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Το ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το 
ίδιο, το αποδεχόμαστε όλοι.

Δεν διαφέρουμε μόνο στην οικονομι-
κή και επαγγελματική μας κατάσταση, 
αλλά και στα αισθήματα, τον χαρακτή-
ρα, την αντίληψή μας, κλπ.

Μερικοί είναι ικανοποιημένοι από την 
οικονομική και επαγγελματική τους κα-
τάσταση. Άλλοι ανησυχούν μην τους 
εκτοπίσουν οι ανταγωνιστές τους και 
δεν επιθυμούν την πρόοδο των άλλων.

Μερικοί είναι ήσυχοι και αρκούνται με 
αυτά που έχουν.

Άλλοι φοβούνται μην τα χάσουν και επιθυμούν να 
μην αλλάξει τίποτα.

Μερικοί αγαπούν τις λίγο-πολύ καλές συνθήκες που 
ζουν. Αλλά δεν γνωρίζουν τις καλύτερες. 

Όλοι αυτοί συνηθίζουν την κατάσταση που ζουν, θε-
ωρούν ότι είναι η δυνατόν καλή και πολύ ανέμελα δεν 
ενδιαφέρονται για το καλύτερο, το δικό τους και κυρίως 
για το καλό των συνανθρώπων τους που για διάφορους 
λόγους δυσκολεύονται για την επιβίωσή τους.

Όλοι αυτοί, την ηθική, το δίκαιο, την αλληλεγγύη, την 
εμπιστοσύνη, τα παραδέχονται, αλλά δεν τα διεκδικούν.

Πολλοί όμως άνθρωποι δυστυχούν, ανησυχούν, σκέ-
πτονται και θέλουν, αλλά δεν κάνουν τίποτα γιατί νομί-
ζουν ότι το πολιτικοοικονομικό καθεστώς είναι ανίκητο 
και παντοδύναμο. Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι 
που ανησυχούν, αλλά και γνωρίζουν ότι τελικά το μόνο 

ανίκητο είναι το δίκιο και η λεφτεριά.
Οι παραπάνω άνθρωποι έχουν ιδιαί-

τερη ευθύνη για τις οικογένειές τους και 
τα παιδιά τους. Μόνο αυτοί.

Η Δημοκρατία τους δείχνει το δρόμο.
Δημιουργείστε ένα πολιτικό κόμμα αν 

αποφασίσετε να αναλάβετε τις ευθύνες 
σας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στη 
Δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό όλα τα 
πολιτικά κόμματα έχουν μπλοκάρει τις 
επιλογές των ψηφοφόρων, γιατί ΟΛΑ 
στηρίζονται σε τεχνικοοικονομική και 
όχι ανθρώπινη αντιμετώπιση και οργά-

νωση της κοινωνίας.
Γι’ αυτό δεν έχουν καταφέρει να ταυτίσουν τα συμ-

φέρονται του κράτους με αυτά της κοινωνίας των πολι-
τών. Η δημιουργία ενός κόμματος το οποίο θα επιδιώξει 
να νομοθετήσει στη Βουλή με νέους νόμους που θα 
ακυρώνουν τους παλαιούς και θα βασίζονται στο δίκαιο, 
την ελευθερία, την ισονομία του κάθε πολίτη ως αδια-
πραγμάτευτη κατάκτηση, την οποία κανείς νόμος δεν 
μπορεί να καταπατά, διαφορετικά θα είναι άκυρος και 
για κάθε ζημιά θα αποζημιώνει τον ζημιωθέντα.

Για τέτοιους νόμους και μόνο μπορεί να είναι υποχρε-
ωτική η εφαρμογή τους. Τέτοιοι νόμοι υπό μορφή κατα-
στατικού του κόμματος, το καθιστούν ηθικό, πανίσχυρο 
και η μεγάλη πλειοψηφία του λαού ΕΧΕΙ ΗΘΟΣ.

ΔΗΜ. ΗΛΙΑΚΗΣ

Στο σημερινό Ελ-
ληνικό Πολίτευμα ο 
Πρωθυπουργός κατα-

λαμβάνει 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 νοοτρο-
πία 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 εσωκομ-
ματικής δημοκρατίας.

Για τούς συντάκτες τού Συντάγματός μας και τούς 
Αντιπροσώπους μας, οι οποίοι το ψήφισαν, θεωρήθηκαν 
δημοκρατικές διαδικασίες τα εξής: 

Α. Να υπάρχει δεύτερο εκλεγμένο Σώμα, για να εφαρ-
μόζει τη νομοθεσία στην κοινωνία.

Β. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην έχει ρυθμι-
στικές αρμοδιότητες στη λειτουργία της Δικαιοσύνης να 
εμπλέκεται η Κυβέρνηση. 

Γ. Να μην είναι θεσμοθετημέ-
νη 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 Αυτοδι-
οίκησης, 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 πρωτο-

βουλιών πολιτών. 
Να μην υφίσταται θεσμικά η κοινωνία πολιτών. 
Αυτή είναι η αντιδημοκρατική ελληνική πολιτειακή 

πραγματικότητα.  Όλες οι άλλες, όμως, ευρωπαϊκές κοι-
νωνίες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,κλπ) 
έχουν φροντίσει να συμπεριλάβουν θεσμούς στα Συ-
ντάγματά τους που να κατοχυρώνουν τη διάκριση των 
λειτουργιών. Υπάρχει ένα χρέος προς τον Ελληνικό Λαό, 
τον πολιτικά αναβαθμισμένο, για ένα αντάξιό του, δη-
μοκρατικότερο Πολίτευμα.

Περί ευθύνης

Θέσεις

Πέρασαν επτά χρόνια Κοινωνι-
κής ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.

Μέσα της, άγνωστοι αγωνιστές 
του καθημερινού αγώνα της επι-
βίωσης, τεχνίτες της προόδου, 
έσμιξαν με ελεύθερα και ηθικά 
πνεύματα της Διανόησης και της 
Επιστήμης και παρουσίασαν άλ-
λους τρόπους λειτουργίας αυτής 
της κοινωνίας μας, για περισσό-
τερη πρόοδο όλων των πολιτών 
η οποία δεν επιτυγχάνεται με το 
χρήμα, αλλά από την ηθική, το δί-
καιο και την εμπιστοσύνη.

Αυτούς τους άγνωστους αγω-
νιστές πετά στο περιθώριο η ση-
μερινή άρχουσα πολιτική και οικο-
νομική τάξη, η οποία στηρίζει τα 
πάντα στο χρήμα, την τεχνολογία 
και τον εργολαβισμό και ενδεικτικά 
επικαλείται την ηθική και το δίκαιο.

Έτσι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη.
Όμως πάνω στις κακοτοπιές της 

αδικίας, το πνεύμα φτερουγίζει 
και σοφές σκέψεις ο νους σχεδι-
άζει.

Αυτοί οι άγνωστοι αγωνιστές 
της καθημερινότητας μας έδειξαν 
επτά χρόνια έναν βατό δρόμο λύ-
τρωσης των πολιτών, μέσα στην 
κοινωνία τους.

Τώρα μάθαμε ποια είναι η ελευ-
θερία για όλους και τον καθένα 
και ποιο δίκαιο οδηγεί στην ηθική 
διαβίωση.

Τώρα καταλαβαινόμαστε και 
δεν χρειάζονται περισσότερα.

Θα τους δικαιώσουμε μαζί με 
όσους συμπαρασταθούν.

Θα πορευτούμε μαζί.
Μέχρι τώρα το χαρτί της εφημε-

ρίδας τούς έστελνε σκέψεις και μη-
νύματά, όπως αυτά που θα δια-
βάσετε στις επόμενες σελίδες.

Τώρα πράξεις γι’ αυτά.
Με συζητήσεις στον διαδικτυα-

κό χώρο της κοινωνικής Καινοτο-
μίας και προσωπικά, για να ανοί-
ξουμε ένα νέο κοινωνικό δρόμο, 
γιατί σήμερα ο δρόμος του δίκιου 
και της λεφτεριας των πολιτών 
δεν υπάρχει.

Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Κίνηση:
ΣΕΒΑΣΜΟΎΟι Έλληνες είμαστε ένας 

λαός δημιουργικός και
συναισθηματικός και το

μυαλό μας έχει το φυσικό 
χάρισμα να συνθέτει
δημιουργικά πολλές

διαφορετικότητες που
άλλοι άνθρωποι

δεν αντιλαμβάνονται.

Λαϊκή παράδοση δεν είναι 
η διατήρηση της στάχτης, 

αλλά η μεταφορά της 
φλόγας.

Η ΠΙΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Η αλληλεγγύη
δεν είναι αριστερά
ή δεξιά, είναι στην 

καρδιά μας.
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Η πρόληψη σώζει ζωές και μειώνει τις 
δαπάνες για περίθαλψη. Το 70% της 
πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότη-
τας θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Για 
κάθε ευρώ που δαπανάται στην πρόληψη 
εξοικονομούνται 5 ευρώ για περίθαλψη. 
Στην Ελλάδα όμως η πρόληψη είναι ιδι-
αίτερα υποβαθμισμένη στις προτεραιό-
τητες της πολιτείας, στην πρακτική των 
γιατρών και στη συνείδηση των πολιτών. 
Και κυρίως, είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή 
χώρα χωρίς οργανωμένη Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, που αποτελεί τη ραχο-
κοκαλιά κάθε συστήματος Υγείας και το 
προνομιακό πεδίο για την άσκηση της 
πρόληψης και της προαγωγής υγείας. Με 
αποτέλεσμα να χάνουμε κατά μέσα όρο 
10 χρόνια από το προσδόκιμο ζωής μας.

Πρωτογενής και δευτερογενής πρόλη-
ψη Οι προληπτικές εξετάσεις συνιστούν 
τη δευτερογενή πρόληψη, προκειμένου 
να εντοπιστεί ένα νόσημα σε πρώιμο 
στάδιο, ώστε η θεραπευτική αγωγή να 
έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχί-
ας. Επίσης  σημαντική πρόληψη είναι η 
πρωτογενής, η οποία αποσκοπεί στην κα-
ταπολέμηση ή στον έλεγχο των παραγό-
ντων-αιτιών που προκαλούν τη νόσο και 
τον πρόωρο θάνατο.

Υπό το πρίσμα αυτό είναι επιτακτική η 
ανάγκη για απευθείας μεταφορά πόρων 
π.χ. από την κατανάλωση επιβλαβών για 
την υγεία προϊόντων ή ακόμη και από την 
επιβολή προστίμου για παραβίαση τέ-
τοιων προγραμμάτων αλλά και τη φορο-
λόγηση αυτών που προκαλούν μολύνσεις 
υδάτινων ασθενειών.

Παράλληλα να καθιερωθεί βιβλιάριο ή 
κάρτα υγείας κάθε πολίτη για να ενημε-
ρώνεται με τις υποχρεωτικές προληπτικές 
προχωρημένες για ένα σύνολο κινδύνων 
εξετάσεις, οι οποίες να παρέχονται δωρε-
άν και να είναι υποχρεωτικές για άσκηση 
οποιουδήποτε επαγγέλματος ιδιωτικού ή 
δημόσιου φορέα ή αυτοαπασχολούμενου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Είναι Στρουθοκάμηλος το Κράτος και η 

τοπική Αυτοδιοίκηση που «αγωνίζονται» 
για την ύπαρξη πάσης φύσεως Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης για την «ενημέρωση» του 
πολίτη και δεν μεριμνούν να ενημερώνουν 
τους πολίτες τους, με απλό 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 Συμβουλί-
ων, Υπουργών και Διοικητών 
και της Κυβέρνησης; 

΄Εχουν οι Αρχές να κρύψουν 
κάτι από τον πολίτη; Εάν όχι, 
πως ο πολίτης θα ενημερώνε-
ται απλά στο όποιο περιβάλ-
λον ζει; Γιατί το ίδιο το Κράτος 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν 
δραστηριοποιούνται για την ενημέρωση του 
πολίτη;

ΠΡΟΤΑΣΗ: Όλα τα Συμβούλια (Δήμων, Περι-
φέρειας) να συνεδριάζουν δημόσια και μέσω των 
τοπικών τηλεοπτικών σταθμών των οποίων η 
αδειοδότηση θα προβλέπει την υποχρέωση αυτή

Σε ειδική εφημερίδα (Εφημερίδα Διοίκησης) 
υποχρεωτικά δημοσιεύονται όλες οι Διοικητικές 
Αποφάσεις περιληπτικά, κάθε φορέα στον οποίο 
ολοκληρωτικά ή μερικά ή άμεσα ή έμμεσα ή βο-
ηθητικά συμμετέχει κάθε κρατικός ή κοινωνικός 
φορέας Διοίκησης.

Οι εφημερίδες της Διοίκησης αναρτώνται σε ει-
δική ιστοσελίδα, με το πλήρες περιεχόμενο των 
Νόμων και πάσης φύσεως Διοικητικών Διατάξεων, 
αποφάσεων, πράξεων και γνωμοδοτήσεων ταξινο-
μημένες σε ένα ευδιάκριτο σύστημα κωδικών. Ο 
πολίτης δικαιούται δωρεάν αντίγραφο από το ΚΕΠ.

Παράλληλα με τις ίδιες διαδικασίες και όρους 
κάθε Περιφέρεια εκδίδει αντίστοιχα την εφημε-
ρίδα Διοίκησης Περιφέρειας για αποφάσεις που 
αφορούν Κοινότητες – Δήμους – Περιφέρεια.

Πέραν των ανωτέρω, στο διαδίκτυο υποχρεω-
τικά δημοσιοποιούνται στον αντίστοιχο κωδικό, 
α) πάσης φύσης Συνεδρίες με τα συμπεράσματά 

τους, β) διαλέξεις και σεμινάρια, γ) 
Κρατικές ή Περιφερειακές επιστη-
μονικές μελέτες και συμπεράσματα 
και δ) Πανεπιστημιακές διδασκαλί-
ες κατά τρόπο εύχρηστο από τον 
μέσο πολίτη.

Οι πάσης φύσεως Σύλλογοι είναι 
υποχρεωμένοι να αναρτούν στο 
Διαδίκτυο τις αρχαιρεσίες τους και 
πληροφορίες για τα πεπραγμένα 
τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
 Τα Επιμελητήρια, οι Ομοσπονδίες και Συνομο-

σπονδίες όλων των κλάδων και όλων των δραστη-
ριοτήτων είναι υποχρεωμένες σε δική τους ιστο-
σελίδα στο διαδίκτυο να αναρτούν κάθε πληρο-
φόρηση και να την αποστέλουν ηλεκτρονικά στα 
φυσικά πρόσωπα των μελών τους, α) της δραστη-
ριότητάς τους, β) των μελών τους τα οποία ανα-
γράφονται σε πίνακα και γ) κάθε νομική ή διεθνής 
ή τοπική πληροφόρηση την οποία κατέχουν και δ) 
τα πάσης φύσεως πρακτικά τους.

Οι παραπάνω Οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να 
παρέχουν δωρεάν νομικές, τεχνικές και εμπορικές 
πληροφορίες στα φυσικά μέλη τους και παράλλη-
λα να βρίσκονται διασυνδεδεμένοι με τις Γραμμα-
τείες πληροφόρησης της Περιφέρειας του Κράτους 
και τις Πρεσβείες του Κράτους ανά τον κόσμο, με 
σκοπό την άντληση γνώσης ή πληροφοριών.

ΑΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΟΤΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΑ ΣΥΛΛΟ-
ΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ “ΕΓΩ” 
ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ “ΕΜΕΙΣ” ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.

Πάνω από όλα η ομαδική εργα-
σία επιτρέπει από τη φύση της την 
αλληλοβοήθεια των μελών της και 
την διόρθωση των λαθών σε μία 
χαλαρή, ευχάριστη και πλήρως 
υποστηρικτική ατμόσφαιρα.

