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ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ «ΚΟΜΜΑ-ΔΙΚΤΥΟ»
Στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς αλλάζουν οι
σχέσεις ατόμου–κοινωνίας, οι εκλογείς, σε αντίθεση προς τις κομματικές οργανώσεις, εμφανίζονται
ανοικτοί και ευέλικτοι στις πολιτικές και κομματικές
επιλογές τους.
Αυτή η διάσταση μεταξύ «ανοικτού εκλογικού
σώματος» και κλειστών κομματικών οργανώσεων,
σε συνδυασμό με την παρατεταμένη «οργανωτική
αποσύνθεση» μεγάλων κυβερνητικών κομμάτων,
καθιστά επιτακτική και επείγουσα την ανανέωση και
ανασυγκρότησή τους ή και την εμφάνιση νέων κομμάτων, στα οποία οι πολίτες θα συμμετέχουν άμεσα
στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων.
Οι εκλογείς, ως άτομα, δεν εμπιστεύονται καθ’
ολοκληρίαν ούτε αναθέτουν κατ’ επανάληψη και

«ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
ΑΥΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ
ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».
Μüntertering 2000
επί μακρόν τη διαχείρηση του συνόλου των προβλημάτων τους σε ορισμένα πολιτικά κόμματα. Τα
πολιτικά κόμματα δεν διαθέτουν επεξεργασμένες
προγραμματικές προτάσεις και δεν έχουν ακόμα
εκπονήσει ολοκληρωμένες πολιτικές, τόσο για την
αξιοποίηση και την ανάγκη κοινωνικής διάχυσης
των νέων ευκαιριών, όσο κυρίως για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων της οικολογικής
κρίσης, των διατροφικών και άλλων κινδύνων, καθώς και των νέων τύπων κοινωνικής ανισότητας και
αποκλεισμού που έχουν εμφανιστεί.
Η διαιώνιση των πολιτικών κομμάτων ως οργανωμένες διαπλεκόμενες πραγματικότητες, έχει ως
αποτέλεσμα να μεταβάλλονται τα κόμματα αυτά, σε
κλειστές γραφειοκρατικές δομές, σε μη αντιπροσωπευτικά σύνολα, εν τέλει σε σχετικά αυτονομημένους έναντι των μελών τους, ισχυρούς μηχανισμούς.
Η Δημοκρατία χρειάζεται κόμματα.
΄Ένα τύπο κομματικής οργάνωσης που έχει τη
δύναμη να προσαρμόζεται και να ανανεώνεται διαρκώς, να συμμετέχουν και να συναποφασίζουν όλοι

οι ενδιαφερόμενοι πολιτικά, ακόμη και εκείνοι που
δεν διαθέτουν κανενός είδους κομματική ταύτιση.
Για να μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή
απαιτείται׃
1. Καθιέρωση «ανοικτών προκριματικών 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»,
δραστήριους υποστηρικές και ενδιαφερόμενους συνομιλητές.
Τα μέλη, οι υποστηρικτές και οι συνομιλητές,
θεωρούνται ως το πλέον σημαντικό κεφάλαιο ενός
κόμματος.
Αυτό το κόμμα μπορεί να χαρακτηριστεί ΚΟΜΜΑΔΙΚΤΥΟ.
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 παρέμβαση νόμιμων αντιπροσώπων.
Το κόμμα-δίκτυο δεν είναι προσηλωμένο στα
συμφέροντα μιας ορισμένης τάξης.
΄Εχοντας υπερβεί το καθήκον της προσήλωσης
στα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων, έχοντας
αποποιηθεί το ρόλο του στρατευμένου διαμεσολαβητή ειδικών συμφερόντων και έχοντας ασπαστεί
το ρόλο «μεσίτη» των συμφερόντων της κοινωνίας
πολιτών στην κεντρική διοίκηση, αυτό το «κόμμαδίκτυο» απευθύνεται σε όλο το φάσμα του εκλογικού σώματος για να πετύχει μια δημοκρατική συνεργασία όλων των πολιτών.
Τότε το κόμμα-δίκτυο φέρνει σε συνεννόηση τα
ενδιαφερόμενα μέρη, δρομολογεί και επικυρώνει
λύσεις συναινετικά και ευρύτερα αποδεκτές, τότε
αυτός ο τύπος κόμματος δεν δικτυώνει απλώς την
κοινωνία πολιτών με το κόμμα, αλλά την κοινωνία
πολιτών με την πολιτική.
Αναμφίβολα ένας τέτοιος τύπος κόμματος-δικτύου, θα περιόριζε την κομματική αποξένωση και θα
ενίσχυε τη δημοκρατία.

ΚΟΜΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΚΟΠΗΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ-ΜΕΡΟΣ, ΟΧΙ ΟΛΟΝ.
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
R. Michels

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ
ΤΑ ΕΘΝΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ «ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ»

Τα κράτη με ανοιχτούς πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς ευημερούν.
Τα κράτη με εκμεταλλευτικούς ή κλειστούς θεσμούς βουλιάζουν.
Ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός σε μια
χώρα οδηγεί σε αύξηση παροχής δημόσιων
αγαθών, υπηρεσιών παιδείας, περισσότερα
έργα υποδομών και υψηλότερη οικονομική
ανάπτυξη.
Κι αυτό ισχύει ανεξάρτητα του βιοτικού
επιπέδου, στο οποίο βρίσκεται η χώρα.
Η δημοκρατία δεν αρκεί για να απαιτήσει
μία χώρα ανοικτούς οικονομικούς θεσμούς.
Η πολιτική ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση κλειστών οικονομικών
θεσμών (χωρίς να την αποκλείει εντελώς).
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Η δημοκρατία
αντιμέτωπη με
τον νέο, ψηφιακό
ψυχρό πόλεμο
Το internet αποτελεί πλέον το «νευρικό σύστημα» του κόσμου αλλά και νέο πεδίο μάχης.
«ΤΟ ΤΖΙΝΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ»
Του καθηγητή Τζέιμς Μακ Γκαν, επικεφαλής
του προγράμματος «Τhe Think Tanks and Civil
Societies» (TTCSP) το οποίο ερευνά την επιρροή
των πολιτικών ινστιτούτων στις κυβερνήσεις και
στην κοινή γνώμη, παγκοσμίως – το TTCSP συχνά
χαρακτηρίζεται ως το think tank των think tanks.
Ο Μακ Γκαν, 63 ετών, εξωστρεφής με εντυπωσιακό βιογραφικό και έκδηλη σιγουριά για τον τρόπο
με τον οποίο ερμηνεύει τον κόσμο,έχει αριθμημένα τα ζητήματα της εποχής στο μυαλό του.
Νο 1 ׃Η παγκοσμιοποίηση. Ο κόσμος ενώθηκε
αλλά ταυτόχρονα συρρικνώθηκε.
Νο 2 ׃Το Internet. Τίποτα πλέον δεν είναι τοπικό, όλα είναι παγκόσμια, που σημαίνει ότι αν δεν
βρίσκεσαι μπροστά από τις εξελίξεις αυτές θα σε
καταπιούν, διαπίστωση που ισχύει κατ’ εξοχήν για
τα μέσα ενημέρωσης. Τι νόημα έχει να παράγεις
κάτι που κανένας δεν ενδιαφέρεται να διαβάσει ή
να παρακολουθήσει και ιδίως η νέα γενιά.
Νο 3 ׃Τα social media μεταμόρφωσαν την πολιτική. Αν δεν έχεις παρουσία σε αυτά, δεν έχεις
επιρροή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές
γιατί αγκάλιασε τη νέα τεχνολογία, η οποία του
έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνεί απευθείας
με τους ψηφοφόρους, ιδίως με όσους πιστεύουν
ότι οι πολιτικοί δεν τους ακούν, αψηφώντας τους
ενδιάμεσους (μέσα ενημέρωσης, κόμμα, δεξαμενές σκέψης).
Νο 4 ׃Η κρίση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
και στους θεσμούς. Οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο τον φιλικό τους κύκλο, παρά τους πολιτικούς, και ηγέτες προσπαθούν να επηρεάσουν
αυτόν ακριβώς τον κύκλο. Οι απελπισμένοι πολίτες
ψηφίζουν συνήθως αυτόν που εμφανίζεται ισχυρός και υπόσχεται διέξοδο στα προβλήματά τους.
Νο 5 ׃Ανασφάλεια στην ενημέρωση. Ποιον εμπιστεύεσαι τελικά να σε ενημερώνει με εγκυρότητα;
«Μόλις είδαμε την κορυφή του παγόβουνου. Το
τζίνι βρίσκεται έξω από το μπουκάλι» αποφάνθηκε
ο καθηγής Μακ Γκαν. «Αλλά χάνουμε όλοι χρόνο.
Η πόλωση στην πολιτική, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, οδηγεί σε παράλυση.
Στις βιομηχανικές οικονομίες ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να μειωθεί ή να μείνει στάσιμος.
Χωρίς χρήματα για να προωθηθεί οτιδήποτε, με
όλο και πιο γερασμένο πληθυσμό και με την πίεση
του Μεταναστευτικού, πώς θα υπάρξει συνεργασία για την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων;»
διερωτάται.
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Δείκτης κοινωνικής
ευημερίας
Μήπως είναι πιο ενδεικτικός από το ΑΕΠ;

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 Προϊόν μιας
χώρας. Αποτελεί όμως τον καταλληλότερο
δείκτη προόδου μιας χώρας; Μήπως θα πρέπει να αντικατασταθεί με έναν άλλον ο οποίος να αποτυπώνει πιο ουσιαστικά στοιχεία
ευημερίας των κατοίκων μιας χώρας και όχι
συνολικά 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, ανθρώπινα

άριστες επιδόσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στο νερό και υγιεινή, βασική εκπαίδευση
και παρέχει στους πολίτες της αυξημένες
ελευθερίες. Παράλληλα εμφανίζει –– υψηλό
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, λόγω της αυτάρκειας σε
φυσικούς πόρους. Από την άλλη χώρες με
φυσικό πλούτο όπως το Κουβέιτ (47η θέση)
και η Αγκόλα (κάτω από την 68η θέση) με
φυσικές πηγές πλούτου δεν εμφανίζουν υψηλό τον Δείκτη Κοινωνικής Ευημερίας, λόγω
της ανισοκατανομής του πλούτου. Ουρουγουάη (24), Χιλή (26) και Πολωνία (27) βρίσκονται υψηλότερα στην κατάταξη σε σχέση
με την Ελλάδα, όπως επίσης και η Σλοβακία

δικαιώματα, ελευθερία επιλογών, διακρίσεις,
πρόσβαση σε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση κτλ.
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) παρουσίασε το νέο
δείκτη στόχος του οποίου είναι να μετρά την
ευημερία των πολιτών και τις συνθήκες διαβίωσής τους.
Στο μέτρο αυτό, ο ΟΟΣΑ θέλησε «να ενδιαφερθεί περισσότερο για τους ανθρώπους
υπολογίζοντας όσα μετρούν περισσότερο
για αυτούς». Ο νέος δείκτης θα περιλαμβάνει έντεκα παράγοντες: κατοικία, εισόδημα,
εργασία, κοινωνικές σχέσεις, εκπαίδευση,
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 Κοινωνικής Ευημερίας
Πρώτη μεταξύ των 68 κορυφαίων χωρών
αναδεικνύεται η Νορβηγία καθώς εμφανίζει

