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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Αναπόφευκτα οι λαοί πρέπει να  προχωρήσουν, να 

οργανώσουν και να ισχυροποιήσουν όσο ποτέ την θέση 
τους.  Ήλθε η εποχή για την ολοκλήρωση της δημοκρα-
τίας με την συντεταγμένη συμμετοχή των πολιτών κάθε 
κοινωνίας καθημερινά και παντού. 

• Η κοινή γνώμη των κοινωνιών για κάθε θέμα της 
καθημερινότητας είναι πιο αλάθητη και πιο παραγωγική.

Η κοινή γνώμη των λαών αναδεικνύει την ουσία με 
τη συμμετοχή της και η συμμετοχή φέρνει την ικανο-
ποίηση του τρόπου ζωής και η ικανοποίηση φέρνει την 
αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Η συμμετοχή των 
κοινωνιών στην καθημερινότητα θα στήσει  τους οργα-
νωμένους λαούς δίπλα από τους δυνατούς. Έτσι, ισοδύ-
ναμα και  όλοι μαζί θα λειτουργούν επωφελέστερα για 
την παγκόσμια κοινότητα.

• Πρέπει να είναι ο ίδιος ο λαός πολύπλευρα αντιπρο-
σωπευτικά παρών σε όλα και όχι μόνο οι πολιτικοί αντι-
πρόσωποι, διότι όταν  τους αφήνει ο λαός μόνους, γίνο-
νται ανίσχυροι και ευάλωτοι απέναντι στους ισχυρούς. 

ΚΡΑΤΟΣ - ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ
• Τα μέλη μιας κοινωνίας είναι σημαντικό, παράλληλα 

με τις καθημερινές τους ασχολίες, να μπορούν να μετα-
φέρουν τις σκέψεις τους θεσμικά και οργανωμένα σε 
αυτούς που αποφασίζουν. Ο τρόπος λειτουργίας της κα-
θημερινότητας δεν είναι πολιτική άποψη όταν εκφράζει 
τους ανθρώπους που επηρεάζει. Είναι μια δοκιμασμένη 
αλήθεια. Δικαιούνται λοιπόν οι άνθρωποι της καθημε-
ρινότητας να ακούγονται και να παίρνουν αναλυτικές 
απαντήσεις, υποχρεωτικά.

• Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρμόδια υπη-
ρεσία να απαντά σε προκαθορισμένο χρόνο, εγγράφως 
και πλήρως αιτιολογημένα, με νομοθετική αναφορά είτε 
είναι θετική είτε είναι αρνητική απάντηση. Εάν δεν απα-
ντηθεί εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο πολίτης 
δικαιούται να ενεργεί ως να έλαβε θετική απάντηση.

• Σε κάθε υπηρεσιακό κατάστημα θα υπάρχει κυτίο 
παρατηρήσεων των πολιτών και παράλληλα θα λειτουρ-
γεί ειδική ιστοσελίδα για τον ίδιο σκοπό. 

Η αξιολόγηση των παραπόνων των πολιτών, είτε από 
το κυτίο παραπόνων, είτε από τη σχετική ιστοσελίδα, 
θα γίνεται από αρμόδια κοινωνική επιτροπή της κάθε 
Περιφέρειας.

• Κάθε διοικητική πράξη όλων των υπηρεσιών του 
Κράτους αναρτάται σε ειδική ευανάγνωστη και λειτουρ-
γικά 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 όπως άλλωστε και 
όλες οι Διοικητικές πράξεις. Η εφημερίδα αυτή αναρ-
τάται σε όλα τα Δημόσια καταστήματα και διατίθεται 
δωρεάν.

• 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 ενέρ-
γεια σε ανάλογο  επίπεδο  της υπόλοιπης κοινωνίας. 

• Οι κρατικοί λειτουργοί πρέπει να καταστούν υπεύ-
θυνοι και καλοί γνώστες του αντικειμένου τους, για να 
μπορούν να δημιουργήσουν μια σεβαστή προσωπικότη-
τα στην κοινωνία. Παράλληλα, ο έλεγχος είναι μια πιστο-
ποίηση της καλής χρήσης της υπευθυνότητας που τους  
παρέχεται.                                                                                                                                                                                

• Οι υπηρεσίες κρίνονται από τα αποτελέσματα των 
εργασιών τους, συγκρίνοντας τις δαπάνες λειτουργίας 
τους, με τα οικονομικά έσοδα ή τα μετρήσιμα κοινωνικά 
οφέλη που επιτυγχάνουν.

ΑΓΟΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
• Ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος που λειτουργεί 

η οικονομία δημιουργεί ένα σύστημα  που ονομάζουμε 
αγορά. Η αγορά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι 
ένα σύστημα, δηλαδή ένα εργαλείο, το οποίο ο άνθρω-
πος χρησιμοποιεί καλά ή κακά. 

• Οι κάτοχοι χρημάτων, ως καταθέτες σε ταμιευτήρια 
των τραπεζών, πρέπει να συναποφασίζουν, αναλογικά 
με τους μετόχους κάθε τράπεζας, για τις δραστηριότη-
τες της τράπεζας.

• Ο πολίτης που αποκτά ένα αγαθό πρέπει να γνω-
ρίζει την τιμή πώλησης από το εργοστάσιο ή τον παρα-
γωγό κάθε προϊόντος και η τιμή πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς και υποχρεωτικά πάνω στο προϊόν.

• Αποδεχόμαστε λοιπόν την άποψη ότι η υποστήριξη 
των ασθενέστερων και των νέων δεν είναι πράξη προ-
στασίας εκ μέρους της πολιτείας, αλλά πράξη ισονομίας 
και ισοτιμίας εκ μέρους της πολιτείας, για τη λειτουργία 
μιας εξίσου για όλους ελεύθερης αγοράς.

• Οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ να γίνονται  
στο Ταμείο Συναλλαγής με την παρουσίαση της φορο-
λογικής δήλωσης του συναλλασσόμενου.

• Οι εταιρικές συναλλαγές είτε είναι ενδοεταιρικές 
είτε προς τρίτους του εξωτερικού να δηλώνουν στο 
τραπεζικό έντυπο την προέλευση του χρήματος και τον 
προκαθορισμένο σκοπό του εμβάσματος και η ψευδής 
δήλωση ή αδικαιολόγητη παρέκκλιση, να υφίσταται 
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υψηλή έκτακτη φορολόγηση, η οποία παρακρατείται  
από το έμβασμα ή επιβάλλεται στον αποστολέα και τον 
παραλήπτη.

• Άμεση καταβολή του Φ.Π.Α. στο χρόνο εκτέλεσης 
της πράξης.

• Συναλλαγές έως 1.000 ευρώ να γίνονται ελεύθερα 
άνευ αποδεικτικών στοιχείων των  συναλλαγών και από 
1000  ευρώ και πάνω να γίνονται εις εξόφληση αναφε-
ρομένων τιμολογίων κλπ.

• Ο πολίτης δεν υποχρεούται και δεν μπορεί να ξέ-
ρει τους νόμους και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να 
γνωρίζει δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις που επέ-
χουν θέση νόμου. Αυτούς πρέπει να τους γνωρίζει η 
υπηρεσία και να ενημερώνει πλήρως τον πολίτη για τη 
νομοθεσία κάθε δράσης του.

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ 
• 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.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ 
ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
Σε μια ολοκληρωμένη δημοκρατία, η κοινωνία εκτός 

της εκλογής αντιπροσώπων, οργανώνεται θεσμικά και 
συμμετέχει καθημερινά χωρίς να υποκαθιστά ή να δυ-
σκολεύει τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών αντιπροσώπων αλλά ολοκληρώνοντας με 
προτάσεις το έργο τους. Έτσι, πέραν από τα πολιτειακά 
κόμματα, λειτουργούν θεσμικά δύο εκλεγμένα Σώματα: 

1) Η «Δημογεροντία» του Κράτους στην οποία συμ-
μετέχουν ενεργοί συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
εμπειριών, τεχνογνωσίας και σοφίας μιας ζωής εκλέγο-
νται μεταξύ τους με απλές και αντικειμενικές διαδικασίες 
συγχρόνως με τις πολιτικές εκλογές και συγκροτούν ένα 
συμβουλευτικό θεσμικό Σώμα, τη λειτουργία του οποί-
ου θα αναλύσουμε σε άλλο άρθρο. 

2) Η «Εκκλησία των Εθελοντών» του Κράτους, προ-
έρχεται από εθελοντές πολίτες, οι οποίοι αφιλοκερδώς 
και ανιδιοτελώς, μέσω μη επαγγελματικών συλλόγων, 
προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτοί οι κοινωνι-
κοποιημένοι εθελοντικά πολίτες, με απλές εκλογικές 
διαδικασίες μέσω των συλλόγων τους, εκλέγουν και το
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Μια ιστορική αναφορά στο ασφαλιστικό σύστημα
Οι συνταξιούχοι της χώρας ζουν ένα 

μεγάλο δράμα με τις περικοπές των συ-
ντάξεων τους και τη σχεδόν καθημερινή 
ειδησεογραφία για το αν θα πληρωθούν 
ή όχι οι συντάξεις, αυτόν και τον άλλο 
μήνα, ή αν τελικά θα γίνουν ή όχι νέες 
περικοπές επιπλέον, τροφοδοτείται 
η «τρομοκρατική» ειδησεογραφία με 
δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, 
για την κατάρρευση του ασφαλιστικού 
συστήματος, καθώς επίσης με «διαβε-
βαιώσεις» ότι τους επόμενους μήνες θα 
πληρωθούν κανονικά οι συντάξεις, σύ-
ντομα όμως, θα υπάρξει πρόβλημα και 
θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις.

