετήσιες
εκθέσεις τους, οι οποίες υποχρεωτικά περιλαμβάνουν όλα τα τοπικά θέματα και προτάσεις και
στέλνονται στην ανάλογη κεντρική επιτροπή του
κάθε κόμματος.
Η ετήσια έκθεση θα συζητείται σε κάθε Αντιπεριφέρεια, σε δημόσια –ανοιχτή συγκέντρωση των
μελών του κόμματος.
Η Κεντρική Επιτροπή συγκεντρώνοντας τις εκθέσεις όλης της Κρατικής Επικράτειας, οριστικοποιεί το πρόγραμμα εξουσίας του κόμματος.
2. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο πυρήνας στα κόμματα είναι τα μέλη του. Από
τα μέλη πρέπει να δημιουργείται το καινούργιο
που χρειάζεται η κάθε εποχή, όπως από τη ρίζα
βγαίνει το δέντρο.
Ανάμεσα όμως στα μέλη, επικρατούν ομάδες με
δικά τους συμφέροντα και σκοπιμότητες.
Δεν εκφράζουν όμως συχνά την άποψη της
πλειοψηφίας των μελών.
Οι διαδικασίες πρέπει να είναι ελεγχόμενα δημοκρατικές.
3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα κόμματα δεν είναι ένας στρατός υποστήριξης
της ΕΞΟΥΣΙΑΣ, αλλά είναι μια οικιοθελής οργανωμένη ομάδα, τα μέλη της οποίας εθελοντικά υποστηρίζουν τη λειτουργία της ΚΟΙΙΝΩΝΙΑΣ συνολικά.
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ομάδες αλληλοεξυπηρέτησης των μελών μεταξύ τους, αλλά είναι
ομάδες υπηρέτησης της κοινωνίας.
4. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα κόμματα εχουν μέσα στα πλαίσια της οργάνωσής τους, την ευθύνη να αναδεικνύουν και
να καταγγέλλουν ομαδικά τις κάθε είδους αυθαιρεσίες, αδικίες, καταχρήσεις και κακολειτουργίες,
απ’ όπου και αν προέρχονται, διαφορετικά γίνονται
συνένοχοι.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους, είναι πάντα ένα βήμα πίσω από τους παρανομούντες και
δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικοί.
Βέβαια θα βρεθούν συμπολίτες, εθισμένοι σε
ένα αρχηγικό, συγκεντρωτικό σύστημα, μερικούς
μάλιστα τους βολεύει, οι οποίοι υποστηρίζοντας
τα κεκτημένα, ίσως να αρνούνται να δεχτούν την
ενεργή συμμετοχή περισσότερων πολιτών, επικαλούμενοι μία σταθερότητα που επιβάλλεται και
αμφισβητούν μία σταθερότητα που αναδεικνύεται.

Δημοκρατική
λειτουργία των
κομμάτων
Η πιο ουσιαστική και αναγκαία κοινωνική
παρέμβαση που πρέπει να επιχειρηθεί, είναι
η θεσμική παρέμβαση στη δομή και λειτουργία των κομμάτων, ως φορέων της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.
΄Ετσι θεσμικά πρέπει να κατοχυρωθούν κανόνες, 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»
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.
4. Οι υποψήφιοι για όλα τα αξιώματα ψηφίζονται από τα μέλη και τους δηλωμένους
φίλους του κόμματος.
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.
6. Δεν δικαιούνται να γίνονται Υπουργοί
ή Κρατικοί Αξιωματούχοι, ε) δεν δικαιούνται
να εκλεγούν πέραν των οκτώ (8) ετών ή το
μέγιστο σε τρεις εκλογές.
7. Εκλεγείς βουλευτής αποβάλλεται του
αξιώματός του, εάν με δημοψήφισμα ζητηθεί από το λαό με διπλάσιους ψήφους από
αυτούς που εκλέχτηκε.

