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Υποταγμένοι στους Νόμους, με σε-
βασμό, φόβο και πίστη (χωρίς έρευνα), 
όλοι οι πολίτες, αν θέλουμε να συζού-
με σε μία οργανωμένη κοινωνία, πρέ-
πει να υπακούμε και να αποδεχόμαστε 
αυτούς, ώστε καμία πράξη μας να μην 
τους παραβαίνει. Απόλυτα δεκτοί και 
οι Νομοθέτες, δηλαδή κυρίως οι βου-
λευτές, σε μία Δημοκρατία.  Ο καθέ-
νας όμως νόμος δεν στηρίζει δίκαια το 
σύνολο των πολιτών που αφορά, αλλά 
και το σύνολο των νόμων, μεταξύ 
τους, παράγουν αντικρουόμενα αποτε-
λέσματα στην κοινωνία.

Για τους λόγους κυρίως αυτούς, 
αρχίζει ένα πανηγύρι (που γεννά το 
τέρας της γραφειοκρατίας) διαμαρτυ-
ριών, μπαλωμάτων νόμων σε άλλους 
νόμους, ερμηνευτικών διοικητικών ή 
δικαστικών αποφάσεων, ρουσφετο-
λογικών παρεμβάσεων και μέσα σε 
αυτό το πανηγύρι πρωτοχορευτές εί-
ναι τα μεγάλα συμφέροντα. Και όλοι 
ικανοποιημένοι από τον αγώνα και τα 
λίγα κέρδη, αυτομαστιγώνονται γιατί 
επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα.

Όλοι αυτοί οι λειψοί και για άλλους 
άδικοι νόμοι, με όλο το πανηγύρι που 
προξενούν, χτίζουν ένα τεράστιο 
Δούρειο Ίππο, για να εισέλθουν τα 
μεγαλοσυμφέροντα μέσα στη πόλη.

Και αν μεν ήταν ένας Δούρειος Ίπ-

πος, πάει λίγο πολύ καλά, όμως στη 
πράξη δημιουργεί η κοινωνία στο σύ-
νολο της ένα Τέρας που δεν την υπο-
δουλώνει μόνο, αλλά της καταστρέ-
φει και το συναισθηματικό της κόσμο 
και οι πολίτες είναι στενοχωρημένοι. 
Γιατί δεν έχουν χώρο να ζήσουν και 
να αναπνεύσουν όπως θέλουν, σαν 
άνθρωποι.

Γιατί οι πολίτες το δέχονται αυτό;
Απλά γιατί έχουν το ελεύθερο να 

αγωνίζονται με την ελπίδα ότι κάτι θα 
καταφέρουν και καμιά φορά πράγματι 
κάτι καταφέρνουν, τόσο λίγο, που η 
ουσία δεν αλλάζει στη ζωή τους.

Ναι, μα στενοχωρημένοι άνθρωποι 
δεν μπορούν να φέρουν την πρόοδο 
στην κοινωνία, ούτε στα παιδιά τους. 
Η πρόοδος για να έρθει, θέλει όρεξη, 
θέλει αίσθημα, θέλει συμμετοχή, αυ-
τές είναι οι σοβαρές προϋποθέσεις και 
μετά είναι το χρήμα και άλλα χρεια-
ζούμενα. Πολίτες ικανοποιημένοι, Πο-
λίτες αραγμένοι, Πολίτες αδιάφοροι, 
Πολίτες με άλλα ενδιαφέροντα, μην 
ανησυχείτε.

Άλλοι θα δουλέψουν για σας.
Αν όμως δεν μπορείτε να πείτε κάτι 

δημόσια, γράψτε το και στείλτε το σε 
μας ανώνυμα.

 Πολίτες όμως ενεργοί, κοιτάξτε τι 
μπορούμε να κάνουμε.

Πρώτα απ’ όλα να συμφωνήσου-
με απόλυτα και δημόσια ότι όλοι και 
κάθε λογής εργαζόμενοι, ελεύθεροι 
επαγγελματίες ή με εξαρτημένη εργα-
σία, μικροί ή μεγάλοι έχουν μια βαθιά 
εμπειρία από τον τρόπο που μπορεί 
να λειτουργεί πρακτικά μέσα στη κοι-
νωνία η ειδικότητα τους.

Δεύτερον πρέπει να συμφωνήσου-
με ότι για να έχουμε μια πραγματική 
ελευθερία, δεν μπορεί ο ένας να κλεί-
νει τον δρόμο του άλλου. 

Τρίτον πρέπει να συμφωνήσουμε 
ότι για να υποτάξουμε το ανεξέλεγκτο 
τέρας πρέπει να συμμετέχουμε. Πρέ-
πει να μπούμε στην κοιλιά του Δού-
ρειου Ίππου.