(25) και η Εσθονία (23).
Παράλληλα χώρες που αποκλείουν μέρος
του πληθυσμού από ορισμένες δραστηριότητες εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις όπως
στην περίπτωση των ΗΠΑ που κατατάχθηκε
16η. Στις ΗΠΑ βρίσκει κανείς ένα από τα
καλύτερα και αρτιότερα συστήματα υγείας, αλλά δεν είναι προσβάσιμο από όλους.
Γαλλία και Ιταλία από την άλλη εμφανίζουν
σε άλλους τομείς ελλείψεις. Και οι δύο χώρες παρέχουν λίγες ευκαιρίες στους πολίτες,
περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ανεξιθρησκίας και ανοχής των μειονοτήτων. Στην
Ιταλία παρατηρείται υψηλή διαφθορά, ενώ
στη Γαλλία υπάρχουν έντονα φαινόμενα διακρίσεων σε βάρος των μειονοτήτων. Και οι
δύο εμφανίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση.
Τέλος χώρες με ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης όπως η Κίνα εμφανίζουν χαμηλές
επιδόσεις κοινωνικής εξέλιξης. Και αυτό γιατί
ο νεοεισερχόμενος πλούτος δεν έχει «μεταφραστεί» ακόμα σε καλύτερες κοινωνικές
συνθήκες, όπως είναι επενδύσεις στην εκπαίδευση ή την υγεία.
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Οι συνεταιρισμοί από το χθες στο αύριο
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η συνεργασία σε τοπικό επίπεδο βάσει της ηθικής και της μπέσας ήταν διαδεδομένη κυρίως στις
κτηνοτροφικές περιοχές, όπου η σύμπραξη πολλών
οικογενειών ερχόταν ως απάντηση στην ανάγκη για
κοινές δράσεις ως προς την παραγωγή και η διάθεση
κρέατος, τυριών, ή άλλων προϊόντων. Αυτή η μάλλον πρωτόγονη οργάνωση περνούσε μέσα από το
τσελιγκάτο το οποίο στην περίπτωση των νομάδων
Σαρακατσάνων λειτούργησε μέχρι και τη δεκαετία
του ΄50. Βασική αρχή του τσελιγκάτου ήταν ότι ο
κτηνοτρόφος με τα περισσότερα ζώα θα ήταν αυτός που θα εκτελούσε χρέη προέδρου. Οι οικογένειες που συμμετείχαν δεν ξεπερνούσαν τις 30 και
τα μέλη τους εκτελούσαν όλες τις δουλειές χωρίς
διακρίσεις. Από το σύνολο της παραγωγής (κρέας,
μαλλιά, τυριά) ένα μέρος πήγαινε στις ανάγκες των
οικογενειών και το υπόλοιπο επωλείτο).
Τα έσοδα διανέμονταν στις οικογένειες ανάλογα με
τον αριθμό των ζώων που είχε καθεμία από αυτές.
Τμήμα των εσόδων πήγαινε για ενοικιάσεις βοσκοτόπων, αλλά και κοινωφελή έργα, καθώς και για
τη λειτουργία σχολείων. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως το τσελιγκάτο ήταν κοινωνική και
οικονομική ένωση οικογενειών που εκτός της συγγένειας στηρίζονταν και στον κοινό τόπο διαμονής,
την κοινότητα. Στην κοινότητα κυριαρχούσαν οι
δημογέροντες που είχαν υψηλά εισοδήματα και οι
εκκλησιαστικοί ηγέτες. Την πιο οργανωμένη μορφή συνεταιρισμού στον κόσμο, τη συναντάμε στα
Αμπελάκια, όπου παράγονταν βαμβακερά κόκκινα
νήματα, τα οποία εξάγονταν.
Στον πρότυπο συνεταιρισμό συμμετείχαν 22
χωριά της κοιλάδας των Τεμπών στη Θεσσαλία. Ο
ιστορικός συνεταιρισμός αναπτύχθηκε την περίοδο
1770-1821 μέσα από τρεις κοινές συντροφιές και

αδελφότητες.
Στα Αμπελάκια οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά είχαν σημαντικό μερίδιο στη λειτουργία του
συνεταιρισμού, αφού στις κοινές συντροφιές συμμετείχε το σύνολο των κατοίκων των 22 χωριών, οι
οποίοι είχαν οργανώσει μια κάθετη παραγωγή. Στη
συντροφιά συμμετείχαν έμποροι, τεχνίτες, εργάτες,
ιδιοκτήτες αγροτικών κτημάτων και καλλιεργητές
βάμβακος.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Ο οργανωμένος τρόπος παραγωγής μέσω των
συνεταιρισμών αρχίζει να κερδίζει έδαφος από το
1870 και μετά, οπότε δημιουργούνται οι κατάλληλες
συνθήκες για την ύπαρξη προμηθευτικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών. Την ίδια περίοδο στην
Ευρώπη η ανάπτυξη των συνεταιρισμών στηρίζεται
σε ορθολογικούς οικονομικούς προϋπολογισμούς,
στην επιστημονική γνώση και την καινοτομία, με
στόχο τον ανταγωνισμό.
Μπορεί τα Αμπελάκια να έχουν θέση στην παγκό-

σμια συνεταιριστική πρωτοπορία, ωστόσο ο πρώτος
συνεταιρισμός με τα γνωρίσματα των σύγχρονων
κινήσεων (ψήφοι μελών κλπ.) είναι αυτός του Αλμυρού που ιδρύθηκε το 1900 και θεωρείται ως το
λίκνο του συνεργατισμού στη χώρα μας.
΄Ετσι η ονομασία γίνεται Μετοχικός Γεωργικός
Σύλλογος Αλληλοβοηθείας. Το 1914 ο Μετοχικός
Γεωργικός Σύλλογος Αλληλοβοηθείας μετατρέπεται
σε Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Αλμυρού και
τιμητικά εγκρίθηκε πρώτο το καταστατικό του στις
24 Μαρτίου 1915.
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Παρά τις εντάσεις, τις διασπάσεις και τις αποτυχίες, ο ΄Ελληνας έχει στο αίμα του το συνεργατισμό
και την αλληλεγγύη.
Ο Γάλλος Luis Boulanger, που έζησε στην Ελλάδα
για περισσότερα από 30 χρόνια και εργάστηκε ως
αρχιτέκτονας στην υπηρεσία του ΄Οθωνα, προσπάθησε να μεταφέρει στην Ελλάδα το συνεταιριστικό
κίνημα, που ήδη έκανε τα πρώτα του βήματα στην
Ευρώπη, όταν έκπληκτος ανακάλυψε τη μακρά συνεταιριστική παράδοση του τόπου μας, δηλώνοντας
ότι «εις τον ελληνικό λαό είναι έμφυτο το αίσθημα
της αδελφότητας του συνεταιρισμού. Η Ελλάδα θα
πραγματοποιήσει οριστικά, υπό το κράτος της ελευθερίας, ό,τι είχεν αρχίσει πριν από όλους τους λαούς
κάτω από τη δεσποτική εξουσία των Τούρκων».
Τα βάρη κατανέμονταν ανάλογα με το έχειν του
κάθε πολίτη και δόθηκε η αφορμή για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, γεωργικοί, βιομηχανικοί και ναυτικοί.
Αυτοί είχαν ως θεμέλιο τη δίκαιη κατανομή των
κερδών, ανάλογα με τη γενόμενη εργασία. Ξεχώριζαν από πριν ένα ποσό ως αποθεματικό, για την
εκπαίδευση των παιδιών, για τα βοηθήματα προς τα
ορφανά, τις χήρες και τους αρρώστους.

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΕΠΟΧΉ
Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Καθηγητής του Γ.Π.Α.
Εκατομμύρια άρθρα και εκατοντάδες νόμοι
έχουν γραφτεί και νομοθετηθεί για το συνεταιριστικό κίνημα των αγροτών τα τελευταία 80-100
χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, στην προσπάθεια
επιλογής και προώθησης των καλύτερων προδιαγραφών για την προώθηση των σκοπών του
κινήματος.
Στη χώρα μας, οι συνεταιρισμοί προσέφεραν
στους αγρότες-μέλη τους μικρότερα οφέλη από
αυτά που προοιωνίζεται η δυναμική της ομαδικής δράσης, αφού πολλές φορές παρέκκλιναν
του σκοπού τους ή είχαν την ατυχία να αποκτήσουν διοικήσεις κατώτερες των περιστάσεων.
Κατηγορήθηκαν οι συνεταιρισμοί, πολλές φορές όχι άδικα, ως κέντρα κακοδιαχείρισης και δι-

ασπάθισης του δημοσίου χρήματος, συσσωρεύοντας χρέη επί χρεών στις πλάτες του ΄Ελληνα
φορολογούμενου.
«Δυστυχώς, οι συνεταιρισμοί έχουν δεχτεί
σοβαρά πλήγματα τα τελευταία χρόνια. ΄Εχουν
απαξιωθεί σε επικίνδυνο βαθμό εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τους συνεταιρισμούς σαν ποδάρια των
κομμάτων και της κεντρικής εξουσίας. Οι διοικήσεις διορίζονταν από τους κομματάρχες… Όλα
αυτά μας οδήγησαν σε μια κατάσταση που δεν
είναι καλή για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους
καταναλωτές» λέει ο πρόεδρος.
΄Ετσι δεν καταφέραμε να περάσει η παραγωγή
σε συνεταιρισμούς βιώσιμους. Οι συνεταιρισμοί
έπαιζαν άλλους ρόλους. Είχαν καταντήσει κρατικοδίαιτοι. Χρεώθηκαν και τα χρέη τα πλήρωσε ο
΄Ελληνας φορολογούμενος.
Υπήρξαν βέβαια και σημαντικές εξαιρέσεις χρηστής και νοικοκυρεμένης διαχείρισης και αξιόλο-

γων επιχειρηματικών κινήσεων που αποτελούν
τους φάρους και παραδείγματα προς μίμηση για
τη λειτουργία των συνεταιρισμών του μέλλοντος.
Παραδείγματα επιτυχούς λειτουργίας του συνεταιριστικού σχήματος στη χώρα μας με προδιαγραφές αυριανές, όπως η ΣΕΚΕ, η ΕΒΟΛ, η ΕΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, η ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ και αρκετές άλλες.
«Στην Ευρώπη, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της οργάνωσης Cogeca (ευρωπαϊκή οργάνωση αγροτικών συνεταιρισμών), σε ποσοστό
που κυμαίνεται από 43% ως 85% οι συνεταιρισμοί στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα.
Ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
αυτό της Δανίας όπου στους συνεταιρισμούς
στηρίζεται το 93% της πρωτογενούς παραγωγής. Στην Ελλάδα οι συνεταιρισμοί δεν καλύπτουν παρά το 9%. Τα στοιχεία αυτά από μόνα
τους δείχνουν πως η χώρα μας υπολείπεται δραματικά των χωρών της Ευρώπης και αυτό είναι
που πρέπει να αλλάξει άμεσα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
Η κοινωνική ευημερία για το σύνολο των πολιτών προϋποθέτει την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος. Αυτά θα μπορούν να διασφαλίζονται όταν υπάρχουν οι απαραίτητες θεσμικές προβλέψεις για την ίση εφαρμογή
των αξιών της ελευθερίας, της ισονομίας, της
κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλους τους πολίτες. Ο
αρχές αυτές θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από τους θεσμικούς λειτουργούς του και να
υποστηρίζονται από αξιόπιστους και αδιάβλητους
ελεγκτικούς μηχανισμούς, με αξιοποίηση των ήδη
υπαρχόντων αλλά και θέσπιση νέων.
Το κράτος διαχειρίζεται τις κοινωνικές και οικονομικές υποθέσεις ορθολογικά, είναι υπεύθυνο
για την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών,
την εξισορρόπηση του εισοδήματος μέσω της
αναλογικής φορολογίας και την εξισορρόπηση
των αντικρουόμενων συμφερόντων των κοινωνικών τάξεων για την επίτευξη της συνολικής
κοινωνικής ευημερίας. Το κράτος δεν χρειάζεται
να είναι και επιχειρηματίας, ούτε να ελέγχει τα
μέσα παραγωγής, αλλά θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένα εργαλείο ρύθμισης των κρίσεων της
ελεύθερης οικονομίας, εγκαθίδρυσης και διαφύλαξης της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα την εδραίωση της εμπιστοσύνης
των πολιτών στην ουδετερότητα του κράτους και
στην αποτελεσματικότητα του. Για να λειτουργήσει όμως το κράτος αποτελεσματικά με τον τρόπο
αυτό, απαιτείται ριζικός μετασχηματισμός του.
Μετασχηματισμός του κράτους
Οι διαδικασίες που πρέπει να θεσπισθούν για
τον μετασχηματισμό του κράτους, θα πρέπει να
αποσαφηνίζουν τον ρόλο του, να απελευθερώνουν την οικονομία από ιδεοληψίες και να διευρύνουν την κοινωνική συναίνεση και την συμμετοχή των πολιτών. Βασική προϋπόθεση για την
επιτυχία της θέσης αυτής είναι η ύπαρξη και η
λειτουργία αξιόπιστων και αδιάβλητων ελεγκτικών μηχανισμών, η ταχύτητα στη διεκπεραίωση
των υπηρεσιών του κράτους προς το πολίτη και
η λειτουργία του κράτους δικαίου.
α) Εξουσίες – Διοικητική Τεχνική: Ένα κράτος κοινωνικής ευημερίας πρέπει να προστατεύει
τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία εντάσσονται τα πολιτικά, τα αστικά, τα ατομικά και τα

κοινωνικά και να εγγυάται την ίση εφαρμογή
τους σε όλους τους πολίτες. Η θεμελίωση της
συμμετοχικής δημοκρατίας στην πολιτική ισότητα ενισχύεται από το διαχωρισμό κράτους και
κοινωνίας αλλά και από το διαχωρισμό του από
την ελεύθερη οικονομία. Η πολιτική ισότητα βασίζεται εν πολλοίς στη διοικητική τεχνική, δηλα-

δή στα μέσα παρέμβασης του κράτους για τη
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την
άμβλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων, και
τελικά την εξισορρόπηση των αντικρουόμενων
συμφερόντων στη κοινωνία. Κατά συνέπεια είναι
αναγκαίος ο αυστηρός έλεγχος των εξουσιών για
τη διασφάλιση της πολιτικής ισότητας.
β) Διαμεσολαβητικός ρόλος – κοινωνική συναίνεση: Στη Δημοκρατία, το κράτος ως λειτουργός και διαμεσολαβητής, μέσω του αναδιανεμητικού του ρόλου, αμβλύνει την εξουσία
των ισχυρών οικονομικά τάξεων, για διασφάλιση
της υγιούς λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας αλλά και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έτσι,
η πολιτική εξουσία πρέπει να εκσυγχρονίσει και
να αξιοποιήσει τα θεσμικά μέσα παρέμβασης του
κράτους και τις κοινωνικές υπηρεσίες, με σκοπό την κοινωνική ισορροπία. Προσανατολισμένη
στην έννοια της κοινωνικής ευημερίας και κοινωνικής συναίνεσης.