Πρόταση τροποποίησης του συντάγματος
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 αναλυτικά που καλύπτονται από τις εκταμιεύσεις των

δανείων και οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων από τις
οποίες θα εξοφλούνται οι δόσεις των δανείων.
3. Τα παλαιότερα υφιστάμενα δάνεια θα αναλυθούν σε Δημόσιο Πίνακα όσον αφορά το κεφάλαιο,
τους τόκους, τα επιτόκια και οι δαπάνες που καλύφθηκαν με την εκταμίευσή τους.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Επειδή ο λαός πληρώνει τα δάνεια του Δημοσίου,
ο λαός επιβάλλεται να γνωρίζει που πάνε τα λεφτά
του. Την παραπάνω πρόταση τροποποίησης του Συντάγματος, καλούμε τους πολίτες που συμφωνούν
να στείλουν την πρότασή τους για τα ΔΑΝΕΙΑ του
ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Κυβέρνησης www.syntagma-dialogos.gov.gr ή στην
εφημερίδα μας: e mail:k.kainotomia@gmail.com
site: www.koinonikikainotomia.gr fax 2831023392
Μ.Κ.Ο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΏΤΟΝ, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν
να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
ΔΕΎΤΕΡΟΝ, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα.
ΤΡΊΤΟΝ, οι συνδικαλιστές να μην εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής εργασίας
προς την επιχείρηση στην οποία έχουν προσληφθεί.
ΤΈΤΑΡΤΟΝ, οι συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων να γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας και σε χώρους εκτός της υπηρεσίας ή επιχείρησης.
ΠΈΜΠΤΟΝ, να απαγορευτεί η συμμετοχή
συνδικαλιστών (όχι εργαζομένων) σε πειθαρχικά και λοιπά συμβούλια.
ΕΚΤΟΝ, Συνδικαλιστές δεν μπορεί να είναι
ενεργά μέλη πολιτικών παρατάξεων.
ΕΒΔΟΜΟ Οι συνδικαλιστές εκλέγονται σε
ενιαίο ψηφοδέλτιο από τις τοπικές οργανώσεις
που εκπροσωπούν.
ΟΓΔΟΟ Στα συμβούλια – επιτροπές των

συνδικαλιστικών οργανώσεων, συμμετέχουν κατά 70%
εκλεγμένα μέλη του ενιαίου
ψηφοδελτίου και κατά 30%
μέλη, τα οποία κληρώνονται
για να συμμετέχουν στο ποσοστό 30%.
ΕΝΑΤΟ αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων επιπέδου Περιφέρειας.
Δημοσιεύονται στην εφημερίδα Διοίκησης της Περιφέρειας υποχρεωτικά και υποβάλλονται στην Περιφερειακή Βουλή προς συζήτηση, η
οποία Βουλή υποχρεούται να
τοποθετηθεί.
ΔΕΚΑΤΟ Μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που έχουν χάσει την πραγματική απασχόλησή τους στον κλάδο, δεν επιτρέπεται να
συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων,

ΕΝΔΕΚΑΤΟ Δεν μπορούν να συμμετέχουν
στην διοίκηση πέραν των δύο εκλογικών διαστημάτων.
ΔΩΔΕΚΑΤΟ Ο Συνδικαλισμός στους Περιφερειακούς και Κρατικούς τομείς οργανώνεται
με το ίδιο πνεύμα, όπως και στους επαγγελματικούς κλάδους.