 Η ιδεώδης ομάδα της σχολικής εργασίας απο-
τελείται συνήθως από δύο μέχρι πέντε μέλη. 

Τα κριτήρια συγκρότησης των ομάδων ποικίλ-
λουν και ως τέτοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
η φιλία, οι συμπάθειες, η γειτνίαση του τόπου 
κατοικίας, τα κοινά ενδιαφέρονται, οι κλίσεις, το 
πνευματικό επίπεδο, η διδακτές ύλη κλπ. 

Ο δάσκαλος δίνει σαφείς και –κατά το δυνα-

τόν γραπτές οδηγίες για τον τρόπο εργασίας και 
ορίζει τον χρόνο παράδοσης ή παρουσίασης της 
εργασίας.

Μετά από το πέρας των εργασιών των ομάδων 
πρέπει να καλούνται οι εκπρόσω-
ποι τους, να εκθέτουν τα απο-
τελέσματα των εργασιών τους. 
Κατά την παρουσίαση ακούν όλοι 
οι μαθητές προσεκτικά ή παρακο-
λουθούν τυχόν οπτικοακουστικό 
υλικό. 

Έπειτα ασκείται καλοπροαίρετη 
κριτική των εργασιών από τους 
μαθητές και έτσι δημιουργείται γό-
νιμος διάλογος. 

Γίνεται επίσης συνήθως και μία 
σύντομη συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και 
μία σύνοψη από τον δάσκαλο στο τέλος σχετικά 
με ότι έχουν μάθει από την ομαδική εργασία. 

Με τον τρόπο αυτό πιστεύουν ότι αναπτύσσουν 
το άτομο, αλλά ταυτόχρονα υπηρετούν και την 
κοινωνική αποστολή του σχολείου, που αποβλέ-
πει στο να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να 
εισέλθουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή ως 
ενήλικοι.

Πληροφόρηση - ενημέρωση του πολίτη

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Το να λες πράγματα που 
πιστεύεις σε ανθρώπους 
που δεν τα πιστεύουν, 
είναι χάσιμο χρόνου!

Το να λες πράγματα που 
δεν πιστεύεις σε ανθρώ-
πους που τα πιστεύουν, 
είναι πολιτική καριέρα.

Η ωριμότητα εμφανίζεται 
όταν αρχίζουμε να

ανησυχούμε περισσότερο 
για τους άλλους, παρά

για τον ευατό μας.

Αναπόφευκτα οι λαοί πρέπει να 
προχωρήσουν, να οργανώσουν 
και να ισχυροποιήσουν όσο ποτέ 
τη θέση τους. Ήλθε η εποχή για
την ολοκλήρωση της δημοκρατίας 
με τη συντεταγμένη συμμετοχή 
των πολιτών κάθε κοινωνίας 
καθημερινά και παντού. 

Ο Θεός δεν είναι μέσα σε αυτά
που ονειρευόμαστε. Είναι μέσα
σε αυτά που κάνουμε. Οπότε
μην ονειρεύεστε άλλο. Κάντε.
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Στην κάθε χώρα, το κράτος, η αυτοδιοί-
κηση, οι σύλλογοι και οι πολίτες, εφ’ όσον 
λειτουργούν αναλαμβάνουν δικαιώματα 
και υποχρεώσεις. 

Εάν κάποιος από τους παραπάνω φορείς 
της χώρας δεν ανταποκρίνεται στις υπο-
χρεώσεις του, επιβαρύνει οικονομικά και 
δυσκολεύει λειτουργικά άλλους φορείς και 
ιδιαίτερα τους πολίτες.

Τότε τα δικαιώματα που έχει π.χ. ο πο-
λίτης μειώνονται και χάνουν την αξία τους, 
γιατί υποχρεώνεται να καλύψει ανάγκες ή 
να ασχοληθεί για να ανταποκριθεί σε προ-
βλήματα που του δημιουργούν οι άλλοι 
φορείς.

Για να μην χάνεται λοιπόν το εισόδημα 
των πολιτών, το κράτος και η αυτοδιοί-
κηση θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να 
δαπανούν χρήματα για να προλαβαίνουν ή 
να αποκαθιστούν το χαμένο εξ’ αιτίας τους 
εισόδημα των πολιτών. 

Τις δαπάνες αυτές του κράτους και της 
αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και απο-
κατάσταση ζημιών προς τον πολίτη θα 
ονομάζουμε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ των 
πολιτών. 

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα παρακά-
τω׃ 

1. Ατυχήματα από πλημμελή κατασκευή 
κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι, πεζοδρόμια, 
πλατείες, δημόσια ή αυτοδιοικητικά κτίρια, 
κλπ) ή από κακή χρήση, η συντήρησή τους 
επιβάλλεται στον αρμόδιο φορέα για άμε-
ση αποκατάσταση της υλικής, σωματικής ή 
άλλης ζημίας που προξενήθηκε στον πολίτη 
και με ειδική διαδικασία ή εντός τριμήνου, 
πλήρη αποζημίωση μετά από απόφαση 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, άλλως δικαιώνε-
ται αυτοδικαίως το αίτημα του πολίτη.

 2. Καθυστερημένη ή πλημμελής αντα-
πόκριση των φορέων του κράτους ή της 
αυτοδιοίκησης, για την δραστηριοποίηση 
του πολίτη, πέραν του χρονικού ορίου που 
πρέπει να προβλέπεται από Νόμο, υποχρε-
ώνει τους υπεύθυνους φορείς να αποζημι-
ώνουν τον πολίτη (χαμένες εργατοώρες, 
ζημίες από την καθυστέρηση) εντός τρι-
μήνου, μετά από απόφαση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ, άλλως δικαιώνεται αυτοδικαίως 
το αίτημα αποζημίωσης του πολίτη. 

3. Για ζημίες στην υγεία του πολίτη, οι 
οποίες μετά από επιστημονική γνωμάτευ-
ση, προέρχονται από αμέλειες των φορέων 
(μόλυνση αέρος, νερού, ηλεκτρομαγνητικές 
κλπ. ενέργειες, εγκεκριμένη από τους φορείς 
κυκλοφορία επιζήμιων ουσιών σε φάρμακα, 
τρόφιμα κλπ, επικίνδυνων για ατύχημα κα-
τασκευών, μηχανημάτων, παιχνίων κλπ). Ο 
φορέας του κράτους ή της αυτοδιοίκησης, 
υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση της 
ζημίας και αποζημίωση εντός τριμήνου μετά 
από απόφαση αρμόδιας Κοινωνικής Επιτρο-
πής, άλλως δικαιώνεται άμεσα και αυτοδί-
καια το αίτημα του πολίτη. 

Ο υπεύθυνος φορέας στη συνέχεια μπο-
ρεί να καλύψει τις δαπάνες του καταγγέλο-
ντος τον δράστη του ατυχήματος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Κοινωνικό
εισόδημα

Είστε εργοδοτης; έτσι θα κάνετε
το προσωπικό σας ευτυχισμένο

Σκέψεις και θέσεις μπροστά στην ώριμη ηλικία

Δεν υπάρχει πατριωτισμός χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, 
ούτε κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς πατριωτισμό

Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης μπορεί να προσελκύσει 
νέους υπαλλήλους αλλά και να ενισχύσει το ηθικό 
των εργαζομένων που ήδη απασχολούνται στην 
εταιρεία του, προσφέροντάς τους διάφορες παρο-
χές στον χώρο εργασίας (όπως ενίσχυση της οικο-
νομική τους ασφάλειας αλλά και ιατρική κάλυψη). 

Πιο αναλυτικά: 
1 Προστατεύστε την υγεία των εργαζομένων 

σας Στον τομέα της υγείας, υπάρχουν τρεις βασι-
κοί τύποι ασφάλισης που μπορούν να παρέχουν οι 
εργοδότες στους εργαζόμενούς τους για να παρα-
μείνουν υγιείς: ιατρική, οδοντιατρική και ασφάλιση 
για την όραση. 

- Συνήθως, οι εργοδότες προσφέρουν 
περισσότερες από μία επιλογές στους 
εργαζόμενους όσον αφορά στην ιατρι-
κή περίθαλψη. 

- Η οδοντιατρική ασφάλιση δίνει 
την δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο οδοντιάτρων το 
οποίο παρέχει μειωμένες τιμές.

 - Συνεργασία της επιχείρησης με οφθαλμιά-
τρους. Η επιχείρηση μπορεί να παρέχει στους ερ-
γαζόμενους προγράμματα που περιλαμβάνουν εξε-
τάσεις ματιών, γυαλιά, κλπ. 

2. Προστατεύστε το εισόδημα των εργαζομένων 
σας Η ασφάλιση αναπηρίας και προστασίας εισο-
δήματος και η ασφάλεια ζωής είναι δύο σημαντικοί 
τρόποι για να βοηθήσει ο εργοδότης τους εργαζό-

μενους. Πιο αναλυτικά: 
3. Προετοιμάστε τους υπαλλήλους σας για τη 

συνταξιοδότηση Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα 
αποταμίευσης μπορούν να βοηθήσουν το προσω-
πικό σας στο μέλλον. Είναι ένας από τους καλύτε-
ρους τρόπους για να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμε-
νοί σας καταφέρνουν να εξοικονομήσουν χρήματα. 

4. Προστατεύστε τις αποταμιεύσεις των εργαζο-
μένων σας Χωρίς κανένα κόστος, μπορείτε να προ-
σφέρετε εργαζόμενους την επιλογή να επιλέξουν και 
άλλες παροχές, προκειμένου να προστατεύσουν τις 
αποταμιεύσεις τους σε περίπτωση σοβαρών ιατρι-

κών προβλημάτων. - Η ασφάλιση ατυ-
χημάτων παρέχει άμεσες πληρωμές σε 
εργαζόμενους. - Η ασφάλιση για καρκί-
νο παρέχει επίσης άμεσες πληρωμές για 
τη θεραπεία. - Η ασφάλιση για κρίσιμες 
ασθένειες προσφέρει προστασία στον 
εργαζόμενο, αν για παράδειγμα υποστεί 

εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή.
 5. Εκπαιδεύστε το εργατικό δυναμικό σας ώστε 

να μπορεί να επωφεληθεί από τις παροχές Μπο-
ρείτε να κάνετε τη διαδικασία εγγραφής εύκολη 
και βολική επιλέγοντας ένα  πάροχο που προσφέ-
ρει εκπαιδευτικό υλικό, προσωπική εξυπηρέτηση 
και συνεχή υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, το 
προσωπικό σας θα έχει όλα όσα χρειάζεται για να 
επιλέξει τις παροχές εκείνες που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ανάγκες του

Ο ηλικιωμένος άνθρωπος είναι ο βασιλιάς του πα-
ρελθόντος του, ο νικητής της ζωής. Ταυτίζεται σε 
υπερβολικό βαθμό, με βιώματα, εμπειρίες, ψυχισμό.

Προς θεού, μην ξεγράφετε τους ηλικιωμένους. Όχι 
μόνο είναι ικανοί για πράγματα που δεν μπορούν να 
κάνουν οι νέοι, αλλά σε λίγα χρόνια θα είναι η κυρίαρ-
χη δύναμη στον πλανήτηᴉ Η σύγκρουση των γενεών 
προμηνύεται σφοδρή και η έκβασή της αβέβαιη.

Για να μην περιθωριοποιηθούν οι ηλικιωμένοι είναι 
ανάγκη να μένουν στο οικείο περιβάλλον και να απο-
φύγουν τον ιδρυματισμό.

Η επιμήκυνση του εργασιακού βίου, που έχει ως 
αποτέλεσμα τη συμμετοχή των εκπροσώπων της 
τρίτης ηλικίας στην παραγωγική διαδικασία, δεν έχει 

μόνο οικονομική διάσταση. Πολλοί υποστηρίζουν ότι 
με την επιμήκυνση του εργασιακού βίου θα ανακου-
φιστούν δημοσιονομικά τα ασφαλιστικά ταμεία έτσι 
ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των παροχών που έχουν να καλύψουν.

Η τρίτη ηλικία διαθέτει συσσωρευμένη την εμπειρία 
της ζωής και αυτήν την εμπειρία δεν μπορούμε να την 
αποτιμούμε μόνο οικονομικά.

Αποτελεί ένα κοινωνικό κεφάλαιο στο οποίο μπο-
ρούμε να επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε μια 
κοινωνία συνοχής, όπου όλοι, με τις εμπειρίες τους, 
έχουν θέση και ρόλο. 

ΕΜΜ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, ΙΑΤΡΟΣ

Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν τον 
εαυτό τους υπέρμαχο της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης, αλλά δεν πιστεύουν 
στα σύνορα, σε πατρίδες και από την 
άλλη κάποιοι που δηλώνουν πατριώ-
τες αλλα δεν έχουν πρόβλημα με το 
ξεπούλημα βασικών υποδομών. 

Ούτε οι πρώτοι που πρεσβεύουν 
τα ίδια με τις πολυεθνικές στην ουσία 
παρά τις φαντασιώσεις τους είναι κοινωνικοί αγωνι-

στές, ούτε οι δεύτεροι πατριώτες. Ο 
πραγματικός πατριώτης είναι κοινωνι-
κός αγωνιστής και το αντίστροφο. 

Ο πραγματικός πατριώτης θέλει το 
λαό κυρίαρχο στο σπίτι, στην πατρίδα 
του και να ελέγχει τον πλούτο του. Ο 
πραγματικός κοινωνικός αγωνιστής 
θέλει όλοι οι λαοί να έχουν σπίτια, δη-
λαδή πατρίδες. 

Μελίνα Κονταξή

«ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» 

ΚΟΙΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο,ΤΙ ΠΡΑΞΕΙΣ,
ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΟΙΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

Μπορεί το ψηφιακό κράτος
να είναι πελατειακό;

Στην Ελλάδα λειτουργούν σε 
δημόσια ιδρύματα ερευνητικά κέ-
ντρα όλων των δραστηριοτήτων 
και μάλιστα είναι υψηλού επιστη-
μονικού επιπέδου. 

Για την τεχνολογία τροφίμων, 
για τον πρωτογενή τομέα, για τα 
ορυκτά και την υποθαλάσσια ζωή, 
για υφάσματα, για αυτοκίνητα και ιπτάμενα, για πα-
ροχές υπηρεσιών, για την ιατρική, κλπ. κλπ. κλπ.

 Ίσως μερικές χιλιάδες ερευνητές αμειβόμενοι 
από το Δημόσιο προσφέρουν τις ευρεσιτεχνίες 
τους. Που τις προφέρουν; 

Σε αυτούς που έχουν πλούτο να διαθέσουν και 
πληρώνουν για συγκεκριμένες έρευνες είτε το 
ίδρυμα νόμιμα είτε τους ερευνητές κρυφά. 

Ο πολίτης που ενδιαφέρεται να έχει μια συ-
γκεκριμένη τεχνογνωσία στην επιχείρησή του αν 
φθάσει στους αρμόδιους να τον συζητήσουν σο-
βαρά, το πιθανότερο είναι να τον διώξουν με τα 
λεφτά που θα του ζητήσουν νόμιμα ή παράνομα. 
Γιατί δεν θα μπορεί να τα διαθέσει. 

Ποιον θα διώξουν; Μα αυτόν που συνεισφέρει 
στον μισθό τους. 

Αλήθεια σε ποιον ανήκουν όλες αυτές οι ανα-
καλύψεις; Ποιος τις κατοχυρώνει επ’ ωφελεία του 
και γίνεται κάθε έρευνα δημιουργίας νέων προϊ-
όντων μετά από πρόταση κάθε ενδιαφερομένου; 
Ή πως γίνεται; Είναι στοχευμένες σε πραγματικές 
ανάγκες γενικές ή προσωπικές;

 Σε κάθε περίπτωση όμως οι έρευνες γίνονται, 
τα συμπεράσματα καταγράφονται και οι εφευρέ-
σεις εξ αυτών πρέπει να είναι αποκλειστικά του 
Ιδρύματος (ή γενικότερα του Κράτους).