Όλοι οι υπουργοί Παιδείας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων επιδίωξαν να συνδέ-
σουν το όνομα τους με μεγάλες αλλαγές 
και να μείνουν στην ιστορία αλλά το 
μόνο που πέτυχαν ήταν εμβαλωματικές 
ρυθμίσεις, προσωρινές διευθετήσεις και 
μετάθεση στο μέλλον.

Από το 1950 έως το 1980, τα απο-
θεματικά των ασφαλιστικών ταμείων 
έμειναν δεσμευμένα από το κράτος  
με ασήμαντο επιτόκιο, πολύ κάτω του 
πληθωρισμού, για να χρηματοδοτηθεί η 
ανάπτυξη της χώρας.

Αν δεν είχε γίνει αυτή η δέσμευση, 
μόνο το ΙΚΑ, σύμφωνα με υπολογισμούς 
της ΓΣΕΕ, θα είχε στο τέλος της 10ετίας 
του 1990 αποθεματικά πάνω από 30 τρις 
δραχμές. Η δεύτερη ληστεία έγινε μέσω 
του Χρηματιστηρίου, όταν με κυβερνη-
τική απόφαση επετράπη η τοποθέτηση 
του 20% αρχικά και μετά του 23% των 
αποθεματικών των Ταμείων σε μετοχές 
και σε τραπεζικές επενδύσεις υψηλού ρί-
σκου. Με την κατάρρευση του Χρηματι-

στηρίου, τα ασφαλιστικά ταμεία έχασαν 
3,5 δις ευρώ. Η επόμενη ληστεία έγινε 
με τα «δομημένα» ομόλογα και με το 
«κούρεμα» της 21 ης Μαρτίου 2012. Τα 
ταμεία έχασαν 8,3 δις ευρώ από τα απο-
θεματικά τους. Έχασαν επίσης από την 
αύξηση της ανεργίας και τη μείωση των 
μισθών 9,5 δις ευρώ, από την εισφορο-
διαφυγή 8,5 δις ευρώ. Παράλληλα, και 
το κράτος χρωστάει από εισφορές προς 
τα Ταμεία 12 δις. Ευρώ.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ, το κρά-
τος φόρτωσε, ειδικά το ΙΚΑ με δικές του 
υποχρεώσεις. Σε ανακοίνωση  της διοί-
κησης του ΙΚΑ το 1976 με τίτλο «Οδη-
γός του ασφαλισμένου» αναφέρεται ότι: 
το ΙΚΑ βοηθά το κράτος σε ορισμένους 

τομείς της δραστηριότητας του. Συγκε-
κριμένα, Α) για να βοηθήσει τις εξαγω-
γές επιστρέφει τις εργοδοτικές εισφο-
ρές για ορισμένα εξαγόμενα προϊόντα, 
β)  εισπράττει μειωμένες εισφορές από 
βιομηχανίες που ιδρύονται στην επαρ-
χία, γ) για την ανάπτυξη του τουρισμού 
επιστρέφει τμήμα των εισφορών στα 
ξενοδοχεία, όπου διανυκτερεύουν ξένοι 
τουρίστες, δ) δίνει συντάξεις σε όλους 
τους πρόσφυγες ομογενείς που ήρθαν 
στην πατρίδα από την Τουρκία, Αίγυπτο, 
Ρουμανία, Αλβανία, ε) για την ανάπτυξη 
της μαθητείας με την επαγγελματική κα-
τάρτιση των ανηλίκων εισπράττει ελάχι-
στες εισφορές για την ασφάλιση τους, 
στ) για την επιβίωση του επαρχιακού 

Τύπου έχει μειώσει σοβαρά τις υποχρε-
ώσεις πολλών ασφαλιστικών ταμείων 
που είχαν χρεοκοπήσει (καπνεργατών, 
τροχιοδρομικών, κλπ.). 

Η τότε διοίκηση του ΙΚΑ υπογράμμι-
ζε: «Πάνω στο τεράστιο αυτό έργο, που 
αθόρυβα επιτελεί το ΙΚΑ, στηρίζει και 
την αξίωση να έλθει αρωγό το κράτος 
με ετήσιες επιχορηγήσεις από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό και είναι ευτύχημα 
για τους ασφαλισμένους ότι το κράτος 
άρχισε να το ενισχύει οικονομικά».

Σοβαροί επιστήμονες, ειδικοί σε θέ-
ματα ασφαλιστικού, που προέβλεψαν 
εγκαίρως και με ακρίβεια την έκταση και 
την οξύτητα του προβλήματος επιση-
μαίνουν ότι από το σύστημα θα λείψουν 
2 δις. Ευρώ το 2015, 2,5 δις. Ευρώ το 
2016 και 3 δις. Ευρώ το 2017.

Τα ποσά είναι μεγάλα και το κράτος 
δεν έχει τη δυνατότητα να τα καλύψει.

Το δημοφιλές επιχείρημα να πληρώ-
σουν οι επιχειρηματίες που συστηματικά 
εισφοροδιαφεύγουν ακούγεται δίκαιο  
και ριζοσπαστικό, ωστόσο η δομή της 
ελληνικής οικονομίας (το 90% των επι-
χειρήσεων είναι μικρές και μικρομεσαίες) 
το ακυρώνει στην πράξη.
Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει 
πληγεί βάναυσα και αδυνατεί να αντα-

ποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
Η βίαιη προλεταριοποίηση σε μεγά-

λο κομμάτι της μικρομεσαίας τάξης και 
καταστροφικές συνταγές λιτότητας την 
αποτέλειωσαν.

Ποια είναι η οριστική λύση στο ασφα-
λιστικό πρόβλημα, ώστε να σταματήσει 
το καθημερινό μαρτύριο  των συνταξι-
ούχων;

Μετά από 6 χρόνια και δέκα…… κάτι περικοπές 
συντάξεων (έχουμε χάσει πλέον το μέτρημα), επι-
μένουμε στην ίδια πολιτική η οποία με μαθηματική 
ακρίβεια και πάλι θα αποτύχει.

Και όμως, εναλλακτική λύση υπάρχει. Η λύση αυτή 
εφαρμόζεται ήδη σε μερικά κράτη με επιτυχία εδώ 
και 40 χρόνια. 

Η διαφορά μεταξύ των 2 αυτών συνταξιοδοτι-
κών προγραμμάτων είναι ότι το υπάρχον Ελληνικό 
σύστημα βασίζεται στην αναδιανομή των εισφορών 
των ενεργών εργαζομένων στους συνταξιούχους, 
δηλαδή αυτοί που εργάζονται σήμερα πληρώνουν 
για αυτούς που είναι σήμερα συνταξιούχοι. Σε ένα 
κράτος βυθισμένο στην ύφεση όπου οι μισθοί (άρα 
και οι εισφορές) μειώνονται και με την ανεργία στο 
25% (η οποία δεν πρόκειται να απορροφηθεί πριν 
από μία δεκαετία) το σύστημα αυτό δεν είναι δυνα-
τόν να επιβιώσει. 

Στην εναλλακτική μας πρόταση, καταργούμε το 
σύστημα της αναδιανομής και το αντικαθιστούμε 
με ένα σύστημα κεφαλαιοποίησης. Δηλαδή, ο κάθε 
εργαζόμενος αποταμιεύει χρήματα τα οποία θα χρη-
σιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την προ-

Ασφαλιστικό:    Και όμως λύση υπάρχει
σωπική του σύνταξη. Αυτό θα γίνεται με την εγγύηση 
του κράτους μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών 
ή άλλων ιδρυμάτων. Το κράτος δεν θα έχει σε καμία πε-
ρίπτωση τη διαχείριση των εισφορών, μόνο θα εγγυάται 
τις καταθέσεις. Ας δούμε ένα παράδειγμα με θεσμικό 
τρόπο υπολογισμού: 

Έστω ότι ένας εργαζόμενος πληρώνει κάθε μήνα 300 
€ συνταξιοδοτικές εισφορές (150 € ο ίδιος και 150 € ο 
εργοδότης). 

Η διάρκεια των εισφορών ορίζεται στα 35 χρόνια 
εργασίας, στο συγκεκριμένο εναλλακτικό πρόγραμμα 
δεν μας ενδιαφέρει πια σε τι ηλικία ο εργαζόμενος θα 
συνταξιοδοτηθεί, αλλά μόνο ότι εισφέρει για 35 χρό-
νια. Μετά το πέρας των 35 ετών, θα έχει εισφέρει από 
την τσέπη του 63.000 € και ο εργοδότης άλλα τόσα. 
Εάν αυτά τα χρήματα που κατατίθενται επιφέρουν ένα 
μέσο ανατοκιζόμενο επιτόκιο της τάξεως του 3% (πολ-
λά ταμεία στο εξωτερικό επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερα 
επιτόκια) τότε θα διαθέτει ένα ποσό της τάξεως των 
252.000 € στο τέλος της 35ετιας. Με αυτό τον τόπο θα 
έχει μια βασική σύνταξη 700 € το μήνα. Επειδή όμως 
το αρχικό ποσό των 252.000 € παραμένει δεσμευμέ-
νο για τον υπόλοιπο βίο (μειώνεται  κάθε μήνα με 700 

€) και αυτό συνεχίζει να τοκίζεται, ο συνταξιούχος 
θα εισπράττει και τους τόκους. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνουμε μία σύνταξη ύψους 1.330 ευρώ τον 
πρώτο συντάξιμο μήνα, η οποία θα μειώνεται κάθε 
μήνα 1,5 - 2 ευρώ με αποτέλεσμα η σύνταξη του τε-
λευταίου μήνα σε ηλικία 90 ετών να είναι 700 ευρώ. 
Ουσιαστικά, βλέπουμε ότι με μία επένδυση των 150 
ευρώ το μήνα ο εργαζόμενος θα λαμβάνει μία σεβα-
στή σύνταξη. 