ΘΕΣΕΙΣ
Στο σημερινό Ελληνικό
Πολίτευμα ο Πρωθυπουργός καταλαμβάνει το αξίωμά του ως πρόεδρος της
κομματικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Στην
ουσία, όμως, ως μονάρχης
ενός από τα αυστηρώς αρχηγικά ελληνικά κόμματα,
και κυβερνά με την ίδια δικτατορική νοοτροπία όπως
και το κόμμα του.
Είναι μια αντιδημοκρατική, αλλά νόμιμη, πραγματικότητα, που ξεκινά από το
ίδιο το Σύνταγμα, το οποίο επιτρέπει τη συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα μόνο
σώμα, τη Βουλή, και την ανάθεσή της σε αρχηγικά κόμματα, μη θεσμοθετημένης
εσωκομματικής δημοκρατίας.
ΓΙΑ ΤΟΎΣ ΣΥΝΤΆΚΤΕΣ ΤΟΎ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΌΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΎΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΤΟ ΨΉΦΙΣΑΝ, ΘΕΩΡΉΘΗΚΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΤΑ ΕΞΉΣ!
Α. Να μην υπάρχει δεύτερο εκλεγμένο Σώμα για να νομοθετεί.
Β. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες στη λειτουργία της Δικαιοσύνης να εμπλέκεται η Κυβέρνηση.
Γ. Να μην είναι θεσμοθετημένη η εσωκομματική δημοκρατία.
Δ. Οι αρχηγοί των κομμάτων να επιλέγουν τούς υποψήφιους βουλευτές.
Ε. Ο εκλογικός νόμος να είναι μεταβαλλόμενος κατά το δοκούν των κομμάτων.
ΣΤ. Η νομιμότητα των πράξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να ελέγχεται
από διοικητικούς παράγοντες και όχι από τη Δικαιοσύνη.
Ζ. Τα συνδικάτα να μην έχουν συνταγματική υπόσταση.
Η. Να μην υπάρχουν θεσμοί συμμετοχής και πρωτοβουλιών πολιτών.
Να μην υφίσταται θεσμικά η κοινωνία πολιτών. Αυτή είναι η αντιδημοκρατική
ελληνική πολιτειακή πραγματικότητα.
Όλες οι άλλες, όμως, ευρωπαϊκές κοινωνίες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία,κλπ) έχουν φροντίσει να συμπεριλάβουν θεσμούς στα Συντάγματά τους
που να κατοχυρώνουν τη διάκριση των λειτουργιών.
Στην Ελλάδα της εκμηδενισμένης Λαϊκής Κυριαρχίας, της μιας Βουλής, της πλειοψηφίας που εκλέγει τον Ανώτατο Άρχοντα, που νομοθετεί, που κυβερνά, που
ορίζει την ηγεσία της Δικαιοσύνης και καθιστά τον Πρωθυπουργό παντοδύναμο
διαχειριστή της εξουσίας, κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της κυβερνητικής του
θητείας, έχει έρθει ο καιρός για βασικές πολιτειακές αλλαγές.
Υπάρχει ένα χρέος προς τον Ελληνικό Λαό, τον πολιτικά αναβαθμισμένο, για
ένα αντάξιό του, δημοκρατικότερο Πολίτευμα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ;
Είναι συστηματικές ενέργειες για αναστολή, διόρθωση ή επαναπροσδιορισμό νόμων, αξιών, θεσμών και συστημάτων με στόχο
την βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής και ελαχιστοποίηση
των παραγόντων που προκαλούν φτώχεια, κακουχία, εξάντληση και
εξαθλίωση σε ένα μέρος ή στην ολότητα ενός πληθυσμού ενάντια σε
μία φαινομενικά και μόνο ισχυρότερη ομάδα ατόμων.
Το μόνο στοιχείο που καθορίζει πράξεις ως ακτιβιστικές είναι η
αποτελεσματικότητα που έχουν στον στόχο που ισχυρίζονται ότι
έχουν θέσει.
Π.χ. κατά την δεκαετία του 1930 ο συνδικαλισμός παγκοσμίως
ήταν ομολογουμένως και αντικειμενικά ακτιβισμός.
Αυτό γιατί μέσω του συνδικαλισμού της εποχής εκείνης επετεύχθησαν και κατοχυρώθηκαν ζωτικότατα δικαιώματα και προστασίες
των πολιτών και από το κράτος και από τους κεφαλαιούχους της
τάξεως των πολυεκατομμυριούχων.
Δυστυχώς όμως ο συνδικαλισμός εκφυλίστηκε και απαξιώθηκε
συστηματικά από το κράτος.
Ο σωστός ακτιβισμός πάντα είναι ειρηνικός και έννομος.
Η βία παντός είδους είναι έκφραση της αδυναμίας αυτού που την
διαπράττει αν επιβάλλει αυτό που θέλει δια της λογικής και του νόμου.
Ο πραγματικός ακτιβιστής είναι ορθολογιστής, ήρεμος και μιλάει πάντα με τεκμήρια και επιχειρήματα, όχι με απλές αβάσιμες και
ατεκμηρίωτες απόψεις και νουθεσίες ή εκφοβιστικά ή φανατιστικά
σλόγκαν και κλισέ.
Κάνουμε ακτιβισμό όταν :
1. Τηρούμε τα όρια της δικής μας προσωπικότητος και περιφρορούμε τα δικαιώματα μας.
2. Δεν καταπατούμε τα δικαιώματα άλλων με τις πράξεις μας και
τα λόγια μας.
3. Δεν διαπράττουμε πράξεις ρατσισμού προς οποιονδήποτε αλλά
ούτε και προς τον εαυτό μας.
4. Δεν αγνοούμε ή συγχωρούμε οποιαδήποτε αδικία ή καταπάτηση
ανθρωπίνου δικαιώματος οποιουδήποτε κοινωνικού συνόλου, είτε
πλειοψηφίας είτε μειοψηφίας, για χάρη αποφυγής θυμού ή φασαρίας.
5. Προσφέρουμε βοήθεια όταν μας ζητείται κρίνοντας αντικειμενικά τον κάλλιστο τρόπο να το πράξουμε.
6. Έ χουμε ακριβώς τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά και για τον
εαυτό μας και για τους άλλους.
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ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΤ

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

Ο ΛΟΓΟΣ
Είναι άξιος μεγίστης τιμωρίας
εκείνος ο οποίος, ενώ είναι
άδικος, κατορθώνει να πείθει
με την ευγλωτία του.
Άνθρωπος θρασύς και ανόητος, προικισμένος όμως με τη
ρητορική ικανότητα, γίνεται
επιβλαβής πολίτης.
Τα καλά, βέβαια είναι καλύτερα να τα λέγει κανείς όσο το
δυνατόν σε περισσότερους.
Οι λόγοι πάντοτε, με τους
λόγους καταπολεμούνται.

5. Η εμπορία των προϊόντων των μικρών επιχειρήσεων να έχει στη διάθεσή της κοινούς αποθηκευτικούς ή εξαγωγικούς μέσω των οποίων θα γίνεται
η διάθεση των προϊόντων τους για λογαριασμό της
μικρής επιχείρησης.
6. Ο ιδιοκτήτης της μικρής επιχείρησης με τους
λίγους εργαζόμενους έχουν μια ανθρώπινη σχέση
πάνω στην οποία μπορεί να στηρίζεται η συνεργασία τους. Εάν δεν υπάρχει η σχέση αυτή, το διαζύγιό τους (δηλαδή η απόλυση) πρέπει να είναι ελεύθερο (από ποινές), αλλά αιτιολογημένο.
7 Να παρέχεται σε όλα τα αδειοδοτούμενα από το
Κράτος, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συγκεκριμένος
χρόνος δωρεάν και με ακροαματικότητα, για να παρουσιάζουν οι μικρές επιχειρήσεις τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες τους.
(Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα
της διαφήμισης).
8. Για τα δάνεια οι μικρές επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να πληρώνουν μόνο τον τόκο (και μάλιστα μικρό, ως επιδοτούμενο από το Κράτος ή τις
Τράπεζες).
Η εξόφληση των κεφαλαίων θα γίνεται μόνο ως
ποσοστό από τα κέρδη αν υπάρχουν.
9. Τις νέες μικρές επιχειρήσεις όταν ξεκινούν, το
Κράτος με ειδική αναπτυξιακή εταιρεία (θερμοκοιτίδα) θα τις ανατρέφει (ειδικά όταν πρόκειται για νέα
εμπορεύσιμα προϊόντα).
Θα εγγυάται τα δάνειά τους. Τα δάνεια θα είναι
από ειδικά διαθέσιμα κεφάλαια που θα αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της αποτυχίας μαζί με τον επενδυτή, ο οποίος αρκεί να διαθέτει μία ωφέλιμη και καλά
μελετημένη πρόταση και ένα κατάλληλο βιογραφικό.
Το Κράτος πρέπει πρώτα να συμπαραστέκεται
στις νέες μικρές επιχειρήσεις, να ρισκάρει μαζί τους
και να τους συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο.
Δεν πρέπει να συμπαραστέκεται κατά προτίμηση
σε αυτούς που μπορούν και μόνοι τους να αναπτυχθούν.

Ορισμένα τώρα από τα εργαλεία που
χρησιμοποιεί έμμεσα η ελίτ, είναι τα παρακάτω:
Τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Το ύψος του ποσού που διαθέτουν τα
ταμεία, το οποίο πλησιάζει το 40% του
παγκόσμιου ΑΕΠ (περίπου 70 τρις $)
Περαιτέρω, τα ταμεία είναι κυρίως κρατικές ή ημικρατικές οργανώσεις, οι οποίες
διαχειρίζονται τα χρήματα των συντάξεων
των εργαζομένων (ουσιαστικά δηλαδή οι
εργαζόμενοι, οι οποίοι κατηγορούν συνεχώς
το Κεφάλαιο, απειλούνται από τα ίδια τους
τα χρήματα, τα οποία το «συνθέτουν»).
Τα συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελούν
τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως, λόγω του μεγέθους τους, αλλά και της
μακροπρόθεσμης συσσώρευσης κεφαλαίου εκ μέρους τους. Ο υφιστάμενος μεταξύ
τους ανταγωνισμός τα υποχρεώνει στην
αναζήτηση βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας – ενώ μέσω αυτών οδηγούνται όλο και
περισσότερες αποταμιεύσεις των εργαζομένων, στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Ουσιαστικά λοιπόν συνιστούν τους
κυριότερους «αιμοδότες του κτήνους»,
όπως συνηθίζεται να αποκαλείται πλέον
το διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
Ολοκληρώνοντας το θέμα των ταμείων,
θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη «πληγή» του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι η
αναζήτηση διαρκώς μεγαλύτερης, καθώς
επίσης βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας.
Μέσα από αυτήν την αντίληψη, τα χρήματα δεν επενδύονται, όπως οφείλουν, στην
πραγματική οικονομία – οπότε όχι μόνο δεν
δημιουργείται «θεμελιώδης» ανάπτυξη,
ταυτόχρονα με νέες θέσεις εργασίας, αλλά
αποσταθεροποιείται εντελώς το σύστημα.