Το Κράτος λοιπόν πρέπει να πληροφορεί τους 

ενδιαφερόμενους πολίτες του και 
να έχει στη διάθεσή τους όχι μόνο 
τυχόν έτοιμες εφευρέσεις, αλλά 
και τους ίδιους ερευνητές αν χρει-
ασθεί να ερευνήσουν για να δημι-
ουργήσουν ένα προϊόν. 

Και βέβαια όλα αυτά δεν είναι 
δυνατόν να γίνονται χώμα. Μπορεί 

κάθε πολίτης να δικαιούται να λαμβάνει από το 
Κράτος μια εφεύρεση, αλλά το Κράτος πρέπει να 
πληρώνεται. 

Το κρατικό Ίδρυμα λοιπόν με ευκολίες πληρω-
μής 3-10 ετών μπορεί να παραδίνει μία εφεύρεση 
για την αξιοποίησή της και μόνο από την εταιρεία 
(πολίτη) που την πήρε. 

Αν όμως εντός 2-3 ετών δεν έχει υλοποιηθεί η 
αξιοποίησή της, η αξία της εφεύρεσης καταβάλλεται 
άμεσα και αν έχει δοθεί σε τρίτους (ίδια ή ελαφρώς 
αλλαγμένη) επιβάλλονται πολύ βαριά πρόστιμα (άλ-
λωστε δεν υπάρχει κίνητρο σε αυτή τη διαδικασία να 
δώσει την εφεύρεση σε τρίτους). Η τεχνολογία είναι 
πολύ μακριά από τον άνθρωπο της καθημερινότητας 
ο οποίος θέλει να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά. 

Ας αναλογιστούμε όμως ότι χωρίς αυτήν δεν 
αναπτύσσονται ούτε προστατεύονται τα πάσης 
φύσεως προϊόντα. Η τεχνολογία επιβάλλεται να 
γίνει επισκέψιμη από τον βιοτέχνη, το γεωργό, τον 
βοσκό, τον βιομήχανο και όλους τους πολίτες που 
εργάζονται δημιουργικά.  

Επιβάλλεται να απαιτήσουμε από το Κράτος την 
απελευθέρωση με σύνεση της τεχνολογίας και 
των εφευρέσεων για να υπάρξει μια πραγματικά 
πλατιά κοινωνική ανάπτυξη προς όφελος όλων. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ

Η ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση παρέμεινε πολύ 
περισσότερο ηλεκτρονικές 
εφαρμογές και πολύ λιγό-
τερο διακυβέρνηση της τε-
χνολογίας. Ακριβώς το ίδιο 
επαναλαμβάνεται και τώρα: 
εξαγγέλονται έξυπνες πό-
λεις, ψηφιοποίηση αρχείων του κράτους για ταχύ-
τερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ψηφιοποίηση των 
ΚΕΠ, υποθαλάσσια καλώδια στα ελληνικά νησιά 
και ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων. Η Βίβλος 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού που τα περιλαμβάνει 
όλα αυτά είναι, μάλιστα, σύμφωνα με τους συντά-
κτες της, η ψηφιακή στρατηγική της χώρας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους Ο ψηφι-
ακός μετασχηματισμός του κράτους είναι, όμως, κάτι 
ποιοτικά και ποσοτικά διαφορετικό από το άθροι-
σμα των προηγούμενων τεχνολογικών εφαρμογών. 
Πρέπει να υπακούει σε συγκεκριμένες αρχές, όπως 
είναι οι ίσες ευκαιρίες των πολιτών απέναντι στη νέα 
ψηφιακή πραγματικότητα ανεξαρτήτως χρώματος, 
φύλου, εισοδήματος και θρησκείας. Μα, για να γίνει 

αυτό, ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός του κράτους προϋπο-
θέτει αλλαγές στην οργάνωση 
και λειτουργία του κι όχι την 
διατήρηση των υφιστάμενου. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
του ελληνικού κράτους δεν θα 
μπορέσει, ποτέ, να επιτευχθεί 

εάν δεν καταφέρουμε ζωτικά πλήγματα στον βασικό 
του εχθρό, τον πελατειασμό και την αναξιοκρατία. 
Ο πελατειασμός υπονομεύει και ακυρώνει τις ευ-
εργετικές συνέπειες του ψηφιακού κράτους, αφού 
επιδιώκει την αναξιοκρατία, την ανισότητα των ευ-
καιριών, τον διχασμό και την κοινωνική ένταση.

Δεν αρκούν, λοιπόν, οι ψηφιακές εφαρμογές, 
για να συντελεστεί το ψηφιακό άλμα. 

Μεταρρύθμιση, δε, δεν συνιστούν κάποιες δια-
κηρύξεις ή τεχνικά δελτία έργων. Μεταρρύθμιση 
συνιστά η αλλαγή του τρόπου λήψης απόφασης, 
η δημιουργία μιας πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης, 
η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, η διαφα-
νής και παραγωγική σχέση του δημόσιου με τον 
ιδιωτικό τομέα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

Οικονομική ενημέρωση
των πολιτών

Ανύπαρκτος
εσωτερικός έλεγχος 

υπηρεσιών
του κράτους

Επειδή οι πολίτες ως ιδιοκτήτες των χρημά-
των τους δικαιούνται να γνωρίζουν που διατί-
θενται τα χρήματα που εισφέρουν στο Κρά-
τος, απαιτούμε: 

1) Εις τα εκκαθαριστικά σημειώματα της 
Εφορίας όπου αναγράφεται το ποσό που πρέ-
πει να πληρώσει ο κάθε πολίτης, να υπάρχει 
ανάλυση σε ποια Υπουργεία κατανέμονται οι 
όποιες πληρωμές του πολίτη. 2) Τα Υπουργεία 
να δημοσιεύουν (μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ) καθένα ξε-
χωριστά όλες τις πληρωμές των πολιτών, που 
εισέπραξαν και αναλυτικά σε τι δαπάνες τους 
καταναλώθηκαν τα χρήματα αυτά. 

3) Όλα τα έσοδα κάθε Υπουργείου από 
δάνεια ή άλλες μεταφορές να αναγράφονται 
αναλυτικά με άμεση ανάλυση σε ποιες δράσεις 
διατέθηκαν τα έσοδα αυτά.

Η διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών θα 
εδραιώσει την αξιοπιστία και την Δημοκρατία. 

Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών διαπί-
στωσε ότι ο εσωτερικός έλεγχος στην κρατική 
μηχανή είναι ανεπαρκής, αναποτελεσματικός ή 
και ανύπαρκτος, σύμφωνα με σχετική έκθεση. 
Στα συμπεράσματα της έκθεσης διαπιστώνεται 
ότι οι περισσότερες από τις υφιστάμενες μονά-
δες εσωτερικού ελέγχου των υπουργείων υπο-
λειτουργούν λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού 
κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού 
και ότι σε ορισμένα υπουργεία/υπηρεσίες/ ορ-
γανισμούς δεν λειτουργούν καθόλου τέτοιες 
μονάδες, γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρα-
σμα ότι ο έλεγχος που ασκείται από τις υφιστά-
μενες μονάδες δεν είναι επαρκής και αποτελε-
σματικός ή είναι ακόμη και ανύπαρκτος. 

Διατυπώνει τη θέση ότι η μέχρι τώρα απου-
σία, καθώς και η μη σωστή εφαρμογή του 
μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια 
υπηρεσία, στην ευρύτερή της έννοια, διαιώνι-
ζε τα κρούσματα διαφθοράς, για αυτό και η 
Επιτροπή αναμένει αναθεώρηση όλου του συ-
στήματος του εσωτερικού ελέγχου θα αντιμε-
τωπιστούν και θα παταχθούν στη ρίζα τους τα 
φαινόμενα διαφθοράς.

 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει: 
«Ένα ιδιαίτερο σώμα ορκωτών ελεγκτών να 
υπάρχει για να ελέγχει τους ελεγκτές». 

Μ.Κ.Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πρέπει κάποτε στην Ελλάδα 
να ψηφιστεί ένα νόμος
ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

Καθαρό πράγμα δεν είναι
ότι δεν επλύθη, αλλά ότι 
δεν ελερώθη

Δημήτρης Καμπούρογλου

Αν φοβάσαι, να μην
το κάνεις. Αν το κάνεις, 

να μη φοβάσαι.

Τζένγκινς Χαν
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Οι εκλογείς, ως άτομα, δεν 
εμπιστεύονται καθ’ ολοκληρίαν 
ούτε αναθέτουν κατ’ επανάληψη 
και επί μακρόν τη διαχείριση του 
συνόλου των προβλημάτων τους 
σε ορισμένα πολιτικά κόμματα. 
Τα πολιτικά κόμματα δεν διαθέ-
τουν επεξεργασμένες προγραμ-
ματικές προτάσεις και δεν έχουν 
ακόμα εκπονήσει ολοκληρωμένες 
πολιτικές, τόσο για την αξιοποίη-
ση και την ανάγκη κοινωνικής δι-
άχυσης των νέων ευκαιριών, όσο 
κυρίως για την αντιμετώπιση των 
νέων προβλημάτων της οικολογι-
κής κρίσης, των διατροφικών και 
άλλων κινδύνων, καθώς και των 
νέων τύπων κοινωνικής ανισότη-
τας και αποκλεισμού που έχουν 
εμφανιστεί.

 Η διαιώνιση των πολιτικών 
κομμάτων ως οργανωμένες δι-
απλεκόμενες πραγματικότητες, 
έχει ως αποτέλεσμα να μετα-
βάλλονται τα κόμματα αυτά, 
σε κλειστές γραφειοκρατικές 
δομές, σε μη αντιπροσωπευτικά 
σύνολα, εν τέλει σε σχετικά αυ-
τονομημένους έναντι των μελών 
τους, ισχυρούς μηχανισμούς.

 Η Δημοκρατία χρειάζεται 
κόμματα.

1. Καθιέρωση «ανοικτών προ-
κριματικών εκλογών».

 2. Διαδικασίες διευρυμένων 
κομματικών δημοψηφισμάτων. 
Στόχος είναι η συμμετοχή σε 
σημαντικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων από το κόμμα, αλλά 
και οι υποψήφιοι σε εκλόγιμες 
θέσεις στις κομματικές λίστες 
και στα κομματικά αξιώματα, να 
προτείνονται και να ψηφίζονται 
όχι μόνο από τα μέλη, αλλά και 
από ενδιαφερόμενους οπαδούς. 

3. Το κόμμα συναποτελείται 
από «ενεργά μέλη», δραστή-
ριους υποστηρικτές και ενδια-
φερόμενους συνομιλητές. Τα 
μέλη, οι υποστηρικτές και οι 
συνομιλητές, θεωρούνται ως 
το πλέον σημαντικό κεφάλαιο 

ενός κόμματος. Αυτό το κόμμα 
μπορεί να χαρακτηριστεί ΚΟΜ-
ΜΑΔΙΚΤΥΟ. Μόνο τότε μπορεί 
να συγκροτηθεί ένας απευθείας 
διάλογος με την κοινωνία και να 
λειτουργήσουν δημοκρατικές 
συμμαχίες κόμματος - πολιτών. 

4. Για σημαντικά θέματα, τα 
κομματικά μέλη αποφασίζουν 
απευθείας, χωρίς την παρέμβα-
ση νόμιμων αντιπροσώπων. 

Το κόμμα-δίκτυο δεν είναι 
προσηλωμένο στα συμφέροντα 
μιας ορισμένης τάξης.

Το «κόμμα-δίκτυο» απευ-
θύνεται σε όλο το φάσμα του 
εκλογικού σώματος για να πε-
τύχει μια δημοκρατική συνερ-
γασία όλων των πολιτών. Τότε 
το κόμμα-δίκτυο φέρνει σε συ-
νεννόηση τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, δρομολογεί και επικυρώ-
νει λύσεις συναινετικά και ευρύ-
τερα αποδεκτές, τότε αυτός ο 
τύπος κόμματος δεν δικτυώνει 
απλώς την κοινωνία πολιτών 
με το κόμμα, αλλά την κοινω-
νία πολιτών με την πολιτική. 
Αναμφίβολα ένας τέτοιος τύπος 
κόμματος-δικτύου, θα περιόριζε 
την κομματική αποξένωση και 
θα ενίσχυε τη δημοκρατία.

Ανεβαίνει το ΑΕΠ, κατεβαίνει το ΑΕΠ, το έλλειμμα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, κοκ. 
Όλα μετριούνται με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊ-
όν μιας χώρας. Αποτελεί όμως τον καταλληλότερο δείκτη 
προόδου μιας χώρας; Μήπως θα πρέπει να αντικαταστα-
θεί με έναν άλλον ο οποίος να αποτυπώνει πιο ουσιαστικά 
στοιχεία ευημερίας των κατοίκων μιας χώρας και όχι συνο-
λικά της οικονομίας της; 

Ο Δείκτης Κοινωνικής Ευημερίας, από την άλλη, μετρά 
άλλα στοιχεία όπως η πρόσβαση σε τροφή, πόσιμο νερό, 
στέγη, ασφάλεια, η βασική εκπαίδευση, δομές υγείας, αν-
θρώπινα δικαιώματα, ελευθερία επιλογών, διακρίσεις, πρό-
σβαση σε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση κτλ. 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) παρουσίασε το νέο δείκτη στόχος του οποίου εί-
ναι να μετρά την ευημερία των πολιτών και τις συνθήκες 
διαβίωσής τους.

Ο νέος δείκτης θα περιλαμβάνει έντεκα παράγοντες: κα-
τοικία, εισόδημα, εργασία, κοινωνικές σχέσεις, εκπαίδευ-
ση, περιβάλλον, διακυβέρνηση, υγεία, γενική ευαρέσκεια, 
ασφάλεια και ισορροπία μεταξύ οικογένειας και εργασίας.

 Ο δείκτης του ΟΟΣΑ θα επιτρέπει στους πολίτες των 34 
χωρών να συγκρίνουν τις χώρες μεταξύ τους «σύμφωνα 
με τα κριτήρια που θεωρούν σημαντικά για τη ζωή τους». 
Στην 34η θέση η Ελλάδα όσον αφορά τον Δείκτη Κοινω-
νικής Ευημερίας.

Από το κόμμα περιχαρακομένων 
μελών στο «κόμμα-δίκτυο»

Δείκτης κοινωνικής
ευημερίας

Πρόταση: Άτυπες
προκριματικές εκλογές

Τι είναι οι
προκριματικές

εκλογές;

«Η ηθική
είναι η πιο χρήσιμη αξία»

Εμείς οι πολίτες ας κάνουμε ένα εύκολο μι-
κρό βήμα για να καταγράψουμε ένα καινούρ-
γιο δρόμο που σταδιακά θα υποχρεωθούν να 
ακολουθήσουν τα κόμματα. 

Ας καθιερώσουμε άτυπες προκριματικές 
εκλογές. Δηλαδή ας δημιουργήσουμε ιστοσε-
λίδες στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, στις οποίες ο καθένας 
επωνύμως προεκλογικά θα προτείνει, με αι-
τιολόγηση υποψήφιους για κάθε κόμμα, στην 
Περιφέρεια που ζει. 

Μα θα μου πείτε και θα γίνε με αυτό; Θα 
γίνει κάτι σημαντικό.

