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Κοινωνική Ωριμότητα
κόμμα μπορεί να έχει μία ιδεολογική κατεύθυνση,
ΣΕ ΔΎΟ ΑΝΟΙΧΤΈΣ συζητήσεις, που οργάνωσε
συναντήσεις του Ρεθέμνους και των Ανωγείων.
αλλά ο νόμος και τα σχετικά διατάγματα που προη εφημερίδα κοινωνική καινοτομία, στο Ρέθυμνο και
Και κοινή επιθυμία όλων ήταν η δυνατότητα που
στα Ανώγεια, αναδείχθηκε η ωριμότητα σκέψης των
πρέπει να έχουν οι πολίτες και μάλιστα θεσμικά, να
βλέπουν τις λεπτομέρειες λειτουργίας των κοινωνιενεργών πολιτών που έλαβαν μέρος.
συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις με τους τοπιών πρέπει να είναι δίκαια, χρήσιμα και μάλιστα με
Καθισμένοι κυκλικά, χωρίς ομιλητές, ήταν όλοι συόφελος κοινωνικό και οικονομικό για την κοινωνία.
κούς αντιπροσώπους Βουλευτές με σκοπό για τους
Και επειδή οι διαβολιές κρύβονται στις λεπτομέσημαντικούς νόμους οι Βουλευτές να υποστηρίζουν
ζητητές.
Οι παρευρισκόμενοι πολίτες, άνθρωποι
ρειες που αφορούν την καθημερινότητα,
της καθημερινότητας χωρίς ανάμειξη στις
οι πολίτες επειδή γνωρίζουν πολύ καλλίομάδες των εξουσιαστών, πρότειναν,
τερα τις λεπτομέρειες αυτές, πρέπει να
συζήτησαν και ανέλυσαν συγκεκριμένα
έχουν την ευκαιρία να τις συζητήσουν,
θέματα που αφορούσαν την καλλίτερη
αναλυτικά και οι προτάσεις τους να λαμλειτουργία της κοινωνίας.
βάνονται θεσμικά υπ’ όψιν ή αν όχι να
Τα συμπεράσματα στάλησαν στην Επιδικαιολογείται η άρνηση.
Μήπως αυτή η επιθυμία των πολιτών
τροπή που επεξεργάζεται την τροποποίηολοκληρώνει μια δημοκρατία;
ση του Συντάγματος.
Μήπως οι ενεργοί πολίτες ανεξάρτητα
Συνήθως τα απλά και αυτονόητα δεν
Με αγέρωχη περιφρόνηση της πραγματικότητας:
κόμματος πρέπει να αρχίσουν να συμγίνονται δεκτά από τις ομάδες και τις
- Πανηγυρίζουμε τις αλλαγές στα συγκεντρωτικά μεγέθη και δίνουμε μάχες
παρέες των εξουσιαστών, όλων των κομμετέχουν για να βελτιώσουν έτσι και τα
οπισθοφυλακής στις διαρθρωτικές αλλαγές.
κόμματα που ανήκουν.
μάτων, γιατί όλοι αυτοί έχουν εμπλακεί
- Προσαρμόζουμε τα μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά όχι τη καθημερινή μας
Η αρχή έγινε. Η επιθυμία εκδηλώθηκε.
σε ένα δαιδαλώδες σύστημα νόμων και
μικροοικονομική συμπεριφορά.
Μία ολοκληρωμένη δημοκρατία θα γενΔιοικητικών αποφάσεων, που οι ίδιοι δη- Υποστηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις γενικά, αλλά καμιά μεταρρύθμιση ειδικά.
μιούργησαν και με συνεχείς προσθήκες,
νηθεί και μάλιστα σύντομα.
- Αλλάζουμε τη βιτρίνα του μαγαζιού κρατώντας το εσωτερικό όσο πιο ίδιο
έστω και κολοπροαίρετες, περιπλέκουν
Δεν μπορεί το παλιό να αλλάξει εάν
γίνεται.
την κοινωνία, η οποία υποχρεώνεται να
δεν έλθει κάτι καινούργιο.
Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι οι σχέσεις του κάθε πελάτη με την
ζει μέσα σε μία πλήρη άγνοια των νόμων,
Το σύστημα που υπάρχει δεν μπορεί
εξουσία, σχέσεις που υπήρχαν πριν από το μνημόνιο, θα υπάρχουν και μετά.
στους οποίους πρέπει να υπακούει (και
και δεν θέλει να φέρει το καινούργιο που
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
έτσι πρέπει), αλλά δεν τους γνωρίζει.
θα έλθει.
Οι σημερινοί πολίτες για να αναπτύΣτις επόμενες ανοιχτές συζητήσεις της
εφημερΊδας Κοινωνικής Καινοτομίας και
ξουν την κοινωνία τους πρέπει να γνωάλλοι συμπολίτες μας θα έχουν την ευκαιρία να συρίζουν το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ζήσουν.
και να ψηφίζουν προτάσεις των πολιτών για τις οποίΚαι θα ζήσουν, θα εργασθούν και θα αποδόσουν
ες δημόσια συμφώνησαν και να μην ακολουθούν, σε
μπληρώσουν και να ολοκληρώσουν τις μέχρι σήμερα
όχι μόνο όταν γνωρίζουν τα νομικά πλαίσια, αλλά κυτυπικές ψηφοφορίες, μόνο την πρόταση νόμου του
προτάσεις και να καταθέσουν νέες προτάσεις και για
κάθε Υπουργού κλπ.
τον τρόπο λειτουργίας συμμετοχικών διαδικασιών.
ρίως όταν οι νόμοι είναι δίκαιοι προς όλους.
Τα παραπάνω στηρίχθηκαν στην άποψη ότι κάθε
Στο σημείο αυτό αναδείχθηκε η ωριμότητα στις
Εφ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Eίμαι 70 χρονών και έχω βιώσει ως πολίτης τον τρόπο που λειτουργούσαν στην Κοινωνία οι
βουλευτές και οι κομματάρχες. Οι απλοί άνθρωποι είχαν εξαρτηθεί πλήρως από αυτούς, για να μπορούν να
ικανοποιούν τις ανάγκες τους. ΄Ετσι τους καλούσαν να
τους βαφτίσουν τα παιδιά κλπ., για να έχουν κυρίως
πρόσβαση στην εκάστοτε εξουσία.
Και όχι μόνο αυτό. ΄Εδιναν μάχες εναντίον συγγενών και γειτόνων γιατί ανήκαν σε άλλο κόμμα. Τώρα
γιατί έχει χαθεί το ενδιαφέρον των απλών πολιτών να
τους βαφτίζουν οι εξουσιαστές τα παιδιά τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αγαπητέ μου φίλε μην ξεχνάς ότι το
Κράτος φαλίρησε. Πιο πολλές είναι οι απολύσεις από
τις προσλήψεις. Και θα σου υπενθυμίσω από τη στιγμή
που γίναμε μέλος της Ε.Ε. (τότε ΟΚ) πόσες παρεμ-

βάσεις έγιναν από την Ευρώπη για να περιοριστεί η
αυθαιρεσία (σε δημόσια έργα, επαγγελματικές άδειες,
προσλήψεις κλπ.). Νομίζω ότι έστω και με τον τρόπο
αυτό άρχισε να βελτιώνεται η λειτουργία του Κράτους. Να γίνεται πιο αντικειμενικό και έτσι μειώθηκε
το ρουσφέτι. Η συνέχεια όμως ήταν οδυνηρή. Οι ίδιοι
εξουσιαστές άλλαζαν πολιτική και δάνειζαν ασύστολα
το Κράτος, συνήθως σε έργα και σπατάλες χωρίς να
υπάρχει συναίσθηση των ευθυνών που θα έχει ο λαός
για το χρέος. Τα δάνεια όμως αυτά ωφέλησαν λίγους
και οι πολλοί ξεχάσθηκαν, γι’ αυτό ο λαός αποστασιοποίηθηκε από τους πολιτικούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ειλικρινά όσα μου λες τα έζησα και εγώ και είναι η
αλήθεια. Καταλαβαίνω όμως ότι οι εξουσιαστές συνεχίζουν να κάνουν αυτό που χρειάζονται για να κρα-

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

τούνται στην εξουσία. Όμως γνωρίζω ότι όταν τους
ψήφισα δεν τους έδωσα εντολή να κάνουν αυτά. Απλά
τους ψήφισα γιατί μου παρουσίαζαν στα λόγια ή στα
προγράμματά τους ένα καλλίτερο μέλλον για το λαό.
Συμπεραίνω λοιπόν ότι όταν ψηφίζουν νόμους για να
κάνουν πράξεις και έργα τα οποία δεν μας τα είπαν προεκλογικά, θα πρέπει να παίρνουν τη γνώμη μας.Εμείς
λοιπόν και αυτοί, αν πιστεύουν σε μας, ας ανοίξουμε
συχνούς κοινωνικούς, δεσμευτικούς διαλόγους (αντί
των παλαιών συζητήσεων για ρουσφέτια), τα συμπεράσματα των οποίων θα προωθούνται για συζήτηση στη
Βουλή. Τουλάχιστον για τους σημαντικούς νόμους και
αποφάσεις. Αλλά πιστεύουν σε μας και την ωριμότητα
τουλάχιστον των ενεργών πολιτών; Ή υπεροπτικά θεωρούν ανώτερους και σοφότερους τους εαυτούς τους και
συμπεριφέρονται ως Καρδινάλιοι προς αγροίκους.
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Πελατειακό κράτος
Τι είναι το «πελατειακό κράτος»; Είναι η εμπορευματοποίηση των σχέσεων της εξουσίας
με τον πολίτη, η εκδοχή του πολίτη ως πελάτη συναλλασσόμενου με την εξουσία,
η άσκηση της πολιτικής με τους όρους της αγοράς, τους κανόνες του μάρκετινγκ
΄Οπου προκύψει πελατειακό κράτος, η δημοκρατία πεθαίνει και όπου λειτουργεί δημοκρατία,
πελατειακό κράτος δεν είναι δυνατό να υπάρξει.
Πρόκειται για πραγματικότητες ριζικά αντιθετικές, ασύμπτωτες, ασύμβατες. Η μία αναιρεί την
άλλη, είναι αδύνατο να συνυπάρξουν.
Τυχόν απόπειρες συμβιβασμού της αντίθεσης
συνιστούν απάτη-όχι ότι καταλήγουν σε απάτη,
αλλά από το ξεκίνημά τους, είναι απάτη.
Το πελατειακό κράτος είναι το ακριβές ανάλογο μιας ξενικής κατοχής, εξίσου αυθαίρετο και
ιδιοτελές με το καθεστώς που επιβάλλουν εχθρικά στρατεύματα όταν υποτάξουν μια χώρα – τα
συμφέροντα των κατακτητών αδύνατο να συμπέσουν με τις ανάγκες των κατακτημένων.
Το πελατειακό κράτος διαβαθμίζει τα εμπορεύσιμα, πουλάει τις αναθέσεις δημόσιων έργων,
την αποκλειστικότητα προμηθειών του δημοσίου, διαχείρισης «κοινοτικών κονδυλίων» διαχείρισης τηλεοπτικών συχνοτήτων.
Το πελατειακό κράτος εντάσσει στη λογική
της δοσοληψίας και κάθε άλλη συνταγματικά
προβλεπόμενη θεσμική λειτουργία κορυφαίας
κοινωνικής ευθύνης. Της ευθύνης για την άμυνα της χώρας, για την απονομή του δικαίου,
για την υπεύθυνη πληροφόρηση του πολίτη και
την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, για την κοινωνική ασφάλιση, για τη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Διορίζει το πελατειακό κράτος τις ηγεσίες των
Ενόπλων Δυνάμεων, των Ανώτατων Δικαστηρίων, της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Δημόσιων Νοσοκομείων.
Με αντάλλαγμα οι διοριζόμενοι να εξυπηρετούν
τα συμφέροντα του κόμματος που κυβερνάει και