Καλύτερα από τον πλούτο και από
την πολύχρηση χλιδή, είναι η συντροφιά με δίκαιους και ηθικούς
ανθρώπους.
Ο πλούτος δεν είναι σταθερός,
αλλά παροδικός.
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ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ;
1.Κατηγορίες Πανεπιστημίων
1.1 Κρατικά και μη-κρατικά
Η πρώτη διάκριση των πανεπιστημίων γίνεται με βάση τον φορέα
τους σε κρατικά όπου ανήκουν στο
δημόσιο και μη-κρατικά που μπορεί
να ανήκουν σε άλλους φορείς όπως
τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες και
δήμοι), εκκλησία, ιδρύματα, κληροδοτήματα και φυσικά ιδιώτες.
1.2 Με δίδακτρα ή χωρίς δίδακτρα
Oλα τα παραπάνω είδη πανεπιστημίων μπορεί να έχουν ή να μην έχουν
δίδακτρα για τους φοιτητές τους..
Άρα η ύπαρξη ή μη διδάκτρων δεν
καθορίζει το αν το πανεπιστήμιο είναι
δημόσιο ή όχι.
1.3
Κερδοσκοπικά
ή
ΜηΚερδοσκοπικά Πανεπιστήμια
Όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια που
γνωρίζουμε οι περισσότεροι είναι μηκερδοσκοπικά.
Όλα τα κορυφαία πανεπιστήμια,
είναι εξαιρετικά σε αυτό που κάνουν
και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν
ως στόχο τους το κέρδος. Αυτό δεν
σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ζημιογόνα. Καθώς δεν είναι κερδοσκοπικά
δεν μπορεί να βάλει τα χρήματα αυτά
στην τσέπη του κάποιος μέτοχος.
Όταν λοιπόν καταφέρνουν να
έχουν πλεονάσματα, δηλαδή περισσότερα έσοδα από έξοδα και κέρδη

θα πρέπει να επανεπενδυθούν στο
πανεπιστήμιο. Όλα.
2. Τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (κερδοσκοπικά)
Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι
όπου επιχειρήθηκε το πείραμα των
ιδιωτικών πανεπιστημίων με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ως μια κανονική
επιχείρηση δηλαδή, αυτά απέτυχαν:
άνοιξαν πολλά με το που επιτράπηκαν και έκλεισαν τα περισσότερα από
αυτά, ενώ εκείνα που έμειναν είναι
λίγα και άγνωστα με ασήμαντη παραγωγή επιστημόνων ή γνώσης.
Πλήθος ιδιωτικών κερδοσκοπικών
πανεπιστημίων που κλείνουν σε αναπτυγμένες χώρες λόγω διαφθοράς ή
οικονομικής αποτυχίας.
Μιλάμε όμως εύκολα για €100 εκατομμύρια για την δημιουργία ενός
υποτυπώδους πανεπιστημίου σύμφωνα με τα διεθνή αλλά και ελληνικά
δεδομένα.
Η Διεθνής Εμπειρία
Ακούμε ότι «τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο εκτός
από την Ελλάδα». Αυτό είναι ανακριβές
και μάλιστα στις χώρες που είναι πιο
αναπτυγμένες και πιο γνωστές σε μας.
Τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια
υπάρχουν, αλλά είναι κατά κανόνα
άγνωστα, με λίγους φοιτητές, κακό
επίπεδο σπουδών, λίγα τμήματα.