 Θα επιτύχουμε την Δημόσια συζήτηση, τη 
σύγκριση προσώπων που υποδεικνύουν οι πολί-
τες με αυτά που υποδεικνύουν οι εξουσίες των 
κομμάτων και θα μπορούμε μέσα από τις άτυπες 
αυτές συζητήσεις να αξιολογούνται τα πρόσω-
πα, τα οποία θα διαχειρίζονται το μέλλον μας. 

Και αν οι επιλογές των κομμάτων είναι επι-
τυχημένες θα είμαστε ευτυχείς, αν όμως δεν 
είναι θα ξεμπροστιάσουμε τα κόμματα με την 
ελπίδα να διορθωθούν. 

Δημ. Ηλιάκης

Οι περισσότεροι βουλευτές είναι επιλεγ-
μένοι από την εύνοια των Αρχηγών και όχι 
εκλεγμένοι με τη θέληση τού Λαού. Αποτε-
λούν μια άρχουσα πολιτική τάξη, η οποία 
ανανεώνει μόνη της τη σύνθεσή της, με μια 
ερμητικά κλειστή, για τούς ψηφοφόρους, δι-
αδικασία σκοπιμοτήτων.

Η κοινωνία μας διαθέτει μεγάλη παρα-
καταθήκη ικανών ατόμων, με συγκρότηση 
υψηλού επιπέδου, με γνώσεις, φαντασία, 
έμπνευση, ενόραση, και κυρίως προβλεπτι-
κότητα και σεβασμό για τα συμφέροντα τού 
Λαού. Παραμένουν, όμως, εκτός πολιτικής, 
διότι οι εν ενεργεία πολιτικοί, φοβούμενοι τη 
σύγκριση, αποτρέπουν την ανάμειξή τους.

Απαιτούνται, επομένως, σαφείς συνταγ-
ματικές δεσμεύσεις των κομμάτων, να ανα-
θέτουν την προεπιλογή των υποψηφίων 
βουλευτών στα κομματικά μέλη τους και 
τους φίλους του κόμματος με διαδικασίες 
ελεγχόμενες από τις δικαστικές αρχές. Αυτό 
εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, σε κάποιες 
χώρες της οποίας μπαίνουν και οι απερχό-
μενοι βουλευτές στις διαδικασίες ανάδειξης 
των Υποψηφίων.

Οι προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη 
των υποψηφίων βουλευτών συμβάλλουν πολ-
λαπλά στη βελτίωση της πολιτικής μας ζωής.

Είναι προφανές ότι οι ισχύουσες διαδικασί-
ες είναι προσβλητικές για τούς Έλληνες ψη-
φοφόρους και πρέπει να τις ανατρέψουμε.

Μη βαδίζεις μπροστά μου,
γιατί μπορει να μη σε 

ακολουθήσω. Μη βαδίζεις 
πίσω μου, γιατί μπορεί

να μη σε οδηγήσω.
Βάδιζε πλάι μου και γίνε 

σύντροφός μου.
Αλμπέρ Καμί

Πρέπει να αποφεύγεται με 
κάθε τρόπο και να κόβεται 
διά πυρός και σιδήρου και
με κάθε τρόπο «από το σώμα 
η ασθένεια, από την ψυχή 
η αμάθεια, από την κοιλιά η 
πολυτέλεια, από την πόλη η 
εξέγερση, από την οικογένεια 
η διχόνοια και από όλα
η έλλειψη μέτρου.

Πυθαγόρας Σάμιος

Κάθε αλήθεια περνάει
από τρία στάδια.
Πρώτα γελοιοποιείται,
μετά βρίσκει σφοδρή
αντίδραση και στο τέλος
θεωρείται αυτονόητη

Άρθουρ Σοπενχάουερ
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Όταν λέμε π.χ. ελεύθερη αγορά δεν μπορού-
με να δεχτούμε ότι καθένας μπορεί να κάνει ότι 
θέλει όπως θέλει, και να προσδοκούμε, ότι αν 
παρανομεί θα τιμωρηθεί και τους διώκτες του θα 
τους κάνουμε ήρωες. 

Για να παράγουν κοινωνικά αποτελέσματα όλες 
οι δραστηριότητες πρέπει να γίνουν αποδεκτοί με-
ρικοί βασικοί κανόνες και ενδεικτικά παραθέτουμε.

 1) Η ανωνυμία των ιδιοκτητών, διαφόρων 
μορφών εταιρειών πρέπει να καταργηθεί, τουλά-
χιστον ως ανεξήγητη. 

2) Οι τράπεζες και άλλες χρηματοδοτικές εται-
ρείες πρέπει να είναι συνυπεύθυνες, για την απο-
πληρωμή των δανείων τους, διότι πρώτον είναι μία 
επαγγελματική επιλογή τους και δεύτερον πρέπει 
να ενεργούν με συμπαράσταση στον δανειολήπτη, 

για να είναι ικανός να τους επιστρέψει τα δάνεια. 
3) Για την υγεία της ανθρωπότητας και την επι-

βίωση όλων των λαών, οι μεταφορές φρέσκων 
προϊόντων, πρέπει να μεταφέρονται στις κεντρι-
κές αγορές κατανάλωσης άμεσα και δωρεάν , με 
συνεισφορά Διεθνούς Οργανισμού. 

4) Αντί βοηθημάτων σε φτωχότερους λαούς 
να παρέχονται εκπτώσεις επί των τιμών των αγα-
θών και τεχνογνωσία παραγωγικής δημιουργίας. 
Έτσι θα απεξαρτητοποιηθούν από την αρρώστια 
της επαιτείας. 

5) Πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή νό-
μων κατά του Αθέμιτου Ανταγωνισμού, με έλεγ-
χο της πηγής των κεφαλαίων, της παραπλανητι-
κής διαφήμισης, της κάτω του κόστους πώλησης, 
της φορολόγησης ανάλογα της πολυτέλειας, την 

καθιέρωση ελάχιστης τιμής κλπ. 
6) Ο Ανταγωνισμός είναι παράνομος όταν γί-

νεται μεταξύ έστω και ελάχιστα διαφορετικών 
προϊόντων, χωρίς να αναδεικνύεται η ποιοτική 
διαφορά. Έτσι νεφελώδης ανταγωνισμός προ-
σφέρει φθηνότερες τιμές για ποιοτικά κατώτερα 
προϊόντα, με αποτέλεσμα να εκφυλίζεται συνε-
χώς η ποιότητα της ζωής. 

7) Οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρή-
σεις να έχουν την ίδια εύκολη πρόσβαση, στην 
πληροφόρηση, την τεχνογνωσία και την ίδια 
αντιμετώπιση νομικά και χρηματοδοτικά.

 Μέσα σε τέτοιες συνθήκες λειτουργίας, όλες 
οι δραστηριότητες ιδιωτικές, κοινωνικές και κρα-
τικές θα αναδείξουν τα κοινωνικά αποτελέσματα 
που παράγουν άμεσα ή έμμεσα.

Ελευθερία δεν σημαίνει ασυδοσία

Για μια παντοτινή ανάπτυξη
και ευημερία της κοινωνίας

Το Κράτος πρέπει να αποκαθιστά με δί-
καιους 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 πραγμα-
τικά αγοράς περιέχονται στις παρακάτω προ-
τάσεις:

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 παρά-
γονται, να έχουν μειωμένο συντελεστή φορο-
λόγησης. (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 Προξε-
νείο, να υποχρεούνται να δίνουν ακριβή και 
υπεύθυνη πληροφόρηση σε οποιαδήποτε 
επαγγελματική ενημέρωση της ζητηθεί. (Ση-
μείωση: Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δυνα-
τότητα δικής τους πληροφόρησης). 

4. Τα κρατικά κέντρα ερευνών (Πανεπι-
στήμια κλπ.) να προσφέρουν τις τεχνολογι-
κές τους γνώσεις και μελέτες επί πιστώσει 
και πληροφορίες δωρεάν στις μικρές επιχει-
ρήσεις. (Σημείωση: Οι μεγάλες επιχειρήσεις 
έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε παγκόσμια 
ερευνητικά κέντρα και πολλές διαθέτουν δικά 
τους εργαστήρια ερευνών).

 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 ανθρώ-
πινη σχέση πάνω στην οποία μπορεί να στη-
ρίζεται η συνεργασία τους. Εάν δεν υπάρχει η 
σχέση αυτή, το διαζύγιό τους (δηλαδή η από-
λυση) 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 ακρο-
αματικότητα, για να παρουσιάζουν οι μικρές 
επιχειρήσεις τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
τους. (Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυ-
νατότητα 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 κε-
φαλαίων θα γίνεται μόνο ως ποσοστό από τα 
κέρδη αν υπάρχουν. 

9. Τις νέες μικρές επιχειρήσεις όταν ξεκινούν, 
το Κράτος με ειδική αναπτυξιακή εταιρεία (θερ-
μοκοιτίδα) θα τις ανατρέφει (ειδικά όταν πρό-
κειται 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 δια-
θέτει μία ωφέλιμη και καλά μελετημένη πρό-
ταση και ένα κατάλληλο βιογραφικό. 

Το Κράτος πρέπει πρώτα να συμπαραστέ-
κεται στις νέες μικρές επιχειρήσεις, να ρισκά-
ρει μαζί τους και να τους συμπαραστέκεται με 
κάθε τρόπο. 

Δεν πρέπει να συμπαραστέκεται κατά προ-
τίμηση σε αυτούς που μπορούν και μόνοι 
τους να αναπτυχθούν.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της τελευταίας τεχνολογικής 
επανάστασης στις συνθήκες του καπιταλισμού: «Παλαιό-
τερα οι πλούσιοι χρειάζονταν τους φτωχούς για να γίνουν 
και να παραμείνουν πλούσιοι. Τώρα δεν τους χρειάζονται 
πλέον… Η σύγκρουση ανάμεσα στους πλούσιους και τους 
φτωχούς σήμαινε ότι οι μεν θα εξαρτιόταν από τους δε 
για μια ζωή. Αυτό ανταποκρίνεται όλο και λιγότερο στην 
πραγματικότητα... Αργοσβύνει εκείνη η συνέχεια που όχι 
μόνο καθιστούσε αναγκαία αλλά και δυνατή την αλλη-
λεγγύη. Αυτή η σχέση εξάρτησης η οποία βρισκόταν στη 
βάση όλων των μορφών ανισότητας μέχρι σήμερα, παύει 
να ισχύει… Οι πλούσιοι δεν χρειάζονται πλέον τους φτω-
χούς ούτε για να σώσουν τις ψυχές τους αλλά ούτε για 
να παραμείνουν πλούσιοι ή για να γίνουν πλουσιότεροι»

Στη καθημερινότητα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
τους, παρέχουν τις νόμιμες υπηρεσίες τους ή προϊόντα 
και τα ανταλλάσουν με το καθαρό χρήμα. Αυτό είναι η 
Πραγματική Οικονομία. Πόσο μεγάλο μέγεθος έχει μέσα 
στο σύνολο των Παγκόσμιων συναλλαγών; Μόνο το 1%.

Εάν θέλουμε να βάλουμε στην Πραγματική Οικονομία 
και τα Τραπεζικά δάνεια τα οποία είναι το 6% των Πα-
γκόσμιων συναλλαγών, τότε γνωρίζουμε ότι η Πραγματι-
κή Οικονομία είναι το 7% των Παγκόσμιων συναλλαγών. 

Όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές, δηλαδή το 93% των 
Παγκοσμίων συναλλαγών, είναι συμβόλαια και τίτλοι τα 
οποία κατέχουν οι Παγκόσμιοι Επενδυτές και έχουν υπό 
τη διαχείριση τους, το συσσωρευμένο Παγκόσμιο Χρήμα 
(Κρατών, Ασφαλιστικών Ταμείων, Ταμιευτηρίων, Ασφα-
λίστρων κινδύνων, κερδών επιχειρήσεων, κλπ) το οποίο 
διακινούν ως Διαχειριστές μισθοφόροι, ονομαζόμενοι 
«καρχαρίες» (hedge funds) ή γύπες (vulture funds) ή 
αρπακτικά (equity funds). Όλοι αυτοί βρίσκονται σε 
μόνιμη επιφυλακή, επιδιώκοντας να επωφεληθούν από 
τυχόν ξεπούλημα κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων. 
Στην κατάσταση αυτή, αλλοίμονο σε αυτόν ή την κοινω-
νία που βρίσκεται στην ανάγκη να ξεπουλήσει. Ή είναι 
άτυχος, ή επιπόλαιος, ή Κοινωνικός προδότης. 

Ένας διακρατικός νόμος για την φορολόγηση των 
Παραγώγων και των τιτλοποιήσεων ή τουλάχιστον ενός 
ποσοστού αυτών, θα άλλαζε την Παγκόσμια και Κρατική 
οικονομία προς όφελος των λαών.

Γιατί χειροτερεύει
η ζωή μας;

Οι μισθοφόροι κεφαλαίων

Καλύτερα να ανάψεις ένα κερί,
παρά να διαμαρτύρεσαι για το σκοτάδι.

Η ανάκαμψη της οικονομίας,
ΔΕΝ είναι θέμα οικονομικό.
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Συμβουλευτικά όργανα
τοπικής αυτοδιοίκησης

Το όραμα μιας νέας
αυτοδιοίκησης

Σε κάθε Δήμο ή Περιφέρεια υπάρχουν Κοινωνικοί Σύλ-
λογοι (Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Πολιτιστικοί, Γονέων 
και Κηδεμόνων κλπ.) και ίσως Επαγγελματικοί Σύλλογοι.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στους Κοινωνικούς 
Συλλόγους δραστηριοποιούνται εθελοντικά πολίτες που 
συνήθως χωρίς υστεροβουλίες και σκοπιμότητες θέλουν 
να προσφέρουν στον τόπο τους καθώς αντίστοιχα, πολίτες 
που δρουν στους τοπικούς Επαγγελματικούς Συλλόγους 
προσφέρουν στον τόπο τους μέσα από τη βελτίωση των 
επαγγελματικών τους συνθηκών. 

Οι πολίτες αυτοί είναι συνήθως εθελοντές που σημαίνει 
άνθρωποι της προσφοράς χωρίς να αποσκοπούν τουλάχι-
στον άμεσα να ωφεληθούν ή προσφέρουν μη περιμένοντας 
μια ανταπόδοση που σημαίνει ότι είναι περισσότερο αμερό-
ληπτοι αλλά και γνώστες πολλών θεμάτων της κοινωνίας. 

Αυτοί οι Σύλλογοι σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, 
στις εκλογές τους, όποτε τις κάνουν, μπορούν να ορίζουν 
ένα εκπρόσωπο τους για θέματα που αφορούν το Δήμο και 
ένα άλλο για θέματα που αφορούν την Περιφέρεια. 

Αυτοί οι εκπρόσωποι Συλλόγων με όμοιες δραστηριότη-
τες θα απαρτίζουν ένα κοινό συμβούλιο ανά δραστηριότη-
τα (π.χ. ένα Κοινωνικό Συμβούλιο και ένα Επαγγελματικό 
Συμβούλιο) το οποίο θα συζητά θέματα της αρμοδιότητας 
τους και θα εισηγείται στο ανάλογο Δημοτικό ή Περιφερει-
ακό Συμβούλιο. 

Έτσι οι τοπικές αρχές θα έχουν στη διάθεση τους επεξερ-
γασμένες κοινές προτάσεις προκειμένου να τις αξιολογή-
σουν και άμεσα να τοποθετηθούν αιτιολογημένα. 

Συμπερασματικά μέσα στους Συλλόγους τα νεότερα μέλη 
θα πρέπει να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της πείρας, του 
οράματος και της σκέψης που περικλείουν η ψυχή και το 
μυαλό των γερόντων και να το αξιοποιούν με σεβασμό στο 
πλαίσιο των Συλλόγων. 