όχι της συντεταγμένης σε κράτος κοινωνίας.
Το μοιραίο και ολέθριο δεδομένο είναι ότι το
πελατειακό κράτος, ενώ κασταλύει και αναιρεί
τη δημοκρατία, λειτουργεί μόνο με τους όρους
της δημοκρατίας, μόνο σφετεριζόμενο τους
όρους της δημοκρατίας, μόνο με παράχρηστη
και κατάχρηση των προδιαγραφών της δημοκρατίας. Δεν αρνείται το πελατειακό κράτος
κανένα θεσμό και καμιά λειτουργία της δημοκρατίας, απλώς αλλάζει την αιτία και τον σκοπό
(το «νόημα») των θεσμών και λειτουργιών της
δημοκρατίας: Το «κράτος» (η εξουσία) δεν υπηρετεί τον «δήμο» (την κοινωνία των σχέσεων,
το άθλημα της πολιτικής κοινωνίας των προσώπων), αλλά τον πρωτογονισμό της ιδιοτέλειας,
τον ατομοκεντρισμό των ενστίκτων αυτοσυντήρησης, κυριαρχίας, ηδονής.
Γι’ αυτό και μια κοινωνία που έχει υποστεί τη μετάλλαξη της δημοκρατίας σε πελατειακό κράτος,
είναι αδύνατο να απαλλαγεί ποτέ από αυτή τη μετάλλαξη με δημοκρατικούς όρους, που έχουν παραφθαρεί και διαστραφεί έτσι, ώστε να αποκλείουν τη λειτουργία της δημοκρατίας, να συνιστούν
καταστατικές άρχές του πελατειακού κράτους.
΄Ετσι το πελατειακό κράτος έχει εξασφαλίσει
ανενόχλητη τη διαιώνισή του.
Η ασυδοσία του κομματικού (πελατειακού)
κράτους συνδυασμένη με την αχρήστευση της
Δικαιοσύνης γεννάει τρόμο. Η εξουσία συντρίβει
όποιον της αντιστέκεται και συγκαλύπτει αδιάντροπα τους συνεργούς της στην αυθαιρεσία.
Το πελατειακό κράτος βύθισε την Ελλάδα, με
τον εξωφρενικό υπερδανεισμό στην καταστροφή, στον πνιγμό της χρεοκοπίας, στην απώλεια

της εθνικής ανεξαρτησίας. Δεν λογοδότησε κανείς γι’ αυτά τα εγκλήματα.
Τον οριστικό τερματισμό του πελατειακού
κράτους μόνο ο λαός μπορεί να επιβάλλει.
Με ένα νέο δημοκρατικό πράγματι Σύνταγμα.
Κάνουμε έκκληση στους αναγνώστες μας να διαβάσουν την τροποποίηση του συντάγματος που η
κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ πρότεινε για τον διαχωρισμό των εξουσιών (εκτελεστικής και νομοθετικής)
και την άμεση και ανεξάρτητη εκλογή από τον λαό
του Προέδρου και των υπουργών του.
Ο τρόπος εκλογής που προτείνουμε διασφαλίζει την αποκοματοποίηση και αξιοκρατία των
υπουργών, των οποίων έργο είναι η σωστή
εφαρμογή των νόμων και ο έλεγχος της καλής
λειτουργίας του κράτους.
Η πρόοδος έρχεται με το καινούργιο, δηλαδή
το καινοτόμο, ποτέ δεν έρχεται με τα ίδια.
Εσείς μπορείτε μόνο να φέρετε τα καινούργια.
Στείλτε ατομικά ή ομαδικά και δημόσια τις
απόψεις σας απ’ ευθείας στην Κυβέρνηση www.
syntagma-dialogos.gov.gr ή σε όποια εφημερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό θέλετε.
Προκαλέσετε συζήτηση. Εγκαλέσετε τους βουλευτές που ψηφίζετε.
΄Όχι πια στα ίδια.
Πολίτες όλων των κομμάτων, κρίνετε και προτείνετε την πρόταση που στείλαμε στην Κυβέρνηση, την οποία επαναδημοσιεύουμε παρακάτω
και αγωνιστείτε για να γίνει επιτέλους δημοκρατική η κοινωνία μας διότι μόνο έτσι θα προοδεύσει και θα αναπτυχθεί στο σύνολό της και
αυτοδύναμα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

«ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ,
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ, ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ»
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας, είναι ο
πλήρης διαχωρισμός της Νομοθετικής Αρχής από
την Εκτελεστική Αρχή.
Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντιπροσώπων, εκλεγμένων απευθείας από τους πολίτες,
οι οποίοι εκφράζουν τις πεποιθήσεις των πολιτών,
τις οποίες και νομοθετούν μέσα στα πλαίσια των
θεσμών και του Συντάγματος, αφού συγκροτηθούν
σε Σώμα, το οποίο ονομάζεται Νομοθετική Βουλή.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Η Εκτελεστική Αρχή είναι ένα Σώμα, το οποίο
απαρτίζεται από εκλεγμένα από τους πολίτες, μέλη
που τα διακρίνει η πείρα τους, στην λειτουργία της
κοινωνίας.
Το Σώμα αυτό έχει σκοπό την επίβλεψη, τον

έλεγχο και την προσαρμογή όλων των υπηρεσιών
του Κράτους στους Νόμους, τους θεσμούς, το Σύνταγμα και τις δικαστικές αποφάσεις, με στόχο ο
πολίτης να γίνεται αποδέκτης, με διαφάνεια όλων
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χωρίς οι υπηρεσίες του Κράτους να διαστρεβλώνουν ή να ακυρώνουν τις προθέσεις των Νομοθετών.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προΐσταται της
Εκτελεστικής Αρχής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε γενικές εκλογές εκλέγεται απευθείας από
τους πολίτες.
Ο Πρόεδρος, ως υποψήφιος, προτείνει για κάθε
τομέα του Κράτους ( Υπουργεία) στο ψηφοδέλτιο
του, τρεις υποψηφίους για κάθε τομέα, οι οποίοι
επίσης ψηφίζονται. Οι πολίτες ψηφίζουν Πρόεδρο
και ένα άτομο για κάθε τομέα, από αυτούς που
προτείνει ο Πρόεδρος. Ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει ένα Πρόεδρο, αλλά έχει και την δυνατότητα
να ψηφίσει έναν υπεύθυνο ενός τομέα, τον οποίο
προτείνει ένας άλλος υποψήφιος Πρόεδρος.

Η δυνατότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στον πολίτη να αξιολογεί, ανεξάρτητα συνδυασμών των
υποψηφίων και έτσι σπάει η μονολιθικότητα των
κομμάτων και μάλιστα σε θέματα Ελέγχων και Διαχείρισης των Κρατικών υπηρεσιών, όπου το θέμα
δεν είναι πολιτικοϊδεολογικό. Ο εκλεγών Πρόεδρος
είναι ο Ανώτατος Άρχων της Δημοκρατίας με δεύτερο στην τάξη τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι ο
αρχηγός της πλειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής.
Η υπηρεσία ελέγχου της Κρατικής και Περιφερειακής λειτουργίας υπάγεται απευθείας εις τον Πρόεδρο.
Ο Πρόεδρος εγκρίνει ή αναπέμπει τους ψηφισθέντες
Νόμους της Νομοθετικής Βουλής, αλλά δεν μπορεί να επεμβαίνει στη λειτουργία της. Ο Πρόεδρος
μπορεί να διαλύσει ή να επικυρώσει νέα Νομοθετική
Βουλή, όταν του ζητηθεί από το 51% των μελών
της, και όταν σε έκτακτες συνθήκες δεν ανταποκρίνεται στη λαϊκή βούληση ή διοικούσα πλειοψηφία
της Νομοθετικής Βουλής και προκηρύσσει εκλογές.
Μ.Κ.Ο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Συνεργασία
εργοδοτών με
εργαζόμενους
Ο ισχυρός κρίκος στη σχέση εργοδότη και εργαζόμενου, είναι
ο εργοδότης σχεδόν πάντα.
Για να εξισωθεί η σχέση αυτή, χωρίς να χάνει ο εργοδότης την
αποφασιστική ευθύνη, δεν αρκούν ιδεολογήματα, ούτε προσωρινές κομματικές και Κυβερνητικές παρεμβάσεις των οποίων τα
αποτελέσματα είναι αμφίβολα και συχνά δυσχεραίνουν μελλοντικά τη θέση των εργαζομένων.
Απαιτούνται δίκαιοι και αναλοίωτοι Συνταγματικοί θεσμοί που
να επιτρέπουν την ειρηνική και αποδοτική συνλειτουργία και των
δύο μερών.
Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει:
1) Ο εργοδότης να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένος με ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ προκειμένου να μπορεί να λειτουργήση με τρίτους.
Η ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ περιλαμβάνει την εμφάνιση
της πληρωμής ή όχι των μισθών και των εισφορών ασφάλειας από
τα υποχρεωτικά ασφαλιστικά ταμεία που προβλέπει το κράτος.
Εάν ο εργοδότης λοιπόν δε έχει πληρώσει το μισθό δεν μπορεί
να συναλλάσσεται με τρίτους.

«Αν σε πουν ερασιτέχνη μη στεναχωρηθείς...
Ερασιτέχνης έφτιαξε την Κιβωτό,
και επαγγελματίας τον Τιτανικό»
΄Ετσι είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τους οφειλόμενους μισθούς ή να συμφωνήσει με τους εργαζομένους τη ρύθμιση αυτή.
Για να συμφωνηθεί η ρύθμιση, σίγουρα προηγείται συζήτηση
και αιτιολόγηση της κατάστασης και αυτό φέρνει τη κατανόηση
εάν υπάρχει δίκαιο ή τη ρήξη εάν δεν υπάρχει.
Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη και για τα δύο μέρη.
2) Ο εργοδότης έστω και μέσα από διαδικασίες νόμιμες ή όχι
μπορεί να απολύσει εργαζόμενους.
Μπορούν όμως και εργαζόμενοι που τους έχει ανάγκη ο εργοδότης να φύγουν, για δικούς τους λόγους.
Τον κάθε εργαζόμενο πρέπει να συνοδεύει επίσημου φορέα
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, το οποίο συμπληρώνουν οι εργοδότες και ο ίδιος.
Σε αυτό αναδεικνύονται οι πραγματικές γνώσεις και συμπεριφορές και όταν υπάρχει αυτό παίρνει ο εργοδότης την ευθύνη της
πρόσληψης και ό,τι προκύψει από αυτή.
3) ΄Όταν η εργοδοσία χρειάζεται να προσλάβει εργαζόμενους,
δεν μπορεί να βρει και να διαλέξει τους κατάλληλους΄εάν δεν
υπάρχει έστω και μια λογική ΑΝΕΡΓΙΑ.
Η ΑΝΕΡΓΙΑ λοιπόν είναι χρήσιμη για τους εργοδότες και οφείλουν να την διατηρούν.
Οι άνεργοι λοιπόν πρέπει να υπάρχουν επιβιώνοντας και με
όρεξη και κίνητρο να δουλέψουν.
Πρέπει λοιπόν οι εργοδότες να χρηματοδοτούν τους άνεργους
για να επιβιώνουν και να υπάρχουν σε αναμονή και παράλληλα
για τη πρόσληψή τους πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να φύγουν οικειοθελώς από την ανεργία και να αρχίσουν εργασία.
Το κράτος πρέπει ιδιαίτερα, να μεριμνά για τους διαρθρωτικά άνεργους, δηλαδή αυτούς που είναι δύσκολο να ξαναβρούν
εργασία (είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω έλλειψης προσόντων και
δεξιοτήτων).
Μ.Κ.Ο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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ΕΙΣΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ; ΈΤΣΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
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 παροχές στον χώρο εργασίας (όπως ενίσχυση της οικονομική τους ασφάλειας αλλά
και ιατρική κάλυψη).
Πιο αναλυτικά:
1 Προστατεύστε την υγεία των εργαζομένων σας
Στον τομέα της υγείας, υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ασφάλισης που μπορούν να παρέχουν
οι εργοδότες στους εργαζόμενούς τους για να παραμείνουν υγιείς: ιατρική, οδοντιατρική και
ασφάλιση για την όραση.
- Συνήθως, οι εργοδότες προσφέρουν περισσότερες από μία επιλογές στους εργαζόμενους
όσον αφορά στην ιατρική περίθαλψη.
- Η οδοντιατρική ασφάλιση .Η οδοντιατρική ασφάλιση δίνει την δυνατότητα στους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο οδοντιάτρων το οποίο παρέχει μειωμένες τιμές.
- Συνεργασία της επιχείρησης με οφθαλμιάτρους. Η επιχείρηση μπορεί να παρέχει στους
εργαζόμενους προγράμματα που περιλαμβάνουν εξετάσεις ματιών, γυαλιά, κλπ.
2. Προστατεύστε το εισόδημα των εργαζομένων σας
Η ασφάλιση αναπηρίας και προστασίας εισοδήματος και η ασφάλεια ζωής είναι δύο σημαντικοί τρόποι για να βοηθήσει ο εργοδότης τους εργαζόμενους. Πιο αναλυτικά:
3. Προετοιμάστε τους υπαλλήλους σας για τη συνταξιοδότηση
Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποταμίευσης μπορούν να βοηθήσουν το προσωπικό σας
στο μέλλον. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοί
σας καταφέρνουν να εξοικονομήσουν χρήματα.
4. Προστατεύστε τις αποταμιεύσεις των εργαζομένων σας
Χωρίς κανένα κόστος, μπορείτε να προσφέρετε εργαζόμενους την επιλογή να επιλέξουν και
άλλες παροχές, προκειμένου να προστατεύσουν τις αποταμιεύσεις τους σε περίπτωση σοβαρών ιατρικών προβλημάτων.
- Η ασφάλιση ατυχημάτων παρέχει άμεσες πληρωμές σε εργαζόμενους.
- Η ασφάλιση για καρκίνο 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
Μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία εγγραφής εύκολη και βολική επιλέγοντας έναν πάροχο που προσφέρει 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.
Εφημερίδα «Οικονομία», 6/5/2017