Στη σύνταξη των νόμων να απαιτή-
σουμε να συμμετέχουμε με πολύ αμε-
σότερο τρόπο και η ψήφιση των νόμων 
να γίνεται από τους αντιπροσώπους 
μας Βουλευτές. Θεσμικά οργανωμένοι 
με ουσιαστική δημοκρατική δομή και 
κυρίαρχο σώμα τα μέλη κάθε επαγγελ-
ματικής οργάνωσης ή εθελοντικής ορ-
γάνωσης ή σωματεία νέων ή γερόντων, 
οι πολίτες για κάθε προτεινόμενο προς 
συζήτηση νόμο μέσα από θεσμοθετη-
μένες ανοιχτές διαδικασίες να υποβάλ-
λουν τις προτάσεις τους.

Σε αυτές τις προτάσεις αιτιολογημέ-
να είναι υποχρεωμένοι να απαντούν, 

αυτοί που ψηφίζουν τους νόμους, 
είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά πάντα 
απόλυτα και από κάθε πλευρά αιτιο-
λογημένα.

Τότε στα μάτια της κοινωνίας θα 
ξεσκεπάζεται κάθε απόκρυφη σκέψη, 
τότε οι πολίτες θα γνωρίζουν και μόνο 
τότε, με τη γνώση αυτή θα αποφασί-
ζουν για το πολίτευμα τους σωστά και 
δεν θα είναι στενοχωρημένοι.

Έτσι, σιγά-σιγά και σταθερά θα δί-
νουμε όλο και βαθύτερη ουσία στο 
πολίτευμα μας, τη Δημοκρατία,  βα-
σισμένοι σε ένα εφικτό τρόπο Διαλε-
κτικής και όχι στην επιβολή απόψεων 
όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Βέβαια και με τη βοήθεια της τε-
χνολογίας, συντοπίτες μας έχουν να 
προτείνουν ίσως πιο λειτουργικούς και 
αποτελεσματικούς αλλά και εφικτούς 
από τους πολλούς τρόπους, ουσιαστι-
κότερης λειτουργίας της κοινωνίας.

Τελειώνοντας δημόσια πρέπει να 
μαρτυρήσουμε ότι ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΧΑΡΙΣΜΑ ΝΑ ΣΥΝΘΕΤΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΚΑ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

Δημ. Ηλιάκης

Διακόσια χρόνια πέρασαν και η Βουλή ψηφίζει 
και καθημερινά Υπουργοί, Δικαστές συμπληρώ-
νουν Νόμους, Νομοθετικές Ρυθμίσεις, Δικαστικές 
αποφάσεις – Υπουργικές κλπ. αποφάσεις. Όλα 
μαζί, χιλιάδες νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις 
αρμοδίων διαχρονικά ανακατεμένες, έκτισαν και 
κτίζουν ένα πλέγμα που τυλίγει τον κάθε πολίτη 
και όλη την κοινωνία. Αυτό το πλέγμα έχει φρου-
ρούς οι οποίοι λέγονται Δημόσιοι Υπάλληλοι και 
σκοπός τους είναι να υπερασπίζονται το πλέγμα 
από τους πολίτες. Να μην το διαπερνούν οι πολί-
τες αλλά να ζουν τυλιγμένοι σε αυτό. Οι φρουροί 
δεν υπάρχουν για να βοηθήσουν τον πολίτη να 
φτιάξει τη ζωή του, να επιτύχει το όνειρο του.

Οι φρουροί δεν γνωρίζουν σφαιρικά τους νό-
μους και τις διατάξεις και συχνά αυθαιρετούν. Τα 

όνειρα όμως των πολιτών δεν μπορεί να γίνονται 
μπαλάκι του κάθε φρουρού.

Δεν πρέπει οι φρουροί να εξετάζονται για τις 
υπηρεσιακές γνώσεις τους προκειμένου να εξελι-
χθούν; Οι πολίτες λένε ναι.

Δεν πρέπει οι φρουροί να κρίνονται από τους 
πολίτες; Οι πολίτες λένε ναι.

Δεν πρέπει να υπάρχει και ένα νομικό πλέγμα 
που θα τυλίγει όλη την εξουσία και τους φρου-
ρούς και σε αυτό το πλέγμα οι πολίτες θα βάζουν 
τους δικούς τους φρουρούς; Οι πολίτες λένε ναι.