Εφόσον βέβαια κάποιος επιθυμεί να εργαστεί για 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο, θα συνεχίσει να κα-
ταβάλει τις εισφορές και αντίστοιχα θα αυξάνεται η 
σύνταξή του. Μπορεί επίσης να επιλέξει να αυξήσει 
τις εισφορές του για τον ίδιο σκοπό χωρίς όμως ο 
εργοδότης να είναι αναγκασμένος να εισφέρει και 
αυτός το επιπλέον ποσό. 

Τίθεται βέβαια το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, δηλαδή συντάξεις αναπήρων, χρόνια ανέργων, 
χηρείας κα. 

Στο παραπάνω παράδειγμα οι εισφορές κατατίθε-
νται από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη για 35 
χρόνια και η εκταμίευση της σύνταξης είναι επίσης 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ



ρεί να γίνει αύριο και να αγωνιστώ για να υπάρχει κάτι 
καλύτερο. Δεν μπορεί ο Άνθρωπος να ζει σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον. Είναι εντελώς θλιβερό για τον κάθε άνθρω-
πο και για κάποιους ανθρώπους που αγωνίζονται πραγ-
ματικά μέσα σε αυτό το Σύστημα, μήπως και μπορέσουν 
κάτι να περισώσει ο καθένας τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ μου φίλε οι διαπιστώσεις σου 
είναι σωστές αν και θα πρέπει να δεχτούμε ότι το πρό-
βλημα της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι το ίδιο έντο-
νο σε όλους του πολίτες.

Μία μερίδα έχει την οικονομική άνεση και αντιμετωπί-
ζει την ασφάλεια της και μάλιστα σε υψηλό ή ικανοποι-
ητικό επίπεδο, άλλη μερίδα έχει πρόβλημα και μία άλλη 
μερίδα έχει μεγάλο πρόβλημα.

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

Ο άνθρωπος, ως  πολίτης, δεν πρέπει να είναι υποκεί-
μενο  βοήθειας, αλλά Σεβασμού.

Δεν πρέπει να δέχεται να ζει κάτω από την κάθε από-
φαση συμπόνιας, αλληλεγγύης, ελεημοσύνης που επι-
νοούν οι αρμόδιοι που προγραμματίζουν.

Όλο το σύστημα πρέπει να υπακούει σε μερικές αρ-
χές αξιοπρέπειας του ανθρώπου με επίκεντρο και πρω-
ταγωνιστή το άτομο. Όπως: 

1) Για την υγεία του ανθρώπου προέχει η προληπτική  
ιατρική, με πολύ σοβαρές και υποχρεωτικές εξετάσεις. 
Έτσι και οι ασθένειες, και οι θάνατοι και οι δαπάνες 
υγείας, θα περιοριστούν αισθητά εις βάρος αυτών που 
πλουτίζουν από τις αρρώστιες των πολιτών.

2) Η υγεία δεν είναι υπόθεση των εργαζομένων και 
των εισφορών τους, αλλά του κάθε ανθρώπου.

3) Κάθε πολίτης είναι διαχειριστής των δικών του ει-
σφορών. Οι εισφορές του σε έντοκο εγγυημένο από το 
κράτος, λογαριασμό ανάλογης τράπεζας, δημιουργούν 
μία καρτέλα όπου φαίνονται και οι προσωπικές του δα-

πάνες υγείας.
Τις δαπάνες που είναι πάνω από τις εισφορές καλύ-

πτει το κράτος. Τις εισφορές που είναι πάνω από τις 
δαπάνες εισπράττει το κράτος σε ειδικό κοινωνικό λογα-
ριασμό, ο οποίος αν χρειαστεί συμπληρώνεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, για να καλύψει τις ελλειμματι-
κές καρτέλες των πολιτών.

Έτσι ο Κεντρικός Διαχειριστικός λογαριασμός του 
κράτους συνδέεται με την καρτέλα υγείας του κάθε πο-
λίτη.

4) Ο ασφαλισμένος διαλέγει και πληρώνει από τα 
έσοδα  της καρτέλας του, την κλινική, τον γιατρό ή το 
νοσοκομείο,  τα οποία πρέπει να έχουν αναρτημένο τι-
μολόγιο για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα υπάρχουν και ιδιώτες γιατροί και κλι-
νικές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο πολίτης έχει τα χρήματα των εισφο-
ρών του στην τσέπη του (καρτέλα) και εάν δεν τον κα-
λύπτει η καρτέλα, τον καλύπτει το κράτος.

Αυτός αποφασίζει και όλοι οι κρατικοί ή ιδιωτικοί φο-
ρείς θα προσπαθούν να του προσφέρουν καλύτερες και 
φθηνότερες υπηρεσίες.

Πάνω σε αυτές τις πρακτικές και με κέντρο τον άν-
θρωπο, πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα υγεί-
ας, το οποίο θα κρίνει και θα προσέχει ο κάθε άνθρωπος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και πώς μπορεί να γίνει αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιβάλλεται να το επιβάλουμε είτε  στο 

μυαλό των πολιτικών εκπροσώπων ή με νέους εκπρο-
σώπους.

Και θα τονίσω ότι μπορεί να επιβληθεί εύκολα γιατί 
ωφελούνται όλοι οι τίμια και ηθικά σκεπτόμενοι, είτε 
είναι απλοί πολίτες, είτε πολιτικοί, είτε επιχειρηματίες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσου-
με και άλλους φίλους, για να μας πουν τις από-
ψεις τους και σύντομα να καταγράψουμε μαζί 
τους ένα λειτουργικά ολοκληρωμένο σύστημα 
υγείας, βασισμένο στην πλήρη κάλυψη του κάθε 
πολίτη.

Ένιωσα την ανάγκη να προκαλέσω αυτόν τον διάλο-
γο, με γνωστούς φίλους έμπειρους και προβληματισμέ-
νους, γύρω από τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης.

Η ανάγκη αυτή μου γεννήθηκε αφού διάβασα την 
προδημοσίευση της δεύτερης σελίδας της εφημερίδας 
«Κοινωνική Καινοτομία» και μάλιστα τα «ΑΚΑΤΑΛΑΒΙΣ-
ΤΙΚΑ» που συμβαίνουν εδώ και χρόνια, σχεδόν παγκο-
σμίως, για την ασφάλιση των πολιτών.

Διερωτήθηκα λοιπόν,  τι έχει ανάγκη να ασφαλίσει και 
να εξασφαλίσει ένας πολίτης;

Χωρίς περιστροφές ήρθε η απόλυτη σκέψη.
Ο πολίτης θέλει να ασφαλίσει την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που τυχόν έχει η υγεία του και να εξα-
σφαλίσει μία καλή επιβίωση όταν πέραν της επιθυμίας 
του, δεν μπορεί να εργαστεί, δηλαδή όταν είναι άνερ-
γος, ή όταν σπουδάζει και μάλιστα στην Ανώτατη εκπαί-
δευση και όταν λόγω ηλικίας δεν μπορεί να εργαστεί.

Για να καλυφτούν οι παραπάνω ανάγκες, δημιουρ-
γούνται απίστευτα περίπλοκες υπηρεσίες, εναλλασσό-
μενες αποφάσεις με νέα μέτρα, ίσως χιλιάδες μέτρα με, 
υπέρογκες δαπάνες διαχείρισης του προβλήματος.

Όλα γίνονται για ένα ιερό σκοπό. Την ασφάλιση του 
πολίτη, τις δαπάνες τις εισφέρει πάντα ο ίδιος ο πολίτης, 
είτε με τις εισφορές εκ της εργασίας του (άσχετα εάν 
λογιστικά καταβάλονται από τον ίδιο ή τον εργοδότη 
του) είτε με τους φόρους.

Πόσα όμως από αυτά τα χρήματα καταλήγουν στον 
ίδιο τον πολίτη; Και πόσα ξοδεύονται για τους διαχειρι-
στές, τους μεσολαβητές, τους Διοικούντες, τους βιομη-
χάνους της υγείας και άλλους;

Επιτρέπεται να γνωρίζουμε;
Οι συντάξεις συνεχώς μειώνονται, η Ανώτατη εκπαί-

δευση στηρίζεται κυρίως στους γονείς και σε προσω-
πική εργασία, ο άνεργος δέχεται σαν επαίτης για λίγο 
διάστημα ελεημοσύνη (επιδόματα) για στοιχειώδη επι-
βίωση και η υγεία των πολιτών ολοένα γίνεται και πιο 
εμπορεύσιμη αντί να αντιμετωπίζεται προληπτικά με 
σοβαρότητα.

Πες μου, καλέ μου, γιατί όλα αυτά; Πες μου τι μπο-

Η υγεία σε διάλογο - Πρώτα ο άνθρωπος

3ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  -  ΜΑΪΟΣ 2016

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΑΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ 
ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι κανόνες με τους οποίους λειτουργεί το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό 
σύστημα είναι το όπλο των δυνατών για να κυριαρχούν. Αυτό το ίδιο όπλο, 
τους ίδιους κανόνες, ας το πάρουν οι πολίτες στα χέρια τους, διεκδικώντας το, 
για να ισορροπήσουν  την κυριαρχία των δυνατών. Ας απαιτήσουμε λοιπόν, οι 
εργαζόμενοι να λαμβάνουν ένα ενιαίο μισθό μέσα στον οποίο θα περιλαμβά-
νεται η αποζημίωση της εργασίας τους και οι εισφορές για υγεία και σύνταξη.

Έτσι για να μπορεί ο κάθε εργοδότης να λειτουργεί,  πρέπει να έχει ΜΙΣ-
ΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ και όχι μόνο Ασφαλιστική Ενημερότητα όπως 
σήμερα.