Οι Σύλλογοι μπορούν αν θέλουν να συνεργαστούν, να 
προτείνουν χωρίς να ζητήσουν την άδεια κανενός.

ΝΕΟΙ - ΓΕΡΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ο πολίτης δεν είναι ένα εργαλείο που 
βελτιώνεται τεχνολογικά για να αποδώσει 
περισσότερο όσο και αν καλυτερέψουν οι 
τεχνικές υποδομές της κοινωνίας που ζει.

 Α ) Οι συνθήκες του επαγγελματικού 
του κλάδου στην κοινωνία που ζει πρέπει 
να ισορροπήσουν με τις συνθήκες του ίδιου 
κλάδου, σε άλλες κοινωνίες, για να μην εί-
ναι θύμα ή θύτης εκμετάλλευσης. 

Β) Οι συνθήκες της περιόδου γήρατος 
όχι μόνο δεν πρέπει να τον στέλνουν στο 
περιθώριο όπως σε διάφορα ΚΑΠΗ, αλλά 
παρέχοντάς του αυτά που τον στηρίζουν, 
πρέπει να ζει και να προσφέρει τις σκέψεις 
και τις εμπειρίες του στην κοινωνία και να 
συμμετέχει σε αυτήν, θεσμικά. 

Γ) Στις συνθήκες της εφηβικής περιόδου 
δεν μπορεί ο έφηβος να ζει στο περιθώριο 
της κοινωνίας θεατής και οπαδός, χωρίς 
να έχει καμία θεσμική συμμετοχή, χωρίς 
η γνώμη του να έχει απάντηση, χωρίς τα 
όποια όνειρά του να έχουν ένα καθαρό δρό-

μο έστω και δύσκολο.
Η τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να 

βλέπει κατάματα τον κάθε πολίτη και με κα-
θαρό βλέμμα. Δεν υπάρχει, για να αποφασί-
ζει ερήμην των πολιτών, αλλά θεσμικά μαζί 
με αυτούς και να αναλαμβάνει να υλοποιεί 
τις αποφάσεις αυτές. 

Οι εκλεγμένοι λοιπόν αντιπρόσωποι μόνο 
όταν συνεργάζονται θεσμικά με τους νέους, 
τους γέρους και τους επαγγελματίες, συντε-
ταγμένα με εκπροσώπους τους, μπορούν 
να δικαιώσουν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα πολιτικά κόμματα και τα τέκνα τους 
(Δήμαρχοι, Σύμβουλοι, κλπ.) δεν το επι-
θυμούν γιατί ένα μέρος της εξουσίας τους 
θα μεταβιβασθεί σε εκπροσώπους νέων, 
γέρων και επαγγελματιών και θα πρέπει να 
συμβιβασθούν σε ουσιαστικά δημοκρατικές 
διαδικασίες ξεχνώντας την εγωκεντρική συ-
μπεριφορά τους. Τότε μία ηθικά δικαιωμένη 
κοινωνία μπορεί ορεξάτα να αναπτυχθεί. 
Και μόνο τότε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

«ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΘΕΑΤΕΣ»

Μπορούν όμως με αποφασιστική δημοκρατική γενναιότητα 
να αποφασίσουν οι Δήμαρχοι και το Συμβούλιό τους να συ-
νεδριάζουν ουσιαστικά Δημόσια και όχι τυπικά Δημόσια όπως 
γίνεται μέχρι σήμερα. Μπορούν να έλθουν σε συμφωνία με 
τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι θα καλύπτουν εξ’ 
ολοκλήρου όλες τις συνεδριάσεις του κάθε Δημοτικού Συμ-
βουλίου.

 Έτσι ο πολίτης από το σπίτι του ή όπου αλλού, θα μπορεί 
να έχει προσωπική άποψη για κάθε σύμβουλο και για κάθε το-
ποθέτησή του όπως και για κάθε απόφαση του Συμβουλίου.

 Και δεν φτάνει αυτό. Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού 
σταθμού θα είναι διαθέσιμος να δέχεται τηλεφωνήματα από 
τους πολίτες με θέσεις και ερωτήματα των πολιτών για θέμα-
τα που συζητήθηκαν και ταξινομημένα να αναφέρονται στον 
Δήμαρχο ή αντιπρόσωπό του Δημόσια (στην διάρκεια της εκ-
πομπής), οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να απαντούν άμεσα 
και έτσι λήγει η δημόσια συνεδρίαση. 

Ίσως επικαλεσθούν κάποιοι ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να έρθουν στο Συμβούλιο. 

Ναι, ίσως να συμβαίνει πρακτικά αυτό, αλλά το κάθε θέμα 
ενδιαφέρει και άλλους πολίτες εκτός του άμεσα ενδιαφερόμε-
νου ή επωφελούμενοι ίσως άλλοι, επικαλεσθούν ότι οι συνε-
δριάσεις καταχωρούνται (έστω και κάποιες) στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. 
Ναι είναι κάπως καλό, αλλά η ουσία της Δημοκρατίας δεν 
είναι η Δημοσίευση των αποφάσεων, αλλά η διευκόλυνση της 
συμμετοχής των πολιτών. 

Διότι μόνο με ενημερωμένους πολίτες που συμμετέχουν 
μπορεί να δραστηριοποιηθεί καλύτερα και περισσότερο η 
κοινωνία των πολιτών και αυτή η συμμετοχή στα κοινωνικά 
δρώμενα είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση, η οποία μπορεί 
να δημιουργήσει ευτυχία και πλούτο στην κοινωνία. 

Δημήτρης Ηλιάκης

ο Όλες οι δράσεις μέσα σε κάθε συγκεκριμένη κοινωνία, 
είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες  και οι εκδηλώ-
σεις εμπεριέχουν την πείρα και την τοπική προοπτική που 
διαμορφώνουν το παρόν και κατευθύνουν τον τρόπο της 
τοπικής ανάπτυξης του μέλλοντος.

Είναι λοιπόν λογικό και ηθικό οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι ή 
Δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες για κάθε πρόγραμμα ή δράση 
ή απόφαση να υπακούν (άλλωστε εκτελεστικά όργανα της 
κοινωνικής σκέψης είναι) στην πλειοψηφική άποψη των πο-
λιτών για να κτίζεται το μέλλον όπως το θέλουν οι πολίτες 
για την τοπική κοινωνία τους. 

Με πολύ σεβασμό λοιπόν στις βαθιές εμπειρίες, προγραμ-
ματισμούς και οράματα των πολιτών, η τοπική εξουσία για 
κάθε σοβαρή παρέμβασή τους (δρόμους, τρόπο καθαριότη-
τας, οικολογία, επαγγελματικές υποδομές κλπ.) θα πρέπει να 
παίρνει την γνώμη των πολιτών και να σέβεται την γνώμη 
της πλειοψηφίας. 

Για τέτοια θέματα λοιπόν πρέπει οι πολίτες να κερδίσουν 
αφού πείσουν, τη συμμετοχή τους και η τοπική αρχή να 
στέλνει για τέτοιο θέμα συστημένα ερωτηματολόγια, με αξι-
όπιστο τρόπο και διαφάνεια και να υπακούει στην πλειοψη-
φιακή άποψη των πολιτών. 

Η τοπική αρχή μπορεί να το κάνει χωρίς δέσμευση αλλά 
συμβουλευτικά και η ίδια να σέβεται τον πολίτη χωρίς να 
χρειάζεται να της το υπαγορεύουν νόμοι ή το Σύνταγμα. 

Δημήτρης Ηλιάκης

Ανοικτές συνεδιάσεις
στην τηλεόραση

Τοπικά δημοψηφίσματα

Σε θέματα συνείδησης,
ο κανόνας της
πλειοψηφίας 
δεν ισχύει.

Ο Θεός δεν έχει 
ευθύνη, όταν έχουμε 
ελευθερία επιλογής.

Πρέπει να είναι
ο ίδιος ο λαός
πολύπλευρα
αντιπροσωπευτικά
παρών σε όλα
και όχι μόνο οι 
πολιτικοί 
αντιπρόσωποι, διότι 
όταν τους αφήνει 
ο λαός μόνους, 
γίνονται ανίσχυροι 
και ευάλωτοι 
απέναντι στους
ισχυρούς. 



8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

Το μέλλον της δημοκρατικής διακυβέρνησης εί-
ναι τοπικό. Οι δήμοι, οι πόλεις είναι τα πιο ζωτικά 
κύτταρα που επανακαθορίζουν τη σχέση όλων μας 
με τη διακυβέρνηση.

Η αυτοδιοίκηση είναι εξορισμού πρακτική. Ανα-
ζητεί απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο καλός 
δήμαρχος είναι πραγματιστής. Η ταχύτητα είναι 
πάντοτε το ζητούμενο, όπως και η αποτελεσμα-
τικότητα. 

Η αυτοδιοίκηση, από τη φύση της, δημιουργεί 
πεδία συνεννόησης, συνεργασίας και συναίνεσης. 
Οι λακκούβες δεν έχουν χρώμα, όπως και τα σκου-
πίδια δεν έχουν ιδεολογία. Οι μεν πρέπει να κλεί-
σουν, τα δε πρέπει να μαζευτούν.

Στην αυτοδιοίκηση πρέπει να λύνεις προβλήμα-
τα. Τελεία και παύλα. Γι’ αυτό και πολλές φορές 
εκλέγονται ανεξάρτητοι και υπερκομματικοί δήμαρ-
χοι. Αν κάνεις δουλειά, μένεις, αν όχι, φεύγεις.

Το αποτέλεσμα είναι πως στη χώρα μας η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση δεν είναι στην πραγματικότητα ούτε 
τοπική ούτε αυτοδιοίκηση. Δεν είναι τοπική, επειδή 
βρίσκεται αντιμέτωπη με «υπερτοπικά» προβλήμα-
τα. Η υπανάπτυξη, η ανεργία, η υψηλή φορολο-
γία, η έλλειψη ρευστότητας, η γραφειοκρατία, η 
απαξίωση δημοσίων υπηρεσιών, η απουσία ίσων 
ευκαιριών, μαστίζουν το σύνολο της ελληνικής επι-
κράτειας, ανεξάρτητα με το αν κάποιος ζει στην 
Αθήνα, τη Βέροια, το Καρπενήσι ή τη Ρόδο. 

Δεν είναι αυτοδιοίκηση, διότι στερείται ανεξαρ-
τησίας και αυτονομίας. Αντιμετωπίζεται σαν τα 
προστατευόμενα ανήλικα του πολιτικού συστήμα-
τος, με άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιχορη-
γήσεις, αυστηρούς κανόνες, ένα ασφυκτικό νομικό 
και θεσμικό πλαίσιο και βέβαια το μακρύ χέρι του 
κράτους στα συρτάρια μας. 

Αυτά δεν σημαίνουν πως οι δήμοι είναι αδύνα-

μοι και ανήμποροι. Ακόμα και σήμερα, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα πετυχαίνει, σε μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αποτελέσματα.

Το πρώτο βήμα προς τη χειραφέτηση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης είναι η πλήρης οικονομική ανε-
ξαρτησία της. Πολύ απλά να μάθουμε να ζούμε με 
αυτά που έχουμε.

Η προτεινόμενη τοπική φορολογία έχει δύο σημα-
ντικά πλεονεκτήματα: Πρώτον, ο δήμαρχος και το 
Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι άμεσα υπόλογοι στους 
δημότες για την παραμικρή δαπάνη. Δεύτερον, θα 
ισχύει η αρχή της ανταποδοτικότητας, με τους δη-
μότες να γνωρίζουν πως τα χρήματά τους επιστρέ-
φουν σε αυτούς με τη μορφή έργων ή υπηρεσιών. 
Ασφαλώς, οι οικονομικοί έλεγχοι, το λεγόμενο οικο-
νομικό παρατηρητήριο των δήμων, είναι ευπρόσδε-
κτοι. Στο κάτω κάτω, θα πρέπει η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση να κάνει και αυτή την αυτοκριτική της.

Το κόμμα έχει σκοπό να αναδείξει και να επιβάλ-
λει στο κράτος και την εξουσία το κοινό συμφέρον 
του κάθε πολίτη, ομάδων πολιτών και  τέλος του 
συνόλου της κοινωνίας.

Για το λόγο αυτό δεν είναι αυτοσκοπός η δημι-
ουργία μιας ιεραρχικής οργάνωσης, της οποίας τα 
ανώτερα στελέχη σχεδιάζουν, αποφασίζουν και νο-
μοθετούν τις αποφάσεις τους, χωρίς να έχει λόγο η 
ίδια συνολικά η κοινωνία.

Πριν υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα επιβάλλεται να 
διακηρυχθεί το κοινωνικό του «ΟΡΑΜΑ», το οποίο 
θα καθιερώνει «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» και του 
κόμματος και της ιδιωτικής ζωής των στελεχών και 
μελών του.

Στους «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» πρέπει να υπα-
κούν όλοι οι Νόμοι.

Πέντε είναι οι ιεροί «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» 
κόμματος και μελών.

1. ΣΥΝΕΠΕΙΑ, να πράττεις αυτά που λες.
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, δημιουργείς, χωρίς να επιβάλ-

λεις και να ζημιώνεις αυτό που θέλουν οι άλλοι. 
Τότε είσαι χρήσιμος και ευτυχής.

3. ΣΥΝΕΡΓΙΑ, τα αποτελέσματα των κοινών 
δράσεων είναι μεγαλύτερα του αθροίσματος των 
ατομικών. Η αλληλεγγύη και η ανταποδοτικότητα 
περιορίζουν την απληστία.

4. ΗΘΙΚΗ, η ηθική κοινωνία παράγει περισσότερο 
πλούτο για όλους και μετριάζει τον εγωισμό και την 
ιδιοτέλεια.

5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, το ελεύθερο όριο καθενός δεν 
πρέπει να περιορίζει το ελεύθερο όριο ενός άλλου.

Το κόμμα πιστό στους παραπάνω «κανόνες δέ-
σμευσης» οργανώνει χαλαρά και ανοικτά για να 
δικτυώνει τα συμφέροντα ακόμη και ετερόκλητων 
ομάδων της κοινωνίας πολιτών. Είναι ίσως το σημα-
ντικότερο, η ίδια η οργάνωσή του και ο τρόπος λει-
τουργίας του, να υποστηρίζουν σε όλη την κοινω-
νία υπάκουες δράσεις στους «κανόνες δέσμευσης» 
και να κωδικοποιούν αυτές για να τις κάνει το κόμ-
μα «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» με σκοπό να τις 
επιβάλλει στο κράτος και στην εκάστοτε εξουσία.

Την ίδρυση και λειτουργία ενός τέτοιου κόμμα-
τος θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε παρακά-

τω, ως μια πρόκληση προς τους ενδιαφερόμενους 
και συμφωνούντες ενεργούς πολίτες.

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Ο έλεγχος για τη διαχρονική τήρηση των πέντε 

κανόνων δέσμευσης από τα οργανα και τα μέλη του 
κόμματος καθιστά αναγκαίο ένα μόνιμο συμβούλιο 
το οποίο επιβλέπει τη λειτουργία του κόμματος.

Αυτό το όργανο αποτελείται από 7 μέλη τα οποία 
στην ιδιωτική τους ζωή σεβάστηκαν τους 5 κανόνες 
δέσμευσης και δραστηριοποιήθηκαν να εγγράψουν 
μαζί με αυτά τα πρώτα 200 κατάλληλα ιδρυτικά 
μέλη, ώστε να νομιμοποιηθεί το κόμμα. Το συμ-
βούλιο αυτό είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο του 
κόμματος και ονομάζεται ׃

1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη του Συμβουλίου αυτού δεν επιτρέπεται 

να συμμετέχουν σε πολιτικά, κοινωνικά, κρατικά 
και δημόσια επιχειρηματικά αξιώματα. Τα μέλη 
αυτά μπορεί να αντικατασταθούν με απόφαση των 
2/3 της Συνόδου των Ιδρυτικών Μελών. Τα μέλη 
αυτά μπορούν να διαγράψουν μέλη ιδρυτικά ή συ-
νιδρυτικά και να αποπέμψουν αιτιολογημένα, προ-
τάσεις τους.

2. ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη αυτά είναι τουλάχιστον 200 και νομιμο-

ποιούν την ίδρυση του κόμματος και παράλληλα 
αναγνωρίζουν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. 
Τα ιδρυτικά μέλη διαχωρίζονται μεταξύ τους και με 
απόλυτη συμφωνία των παρόντων (75%) σε ομάδες 
εθελοντικής εργασίας με δραστηριότητα θεματική 
για ανταλλαγή απόψεων και διαβούλευση με κάθε 
ενδιαφερόμενο και κοινωνικά οργανωμένο μέρος.

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Μόνιμη ή εθελοντική υπηρεσία του κόμματος κα-

ταγράφει και κωδικοποιεί κάθε ιδέα, πρόταση ή συ-
ζήτηση και οι κωδικοποιημένες ιδέες και προτάσεις 
των πολιτών αποτελούν το Πολιτικό Πρόγραμμα 
του Κόμματος.

4. ΣΥΝΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
Σε κάθε Δήμο μπορεί να εγγράφονται μέλη και να 

αποτελούν  Τοπική Σύνοδο Συνιδρυτικών Μελών, η 
οποία είναι αυτόνομη κατά Δήμο, λειτουργεί όμοια 

με τη Σύνοδο των Μελών και πρόσθετη μέριμνα 
για τοπικά χαρακτηριστικά. Διατηρεί Γραμματεία, 
η οποία συνλειτουργεί ως τμήμα της κεντρικής 
Γραμματείας. Οι αποφάσεις και οι προτάσεις της 
δεσμεύουν τη ΣΥΝΟΔΟ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ και συ-
νολικά κωδικοποιημένες γίνονται πρόγραμμα του 
κόμματος. Τα ιδρυτικά και συνιδρυτικά μέλη έχουν 
κύρια δραστηριότητα να διαμορφώνουν μεταξύ 
τους ιδέες και προτάσεις, αλλά κυρίως και μαζί με 
οποιοδήποτε κοινωνικό φορέα ή πολίτη, και να τα 
υποβάλλουν στην τοπική Γραμματεία για να κωδι-
κοποιηθούν από την κεντρική Γραμματεία και να 
γίνουν πολιτικό πρόγραμμα.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Οι υποψήφιοι του κόμματος στους Δήμους, τις 

Περιφέρειες, το Κράτος κλπ. προτείνονται από τους 
πολίτες, σε προκριματικές εκλογές του κόμματος.

Ο κάθε υποψήφιος με 8ετή επαγγελματική θετική 
και προσωπική επαγγελματική υπηρεσία και αφού 
δεν έχει δικαστεί για κακούργημα (ή δεν βρίσκεται 
σε ανάλογη διαδικασία) λαμβάνει το χρίσμα του υπο-
ψήφιου με δήλωση πίστη στους κανόνες δέσμευσης. 
Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων γίνεται 
κλήρωσή τους. Οι υποψήφιοι ορίζουν τον επικεφαλή 
τους με έγκριση του Εθνικού Εκτελεστικού Συμβου-
λίου. Οι εκλεγέντες έχουν αποστολή την υλοποίηση 
για νομοθέτηση των προτάσεων των μελών.

6. ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
7. Για σημαντικά θέματα γίνονται εσωκομματικά 

δημοψηφίσματα.
8. Τα μέλη και οι υποψήφιοι διαμορφώνουν προ-

τάσεις για νομοθέτηση μαζί με δραστήριους υπο-
στηρικτές και συνομιλητές που δεν είναι μέλη του 
κόμματος.

9. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι μπορούν να εγ-
γραφούν ως συνιδρυτικά μέλη.

10. Δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικές επιτροπές 
των μελών.

11. Οι Γραμματείες καταγράφουν, κωδικοποιούν 
και διαθέτουν σε δημόσια χρήση όλες τις πάσης 
φύσεως καταγεγραμμένες ιδέες, αποφάσεις κλπ.

12. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΒΟΥΛΕΥΤΗ-ΜΕ-
ΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.

Η ουσιαστική μεταρρύθμιση στη τοπική αυτοδιοίκηση

«ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ»:  Ένα κόμμα που χρειάζεται 
τους πολίτες για τη λειτουργία του
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Πως κρίνετε τη δουλειά των διεθνών οργα-
νισμών και κυρίως της Παγκόσμιας Τράπεζας 
σε ότι αφορά την καταπολέμηση της φτώ-
χειας παγκοσμίως; Πως κρίνετε τις πρωτοβου-
λίες φιλάνθρωπων όπως αυτές που αναλαμ-
βάνουν ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γουόρεν Μπάφετ; 
Εν τέλει οι κυβερνήσεις ή οι πλούσιοι ιδιώτες 
πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την αξι-
οπρεπή επιβίωση της ανθρωπότητας;

«Οι διεθνείς οργανισμοί εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν τη φτώχεια με παλιομοδίτικο 
τρόπο, Προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν 
με φιλανθρωπίες. Πιστεύουν ότι το κράτος 
πρέπει να χορηγεί μηνιαία επιδόματα στους 
φτωχούς ανθρώπους. Αλλά η φιλανθρωπία 
κρύβει το πρόβλημα της φτώχειας. Δεν το λύ-
νει. Η λύση σε ό, τι αφορά τη φτώχεια είναι 
να βοηθήσεις τους πολίτες να προετοιμαστούν 
για να βοηθήσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. 

Προσωπικά δεν είμαι υπέρ της φιλανθρωπί-
ας. Διότι δημιουργεί εξαρτήσεις. Η ανθρώπινη 
ενέργεια πηγάζει από την ανεξαρτησία και την 
αυτοπεποίθηση. Κάθε ανθρώπινο ον διαθέτει 
μια αστείρευτη δυνατότητα για δημιουργία. 
Οι προσπάθειες μας πρέπει να εστιάζονται 
στην εξεύρεση τρόπων που θα απελευθερώ-
νουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Μόνο 
έτσι μπορεί να νικηθεί η φτώχεια». 

ΜΟΥΧΑΜΑΤ ΓΙΟΥΝΟΥΣ
“Ο τραπεζίτης των φτωχών”

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ

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-κρα-
τικά που μπορεί να ανήκουν σε άλλους φορείς όπως 
τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες και δήμοι), εκκλη-
σία, ιδρύματα, κληροδοτήματα και φυσικά ιδιώτες. 

1.2 Με δίδακτρα ή χωρίς δίδακτρα Oλα τα πα-
ραπάνω είδη πανεπιστημίων μπορεί να έχουν ή να 
μην έχουν δίδακτρα για τους φοιτητές τους..

1.3 Κερδοσκοπικά ή Μη-Κερδοσκοπικά Πανεπι-
στήμια Όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια που γνωρί-
ζουμε οι περισσότεροι είναι μη-κερδοσκοπικά. 

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 πλεονά-
σματα, δηλαδή περισσότερα έσοδα από έξοδα και 
κέρδη θα πρέπει να επανεπενδυθούν στο πανεπι-
στήμιο. Όλα. 

2. Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε 
ότι τα μεγάλα πετυχημένα και καλά πανεπιστήμια 
έχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία τόσο πάγια, 
δηλαδή κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, ακίνη-
τα, κλπ., όσο και ρευστά. 

Το κόστος μισθοδοσίας καθηγητών, μεταπτυχια-
κών φοιτητών, κλπ είναι πολύ μεγάλο γιατί ένα πα-
νεπιστήμιο είναι καλό όταν παίρνει καλούς φοιτητές. 
Και για να φοιτήσουν καλοί φοιτητές, πρέπει να έχει 
καλούς καθηγητές. Και για να έχει καλούς καθηγη-
τές πρέπει να τους πληρώσει περισσότερο από τα 
άλλα πανεπιστήμια ώστε να τους προσελκύσει. 

Ανταγωνιστικές αμοιβές > καλοί καθηγητές > 
καλοί φοιτητές > καλό επιστημονικό έργο > καλό 
πανεπιστήμιο Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η πανε-
πιστημιακή εκπαίδευση είναι ένα πάρα πολύ ακριβό 
αγαθό. 

3. Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση είναι ένα πολύ 
σημαντικό αγαθό για μια αναπτυγμένη οικονομία 
και κοινωνία. Ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ ακρι-
βό αγαθό. Χρειάζεται πολύ σημαντικές επενδύσεις 

για να παραχθεί. -Απαιτεί πολύ σημαντικές επενδύ-
σεις, πολλών εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων 
ευρώ. -Ίσως αρχίσει να αποδίδει η επένδυση των 
χρημάτων αυτών μετά από πολλά χρόνια: περισσό-
τερα από 20-30 χρόνια. -Ο κίνδυνος που συνεπάγε-
ται μια τέτοια επένδυση είναι πολύ μεγάλος. 

4. Τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (κερδοσκοπικά) Η 
παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι όπου επιχειρή-
θηκε το πείραμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων με 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ως μια κανονική επιχεί-
ρηση 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 πανε-
πιστημίων που κλείνουν σε αναπτυγμένες χώρες 
λόγω διαφθοράς ή οικονομικής αποτυχίας.

5. Τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υπάρχουν, 
αλλά είναι κατά κανόνα άγνωστα, με λίγους φοιτη-
τές, κακό επίπεδο σπουδών, λίγα τμήματα.

 Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται γενικά στον κόσμο 
με αυτά τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια:

-Τα πανεπιστήμια στο Καναδά  είναι όλα κρατικά. 
-Στην Αυστρία παραμένουν λίγα, και μικρά χωρίς 

πολλούς φοιτητές. 
-Στη Γαλλία είναι λίγα και ακόμα λιγότερα παρέ-

χουν σοβαρές σπουδές.
-Στη Γερμανία υπάρχουν 83 ιδιωτικά πανεπιστή-

μια όπου σπουδάζει μόλις το 1% των Γερμανών 
φοιτητών! 

-Στην Ιρλανδία είναι πολύ λίγα και χαμηλής ποι-
ότητας.

-Στην Ολλανδία τα κρατικά κυριαρχούν.
-Στη Πορτογαλία από το 1980, άνοιξαν εκατο-

ντάδες πανεπιστήμια και έκλεισαν τα περισσότερα 
λόγω τραγικής ποιότητας και έλλειψης φοιτητών.

-Μεγάλη Βρετανία: από τα 120 πανεπιστήμια 
μόνο 4 είναι ιδιωτικά.

Στην Αυστραλία υπάρχουν 2-3 ιδιωτικά πανεπι-
στήμια το ίδιο άγνωστα και χαμηλής ποιότητας. 
Στις ΗΠΑ υπάρχουν συνολικά 3500 πανεπιστήμια 
που από αυτά τα 100 είναι εξαιρετικά και τα υπό-
λοιπα 3400 είναι από καλά και μέτρια έως πολύ χει-
ρότερα από τα ελληνικά ΙΕΚ.

Σας παρουσιάζουμε μετά από τα πολλά ερωτή-
ματα από συμπολίτες μας πώς μπορεί κάποιος να 
ιδρύσει ένα κόμμα. 

Προϋποθέσεις ίδρυσης κόμματος 
1. απαιτείται η κατάθεση ιδρυτικής δήλωσης 

στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είτε από τον 
Πρόεδρο του νεοϊδρυθέντος κόμματος, ή από την 
διοικούσα επιτροπή 

2. γνωστοποίηση του ονόματος, της έδρας και 
του εμβλήματος του νέου κόμματος

 3. υποβολή του καταστατικού ή ιδρυτική διακή-
ρυξη του πολιτικού κόμματος, που να υπογράφε-
ται τουλάχιστο από 200 πολίτες με δικαίωμα ψή-
φου αφού πληρωθούν τα παραπάνω, έχουμε την 
ίδρυση και τη λειτουργία του πολιτικού κόμματος.

Κάθε κόμμα: 
• οφείλει να υπηρετεί τη δημοκρατία

 • αν παραβεί κάτι υπόκειται στη νομοθεσία όχι 
ως κόμμα, αλλά τα μέλη του ως φυσικά πρόσωπα 

• έχει νομική προσωπικότητα 
• Είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσε-

ων Περιορισμοί: 

• Η οργάνωση και η δράση του κόμματος θα 
πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος 

• Από τη στιγμή που κατατίθενται η δήλωση, 
δεν υπάρχει περιορισμός, δεν απαλλάσσονται βέ-
βαια τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του κόμματος 
από την τήρηση των κανόνων Δικαίου Περιορισμοί 
στα μέλη των πολιτικών κομμάτων. 

Δεν μπορούν απολύτως να εκδηλώνονται υπέρ ή 
κατά ενός πολιτικού κόμματος: 1. οι δικαστικοί λει-
τουργοί 2. οι στρατιωτικοί 3. οι υπηρετούντες στα 
σώματα ασφαλείας Δεν μπορούν απολύτως να εκδη-
λώνονται υπέρ ή κατά ενός πολιτικού κόμματος κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους: 1. οι δημόσιοι 
υπάλληλοι 2. οι υπάλληλοι των οργάνων των ΟΤΑ 
3. οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου 4. οι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

Tι είναι τα ιδιωτικά
Πανεπιστήμια;

Ίδρυση κόμματος - Δικαιολογητικά
«Δεν είναι δυνατό να 

αποκρουσθούν με επιτυχία 
οι εχθροί της πόλης, αν δεν 
τιμωρηθούν  πρώτα εκείνοι 
που δουλεύουν σ’αυτή την 
πόλη για χάρη του εχθρού»

Δημοσθένης

Να χρησιμοποιείς παλαιούς
νόμους και φρέσκα φαγητά.

Περίανδρος

Ο έντιμος πολίτης τιμάει,
αλλά δεν κολακεύει.

Αριστοτέλης
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Ο άνθρωπος, ως πολίτης, δεν πρέπει 
να είναι υποκείμενο βοήθειας, αλλά Σε-
βασμού. Δεν πρέπει να δέχεται να ζει 
κάτω από την κάθε απόφαση συμπόνιας, 
αλληλεγγύης, ελεημοσύνης που επινο-
ούν οι αρμόδιοι που προγραμματίζουν. 

Όλο το σύστημα πρέπει να υπακούει 
σε μερικές αρχές αξιοπρέπειας του αν-
θρώπου με επίκεντρο και πρωταγωνι-
στή το άτομο. Όπως: 

1) Για την υγεία του ανθρώπου προ-
έχει η προληπτική ιατρική, με πολύ σο-
βαρές και υποχρεωτικές εξετάσεις. Έτσι 
και οι ασθένειες, και οι θάνατοι και οι 
δαπάνες υγείας, θα περιοριστούν αισθη-
τά εις βάρος αυτών που πλουτίζουν από 
τις αρρώστιες των πολιτών. 

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

3) Κάθε πολίτης είναι διαχειριστής των 
δικών του εισφορών. Οι εισφορές του 
σε έντοκο εγγυημένο από το κράτος, λο-
γαριασμό ανάλογης τράπεζας, δημιουρ-
γούν μία καρτέλα όπου φαίνονται και οι 
προσωπικές του δαπάνες υγείας. 

Τις δαπάνες που είναι πάνω από τις 
εισφορές καλύπτει το κράτος. Τις ει-
σφορές που είναι πάνω από τις δαπάνες 
εισπράττει το κράτος σε ειδικό κοινω-
νικό λογαριασμό, ο οποίος αν χρειαστεί 
συμπληρώνεται από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, για να καλύψει τις ελλειμμα-
τικές καρτέλες των πολιτών. 