Ποιές είναι οι επαγγελματικές ασθένειες
Όταν η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται
μια ασθένεια σε μια ομάδα πληθυσμού με την
ίδια επαγγελματική-εργασιακή δραστηριότητα
είναι μεγάλη, τότε η συγκεκριμένη ασθένεια
καταγράφεται ως επαγγελματική. Oι επαγγελματικές ασθένειες εκδηλώνονται λόγω της
συστηματικής έκθεσης των εργαζομένων σε
διάφορους βλαπτικούς παράγοντες που σχετίζονται με το αντικείμενο, τις συνθήκες και τον
τόπο εργασίας. Τα πιο συχνά επαγγελματικά
νοσήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι μυοσκελετικές παθήσεις, το άσθμα, οι αλλεργίες
και οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του λεγόμενου mobbing (η ηθική παρενόχληση στους
χώρους εργασίας). Όλο και πιο συχνά, επίσης,
νέες έρευνες χαρακτηρίζουν διάφορες μορφές
καρκίνου ως επαγγελματικά νοσήματα, επειδή
αποδίδονται σε αιτίες που συνδέονται έμμεσα
ή άμεσα με το εργασιακό περιβάλλον. Oι πιο
συνήθεις επαγγελματικοί καρκίνοι εκτιμάται ότι
είναι ο καρκίνος των πνευμόνων, της ουροδόχου κύστης, του δέρματος και των οστών.
Ωστόσο, στη χώρα μας δεν υπάρχει ουσιαστικά η διαδικασία διάγνωσης, αναγνώρισης και καταγραφής των επαγγελματικών νόσων από τους
ασφαλιστικούς φορείς. Πολλοί υποφέρουμε από
πόνους στον αυχένα, στη μέση, προβλήματα

στην όραση, εξασθένηση του ανοσοποιητικού
συστήματος, αλλεργίες, δερματικές παθήσεις,
πνευμονοπάθειες, όλα αυτά όμως είναι προβλήματα που περνούν ως απλές νόσοι, χωρίς
να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να τις
πιστοποιούν ως επαγγελματικές ασθένειες.
Oι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι άκρως απαραίτητο να υπάρξει και στην Ελλάδα μέριμνα σε
ό,τι αφορά τις επαγγελματικές ασθένειες, να
διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα
ασφάλισης από τον επαγγελματικό κίνδυνο,
που να εστιάζει στην πρόληψη, στην αποκατάσταση, αν αυτή είναι δυνατή, καθώς και στη
δίκαιη αποζημίωση των παθόντων σε περίπτωση που η πρόληψη δεν ήταν αποτελεσματική.
ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ...
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την
ευθύνη για τους επαγγελματικούς κινδύνους
έχει ο εργοδότης, ο οποίος είναι υποχρεωμένος
να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που ορίζουν οι νόμοι για τη διαφύλαξη της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων. Για τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε, απευθυνθείτε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) στο
τηλ.: 210 82.00.100, site: www.elinyaye.gr
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Ξέρουμε τι είναι τα «ιδιωτικά» πανεπιστήμια;
Τι είναι όμως το Πανεπιστήμιο;
A. Ακαδημαϊκός ρόλος
Τα πανεπιστήμια αποτελούν εργοστάσια «παραγωγής»:
-νέων επιστημόνων μέσω της διδασκαλίας των
καθηγητών (αλλά και των διδακτορικών φοιτητών)
στους φοιτητές,
-νέας γνώσης από καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές με την διαδικασία της έρευνας.
Β. Κοινωνικός ρόλος
Τα πανεπιστήμια αποτελούν τον σημαντικότερο
μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας και οικονομικής ανόδου σε μια σύγχρονη δημοκρατία.
Δεν υπάρχει καμία αναπτυγμένη και προοδευμένη χώρα χωρίς καλά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει χώρα με καλά πανεπιστήμια που να μην είναι
αναπτυγμένη. Άρα η σχέση ανάμεσα στα δύο είναι
υπαρκτή, σημαντική και αλληλένδετη.
2. Κατηγορίες Πανεπιστημίων
2.1 Κρατικά και μη-κρατικά
Η πρώτη διάκριση των πανεπιστημίων γίνεται
με βάση τον φορέα τους σε κρατικά όπου ανήκουν στο δημόσιο και μη-κρατικά που μπορεί να
ανήκουν σε άλλους φορείς όπως τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες και δήμοι), εκκλησία, ιδρύματα, κληροδοτήματα και φυσικά ιδιώτες.
2.2 Με δίδακτρα ή χωρίς δίδακτρα
Oλα τα παραπάνω είδη πανεπιστημίων μπορεί
να έχουν ή να μην έχουν δίδακτρα για τους φοιτητές τους.. Άρα η ύπαρξη ή μη διδάκτρων δεν καθορίζει το αν το πανεπιστήμιο είναι δημόσιο ή όχι.
2.3 Κερδοσκοπικά ή Μη-Κερδοσκοπικά
Πανεπιστήμια
Όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια που γνωρίζουμε
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 πλεονάσματα, δηλαδή περισσότερα έσοδα από έξοδα και
κέρδη θα πρέπει να επανεπενδυθούν στο πανεπιστήμιο. Όλα.
3. Η Οικονομική Δύναμη των Διακεκριμένων Πανεπιστημίων
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε
ότι τα μεγάλα πετυχημένα και καλά πανεπιστήμια
έχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία τόσο πάγια,
δηλαδή κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, ακίνητα, κλπ., όσο και ρευστά.
Το κόστος μισθοδοσίας καθηγητών, μεταπτυχιακών φοιτητών, κλπ είναι πολύ μεγάλο γιατί ένα
πανεπιστήμιο είναι καλό όταν παίρνει καλούς φοιτητές. Και για να φοιτήσουν καλοί φοιτητές, πρέπει
να έχει καλούς καθηγητές. Και για να έχει καλούς
καθηγητές 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 πανεπιστημιακή
εκπαίδευση είναι ένα πάρα πολύ ακριβό αγαθό.
4. Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ως Αγαθό
Είδαμε ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι
ένα πολύ σημαντικό αγαθό για μια αναπτυγμένη
οικονομία και κοινωνία. Ταυτόχρονα είδαμε ότι είναι και ένα πολύ ακριβό αγαθό. Χρειάζεται πολύ
σημαντικές επενδύσεις για να παραχθεί.
-Απαιτεί πολύ σημαντικές επενδύσεις, πολλών
εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ.
-Ίσως αρχίσει να αποδίδει η επένδυση των χρημάτων αυτών μετά από πολλά χρόνια: περισσότερα από 20-30 χρόνια.
-Ο κίνδυνος που συνεπάγεται μια τέτοια επένδυση είναι πολύ μεγάλος.
5. Τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (κερδοσκοπικά)
Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι όπου επιχειρήθηκε το πείραμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων
με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ως μια κανονική επιχείρηση δηλαδή, αυτά απέτυχαν: άνοιξαν πολλά με

το που επιτράπηκαν και έκλεισαν τα περισσότερα
από αυτά, ενώ εκείνα που έμειναν είναι λίγα και
άγνωστα με ασήμαντη παραγωγή επιστημόνων ή
γνώσης.
Πλήθος ιδιωτικών κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που κλείνουν σε αναπτυγμένες χώρες λόγω
διαφθοράς ή οικονομικής αποτυχίας.
Μιλάμε όμως εύκολα για €100 εκατομμύρια για
την δημιουργία ενός υποτυπώδους πανεπιστημίου
σύμφωνα με τα διεθνή αλλά και ελληνικά δεδομένα. Τα χρήματα αυτά όμως είναι πάρα πολλά αν
σκεφτούμε ότι η μεγαλύτερη επένδυση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι αυτή της Fraport
και Intrakat που προγραμματίζεται στα €350 εκατομμύρια. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, ποιος,
λοιπόν, ιδιώτης είναι αυτός που περιμένει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για να επενδύσει ένα τέτοιο ποσό ή πολλαπλάσιό του για να
ανταγωνιστεί τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια
αλλά και τα ξένα όπως μας λένε και μάλιστα με
πολύ αμφίβολο κέρδος μερικές δεκαετίες μετά; Η
εκτίμησή μου είναι κανείς. Αυτό που θα γίνει είναι
να ανοίξουν αρκετά χαμηλού κόστους με περιορισμένες σπουδές σε τμήματα που δεν χρειάζονται
ιδιαίτερες υποδομές, όπως οικονομικά, νομική, κλπ
όπως γίνεται και τώρα με τα κολλέγια.
6. Η Διεθνής Εμπειρία
Ακούμε ότι «τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν

σε όλο τον κόσμο εκτός από την Ελλάδα». Αυτό
είναι ανακριβές και μάλιστα στις χώρες που είναι
πιο αναπτυγμένες και πιο γνωστές σε μας.
Τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υπάρχουν, αλλά
είναι κατά κανόνα άγνωστα, με λίγους φοιτητές,
κακό επίπεδο σπουδών, λίγα τμήματα
Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται γενικά στον κόσμο με
αυτά τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια:
-Τα πανεπιστήμια στον Καναδά μου είναι όλα
κρατικά. Τα μόνα ιδιωτικά είναι 2-3 πολύ μικρές
σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και τεχνικής
εκπαίδευσης.
-Στην Αυστρία τα ιδιωτικά αναγνωρίστηκαν πριν
15 χρόνια και παραμένουν λίγα, και μικρά χωρίς
πολλούς φοιτητές.
-Στην Γαλλία είναι λίγα και ακόμα λιγότερα παρέχουν σοβαρές σπουδές.
-Στην Γερμανία υπάρχουν 83 ιδιωτικά πανεπιστήμια όπου σπουδάζει μόλις το 1% των Γερμανών
φοιτητών! Σίγουρα δεν τα γνωρίζετε και πολλά είτε
κλείσανε είτε οδηγούνται σύντομα σε κλείσιμο.
-Στην Ιρλανδία είναι πολύ λίγα και χαμηλής ποιότητας.
-Στην Ολλανδία τα κρατικά κυριαρχούν σαν να
μην υπάρχουν τα πολύ λίγα ιδιωτικά.
-Στην Πορτογαλία από το 1980 ακολουθήθηκε
η «μαγική» συνταγή που προτείνεται και για την
Ελλάδα, άνοιξαν εκατοντάδες πανεπιστήμια και
έκλεισαν τα περισσότερα λόγω τραγικής ποιότητας και έλλειψης φοιτητών.
-Μεγάλη Βρετανία: από τα 120 πανεπιστήμια
μόνο 4 είναι ιδιωτικά και αυτά δεν θα τα ξέρετε
γιατί απλά δεν είναι καλά πανεπιστήμια.
Στη Αυστραλία υπάρχουν 2-3 ιδιωτικά πανεπιστήμια το ίδιο άγνωστα και χαμηλής ποιότητας.
Στις ΗΠΑ υπάρχουν συνολικά 3500 πανεπιστήμια που από αυτά τα 100 είναι εξαιρετικά και τα
υπόλοιπα 3400 είναι από καλά και μέτρια έως πολύ
χειρότερα από τα ελληνικά ΙΕΚ.
7. Η Ελλάδα
Τέλος, τα ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν από πάντα στην Ελλάδα, είτε με
τον τίτλο «εργαστήρια ελευθέρων σπουδών» είτε
με τον πιο πρόσφατο «κολλέγια». Είναι ελεύθερα.
Οι απόφοιτοί τους συμμετέχουν ακόμα και στον
ΑΣΕΠ για θέσεις στο δημόσιο.
Γιατί λοιπόν δεν γίνονται τόσο καλά όσο τα δημόσια;
Γιατί δεν βοήθησε ο ανταγωνισμός τα ιδιωτικά
κολλέγια να γίνουν όσο καλά είναι τα δημόσια;
Γιατί διδάσκουν στα ιδιωτικά κολλέγια ακόμα και
άνθρωποι χωρίς καν διδακτορικό τίτλο σπουδών
και χωρίς ερευνητικό έργο;
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα βρίσκεται στον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των κολλεγίων αυτών. Έχουν ως στόχο το κέρδος, δηλαδή
στοχεύουν στο να έχουν πολλούς φοιτητές για
να έχουν έσοδα, κακοπληρωμένους καθηγητές
που από τις πολλές υποχρεώσεις και μαθήματα
δεν έχουν χρόνο ακόμα και αν ήθελαν να κάνουν
ερευνητικό έργο, με αποτέλεσμα ένα κακό επίπεδο σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια που
αντικατοπτρίζεται στην κατάταξή τους διεθνώς.
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Έλλειμμα νομιμοποίησης
Οι πολίτες είναι στενοχωρημένοι με τη
λειτουργία του πολιτεύματος.
Το πολίτευμα δεν παράγει ευτυχία
στους πολίτες και διέπεται από επιλεκτικές
και αρρωστημένες για πολλους δημοκρατικές δομές.
Το δημοκρατικό αυτό πολίτευμα δεν
κινδυνεύει από απειλές που το θέτουν σε
κίνδυνο από το εξωτερικό (τις οικονομικές κρίσεις, την οικοδόμηση τειχών, την
επίθεση της φοντομενταλιστικής τρομοκρατίας).
Κινδυνεύει από το εσωτερικό σαράκι
που το διαβρώνει και το καθιστά ευάλωτο
μπροστά στις παραπάνω απειλές.
΄Εχει ανοίξει ένα ρήγμα ανάμεσα σε αξίες και
κανόνες.
Οι κανόνες καθορίζουν τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, η
οποία ρυθμίζει τις συμπεριφορές των ανθρώπων
μέσα από την επικύρωση των νόμων.
Η νομιμότητα όμως δεν καλύπτει την ανάγκη
για οικουμενικές αξίες, προς τις οποίες οφείλουν
να συμμορφώνονται και οι ίδιοι οι νόμοι.
Σε αυτή ακριβώς την ανάγκη ανταπροκρίνεται
η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
Η νομιμοποίηση είναι μια αναγκαιότητα της
συναίνεσης των κυβερνωμένων, ως προύπόθεση
της άσκησης της εξουσίας, διαφορετικά το δίκαιο
κινδυνεύει να χάσει κάθε σχέση με τη δικαιοσύνη.
Για τους παραπάνω λόγους υπάρχουν πολλοί
στενοχωρημένοι άνθρωποι.