Μηχανισμοί συνεργασίας και ενίσχυσης του
κοινωνικού διαλόγου, θα πρέπει να λειτουργούν
με σκοπό την άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ
των κοινωνικών τάξεων. Η πολιτική αυτή, δεν
πρέπει απλά να συγκαλύπτει τις ταξικές συγκρούσεις και να μεταθέτει το πρόβλημα σε ένα αόριστο μέλλον, αλλά θα πρέπει να επιδιώκει την ουσιαστική και βιώσιμη εξισορρόπηση αυτών των
συγκρούσεων. Με την εξισορρόπηση αυτή δημιουργείται ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την κοινωνική ευημερία η οποία αναδύεται στηριζόμενη
στην πολιτισμική ταυτότητα, στην συλλογική αυτοσυνείδηση, στην παιδεία, στην συμμετοχή των
πολιτών στις δημοκρατικές λειτουργίες και στην
ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών τάξεων.
Επίλογος
Η πολιτική εξουσία που έχει ως πρόταγμα την
κοινωνική ευημερία, θα πρέπει να εμφορείται
από ένα σύνολο δημοκρατικών, οργανωτικών
και ηθικών αξιών που διαμορφώνει το πλαίσιο
διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτικής διακυβέρνησης, κοινωνίας και ατόμου. Αυτό το πλαίσιο
διαμεσολάβησης αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, μέσω της αξιόπιστης λειτουργίας της
κοινωνικής δικαιοσύνης που διασφαλίζει τις
δυνατότητες ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες. Στην οικονομία η κοινωνική δικαιοσύνη
επιτυγχάνεται με την αποτελεσματικότητα των
μηχανισμών της αγοράς και την ισορροπία στη
διανεμητική λειτουργία. Στο κράτος, η κοινωνική
δικαιοσύνη επιτυγχάνεται με τις δομές οργάνωσης, τον έλεγχο εξουσιών και τις αξιόπιστες και
αποτελεσματικές λειτουργίες που εγκαθιδρύονται από την πολιτική εξουσία. Τα αντικρουόμενα συμφέροντα που δημιουργούνται από τη
λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας, μπορούν
να εναρμονιστούν μέσω των θεσμών, συγκεκριμένων λειτουργικών μηχανισμών και αξιόπιστων
ελέγχων. Η εναρμόνιση αυτή είναι δυνατό να
επιτευχθεί, μέσα από δραστικά μεταρρυθμιστικά
προγράμματα που είναι απαραίτητο να γίνουν
στο κράτος και στην οικονομία ώστε να αμβλύνουν τις διαφορές της κοινωνίας, να δημιουργήσουν προοπτικές υγιούς λειτουργίας τους και
η χώρα μας να βαδίσει σταθερά στο δρόμο της
ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

Οι συνεταιρισμοί στην ψηφιακή εποχή
Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
Οι νέοι αγρότες αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό του συνόλου των αγροτών.
Μεγάλο ποσοστό αυτών των νέων έχει υψηλά
επίπεδα κατάρτισης και μόρφωσης, ενώ αρκετοί
από αυτούς είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, την επιστημονική γνώση και τα δεδομένα.
«Οι νέοι αγρότες χρειάζονται τεχνολογικά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης
της εκμετάλλευσής τους».
«Μέσω της καινοτομίας, η ευφυής γεωργία
έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα εισοδήματα

των αγροτών επιτρέποντας καλύτερη διαχείρηση
των πόρων». Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη βελτίωση του εισοδήματός τους και σε μεγαλύτερη
κλίμακα, των τοπικών κοινωνιών της υπαίθρου.
Μέσω της ευφυούς γεωργίας μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και
να μειώσουν το κόστος της παραγωγής τους.
Εξίσου σημαντικός είναι και ο χρόνος που
εξοικονομούν οι νέοι αγρότες, καθώς δεν χρειάζεται να βρίσκονται συνεχώς μέσα στο χωράφι
τους ׃Χάρη στις υπηρεσίες που βασίζονται στην
ευφυή γεωργία, οι αγρότες γνωρίζουν πότε θα
πρέπει να ποτίσουν, να λιπάνουν και να ψεκάσουν, αποφεύγοντας περιττές καλλιεργητικές

εργασίες και μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σε
μεγάλο βαθμό τη χειρονακτική εργασία.
Οι νέοι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν
το χωράφι τους από την οθόνη του κινητού ή
του tablet τους.
Τα οφέλη
Με αυτόν τον τρόπο οι παραγωγοί ενός συνεταιρισμού μπορούν να έχουν τα οφέλη της
ευφυούς γεωργίας με την υποστήριξή του, ενώ
ο συνεταιρισμός εξασφαλίζει συνολικά καλύτερη και πιο ομοιόμορφη παραγωγή, χαμηλότερο
κόστος και βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα του
προϊόντος.

ΑΓΟΡΑ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: οι ελπίδες και οι φόβοι
«Εμείς, οι κάτοικοι της Γης, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Η νέα
εποχή παρουσιάζει νέες προκλήσεις
και νέα παγκόσμια προβλήματα,
όπως οι περιβαλλοντικές καταστροφές, η εξάντληση των διαθέσιμων
πόρων, οι αιματηρές συγκρούσεις
και η φτώχεια».—ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΣΕΒΑΡΤΝΑΝΤΖΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

διεξάγουν πολέμους. Ο Τόμας Λ.
Φρίντμαν, υποστηρίζει ότι η παγκοσμιοποίηση «αυξάνει τα κίνητρα για
την αποφυγή του πολέμου και το
κόστος διεξαγωγής του πολέμου με
περισσότερους τρόπους από ό,τι σε
οποιαδήποτε προηγούμενη εποχή
της σύγχρονης ιστορίας».
Επίσης, η αυξανόμενη αλληλεπί-

φτωχούς. Μολονότι αναμφίβολα ο
παγκόσμιος πλούτος έχει αυξηθεί,
είναι συγκεντρωμένος σε λιγότερα
χέρια και σε λιγότερες χώρες.
Και ενώ οι μισθοί εξακολουθούν
να αυξάνονται στις πλούσιες χώρες,
στην πραγματικότητα το μέσο εισόδημα σε 80 φτωχές χώρες έχει μειωθεί τα προηγούμενα δέκα χρόνια.

γοντα. Οι διεθνείς επενδυτές μπορεί να τοποθετούν τεράστια χρηματικά ποσά σε αναπτυσσόμενες
χώρες αλλά αργότερα αποσύρουν
τα χρήματά τους ξαφνικά όταν δυσχεραίνει το οικονομικό τοπίο. Τέτοιες μαζικές αποσύρσεις μπορούν
να βυθίσουν τη μια χώρα μετά την
άλλη σε οικονομική κρίση.

δραση μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της
παγκόσμιας αλληλεγγύης. Κάποιοι
οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιούν
το Ιντερνέτ για να προωθούν τους
σκοπούς τους αποτελεσματικά.
Αυτή η προσέγγιση κοινών ανθρώπων χαιρετίστηκε ως «ένας
νέος τρόπος άσκησης διεθνούς διπλωματίας, με τις κυβερνήσεις και
τους πολίτες να συνεργάζονται στενά για να αντιμετωπίσουν μια παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση».
Παρ’ όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται ότι οι
επιβλαβείς συνέπειες της παγκοσμιοποίησης υπερβαίνουν τα οφέλη.
Φόβοι για έναν Πιο Διαιρεμένο
Κόσμο Πιθανότατα η μεγαλύτερη
ανησυχία σχετικά με την παγκοσμιοποίηση είναι ο τρόπος με τον
οποίο έχει διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και στους

Μια άλλη βασική ανησυχία έχει
να κάνει με το περιβάλλον. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας στηρίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς
οι οποίες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το κέρδος παρά για
την προστασία του πλανήτη.
«Βρισκόμαστε σε έναν διαρκή
αγώνα δρόμου με την ανάπτυξη.
. . . Φοβάμαι ότι σε μια δεκαετία
όλοι μας θα ανησυχούμε για το περιβάλλον, αλλά τότε δεν θα υπάρχει
τίποτα για να προστατέψουμε».
Οι άνθρωποι ανησυχούν επίσης
για την εργασία τους.
Η πρόσληψη και η απόλυση εργαζομένων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς είναι λογικές
κινήσεις για μια εταιρία που ενδιαφέρεται για την αύξηση των κερδών της, οι οποίες όμως ταλανίζουν
τη ζωή των ανθρώπων.
Η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών αγορών έχει εισαγάγει έναν
ακόμη αποσταθεροποιητικό παρά-

Εύλογα, λοιπόν, η παγκοσμιοποίηση γεννάει φόβους καθώς και
ελπίδες.
Τα παγκόσμια ποσοστά, ωστόσο,
μπορεί να είναι παροδηγητικά. Σε
πολλές περιοχές, το εισόδημα κάποιων οικογενειών δεν αυξήθηκε
καθόλου τα προηγούμενα 50 χρόνια, ενώ οι μισθοί κάποιων άλλων
οικογενειών έχουν πολλαπλασιαστεί αρκετές φορές.
Η καθαρή περιουσία των 200
πλουσιότερων ανθρώπων της γης
ξεπερνάει το συνολικό εισόδημα
του 40 τοις εκατό του παγκόσμιου
πληθυσμού.

Τι Ακριβώς Είναι η Παγκοσμιοποίηση;
Η Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη—1999 (Human Development
Report 1999), των Ηνωμένων
Εθνών, ανέφερε: «Οι ζωές των ανθρώπων όλου του κόσμου συνδέονται μεταξύ τους με πιο πλήρη, πιο
ενεργό και πιο άμεσο τρόπο από
οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν.
Αυτό το γεγονός παρέχει πολλές ευκαιρίες, δίνοντας νέες δυνατότητες
για ωφέλιμες αλλά και καταστροφικές εξελίξεις». Όπως συμβαίνει με
πολλά ανθρώπινα επιτεύγματα, η
παγκοσμιοποίηση έχει τη θετική και
την αρνητική πλευρά της.

Λύκος γηράσας, νόμους
ορίζει.

Βυζαντινή παροιμία

Ελπίδες για Μεγαλύτερη Ευημερία στον Κόσμο
Η
παγκοσμιοποίηση
«έχει
εμπλουτίσει τον κόσμο από επιστημονική και πολιτισμική άποψη,
καθώς επίσης έχει φέρει οικονομικά οφέλη σε πολλούς ανθρώπους»,
δηλώνει ο Αμάρτια Σεν, βραβευμένος με Νόμπελ οικονομικών επιστημών. Παρόμοια, η Έκθεση για την
Ανθρώπινη Ανάπτυξη—1999 τονίζει
ότι η παγκοσμιοποίηση «προσφέρει τεράστιες προοπτικές για την
εξάλειψη της φτώχειας τον 21ο
αιώνα». Ο λόγος για αυτή την αισιόδοξη άποψη είναι η εντυπωσιακή αύξηση της ευημερίας που έχει
επέλθει με την παγκοσμιοποίηση. Η
μέση οικογένεια σήμερα στον πλανήτη έχει τριπλάσιο εισόδημα από
αυτό που είχε πριν από 50 χρόνια.*
Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν ένα
άλλο πλεονέκτημα στην οικονομική ενοποίηση: Πιστεύουν ότι θα
κάνει τις χώρες πιο απρόθυμες να

Η δύναμη ελκύει πάντα
ανθρώπους με χαμηλή
ηθική.