Γιατί δεν γίνονται αυτά;
Φρουροί της εξουσίας και εξουσία έχουν γίνει 

ένα βολεμένο άψυχο καθεστώς που υπηρετεί κά-
ποιες ολιγαρχίες, ή όχι; Ή μήπως έχουν επανα-
παυθεί γιατί ένα μέρος των πολιτών είναι τακτο-

ποιημένο, ένα άλλο μέρος φοβισμένο μη χάσει τα 
λίγα που έχει και ένα άλλο αδιάφορο και όλοι μαζί 
είναι μία μειοψηφία, αρκετή όμως να συντηρεί μία 
εναλλασσόμενη εξουσία σύμφωνα με τεχνικά κα-
τασκευασμένα εκλογικά συστήματα.

Γιατί η εξουσία δεν εμπιστεύεται τους πολίτες 
και να αραιώσει το πλέγμα και να μειώσει τους 
φρουρούς. Και αντί αυτών να έχει ισχυρά ελεγκτι-
κά σώματα τα οποία και αυτά να ελέγχονται από 
άλλα κοινωνικά σώματα ώστε να αντιμετωπίζο-
νται αποτελεσματικά οι παρανομούντες, αλλά οι 
έντιμοι πολίτες  που είναι η μεγάλη πλειοψηφία να 
ζουν πιο ελεύθερα με εμπιστοσύνη για να δημι-
ουργήσουν πλούτο στο Κράτος και τους εαυτούς 
τους και ευτυχία στην κοινωνία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Υποτάξετε το τέρας

Οι φρουροί του τέρατος
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Οι Προκριματικές Εκλογές Το Σύνταγμα δίνει 
το δικαίωμα τού εκλέγεσθαι σε κάθε ενήλικο 
Ελληνα. Οι Αρχηγοί τών κομμάτων, όμως, το 
στερούν στούς πολλούς, κρατώντας για τον 
εαυτό τους το προνόμιο να ορίζουν αυτοί τη 
σύνθεση τών ψηφοδελτίων. Η μονοπώληση 
τής δυνατότητας επιλογής, τών εν δυνάμει 
αντιπροσώπων μας, κατέληξε στο να είναι πολύ 
σημαντικότερη η κρίση τού Αρχηγού απο τη 
ψήφο τού Λαού.

Ετσι, οι περισσότεροι βουλευτές είναι επιλεγ-
μένοι απο την εύνοια τών Αρχηγών και όχι εκλεγ-
μένοι με τη θέληση τού Λαού. Αποτελούν μια 
άρχουσα πολιτική τάξη, η οποία ανανεώνει μόνη 
της τη σύνθεσή της, με μια ερμητικά κλειστή, για 
τούς ψηφοφόρους, διαδικασία σκοπιμοτήτων.

Καταλήξαμε, λοιπόν, στο να επιλέγουμε τούς 
βουλευτές-αντιπροσώπους μας μεταξύ προε-
πιλεγμένων και υποταγμένων στους Αρχηγούς 
προσώπων, τα οποία δεν διαθέτουν πάντα, 
προσόντα αποτελεσματικού διαχειρισμού των 
συμφερόντων μας. Αντιθέτως, η κοινωνία μας 
διαθέτει μεγάλη παρακαταθήκη ικανών ατόμων, 
με συγκρότηση υψηλού επιπέδου, με γνώσεις, 
φαντασία, έμπνευση, ενόραση, και κυρίως προ-
βλεπτικότητα και σεβασμό για τα συμφέροντα 
τού Λαού. Παραμένουν, όμως, εκτός πολιτικής, 
διότι οι εν ενεργεία πολιτικοί, φοβούμενοι τη 
σύγκριση, αποτρέπουν την ανάμειξή τους

Το Πολίτευμά μας στηρίζεται στη Λαϊκή Κυ-
ριαρχία και συνεπώς πρέπει η καταλληλότητα 
των αντιπροσώπων να κρίνεται από τον ίδιο το 
Λαό και όχι να αποτελεί προϊόν εκτίμησης των 
Αρχηγών.

Απαιτούνται, επομένως, σαφείς συνταγματι-
κές δεσμεύσεις των κομμάτων, να αναθέτουν 
την προεπιλογή των υποψηφίων βουλευτών 
στα κομματικά μέλη τους, με διαδικασίες ελεγ-
χόμενες από τις δικαστικές αρχές. Αυτό εφαρ-
μόζεται σε όλη την Ευρώπη, σε κάποιες χώρες 
της οποίας μπαίνουν και οι απερχόμενοι βου-
λευτές στις διαδικασίες ανάδειξης των Υποψη-
φίων. Εκεί η όποια, τυχόν ανάμειξη των Αρχη-
γών, για την προώθηση προσκείμενων, επισείει 
ανεξέλεγκτα, γι αυτούς, αποτελέσματα.