Πολιτικός είναι ένας τύπος
που θα έκοβε ένα δέντρο,
για να φτιάξει μια εξέδρα
και να μιλήσει για την οικολογία
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ πολιτή Δημήτρη
΄Αραγε αφήνει αδιάφορους τους Ευρωπαίους εταίρους μας, η ελλαδική πολιτική
πραγματικότητα; Μήπως και κάπου τους
βολεύει;

Αλλά τι είναι στενοχώρια;
Στην Αρχαία Ελλάδα στενοχωρημένοι ήταν αυτοί που δεν είχαν χώρο (χωράφια) γιατί τα κατείχαν άλλοι.
Τους στενοχωρημένους τότε τους έδιωχναν οι
κατέχοντες τα χωράφια, για να πάνε να ζήσουν
σε άλλα μέρη. Γιατί η φύση δεν επαρκούσε να
επιβιώσουν όλοι.
΄Ετσι και σήμερα, οι στενοχωρημένοι υποχρεώνονται να φύγουν.
ΟΧΙ γιατί δεν έχουν χωράφια.
Αλλά γιατί δεν έχουν τίποτα, πόυ να τους προσφέρει επιβίωση και ευτυχία.
Και φεύγουν μόνοι τους. Γιατί η κοινωνία δεν
τους χωρά.
Δημήτρης Ηλιάκης

«Η εξουσία δεν διαφθείρει
τους ανθρώπους, οι άνθρωποι
διαφθείρουν την εξουσία»
WILLIAM GODDIS

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πολίτη Λευτέρη
Αποκλείεται να αγνοούν το πώς διαχειρίστηκαν οι πολιτικοί μας τα ιλιγγιώδη ποσά
(«πακέτα» και προγράμματα οικονομικής
βοήθειας) που μας προσφέρθηκαν, για να
μετάσχουμε κι εμείς στη σύγκλιση των οικονομιών των χωρών μελών της ΕΕ.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ πολίτη Στέλιου
Το πελατειακό κράτος βασίστηκε στην άρνηση να πιστοποιηθεί η διαφορά του ικανού από τον ανίκανο, του εργατικού από
τον τεμπέλη φυγόπονο, του τίμιου από τον
χρηματιζόμενο, του ευγενικού από τον
βάναυσο στη συμπεριφορά.
ΠΡΟΤΑΣΗ πολίτη Μιχάλη
Το καινούργιο θα γεννηθεί από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για το καινούργιο. Από συνταγές, ιδεοληψίες και ηθικές
προσταγές δεν γεννιέται το καινούργιο,
προκύπτουν μόνο καλές προθέσεις ανέφικτων «βελτιώσεων».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ πολίτη Δημήτρη
Να πληθύνουν οι συνειδητοποιημένοι
πολίτες, με κίνητρο την ανάγκη να κοινωνούνται συμμετέχοντας στα κύρια και
ουσιώδη.

ΕΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Ασυμβίβαστο βουλευτκού και υπουργικού αξιώματος
Η κυβέρνηση έχει αναγγείλει ότι σύντομα θα
παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την
αναθεώρηση του Συντάγματος.
Οι πάντες –όταν οι ίδιοι δεν είναι ενδιαφερόμενοι- κατηγορούν τις «εξυπηρετήσεις», τα
κοινώς λεγόμενα ρουσφέτια. Δεν θα ήμουν
ειλικρινής αν δεν αναγνώριζα ότι αποδέχθηκα
την κατεύθυνση αυτή.
Σήμερα η αναθεώρηση του Συντάγματος μας
δίνει τη δυνατότητα να περιορισθεί το φαινόμενο αυτό που μολύνει την πολιτική μας ζωή.
Το φαινόμενο αυτό θα μειωθεί αισθητά αν
οδηγηθούμε στη θέσπιση ασυμβίβαστου βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας και ταυτόχρονης απαγόρευσης του υπουργού να είναι
υποψήφιος στις αμέσως προσεχείς εκλογές σε
οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια της χώρας.

Πρώτον: Θα βελτιωθεί αισθητά το επίπεδο
των εργασιών του Κοινοβουλίου.
Δεύτερον: Iσχυροποιείται η αρχή της διατήρησης των εξουσιών, αφού πλέον άλλα πρόσωπα θα νομοθετούν και άλλα θα εκτελούν τους
νόμους.
Τρίτον: Θα περιορισθούν οι πιέσεις για
υπουργοποίηση των βουλευτών, οι οποίες μερικές φορές φθάνουν μέχρι εκβιασμού, κυρίως
όταν η πλειοψηφία στη Βουλή είναι οριακή.
Τέταρτον: Ο πρωθυπουργός γνωρίζοντας
ότι ο υπουργοποιούμενος χάνει τη θέση του
στη Βουλή, είναι βέβαιο ότι θα σχηματίζει την
κυβέρνησή του με μακροπρόθεσμη προοπτική.
Θα αποφευχθεί έτσι το φαινόμενο των συχνών
ανασχηματισμών, κυρίως για την ικανοποίηση
μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, το :οποίο όμως

μειώνει δραστικά την απόδοση του κυβερνητικού έργου.
Πέμπτον: Ο βουλευτής-υπουργός καλείται
ως βουλευτής να ελέγξει το έργο της Κυβέρνησης στην οποία όμως μετέχει. ΄Ετσι κρίνων
και κρινόμενος ταυτίζονται, γεγονός το οποίο
όχι μόνο είναι παράδοξο, αλλά και απαράδεκτο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και άλλες δυτικοευρωπαϊκές έννομες τάξεις (η γαλλική, η βελγική, η κυπριακή και η αυστριακή) εφαρμόζουν
τον θεσμό του ασυμβίβαστου βουλευτικής και
υπουργικής ιδιότητας.
Επειδή η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ δεν θέλει
να έχει σχέση με πολιτικά κόμματα, έχει στη
διάθεσή σας, αλλά δεν δημοσίευσε το όνομα
του συντάξαντος, πριν χρόνια πολιτικού.
Ξένο δημοσίευμα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΟΜΜΑΤΑ,
ΜΜΕ, ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Του STEPHEN GREY*
Ο Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, δηλώνει από τη
μεριά του.
Τα κόμματα δεν μπορούν να πληρώσουν
το χρέος τους κι έτσι δημιουργείται ένας
φαύλος κύκλος ο οποίος οδηγεί στην εξάρτησή τους από τις τράπεζες, όπως προσθέτει. Δημιουργεί μια αλληλεξάρτηση των πολιτικών και των τραπεζών.
Τα οικονομικά των ελληνικών πολιτικών κομμάτων έβαλε στο στόχαστρο νέο δημοσίευμα του
πρακτορείου Reuters. Μεταξύ άλλων, αναφέρει
ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ χρωστούν 223 εκατομμύρια
ευρώ στις τράπεζες.
Απλόχερες οι χρηματοδοτήσεις
Η Ελλάδα είναι από τις πιο γενναιόδωρες χώρες
της ΕΕ απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Παρείχε
ένα μέσο όρο 6,5 ευρώ ανά εγγεγραμμένο ψηφοφόρο ανά έτος μεταξύ του 2007 και του 2011
- η τέταρτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ΕΕ
μετά το Λουξεμβούργο, την Κύπρο και τη Φινλανδία, όπως σημειώνει το πρακτορείο.
Με λίγα λόγια, η Ελλάδα παραδίδει τρεις φορές

«Τα ΜΜΕ «είναι γραφεία
Τύπου για επιχειρηματικούς
ομίλους και σκοπός των
ΜΜΕ είναι κυρίως η εκτέλεση ειδικών καθηκόντων
για τους ιδιοκτήτες τους».
Δήλωση Γιάννη Αλαφούζου,ιδιοκτήτη
Καθημερινής,Σκαι

το ποσό που δαπανήθηκε από τη Γερμανία για τα
πολιτικά κόμματα. Ανά έγκυρη ψήφο, η Αθήνα
ξοδεύει κατά μέσο όρο 9,4 ευρώ έναντι 3,1 ευρώ
στην περίπτωση της Γερμανίας.
Το 2011 η Νέα Δημοκρατία έλαβε 16,9 εκατομμύρια ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 21,7 εκατ. ευρώ. Το
2010, όταν η κρίση χρέους στην Ελλάδα εξερράγη και η Αθήνα αναγκάστηκε να ζητήσει σχέδιο διάσωσης, η χώρα δαπάνησε συνολικά 65 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση των κομμάτων
σε μια χώρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Η Γερμανία, με πληθυσμό πάνω από επτά φορές μεγαλύτερο, περιορίζει την κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε 150 εκατομμύρια ευρώ, σχολιάζει χαρακτηριστικά το πρακτορείο.Πηγή: Reuters
Πιστωτικά ιδρύματα που για να μπορέσουν να
επιβιώσουν χρειάζονταν τη συνδρομή του κράτους έτσι ώστε να ανακεφαλαιοποιούνται ξανά και
ξανά.Το Κράτος για να ελεγχθεί χρειαζόταν πολιτικούς φορείς . Για να μπορέσουν όμως να είναι εύρωστοι οι πολιτικοί οργανισμοί χρειάζονταν προώθηση από τα ΜΜΕ και χρήματα από τις Τράπεζες.
Περίπου 1 δισεκατομμύριο χρωστούν τα ΜΜΕ
στις τράπεζες, οι πιστώσεις τους αναδιαρθρώνονταν διαρκώς και οι εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά
ήταν ελάχιστες. Τα ανοίγματα των τραπεζών πολλές φορές ήταν εξαιρετικά επισφαλή σε ό,τι αφορά τον κλάδο των ΜΜΕ και ενίοτε υπερέβαιναν
τους κανόνες που οι ίδιες είχαν θέσει σχετικά με
το δανεισμό σε αυτόν τον τομέα.
Εφοπλισμός, πετρελαϊκό και ναυτιλιακό κεφάλαιο (νόμιμο και παράνομο), ιδιοκτήτες κατασκευαστικών εταιρειών, δημοσιογράφοι που έγιναν
εκδότες, τραπεζίτες που επεκτάθηκαν στο real
estate και όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί τους έκαναν κουμάντο τα τελευταία πολλά χρόνια. Επέβαλαν πολιτικές και ήλεγχαν τα πολιτικά κόμματα,
έκαναν επιτυχημένο lobbying στην Κομισιόν και