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

Πρόταση της Κοινωνικής Καινοτομίας
για την ενημέρωση του πολίτη
Σε ειδική εφημερίδα (Εφημερίδα Διοίκησης) υποχρεωτικά δημοσιεύονται όλες οι Διοικητικές
Αποφάσεις περιληπτικά. 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.
Η ισχύς των αποφάσεων αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσή τους στην εφημερίδα Διοίκησης.
Παράλληλα με τις ίδιες διαδικασίες και όρους κάθε Περιφέρεια εκδίδει αντίστοιχα την εφημερίδα Διοίκησης Περιφέρειας για αποφάσεις που αφορούν Κοινότητες – Δήμους – Περιφέρεια.
Οι πάσης φύσεως Σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο Διαδίκτυο τις αρχαιρεσίες
τους και πληροφορίες για τα πεπραγμένα τους.

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

ΜΑΪΟΣ 2018

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
- Πως θα καταλάβουμε αν ένα αυγό
είναι φρέσκο; Γεμίζουμε ένα ποτήρι με
νερό και βάζουμε μέσα το αυγό. Αν το
αυγό βουλιάξει τότε είναι πολύ φρέσκο,
αν όμως επιπλέει τότε καλύτερα να
αποφύγουμε να το φάμε.
- Αν θέλουμε φυτά εσωτερικού χώρου
να έχουν γυαλιστερό φύλλωμα μπορούμε
να γεμίσουμε ένα ψεκαστήρι με μπύρα και
να τα ραντίσουμε.
- Οταν πλένουμε το κρέας μπορούμε
να κρατήσουμε το νερό και με αυτό να
ποτίσουμε τα φυτά μας. Εξυπηρετεί πολύ
στην ανάπτυξη τους.
- Για να ακονίσετε τις λεπίδες από τον πολυκόπτη σας τύπου blender, μπορείτε να
βάλετε μέσα στο δοχείο μερικές κούπες ρυζιού και να το αφήσετε σε λειτουργία για
μερικά λεπτά.
- Για να αφαιρέσετε το μελάνι από τα ρούχα,
βάλτε οδοντόκρεμα στις κηλίδες μελανιού
και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς. Μετά
πλύντε το και το μελάνι θα εξαφανιστεί.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ
- Διατροφολόγοι και χημικοί ερευνητές προτείνουν να μουλιάζουμε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε ένα διάλυμα νερού και ξυδιού με αναλογία 10% ξύδι και 90%
νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά. Αυτή η μέθοδος απομακρύνει το μεγαλύτερο
μέρος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων επαφής.
- Ανακούφιση αυχένα: Πάρτε μια μακριά καθαρή κάλτσα, που δεν χρησιμοποιείτε πια, γεμίστε την με ρύζι και ράψτε τις δύο άκρες. Έπειτα μπορείτε να το ζεστάνετε στο φούρνο
μικροκυμάτων για μερικά λεπτά και έπειτα μπορείτε να το τοποθετήσετε στον αυχένα σας.
Προσοχή μην είναι καυτό.
ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μια ισχυρή θεραπεία που μπορεί να καθαρίσει το αίμα σου και και τις αρτηρίες σου: Μπορεί να εξαλείψει το αλάτι στο σώμα σας, να ενισχύσει τον οργανισμό, την καταπολέμηση
των ιών, λοιμώξεων και βακτηρίδια, καθαρίζει το αίμα, να ενισχύσει το ανοσοποιητικό
σύστημα, τα αιμοφόρα αγγεία και την καρδιακή λειτουργία.
Συστατικά: 12 σκελίδες σκόρδο, 1.2 λίτρα κόκκινο κρασί
Προετοιμασία: Κόψτε 12 σκελίδες σκόρδο σε τέταρτα και βάλτε τα κομμάτια σε ένα βάζο.
Προσθέστε 1/2 λίτρο κόκκινο κρασί. Κλείστε το βάζο καλά και κρατήστε το κοντά στο παράθυρο, που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, για δύο εβδομάδες. Ανακινήστε το περιεχόμενο του βάζου αρκετές φορές την ημέρα. Φιλτράρετε το υγρό μετά από δύο εβδομάδες
και να το διατηρήσετε σε ένα σκούρο γυάλινο μπουκάλι. Καταναλώστε ένα κουταλάκι του
γλυκού του ποτού τρεις φορές την ημέρα για έναν ολόκληρο μήνα, και επαναλάβετε τη
θεραπεία μετά από έξι μήνες.
Η ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ!
Η δύσκολη πνευματική εργασία μπορεί να κουράζει και να εξαντλεί πολλές φορές περισσότερο κι από χειρωνακτική δουλειά, όμως προστατεύει καλύτερα από την φθορά της
μνήμης και την γνωστική εξασθένηση στην τρίτη ηλικία σύμφωνα με νέα μελέτη.