Αλμπέρτος Αϊνστάιν

Τίποτε δεν μπορεί να
είναι πολιτικά ορθό, αν
είναι ηθικά λάθος.
Daniel O΄ Connell
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Γάλα ζωικής προέλευσης εναντίον
γάλακτος φυτικής προέλευσης
Του ΑΛΚΗ ΓΑΛΔΑΒΑ
΄Εχουν ξεσηκωθεί οι παραγωγοί γάλακτος
ζωικής προέλευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και
απαιτούν επιτακτικά αυτό που προέρχεται από
δημητριακά και σπόρους να μην αναφέρεται στις
συσκευασίς ως γάλα.
Κριθάρι, βρόμη, ρύζι, ντίνκελ, κινόα, σόγια,
λούπινο, αρακάς, φιστίκι, αμύγδαλο, κάσιους, φιστίκι Αιγίνης, καρύδι,
τσία, κολοκυθόσπορος, πεπονόσπορος, σουσάμι, ηλιόσπορος, κάνναβη,
καρύδα.
΄Όλα αυτά κατά καιρούς, ακόμα
και πολλούς αιώνες πριν, έχουν δώσει ένα οπό, όπως θα το έλεγαν οι
παλαιότεροι, ένα υγρό δηλαδή αποτέλεσμα άλεσης, εκχύλισης και συμπίεσης. Στην Ελλάδα πιο γνωστές
βέβαια είναι οι συσκευασίες τέτοιων
υγρών προϊόντων που προέρχονται
από σόγια, αμύγδαλα, ρύζι, καρύδα.
Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να
συμπαρασύρει στη δίνη που δημιουργεί και τα ονόματα άλλων προϊόντων.
Διότι και οι παραγωγοί βουτύρου θα
μπορούσαν να απαιτήσουν να αλλάξει όνομα το… φιστικοβούτυρο και οι
παραγωγοί τυριού να φωνάξουν για
το τυρί φυτικής προέλευσης, ακόμη και να γίνει
θέμα αν θα πρέπει το ψωμί χωρίς γλουτένη να
λέγεται και αυτό ψωμί. Ωστόσο οι καβγάς δεν έχει
μείνει στα σπουδαστήρια της φιλολογίας, διότι είναι τόσο πολλά τα λεφτά…
Πώς ορίζεται το γάλα;
Εδώ που φτάσαμε πρέπει να σταθούμε και να
θυμηθούμε τι είναι αυτό που περιέχεται βασικά
στο ένα υγρό και τι είναι αυτό που δεν περιέχεται
στο άλλο.
Για πολλά χρόνια ως γάλα ο κόσμος ήξερε το
προϊόν του αρμέγματος ενός υγιούς γαλακτοφό-

ρου ζώου. Και αυτό το ζώο μπορεί να είναι αγελάδα, πρόβατο, κατσίκα, καμήλα, το θηλυκό του
βούβαλου ή και του γαϊδάρου. Με βασικά συστατικά πρωτεΐνες , λίπος, υδατάνθρακες, σάκχαρα,
ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, βιταμίνες Α, Β12 και χοληστερόλη.
Στα αντίστοιχα προϊόντα φυτικής προέλευσης
δεν περιέχονται λακτόζη (βασική πρωτεΐνη του
ζωικού γάλακτος), χοληστερόλη και έχουν προ-

στεθεί σε κάποια εξ αυτών ασβέστιο, σάκχαρα και
βιταμίνες. Η προτίμηση για τα φυτικής προέλευσης προϊόντα μπορεί να υπαγορεύεται από λόγους
υγείας, όταν κάποιος οργανισμός παρουσιάζει δυσανεξία στη λακτόζη, διάφορες αλλεργίες στις
πρωτεΐνες του γάλακτος ή πιθανόν να υποφέρει
από φαινυλκετονουρία. Αλλά και για ιδεολογικούς
λόγους, όπως είναι η χορτοφαγία ανθρώπων που
δεν θέλουν την εκμετάλλευση κάποιων ζώων, ή
και για θρησκευτικούς λόγους. Το ενδιαφέρον
ωστόσο για τους παραγωγούς και των δύο προϊόντων είναι η μεγάλη μάζα των ανθρώπων που δεν
έχουν πρόβλημα υγείας ή συνείδησης και το τι θα

προτιμήσουν από εδώ και πέρα, αφού υπολογίστηκε ότι για το 2018 τα μη ζωικής προέλευσης
προϊόντα θα αποφέρουν παγκόσμια περίπου 15
δισ. ευρώ.
Οι αντίπαλοι είναι ήδη στην παλαίστρα. Οι
πωλήσεις του γάλακτος ζωικής προέλευσης, στο
εξωτερικό τουλάχιστον, μειώνονται και του άλλου
αυξάνονται.
Μία σωστή παρατήρηση από την πλευρά των
κτηνοτρόφων είναι πως από την αρχή
τα φυτικής προέλευσης αυτά προϊόντα ευνοήθηκαν από την αίγλη του
γάλακτος. Δηλαδή, όταν ο άλλος ήταν
ακόμη σίγουρος για το πόσο καλό είναι το γάλα, τις ίδιες αυτές ιδιότητες
ήταν έτοιμος να δεχτεί, χωρίς ψάξιμο,
ότι τις διέθετε και το φυτικής προέλευσης προϊόν που είχε στη συσκευασία του τη μαγική λέξη γάλα. ΄Όταν
όμως στις ημέρες μας το γάλα έχει
αμφισβητηθεί ως προς το πόσο καλό
μπορεί να κάνει στους ενήλικους,
μπορούν και οι παραγωγοί των άλλων
προϊόντων να πουν ότι «κάποτε ήσασταν, αλλά τώρα τα πράγματα πηγαίνουν να αντιστραφούν».
Το θέμα της επίδρασης, από οικολογική άποψη, του καθενός στο περιβάλλον είναι σοβαρό, αλλά ακόμη
νικητής δεν υπάρχει.
Και το τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι
πως ο καταναλωτής όποια επιλογή και αν κάνει
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να διαβάζει
καλά όσα είναι γραμμένα στη συσκευασία. Υπάρχουν ακόμα και φυτικά προϊόντα που αν προσέξουμε καλά γράφουν ότι υπάρχει από το βασικό
συστατικό μόλις 4% στο όλο περιεχόμενο (π.χ. σε
κάποιο «αμυγδαλόγαλα»), σε άλλα υπάρχει προσθήκη ζάχαρης και σε άλλα δεν υπάρχει ενίσχυση
σε βιταμίνες που υπάρχουν στο γάλα από ζώα,
αλλά όχι στο προϊόν από τα φυτά. ΄Οσο για το
κλασικό γάλα, υπάρχει ακόμη το ερώτημα και σε
ποια ηλικία θα έπρεπε να το σταματάμε.

ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ
Του ΘΩΜΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
Η Αλυσίδα γάλακτος είναι ׃Ο καταναλωτής, στον
οποίο απευθύνεται η επιχείρηση, είναι ταυτόχρονα
ο ίδιος ο κτηνοτρόφος που θα μας δώσει το γάλα
που παράγει, βασιζόμενος στα εφόδια και στις ζωοτροφές που θα προμηθευτεί από το συνεταιρισμό, ο
οποίος υλοποιεί –και είναι ο μόνος που το κάνει στη
χώρα-ευρύ ερευνητικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης
διαχείρισης στις εκμεταλλεύσεις παρέχοντας δωρεάν υποστήριξη σε θέματα διατροφής, ασθενειών,
ανάπτυξης της κάθε εκμετάλλευσης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο κύκλος ξεκινά και καταλήγει στον
ίδιο τον κτηνοτρόφο. Και σε αυτόν ο συνεταιρισμός
επιστρέφει το όποιο κέρδος. Να γιατί σας είπα πριν
ότι μόνο μέσω του συνεταιρισμού θα μπορούσε να

ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΠΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ,
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ ΜΕ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ;

πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα.
Το ερώτημα είναι« ׃Η Πολιτεία τι πρέπει να κάνει;», όχι οι συνεταιρισμοί. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Να τους αφήσει χώρο να αναπνεύσουν. Εξ
ορισμού η έννοια του συνεταιρίζεσθαι υπηρετεί αυτή
της ανταγωνιστικότητας. Ακριβώς για να γίνουν πιο
ανταγωνιστικοί οι παραγωγοί, οργανώνονται σε συνεταιρισμούς. Όταν, όμως, έχεις ένα κράτος που
δείχνει κάποιες φορές να μην αντιλαμβάνεται τα
στοιχειώδη, όταν έχεις το σημερινό εξοντωτικό φορολογικό-ασφαλιστικό, σαν μια θηλια στο λαιμό σου
και την ίδια στιγμή που εσύ πρέπει να τιμολογήσεις
μέχρι και τον τελευταίο κόκκο ρυζιού ή καλαμποκιού, αλλά βλέπεις τον διπλανό, ιδιώτη επιχειρηματία γαρ, να αλωνίζει στη μαύρη αγορά και κανείς να
μην τον ελέγχει, κανείς να μην τον ενοχλεί, για ποια
ανταγωνιστικότητα να μιλήσουμε;
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Ο γρίφος των χρήσιμων για όλους
μεταρρυθμίσεων
Του Δρ. ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ
Πολιτικός λόγος που αφορά πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης (επιχειρηματικότητα, απελευθέρωση
υγιών δυνάμεων, άρση εμποδίων επενδύσεων κ.ά.)
και μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται άμεσα στη
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (γραφειοκρατία,
διαφθορά, απονομή δικαιοσύνης), δεν μπορεί να
υλοποιηθεί από τα στρατευμένα μέλη ή φίλους των
μαζικών κομμάτων, γιατί κάθε δημόσια υπεύθυνη
πράξη χρειάζεται έμπειρους μελετημένους σχεδιασμούς και χρήσιμα αποτελέσματα.
֯ Τι σημαίνει άρση της γραφειοκρατίας από την
ίδρυση μιας νέας επιχείρησης μέχρι τη διεκπεραίωση
μιας απλής εργασίας του πολίτη, π.χ. στην εφορία.
֯ Τι σημαίνει πάταξη της διαφθοράς αν πιαστεί δημόσιος λειτουργός να χρηματίζεται;
֯ Τι σημαίνει γρήγορη απονομή δικαιοσύνης που
«φρενάρει» τις ξένες επενδύσεις;
֯ Ποιος είναι ο στόχος επενδύσεων για το πρώτο

εξάμηνο διακυβέρνησης και τι σημαίνει απελευθέρωση των εκκρεμούντων επενδυτικών σχεδίων;
֯ Τι σημαίνει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
και έμφαση κινητροδότησης του υγιούς επιχειρείν;
֯ Τι σημαίνει μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένους
κλάδους αιχμής, π.χ. εστίαση;
֯ Τι σημαίνει δημιουργώ προϋποθέσεις για επαναπατρισμό της νέας γενιάς που έχει αναζητήσει
επαγγελματική προοπτική εκτός Ελλάδος;
֯ Τι σημαίνει, συγκεκριμένα, η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και πώς θα γίνει;
֯ Τι σημαίνει πρακτικά απελευθέρωση επενδύσεων;
֯ Τι σημαίνει δημόσιο πανεπιστήμιο;
֯ Τι σημαίνει και πως θα λειτουργεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;
֯ Τι σημαίνει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και πώς αλλάζει η σημερινή αδιέξοδη
σχέση εργαζομένων / συνταξιούχων;
Υποπτεύομαι όλα αυτά τα ερωτηματικού τύπου «τι
σημαίνει» είναι ανάγκη να υπάρχουν στο μυαλό και

στη σκέψη κάθε πολιτικού κόμματος που φιλοδοξεί
να κυβερνήσει τον τόπο με σύνεση και μετριοπάθεια,
στρατηγικό στόχο, όραμα, τόλμη και ικανή διαχείριση από ανθρώπους που έχουν όρεξη και έχουν κάτι
να επιδείξουν στον πρότερο εργασιακό τους βίο.
Αλλά αυτοί οι άνθρωποι για να συνεισφέρουν στα
κοινά πρέπει ή η ίδια η κοινωνία να τους δώσει την
ευθύνη, αν και δεν ανήκουν σε κόμματα.
Δυστυχώς, όμως, οι τελευταίοι δεν είναι από αυτούς που στελεχώνουν σήμερα τα κόμματα. Καθώς
αυτοί που τα στελεχώνουν βλέπουν τα κόμματα
περισσότερο ως εφαλτήρια ανάδειξής τους σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα και όχι ως εργαστήρια
παραγωγικής δουλειάς για το συλλογικό συμφέρον
της κοινωνίας.
Αυτό όμως δεν φαίνεται να αλλάζει εδώ και χρόνια και είναι αυτό τελικά που έκανε τον Ροΐδη να πει
«η Αγγλία έχει τις ομίχλες της, η Αίγυπτος τις μύγες
της και η Ελλάδα τους ΄Ελληνες.
Αλλά η Κοινωνική Καινοτομία συμπληρώνει «ΝΑΙ
αλλά τώρα οι ΄Ελληνες ΞΕΡΟΥΝ».