συλλήβδην κατηγόρησαν κάθε κοινωνική ομάδα
που διαμαρτυρήθηκε έως το 2015.
‘Έτσι λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στο πλέγμα των σχέσεων εξουσίας, εννοούμε πως σε αυτό
συμπεριλαμβάνονται κι άλλοι δρώντες, θεσμοί, διοικητικές, οικονομικές και πολιτικές δομές.
-Οι δεκάδες κοινοπραξίες με ξένες εταιρείες για
τα έργα υποδομών της ολυμπιακής προσπάθειας,
οι συμβουλευτικές και εκτιμητικές εταιρείες που είχαν την τεχνογνωσία για να παράξουν νομοθεσία .
-Τα πολλά υποσυστήματα εξουσίας εντός και
εκτός του κρατικού μηχανισμού που βρίσκονταν
σε καίριες θέσης επόπτευσης και απόφασης και
ευνοούσαν εκείνους και όχι τους άλλους .
-Πανεπιστημιακοί και επιφανείς δημοσιογράφοι
που με το κύρος τους διαμόρφωναν μια ελίτ οργανικών διανοούμενων που φυσικά επικρατούσαν
στο δημόσιο λόγο.
-Πολιτικοί και μερίδα του δικαστικού συστήματος που εκπροσωπούν με επάρκεια τα συμφέροντα των πατρόνων τους με νομοθετικές πρωτοβουλίες, lobbying, τροπολογίες του τελευταίου
δευτερολέπτου, αθωωτικές αποφάσεις
΄Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναδιαρθρωθούν
με απόλυτες νέες φόρμες και θεσμούς εάν πράγματι πρέπει να ανατείλει μια συνολική και δίκαιη
ανάπτυξη, με ηγέτες και όχι ηγεμόνες.
Η αναδιάρθρωση αυτή για να μην τελματώσει και
στο μέλλον, δεν έχει καμία αξία εάν ξανασχεδιασθεί
με βάση τις ιδεολογίες των κομμάτων και μόνο.
Η ουσία της όποιας αναδιάρθρωσης θα
πρέπει να είναι η θεσμοθετημένα συννεχής συμμετοχή μη κομματικών κοινωνικών
εκπροσώπων, σε όλα τα κέντρα απόφασης
του Κράτους, της Αυτοδιοίκησης, των Τραπεζών, των ΜΜΕ και των Δ.Σ. των μεγάλων
εταιρειών (ιδιωτικών και Δημοσίου).
ΛΑΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΑΥΣΑΤΟ.
* Βρετανός Ερευνητής. Απόδοση Βασίλη Ρόγγα

Το όραμα των δανειστών για την Ελλάδα
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ΒΙΟΕΞΟΥΣΙΑ, ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ
Στις μέρες μας η πολιτική έχει αλλάξει εντελώς
μορφή . Εκτός από το ότι πλέον δεν έχει κανένα
ρόλο σε ότι αφορά την άσκηση εξουσίας, μπορούμε να ορίσουμε πως έχει αφήσει πίσω, τους
παλιούς ιδεολογικούς αγώνες και επικεντρώνει το
ενδιαφέρον της στη διαχείριση και τη διοίκηση
από «ειδήμονες».
Η πολιτική έχει περάσει στη φάση της βιοπολιτικής.
Η βιοπολιτική, ορίζει ως πρωταρχικό σκοπό της
τη ρύθμιση της ασφάλειας και της ευημερίας των
ανθρώπινων ζωών. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ιδεολογικούς προσανατολισμούς, στόχους
ή οράματα το μόνο που απομένει είναι η διαχείριση της ίδιας της ζωής. Έχοντας ένα, επί
της ουσίας, αποπολιτικοποιημένο πλήθος, που ενδιαφέρεται μόνο για την «τακτοποίηση των συμφερόντων» του, ο μόνος και ποιο εύκολος δρόμος να
μπορείς να το διαχειρίζεσαι, κινητοποιώντας το προς
την κατεύθυνση που θέλεις, είναι μέσω του φόβου.
Πρέπει να συναινέσεις σε αυτό που κάνουμε γιατί
αλλιώς … «υπάρχουν οι μετανάστες, τα φορολογικά
μέτρα, η ανεργία, η περιβαλλοντική καταστροφή, η
εγκληματικότητα, η σεξουαλική διαστροφή» κλπ,
κλπ . Η «δια φόβου συναίνεση» πετυχαίνει
εκτός των άλλων να ενσωματώσει το πλήθος
στις ιδεολογικές δομές της εξουσίας.

«Κείνος που στ’ αληθινά
αγαπά το Λαό δεν γίνεται
ποτέ αρχηγός του, γίνεται
υπηρέτης του».
Νίκος Καζαντζάκης

Η «δια φόβου κινητοποίηση και συναίνεση» στις πρακτικές της εξουσίας δεν είναι
όμως αρκετή. Ο φόβος από μόνος του δεν φτάνει γιατί οδηγεί υποχρεωτικά στον καταναγκασμό.
Χωρίς την ελάχιστη αποδοχή των θεσμών από
τον πληθυσμό ή από το μεγαλύτερο μέρος του,
ο καταναγκασμός είναι κατά βάση άχρηστος. Δεν
ζούμε πλέον στην πειθαρχική κοινωνία (Foucault)
αλλά περάσαμε χωρίς να το καταλάβουμε στην
κοινωνία του ελέγχου.
Με απλά λόγια, για να μπορεί να μετατραπεί σε πράξη οποιαδήποτε εντολή της
εξουσίας, τα άτομα πρέπει να θέλουν να την
εκτελέσουν προκειμένου το σύστημα να
αναπαράγεται αλλά και οι κατέχοντες την
εξουσία να μείνουν στη θέση τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: α) ανοικτά και
ρητά : επιστρατεύονται τα διακηρυγμένα συμφέροντα ενός «όλου», ενός κράτους ή έθνους, μέσω
διαφόρων διαδικασιών. Χαρακτηριστικά «ελληνικά» παραδείγματα, είναι ο περίφημος «Νέος Πατριωτισμός» του κ. Παπανδρέου και τα ασταμάτητα διλήμματα που θέτει, κάθε φορά που βρίσκεται
με την πλάτη στον τοίχο. β) υποδόρια και έμμεσα:
η συγκαλυμμένη επιβολή ή η μετάδοση προτύπων
επίλυσης προβλημάτων που από τη στιγμή που θα
τεθούν σε εφαρμογή, εξαφανίζουν οποιαδήποτε
εναλλακτική επιλογή. Π.χ.: Για να ξεχρεώσουμε
πρέπει να ξεπουλήσουμε τα πάντα, ή το σχέδιο
των «Εκατό ημερών» και διάφορες άλλες ηλιθιότητες που εμφανίζονται ως μονόδρομοι και μόνο
επ΄αυτών μπορούμε να συζητούμε. Οποιαδήποτε
άλλη λύση είναι εκ των προτέρων αποκλεισμένη.
Με τη διαδικασία αυτή η εξουσία ρυθμίζει τον
κοινωνικό βίο εκ των έσω ώστε το κάθε άτομο
να ενστερνίζεται τις εντολές της. «Η ζωή έχει γί-

«Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς απ’ όλους τους
σωτήρες˙ Αυτή ‘ναι η ανώτατη λευτεριά, η πιο υψηλή,
όπου με δυσκολία αναπνέει
ο άνθρωπος. Αντέχεις?».
Νίκος Καζαντζάκης

νει αντικείμενο της εξουσίας» (Foucault). Η βιοεξουσία συνεπώς είναι μία κατάσταση κατά την
οποία το άμεσο ζητούμενο της εξουσίας είναι η
παραγωγή και αναπαραγωγή της ίδιας της ζωής.
Η εξουσία εκδηλώνεται με τη μορφή του ελέγχου.
Ο έλεγχος εισχωρεί πολύ βαθιά στις συνειδήσεις
των ανθρώπων, στα σώματα αλλά και στις κοινωνικές σχέσεις.
Ένα από τα αποτελέσματα της παραπάνω
διαδικασίας είναι η πλήρης απουσία νοήματος στην ύπαρξη της ίδιας της κοινωνίας.
Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι κοινωνία θέλουν, αν θέλουν μια άλλη κοινωνία, και πως
θα πρέπει να είναι αυτή.
Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε το
για τι πρέπει να παλέψουμε , τι είναι αυτό
που πρέπει να ζητήσουμε και από ποιον.

«Είδα κάποτε μια μέλισσα
πνιγμένη μέσα στο μέλι και
κατάλαβα».
Νίκος Καζαντζάκης

Η Ελλάδα και η βιοπολιτική
Με τον όρο «βιοπολιτική» παραπέμπουμε στην έννοια σύμφωνα με την
οποία, η πολιτική διαμορφώνει και μορφοποιεί τη ζωή του ανθρώπινου
είδους στο σύνολο του. Στο φιλελευθερισμό του Άνταμ Σμιθ ο στόχος
είναι προαγωγή της αυτορρύθμισης του χώρου της αγοράς ως «ελεύθερου χώρου». Στην περίπτωση του νεοφιλελευθερισμού το πρόβλημα είναι
«να μάθουμε πως μπορεί να ρυθμιστεί η σφαιρική άσκηση της πολιτικής
εξουσίας βάσει των αρχών μίας οικονομίας της αγοράς» μέσω της συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας και των δομών κοινωνικής φροντίδας αλλά
και μέσω των ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων αγαθών - αλλά και που ενεργοποιεί ταυτόχρονα μηχανισμούς υπερβολικής «ρύθμισης» όλων των πτυχών της ζωής του πληθυσμού. ως ένα μοντέλο μεταφοράς της αγοραίας
ορθολογικότητας σε χώρους μη οικονομικούς όπως η οικογένεια, η γεννητικότητα ή αναπαραγωγή και η παραβατικότητα, η βιοπολιτική τέμνει
εγκάρσια σχεδόν κάθε μοντέλο φιλελεύθερης διακυβέρνησης, όπου αυτό
έχει εφαρμοστεί. Υπό την έννοια αυτή η βιοπολιτική στοχεύει στην

απλή επιβίωση του ανθρώπινου είδους, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα μιας ολιγαρχίας. Οι πολιτικές της λιτότητας
που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στις χώρες του Ευρωπαϊκού
νότου αποτελούν δείγμα της βιοπολιτικής της νέας Ευρώπης. Η
νέα ζωή που διαμορφώνεται είναι ταυτισμένη με φόβο. Η πολιτική
σκύβει το κεφάλι στην αγορά – στην παγκόσμια αγορά, που καλείται να
τη διαχειριστεί. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση πουθενά, που να μπορεί να
υπάρξει έξω από τους νόμους της αγοράς και της οικονομίας. Το εκλογικό
σώμα είναι ο στόχος της άσκησης της εξουσίας ώστε να γίνει πειθήνιο,
παραγωγικό, πολιτικά και οικονομικά χρήσιμο.
Η «λογική» της νεωτερικής εξουσίας δεν είναι η αντιμετώπιση των
κρίσεων, αλλά η διαχείριση των συνεπειών τους.
Η συμμετοχικότητα προϋποθέτει μια διαφορετική αντίληψη
για τη δημοκρατία. Ουσιαστικό λοιπόν ερώτημα είναι πώς μπορεί
να εφαρμόστεί ένα μοντέλο συμμετοχικής δημοκρατίας.
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Γιατί άλλες χώρες είναι οικονομικά
αναπτυγμένες και άλλες όχι
Του ΠΈΤΡΟΥ ΔΊΠΛΑ
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δει κανείς πιο αναλυτικά την κατηγοριοποίηση 138 χωρών ως προς
την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους και
την φιλικότητα προς την επιχειρηματικότητα που
μελετά και δημοσιεύει κάθε χρόνο η Παγκόσμια
Τράπεζα
Γιατί το κατάλληλο περιβάλλον για την διευκόλυνση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας είναι
προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη κάθε
χώρας.
Επιλεκτικά θα δούμε τις επιδόσεις χωρών με αριστη βαθμολογία το 7 και χειρότερη το 1 σε ορισμένους παράγοντες που έχουν καθοριστική σημασία
για να επιτευχθεί θετικό αναπτυξιακό περιβάλλον
παρόλο που από πρώτη ματιά δεν φαίνονται όλοι
να είναι στενού οικονομικού ενδιαφέροντος.
Εδώ φαίνεται καθαρά το μοναδικό στο κόσμο
φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας όπου όλοι οι μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσπαθούν
να περάσουν στην τριτοβάθμια, το οποίο και επιτυγχάνουν με προσπάθειες ακόμα και ετών. Αυτή η
κοινωνική τάση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει
ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται πρώτη
στον κόσμο στο «ποσοστό εγγραφής σπουδαστών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».. Παρά λοιπόν τη
μεγάλη αιμορραγία η Ελλάδα συνεχίζει να διαθέτει
υπερεπάρκεια επιστημόνων. Ο μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών αποφοίτων και επιστημόνων είναι
ένας σημαντικότατος παράγοντας που βοηθά την
ανάπτυξη. ‘Ομως αυτό το τόσο μεγάλο αυγκριτικό
πλεονέκτημα της χώρας μας αποδυναμώνεται από
τους άλλους αρνητικούς παράγοντες.
1. Εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς τους
Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης
είναι η «εμπιστοσύνη των πολιτών μιας χώρας
στους πολιτικούς της». Η εμπιστοσύνη του κόσμου στους κυβερνήτες του είναι πολύ σημαντική
προϋπόθεση για την αποδοχή μεταρρυθμίσεων και
αλλαγών πολιτικής.
Μέσα στις πρώτες 20 θέσεις (από το σύνολο των
138 χωρών) με την καλύτερη βαθμολογία (πλήρης
εμπιστοσύνη 7, καθόλου εμπιστοσύνη 1) είναι οι
χώρες Σιγκαπούρη (6,4), Νορβηγία (5,9), Νέα Ζηλανδία (5,9), Φινλανδία (5,8), Σουηδία (5,7), Ολλανδία (5,6), Ελβετία (5,5). Αντίθετα στις τελευταίες 20 θέσεις είναι χώρες Κολομβία (1,7), Αργεντινή
(1,7), Βενεζουέλα (1,5), Βραζιλία (1,3). Η Ελλάδα
με βαθμολογία 2,3 βρίσκεται στην 107η θέση.
2. Συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και
εργοδοτών
Οι χώρες που επιτυγχάνουν καλύτερη βαθμολογία είναι Νορβηγία (6,2), Ελβετία (6,2), Δανία
(6,1), Σουηδία (6,1), Ολλανδία (5,9), Ιαπωνία (5,8
και χειρότερη Κροατία (3,5), Πακιστάν (3,4), Νότιο
Αφρική (2,5). Η Ελλάδα με βαθμολογία 4 βρίσκεται στην 105η θέση.
3. Σχέση αμοιβής και παραγωγικότητας
εργαζομένων
Τις υψηλότερες θέσεις πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (5,6), Σιγκαπούρη (5,5), Ιρλανδία (5,3), ΗΠΑ