Έτσι ο Κεντρικός Διαχειριστικός λογα-
ριασμός του κράτους συνδέεται με την 
καρτέλα υγείας του κάθε πολίτη. 

4) Ο ασφαλισμένος διαλέγει και πλη-
ρώνει από τα έσοδα της καρτέλας του, 
την κλινική, τον γιατρό ή το νοσοκο-
μείο, τα οποία πρέπει να έχουν αναρ-
τημένο τιμολόγιο για όλες τις υπηρεσίες 
που παρέχουν.

Σεβαστές και αδέκαστες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ να διαχειρίζονται ψηφοφο-
ρίες των πολιτών με σκοπό να αποδίδουν 
πολύ σημαντικά και τιμητικά βραβεία σε 
πολίτες για τη συμπεριφορά τους.

 1. Για τον σεβασμό και ευγένεια. 
2. Για την αμεροληψία και την αλλη-

λεγγύη. 
3. Για την συνέπεια και την αρετή. 
4. Για την εγκράτεια και την ευεργεσία.
Αυτοί οι βραβευθέντες θα τυγχάνουν 

ιδιαίτερης τιμής σε κάθε κοινωνική εκ-
δήλωση και η κοινωνία θα τους παρέ-
χει για αναγνώρισή τους δικαιώματα 
και ευκαιρίες για δράσεις σχετικές με τη 
βράβευσή τους (ομιλίες, παρουσιάσεις, 
σε συζητήσεις TV και ράδιο, σχολικές 
επισκέψεις κλπ.).

Πρώτα ο άνθρωπος

Κοινωνία
αναγνώρισης του 

ήθους των πολιτών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Να μετακινηθούμε από την αξιοκρατία

στην αξιοπρέπεια της εργασίας
Αυτοί που ανέβηκαν την κοινωνική σκάλα νόμι-

σαν πως το γεγονός ότι βρέθηκαν εκεί ήταν απο-
τέλεσμα μόνο των δικών τους ενεργειών και ότι 
αυτό είναι το μέτρο της αξίας τους – σε αντίθεση 
με όσους αγωνίζονται ή και δυσκολεύονται, έχοντας 
ίσως μείνει πίσω.

«Συχνά υποθέτουμε ότι ο τρόπος 
με τον οποίο η τεχνολογία απειλεί 
την απασχόληση είναι απλά κάτι 
το φυσιολογικό, ότι η τεχνολογία 
έχει μία λογική πέραν του ανθρώ-
πινου ελέγχου. Πρόκειται για μία 
λανθασμένη οπτική της τεχνολο-
γίας. Η τεχνολογία δεν είναι μία 
απλή δύναμη της φύσης. Μπορεί 
να προσανατολιστεί προς συγκε-
κριμένη κατεύθυνση και δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να καταστρέφει 
δουλειές για όσους δεν διαθέτουν 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά 
να κατευθυνθεί προς την αύξηση της παραγωγικό-
τητας των εργαζομένων. Μιλάμε για πολιτικές απο-
φάσεις, όπως και για επενδυτικές προτεραιότητες». 

Πρέπει να σκεφθούμε υπεύθυνα τις πολιτικές μας 
επιλογές, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αγωνίες και 
τη δυσαρέσκεια. Αυτό σημαίνει, «ότι οι κατεστη-
μένες πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να έχουν ένα 
όραμα για μία δικαιότερη κοινωνία, τόσο από την 
άποψη της δικαιοσύνης της αναδιανομής όσο και 

της δικαιοσύνης της συνεισφοράς». 
Και το πρώτο βήμα είναι η αξιοπρέ-
πεια της εργασίας, καθώς η εργα-
σία «δεν αφορά μόνο το να βγάζει 
κάποιος τα προς το ζην. Αφορά τη 
συνεισφορά ενός ανθρώπου στην 
οικονομία και στο κοινό καλό. Να 
κερδίζει την κοινωνική αναγνώριση 
για αυτό που κάνει».

Το παράδειγμα της φορολογίας 
είναι ενδεικτικό. «Ο τρόπος με τον 
οποίο φορολογούμε αντανακλά τις 
αξίες μας. Αυτό που σήμερα βλέ-
πουμε είναι ότι οι επενδύσεις κεφα-

λαίου ή όσοι ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική 
κερδοσκοπία φορολογούνται χαμηλότερα από την 
εργατική τάξη».

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ πάγιων κανόνων λειτουργίας του 
πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, ρυθμίζει σε 
μεγάλο βαθμό την λειτουργία του συνόλου, μιας 
πραγματικά ελεύθερης αγοράς.

1.Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις 
δαπάνες που προκαθορίζονται για την επόμενη πα-
ραγωγή, από ζημιές κάθε μορφής καιρικών συνθη-
κών (εκτός και αν υπάρχει αμέλεια του παραγωγού).

 Ιδιωτικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, την 
προσδοκόμενη διαφορά της αξίας της τρέχουσας 
παραγωγής από την προηγούμενη, αφαιρούμενου 
του κόστους παραγωγής. 

2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξι-
ακό και όχι θεραπευτικό. 

Το Κράτος παρέχει υψηλές επιδοτήσεις, για πά-
γιες εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και καλλιέργεια 
δέντρων. 

Ο παραγωγός δανειοδοτείται για το 100% νέων 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και δενδρωδών 
καλλιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα αρ-
κούνται μόνο στα δανειοδοτούμενα έργα. 

Τις επιδοτήσεις καταβάλει το Κράτος σε 10 του-

λάχιστον ετήσιες δόσεις, με τις οποίες εξοφλούνται 
οι ετήσιες δόσεις των αντίστοιχων δανείων. 

Τα δάνεια πρέπει να έχουν περίοδο χάριτος του-
λάχιστον 2 έτη, να είναι χαμηλότοκα (έως 3%) και 
διάρκειας 30 ετών.

 Έτσι ο παραγωγός δεν πληρώνει δόσεις δανείου 
για 10 τουλάχιστον χρόνια. Οι επιδοτήσεις λειτουρ-
γικών δαπανών καταβάλλονται στον προμηθευτή. 

3. Αναγνωρίζονται στον παραγωγό ως δαπάνη, τα 
πάσης φύσεως έξοδα της παραγωγής (ιδιαίτερα της 
αυταπασχόλησης τους) και η αξία τυχόν ζημιών. 

4. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση αγρών ή βοσκο-
τόπων κάτω ενός προκαθορισμένου ορίου, επιχει-
ρηματικής ή οικογενειακής βιωσιμότητας. Η αγορά 
κληρονομικών δικαιωμάτων επί αγρών, και γειτνι-
αζόντων αγρών δανειοδοτείται και επιδοτείται ως 
πάγιο.

 5. Όλοι οι μη χρησιμοποιούμενοι επί 10ετία αγροί 
και βοσκότοποι (ιδιοκτησίας Κράτους ή Δήμων ή 
Ιδιωτών κλπ) αποδίδονται υποχρεωτικά για χρήση, 
σε επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις 
νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δημιουργία κανόνων λειτουργίας
της παραγωγικής επιχειρηματικότητας

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.
Κοινωνική Καινοτομία

Το πολίτευμα είναι
όπως η ανατροφή,

που γίνονται οι άνθρωποι 
καλοί με αυτήν, αν είναι 
καλή, και κακοί, αντίθετα

Πλάτωνας
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Οι εργαζόμενοι (και ασφαλισμένοι) του κόσμου 
καταθέτουν κάθε μήνα για 30-40 χρόνια τις ασφα-
λιστικές τους εισφορές σε ανάλογα ταμεία. 

Τα ταμεία αυτά ή άλλοι φορείς, διαφορετικά 
σε κάθε κράτος, διαχειρίζονται τα χρήματα των 
εισφορών είτε πληρώνοντας συντάξεις παλαιών 
συνταξιούχων ή να εκμεταλλεύονται με κέρδη ή 
ζημίες ,όταν αυτά περισσεύουν. 

Τα χρήματα αυτά αναμφισβήτητα ανήκουν 
στους συνταξιούχους με την ελπίδα ότι στον συ-
νταξιοδοτικό τους βίο θα έχουν εξασφαλίσει μία 
βιώσιμη σύνταξη.

 Δεν κρίνουμε στο παρόν αν το σύστημα εισφο-
ρών και συντάξεων είναι επαρκές και δίκαιο. 

Είναι όμως χρυσός κανόνας της ελεύθερης αγο-
ράς, όποιος διαθέτει χρήματα για αξιοποίησή τους, 
από άλλους, να λαμβάνει ένα τόκο. Ένα ελάχιστο 
τόκο έστω 1%.

 Οι εισφορές των εργαζομένων επιβάλλεται να 

λαμβάνουν τον τόκο αυτόν, ο οποίος θα υπολο-
γίζεται για όσα χρόνια παραμένουν οι εισφορές 
σε χέρια τρίτων. Δηλαδή για παράδειγμα για 35 
έως την ημέρα της σύνταξης και για τα υπόλοιπα 
χρόνια μέχρι αποβίωσης του δικαιούχου, οπότε το 
συσσωρευμένο κεφάλαιο μειώνεται μηνιαίως κατά 
το ποσόν της μηνιαίας σύνταξης. 

Και βέβαια σταδιακά για τις επόμενες γενιές οι 
εισφορές επιβάλλεται να κατατίθεναι σε τραπεζι-
κό δεσμευμένο και εγγυημένο από το Κράτος λο-
γαριασμό, ώστε τον τόκο να τον πληρώνουν οι 
Τραπεζίτες με αποτέλεσμα αντί των Κρατών να 
επιβαρύνονται οι Τραπεζίτες οι οποίοι έτσι και αλ-
λιώς ζητούν δάνειο από το παγκόσμιο χρηματοπι-
στωτικό σύστημα. 

Μπορεί ο καθένας μας να διαπιστώσει εύκολα 
(ρωτώντας έναν υπάλληλο τράπεζας) ότι τα χρή-
ματα που εισφέρει αυτός και ο εργοδότης του σε 
όλο τον εργάσιμο βίο για καταχώρηση μια σύντα-

ξη τουλάχιστον με τόκο 1% υπερδιπλασιάζονται 
με αποτέλεσμα να έχει τουλάχιστον διπλάσια σύ-
νταξη. 

Εργαζόμενοι διεκδικείστε ίση μεταχείριση. Δι-
εκδικείστε και εσείς τους ίδιους κανόνες με τους 
οποίους λειτουργούν, οι επενδυτές και όλοι οι 
πολίτες, μέσα στην ίδια κοινωνία, μέσα στο ίδιο 
σύστημα.

 Όλα τα άλλα συνταξιοδοτικά συστήματα είναι 
ασκήσεις επί χάρτου χωρίς κανόνες, χωρίς μέλλον 
ασφαλές και όλα γίνονται με κακοδιαχείριση και 
συχνά λαθροχειρίες πλουτίζοντας μερικοί από τα 
άτοκα χρήματα των εισφορών σας. 

Δημιουργείστε ένα κύμα απαίτησης μέσα από το 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ διεθνώς και στις πλατείες επίσης. 

Διεκδικείστε αυτό που το ίδιο το σύστημα δίνει 
σε όλους: τον τόκο και τελικά να πληρώνουν οι 
πλούσιοι (κυρίως οι Τραπεζίτες εσάς) και όχι εσείς 
οι εργαζόμενοι τους πλούσιους του συστήματος.

Η ανάδειξη και παρουσίαση των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών κάθε προϊόντος και οι επιπτώσεις 
του στην υγεία, αξιολογούν και καθιερώνουν κάθε 
προϊόν. 

Κάθε προϊόν έχει την δική του αξία,
 1. Οι εργαζόμενοι και οι επιστήμονες, που εργά-

ζονται στην πρωτογενή παραγωγή, μιας περιοχής 
, έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν μεταξύ 
τους, τοπικό δημοψήφισμα, με το αποτέλεσμα 
του οποίου επιβάλουν στις Διοικητικές Αρχές να 
υποστηρίζουν τις ποικιλίες που καλλιεργούν ή 
εκτρέφουν ή τους σπόρους που χρησιμοποιούν. 

2. Υποχρεωτική λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια 
Τράπεζας Σπόρων (με ανάλογα σπόρια και μητρικά 
φυτά) για διάσωση των γνήσιων τοπικών ποικιλι-
ών με το σύστημα δανεισμού σπόρων και σταθμό 
αναπαραγωγής για τοπικές ράτσες ζώων. 

3. Η διακίνηση πάσης φύσεως φυσικών προϊ-
όντων ή των υποπροϊόντων αυτών, γίνεται μόνο 
εάν έχουν τυλιχτεί με επικαλούμενη διαφανή μεμ-

βράνη πάνω στην οποία αναγράφονται όλα τα 
στοιχεία πιστοποίησης και εμπορίας τα οποία προ-
βλέπει η Νομοθεσία. 

4. Αναγραφή και πιστοποίηση, στην υποχρεω-
τική ετικέτα κάθε προϊόντος, του κτήματος παρα-
γωγής, των χρησιμοποιούμενων σπόρων ή φυτώ-
ριων (και την προέλευση τους), της σύνθεσης του 
χώματος και των χρησιμοποιηθέντων λιπασμάτων 
και φαρμάκων και η αναγραφή των υγιεινών ή 
βλαβερών ουσιών που περιλαμβάνει το προϊόν και 
οι επιπτώσεις τους. Επίσης ο χρόνος φύτευσης και 
συγκομιδής , ως και η τιμή πώλησης του από τον 
παραγωγό. 

5. Ψευδή ετικέτα επί του προϊόντος από γεωρ-
γό, κτηνοτρόφο ή αλιέα τους υποχρεώνει σε απο-
ζημίωση εάν ένας καταναλωτής υποστεί βλάβη.

 6. Επειδή τα φρέσκα προϊόντα είναι τα πλέον 
υγιή, θα πρέπει να υποστηρίζεται η διακίνηση τους 
και η προσωρινή τους φύλαξη, σε υγιείς συνθήκες 
και με τρόπο να υποστηρίζεται ο μικρός παραγω-

γός, ο οποίος δεν έχει δυνατότητα τυποποίησης. 
Για τον λόγο αυτό προτείνουμε: 

Α) Την δυνατότητα, γεωργών και κτηνοτρόφων 
να διατηρούν σε ιδιαίτερο χώρο της οικίας τους, 
εκθετήριο και παρασκευαστήριο ιδιοκατασκευα-
σμάτων, τα οποία δεν φορολογούνται, αλλά υπο-
χρεωτικά καταγράφονται, για να δικαιολογούνται 
από παραγόμενα δικά τους προϊόντα. 

Β) Σε κάθε πρωτεύουσα αντιπεριφέρειας, να 
υπάρχει ένας κατασκευασμένος χώρος μόνιμης 
έκθεσης προς πώληση μόνο από παραγωγούς οι-
κογενειακής δράσης, όπου θα μισθώνονται χώροι 
φύλαξης και συντήρησης αυτών. 

7. Η αποτελεσματική διαχείριση της αυτοφυούς 
βλάστησης , η οποία διατίθεται για βόσκηση ζώων 
και ο εμπλουτισμός της θάλασσας και των βυθών 
της, για συμπλήρωση ή αύξηση της χλωρίδας και 
της πανίδας, είναι αποτελεσματικές δράσεις για 
να αυξηθούν τα φρέσκα και ποιοτικά διατροφικά 
προϊόντα κάθε περιοχής.

Θα προτείνουμε ένα ισχυρό όπλο το οποίο μπο-
ρούν, αν το θελήσουν, οι πολίτες και οι πολιτικοί 
τους αντιπρόσωποι, να το ενεργοποιήσουν προς 
όφελος των κοινωνιών. 