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Τα πολιτικά κόμματα αποτελούν θεσμούς που,
εξ ορισμού, βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες,
ο εκδημοκρατισμός και γενικότερα η αναβάθμιση
των εσωκομματικών τους διαδικασιών μπορεί να
συμβάλει στον εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος και, με κάποιο τρόπο, να βάλει φρένο στη
δημοκρατική απομείωση των αντιπροσωπευτικών
θεσμών. Ωστόσο, οι κυρίαρχες αντιλήψεις, εμμέσως, θεωρούν τα πολιτικά κόμματα εξωτερικούς
θεσμούς στη συγκρότηση και τη λειτουργία του
πολιτικού συστήματος. Αντίθετα, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η εσωκομματική δημοκρατία δεν
αποτελεί μόνο την ελεύθερη, και αποτελεσματική
έκφραση τάσεων και απόψεων εντός του κόμματος, αλλά και τη συνθήκη για την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική.
Η επαγγελματοποίηση των κομματικών ηγεσιών
τις παγιώνει, και το κόμμα, από οργάνωση με συγκεκριμένους στόχους, μετασχηματίζεται σε μηχανισμό για τη διατήρηση των «ολίγων». Με αυτό τον
τρόπο, η κομματική «οργάνωση γεννά την κυριαρχία των εκλεγομένων πάνω στους εκλέγοντες και
των εντολοδόχων πάνω στους εντολείς».
Το ζήτημα της εσωκομματικής δημοκρατίας συναρτάται στενά με πολλούς παράγοντες: σχέσεις,
διαδικασίες και δομές της πολιτικής οικονομίας του
κομματικού ανταγωνισμού, το «γενετικό πρότυπο»
κάθε κόμματος, τις σχέσεις κράτους-κοινωνίας, τη
λειτουργία και τις έξεις άλλων θεσμών πολιτικής εκπροσώπησης (κινήματα, ΜΚΟ), αλλά και κοινωνικής
εκπροσώπησης (συνδικάτα, τοπική αυτοδιοίκηση).
Τα πολιτικά κόμματα αντλούν πλέον συστηματικά πολιτικούς, οικονομικούς και συμβολικούς πόρους από το κράτος. Αν δεν αδιαφορούν για την
κοινωνία και τους πόρους που κατά παράδοση τους
παρείχε (χρηματοδότηση, κοινωνική εκπροσώπη-

ση, κοινωνικήδέσμευση των πολιτικών προταγμάτων), πρακτικά θεωρούν την κοινωνική δέσμευση
δευτερεύουσα.
Το κέντρο βάρους του κομματικού ανταγωνισμού μετατίθεται στο κράτος. Τα κόμματα διεκδικούν τη λαϊκή ψήφο με βάση την ικανότητά τους
να διαχειριστούν τα κρατικά προτάγματα.
Η πολιτική υποκαθίσταται από ορθόδοξους οικονομολόγους που μιλούν την «αλήθεια των αριθμών», γραφειοκράτες εκτός διαδικασιών λογοδοσίας και το πλέγμα των ΜΜΕ, που ορίζουν το κοινό
συμφέρον. Η πολιτική συρρικνώνεται σε «διαβούλευση» ανάμεσα σε ορθοφρονούντες ειδικούς, το
κράτος μετασχηματίζεται σε θεματοφύλακα της
αγοράς και τα κόμματα σε προστάτες/διαχειριστές
αυτής της διαδικασίας.
Τα παραπάνω συγκροτούν, σχηματικά, το πλαίσιο
μέσα από το οποίο πρέπει να συζητήσουμε ένα σχέδιο αναβάθμισης της εσωκομματικής δημοκρατίας.
Η κρίση των κομμάτων και ο παραγκωνισμός
τους στη λειτουργία της δημοκρατίας κινείται στην
κατεύθυνση της κυρίαρχης αντίληψης που θέλει
την κοινωνία στο περιθώριο, ουσιαστικά αποκλεισμένη από την εμπλοκή της στο πολιτικό γίγνεσθαι.
Έτσι, ιδέες που θεωρούν ότι τα κόμματα και η
δημοκρατική τους λειτουργία μπορούν να υποκατασταθούν από άλλους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, κινήματα και ΜΚΟ ή απλουστευτικές λύσεις
που θεωρούν πανάκεια την αξιοποίηση της νέας
τεχνολογίας και την ηλεκτρονική διαβούλευση δεν
απαντούν στο πρόβλημα. Τα κόμματα αποτελούν
μοναδικό θεσμό που μετατρέπουν κοινωνικά αιτήματα σε πολιτικό πρόγραμμα με το οποίο ζητούν
τη λαϊκή ψήφο για να διαχειριστούν την πολιτική
εξουσία, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν τα κινήματα ή άλλες συλλογικότητες. Από την άλλη, «το

να προσφέρεις στους πολίτες την επιλογή να λένε
“ναι ή όχι” δεν είναι το ίδιο με το προσφέρεις εναλλακτικές προτάσεις και να τους εμπλέκεις σε ένα
δημόσιο διάλογο ιδεών».
Τα κόμματα αποτελούν τους πνεύμονες της δημοκρατίας, και η δημοκρατική οργάνωση την εγγύηση ότι επιτελούν αυτή τη λειτουργία αποτελεσματικά. Σήμερα, η πρόκληση της προστασίας της δημοκρατίας, και ακόμα περισσότερο η σφυρηλάτησή
της, είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Καθώς η κρίση
βαθαίνει, ο κίνδυνος πλήρους πολιτικής/δημοκρατικής αποσταθεροποίησης προβάλλει ως υπαρκτό
ενδεχόμενο: προέχει η κυβερνητική αποτελεσματικότητα και όχι η δημοκρατία και οι κανόνες του
κράτους δικαίου, υποστηρίζουν ποικίλοι απολογητές της τρέχουσας ηγεμονικής αντίληψης.
Η εμπέδωση της εσωκομματικής δημοκρατίας
αποτελεί, εκτός των άλλων, και πεδίο αντίστασης
απέναντι στην επικράτηση τέτοιων απόψεων.
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ
Με απόλυτη βεβαιότητα, εκατοντάδες χιλιάδες, σκεπτόμενα πολιτικά και κοινωνικά
άτομα, θέλουν να προσφέρουν τις χρήσιμες
για την κοινωνία εμπειρίες τους, που αποκτούν στην καθημερινή επαγγελματική και
κοινωνική εθελοντική δράση τους.
Τα άτομα αυτά δεν στρατεύονται μέσα σε
περιχαρακωμένα μαζικά κόμματα, γιατί τα πολιτικά αυτά κόμματα (συνήθως εξουσίας) δεν
διαθέτουν επεξεργασμένες προγραμματικές
προτάσεις και δεν έχουν ολοκληρωμένες πολιτικές για τα σύγχρονα προβλήματα, τα οποία
επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Αυτές οι προτάσεις μπορούν να δημιουργηθούν μόνο από τη σύνθεση των λεπτομερειών
της καθημερινής λειτουργίας της κοινωνίας και
μόνο από αυτούς που γνωρίζουν αυτές.
Τελικά οι σκεπτόμενοι πολίτες δεν συμφωνούν σε όλα με τις γενικευμένες διακηρύξεις
κάθε κόμματος και περισσότερο με μη συμφωνημένες με την κοινωνία πράξεις τους.
Οι πολιτικές αποφάσεις των πολιτών αυτών, βασίζονται περισσότερο στα πραγματικά
γεγονότα που γνωρίζουν πολύ καλά και λιγότερο σε συναισθηματικά και παραδοσιακά
κριτήρια, με επακόλουθο να γίνονται «περιπλανώμενοι» μεταξύ εναλλασσόμενων κομματικών επιλογών.
Αυτούς τους πολίτες, τα κόμματα εξουσίας
τους απομακρύνουν, γιατί η ιεραρχική εγκαθίδρυση διαδικασιών, νομιμοποιεί και διαιωνίζει
μόνιμες ομάδες διοίκησης των κομμάτων, οι
οποίες διαμορφώνουν πολιτικές και ψηφίζουν
νόμους, ΕΡΗΜΗΝ, ακόμη και των μελών του
κόμματος που τις νομιμοποιούν.
Όμως κάθε ανθρώπινη δράση για να επιτύχει, χρειάζεται να δραστηριοποιηθούν οι αυθεντικοί δράστες.
Δεν είναι Σωβινιστικό, ούτε Εθνικιστικό αν
αναγνωρίσουμε στον Ελληνικό Λαό, ότι για
δραστηριότητες που φέρνουν γνήσια δημοκρατία, είναι πανανθρώπινη ανάγκη, να δραστηριοποιηθεί ο λαός αυτός, ως αυθεντικός δράστης.
Και τι μπορεί να κάνει ο μικρός αυτός λαός
με τον ανιχνευτή νου και την ευαίσθητη ψυχοσύνθεσή του σε πανανθρώπινα ιδανικά;
Μπορεί να κάνει αυτό που έχουν και στον
ίδιο στερήσει. Ένα κόμμα του οποίου το πολιτικό πρόγραμμα συνθέτει τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τις προτάσεις ατόμων και ομάδων
της κοινωνίας, ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και όχι
μόνο ενός τμήματος αυτής και τις μεταφέρει
διαρκώς προς την εξουσία και το κράτος.
Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία
τουλάχιστον των λεγομένων προοδευμένων
κρατών, η πορεία ενός τέτοιου κόμματος θα
αποκαταστήσει μία γνήσια Δημοκρατία, με μετάλλαξη των ήδη υπαρχόντων ή και την ίδρυση νέων κομμάτων.
Πολύ απλά, είναι θέμα μιας διαφορετικής
οργάνωσης των κομμάτων και της ΠΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των σκεπτόμενων ενεργών πολιτών της κοινωνίας.
Διαφορετικά παραμένουμε στο ίδιο ερώτημα.
Τα μέλη στα υπάρχοντα κόμματα τι κάνουν;
Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο, ενεργοί και
σκεπτόμενοι πολίτες να ιδρύσουν ένα κόμμα με
γνήσια Εσωκομματική Δημοκρατία, ένα κόμμα
«Μεσίτη» όλων των πολιτών με την εξουσία.
Αυτό το κόμμα, αξίζουν οι λαοί να υπάρχει.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ
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“ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ”

Ένα κόμμα που χρειάζεται
τους πολίτες για τη λειτουργία του
Το κόμμα έχει σκοπό να αναδείξει και να επιβάλλει 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 δημιουργία μιας ιεραρχικής οργάνωσης, της οποίας τα ανώτερα στελέχη σχεδιάζουν,
αποφασίζουν και νομοθετούν 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 υπακούν όλοι οι Νόμοι.
Πέντε είναι οι ιεροί «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ»
κόμματος και μελών.
1. ΣΥΝΕΠΕΙΑ, να πράττεις αυτά που λες.
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, δημιουργείς, χωρίς να επιβάλλεις 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. ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, το ελεύθερο όριο καθενός δεν
πρέπει να περιορίζει το ελεύθερο όριο ενός άλλου.
Το κόμμα πιστό στους παραπάνω «κανόνες δέσμευσης» οργανώνει χαλαρά και ανοικτά, για να
δικτυώνει τα συμφέροντα ακόμη και ετερόκλητων
ομάδων της κοινωνίας πολιτών.
Είναι ίσως το σημαντικότερο, η ίδια η οργάνωσή
του και ο τρόπος λειτουργίας του, να υποστηρίζουν
σε όλη την κοινωνία υπάκουες δράσεις στους «ΚΑΝΌΝΕΣ ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ» και να κωδικοποιούν αυτές
για να τις κάνει το κόμμα «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» με σκοπό να τις επιβάλλει στο κράτος και
στην εκάστοτε εξουσία.
Την ίδρυση και λειτουργία ενός τέτοιου κόμματος θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε παρακάτω, 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 επτά (7) μέλη
τα οποία στην ιδιωτική τους ζωή σεβάστηκαν τους
πέντε (5) κανόνες δέσμευσης και δραστηριοποιήθηκαν να εγγράψουν μαζί με αυτά τα πρώτα 200
κατάλληλα ιδρυτικά μέλη, ώστε να νομιμοποιηθεί
το κόμμα. Το συμβούλιο 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 συνιδρυτικά και να αποπέμψουν αιτιολογημένα, προτάσεις τους.

2. ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη αυτά είναι τουλάχιστον 200 και νομιμοποιούν 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 καταγράφει και κωδικοποιεί κάθε ιδέα, πρόταση ή συζήτηση 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 Ιδρυτικών Μελών και έχουν 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 συνολικά 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 κωδικοποιηθούν 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 (από καθορισμένο αριθμό πολιτών), σε
προκριματικές εκλογές του κόμματος.
Ο κάθε υποψήφιος με 8ετή θετική και προσωπική
επαγγελματική υπηρεσία και αφού δεν έχει δικαστεί
για κακούργημα (ή δεν βρίσκεται σε ανάλογη διαδικασία) λαμβάνει το χρίσμα του υποψήφιου με δήλωση πίστη στους κανόνες δέσμευσης. Σε περίπτωση
περισσότερων υποψηφίων γίνεται κλήρωσή τους. Οι
υποψήφιοι ορίζουν τον επικεφαλή τους με έγκριση
του Εθνικού Εκτελεστικού Συμβουλίου.
Οι εκλεγέντες έχουν αποστολή την υλοποίηση
για νομοθέτηση του πολιτικού προγράμματος όπως
διαμορφώνεται από τις προτάσεις των πολιτών.
6. ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
1. Για σημαντικά θέματα γίνονται εσωκομματικά
δημοψηφίσματα.
2. Τα μέλη και οι υποψήφιοι διαμορφώνουν προτάσεις για νομοθέτηση μαζί με δραστήριους υποστηρικτές και συνομιλητές που δεν είναι μέλη του
κόμματος.
3. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν ως συνιδρυτικά μέλη.
4. Δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικές επιτροπές
των μελών.
5. Οι Γραμματείες καταγράφουν, κωδικοποιούν και
διαθέτουν σε δημόσια χρήση όλες τις πάσης φύσεως
καταγεγραμμένες ιδέες, προτάσεις, αποφάσεις κλπ.
και τα κωδικοποιημένα τελικά κείμενά τους είναι το
πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος.
6. Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή - μέλους
του κομματος.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ
Του DR. DAVID BAGUS
Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να σου δείξει τι
οφείλεις να κάνεις δεκαετία προς δεκαετία, από τις
πληροφορίες που πρέπει να συλλέγεις τακτικά για
τον εαυτό σου έως τα προληπτικά βήματα σε κάθε
ηλικία. Η λίστα μιας κοπέλας γύρω στα είκοσι θα είναι
κάπως διαφορετική από τη λίστα της μητέρας της.
Όπως με όλες τις συστάσεις σε αυτό το βιβλίο,
έτσι και τούτες βασίζοντες σε επιστημονική έρευνα
και ακολουθούν γενικώς αποδεκτές οδηγίες της ιατρικής κοινότητας.
Στα 60
Υπέρηχος κοιλίας ׃Κάνε αυτή την εξέταση αν
είσαι άνω των 65 ετών και καπνιστής.
Πίεση ׃Στο γραφείο του γιατρού σου έλεγχε την
πίεσή σου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή και συχνότερα, αν προηγουμένως ήταν αφύσικα υψηλή ή
χαμηλή. Στο σπίτι μην παραλείπεις να παρακολουθείς
την πίεσή σου τακτικά και να σημειώνεις τις μετρήσεις. Να ελέγξεις αν η πίεσή σου έχει κάποιες «συνήθειες»,αν για παράδειγμα αυξάνεται κάθε απόγευμα
ή μειώνεται μετά την άσκηση.
Χοληστερόλη και ενδείξεις φλεγμονής ׃Να
ελέγχεις τη χοληστερόλη σου κάθε τρία με πέντε
χρόνια ή και συχνότερα, αν τα αποτελέσματα κάποιων εξετάσεών σου ήταν ανησυχητικά.
΄Ελεγχος παχέος εντέρου ׃Να κάνεις έλεγχο
παχέος εντέρου ετησίως. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
έως την ηλικία των 65 κολονοσκόπηση κάθε δέκα
χρόνια, τεστ ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα κάθε
τριετία και στιγμοειδοσκόπτηση κάθε πέντε χρόνια ή
ετήσιο τεστ ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα.
Οδοντική υγεία ׃Να επισκέπτεσαι μία φορά το
χρόνο τον οδοντογιατρό για έλεγχο και καθαρισμό.
Πήγαινε δύο φορές το χρόνο αν το στόμα σου έχει
προβλήματα, όπως τερηδόνα.
Έλεγχος διαβήτη΄ ׃Ελεγχε την αιμοσφαιρίνη Alc
κάθε τριετία ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σου.
Οφθαλμική υγεία ׃Να επισκέπτεσαι τον οφθαλμίατρο για εξέταση ματιών κάθε δύο χρόνια ή όσο
συχνά το συστήνει ο γιατρός σου.

Εμβολιασμός ׃Κάνε τις αναμνηστικές δόσεις εμβολίων και το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο. Κάνε το
εμβόλιο για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα μία
φορά μετά τα 60 και στα 65 σου το αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.
΄Ελεγχος ακοής΄ ׃Αν είσαι άνω των 65 έλεγξε
την ακοή σου.
Εξέταση για οστεοπόρωση ׃Κάνε μέτρηση
οστικής πυκνότητας αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
να εκδηλώσεις οστεοπόρωση. Στην ηλικία των 65
όλες οι γυναίκες πρέπει να εξετάζονται.
‘Ελεγχος προστάτη ׃Να ελέγχεις κάθε χρόνο
τον προστάτη σου.
΄Ελεγχος στήθους ׃Κάνε μηνιαία αυτοεξέταση,
ειδικά αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου
του στήθους. Προγραμμάτισε τακτική μαστογραφία
με βάση τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης της νόσου.
Δερματολογική εξέταση ׃Ψάξε μία φορά το
μήνα για σημάδια ή δερματικές αλλαγές και πήγαινε
στο δερματολόγο για εξέταση μία φορά το χρόνο.
΄Ασκηση ׃Κατάρτισε ένα προσωπικό πρόγραμμα
άσκησης. Επίσης, παρακολούθησε την κίνησή σου με
ένα επιταχυνσιόμετρο και βάλε στόχους για την καθημερινή σωματική σου δραστηριότητα.
Προληπτική ιατρική ׃Συζήτησε με τον γιατρό
σου αν μία ασπιρίνη καθημερινά (75 ή 81 mg) και μία
δόση στατίνης έχει νόημα ως προληπτική θεραπεία,
με βάση το οικογενειακό ιστορικό σου και τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου.
Από 70 και άνω
Υπέρηχο κοιλίας ׃Κάνε αυτή την εξέταση αν
ήσουν καπνιστής.
Πίεση ׃Στο γραφείο το γιατρού σου έλεγχε την
πίεσή σου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή και συχνότερα, αν προηγουμένως ήταν αφύσικα υψηλή ή
χαμηλή. Στο σπίτι μην παραλείπεις να παρακολουθείς
την πίεσή σου τακτικά και να σημειώνεις τις μετρήσεις. Να ελέγξεις αν η πίεσή σου έχει κάποιες «συνήθειες», αν για παράδειγμα αυξάνεται κάθε απόγευμα
ή μειώνεται μετά την άσκηση.
Χοληστερόλη και ενδείξεις φλεγμονής ׃Να
ελέγχεις τη χοληστερόλη σου κάθε τρία με πέντε

χρόνια ή και συχνότερα, αν τα αποτελέσματα κάποιων εξετάσεών σου ήταν ανησυχητικά.
Ελεγχος παχέος εντέρου ׃Να κάνεις έλεγχο παχέος εντέρου ετησίως. Επιπλέον, να υποβάλλεσαι σε
κολονοσκόπηση κάθε πέντε έως δέκα χρόνια, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σου και με βάση
τους προσωπικούς παράγονες κινδύνου.
Οδοντική υγεία ׃Να επισκέπτεσαι μία φορά το
χρόνο τον οδοντογιατρό για έλεγχο και καθαρισμό.
Πήγαινε δύο φορές το χρόνο αν το στόμα σου έχει
προβλήματα, όπως τερηδόνα.
Έλεγχος διαβήτη ׃Έλεγχε την αιμοσφαιρίνη Alc
κάθε τριετία ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σου.
Οφθαλμική υγεία ׃Να επισκέπτεσαι τον οφθαλμίατρο για εξέταση ματιών κάθε δύο χρόνια ή όσο
συχνά το συστήνει ο γιατρός σου.
Εμβολιασμός ׃Κάνε τις αναμνηστικές δόσεις εμβολίων και το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο. Κάνε το αντιπνευμονιοκιοκκικό εμβόλιο, αν δεν έχεις κάνει ήδη.
‘Ελεγχος ακοής΄׃Ελεγξε την ακοή σου, αν δεν
ακούς καλά.
΄Ελεγχος προστάτη ׃Να ελέγχεις κάθε χρόνο
τον προστάτη σου.
΄Ελεγχος στήθους ׃Κάνε μηνιαία αυτοεξέταση,
ειδικά αν υπάρχει κοικογενειακό ιστορικό καρκίνου
του στήθους. Προγραμμάτισε τακτική μαστογραφία
με βάση τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης της νόσου.
Δερματολογική εξέταση ׃Ψάξε μία φορά το
μήνα για σημάδια ή δερματικές αλλαγές και πήγαινε
στο δερματολόγο για εξέταση μία φορά το χρόνο.
΄Ασκηση ׃Κατάρτισε ένα προσωπικό πρόγραμμα
άσκησης. Επίσης, παρακολούθησε την κίνησή σου με
ένα επιταχυνσιόμετρο και βάλε στόχους για την καθημερινή σωματική σου δραστηριότητα.
Προληπτική ιατρική ׃Συζήτησε με τον γιατρό
σου αν μία ασπιρίνη καθημερινά (75 ή 81 mg) και μία
δόση στατίνης έχει νόημα ως προληπτική θεραπεία,
με βάση το οικογενειακό ιστορικό σου και τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου.
Στο επόμενο τεύχος θα αναφερθούμε στις ηλικίες
των 20, 30, 40 και 50 ετών.

Ρώτα τη μαμά και τον μπαμπά
από τι πέθανε ο παππούς και η θεία Μαρίκα
Οι παππούδες σου πέθαναν από γεράματα;
Μήπως την τελευταία φορά που χρειάστηκε να
συμπληρώσεις ένα ιστορικό υγείας στο γραφείο
του γιατρού σου και συνάντησες ερωτήσεις που
αφορούσαν τους συγγενείς σου και το αν κάποιος
στην οικογένειά σου έπασχε από καρδιακή πάθηση, γεροντική άνοια ή καρκίνο βρέθηκες να ξύνεις
το κεφάλι σου με αμηχανία;
Δεν είναι καθόλου εύκολο να ρωτήσεις τους γονείς και τους συγγενείς σου για τις παθήσεις της
οικογένειας. Αυτό όμως μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό από οποιοδήποτε εργαστηριακό τεστ
και να μας βοηθήσει να αποτρέψουμε μια ׃ασθένεια. Για την ακρίβεια, το οικογενειακό ιστορικό

είναι ένα από τα πιο αναξιοποίητα αλλά ισχυρά
εργαλεία για την κατανόηση της υγείας. Επιπλέον,
είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να ξεφύγεις από
πιο παρεμβατικές εξετάσεις. Επομένως, κάνε κουράγιο και θέσε τις δύσκολες ερωτήσεις. Το μόνο
κόστος είναι λίγος χρόνος για να ρωτήσεις τους
συγγενείς σου. Λιγότερο από το ένα τρίτο των
οικογενειών διατηρούν ένα καλό, ενημερωμένο
οικογενειακό δέντρο, ωστόσο η Cleveland Clinic
έχει αποδείξει ότι η γνώση του οικογενειακού σου
δέντρου είναι το καλύτερο γενετικό εργαλείο για
την πρόβλεψη του καρκίνου.
Αν φοβάσαι να ρωτήσεις τηλεφωνικώς τη μαμά,
τον μπαμπά ή τον αγαπημένο σου θείο, τότε βάλε