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

Αποκαθιστούν την αξιοπιστία και την εμπι-
στοσύνη στην Αντιπροσώπευση, τής βασικής 
σχέσης πολίτη-πολιτικού τού Πολιτεύματός μας.

Καλλιεργούν στους εκλογείς την πρόταξη 
αξιοκρατικών κριτηρίων.

Ελκύουν άξιους και προβεβλημένους πολίτες 
να αναμιχθούν στην πολιτική.

Ενισχύουν τις πιθανότητες ανανέωσης τού 
πολιτικού κόσμου.

Αμβλύνουν τον επηρεασμό των κεντρικών 
Μ.Μ.Ε., υπέρ των τοπικών, στις μη μεγαλοα-
στικές εκλογικές περιφέρειες.

Αποδυναμώνουν την ευνοιοκρατική προώθη-
ση ακατάλληλων υποψηφίων, από τους υπάρ-
χοντες αρχηγικούς μηχανισμούς.

Είναι προφανές ότι οι ισχύουσες διαδικασίες 
είναι προσβλητικές για τούς  Έλληνες ψηφοφό-
ρους και πρέπει να τις ανατρέψουμε.

Οι Προκριματικές 
Εκλογές

Το «ντεπούτο» της έκανε η Επιτροπή Εθνι-
κού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, 
που, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουρ-
γείου Παιδείας, «θα θέσει χρονοδιαγράμματα 
και βασικές κατευθύνσεις για τις αλλαγές στην 
Παιδεία».

Στον πυρήνα των αφετηριακών θέσεων του 
διαλόγου, όπως τις διατύπωσε ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Αντώνης Λιάκος απαιτείται «ένα 
εθνικό σχέδιο ανάταξης της Παιδείας, με βαθιές 
και σωστικές παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης».

Σύμφωνα με τον Αντώνη Λιάκο «το σχολείο 
χρειάζεται να απελευθερωθεί από ένα πρό-
γραμμα παρωχημένο, που φορτώνει τα παιδιά 
και τους γονείς τους κουραστικές, ανούσιες και 
κατακερματισμένες γνώσεις. Το σχολείο πρέ-
πει να λειτουργήσει με λιγότερο κόπο αλλά πιο 
έξυπνα.  Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει η 
νέα ηλεκτρονική εποχή. Πρέπει να ξανασχεδια-
στούν τα αναλυτικά προγράμματα, να ενισχύ-
σουμε τη σχέση δασκάλων και μαθητών, την 
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Οι μαθητές 
από παθητικοί αποδέκτες γνώσεων πρέπει να 
μάθουν τη μέθοδο να λύνουν προβλήματα και 
να χειρίζονται πληροφορίες. Να μάθουν να μα-
θαίνουν πώς να μαθαίνουν».

Στο σημείο αυτό οποιοδήποτε μέλος της 
εκπαιδευτικής κοινότητας έχει μάθει καλά να 
διαβάζει πίσω από τις διακηρύξεις και τα λό-
για που μοιάζουν με το νερό που κυλάει για 
λίγο στην πέτρα χωρίς να αφήνει το παραμικρό 
σημάδι, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι από τα 
τέλη του ΄80 έως και σήμερα τα αποκαΐδια των 
εκπαιδευτικών πολιτικών που αναπνέουμε γεν-
νήθηκαν μέσα σε ατελείωτους εθνικούς διαλό-
γους με τα ίδια περίπου λόγια, τις ίδιες περίπου 
διακηρύξεις.

Ένα ατελείωτο ξόρκισμα των «παρωχημένων 
αναλυτικών προγραμμάτων», της «εξάρτησης 
των μαθητών από θεσμούς παραπαιδείας», της 
«μετατροπής του Λυκείου σε ένα διάδρομο για 
τις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο», της «άγο-
νης γνώσης», του «ζυγού των εξετάσεων».

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τι φαινομενικά αντιφατικό! Από τη μια, μια 

εκπαιδευτική πραγματικότητα που «ανασυ-
γκροτεί» τις περικοπές, τη φτώχεια, και έναν 
πρώιμο αναλφαβητισμό, και από την άλλη δι-
ακηρύξεις για άρση της «αγραμματοσύνης» 
των μαθητών, των χαμηλών επιδόσεων και της 
γκρίζας εκπαιδευτικής διαδικασίας!