Τότε  ο εργοδότης θα πρέπει να έχει πληρώσει μισθούς και εισφορές για να 
μπορεί να λειτουργεί.

Εάν δεν μπορεί να πληρώσει τους μισθούς, να υπάρχει η δυνατότητα να 
διαπραγματευτεί ρύθμιση του μισθού με τον εργαζόμενο, με την προϋπόθεση 
πληρωμής των εισφορών.

Μόνο έτσι ισχυροποιείται η θέση του κάθε εργαζομένου, γιατί εάν δεν συμ-
φωνήσει ρύθμιση των μισθών του και καταβολή των εισφορών του, ο εργο-
δότης δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.

Ο μισθός, η εισφορά για την υγεία, και η εισφορά για την σύνταξη κα-
τατίθενται σε έντοκους ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, των οποίων 
ιδιοκτήτης είναι ο εργαζόμενος, εγγυητής το Κράτος και ο τρόπος  διαχείρισης 
των λογαριασμών αυτών, αποτελεί ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα, βασισμένο 
σε υγιείς και ισότιμες σχέσεις, το οποίο περιγράφουμε σε επόμενη σελίδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

υπολογισμένη για 30 ακόμη χρόνια. Δηλαδή, εάν κάποιος αρχίσει να εισφέρει εργαζόμε-
νος από τα 25 του χρόνια, τότε θα βγει στην σύνταξη στα 60 με το προαναφερόμενο 
ποσό που θα εισπράττει μέχρι τα 90 του χρόνια. Όμως, επειδή το σύνηθες προσδόκιμο 
ζωής είναι μικρότερο, εάν υποθέσουμε ότι κάποιος απεβίωσε στα 80, ουσιαστικά θα 
παραμένει ανείσπρακτη μία σύνταξη 10 ετών η οποία δε θα χρησιμοποιηθεί από τον 
δικαιούχο και τους κληρονόμους του αλλά θα διοχετευθεί σε ένα κρατικό κοινωνικό 
λογαριασμό για την κοινωνική πολιτική όπως συντάξεις χηρείας, αναπηρίας, ανεργίας, 
υπερήλικων άνω των 90 ετών, κλπ. 

Ο κοινωνικός λογαριασμός του Κράτους, εάν είναι ελλειμματικός τότε έρχεται το 
Κράτος να καλύψει το έλλειμμα. Τέλος, παραμένει το θέμα των παρόντων συνταξιού-
χων. Όπως είπαμε και παραπάνω, οι σημερινοί συνταξιούχοι χρηματοδοτούνται με τις 
εισφορές των σημερινών εργαζομένων. Γι’ αυτό το λόγο, στη μεταβατική περίοδο από 
την στιγμή που οι νεώτεροι και μελλοντικοί εργαζόμενοι εισφέρουν μόνο για την δική 
τους σύνταξη,  θα δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο οι εισφορές δεν χρησιμοποιού-
νται εξ’ ολοκλήρου για την αποταμίευση αλλά μόνο ένα ποσοστό τους, της τάξεως 50% 
αρχικά και αυξανόμενο κατά 2,5% ανά έτος έτσι ώστε σε βάθος 20ετίας να εφαρμοστεί 
πλήρως το παραπάνω σύστημα. Όμως, η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι επαρκής και θα 
χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα αποθεματικά και να αξιοποιηθεί η περιου-
σία των ασφαλιστικών ταμείων στο έπακρο. 

Με αυτόν τον τρόπο,  πρώτον όλοι θα γνωρίζουν και θα μπορούν να υπολογίσουν εξ’ 
αρχής τη σύνταξή τους, δεύτερον θα μπορούν να ορίζουν το ύψος αυτής και τρίτον δεν 
θα υπάρχει πια εισφοροδιαφυγή (παράνομη εργασία) καθώς όσα χρήματα εκταμιεύει ο 
κάθε εργαζόμενος θα γυρνούν αποκλειστικά στον ίδιο και σε κανέναν άλλο.

Εν κατακλείδι, προτείνουμε ένα σύστημα, απλό και αποτελεσματικό προς όφελος 
όλων, στο οποίο το κράτος έχει ελάχιστη αλλά αποτελεσματική διαχειριστική εμπλοκή. 
Σε αυτή τη φάση δεν θα μιλήσουμε ακόμη για την τεράστια θετική επίπτωση που θα 
έχει το σύστημα στην ευρύτερη  οικονομία (ίσως και να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι 
σε ένα επόμενο άρθρο).
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ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Οι φόροι και η διάθεσή τους πρέπει να ικανοποιούν το Δημόσιο 
αίσθημα και να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος στο εκκαθα-
ριστικό του, που πήγαν οι φόροι που πλήρωσε και μέσω του 
INTERNET  τι συγκεκριμένες δαπάνες κάλυψαν.

Οι φόροι εισπράττονται από το Κράτος, τις Περιφέρειες, τους Δήμους και 
διακρίνονται στην Άμεση Φορολογία που είναι εμφανής και επιβάλλεται συ-
νήθως από τη Νομοθετική Αρχή του Κράτους και στην ΕΜΜΕΣΗ φορολογία,  
η οποία υπάρχει μέσα στην τιμή του προϊόντος και πρέπει πλέον να γίνει 
εμφανής και να αναγράφεται ξεχωριστά σε κάθε συσκευασία.

Οι φόροι, από ποιους πολίτες ή φορείς εισπράττονται και ποιο σκοπό κα-
λύπτουν πρέπει να είναι ξεκάθαροι και πάγιοι και μόνο το ύψος αυτών μπορεί 
να τροποποιηθεί από την Νομοθετική Αρχή, η οποία μπορεί να επιβάλει έκτα-
κτη φορολογία, λόγω ειδικών συνθηκών, αλλά μόνο προσωρινά.

Αφορολόγητο δεν υπάρχει.
Απαλλαγή φόρων μπορεί να αποφασίζει η Νομοθετική Αρχή είτε για μικρά 

εισοδήματα, είτε για δημιουργούς και παραγωγούς νέων προϊόντων, είτε για 
επανεπένδυση κερδών στην ίδια περιοχή, είτε για κέρδη που διανέμονται σε 
εργαζομένους, ή ομάδες πολιτών με ειδικές ανάγκες.

Α. Φορολογία για συντάξεις 
Η φορολογία του συνόλου της κοινωνίας για συντά-

ξεις καταργείται  και επιτρέπεται μόνο, κατόπιν απόφα-
σης ειδικών κοινωνικών επιτροπών, όταν υπάρχουν συ-
γκεκριμένα ελλείμματα κάλυψης συντάξεων, ξεχωριστά 
σε Δήμους, Περιφέρειες, Κράτος.

Αντί φορολογίας ή αυξημένων εισφορών, για τους 
νέους εργαζομένους, οι συντάξεις τους θα καλύπτονται 
από μία μικρή μηνιαία εισφορά, των ιδίων, η οποία θα 
κατατίθεται σε δεσμευμένο Τραπεζικό προσωπικό λογα-
ριασμό, εγγυημένο από το Κράτος,

Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Κοινωνική Ασφά-
λιση, είναι ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο ο 
κάθε εργαζόμενος, μπορεί να τριπλασιάζει το τελικό 
ποσό που κατάθεσε για σύνταξη, με τον τόκο της Τρά-
πεζας (ελάχιστο επιτόκιο 3%).

Στο μεσοδιάστημα (25-30 χρόνια) οι υπάρχοντες 
συνταξιούχοι και οι παλαιότεροι εργαζόμενοι που δεν 
είναι δυνατόν να τους καλύψει ολοκληρωτικά το νέο 
συνταξιοδοτικό σύστημα, καλύπτουν τις δαπάνες των 
συντάξεων τους, από διάφορες πηγές όπως: 

Α) Εισφορές των ιδίων των παλαιότερων εργαζομέ-
νων.

Β) Αποθεματικό των Ταμείων τους (τα οποία με το 
νέο σύστημα δεν χρειάζονται)

Γ) Εξόφληση υποχρεώσεων του Κράτους προς τα Τα-
μεία και επιστροφή σε αυτά κάθε ποσού ή περιουσίας, 
που υφάρπαζε από τα Ταμεία για άλλους σκοπούς.

Τα επιστρεφόμενα από το δημόσιο χρήματα δεν  
προέρχονται από φορολογία αλλά από εκποίηση κρα-
τικού πλούτου.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές υπηρεσίες 

εξυπηρετούν το σύνολο της κοινωνίας και οι εργαζόμε-
νοι τους εργάζονται για το σκοπό αυτό.

Είναι λοιπόν φυσικό, τους μισθούς τους, να πληρώ-
νει το σύνολο της κοινωνίας και μάλιστα αναλογικά ως 
προς το βαθμό όχλησης απασχόλησης των υπηρεσιών 
αυτών, από άτομα ή επιχειρήσεις.

Ένας γενικός και ελάχιστος φόρος αναλογικά  επί των 
εσόδων, μισθωτών και επιχειρήσεων, μπορεί να καλύ-
πτει τους μισθούς και τις δαπάνες λειτουργίας όλων των 
υπηρεσιών.  Δεν μπορεί ωστόσο, να υπερβαίνει το 5% 
των εσόδων από κάθε πηγή.

Ο φόρος αυτός, γεννά και την αμφίδρομη σχέση πο-
λιτών και παρεχόμενων υπηρεσιών, και δίνει εύκολα τη 
δυνατότητα υπολογισμού των δαπανών των υπηρεσι-
ών, με αποτέλεσμα ο στοχευμένος αυτός φόρος να μπο-
ρεί να μειωθεί σε ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό 
κράτος ή να αυξηθεί σε  ένα σπάταλο κράτος.