(5,2), Γερμανία (5,0), Καναδάς (4,9), Στις χαμηλότερες, Τυνησία (3,0), Βενεζουέλα (2,7), Μαυριτανία (2,1). Η Ελλάδα με βαθμολογία 3,7 βρίσκεται
κάτω από τη μέση ((86η θέση)
4. Πελατειακές προτιμήσεις στις αποφάσεις των κρατικών λειτουργών
Τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία ( καθόλου
πελατειακές σχέσεις 7, έντονα πελατειακές σχέσεις
1) κατέχουν οι χώρες Σιγκαπούρη (5,8), Φινλανδία
(5,6), Σουηδία (5,6), Νέα Ζηλανδία (5,4), Ελβετία
(5,2), Ολλανδία (5,2),κλπ Μεξικό (2,1), Αργεντινή
(2,0), Ουγγαρία (1,9), Σλοβακία (1,9), Βενεζουέλα
(1,4). Η Ελλάδα με βαθμολογία 2,8 βρίσκεται κάτω
από τη μέση (86η θέση)
5. Αποτελεσματικότητα Δικαιοσύνης στην
επίλυση διαφορών
Την «αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος στην επίλυση διαφορών», πέτυχαν και
οι: Σιγκαπούρη (6,2), Ελβετία (5,8), Σουηδία (5,7),
Φινλανδία (5,7), Βρετανία (5,7), κλπ Σερβία (2,7),
Πορτογαλία (2,7), Ελλάδα (2,4), Κροατία (2,2),
Ιταλία (2,2), Σλοβακία (2,1), Βενεζουέλα (1,6).
6. Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης από κυβερνητικά και ιδιωτικά συμφέροντα
Στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας) βρίσκουμε
την Φινλανδία (6,7), Νέα Ζηλανδία (6,7), Νορβηγία (6,6), Ελβετία (6,5), Σουηδία κλπ Στις τελευταίες (6,5 Ουκρανία (2,3), Μολδαβία (2,0), Βολιβία
(1,6), Βενεζουέλα (1,1). Η Ελλάδα με βαθμολογία
3,9 είναι ακριβώς στη μέση των 138 χωρών.
7. Σπατάλη δημόσιων πόρων
Καλύτερη βαθμολογία είναι η Σιγκαπούρη (5,9),
Νέα Ζηλανδία (5,1), Τσεχία (5,0), Φινλανδία (4,8),
Σουηδία (4,8), και με τη χειρότερη η Σλοβακία
(2,3), Κροατία (2,2), Ελλάδα (2,2), Σερβία (2,2),
Βραζιλία (1,9), Ιταλία (1,9), Αργεντινή (1,5), Βενεζουέλα (1,2).
8. Διαφάνεια στη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής
Καλύτερη βαθμολογία 1) βρίσκουμε τις Σιγκαπούρη (6,3), Νέα Ζηλανδία (6,2), Ελβετία (6,1),
Νορβηγία (6,0), Φινλανδία (6,0), Ολλανδία (5,9),
Σουηδία (5,8 ) και με τη χειρότερη τις Ελλάδα

(3,4), Αργεντινή (3,3), Ιταλία (3,1), Βραζιλία
(3,1), Ουγγαρία (2,7), Βενεζουέλα (2,1).
9. Ποσοστό εγγραφής σπουδαστών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Στο «ποσοστό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» την καλύτερη βαθμολογία πέτυχαν
η Ελλάδα (110,2), Κορέα (95,3), Ισπανία (89,1),
Φινλανδία (88,7), ΗΠΑ (86,7Η Ελλάδα είναι η μόνη
χώρα που πετυχαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του
100% επειδή κάθε χρόνο εγγράφονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όχι μόνο οι τρέχοντες απόφοιτοι των λυκείων αλλά και παλαιότερων ετών.
10. Διαθεσιμότητα Επιστημόνων και μηχανικών
Τις υψηλότερες θέσεις κατέκτησαν οι χώρες
Φινλανδία (6,1), ΗΠΑ (5,5), Ιαπωνία (5,5), Ισραήλ
(5,3), Ελλάδα (5,2), Νορβηγία (5,2), Ελβετία (5,1),
και τις χαμηλότερες οι χώρες Μολδαβία (2,9), Νικαράγουα (2,8), Παραγουάη (2,7), Μαυριτανία (2,3).
11. Συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη
Στην «συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη» την υψηλότερη βαθμολογία (πρώτη 20άδα) απέσπασαν οι χώρες Ελβετία (5,8), Φινλανδία (5,7), Ισραήλ (5,6), ΗΠΑ (5,6),
Ολλανδία (5,5), Βρετανία (5,5), Γερμανία (5,4),
Σουηδία (5,2), και τη χειρότερη οι χώρες Γεωργία
(2,7), Ελλάδα (2,7), Κουβέιτ (2,6), Μογγολία (2,6),
Μολδαβία (2,5), Βολιβία (2,4), Αίγυπτος (2,4).
12. Ικανότητα συγκράτησης ταλέντων
Την καλύτερη βαθμολογία πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (6,1), ΗΠΑ (5,6), Νορβηγία (5,5), Βρετανία
(5,4), Ολλανδία (5,2), Φινλανδία (5,2), Σουηδία
(5), Γερμανία (4,8), Ιρλανδία (4,7) και τη χειρότερη Ελλάδα (2,6), Βουλγαρία (2,6), Ουκρανία
(2,5), Ουγγαρία (2,4), Κροατία (2,2), Ρουμανία
(2,1), Σερβία (1,7), Βενεζουέλα (1,7).
13. Ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων
Την καλύτερη βαθμολογία πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (6,3), Βρετανία (6), ΗΠΑ (6), Ιρλανδία (5,5),
Καναδάς (5,1), Ολλανδία (5), Νέα Ζηλανδία (4,9),
Γερμανία (4,7), και τη χειρότερη οι χώρες (2,4),
Ρουμανία (2,2), Ελλάδα (2,1), Σλοβακία (2), Κροατία (1,9), Σερβία (1,7), Βενεζουέλα (1,3).
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Η πολιτική και κοινωνικη σημασία του σπόρου
Σήμερα στον αποκαλούμενο αναπτυγμένο κόσμο οι περισσότεροι αγρότες δεν κρατάνε σπόρο για να τον σπείρουν την επόμενη χρονιά, τον
παράγει για αυτούς κάποια πολυεθνική από την
οποία είναι υποχρεωμένοι να τον ξανα-αγοράσουν κάθε χρόνο.
Στη διεθνή αγορά υπάρχει σχεδόν μονοπώλιο
και συγκεντρωτικός έλεγχος του σπόρου, καθώς
δέκα μόνον εταιρίες καλύπτουν το 75% της παγκόσμιας αγοράς σπόρων.
Ως αποτέλεσμα από το 2000 έως το 2009 οι
τιμές σπόρων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά
μέσο όρο 30%. .
Οι εταιρίες αυτές έχουν μετατραπεί σε παντοδύναμα λόμπυ και επηρεάζουν καθοριστικά τη
θέσπιση της διεθνούς νομοθεσίας για την εμπορία των σπόρων η οποία αφαιρεί από τον αγρότη τη δημιουργικότητα του και τον μετατρέπει
σε απλό καταναλωτή περιορισμένων επιλογών.
Καμία από αυτές τις πολυεθνικές που ελέγχουν σήμερα το σπόρο, δεν ξεκίνησε ως εταιρία
σπόρων. ‘Όλες έχουν άμεση σχέση με χημικές η
φαρμακευτικές ουσίες. Η κύρια και αρχική παραγωγή τους ήταν πάντα αυτές οι ουσίες. Μπήκαν
όμως σταδιακά και στο χώρο των σπόρων με συνεχείς εξαγορές μικρών εταιριών που είχαν δημιουργήσει γεωπόνοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο
μπορούν να πωλούν και τα χημικά τους.
Με ποιους μηχανισμούς κατάφεραν να ελέγχουν σήμερα τον σπόρο οι πολυεθνικές;
Κυρίως με το μονοπώλιο της δημιουργίας νέων
φυτικών ποικιλιών που στην επίσημη ορολογία
αποκαλείται βελτίωση φυτικών ποικιλιών.
Οι εμπορικοί σπόροι των εταιριών που πωλούνται στην αγορά που αποκαλούνται «βελτιωμένοι» και καλύπτονται από πνευματικά δικαι-

«Όσο ο άνθρωπος θα συνεχίζει
να είναι ο άσπλαχνος καταστροφέας κατώτερων όντων, δεν θα
γνωρίσει ποτέ υγεία και ειρήνη.
Γιατί όσο οι άνθρωποι θα
κατασφάζουν τα ζώα,
θα σκοτώνουν ο ένας τον άλλο.
Πράγματι, αυτός που σπέρνει το
σπόρο του φόνου και του πόνου,
δεν μπορεί να δρέψει
χαρά και αγάπη».
Πυθαγόρας, ο πατέρας της χορτοφαγίας

ώματα όπως η μουσική ο κινηματογράφος και
οι τεχνολογικές ανακαλύψεις. Αν αγοράσεις και
φυτεύσεις μια φορά τον σπόρο έχεις δικαίωμα να
συγκομίσεις τον καρπό αλλά δεν έχεις δικαίωμα
να συγκομίσεις τον σπόρο για επανα-φύτευση.
Τις εταιρίες τις ενδιαφέρει να πωλείται η κύρια
παραγωγή τους δηλαδή οι χημικές και φαρμακευτικές τους ουσίες επομένως οι νέες ποικιλίες και
τα υβρίδια που δημιουργούν, είναι μεν παραγωγικά αλλά με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείς τα
χημικά τους και ότι υιοθετείς την εντατική χημική
γεωργία ρυπαίνοντας ασύστολα το περιβάλλον.
Οι βελτιωμένοι, έχουν συνήθως στενή γενετική βάση και γι αυτό οι καρποί τους είναι συνήθως
ομοιόμορφοι και σταθεροί.
Πράγματι, το σύστημα του επίσημου καταλόγου απαιτεί στο γενετικό επίπεδο οι ποικιλίες να
αποτελούνται από πολύ ομοιογενή φυτά. Αυτό
το επίπεδο της ομοιογένειας είναι η εγγύηση για
μια τυποποιημένη παραγωγή» που διευκολύνει
τον εταιρικό έλεγχο και την παγκοσμιοποιημένη
γεωργία.. Οι εισηγητές είπαν ότι «αυτό το επίπεδο της ομοιογένειας καθιστά τα φυτά ευάλωτα
σε πολλά είδη παρασίτων και παθογόνων.
Πράγματι ο επίσημος κατάλογο έχει σπρώξει
προς την παρανομία χιλιάδες παραδοσιακούς
σπόρους λόγω του ότι δεν εμφανίζουν επαρκές
επίπεδο ομοιογένειας…..»
Ως ζωντανός οργανισμός ο σπόρος εξελίσσεται ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος
και την επίδραση των ανθρώπων. Από τότε που
υπάρχει η γεωργία οι αγρότες βελτίωναν συνεχώς τον διατροφικό σπόρο μέσω παρατήρησης
επιλογής και διασταύρωσης. Οι νέες ποικιλίες
που δημιουργούσαν γίνονταν σταδιακά ελεύθερες για όλους. Είναι αυτές που κληρονομήσαμε
και σήμερα τους αποδίδονται διάφορα ονόματα
όπως τοπικές ποικιλίες, επειδή είναι τοπικά προσαρμοσμένες, ή παραδοσιακές ή αβελτίωτες ή
διατηρητέες ή ετερογενές φυτικό υλικό.