στόχο να ξεκινήσεις αυτή την κουβέντα την επόμενη φορά που θα συναντηθείτε όλοι μαζί. Οικογενειακές συγκεντρώσεις, γιορτές, ακόμα και κηδείες είναι ιδανικές για συζητήσεις. Στην ιστοσελίδα https׃/familyhistory.hhs.gov μπορείς να δημιουργήσεις ένα οικογενειακό ιστορικό υγείας και
να το μοιραστείς ηλεκτρονικά με τους συγγενείς
και τον γιατρό σου. Μόνο προσοχή ׃Φρόντισε να
πάρεις πληροφορίες και από τις δύο πλευρές, ειδικά αν είσαι γυναίκα που ξέρει λιγότερα για τους
συγγενείς του πατέρα.
Υψηλός κίνδυνος για καρκίνο του στήθους ή
των ωοθηκών μπορεί να προέρχεται και από τις
δύο πλευρές της οικογένειας.
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Πως η προπαγάνδα αλλάζει
λέξεις και νοήματα
Βιωσιμότητα
Στην ουσία, δηλοί τη δυνατότητα ενός κράτους να εξυπηρετεί
το χρέος του. Τι μας κρύβουν όσοι δεν μιλούν για «εξυπηρέτηση», αλλά γενικώς για «ρύθμιση»;
Ότι για τη βιωσιμότητα του χρέους άλλοτε η Ελλάδα κατέβαλλε ετησίως το 5% του Α.Ε.Π. της, ενώ τώρα καλείται να πληρώνει το 15%.
Ελάφρυνση
Μία από τις πολλές ρητορικές προσαρμογές του εθνικού στόχου για το χρέος, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ υποσχέσεων
και πράξεων. Ξεκινήσαμε από «διαγραφή» και «κούρεμα» και
φτάσαμε στη «διαχείριση» και «ρύθμιση». Και όλα αυτά χάρη
στον πλούτο της γλώσσα μας και στη φτώχεια του μυαλού μας.
Επίδομα Αλληλεγγύης ή Κοινωνικό
΄Ετσι μετονομάστηκε τώρα αυτό που το 2014 λεγόταν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Με τη διαφορά ότι, για να διατηρηθεί
και να ξαναβαπτιστεί, έστω και μειωμένο, θυσιάστηκαν, για να
μεταφερθούν σε αυτό οι πόροι τους, το Ε.Κ.Α.Σ. και όλα τα άλλα
επιδόματα.
Κινητικότητα
Καθιερώθηκε για τους δημόσιους υπαλλήλους το 2013, καταγγέλθηκε το 2014, πήρε αναστολή εφαρμογής το 2015 και επανήλθε το 2016 με νόμο της κυβέρνησης η οποία την κατήγγειλε
το 2014 και την ανέστειλε το 2015. Το κράτος έχει συνέχεια και
ας είναι τεθλασμένη…
Κόκκινα δάνεια
«Κόκκινα δάνεια» αποκαλούνται τα τραπεζικά δάνεια τα οποία
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που
τα έλαβαν. Είναι, όμως, τα μόνα που στην Ελλάδα είχαν «πράσινο φως» για να κουρευτούν ή και να διαγραφούν έως το 2015,
ύστερα άναψε «κίτρινο» μήπως και μέσα στο 2016 ρυθμιστούν
και τέλος… χάλασαν τα φανάρια. Στο μεταξύ οι δανειολήπτες
αντί για πράσινα σήματα, ελπίδες και νέες υποσχέσεις, λαμβάνουν κλήσεις.
Μετακλητοί υπάλληλοι
Οι πιο αγαπημένοι υπάλληλοι της κυβέρνησης, οι διορισμοί των
οποίων (συγγενείς, εραστές, σύντροφοι και παρατρεχάμενοι) σημειώνουν ρεκόρ μεταπολίτευσης. ΄Ηδη έφτασαν τις 25.000, με
ρυθμό προσλήψεων 16 «ημετέρων» ανά μήνα και ετήσιο επιπλέον κόστος 146.000.000 ευρώ.
Ξεπουλάω
Κατηγορία εναντίον των άλλοτε κρατούντων. ΄Εκτοτε το «ξεπούλημα» έγινε «αξιοποίηση» και μετά «συμβατική υποχρέωση».
Πρόγραμμα
Αυτό που άλλοτε λεγόταν «Μνημόνιο» και καταγγελόταν, ενώ
σήμερα μετονομάστηκε σε απλή «Συμφωνία» και χαιρετίζεται.
Στο μεσοδιάστημα, η ίδια λέξη εμφανίστηκε και ως «Γέφυρα»,
καθεστώς που, ενώ αποτελούσε επέκταση του Μνημονίου, πλασαρίστηκε ως προ-στάδιο εξόδου από αυτό.
Συμφωνία
΄Ετσι λέγεται φέτος εκείνο που πρόπερσι λεγόταν «Μνημόνιο». Ζήτω η μηχανή του χρόνουᴉ
Τεχνικά κλιμάκια
Ακόμη μια λεκτική ακροβασία, ώστε να παρουσιάζεται «κομψά» η διαρκής συνεργασία μεταξύ αντιπροσωπειών κυβέρνησης
– Τρόϊκας.
Τοκογλύφοι
΄Ηταν χθες όσοι σήμερα αποκαλούνται «Εταίροι», «Δανειστές», «Θεσμοί» ή απλώς «Ευρωπαίοι».
Τώρα το ποιος γλείφει σήμερα τον χθεσινό τοκογλύφο είναι
μια άλλη υπόθεση.
Τρόϊκα εσωτερικού
Αφαντη, εδώ και δύο χρόνιαᴉ Εξαφανίστηκε, προφανώς λαβωμένη από τα σημερινά μέτρα που ποτέ δεν διανοήθηκε να λάβει
εκείνη.
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Τεχνική Πρόοδος ΗΘΙΚΗ - ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ Ε.Π. ΠΑΠΑΝΟΎΤΣΟΥ
Όσοι, κουνώντας μελαγχολικά το κεφάλι
ή υψώνοντας τη φωνή με οργή, αρνούνται
την ηθική πρόοδο του ανθρώπου κατά
τους μακρούς αιώνες της ιστορικής του διαδρομής, μιλούν συνήθως με αδιαφορία,
ή και με περιφρόνηση, για την αξία της
«υλικής» προόδου, των κατακτήσεων δηλαδή της επιστήμης και της τεχνικής, που
άλλαξαν στους χρόνους μας τη μορφή του
κόσμου.
- Καμιά επιρροή, λέγουν δεν έχουν αυτά
τα πολυθρύλητα θαύματα απάνω στον
ηθικό βίο του ανθρώπου, στο χαρακτήρα,
στην προσωπικότητά του.
- Καμιά ουσιαστική αξία, λέγουν, δεν
έχουν οι τεχνικές τελειοποιήσεις των μέσων της ζωής, για τις οποίες υπερηφανεύεται ο πολιτισμός μας. Ευτυχέστερος ήταν
ο άνθρωπος που ζούσε χωρίς τις σημερινές
ανέσεις, σε κοινωνίες απλούστερες, «πρωτόγονες». Ή
- Όχι μόνο δεν καλυτέρεψε, αλλά χειροτέρεψε τον άνθρωπο η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνικής.
- Θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι και
οι τρεις αυτές υποθέσεις είναι αστήριχτες
• βρίσκονται σε ασυμφωνία με εξώφθαλμα γεγονότα.
Πρώτον, είναι πλάνη να νομίζομε ότι η
ευημερία δεν επηρεάζει προς το καλύτερο το ήθος των ανθρώπων. Προσοχή: δε
λέγω η ευμάρεια, ο πλούτος, η πολυτέλεια
• λέγω η ευημερία, δηλαδή η επάρκεια
των υλικών μέσων της ζωής, που επιτρέπει τις απαραίτητες για έναν πολιτισμένο
άνθρωπο ανέσεις. Η πενία, ως συνώνυμο
της πείνας, της αρρώστιας και της αμάθειας, είναι ο χειρότερος σύμβουλος του
ανθρώπου και η μεγαλύτερη μάστιγα των
κοινωνιών. Άτομα ή λαοί που λιμοκτονούν,
δεκατίζονται από αρρώστιες και είναι βυθισμένοι στην αμάθεια, έχουν το βούρκο
και τη δυστυχία μέσα στην ψυχή τους.
Φθονούν, απεχθάνονται, μισούν όχι μόνον
όσους γεύονται άνετα τα αγαθά της ζωής,
αλλά και τους ομοίους των. Αρετές όπως
η αγάπη της ελευθερίας, η αυτοκυριαρχία,
η αξιοπρέπεια δεν μπορούν να ριζώσουν
σε έδαφος ψυχικό, που το έχουν αποψιλώσει οδυνηρές υλικές στερήσεις. Σκλάβους,
ακρατείς, ευτελείς κάνει τους ανθρώπους
η αγιάτρευτη φτώχεια. - Αντίθετα η ευημερία, ως συνώνυμο της ευπορίας στα
υλικά μέσα της ζωής, της υγείας και της
μόρφωσης, επιδρά ευεργετικά απάνω στο
χαρακτήρα των ατόμων και των λαών.
Τους κάνει φιλελεύθερους, ευπρεπείς, γενναιόψυχους. Τους δίνει τη χαρά της ζωής
που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται την
ανθρωπιά του. Και είναι εχθρός του ανθρώπου εκείνος (ο σοφός ή ο πολιτικός)
που θεωρεί άσχετες μεταξύ τους την ευημερία με την ευτυχία, την ευτυχία με την
αρετή. Χαρά και καλοσύνη δεν μπορεί να

έχει ο άνθρωπος ή ο λαός ο εξαθλιωμένος
από τα δεινά της πείνας, της αρρώστιας και
της αμάθειας. Χορτάσετέ τον, γιατρέψετέ
τον, μορφώσετέ τον και θα δημιουργήσετε
τις προϋποθέσεις για ν’ αστράψει μέσα του
το φως της αλήθειας, της ομορφιάς και της
αρετής - με μια λέξη : της ανθρωπιάς.
Δεύτερον, είναι πλάνη να υποθέτομε ότι
οι εκπληκτικές κατακτήσεις της επιστήμης
και της τεχνικής, για τις οποίες δικαιολογημένα υπερηφανεύεται ο πολιτισμός μας,
δεν έχουν καμιάν ουσιαστικήν αξία, επειδή
τάχα δεν έκαναν «ευτυχέστερο» τον άνθρωπο - άρα δεν αποτελούν «πρόοδο».
«Άχ! τι ωραία που ζούσαν άλλοτε οι άνθρωποι στις πρωτόγονες κοινωνίες τους,
χωρίς το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, το
αυτοκίνητο, το αεροπλάνο» . . Δεν πρέπει, νομίζω, να παίρνομε στα σοβαρά αυτό
τον ψευτορομαντισμό της υποκριτικής νοσταλγίας του παρελθόντος. Πρώτα - πρώτα δεν εγνώρισα ακόμη κανένα οπαδό του
δόγματος να διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα
στο σπίτι του για να ζήσει ευτυχέστερος.
Και έπειτα, γιατί είναι τουλάχιστο γελοίο να
υποστηρίζει κανείς ότι ζούσαν «καλύτερα»
οι άνθρωποι τότε που οι γιατροί καίγανε με
πυρωμένο σίδερο τις μολυσμένες πληγές
ή που πέθαιναν τα μωρά κατά εκατομμύρια από εντερίτιδα . . . ή τότε που σοφοί
και υψηλής ευαισθησίας άνθρωποι καταδέχονταν να θεωρούν τη δουλεία αναπόφευκτη, επειδή έπρεπε να μένουν ώρες και
δυνάμεις σ’ αυτούς και στους οικείους των
ελεύθερες για να διαβάζουν και να ψυχαγωγούνται. . .ή τότε που η ανάγνωση και η
γραφή ήταν προνόμιο των ολίγων και των
«ισχυρών» και ο μεγάλος αριθμός έπρεπε
να πιστεύει μοίρα του αδυσώπητη να μένει
εσαεί βυθισμένος στην άγνοια, στη δεισιδαιμονία και στο σκότος. Έχομε άραγε όλοι
συνειδητοποιήσει τις τεράστιες προόδους
που έχει πραγματοποιήσει στα μέσα και
στον τρόπο της ζωής μας αυτός ο πολιτισμός που τον αποκαλούμε με περιφρόνηση «απλώς τεχνικό.
Η σωστή λοιπόν τοποθέτηση του ζητήματός μας είναι να πούμε ότι η πρόοδος
της επιστήμης και της τεχνικής μπορεί να
καλυτερέψει τον άνθρωπο (όπως ασφαλώς
μπορεί και να τον χειροτερέψει - σαν τον
διαρρήκτη που έχει αποκτήσει τελειοποιημένα εργαλεία), αφού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πνευματική του απογείωση. Αρκεί να συνεχίσει την πτήση του και
να πάει πολύ ψηλά . . . Ας το πάρομε μια
για πάντα απόφαση• αφού μπήκαμε στο
δρόμο των επιστημονικών και τεχνικών
κατακτήσεων, δε γίνεται πια να γυρίσομε
πίσω. Αλλά ούτε ωφελεί. Απάρνηση της
προόδου σ΄ αυτό τον τομέα σημαίνει επάνοδο στη βαρβαρότητα. Ευτυχέστερη και
ηθικότερη θα γίνει η ανθρωπότητα όχι δεσμεύοντας αλλά αφήνοντας πιο ελεύθερο
ακόμη το πνεύμα. Η σωτηρία μας είναι όχι
λιγότερη, αλλά περισσότερη, πλατύτερη
και βαθύτερη μάθηση.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Κοινωνική ευημερία – περί τίνος πρόκειται;
Είναι κάτι που μπορείτε να αγοράσετε, κάτι
που μπορείτε να μάθετε μόνοι σας ή είναι κάτι
που μαθαίνετε σε όλη σας τη ζωή
Πιστεύω ότι όλοι το μαθαίνουμε από όταν
είμαστε παιδιά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής
μας μέσω των επιρροών, των εμπειριών και
των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες εμπλεκόμαστε.
Ξεκινά στην οικογένεια και αναπτύσσεται
κατά το χρονικό διάστημα που περνάμε στον
παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο, το σχολείο,
την εργασία, την εκπαίδευση, με τους φίλους
μας και μέσα από τα πάνω και τα κάτω της
ζωής.
Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν
να αγοράσουν την ευημερία όντας για παράδειγμα πάντα εκείνοι που θα κεράσουν «μια
ακόμα γύρα» από το ένα ή το άλλο. Κάτι τέτοιο συχνά καταλήγει σε βραχυπρόθεσμες
κοινωνικές επαφές, βραχυπρόθεσμη αποδοχή και βραχυπρόθεσμη κοινωνικότητα. Όταν
τα λεφτά φύγουν
από το προσκήνιο,
οι «φίλοι», η κοινωνικότητα και το
ενδιαφέρον εξαφανίζονται.
Ανεξάρτητα του
ποια ήταν η παιδική ηλικία και ποιες
οι προκλήσεις στη
ζωή του κάθε ατόμου, υπάρχουν μερικά πράγματα για
τα οποία πρέπει να
αποφασίσετε: Πως μπορώ να επιτύχω αυξημένη ευημερία και ποιες καταστάσεις πρέπει
να αλλάξω προκειμένου να την επιτύχω. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μετριοπάθεια κάνοντας
ένα βήμα κάθε φορά. Όταν επιτύχετε σε έναν
από τους στόχους σας, τότε μπορείτε να συνεχίσετε με τον επόμενο.
Η κοινωνική ευημερία αξίζει σεβασμό, τιμή
και φροντίδα. Έχει, επίσης, να κάνει με την
ικανότητα συνύπαρξης με άλλα άτομα κατά
τρόπο αμοιβαίας προσφοράς. Επιπλέον, μπορείτε να γεμίσετε τον ελεύθερο χρόνο σας με
δραστηριότητες και μικροδουλειές που σας
κάνουν να νοιώθετε καλά.
Καλύτερη κοινωνική ευημερία
Τι μπορείτε, όμως, να κάνετε για να έχετε
καλύτερη κοινωνική ευημερία; Μπορείτε να
δείξετε σεβασμό στους άλλους, να τους μιλάτε και να τους συμπεριφέρεστε με τον τρόπο
με τον οποίο θα θέλατε να σας αντιμετωπίζουν και αυτοί. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει
προσφέροντας υποστήριξη σε ένα φίλο, την
οικογένεια ή κάποιο γνωστό, ο οποίος νοιώθει
αυτή τη στιγμή χειρότερα από εσάς. Δείχνοντας σεβασμό και ενδιαφέρον για το άτομο
αυτό, θα τον/την κάνετε να αισθανθεί μεγαλύτερη ευημερία λόγω του ενδιαφέροντός
σας. Και εσείς οι ίδιοι θα νοιώσετε ευημερία
λόγω της πράξης σας αυτής.