Οι αυξομειώσεις του φόρου αυτού μπορεί να γίνονται 
ανά Δήμο, Περιφέρεια και Κράτος ξεχωριστά μετά από 
αιτιολογική αλλά υποχρεωτική έκθεση κοινωνικών επι-
τροπών σε όλα τα επίπεδα.

Ο φόρος αυτός δεν μπορεί να διατεθεί για άλλους 
σκοπούς και καταβάλλεται αυτόματα με κάθε πράξη και 
εκκαθαρίζεται ετησίως.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
Το Κράτος σε όλους τους πολίτες του υποχρεούται 

να παρέχει:
1) Επαρκείς και ασφαλείς για την υγεία πάγιες εγκα-

ταστάσεις και εξοπλισμό, όπως Ιατρεία - Κέντρα Υγείας 
- Νοσοκομεία.

Οι δαπάνες κατασκευής τους επιστρέφονται στο Κρά-
τος σε βάθος χρόνου από τα έσοδα λειτουργίας τους.

Οι μονάδες υγείας λειτουργούν αυτόνομα με τιμολό-
γιο των υπηρεσιών της η κάθε μία. Η διαχείρισή τους γί-
νεται από Διοίκηση στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια 
ή ο Δήμος αλλά κυρίως το προσωπικό τους.

Τα έσοδά τους εισπράττονται από κάθε πολίτη, ο 
οποίος διαθέτει ατομική καρτέλα, στην οποία καταγρά-
φονται οι εισφορές του, που έχουν κατατεθεί σε έντοκο 
δεσμευμένο και εγγυημένο από το κράτος Τραπεζικό 
Λογαριασμό, από τον οποίο πληρώνει ο καθένας τις δα-
πάνες υγείας του.

 Το κράτος καλύπτει τις ελλειμματικές καρτέλες (όταν 
οι δαπάνες υγείας είναι μεγαλύτερες των εισφορών) και 
εισπράττει τις πλεονασματικές καρτέλες μετά θάνατον 
(όταν οι εισφορές είναι μεγαλύτερες των δαπανών υγεί-
ας).

2) Λεπτομερής και υποχρεωτική αλλά δωρεάν περιο-
δική προληπτική ιατρική με ενήμερο βιβλιάριο, η οποία 
θα μειώσει ασθένειες, θανάτους και δαπάνες υγείας.

3) Κάλυψη δαπανών υγείας για χρόνιες ασθένειες.
 Η κάλυψη των δαπανών αυτών θα προέρχεται κυ-

ρίως:
1) Από φόρους ρύπανσης της ατμόσφαιρας, νερών 

και εδάφους σε αυτούς που προξενούν την ρύπανση.
2) Από φόρους σε τυποποιημένα προϊόντα, τα οποία 

περιέχουν ουσίες που βλάπτουν την υγεία.
3) Από αποζημιώσεις του Κράτους ή των Κατασκευ-

αστών για κακοτεχνίες που γίνονται αιτία ατυχημάτων.
4) Από μακρόχρονους χαμηλότοκους δανεισμούς του 

Κράτους για κατασκευές υποδομών υγείας που αποσβέ-
νονται από τα ίδια τα ιδρύματα.                                                                                                         

Δ)  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις χρειάζονται για να 
αναπτυχθούν ένα ανάλογο κοινωνικό επίπεδο μόρφω-
σης - πολιτισμού και ασφάλειας.

Είναι λογικό λοιπόν να εισφέρουν για τις κοινωνικές 
δαπάνες που αφορούν τους κλάδους αυτούς, που ση-
μαίνει ότι θα φορολογούνται για τους σκοπούς αυτούς 
τα κέρδη τους κατά 15%, ποσοστό που θα εξαρτάται 
από τις αποφάσεις της εκάστοτε εκλεγμένης Νομοθε-
τικής Αρχής του Κράτους και θα αφορά όμοια όλο το 
Κράτος.

Ε) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας ενός 

Κράτους, αλλά και για την περιβαλλοντική προστασία  
της ίδιας της κρατικής περιουσίας, πρέπει να επιβάλλε-
ται ένας φόρος επί των εσόδων που προέρχονται από 
εκμετάλλευση ακινήτων (όπως ενοικιάσεις κ.λπ.), μόνο 
για τους σκοπούς αυτούς, τον οποίο καθορίζει η εκά-
στοτε εκλεγμένη Νομοθετική Αρχή του Κράτους για όλη 
την Κρατική Επικράτεια. 

ΣΤ)  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ

Για να εξασφαλίσουν όλοι οι πολίτες ένα ανεκτό βι-
οτικό επίπεδο και μία αντισταθμιστική συμπαράσταση, 
όπου οι άνισες υπηρεσίες κυρίως του Κράτους αλλά και 
Περιφερειών και Δήμων, προσφέρουν περισσότερα σε 
γεωγραφικά τμήματα της Επικράτειας ή σε ομάδες της 
κοινωνίας, το Κράτος ή οι Περιφέρειες και οι Δήμοι πρέ-
πει να εξισορροπούν τις ανισότητες και να εξασφαλίζουν 
ανεκτό βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών με έμμεσους 
φόρους σε είδη πολυτελείας (μεγαλύτεροι φόροι) και 
μη αναγκαία είδη (μετριότερους φόρους) τους οποίους 
διαθέτουν αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς.

Οι παραπάνω φόροι μπορεί να επιβάλλονται και από 
το Κράτος, αλλά και από Περιφέρειες ή Δήμους ανάλογα 
με τις συνθήκες της κάθε περιοχής.

Οι φόροι αυτοί καταβάλλονται και αποδίδονται άμε-
σα.                                                                                                           

Ζ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Για να αναπτυχθεί μία κοινωνία και μάλιστα οι μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις της, εκτός από τις κοινωνικές υπο-
δομές τις οποίες αναλύσαμε σε άλλα κεφάλαια, απαιτού-
νται και τεχνικές υποδομές κατασκευών, επικοινωνιών, 
πληροφόρησης, κλπ.

Αυτές οι υποδομές θα αποτελέσουν το κίνητρο ανά-
πτυξης και αύξησης του πλούτου των κοινωνιών συνο-
λικά και όχι μόνο των ολίγων.

Τις δαπάνες λοιπόν αυτές είναι λογικό να τις αναλά-
βουν κυρίως οι ίδιες οι επιχειρήσεις καταβάλλοντας τους 
παρακάτω φόρους:

1) Το ΦΠΑ με συντελεστές που ορίζει η εκάστοτε Νο-
μοθετική Αρχή.

2) Φόρο επί κεφαλαίων στάσιμων που δεν επενδύο-
νται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3) Φόρο σε κάθε μορφή χρηματοπιστωτικής συναλ-
λαγής.

4) Φόρο επί των μερισμάτων (εισοδημάτων) που 
έχουν οι επιχειρηματίες ως άτομα από τις επιχειρήσεις 
τους.

Τυχόν δάνεια για την κάλυψη δαπανών κατασκευής 
υποδομών Ανάπτυξης θα καλύπτονται από τους φόρους 
αυτούς.

Δαπάνες υποδομής είναι και οι επιδοτήσεις που δίνει 
για παραγωγικούς σκοπούς το Κράτος.

Ο ΦΠΑ εισπράττεται και αποδίδεται ΑΜΕΣΑ.

Άμεση φορολογία - προτάσεις
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Η φορολογία σε είδη μαζικής κοινωνικής κατα-
νάλωσης που είναι απαραίτητα για την εξασφάλι-
ση μιας ανεκτής επιβίωσης, καταργείται.

Έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν μόνο προϊόντα πο-
λυτελείας και τα αναγκαία για την επιβίωση, και 

μόνο για το σκοπό υποστήριξης ασθενέστερων 
ομάδων πολιτών και αντισταθμιστική συμπαρά-
σταση σε μειονεκτούντες από την άνιση μεταχεί-
ριση από το Κράτος, Περιφέρεια ή Δήμους.

Τα προϊόντα και η φορολόγησή τους μπορούν 

* Πως ήλθαν τα πάνω - κάτω

Έμμεση φορολογία

να καθορίζονται από τη Νομοθετική Αρχή του 
Κράτους αλλά και να συμπληρώνονται από τις 
Περιφέρειες και Δήμους σύμφωνα με τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες.

ΠΡΙΝ από το 1974 η Ελλάδα διέθετε 
την πλέον ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενη 
οικονομία της Ευρώπης. Χωρίς αμφι-
βολία ήταν η Τίγρης της Ευρώπης. Ως 
τέτοια πέτυχε: Υψηλότατη οικονομική 
ανάπτυξη (≈7% 1954-1973). Ζηλευτή 
σταθερότητα τιμών (≤2,5%). Θεαματι-
κή συρρίκνωση της ανεργίας (≤2,5%). 
Ισοζύγιο πληρωμών σε διαχειρίσιμη 
ισορροπία. Βελτίωση και επέκταση των 
κοινωνικών υπηρεσιών. Ελάχιστο δημό-
σιο χρέος (≤12,5% του ΑΕΠ το 1974).

Μετά το 1974 η κατάσταση άρχισε 
να χειροτερεύει, στην αρχή συγκρατη-
μένα και στη συνέχεια γρήγορα. Κατά 
την περίοδο 1974-2008:Η οικονομική 
ανάπτυξη έπεσε στο ένα τρίτο (≈2,4%). 
Ο πληθωρισμός ήταν από 2πλάσιος μέ-
χρι 4πλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού. Η 
ανεργία την περίοδο 1980-2000 υπερδι-
πλασιάστηκε (≈6%), ενώ τη δεκαετία 
του 2000 σχεδόν τετραπλασιάστηκε 
(≈9%).

Τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρω-
μών έγιναν εκρηκτικά και συγκρατήθη-
καν μόνο χάρη στην τεράστια βοήθεια 
από την Ε.Ε.

Τα δημόσια ελλείμματα ανέβασαν το 
δημόσιο χρέος σε αυτοτροφοδοτούμενο 
ύψος (≈125% του ΑΕΠ το 2008).

Οπότε, τελικά, από το 2009 περιήλ-
θαμε υπό την οικονομική κηδεμονία 
των πιστωτών μας. Γι’ αυτό, κατά την 

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΜΠΗΤΡΟΥ άποψή μου, το πισωγύρισμα μετά το 
1974 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, αν 
όχι αποκλειστικά, σε τρεις ομάδες άλ-
λων παραγόντων. Η πρώτη και η πλέον 
σημαντική έχει να κάνει με την αντιανα-
πτυξιακή στροφή που πήραν οι θεσμοί 
του κράτους μετά τη θέσπιση του Συ-
ντάγματος του 1975. Η δεύτερη σχετίζε-
ται με τις ανεξέλεγκτες δυσπλασίες που 
αναπτύχθηκαν στον χώρο της δημόσιας 
διοίκησης και στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα λόγω του πλειοδοτικού κομματι-
κού ανταγωνισμού και, τέλος, η τρίτη 
ομάδα αρνητικών  παραγόντων πηγάζει 
από τις οικονομικές πολιτικές που εφαρ-
μόστηκαν. Για επιβεβαίωση, επικαλούμαι 
τους ακόλουθους τεκμηριωμένους συλ-
λογισμούς.

Μετά το 1974, το επιχειρηματικό 
περιβάλλον άλλαξε άρδην. Από τη μια 
μεριά, το Σύνταγμα του 1975, οι εθνι-
κοποιήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και οι 
ρυθμίσεις μιας οιονεί κεντρικά διευθυνό-
μενης οικονομίας που εισήγαγε η Ν.Δ. 
ως κυβέρνηση, και από την άλλη, με τις 
δεσμεύσεις για την εγκατάσταση σοσι-
αλισμού «τρίτου δρόμου» και τις άλλες 
διακηρύξεις του Παπανδρέου και του 
ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
το κράτος έγινε από ανταγωνιστικό έως 
και εχθρικό προς την επιχειρηματικότη-
τα. Επιπλέον, η Δημοκρατία, τύποις και 
ουσία, υποκαταστάθηκε από την κομ-
ματοκρατία. Η δημοσιονομική πολιτική 
προσανατολίστηκε κυρίως στη δημόσια 

κατανάλωση σε βάρος των επενδύσεων 
σε υποδομές. Οι συνολικές και οι ιδιω-
τικές επενδύσεις ως ποσοστό στο ΑΕΠ 
μπήκαν σε μακροχρόνια πτωτική τάση. 
Οι ξένες επιχειρήσεις άρχισαν να εγκα-
ταλείπουν την Ελλάδα και οι ελληνικές 
επιχειρήσεις να φεύγουν και να εγκαθί-
στανται σε γειτονικές χώρες. Με άλλα 
λόγια, μετά το 1974, όλοι οι θεσμικοί 
παράγοντες και οι μακροοικονομικές 
πολιτικές που πριν ευνοούσαν την οικο-
νομική ανάπτυξη αντιστράφηκαν, ενώ 
η δημόσια διοίκηση και οι διαρθρωτικές 
πολιτικές που λειτουργούσαν ανέκαθεν 
επιβραδυντικά ενισχύθηκαν, χωρίς πε-
ρίσκεψη. Μάλιστα, δεδομένου ότι μετά 
το 1984 προστέθηκε στους αρνητικούς 
παράγοντες και ο βαθμιαίος δασμολογι-

κός αφοπλισμός έναντι των χωρών της 
Ε.Ε., η καθίζηση της οικονομικής ανά-
πτυξης έγινε μονόδρομος. Με εξαίρεση 
τους κλάδους της ναυτιλίας και του του-
ρισμού, όπου οι επιχειρηματίες εκ του 
αντικειμένου τους έπρεπε να παλέψουν 
στις διεθνείς αγορές για να κερδίσουν 
ζωτικό χώρο, οι φιλοδοξίες, τα σχέδια 
και το πεδίο δράσης της ελληνικής επι-
χειρηματικότητας περιορίστηκαν στο μι-
κρό μέγεθος των αγορών της ελληνικής 
οικονομίας. Το πρότυπο ανάπτυξης που 
υιοθετήσαμε εξέθρεψε διαχρονικά μια 
κλειστοφοβική επιχειρηματικότητα, με 
αμυντικό προσανατολισμό και με βαθιές 
εξαρτήσεις από το πολιτικό σύστημα 
μέσω του κρατικοποιημένου τραπεζικού 
συστήματος.

Ποτέ δεν καθιερώθηκαν αναπτυξιακά 
πρότυπα που βασίζονταν στις εξαγωγές 
και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Αυτό 
που θα είχε συμβεί είναι ότι η ελληνική 
επιχειρηματικότητα θα είχε αποκτήσει 
εξωστρεφή προσανατολισμό κα οι επι-
δόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων δεν 
θα περιορίζονταν από το μικρό μέγεθος 
των ελληνικών αγορών. Τότε το πρό-
τυπο που θα είχε επικρατήσει θα ήταν 
αυτό της ανοιχτής και ανταγωνιστικής 
οικονομίας και κανένας πρωθυπουργός 
ή πολιτικό κόμμα δεν θα διενοείτο να 
το διαταράξει με ασυλλόγιστες επιλογές 
τρεις δεκαετίες αργότερα. Αλλά δυστυ-
χώς επικράτησαν οι ιδέες και οι προ-
τάσεις των υποστηρικτών της κεντρικά 
διευθυνόμενης κοινωνίας και οικονομίας, 
οπότε η επιχειρηματικότητα υποτάχθηκε 
στους κυβερνητικούς στόχους και χειρι-
σμούς.
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Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ξανακερδίσουμε σύντομα 
την οικονομική ανεξαρτησία μας

Οι ανεπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες 
με το δόγμα «ΠΛΟΥΣΙΟΙ λίγοι ΙΔΙΩΤΕΣ 
ΚΑΙ ΦΤΩΧΑ ΚΡΑΤΗ» κατάφεραν κατάρ-
ρευση των φορολογικών εσόδων των 
κρατών, σε αύξηση των μεγάλων επιχει-
ρηματικών κερδών.

Παράλληλα το κράτος διαθέτει αστρο-
νομικά κονδύλια για την διάσωση των 
τραπεζών (χωρίς εθνικοποίησή τους), 
καλώντας τον μεγάλο όγκο των μη 
προνομιούχων να πληρώσει τον λογα-
ριασμό, καθιερώνοντας ένα καινούργιο 
δόγμα «ιδιωτικοποίησης των κερδών και 
κοινωνικοποίησης των ζημιών».

Με αυτά τα δόγματα, η φοροδιαφυγή 
βολεύεται και γενικεύεται παντού, όπως:

1) Στις πολυεθνικές, α) με υπερτι-
μολογήσεις μεταξύ αλυσίδας εταιρειών 
του ιδίου ομίλου (transfer pricing), β)  
offshore εταιρείες με αναγνωρισμένους 
διακρατικά φορολογικούς παραδείσους, 
γ) διαδοχικές συναλλαγές μέσα στην 
Ε.Ε., οι οποίες τελικά δεν πληρώνουν 
ΦΠΑ (Carousel), δ) μη απόδοση παρα-
κρατηθέντων φόρων.

2) Εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημά-
των (εργολάβων, οικοδόμων, μηχανι-
κών, κλπ. ελεύθερων επαγγελματιών).                                                                                                

3) Εμφάνιση μείωσης κερδών ή ζη-
μιών (με εικονικά τιμολόγια κλπ., παρα-
ποίηση του Ζ των ταμειακών, μη έκδοση 
αποδείξεων, υποτίμηση αξίας αποθη-
κών, παραεμπόριο μεταξύ κρατών κλπ.).

θεσμικό συμβουλευτικό σώμα της «Εκκλησίας των Εθελοντών» του Κράτους.
Κοινή συνεδρία της «Δημογεροντίας» και της «Εκκλησίας των Εθελοντών» 

αποτελεί το Σώμα της «Γερουσίας» του Κράτους, η οποία μπορεί να αναπέμπει 
σχέδια νόμου ή Νόμους, αιτιολογημένα προς επανέγκρισή τους από την απόλυτη 
πλειοψηφία της Νομοθετικής Βουλής. 

Τα ίδια τα πολιτικά κόμματα ως βασικοί θεσμικοί φορείς, επιβάλλεται να κα-
ταστούν οι ναοί των δημοκρατικών διαδικασιών, στους οποίους οι πολίτες ανε-
πηρέαστα θα προτείνουν και θα εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και αυτοί οι 
θεσμοί μπορεί να αποδεκτούν ενδεικτικά τα εξής:

1) Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι δεν περιορίζονται αριθμητικά και υποδεικνύο-
νται από το 5% των ψήφων των μελών ενός κόμματος, σε προκριματικές εκλο-
γές. 

2) Το 33% των μελών όλων των κομμάτων της Νομοθετικής βουλής μπορεί 
να στερήσει το δικαίωμα συμμετοχής ενός υποψηφίου.

3) Τα μέλη των κομμάτων μπορούν να προτείνουν τρεις υποψήφιους αλλά 
υποχρεωτικά ψηφίζουν τέσσερις, στις προκριματικές εκλογές (διότι για τον τέ-
ταρτο δεν θα έχουν δέσμευση).