Αυτό είναι η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ. 
Σύμφωνα με την κοστολόγηση όλα τα εμπορεύσι-

μα προϊόντα πρέπει να γράφονται αναλυτικά σε τι-
μολόγια και στη συνέχεια σε λογιστικές καταστάσεις. 

Σήμερα αναγράφεται στις λογιστικές καταστά-
σεις μόνο το σύνολο του τιμολογίου και όχι κάθε 
ένα προϊόν που περιέχεται μέσα στο τιμολόγιο, με 
αποτέλεσμα να εξαφανίζονται λογιστικά τα προϊό-
ντα και η πορεία τους. 

Έτσι με την αναλυτική καταγραφή παρακολου-
θείται η ροή του κάθε προϊόντος, από πού πωλεί-
ται και από ποιον αγοράζεται και εάν το προϊόν 
μεταποιείται ή ενώνεται με άλλα προϊόντα, επιση-
μοποιείται η αναλογία συμμετοχής κάθε προϊόντος 
μέσα στο νέο σύνθετο προϊόν. 

Παράλληλα με τα λογιστικά προγράμματα υπάρ-
χει αυτόματη δυνατότητα να παρακολουθείται η 

εμπορική πορεία του κάθε προϊόντος (γεωργικού 
προϊόντος ή μεταλιευτικού ή βιομηχανικού, μεταλ-
λαγμένου ή τυποποιημένου κλπ). 

Όλα αυτά τα στοιχεία υποβάλλονται σε ένα κε-
ντρικό σύστημα κοστολόγησης του Κράτους, το 
οποίο μπορεί έτσι να γνωρίζει όλα τα προϊόντα που 
χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση και την αξία τους, αλά 
και όλα τα προϊόντα που πούλησε η επιχείρηση. 

Το κράτος έτσι μπορεί να γνωρίζει τα πάντα, 
αλλά μόνο τότε μπορεί να είναι σωστό και δίκαιο 
για τους παρακάτω λόγους. 

1. Γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν κέρδη ή ζη-
μίες και η φορολόγηση θα γίνει πιο δίκαιη. 

2. Γνωρίζει τον αδικαιολόγητο πλουτισμό όπου 
υπάρχει και ανάλογα παρεμβαίνει.

 3. Γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται προ-
στασία με επιδοτήσεις ή άλλα κίνητρα. 

4. Ο παραγωγός ή δημιουργός προϊόντων, τι-
μολογώντας συνολικά δεν δίνει το δικαίωμα στον 
έμπορο κλπ. να πλουτίζει εις βάρος του. 

5. Με τα στοιχεία που δίνει η κοστολόγηση στον 
παραγωγό ή τον δημιουργό προϊόντων, του δίνεται 
η δυνατότητα να παίρνει πιο σωστές αποφάσεις. 

Τέλος το Κράτος έχει τη δυνατότητα να δίνει 
δωρεάν όλα τα οικονομικά - λογιστικά στοιχεία και 
αποτελέσματα στους ιδιοκτήτες των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

 Τηρώντας μία χώρα το παραπάνω σύστημα σε 
συνδυασμό και με την αναγραφή της τιμής παρα-
γωγής πάνω στο προϊόν, η εκμετάλλευση πολίτη 
από πολίτη και του Κράτους παίρνει τέλος. 

Γιατί άραγε στη σκιά πολλών νόμων, μας έχουν 
όλους να λειτουργούμε χύμα; Μήπως για να δη-
μιουργούμε τον πρόσκαιρο μικροπολιτισμό μας, 
εγκαθιστούμε ένα παγκόσμιο σύστημα πανίσχυ-
ρων οικονομικών δυνάμεων, οι οποίες τελικά μας 
εκμεταλλεύονται; 

Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ… ΝΑ ΤΟΚΙΖΟΝΤΑΙ

Ανάδειξη της φυσιολογικής πρωτογενούς παραγωγής

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
• ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου
•  Χανιά, ΚΑΦΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ οδός: Χατζ. Νταλιάνη 40. κ Σπύρος 

Ανδρουλάκης. τηλ 6973350988
•  Χανιά Πολυχώρος ΜΕΓΑΛΟ οδός: Γρηγορίου Ε’ 69. τηλ 

2821072352
• ΚΤΕΛ, Καστέλι Κισσάμου
•  Καστέλι Κισσάμου, περίπτερο έναντι 1ου Γυμνασίου κ. Γεώρ. 

Τσουρουνάκης, τηλ. 6972289878
•  Παλαιόχωρα καφετέρια ΚΟΚΟΝΑΤ κ. Αντώνης Σεργιντάνης τηλ. 

6971655429
• ΚΤΕΛ Παλαιόχωρας
• ΚΤΕΛ, Σταθμός Καντάνου
•  Βρύσες Αποκορώνου καφετέρια LA LUNA κ. Γιάννης Κασαπάκης 

τηλ 2825051500
• ΚΤΕΛ, Σταθμός Βρύσες Αποκορώνου

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• ΚΤΕΛ Ρεθύμνου - Χανίων - Ηρακλείου
•  Ρέθυμνο: Κέντρο Τύπου Μοάτσου. κ. Χαρίση Ελευθερία τηλ. 

2831025935
• Ρέθυμνο: Βιβλίο Τύπος, Ηγουμένου Γαβριήλ 137
• Ρέθυμνο: Super market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
• Ανώγεια super market ΑΡΙΑΔΝΗ κ. Τάσος Σταυρακάκης
• Ανώγεια super market ΑΡΙΑΔΝΗ, κ. Μπάμπης Δραμουντάνης 
• Ανώγεια Οικία Μουσείο Νίκου Ξυλούρη
• Σίσαρχα, Καφενείο κ. Κλάδου
• Πέραμα, καφετέρια REVANS, τηλ 2834023319
• Σπήλι, super market, Σταύρος Μπριλάκης
• Πλακιάς, super market, Κώστας Tριπολιτάκης, τηλ. 6972186997
• Πλακιάς, super market, SYNKA
• Κάνεβος, super market Μαρία Ηλιάκη - Κουρμούλη

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Ρεθύμνου - Λασιθίου
• Ηράκλειο Δισκοπολείο Αεράκης τηλ. 6980976609 (Πλατεία Κοραή)
•  S/Μ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ (Ν. Αλικαρνασού - Γαζίου - Παραλιακής - 

Οδ. Κρασανάκη Αγ. Ιωάννης - Οδός Παπανδρέου, Λεωφόρος 
Ικάρου)

•  Ηράκλειο Κέντρο Τύπου κ. Βαγγελιώ Κουτάντου
   τηλ. 2810231090
•  Super market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ και Καφετέρια ΚΤΕΛ Μοίρες
   Ηρακλείου
•  Βιάννος καφέ ΑΔΑΜΑΚΗΣ κ. Ειρήνη κ υιός Πετράκης
   τηλ 2895022249
• Τυμπάκι: Super market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• Ιεράπετρα - Σταθμός ΚΤΕΛ και Super market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
•  Άγιος Νικόλαος καφετέρια Αστέρια λιμάνι Αγ. Νικολάου
   κ. Μιχ. Σγουρός τηλ. 6944714853
•  Άγιος Νικόλαος - Σταθμός ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου και
   Super market ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
• Σητεία - Σταθμός ΚΤΕΛ Λασιθίου και S/Μ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

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 εφημερίδα «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» κυκλοφορεί σε συγκε-
κριμένα σημεία πώλησης στην ΚΡΗΤΗ. Τα σημεία αυτά ανα-
γράφονται στην ιστοσελίδα. www.koinonikikainotomia.gr, στην 
οποία αναρτώνται αναλυτικά όλες οι εκδόσεις της εφημερίδας  
Το αντίτιμο για την εφημερίδα είναι προαιρετικό. Στα σημείο πώ-
λησης οι εφημερίδες διατίθενται σε ιδιαίτερο σταντ πάνω στο 
οποίο υπάρχει «κουμπαράς» στον οποίο ο αναγνώστης προαιρε-
τικά 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 7ου ΕΤΟΥΣ 3300 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΙΚΑ - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716€ - ΛΟΙΠΑ
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.100 € - KOYMΠΑΡΑ: 3250 €
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/.

Κοινωνικά Ερευνητικά Κέντρα Για τις νε-
οϊδρυόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 
σκοπό τη δημιουργία άυλων και υλικών 
εμπορεύσιμων προϊόντων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν δημι-
ουργούνται και μέχρι να μπουν σε παρα-
γωγικές διαδικασίες, αφού προσαρμοσθούν 
στη λειτουργία των αγορών δεν είναι δυ-
νατόν να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε 
αυτό το νηπιακό τους στάδιο με τις ίδιες νο-
μικές, φορολογικές και ανταγωνιστικές συν-
θήκες, τις οποίες έχει διαμορφώσει η αγορά 
και το κράτος. 

Και αν επιζήσουν θα μπουν στο στίβο της 
αγοράς αρρωστημένες και αν ορθοποδή-
σουν θα γίνει πολύ καθυστερημένα, αλλά 
θα είναι λίγο απαξιωμένες ή για να ορθο-
ποδήσουν χρησιμοποιούν κάθε αθέμιτο ή 
θεμιτό μέσον. 

Για το λόγο αυτό δεν αρκεί να ιδρυθεί μία 
επιχείρηση έστω και με την ενίσχυση επι-
δοτήσεων.

 Αν η κοινωνία χρειάζεται πρόοδο και 
ανάπτυξη, αν χρειάζεται όλη η κοινωνία να 
συμμετέχει και να ωφελείται από αυτήν, αν 
χρειάζεται να δημιουργούνται νέες υπηρεσί-
ες και προϊόντα για να καλύπτουν τις ανά-
γκες και τις επιθυμίες των πολιτών και μά-
λιστα των πολιτών σε όλο τον κόσμο, τότε 
το Κράτος έχει υποχρέωση να δημιουργήσει 
τις συνθήκες που απαιτούνται για να μπορεί 
και αυτό να έχει από τις επιχειρήσεις αυτές 
όφελος και οικονομικό και λειτουργικό. 

Όπως το νεογέννητο στο νοσοκομείο το 
φέρνουν στη ζωή μέσα σε ειδικό περιβάλ-
λον, μέσα σε θερμοκοιτίδες με την συνεχή 
μέριμνα των υπευθύνων ιατρών και νοση-
λευτών και μετά το παραδίδουν στους γο-

νείς του, οι οποίοι και αυτοί στο σπίτι το 
μεγαλώνουν με προστατευτικές συνθήκες. 

Έτσι το Κράτος πρέπει να υποστηρίζει την 
γέννα και την πορεία ζωής της κάθε νεογέν-
νητης επιχείρησης. 

Θερμοκοιτίδες λοιπόν χρειάζονται οι νεοϊ-
δρυόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Δηλαδή το Κράτος πρέπει να επενδύσει για 
όφελος του και να λειτουργεί ένα ΙΔΡΥΜΑ, 
στο οποίο θα αποτείνεται κάθε νεοϊδρυόμενη 
επιχείρηση, αρκεί να έχει σκοπό να παράγει 
εμπορεύσιμα άυλα ή υλικά προϊόντα. 

Το Ίδρυμα θα έχει καθημερινή μέριμνα 
για την επιχείρηση αυτή, δηλαδή θα παρέχει 
όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες, θα  πα-
ρέχει όλη την τεχνογνωσία που χρειάζεται 
η επιχείρηση, θα παρέχει κάθε πληροφό-
ρηση που χρειάζεται η επιχείρηση, επίσης 
συμβουλές ειδικών, συμμετοχή ειδικών σε 
επί μέρους δραστηριότητες και όλη αυτή η 
μέριμνα πρέπει να γίνεται για 3 χρόνια ή με 
κάποια παράταση όταν χρειαστεί. 

Τότε λοιπόν θα κριθεί αν η επιχείρηση εί-
ναι έτοιμη και υγιής για να μπει με αυτοπε-
ποίθηση στον σκληρά ανταγωνιστικό στίβο 
της αγοράς και τότε δεν θα χρειάζεται η επι-
χείρηση πλέον επιδοτήσεις γιατί είναι υγιής 
(η επιδότηση είναι πάντα η ασπιρίνη στον 
άρρωστο) και αυτοδύναμη. 

Αν θέλουμε λοιπόν ας υποστηρίζομε με 
κάθε τρόπο την αλλαγή στο Κράτος μας, 
που βλέπει μόνο ψηλά τους μεγάλους, για 
να έχουμε ένα κράτος όχι μόνο σωστό, 
αλλά και ωφέλιμο για το ίδιο και τους πολί-
τες του, κερδίζοντας όλοι μια πλατιά κοινω-
νική και υγιή αναπτυξιακή πορεία.

Δημήτρης Ηλιάκης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ 

Η παραδοσιακή δεξιοτεχνία μεταποίησης-
τυποποίησης φυσικών α’ υλών και προϊό-
ντων με φυσικά υλικά και διαδικασίες, απο-
δίδουν νέα προϊόντα, χωρίς να χάσουν τα 
αρχικά φυσικά χαρακτηριστικά τους. 

Η διαδικασία αυτή είναι μικρής παραγωγι-
κής κλίμακας, αλλά μεγάλης ποιοτικής αξί-
ας. Συνήθως αυτή η διαδικασία γίνεται σε 
ιδιαίτερους χώρους της οικίας διαμονής του 
οικοτέχνη. Για την υποστήριξη της δραστη-
ριότητας αυτής προτείνουμε: 

1) Tη νόμιμη λειτουργία εκθετήριων οι-
κοτεχνικών προϊόντων σε ιδιαίτερο και επι-
σκέψιμο 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 οι-
κοτεχνικών προϊόντων. 

3) Την οριοθέτηση και πιστοποίηση του 
όρου Οικοτεχνία.

 4) Την καθιέρωση στη δημόσια TV ειδι-
κού, συχνής προβολής προγράμματος, για 
την παρουσίαση οικοτεχνικών προϊόντων 
και λειτουργία ειδικού ιστιότοπου ανά Πε-
ριφέρεια για τη συνεχή παρουσίασή τους, 
καθότι οι οικοτέχνες δεν έχουν άλλη δυνα-

τότητα ανταγωνιστικής παρουσίασης των 
προϊόντων τους.

 5) Λόγω του μικρού όγκου παραγωγής 
ανά μονάδα, επιδοτούνται με υψηλό πριμ οι 
εξαγωγές οικοτεχνικών προϊόντων. 

6) Ειδικό τμήμα οικοτεχνίας στα επιμελη-
τήρια ενημερώνει τους οικοτέχνες για ενδι-
αφέροντα και συνεργασίες. 

7) Πιστοποιείται η διαδικασία μεταποίη-
σης-τυποποίησης με φυσικούς τρόπους για 
την υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των προ-
ϊόντων. 

8) Η δημιουργία μιας οικοτεχνίας δεν 
απαιτεί, σε τυχόν δανεισμό, εγγυήσεις πέ-
ραν της ενεχυρίασης των μηχανημάτων της. 
Η δε δανειοδότησή της καλύπτει το 100% 
της δαπάνης και η υψηλή επιδότησή της 
διατίθεται για την εξόφληση όσων ετήσιων 
δόσεων καλύπτει.

 9) Εάν μία οικοτεχνία χρειασθεί τεχνο-
γνωσία, τα ανάλογα Κρατικά Ερευνητικά και 
Επιστημονικά Κέντρα, είναι υποχρεωμένα να 
την παρέχουν άμεσα με ελάχιστη αποζημίω-
ση, η οποία εξοφλείται τουλάχιστον σε μια 
10ετία. Εάν η προσφερόμενη τεχνογνωσία 
δεν υλοποιηθεί, εξοφλείται άμεσα.

Δημήτρης Ηλιάκης

Οικοτεχνία