Αυτή η αγορά δεν υπάρχει, διότι οι σπόροι αυτοί που κληρονομήσαμε από τους αγρότες, ενώ
είναι ελεύθεροι από πνευματικά δικαιώματα και
πατέντες, η εμπορική τους κυκλοφορία περιορίζεται από άλλη νομοθεσία στην Ευρώπη, και
συγκεκριμένα εκείνη που αναφέρεται την εμπορία των σπόρων.
θεμελιακά ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται κυρίως από δημόσιους φορείς σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, έχουν αποδείξει
ότι τα βιολογικώς καλλιεργούμενα φυτά μπορούν να έχουν σχεδόν την ίδια παραγωγικότητα
με τα συμβατικά, εάν η ποικιλία δημιουργηθεί με
αυτό τον στόχο».
Όποιος ελέγχει τον σπόρο ελέγχει και τη
διατροφή μας
Ούτε λαχανικά ούτε ζυμαρικά ούτε όσπρια
ούτε αυγά γάλα τυρί κρέας μπορούμε να έχουμε
αν δεν έχουμε τον σπόρο
Όποιος ελέγχει τη διατροφή μας έχει τεράστια πολιτική δύναμη
Στην εποχή μας ο εκβιασμός στο παρασκήνιο
εκτελείται από τα λόμπυ
Τα σημερινά λόμπυ έχουν δημιουργήσει
για τους σπόρους μια νομοθεσία-τέρας
Ας την αλλάξουμε πριν να είναι αργά.
Χρειαζόμαστε σπόρους «Ανοικτής Πηγής»,
ώστε ο έλεγχος της διατροφής μας να αποκεντρωθεί ξανά στο πλαίσιο των τοπικών κοινοτήτων. Η βελτίωση ποικιλιών πρέπει να γίνεται όχι
μόνο από εταιρίες αλλά και από καλλιεργητές,
επίσης από ομάδες αγροτών σε συνεργασία με
πανεπιστήμια. Το τελευταίο αποκαλείται «συμμετοχική βελτίωση» και δειλά δειλά επανεμφανίζεται στην Ευρώπη ως επιτυχημένο μοντέλο
διαχείρισης των διατροφικών γενετικών πόρων.
Ως στόχο έχει ποικιλίες «Ανοικτής Πηγής» και
αποτελεί χώρο στον οποίο έχουμε απόλυτη ανάγκη την ενεργοποίηση συλλογικών δομών κοινωνικής οικονομίας.
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Η ζωή των παιδιών μας θα γίνει πιο ευτυχισμένη και θα ευημερεί περισσότερο η κοινωνία τους με δάση,
όχι με ανεμογεννήτριες αντί δασών

«ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΦΕΥΡΟΥΜΕ»
Της ΒΑΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΙ ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΟΜΩΣ,
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ; ΑΝ ΘΕΛΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΤΙΤΛΟ στις ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ,
ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ : «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΔΕΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΟΣΑ ΚΑΛΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ.
1 Παραγωγή ξύλου: «Το ξύλο είναι ένα
οικολογικά παραγόμενο προϊόν, χωρίς κατανάλωση πρόσθετης ενέργειας είναι δηλαδή ένας
βιολογικά ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Το δασικό οικοσύστημα προσφερει ποικίλα προϊόντα
με οικονομική αξία, όπως ο φλοιός, το ρετσίνι,
το μέλι, τα μικρά φρούτα του (αγριοφράουλες,
βατόμουρα, σμέουρα, κράνα, μύρτιλλα) αλλά
και τα αρωματικά φύλλα (δάφνη), τα μανιτάρια, τα φαρμακευτικά βότανα, τα θηράματα, η
βοσκήσιμη ύλη κλπ.».

ικανότητα να απορροφούν τον ήχο. Εκτιμάται
ότι κατά μέσο όρο, το δάσος μειώνει τους θορύβους κατά 7db ανά 30 μέτρα απόσταση από
την πηγή του θορύβου».

2. Υδρονομική επίδραση: Η μεγάλη ταμιευτική ικανότητα του δασικού εδάφους, το μετατρέπει σε μια τεράστια ρυθμιστική δεξαμενή,
η οποία συγκρατεί το νερό κατά την περίοδο
των βροχών και το αποδίδει κατά την περίοδο
της ανομβρίας.

10. Απορροφά τη ρύπανση του αέρα:
«Το δάσος συγκρατεί τα στερεά σωμαστίδια
(σκόνη, αιθάλη κλπ.) στην επιφάνεια των φύλλων, των κλαδιών και του φλοιού των δένδρων, των θάμνων και των χόρτων.

«Μια αστραπή η ζωή μας …
μα προλαβαίνουμε».
Νίκος Καζαντζάκης

3. Προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση: «Το έδαφος αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό που κληρονόμησε ο άνθρωπος από
τη φύση για να εξασφαλίσει την ύπαρξή του,
αλλά μπορεί να καταστραφεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μόνο λίγων ετών από
την αλόγιστη χρήση του. Ο ρόλος του δάσους
στην προστασία και διατήρηση των υφιστάμενων εδαφών είναι τεράστιος και ανεκτίμητος».
4. Αντιανεμική προστασία: «Το δάσος επιδρά ως εμπόδιο στην κίνηση του αέρα και μπορεί
να μεταβάλλει την ταχύτητα, την κατύθυνση όπως
και τη δομή των ανέμων, τόσο στο εσωτερικό του
όσο και στην παρακείμενη γυμνή επιφάνεια.
5. Προστασία από θορύβους: «Οι θόρυβοι ασκούν φυσικές και ψυχολογικές επιδράσεις
στον άνθρωπο. Το δάσος μειώνει τους ήχους,
διότι τα φυλλώματα των δέντρων έχουν την

9. Επίδραση στη σύνθεση του ατμοσφαιρικού αέρα: «΄Ένα δάσος μέσης παραγωγικότητας παράγει γύρω στους τέσσερις
τόνους οξυγόνου το έτος ανά εκτάριο ή τερακόσια κιλά ανά στρέμμα. Η καθαρή παραγωγή
του σε οξυγόνο είναι σχεδόν δεκαπλάσια από
την παραγωγή οποιουδήποτε άλλου χερσαίου
οικοσυστήματος.

6. Προστασία από τη ραδιενέργεια: «΄Όπως
έχει αποδειχθεί από ειδικές μετρήσεις, τα δάση
μειώνουν σημαντικά τη ραδιενέργεια του αέρα.
7. Επίδραση στη φωτεινή ακτινοβολία:
«Σε ένα δάσος, ακόμη και μια ηλιόλουστη ημέρα, το 40-70% του φωτισμού του οφείλεται
στο διάχυτο φως. Η κυριαρχία του έμμεσου-διάχυτου φωτός, σε συνδυασμό με την πράσινη
ακτινοβολία, καθιστά την επίδραση του δάσους
καταπραϋντική, ηρεμιστική για τον ανθρώπινο
οργανισμό».
8. Επίδραση στη θερμοκρασία του αέρα:
«H ψυκτική ικανότητα ενός δένδρου μεσαίου
μεγέθους, ισοδυναμεί με τέσσερις μέσης ισχύος (2.500 kcal/h) συσκευές κλιματισμού, που
δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Παράλληλα το
δάσος αυξάνει τις χαμηλές θερμοκρασίες, αποτρέποντας τους παγετούς».

11. Είναι συντηρητής της βιολογικής
ποικιλότητας: «To δάσος χρησιμεύει όχι
μόνο ως καταφύγιο και ενδιαίτημα των ζώων
και φυτών, τα οποία αλλιώς θα είχαν εξαφανιστεί, αλλά και ως μία πολύτιμη τράπεζα γονιδίων φυτών και ζώων απαραίτητων για μια
τυχόν γενετική βελτίωση.
12. Αισθητική και υγιεινή επίδραση: «O
αέρας του δάσους είναι ο πιο καθαρός μετά
τον θαλασσινό, απαλλαγμένος από ρύπους
και σκόνη. Επιπλέον, περιέχει πτητικές ουσίες
όπως αιθέρια έλαια και τερπένες, τις γνωστές
“ αεροβιταμίνες“, οι οποίες επιδρούν τονωτικά στον ανθρώπινο οργανισμό».

«Όταν κάποιος καταλαμβάνει
ένα δημόσιο αξίωμα, πρέπει
να θεωρεί τον εαυτό του δημόσιο κτήμα».
Τξέφερσον Τόμας
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Διαδικτυακή πύλη
ενημέρωσης για
αναπνευστικές παθήσεις
Πλήρης διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης για την πνευμονολογική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό. Πρόκειται για την ιστοσελίδα www.lung.gr, η
οποία λειτουργεί υπό την επιστημονική εποπτεία του ιδρύματος «Θώραξ»
και με αποκλειστικό χορηγό το Τμήμα Ανασπνευστικών Παθήσεων (Πνευμονολογίας) της Pharmathen.
To www.lung.gr αποτελεί μια σελίδα ιατρικής πληροφόρησης, που
απευθύνεται σε επαγγελματίες Υγείας, ειδικά όσους ασχολούνται με νόσους του αναπνευστικού συστήματος. Από την ίδια ιστοσελίδα το ευρύτερο κοινό (οι ασθενείς και φροντιστές τους) μπορεί να ενημερώνεται για
όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στη θεραπεία των παθήσεων
του αναπνευστικού συστήματος.

Ντύσου γιατί όντως
θα πουντιάσεις
Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Γέϊλ τελικα η
ελληνίδα μάνα είχε δίκιο όταν έλεγε «ρίξε κάτι επάνω σου να μην
κρυώσεις». ΄Όπως διαπίστωσαν σε μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «PNAS», οι πιθανότητες να αποφύγουμε το
κοινό κρυολόγημα αυξάνονται όσο μένουμε ζεστοί. Συγκεκριμένα,
μελετώντας τις ιντερφερόνες, τις πρωτεΐνες που εκλύει το ανοσοποιητικό σύστημα ενάντια στους ιούς του κοινού κρυολογήματος, οι
ειδικοί είδαν πως όταν τα μολυσμένα κύτταρα εκτίθενται σε φυσιολογική θερμοκρασία σώματος ο ιός εξοντώνεται ταχύτερα και δεν
μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Επίσης, η φυσιολογική θερμοκρασία
φάνηκε να βοηθάει τα κύτταρα ενισχύοντας τη δράση του ενζύμου
RNAsel., το οποίο επιτίθεται και καταστρέφει τα γονίδια του ιού.
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ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΣΤΟΝ …. ΑΤΜΟ
Are you vaping? Κάτι σαν:
e-φουμάρεις: Μια έκφραση
που προέκυψε με την είσοδο
του ηλεκτρονικού τσιγάρου
στη ζωή κάποιων ανθρώπων.
Αν και πρόκειται για εφεύρεση
της δεκασετίας του 1960, στα
μέσα της προηγούμενης δεκαετίας τελειοποιήθηκε τόσο ώστε
να ανταγωνίζεται το τσιγάρο. Ο
κινέζος φαρμακοποιός Χον Λικ
που είδε τον πατέρα του να πεθαίνει από καρκίνο των πνευμόνων, θέλησε να φτιάξει ένα ruyan, δηλαδή «κάτι σαν καπνό». Στην αρχη
ήταν μια συσκευή ασήκωτη που την.. άντεχε μόνο το τραπέζι. Σήμερα
στη γνωστή μορφή ένας μικροσκοπικός θερμαντήρας που λειτουργεί
με επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική στήλη των 3 βολτ προκαλεί την εξάτμιση ενός νικοτινούχου υγρού που εισπνέει ο καπνιστής. Από εκεί και
από τον ατμό που η αντίστοιχη λέξη στα αγγλικά είναι vapor προκύπτει
και το ρήμα «to vape». Στα ελληνικά «ατμίζειν». Το νικοτινούχο υγρό
στη συσκευή είναι νερό με γλυκερίνη ή προπυλενογλυκόλη, νικοτίνη και
κάποιο χημικά κατασκευασμένο άρωμα. Η περιεκτικότητα της νικοτίνης
ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτης ποικίλλει από ultra light (6 χιλιοστά του
γραμμαρίου) και φθάνει στα 24 χιλιοστά του γραμμαρίου. Υπάρχει και
κάτι ανάλογο με το «σουβλάκι χωρίς σουβλάκι» (δηλαδή σκέτη πίτα),
με μηδέν νικοτίνη, οπότε φουμάρεις μόνο αρωματισμένο ατμό. Υπάρχει
μια εκτεταμένη εργασία από το 2014 στο περιοδικό «Tobacco Control»,
ελεύθερη στο Διαδίκτυο, όπου έχουν εξεταστεί 29 τουλάχιστον εργασίες
γύρω από το ηλεκτρονικό τριγάρο και γίνονται οι σχετικές συγκρίσεις
(tobaccocontrol.bmj.com/content/23/suppl_2/iill.full).
΄Ένα σίγουρο στοιχείο είναι ότι βρέθηκαν αποκλίσεις στα ποσοστά νικοτίνης και άλλων ουσιών που έδιναν οι κατασκευαστές των φιαλιδίων με το έτοιμο προς εξάτμιση υγρό. Προφανώς οι όποιες αρνητικές
επιδράσεις της νικοτίνης για την ανθρώπινη υγεία παραμένουν, ενώ
είναι ακόμη θέμα αμφισβήτησης το αν κάποιες άλλες βλαβερές ουσίες,
γνωστές από το κάπνισμα του τσιγάρου, συνοδεύουν και τον νέο αυτόν
τρόπο καπνίσματος και σε τι ποσοστό.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΛΑ ΚΟΛΠΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΝΗΜΗ
Τι κίνητρο μπορεί λοιπόν να έχει κανείς για να αποθηκεύει άχρηστες
πληροφορίες;» λέει ο Τζόζεφ Λεντού, επικεφαλής του Κέντρου Εγκεφάλου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.
Ο κ. Λεντού πιστεύει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει όρια στον όγκο
πληροφοριών που μπορεί να διαχειρισθεί, αν και τα όρια αυτά μπορεί να
επεκταθούν, χάρη σε ασκήσεις.
Συχνή επανάληψη
Οσο απλό και εάν ακούγεται, ο Λεντού εξηγεί ότι η επανάληψη είναι
όντως «μήτηρ μαθήσεως», καθώς αυτή μπορεί να μεταμορφώσει βραχυπρόθεσμες μνήμες σε μακροπρόθεσμες.
Αντιθέτως, η εντατική μελέτη –όπως αυτή των φοιτητών στα πανεπιστήμια– δεν είναι εξίσου αποτελεσματική. «Οταν επαναλαμβάνεις
συχνά όσα έμαθες, αυτά παραμένουν στη μνήμη. Η επανάληψη πρέπει
να γίνεται σε διάστημα μερικών ημερών και όχι ωρών».
Η μνήμη και η προσοχή συμβαδίζουν. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι τα
συχνά διαλείμματα και η αποσπασματική μελέτη οδηγούν σε άγχος και
μειώνουν την ικανότητα για προσοχή. Σταματήστε έτσι να περιηγείστε
στο Διαδίκτυο και ασχοληθείτε με το αντικείμενό σας.
Μελέτες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έδειξαν ότι η τοποθέτηση υπενθυμίσεων (σε αυτοκόλλητα χαρτιά πάνω στο γραφείο μας) για όσα έχει
κάποιος να κάνει βοηθά στη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης μνήμης.