Να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξαρχής τη θέση 
μας: Όσοι δεν παίρνουν τοις μετρητοίς τα 
«οραματικά» λόγια του Υπουργού Παιδείας,  
γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι η «εκπαίδευση 
της αμάθειας» δεν εντάσσεται στην παθολογία 

της καπιταλιστικής εκπαίδευσης, δεν είναι σε 
καμιά περίπτωση δυσλειτουργία του αστικού 
σχολείου, μια «άτυχη στιγμή του συστήματος» 
η οποία μπορεί να επιδιορθωθεί ή να θεραπευ-
θεί μέσα από εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Η «εκπαίδευση της αμάθειας» ανήκει στη 
φυσιολογία του αστικού σχολείου, αποτελεί 
δομικό χαρακτηριστικό του, το οποίο δεν μπο-
ρεί να το αποβάλλει όσες μεταρρυθμίσεις και 
αν κάνει. 

Είναι «ζήτημα ζωής και θανάτου» του ίδιου 
του συστήματος η «παραγωγή» παθητικών, 
συναινετικών, δογματικών, υπομονετικών, 
εξουσιαζόμενων, άκαμπτων, συντηρητικών 
προσωπικοτήτων που αντιστέκονται στην αλ-
λαγή της κοινωνίας προκειμένου να κρατήσουν 
ανέπαφες τις παραδοχές τους για τον κόσμο 
που ζουν.

Όπως γίνεται κατανοητό, και σε αυτόν το 
λεγόμενο εθνικό διάλογο, η συζήτηση οργα-
νώνεται από τις κυρίαρχες δυνάμεις οι οποίες, 
γνωρίζοντας καλά τα οχυρά των νοημάτων, 
πασχίζουν να ξαναμοιράσουν την τράπουλα. 

Και είναι φανερό ότι από την στιγμή που 
οι επιτελείς του Υπουργείου Παιδείας έχουν 
μεταμφιέσει το πρόβλημα ώστε να φαίνεται 
σχολικό, θα αρχίσει και πάλι το «κυνήγι των 
μαγισσών». 

Έτσι το ένα γρανάζι πιάνει το άλλο και 
υφαίνεται σιωπηλά η κατασκευή του κατηγο-
ρητηρίου. Για τις χαμηλές επιδόσεις φταίνε οι 
καθηγητές που δεν εργάζονται εντατικά, οι μα-
θητές που δεν διαβάζουν και οι γονείς που δεν 
ενδιαφέρονται. Οπότε, οι λύσεις αναγκαστικά 
πρέπει να είναι «εντάσεως εργασίας», δηλαδή 
αυστηρές εξετάσεις (μεταμφιεσμένες σε «άλ-
λες» εξετάσεις) και αξιολόγηση.

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί, που προσπαθούν κα-
θημερινά στις σχολικές αίθουσες, αναπνέοντας 
κιμωλία, να δώσουν στα νέα παιδιά τα μορφω-
τικά εφόδια για να βγουν στη ζωή, θα βρεθούν 
και πάλι ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. 
Τα πυρά εκείνων που θα τους κατηγορούν σαν 
«τεμπέληδες» και «ακαμάτηδες» που δεν μα-
θαίνουν τα παιδιά γράμματα και εκείνων που θα 
προσπαθούν να τους πείσουν ότι αν συνάψουν 
«ερωτικό δεσμό» με την «ηλεκτρονική εποχή», 
την «ελαστικοποίηση της εργασίας τους», την 
«καινοτομία», την «εξεύρεση πόρων» και το 
ακαταμάχητο σύνθημα «μαθαίνω πώς να μα-
θαίνω», τότε θα ξανασυναντήσουν τον «απο-
λεσθέντα παράδεισο» και το σχολείο θα μετα-
τραπεί σε πραγματικό «ναό μάθησης».

Μέτρα, τα οποία φυσικά δεν πρόκειται να λύ-
σουν το πρόβλημα αφού αποτελούν μέρος του 
ίδιου του προβλήματος. 

Στο τέλος της συζήτησης το ταμείο θα γρά-
φει: λιγότερα σχολεία, λιγότεροι μαθητές, 
περισσότερη κατάρτιση - μαθητεία, λιγότεροι 
εκπαιδευτικοί και πολλά «οράματα» για ένα 
μέλλον που ήδη είναι εδώ.