Είναι μια καλή ιδέα να εστιάσετε στα πράγματα στα οποία συνηθίζατε να είστε καλός ή
τα οποία σας άρεσε να κάνετε και έπειτα, να
προσπαθήσετε να τα κάνετε και πάλι. Κάτι τέτοιο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο χορός.
Ενδεχομένως να είστε καλός στο χορό ή ίσως
να θέλετε να μάθετε να χορεύετε.
Το ερώτημα είναι αν τολμάτε να πάρετε το
ρίσκο και να κάνετε κάτι για αυτό. Εάν παίρνατε το ρίσκο, θα κατέληγε σε κοινωνικότητα και
χαρά. Και αυτό με τη σειρά του θα σας έδινε
μια καλύτερη αίσθηση ευημερίας, περισσότερη ποιότητα ζωής και περισσότερο κουράγιο
να κάνετε άλλα πράγματα και να συνεχίσετε.
Χρήσιμες συμβουλές
Λίγες μέρες πριν γράψω αυτές τις γραμμές,
κάθισα και ήπια έναν καφέ με ασθενείς στην
πτέρυγα όπου εργάζομαι. Τους είπα ότι έγραφα αυτό το άρθρο. Τους ρώτησα τι σημαίνει
για αυτούς ευημερία και αν είχαν κάποια καλή
συμβουλή, την οποία θα μπορούσα να δώσω.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα του τι
θέτουν σε πρώτη
προτεραιότητα:
-Πρέπει να δείτε
τα ενδιαφέροντα
που έχετε ή συνηθίζατε να έχετε, τα πράγματα
στα οποία είστε ή
ήσασταν καλός και
έπειτα, να τα ενισχύσετε.
-Εάν
πάρετε
πρόωρη συνταξιοδότηση, δεν πρέπει
να αποτελέσει πρόσχημα για να μην κάνετε
τίποτα. Δεν πρέπει να αποσυρθείτε από τις
κοινωνικές σας σχέσεις.
-Πρέπει να συνεχίσετε να λειτουργείτε μαζί
με άλλους και να μη νοιώθετε κατώτεροι ή
ανώτεροι αλλά να τους αντιμετωπίζετε επί
ίσοις όροις.
-Μπορείτε να βοηθήσετε άλλους, προκειμένου να βοηθήσετε τον εαυτό σας.
-Πρέπει να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε την καθημερινή σας ζωή συμπεριλαμβάνοντας διαφορετικές εργασίες, για παράδειγμα, προετοιμασία βραδινού, αθλήματα,
συναντήσεις με φίλους.
-Είναι σημαντικό να έχετε φίλους, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν, να σας υποστηρίξουν και να σας στηρίξουν και οι οποίοι
έχουν το ίδιο χιούμορ με εσάς.
-Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι φίλοι, η οικογένεια και οι εφημερίδες μπαίνουν καθημερινά
στη ζωή σας και ότι έχετε καθημερινή επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
-Το τηλέφωνο είναι καλό πράγμα αλλά όταν
δε χτυπά ποτέ, τότε είναι λυπηρό. Γι’ αυτό,
παίρνετε κάθε μέρα ένα φίλο στο τηλέφωνο.
Όπως ο Søren Kierkegaard συνήθιζε να
λέει: ΕΚΕΊΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟΛΜΆ ΘΑ ΧΆΣΕΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΆ ΤΟΥ, ΕΚΕΊΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΤΟΛΜΆ ΘΑ ΧΆΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΤΟΥ.
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Επιτέλους ανοίγει...
Η βουλή των Ελλήνων, κατόπιν ενεργειών όπως φαίνεται της κυβέρνησης, έκανε
επιτέλους αυτό που έπρεπε να είχε γίνει
εδώ και πολλά χρόνια. Ανοίγει τους τέσσερις πρώτους φακέλους στο σύνολο των 30
που υπάρχουν στα αρχεία της, που περιέχουν το πόρισμα της προανακριτικής επιτροπής για την προδοσία της Κύπρου.

Μετά από 33 χρόνια καθυστέρησης που
συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή το
’86 και με πρόεδρο τον Χρήστο Μπασαγιάννη, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δέησε να το φέρει εις φως και ενώ η προθεσμία
ήταν εντός έξι μηνών να πραγματοποιηθεί,
πέρασαν οι μήνες και έγιναν χρόνια. Και
αυτό έγινε επί σκοπού για να συγκαλυφθεί
η ακροδεξιά και δεξιά για το έγκλημα της
προδοσίας της Κύπρου. Και αυτή δεν ήταν
άλλη από τη στρατιωτική ηγεσία της Χούντας και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος,
με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο ακρωτηριασμός της Κύπρου ήταν
δεύτερος μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, που έγινε με σχέδια των μεγάλων συμμάχων μας και του ανήκομεν στη δύση…
Όλα είχαν σχεδιαστεί πριν από πολλά χρόνια. Από τη Συνθήκη της Ζυρίχης, μέχρι την
απόσυρση της Μεραρχίας που είχε στείλει
ο Γέρος της Δημοκρατίας, για να αποτρέψει
το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού.
Το σχέδιο προχώρησε με την απόπειρα
δολοφονίας του Μακάριου με όλα τα συνεπακόλουθα, που καθήλωσαν τον Ελληνικό
και Κυπριακό στρατό σε παθητική άμυνα
κατόπιν εντολών άνωθεν. Και η τελευταία
μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης Καραμανλή, που δεν έστειλε στρατό στο διάστημα
είκοσι ημερών από τον πρώτο Αττίλα στον
δεύτερο. Και τελευταία βγαίνει στον αέρα,
ότι ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ευάγγελος Αβέρωφ (ο Γεφυροποιός), είχε
ειδοποιηθεί για την κατάληψη του νησιού
και δεν ειδοποίησε αρμοδίως.
Το ποιοι ήταν οι προδότες και ποιοι οι πατριώτες, είναι δουλειά των ειδικών και των
πορισμάτων που έχουν βγει. Είναι όμως
υποχρεωμένοι, να μάθει ο ελληνικός λαός
την αλήθεια. Διότι χάθηκαν ζωές Ελλήνων
που υπηρέτησαν την πατρίδα με αφοσίωση
και δεν ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Ξεριζώθηκαν οικογένειες και έγιναν πρόσφυγες
μέσα στην ίδια την πατρίδα τους και όλα
αυτά από κάποιους υπηρέτες της ξενοκρατίας και της υποτέλειας.
Ν.Α.Κ.
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Πως οι κληρονομικές - οικογενειακές
σχέσεις επηρεάζουν την απασχόληση
και την ευημερία των νέων Ελλήνων
Υπάρχουν λίγες επιστημονικές μελέτες που εξετάζουν την ελληνική αγορά εργασίας στη διάρκεια
της κρίσης και ιδιαίτερα τους ποιοτικούς, κληρονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απασχόληση και την ευημερία των νέων. Για τον σκοπό
αυτό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Cultural Pathways for
Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship
(CUPESSE) διεξήχθησαν διεξοδικές συνεντεύξεις
με 10 οικογένειες και εκπροσώπους τριών γενεών
–τους νέους, τους γονείς και τους παππούδες/γιαγιάδες– προκειμένου να παρακολουθήσουμε και να
καταγράψουμε την εκπαιδευτική και επαγγελματική
εμπειρία των νέων στην Ελλάδα, καθώς και τις σχέσεις τους με τους γονείς και τους παππούδες/γιαγιάδες. Το αποτέλεσμα είναι αυτή η μελέτη (PDF).
Βασικό συμπέρασμα αποτελεί ότι η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταβίβαση
πόρων και αξιών από γενιά σε γενιά.
Μπορούμε να πούμε πως το βασικό συμπέρασμα
είναι το ότι η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στη
μεταβίβαση πόρων και αξιών από γενιά σε γενιά και
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απασχόληση και
εκπαίδευση των νέων. Συμπέρασμα που είναι συνεπές με το λεγόμενο κοινωνικό μοντέλο της Μεσογείου ή της Νότιας Ευρώπης, όπου η οικογένεια κατέχει εξέχουσα θέση στη διαχρονική και χωρική κατανομή των πόρων και είναι πρωταρχικά υπεύθυνη
για την υποστήριξη που χρειάζονται οι νέοι για να
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ενήλικης ζωής.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν

ότι κυριαρχεί ένας συγκεκριμένος τύπος κοινωνικού κεφαλαίου που σχετίζεται με τους ισχυρούς
δεσμούς που δημιουργούνται μεταξύ των μελών
μιας ομάδας, συνήθως των μελών μιας οικογένειας
ενώ τείνει να απουσιάζει ο τύπος του κοινωνικού
κεφαλαίου που αναπτύσσει δεσμούς μεταξύ διαφορετικών ομάδων
Το κοινωνικό κεφάλαιο με τη μορφή ισχυρών
οικογενειακών δεσμών έχει θετικές και αρνητικές
επιπτώσεις. Για παράδειγμα, η οικογένεια μπορεί,
αφενός να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας σε περιόδους κρίσης για τα μέλη της, όπου οι μηχανισμοί
οικονομικής διακυβέρνησης είναι αδύναμοι, και να
ενσταλάζει στα μέλη της αξίες τιμής, ευγνωμοσύνης, συνέχισης του οικογενειακού ονόματος κ.ά.
Αφετέρου, όταν αυτοί οι δεσμοί περιχαρακώνονται
στο στενό πλαίσιο της οικογένειας δεν δίνεται η
δυνατότητα στα άτομα να καλλιεργήσουν ικανότητες και κίνητρα για την αναζήτηση νέων ιδεών
και εναλλακτικών στρατηγικών απασχόλησης και
επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίες συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση της
απασχόλησης και την κοινωνική ευημερία, εν γένει.
Επιπλέον, οι ισχυροί δεσμοί εντός της οικογένειας,
επειδή επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση του
στενού συμφέροντος των μελών της, μπορούν να
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ιεραρχικών, πελατειακών σχέσεων, του νεποτισμού και της ευνοιοκρατίας. Τέτοιες σχέσεις με τη σειρά τους επηρεάζουν
αναπόφευκτα την αμεροληψία, την υπευθυνότητα,
την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα των

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
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
2. ΚΡΑΤΟΣ
‘‘
3. ΑΓΟΡΑ
‘‘
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ
‘‘
5. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
‘‘
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 			
ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 		
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:		
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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 4.720 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ……… - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716 € - ΛΟΙΠΑ………
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.800 € - KOYMΠΑΡΑ: 4.500 €
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/.

θεσμών διακυβέρνησης. Ως επακόλουθο, η έλλειψη
εμπιστοσύνης στους θεσμούς διακυβέρνησης αποδυναμώνει περαιτέρω την εμπιστοσύνη προς άλλα
άτομα στην κοινωνία και τις ευρύτερες μορφές κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής πέραν της οικογένειας.
Οι νέοι του δείγματος έχουν αποκτήσει αρκετά
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αναγνωρίζουν την
αξία της παιδείας από τους γονείς και τους παππούδες/γιαγιάδες τους. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι
μόνο οι μισοί από τους νέους είναι ικανοποιημένοι
με το επάγγελμά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις
το επάγγελμα των νέων διαφέρει από την ειδικότητα την οποία σπούδασαν. Για τους παππούδες/
γιαγιάδες και τους γονείς που ανήκουν σε κοινωνικά
στρώματα σχετικά αδύναμα ως προς το οικονομικό
κεφάλαιο αλλά είναι πλούσια σε πολιτισμικό ή κοινωνικό κεφάλαιο, τείνουν να στρέφουν τα παιδιά
τους στις λεγόμενες «σταδιοδρομίες–καταφύγια»
κυρίως στο δημόσιο τομέα ή την οικογενειακή επιχείρηση, που τους επιτρέπει να «βολευτούν». Οι
αξίες αυτές αναφέρονται παράλληλα με τις παραδοσιακές αξίες της αφοσίωσης στην εργασία και την
οικογένεια, με τις οποίες οι γονείς και οι παππούδες/
γιαγιάδες τους ταυτίζονται περισσότερο.
Τέλος, είναι έκδηλο το γεγονός ότι οι νέοι στην
Ελλάδα ήδη απαντούν στις αλλαγές που επιβάλλονται, αναζητώντας νέες ευκαιρίες και διαφορετικούς τρόπους οικονομικής παραγωγής και κοινωνικής αναπαραγωγής.

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
• Κάντανος, Σταθμός ΚΤΕΛ
• 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)
Ανώγεια super market ΑΡΙΑΔΝΗ κ. Τάσος Σταυρακάκης
Πέραμα, καφετέρια REVANS, τηλ 2834023319
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, Ηρακλείου - Λασιθίου

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• 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