4) Εκλεγμένοι βουλευτές αποπέμπονται εάν συνυπογράψουν από την περιφέ-
ρειά τους διπλάσιος αριθμός πολιτών από τον αριθμό ψήφων που έλαβαν.                                                                                         

5) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 8ετή πραγματική προϋπηρεσία στο επάγγελ-
μά τους και να μην έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμούν δίκες για βαριά πλημμελή-
ματα ή κακουργήματα. 

6) Οι υποψήφιοι καταθέτουν σε αρμόδια επιτροπή το βιογραφικό και όλα τα 
περιουσιακά τους στοιχεία, εμφανή ή αφανή, ως και των προσώπων α’ βαθμού 
συγγένειας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μέλη Κρατικών Επιχειρήσεων ή Κρατι-
κής εμβέλειας ΜΜΕ.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1  

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 28310 23392 
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 το σκοπό αυτό σε κάθε έκδοση, αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη 
έκδοση, όπως στον παρακάτω πίνακα.
1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2. ΚΡΑΤΟΣ: ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ - ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
3. ΑΓΟΡΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (ΜΙΖΕΣ) - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: ΞΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ α) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, β) ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, γ) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η εφημερίδα «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» κυκλοφορεί σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης στην ΚΡΗΤΗ 
και αναρτείται στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην ιστοσελίδα www.koinonikikainotomia.gr, στην οποία αναδημοσι-
εύεται ολόκληρη η έντυπη εφημερίδα.
Το αντίτιμο για την εφημερίδα είναι προαιρετικό. Στα σημεία πώλησης οι εφημερίδες διατίθενται 
σε ιδιαίτερο «σταντ» πάνω στο οποίο υπάρχει «κουμπαράς» στον οποίο ο αναγνώστης προαιρετικά 
εισφέρει την οικονομική βοήθεια του, για τη συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας.
Η οικονομική διαχείρηση της εφημερίδας δημοσιεύεται σε κάθε έκδοση όπως παρακάτω.
1. ΔΑΠΑΝΕΣ: EΚΤΥΠΩΣΗΣ: 750 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.446,48 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ KOYMΠΑΡΑ………
3. Εισφορές εκτός από τους κουμπαράδες δεν γίνονται δεκτές.
4. Την εφημερίδα διαχειρίζεται η Μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με έδρα 
Σκουλά 2, Ρέθυμνο, 
Τηλ 28310 35042, Φαξ 28310 23392. 
Υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ηλιάκης, τηλ. 6974 322338 και email: demeliakis@gmail.com

4) Λαθρεμπόριο (υγρά καύσιμα, τσι-
γάρα, μπάρ και κέντρα διασκέδασης, 
διακίνηση εμπορευμάτων με πλαστά πα-
ραστατικά, κλπ.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με 
τις μίζες στις κρατικές δραστηριότητες 
(το διακεκριμένο αμερικάνικο ινστιτού-
το μελετών Brookings Institution εκτιμά 
ότι το ελληνικό κράτος χάνει κάθε χρόνο 
20 δις €, δηλαδή το 8% του ΑΕΠ της 
χώρας-στοιχεία 2010) υποχρεώνουν τα 
κράτη να δημιουργούν τεράστια χρέη 
που πληρώνουν οι πολίτες. Επιβάλλεται 
οι πολίτες να αγωνισθούν για να επιβιώ-

σουν, κερδίζοντας τον αγώνα κατά του 
κακού.

Να απαιτούμε Δημόσιο Λογιστικό 
΄Ελεγχο και «Σεισάχθεια». Αυτό ση-
μαίνει ότι κάθε χώρα οφειλέτης ανοίγει 
τον φάκελο δημοσίου χρέους, ώστε να 
μάθουν τόσο οι πολίτες της, όσο και η 
διεθνής κοινή γνώμη ποιοι την δάνεισαν, 
τι και για ποιο σκοπό. Που πήγαν τα κον-
δύλια αυτά, τι συμβάσεις υπεγράφησαν, 
ποιοι ωφελήθηκαν, κλπ. ΄Ετσι θα τεκ-
μηριώνεται ποιο τμήμα του χρέους πήγε 
πράγματι επ’ ωφελεία της κοινωνίας και 
ποιο τμήμα της αναιτίως σπαταλήθηκε 

και ο λαός νομιμοποιείται να ζητήσει την 
μη πληρωμή του από αυτόν.

Είναι καιρός να συγκροτήσουν οι κοι-
νωνίες θεσμικά την δική τους «τρόϊκα» 
που θα ελέγξει τους πιστωτές και τους 
ελεγκτές του. Δεν αρκεί η κοινωνία να 
εκτονώνεται μόνο με θέματα δημοκρα-
τικού εφησυχασμού (όπως η νομιμοποί-
ηση της κάνναβης, ή μπούργκα, οι κά-
μερες στους δρόμους, οι συμπεριφορές, 
κλπ.).

Η αγανάκτηση θα ξεσπάσει, μόνο που 
είναι άοπλη, χωρίς την γνώση των μηχα-
νισμών που την προκάλεσαν και χωρίς 
πολιτικό υπόβαθρο.

Οι λύσεις, να γυρίσουμε την πλάτη 
στο σύστημα, να καταργηθεί το χρέος, 
να πάρουμε στην κατοχή μας τις τρά-
πεζες, να υποτάξουμε το σύστημα, είναι 
γνωστές και οι γνώσεις των ανθρώπων 
για οικονομία δεν έχουν να ζηλέψουν 
τίποτε από τους διαχειριστές του συ-
στήματος.

Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε τόσο 
με μια δραστηριοποίηση «τεχνικού» και 
οικονομικού χαρακτήρα, όσο με έναν 
πολιτικό και κοινωνικό αγώνα.

Οι κρατούντες θα τον χλευάζουν,  ότι 
διεκδικούν οι πολίτες το ανέφικτο.

Είναι όμως καιρός να θυμηθούμε την 
προτροπή του Ζαν Πολ Σαρτρ «Μην 
ντραπείτε να ζητήσετε το φεγγάρι».
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις δα-

πάνες που προκαθορίζονται για την επόμενη παραγωγή. 
Ιδιωτικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, την προσδο-
κόμενη διαφορά της αξίας της τρέχουσας παραγωγής 
από την προηγούμενη. 

2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό 
και όχι θεραπευτικό. 

3. Όλα τα παραγώμενα  προϊόντα και τα υποπροϊόντα 
αυτών, τιμολογούνται. Το αφορολόγητο όριο καθορίζει 
η εκάστοτε Νομοθετική Αρχή. Έτσι οι παραγωγοί τιμο-
λογούν πραγματικά  τους εμπόρους για να μην αισχρο-
κερδούν εις βάρους τους.

4. Αναγνωρίζονται στον παραγωγό ως δαπάνη, τα πά-
σης φύσεως έξοδα της παραγωγής. 

5. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση αγρών ή βοσκοτό-
πων. Η αγορά κληρονομικών δικαιωμάτων επί αγρών, 
και γειτνιαζόντων αγρών δανειοδοτείται και επιδοτείται 
ως πάγιο. 

6. Όλοι οι μη χρησιμοποιούμενοι επί 10ετία αγροί και 
βοσκότοποι  (ιδιοκτησίας Κράτους ή Δήμων ή Ιδιωτών 
κλπ)  αποδίδονται υποχρεωτικά για χρήση, σε επαγγελ-
ματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις νόμιμες προ-
βλεπόμενες διαδικασίες.

7. Υποχρεωτική λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια Τρά-
πεζας Σπόρων.

8. Η διακίνηση πάσης φύσεως κρεάτων, ψαριών γί-
νεται μόνο εάν έχουν τυλιχτεί με επικολούμενη διαφα-
νή μεμβράνη, πάνω στην οποία αναγράφονται όλα τα 
στοιχεία προέλευσης, πιστοποίησης και εμπορίας όπως  
επίσης και σε όλα τα γεωργικά προϊόντα. 

9. Τη δυνατότητα, γεωργών και κτηνοτρόφων να δια-
τηρούν σε ιδιαίτερο χώρο της οικίας τους, αφορολόγητο 
εκθετήριο και παρασκευαστήριο ιδιοκατασκευασμάτων. 

10. Σε κάθε πρωτεύουσα αντιπεριφέρειας,  να υπάρ-
χει ένας κατασκευασμένος χώρος μόνιμης έκθεσης προς 
πώληση μόνο από παραγωγούς.

11. Η αποτελεσματική διαχείριση της αυτοφυούς βλά-
στησης.

12. Oι κάτοικοι της υπαίθρου είναι κυρίως ελεύθεροι 
επαγγελματίες που παράγουν και εμπορεύονται (που-
λούν) τα αγαθά που παράγουν. Για να λειτουργούν λοι-
πόν οι παραγωγοί όμοια με τους άλλους επαγγελματίες 
θα πρέπει να καθιερωθούν συνθήκες, που θα τους εξα-
σφαλίζουν από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής για την οποία έχουν μέρος της ευθύνης οι αστοί. 
Την αντιμετώπιση της μεγάλης διακύμανσης των τιμών,  
για την οποία έχουν ευθύνη κυρίως η Διοίκηση Κρατών 
και η Παγκοσμιοποίηση. Την αντιμετώπιση των καιρικών 
φαινομένων (ξηρασία, παγετός, βροχές, χαλάζι, ασθέ-
νειες, κλπ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ
• Οι καλλιτέχνες γνωρίζονται πολύ καλά, αναγνωρί-

ζονται μεταξύ τους και αυτοί είναι πλέον κατάλληλοι να 
σύρουν το άρμα της τέχνης που φέρνει πολιτισμό. Με 
την συνεργασία της πολιτείας, στον τομέα που αφορά 
τον Πολιτισμό, θεσμικά πρέπει να υπάρχει ένα Επιμελη-
τήριο «Το σπίτι του Πολιτισμού», το οποίο με εκλογές 
θα διοικείται από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, και το 
οποίο θα είναι ο βασικός Σύμβουλος της Πολιτείας, για 
τα θέματα τους.