Οράματα για την 
εκπαίδευση και σχολική 

πραγματικότητα

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΆΤΣΙΚΆ
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Σ’ αυτή τη χώρα έχουμε αποδεχθεί τα πάντα ως 
φυσιολογικά. Δεν μας ήταν περίεργη ποτέ η κατά-
σταση των Νοσοκομείων ούτε και των σχολείων 
μας. Ούτε τότε, ούτε τώρα. Η πολεοδομική αναρ-
χία, η ανοργανωσιά της Δημόσιας Διοίκησης δεν 
μας απασχολεί. Από συνήθειο. Η ανεργία σαν τον 
ήλιο το καλοκαίρι. Η κοινωνική αδικία σαν τη βρο-
χή τον χειμώνα. Όλα αυτά ένα σύνηθες φαινόμενο 
φίλε μου αναγνώστη…

Ο Καστοριάδης έλεγε  πως στην Ελλάδα δεν έχει 
υπάρξει εποχή που ο λαός να έχει επιβάλει, έστω 
και στοιχειωδώς, τα δικαιώματά του…

Αμάν βρε Κορνήλιε,  αμάν… Θα μας τρελάνεις 
τώρα…

Δηλαδή να μην περιμένουμε τίποτα πια; Τι στο 
καλό φώναζε ο Καζαντζάκης πως «κάθε Έλληνας 
που δεν παίρνει, ας είναι και μια φορά στη ζωή του, 
μια γενναία απόφαση, προδίδει τη ράτσα του»; Για-
τί, λοιπόν, δεν την παίρνουμε ποτέ αυτήν τη γεν-
ναία απόφαση; Γιατί ο Έλληνας συνεχίζει να μην 
προσπαθεί να δημιουργήσει μια στοιχειώδη πολι-
τική κοινωνία;

Εσένα… να ξέρεις πως το μειδίαμά σου το είδα…
Μου λες πως ο Έλληνας, εκτός του γονιδίου της 

γενναιότητας, κατέχει και το ιδίωμα να ενδιαφέρε-
ται μόνο για τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Πως 
αυτή του η ιδιοτέλεια είναι και ο λόγος της συνε-

χούς αποχής του από την προσπάθεια δημιουργίας 
μιας στοιχειώδους πολιτικής κοινωνίας και πως αυ-
τός είναι ο λόγος που στηρίζει συνεχώς  αυτόν που 
θα του δώσει λίγο από αυτό το καταχθόνιο αγαθό 
που λέγεται χρήμα ή  βόλεμα…

Μου το είπες κάπως ειρωνικά, μα δεν θυμώνω…
Δεν ζω στο φεγγάρι. Βλέπω μπροστά μου, κα-

θημερινά, τα επιχειρήματά σου να επαληθεύονται…
Μα εκεί παίρνω το θάρρος να σου πω μήπως, 

λέω μήπως, αν ο Έλληνας είχε μια επιλογή, να δια-
λέξει μεταξύ μιας πολιτικής που θα του μοίραζε κά-
ποια οικονομικά ή άλλα προνόμια και μιας πολιτικής 
που θα βελτίωνε άρδην το συλλογικό συμφέρον 
πιστεύω πως θα επέλεγε τη δεύτερη.

Γελάς και με ρωτάς πού είναι αυτή η πολιτική να 
πας ν’ αγοράσεις λίγη…

Πάλι με ειρωνεύεσαι…
Καμία πιθανότητα δεν δίδεις να εμφανισθεί μια 

τέτοια εξέλιξη. Η πολιτική για σένα είναι ταυτόση-
μη με αυτήν της διασφάλισης των ατομικών συμ-
φερόντων και μάλιστα συγκεκριμένων ατομικών 
συμφερόντων… Άντε, στην καλύτερη περίπτωση, 
να απαρτίζεται από τίποτα παρεάκι ανίκανων αν-
θρώπων που δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα 
από τα ζητούμενα.

Ίσως… Ίσως να μην έχουμε αυτήν τη στιγμή κά-
ποια άλλην επιλογή. Μα πάλι σκέφτομαι ότι αξιόλο-
γοι πολίτες στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες.

Τι είναι αυτό που τους κρατά και δεν το κάνουν;
Μα αγαπητέ μου φίλε η απάντηση είναι εσύ.

– «Εγώ θα διορθώσω το ρωμέικο;».
– «Ναι, κύριε, εσύ θα διορθώσεις το ρωμέικο, 

στον χώρο και στον τομέα όπου βρίσκεσαι», να μι-
λήσεις στον δίπλα σου και να τον πάρεις να μπείτε 
μπροστά…

Αυτοί εδώ, φίλε μου, έχουν πολύ λιγότερα από 
ό,τι έχεις εσύ.