- Η μαγειρική σόδα ανακατεμένη με νερό
διαλύει τους ρύπους και τις λαδιές στα υφάσματα και τα ρούχα. Ο χυμός λεμονιού αναμεμιγμένος με αλάτι είναι ιδανικός για να
καθαρίσετε τη σκουριά και το γράσο.
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!
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
Το σφουγγαράκι της κουζίνας αποτελεί
«εστία» αμέτρητων μικροβίων όσο κι αν το
καθαρίζουμε. Μάλιστα, ορισμένοι εκ των μικροοργανισμών αυτών έχουν άμεση σχέση
με τα βακτήρια που προκαλούν πνευμονία
και μηνιγγίτιδα, προειδοποιούν Γερμανοί
ερευνητής και συνιστούν την αλλαγή του
ανά εβδομάδα.

- Φύλλα ελιάς: Τα φύλλα της ελιάς έχουν αποδεδειγμένα θεραπευτικές ιδιότητες. Συμβάλλουν στη ρύθμιση της πίεσης, στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς, καθώς και στη
μείωση των υψηλών επιπέδων του σακχάρου.
Μπορείτε να πίνετε 1-2 ροφήματα την ημέρα μετά τα γεύματα. Τρόπος παρασκευής: Ρίχνετε σε 300 ml νερό 20 γρ. ξηρά φύλλα ελιάς και τα αφήνετε να βράσουν μαζί για 15’ .
Πίνετε το ρόφημα ζεστό (μισό το πρωί και μισό το βράδυ).
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
H WorldCapitalLtd παρουσιάζει 3 νέα καινοτόμα προϊόντα:
Πούδρα από ψίχα ελιάς, Πούδρα από κουκούτσι ελιάς, Πούδρα από φύλλο ελιάς. Οι νέες
πούδρες από ελιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην μαγειρική , στις σαλάτες σας ακόμα
και διαλυμένες σε νερό ως αφέψημα λόγω των πολλαπλών ευεργετικών τους ιδιοτήτων.

12

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α) Ένας καθηγητής ήθελε να κάνει ένα σεμινάριο.
Βρήκε ένα ξενοδοχείο και ζήτησε την αίθουσα του και λίγα δωμάτια για
τον μήνα Αύγουστο για το σεμινάριο.
Ο ξενοδόχος συμφώνησε, αλλα ζήτησε μία προκαταβολή 1000 ευρώ με
τον όρο ότι εάν ακυρωθεί το σεμινάριο και ειδοποιηθεί μέχρι τον Μάιο, θα
επιστρέψει τα 1000 ευρώ. Ο ξενοδόχος πήρε άμεσα τα 1000 ευρώ προκαταβολή και αμέσως μετά τα έδωσε στον κρεοπώλη του γιατί τα χρωστούσε. Ο κρεοπώλης στη συνέχεια τα έδωσε σε ένα κτηνοτρόφο στον οποίο
επίσης χρωστούσε. Ο κτηνοτρόφος όταν έμπαινε στην πόλη κοιμόταν στο
ξενοδοχείο που αναφέραμε πριν. Χρωστούσε και ο κτηνοτρόφος και έδωσε τα 1000 ευρώ στον ξενοδόχο.
Είχε έρθει όμως ο Μάιος, και ο καθηγητής ανακοίνωσε στον ξενοδόχο
ότι ακυρώθηκε το σεμινάριο, οπότε ο ξενοδόχος του επέστρεψε τα 1000
ευρώ. Έτσι αυτά τα 1000 ευρώ αφού άλλαξαν μερικά χέρια, γύρισαν στην
ίδια τσέπη. Αλλά τακτοποιήθηκαν τρεις υποχρεώσεις, με την κίνηση των
1000 ευρώ (του κρεοπώλη, του κτηνοτρόφου, του ξενοδόχου).
Σκεφτείτε, βγάλτε συμπεράσματα, κατανοείστε το σύστημα και στείλτε
μας, τις ιδέες σας. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΗ
ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ.
Β) Μία δασκάλα στο σχολείο ζήτησε από τα μικρά παιδιά να της γράψουν μία έκθεση πως θέλουν να περνούν στην καθημερινότητά τους.
Αφού παρέδωσαν τα παιδιά τις εκθέσεις τους, η δασκάλα εντυπωσιάστηκε από μία έκθεση την οποία διάβασε στο σύζυγό της, στο σπίτι τους.
Το παιδί έγραφε μεταξύ των άλλων: «Θέλω στο σπίτι μου να είμαι χαρούμενος. Όταν έρχεται ο πατέρας μου από τη δουλειά να ενδιαφέρεται
για μένα, να μου συζητά πως πέρασε την ημέρα του και να του λέω και
εγώ τις απορίες μου και τις επιθυμίες μου. Θέλω να μου μαθαίνει τα παιγνίδια μου και να παίζουμε μαζί. Με τη μητέρα μου θέλω να ζούμε μαζί κάθε
στιγμή. Να μου λέει ιστορίες για το σπίτι μας, τους γείτονες και να μου
εξηγεί τα μαθήματα. Να με βοηθάει να καταλαβαίνω ό,τι με ενδιαφέρει.
Μέχρι τώρα οι γονείς μου έρχονται ίσως κουρασμένοι στο σπίτι και μετά
το φαγητό κουβεντιάζουν μεταξύ τους και μετά βλέπουν τηλεόραση.
Εγώ ασχολούμαι με ένα tablet που μου δώρισε ο πατέρας μου.
Αισθάνομαι μόνος και εγκαταλελειμμένος από τους γονείς μου αν και
μου αγοράζουν ό,τι τους ζητήσω, κλπ.)».
Αγανακτισμένος ο σύζυγος ρωτά θυμωμένος τη δασκάλα ποιοι είναι αυτοί οι κακοί γονείς για να πάει να τους παρατηρήσει και να τους εξηγήσει
το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Και η δασκάλα απαντά στο σύζυγό της.
Την έκθεση αυτή την έχει γράψει ο γιος μας.