«Αρκεί ένα λεπτό για να
ερωτευθείς, μια ώρα για να
συμπαθήσεις, και μια μέρα
για να αγαπήσεις. Όμως, μια
ολόκληρη ζωή δεν αρκεί
για να ξεχάσεις».
΄Οσκαρ Ουάιλντ
(Ιρλανδός συγγραφέας)

«Όταν έχεις δίκιο,
κανείς δεν το
θυμάται. Όταν έχεις
άδικο, κανείς
δεν το ξεχνά».
Χάρι Τρούμαν
(Αμερικανός πρόεδρος)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΟΥΛΑ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΗΛ: 2831035042, ΦΑΞ: 2831023392,
E-MAIL:k.kainotomia@gmail.com SITE: www.koinonikikainotomia.gr
FACEBOOK: Κοινωνική Καινοτομία https://www.facebook.com/k.kainotomia/.
Η έκδοση της εφημερίδας «Κοινωνική ΚAΙΝΟΤΟΜΙΑ» δίνει το χρονικό περιθώριο στους αναγνώστες της, να στείλουν τις κοινωνικές καινοτόμες προτάσεις τους, στην εφημερίδα στο φαξ
2831023392 ή στο e-mail: k.kainotomia@gmail.com
Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιάζονται είτε ως άρθρο, είτε ως μέρος των διαλόγων, στα
επόμενα φύλλα.
Για τον σκοπό αυτό σε κάθε έκδοση, θα αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν στην
επόμενη έκδοση της 31/7/2017. Τα θέματα αυτά είναι:
1. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
			
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
2. ΚΡΑΤΟΣ 				
''
''
3. ΑΓΟΡΑ				
''
''
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ			
''
''
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ			
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 			
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 		
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:
Α) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Β) ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕ				 ΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, Γ) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Η εφημερίδα «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» κυκλοφορεί σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης στην
ΚΡΗΤΗ. Τα σημεία αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα. www.koinonikikainotomia.gr, στην
οποία αναρτώνται αναλυτικά όλες οι εκδόσεις της εφημερίδας
Το αντίτιμο για την εφημερίδα είναι προαιρετικό. Στα σημείο πώλησης οι εφημερίδες διατίθενται σε ιδιαίτερο σταντ πάνω στο οποίο υπάρχει «κουμπαράς» στον οποίο ο αναγνώστης προαιρετικά εισφέρει την οικονομική βοήθεια του, για την συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας.
Η οικονομική διαχείρηση της εφημερίδας δημοσιεύεται σε κάθε έκδοση όπως παρακάτω.
1. ΔΑΠΑΝΕΣ: EΚΤΥΠΩΣΗΣ 3.400 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.800 € - KOYMΠΑΡΑ: 3.600 €
3. Εισφορές εκτός από τους κουμπαράδες δεν γίνονται δεκτές.
Την εφημερίδα διαχειρίζεται η Μη Κερδοσκοπική εταιρεία «Κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με έδρα
Σκουλά 2, Ρέθυμνο, τηλ 2831035042, φαξ 2831023392. Υπεύθυνος: κ. Δημήτρης Ηλιάκης,
e-mail: demeliakis@gmail.com, τηλ: 6974322338, facebook: Κοινωνική Καινοτομία,
https://www.facebook.com/k.kainotomia/.
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Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΉΣ
Μία μέρα, ο δάσκαλος έγραψε στον πίνακα την προπαίδεια του 9. 9Χ1 9Χ2
9Χ3 και ούτω καθεξής. Όταν τελείωσε και γύρισε προς την τάξη όλοι οι μαθητές γελούσαν με το λάθος που είχε κάνει στην πρώτη πράξη. Ο δάσκαλος
τότε με γλυκύτητα είπε: έγραψα την πρώτη πράξη λάθος επίτηδες γιατί απλά
ήθελα να σας εξηγήσω πως ο κόσμος, σας αντιμετωπίζει εκεί έξω. Βλέπετε
ότι έχω γράψει 9 σωστές πράξεις. Κανείς όμως δεν μου είπε ότι ήμουν καλός
δάσκαλος. Γελάσετε και με κρίνατε για ένα λάθος που έκανα. Αυτό είναι το
δίδαγμα. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τα εκατομμύρια σωστά πράγματα που
κάνετε αλλά είναι έτοιμος να σας κρίνει για το μόνο ένα λάθος.
Στην καθημερινή ζωή μας τείνουμε να εκφράζουμε ή να δεχόμαστε τέτοιου
είδους απόψεις.
Τι είναι όμως λάθος; Σε μία μαθηματική πράξη είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Στην καθημερινότητά μας όμως τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.
Αν όμως σκεφτούμε λίγο περισσότερο, θα παρατηρήσουμε ότι τα λάθη είναι
απλά διαφορετικές θέσεις. Αυτό που κρίναμε ως λάθος από τη δική μας οπτική
γωνία είναι σωστό από μια άλλη οπτική γωνία.
Κάποιες φορές τα αποτελέσματα των πράξεων μας μπορεί να μην είναι τα
επιθυμητά και τους βάζουμε την ταμπέλα του λάθους. Όμως στο πέρασμα
του χρόνου παρατηρούμε ότι πράξαμε σωστά. Ότι αυτό ήταν το καταλληλότερο να κάνουμε για εκείνη τη στιγμή.
Τι είναι τελικά η αποδοχή;
Απαιτούμε από τους γύρω μας κατανόηση, αλλά ακόμα δεν κατανοούμε
τον εαυτό μας αλλά ούτε και τους άλλους.
Δεν είναι καλό να λέμε για έναν άνθρωπο ότι είναι κακός αλλά ούτε και ότι
είναι καλός. Μόνο ο Θεός ξέρει την αλήθεια για τον καθένα μας.
Αποδοχή σίγουρα δεν σημαίνει παραίτηση. Σημαίνει εμπιστοσύνη στον
Θεό, στην ύπαρξη μου. Και η εμπιστοσύνη σημαίνει πίστη.
Παρατηρώ τους γύρω μου και καλλιεργούμαι.
Αποδέχομαι το δικαίωμα να μπορώ να έχω διαφορετική άποψη και τρόπο
έκφρασης τόσο εγώ όσο και οι άλλοι.
Μπορούμε να παρατηρήσουμε τη φύση. Υπάρχει τεράστια ποικιλία χρωμάτων, σχημάτων, ειδών. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Το καθετί εξυπηρετεί το
σκοπό του και συνυπάρχει με τα υπόλοιπα σε μια τέλεια αρμονία. Αυτό οι
άνθρωπο το ονομάζουμε Φύση και εξυμνούμε τη μεγαλειώδη δύναμη της.
Παρόμοια και εμείς οι άνθρωποι, μέσα από τη διαφορετικότητα αναπτύσσεται η δυναμική για την εξέλιξη της κοινωνίας.
Η αποδοχή είναι τελικά δύναμη και υψηλή πνευματική στάση.
ΣΗΜΕΊΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΈΝΤΥΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
• Καστέλι Κισσάμου, περίπτερο έναντι 1ου Γυμνασίου κ. Γεώργιος Τσουρουνάκης
τηλ. 6972289878
• Χανιά, καφετέρια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ οδός: Χατζ. Νταλιάνη 40. κ Σπύρος Ανδρουλάκης.
τηλ 6973350988
• Χανιά Πολυχώρος ΜΕΓΑΛΟ οδός: Γρηγορίου Ε’ 69. τηλ 2821072352
• Παλαιόχωρα καφετέρια ΚΟΚΟΝΑΤ κ. Αντώνης Σεργιντάνης τηλ. 6971655429
• Βρύσες Αποκορώνου καφετέρια LA LUNA κ. Γιάννης Κασαπάκης τηλ 2825051500
• ΚΤΕΛ Χανίων - Καστελλίου - Παλαιόχωρας - Βρυσών
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ρέθυμνο: Κέντρο Τύπου Μοάτσου. κ. Χαρίση Ελευθερία τηλ 2831025935
Ρέθυμνο: Βιβλίο Τύπος, Ηγουμένου Γαβριήλ 137
Ρέθυμνο: Cul de sac, κ. Χαμογιωργάκης (Πλατεία Τίτου Πετυχάκη - Πλάτανος)
Σπήλι καφέ ΣΠΗΛΙ, κ. Στέλιος Κουνδουράκης τηλ. 6972311268
Ανώγεια super market ΑΡΙΑΔΝΗ κ. Τάσος Σταυρακάκης
Πλακιάς super market ΠΛΑΚΙΑΣ κ. Μπάμπης Βιταλάκης τηλ. 2832032280
Πέραμα, καφετέρια REVANS, τηλ 2834023319
Μελιδόνι Μυλοποτάμου
ΚΤΕΛ Ρεθύμνου

•
•
•
•
•
•

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειο Δισκοπολείο Αεράκης τηλ. 6980976609 (Πλατεία Κοραή)
Ηράκλειο Κέντρο Τύπου κ. Βαγγελιώ Κουτάντου τηλ. 2810231090
Μοίρες - ΚΤΕΛ Ηρακλείου
Βιάννος καφέ ΑΔΑΜΑΚΗΣ κ. Ειρήνη κ υιός Πετράκης τηλ 2895022249
ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου
ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• Ιεράπετρα βιολογικά προϊόντα ΒΙΟΣΑΝΤΕ κ. Γιάννης Βιανιτάκης τηλ. 6988752843,
2842029292
• Ιεράπετρα - ΚΤΕΛ Λασιθίου
• Άγιος Νικόλαος καφετέρια Αστέρια λιμάνι Αγίου Νικολάου κ. Μιχάλης Σγουρός τηλ.
6944714853
• Άγιος Νικόλαος - ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου
• Σητεία καφετέρια ΚΑΦΕ, οδός Καραμανλή Λιμάνι κ. Κοτζαμποξάκης τηλ 6975779052,
2843025131
• Σητεία - ΚΤΕΛ Λασιθίου