Λαλίστατος ήσουν πριν, μα τώρα δεν σε βλέπω 
να μιλάς…

Γιατί δε μιλάς;

Διακηρύξεις χωρίς αντίκρισμα για την επιστημονική έρευνα

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας δεν 
υπάρχει ερευνητική παράδοση και 
δεν φαίνεται να δημιουργούνται οι 
κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέ-
σεις για την ανάπτυξή της. Το χαμη-
λό ποσοστό χρηματοδότησης (0,6% 
του ΑΕΠ έναντι 2% του ΑΕΠ στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες), η 
χρόνια έλλειψη στρατηγικού προσα-
νατολισμού, η αδιαφορία των ελλη-
νικών δημοσίων και ιδιωτικών δυνη-
τικών χρηστών για τα αποτελέσματά 
της και τέλος η αναποτελεσματική 
οργάνωσή της αποτελούν τα βασι-
κά χαρακτηριστικά της ερευνητικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Παρ΄ ότι δεν λείπουν ούτε οι δια-
κηρύξεις για την τεράστια σημασία 
της έρευνας στην ανάπτυξη της χώ-
ρας ούτε οι καλές προθέσεις από τις 
εκάστοτε πολιτικές, διοικητικές και 
επιχειρηματικές «ελίτ» και τις κατά 
καιρούς κυβερνήσεις, φαίνεται ότι 
και η ερευνητική προσπάθεια βρί-
σκεται στην ίδια μοίρα με πολλές 
άλλες εκφάνσεις της σημερινής ελ-
ληνικής πραγματικότητας. Οχι ότι 
δεν υπάρχουν πολλές λαμπρές εξαι-
ρέσεις σε επίπεδο ατόμων ή ερευ-

νητικών ομάδων ή επιχειρήσεων, 
όμως, όπως και σε άλλους χώρους 
παραγωγής, δεν είναι αρκετές για 
να δημιουργήσουν συνθήκες «απο-
κόλλησης» από τη σημερινή κατά-
σταση. Πρώτα απ΄ όλα συνθήκη 
αναγκαία αλλά όχι βεβαίως επαρκής 
είναι η γενναία αύξηση της χρηματο-
δότησης της έρευνας. 

Ωστόσο χωρίς σαφή προσανατο-
λισμό ο οποίος να προκύπτει από 
μια διαβούλευση μεταξύ κρατικών 
οργάνων, ιδιωτικών συμφερόντων 
και ερευνητικών ενδιαφερόντων 
δεν μπορεί να υπάρξει αποτελε-
σματική χρήση των πόρων που θα 
πρέπει να διατεθούν στο πλαίσιο 
ενός εθνικού προγράμματος χρημα-
τοδότησης της έρευνας. Αυτό γίνε-
ται σε όλες τις χώρες του κόσμου, 
γιατί όχι και στην Ελλάδα; Η εθνική 
συγχρηματοδότηση των ερευνητι-
κών προγραμμάτων της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης είναι βέβαια ζωτικής 
σημασίας αλλά δεν υποκαθιστά την 
ανάγκη για ένα εθνικό πρόγραμμα 
με στόχους διακριτούς από αυτούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα 
αντανακλούν τις εθνικές προτεραι-
ότητες, όπως αυτές θα προκύψουν 
από την ευρεία διαβούλευση που 
προαναφέρθηκε. Το δεύτερο ζήτη-

μα είναι η ποιότητα των ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων και η σύνδεσή 
τους, άμεση ή έμμεση, με την παρα-
γωγή σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας στο 
επίπεδο της ποιότητας υπάρχουν 
τεράστιες ανισότητες: από την αρι-
στεία των ερευνητικών ομάδων ως 
την απόλυτη απαξίωσή τους. Συνε-
πώς η συστηματική αξιολόγηση της 
ποιότητας και η δημιουργία αποτε-
λεσματικότερων θεσμών και μηχα-
νισμών για τη γνωστοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στους 
δυνητικούς χρήστες ενδεχομένως 
θα άμβλυνε τη δυσπιστία τους και 
θα αύξανε τη διάθεσή τους για με-
γαλύτερη χρηματοδότηση τόσο από 
τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτι-
κό τομέα, όπως συμβαίνει σε άλλες 
χώρες.

Τέλος, το τρίτο ζήτημα είναι η ορ-
γάνωση της έρευνας. Σήμερα είναι 
γνωστό ότι υπάρχει κατακερματι-
σμός και πολυαρχία στην οργάνω-
ση της ερευνητικής προσπάθειας, 
πράγμα που οδηγεί σε σπατάλη 
πολύτιμων ανθρώπινων και χρη-
ματικών πόρων σε μια μικρή χώρα 
όπως η Ελλάδα. Το υπουργείο Παι-
δείας θα έπρεπε να έχει τον πρώτο 
λόγο στον προσανατολισμό και στη 

χρηματοδότηση της έρευνας, εφό-
σον στα ΑΕΙ και σε αρκετά ΤΕΙ τα 
τελευταία 15 χρόνια- μετά τη θε-
σμοθέτηση μεταπτυχιακών σπου-
δών- έχει αναπτυχθεί ένα τεράστιο 
ερευνητικό δυναμικό που ασφυκτιά 
από την έλλειψη εθνικού στρατη-
γικού σχεδίου και την ανυπαρξία 
εθνικής χρηματοδότησης. Δυστυ-
χώς στη χώρα μας δεν ισχύουν τα 
αυτονόητα. Το υπουργείο Παιδείας 
δεν διαθέτει εθνική χρηματοδότηση 
ούτε έχει εθνικό στρατηγικό σχέδιο 
για την έρευνα.