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
			
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
2. ΚΡΑΤΟΣ 		
ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
3. ΑΓΟΡΑ		
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ			
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 			
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 		
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:
ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
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 3.400 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.800 € - KOYMΠΑΡΑ: 3.600 €
3. Εισφορές εκτός από τους κουμπαράδες δεν γίνονται δεκτές.
Την εφημερίδα διαχειρίζεται η Μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με έδρα
Σκουλά 2, Ρέθυμνο, τηλ 2831035042, φαξ 2831023392. Υπεύθυνος: κ. Δημήτρης Ηλιάκης,
e-mail: demeliakis@gmail.com, τηλ: 6974322338, facebook: Κοινωνική Καινοτομία,
https://www.facebook.com/k.kainotomia/.
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Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η ζητιανιά καθιερώνει τους αφέντες.
Όλο το κοινωνικό σύστημα καθιερώθηκε παγκόσμια γιατί οι άνθρωποι ζητούν.
Όλοι ζητούν.
Καλύτερη υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη, συμμετοχή, προστασία, ανάπτυξη, ισότητα και τόσα άλλα. Και οι αφεντάδες δίνουν, όχι όλα, για να συνεχίζουν να ζητούν
οι άνθρωποι και να συνεχίζουν οι αφεντάδες.
Κάποιοι απαιτούν και έχουμε βία και πολέμους. Κάποιοι προσπαθούν με κοινωνικές οργανώσεις να βελτιώσουν κάτι. Τους ανέχεται το σύστημα και έτσι το
ισχυροποιούν. Το σύστημα δίνει, μα όταν δίνει λίγο, περισσότερα 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 ανίκητο πλούτο. Την ανθρωπιά μας.
Αυτή όταν δίνουμε στην κοινωνία, ήσυχα και απλά, οι Αφεντάδες θα καταρρεύσουν.
Οι αφεντάδες θα ζητούν έλεος, και οι τύψεις τους θα τους μαστιγώνουν.
Αυτή η ανθρωπιά μας θα φτιάξει μία νέα ανθρώπινη κοινωνία.
Αυτή η ανθρωπιά δεν προσφέρεται μέσα από πολιτικούς στρατούς, κοινωνικές
οργανώσεις μέσα από τον πλούτο και την εξουσία.
Αυτή η ανθρωπιά βγαίνει από μέσα μας στο περιβάλλον όπως τα φυτά συνεννοούνται με τις ευωδίες και τα αρώματα τους.
Τότε θα έρθει το καινούριο. Τότε θα γίνονται καινοτόμες πράξεις.
Τότε η κοινωνία θα γίνει σεβαστή μέσα σε όλες τις εξουσίες και τον πλούτο.
Τότε οι καλές νέες προτάσεις θα έχουν λόγω ύπαρξης και θα πιάνουν τόπο.
Δεν είναι άπιαστο όνειρο. 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.
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