• Αφού τις προτάσεις των δασκάλων, το Υπουργείο 
δεν λαμβάνει υπόψη, ας τους ελευθερώσει, και να τους  
δείξει εμπιστοσύνη και δύο ώρες την ημέρα να είναι  
μαζί με τους μαθητές τους  με ελεύθερο πρόγραμμα και 
τα αποτελέσματα θα δείξουν.

ΚΡΑΤΟΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• Στη λειτουργία τους οι  Κρατικές Υπηρεσίες  πρέπει 

να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ. Η αυτοδιοικητική υπηρεσία του 
Κράτους, κατευθύνεται και ελέγχεται από την ΕΚΤΕΛΕΣ-
ΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και σε καμία περίπτωση από την Νομοθετική 
Αρχή (δηλαδή τους βουλευτές). Η όλη δομή,  διαχωρίζε-
ται στα εξής επίπεδα:

1) Κρατικές Υπηρεσίες  ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α’ που έρχονται 
άμεσα σε επαφή με τον πολίτη

2) Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β’ που οργανώ-
νουν, προγραμματίζουν και διοικούν τις υπηρεσίες επι-
πέδου Α΄.

3) Κρατικές υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ  για την καλή εκτέ-
λεση και πρόοδο των υπηρεσιών Α’ και Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Οι υπηρεσίες Α και Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ οργανώνονται σε 
Περιφερειακή ή και Κρατική εμβέλεια. Οι υπηρεσίες 
ΕΛΕΓΧΟΥ είναι ανεξάρτητες από την δομή της κρατικής 
λειτουργίας, οι λειτουργοί της  δεν προέρχονται από αυ-
τήν, αλλά είναι γνώστες της κρατικής λειτουργίας όλων 
των δομών της και η οργάνωση της είναι Κρατικής εμ-
βέλειας και τα μέλη της Διοίκησής της προέρχονται  από  
κοινωνικές  οργανώσεις.

• Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι 
ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών. Αυτά αποτελούν την 
σπονδυλική στήλη του παγκόσμιου συστήματος.

• Το ξένο κεφάλαιο  έρχεται και συχνά όχι ως εχθρός, 
είναι όμως κατακτητικό διότι όσα κερδίζει, τα στέλνει σε 
άλλα μέρη της γης και παράλληλα κερδίζει με άνισους 
και ευνοϊκούς όρους εις βάρος των ντόπιων ανταγωνι-
στών και των εσόδων της κοινωνίας που επενδύει. Όλοι 
λοιπόν, οι παραπάνω, που υποβοηθούν τέτοιες συνθή-
κες ευτελίζουν την πατρίδα τους, ναι είναι εχθροί της. 
Εχθροί της κοινωνίας είναι όλοι αυτοί που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη της κοινωνίας για ίδιο συμφέρον. Είναι 
όλοι αυτοί που δυσκολεύουν τους συμπολίτες τους 
στον αγώνα για πρόοδο. Είναι όλοι αυτοί που ευνοούν 
με ειδικές νομοθεσίες τους ξένους επενδυτές εις βάρος 
των ντόπιων. Είναι όλοι αυτοί που θέλουν μία κοινω-
νία με πολίτες μικροπαρανόμους για να παρανομούν οι 
μεγάλοι ανενόχλητα και συχνά αποδεκτά από πολλούς.

• Η εξουσία πάντα στηρίζει την επιβίωσή της, στις 
παροχές που δίνει στην Κοινωνία. Επιπλέον η Οικονο-
μική εξουσία ισχυροποιείται όταν τα Κράτη δαπανούν, 
άσχετα αν χρεώνονται.  Έτσι η Πολιτική και η Οικονομι-
κή Εξουσία έχουν συμφέρον και επιδιώκουν ένα Κράτος 
να δαπανά.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
• Αλλοίμονο σε αυτόν ή την κοινωνία,  που βρίσκεται 

στην ανάγκη να ξεπουλήσει. Ή είναι άτυχος, ή επιπόλαι-
ος, ή Κοινωνικός  προδότης.

• Όταν λέμε π.χ. ελεύθερη αγορά δεν μπορούμε να 
δεχτούμε ότι καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει όπως 
θέλει, και να προσδοκούμε, ότι αν παρανομεί θα τιμω-
ρηθεί και τους διώκτες του θα τους κάνουμε ήρωες.

• Για να παράγουν κοινωνικά αποτελέσματα όλες οι 
δραστηριότητες πρέπει να γίνουν αποδεκτοί μερικοί βα-
σικοί κανόνες και ενδεικτικά παραθέτουμε:

1) Η ανωνυμία των ιδιοκτητών διαφόρων μορφών 
εταιρειών, πρέπει να καταργηθεί, τουλάχιστον ως  ανε-
ξήγητη.

2) Οι τράπεζες και άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες 
πρέπει να είναι συνυπεύθυνες, για την αποπληρωμή των 
δανείων τους.

3) Για την υγεία της ανθρωπότητας και την επιβίω-
ση όλων των λαών, οι μεταφορές φρέσκων προϊόντων 
πρέπει να μεταφέρονται στις κεντρικές αγορές κατα-
νάλωσης άμεσα και δωρεάν, με συνεισφορά Διεθνούς  
Οργανισμού.

4) Αντί βοηθημάτων σε φτωχότερους λαούς να παρέ-

χονται εκπτώσεις επί των τιμών των αγαθών και τεχνο-
γνωσία παραγωγικής δημιουργίας.

5) 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.

Ο Ανταγωνισμός είναι παράνομος όταν γίνεται μετα-
ξύ έστω και ελάχιστα διαφορετικών προϊόντων.             

6) Οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις να 
έχουν την ίδια εύκολη  πρόσβαση,  στην πληροφόρηση, 
την τεχνογνωσία και την ίδια αντιμετώπιση νομικά και 
χρηματοδοτικά.

• ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΑΥΤΟΣΚΟΠΟ  ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ.

Το κέρδος είναι το μέσον, διά του οποίου μπορούν να 
επιτευχθούν: α) Κυριαρχία, β) ανάπτυξη ή μεγέθυνση, 
γ) κοινωνικοί σκοποί, δ) βελτίωση συνθηκών εργασίας, 
ε) κάλυψη ζημιών κ.λπ.

Το κέρδος λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα, η ύπαρξη 
του οποίου δίνει το δικαίωμα στον δημιουργό του, να 
το διαθέσει κατά βούληση ή όπως τον προτρέπουν με 
κίνητρα ή όπως του επιβάλλουν με θεσμούς.

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ -  ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας, είναι ο πλή-

ρης διαχωρισμός της Νομοθετικής Αρχής από την Εκτε-
λεστική Αρχή. 

• Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντιπρο-
σώπων, εκλεγμένων απευθείας από τους πολίτες, οι 
οποίοι εκφράζουν τις πεποιθήσεις των πολιτών, τις 
οποίες και νομοθετούν. 

• Η Εκτελεστική Αρχή είναι ένα Σώμα, το οποίο 
απαρτίζεται από εκλεγμένα από τους πολίτες μέλη, που 
τα διακρίνει η πείρα τους, στη λειτουργία της κοινωνίας. 
Το Σώμα αυτό έχει σκοπό την επίβλεψη, τον έλεγχο 
και την προσαρμογή όλων των υπηρεσιών του Κράτους 
στους Νόμους, τους θεσμούς, το Σύνταγμα και τις δικα-
στικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προΐ-
σταται της Εκτελεστικής Αρχής.            

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε γενικές εκλογές,  
εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες. 

Ο  Πρόεδρος ως υποψήφιος προτείνει για κάθε τομέα 
του Κράτους (Υπουργεία) στο ψηφοδέλτιο του, τρεις 
υποψηφίους, οι οποίοι επίσης ψηφίζονται. Οι πολίτες 
ψηφίζουν Πρόεδρο και ένα άτομο για κάθε τομέα, από 
αυτούς που προτείνει ο Πρόεδρος. Ο πολίτης μπορεί να 
ψηφίσει ένα Πρόεδρο, αλλά έχει και τη δυνατότητα να 
ψηφίσει έναν υπεύθυνο ενός τομέα, τον οποίο προτείνει 
ένας άλλος υποψήφιος Πρόεδρος. Ο εκλεγείς  Πρόεδρος 
είναι ο Ανώτατος Άρχων της Δημοκρατίας με δεύτερο 
στην τάξη τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο αρχηγός 
της πλειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής. 

• Η υπηρεσία ελέγχου της Κρατικής και Περιφερει-
ακής λειτουργίας υπάγεται απευθείας εις τον Πρόεδρο.  

• Λεπτομέρειες  προτεινόμενης  λειτουργίας  σελίς 7  
τεύχος Μαρτίου  2016.

• Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα της Δημοκρατίας να 
στρέφεται γύρω από το ζήτημα της ισότητας και όχι 
μόνο της ελευθερίας. Μια ισότητα που περιέχει αντι-
κειμενικότητα, ίσες ευκαιρίες, αποτελεσματικότητα στα 
θέματα των πολιτών, ισονομία, αλληλεγγύη κλπ και η 
καθημερινή πολιτική πρέπει αυτά να αντιλαμβάνεται και 
να προτείνει λύσεις. Παράλληλα, το ύψιστο αγαθό της 
ελευθερίας και της ελεύθερης  δράσης των πολιτών, δεν 
σημαίνει ασυδοσία, αλλά στηρίζεται σε κανόνες ισονο-
μίας.

Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ
ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Εφ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  τεύχος 2 της 31 Μαρτίου 2016