Σε πολλές χώρες τα Ερευνητικά 
Ιδρύματα έχουν συνδεθεί άμεσα ή 
έμμεσα με τα Πανεπιστήμια και έχει 
δημιουργηθεί ένας κοινός χώρος 
έρευνας. Γιατί όχι και στη χώρα μας; 
Από τη σύνδεση αυτή κερδίζουν και 
οι δύο πλευρές. 

Τα Πανεπιστήμια κερδίζουν πολ-
λούς έμπειρους ερευνητές και τα 
Ερευνητικά Ιδρύματα πολλούς τα-
λαντούχους νέους ερευνητές σε δι-
δακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπε-
δο. Είναι προφανές ότι με τον τρόπο 
αυτόν ισχυροποιούνται τα εργαστή-
ρια και οι ερευνητικές ομάδες προς 
όφελος της ποιότητας της έρευνας 
και συνεπώς της μεγαλύτερης χρη-
ματοδότησής της.

Του ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΥ ΣΤΆΥΡΟΥΛΆΚΉ

ΝΆΠΟΛΕΩΝ ΜΆΡΆΒΕΓΙΆΣ

Η αδυναμία του ελληνικού λαού να δημιουργήσει 
μια στοιχειώδη πολιτική κοινωνία
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Του ΘΆΝΟΥ ΛΕΟΝΤΆΡΉ
Δικηγόρος, ΜΒΑ

Μικρομεσαία όνειρα

Τρία χρόνια τώρα η ελληνική κοινωνία και τα υποσυ-
στήματα της είναι στην άμυνα. Υποτίθεται ότι αμύνονται 
στο Μνημόνιο, αλλά κατ’ ουσίαν αμύνονται στην πραγμα-
τικότητα της βαθιάς οικονομικής κρίσης που ζει η χώρα. 
Δυστυχώς για το Μνημόνιο ισχύει κάτι σαν αυτό που χαρι-
τολόγησε ο Μαρκ Τουέιν. «Το κρεβάτι», είχε πει, «είναι το 
πιο επικίνδυνο μέρος του κόσμου. Το 90% των ανθρώπων 
πεθαίνει εκεί». Κατά τον ίδιο τρόπο έγινε κοινή πεποίθηση 
στον πληθυσμό ότι τα Μνημόνια είναι οι πιο επικίνδυνες 
πολιτικές του κόσμου. Το 90% των επιχειρήσεων κλείνει 
εξαιτίας τους και το 90% των ανέργων έχασε τη δουλειά 
του επειδή εφαρμόζονται, έστω κουτσά, στραβά.

Κακά τα ψέματα! Με ή χωρίς Μνημόνιο η ελληνική «οι-
κονομία του αέρα» δεν ήταν βιώσιμη. Το σκάσιμο της φού-
σκας ήταν αναπόφευκτο. Με το Μνημόνιο έγινε πιο στα-
διακό: από τα 24 δισ. πρωτογενούς ελλείμματος το 2009, 
πήγαμε στα 11 δισ. το 2010 και στα 5 δισ. το 2011 και απ’ 
ό, τι φαίνεται θα παραμείνουμε εκεί και το 2012. Το βασικό-
τερο πρόβλημα, όμως, είναι ότι δεν προχώρησαν επαρκώς 
οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αυτές που θα θεράπευαν 
την ασθένεια αντί να απαλύνουν τα συμπτώματα. Τα ελλείμ-
ματα δεν είναι παρά ο πυρετός ενός ελάχιστα παραγωγικού 
μοντέλου. Πρέπει φυσικά να αντιμετωπιστούν -κάθε γιατρός 
πρώτα ρίχνει τον πυρετό και μετά προχωρά στη θεραπεία- 
αλλά η αντιμετώπιση των αιτιών της κρίσης είναι αναγκαία.

Η αμυντική στάση όλων διογκώνει την κρίση και δυσχε-
ραίνει τη θέση των ανθρώπων. Για παράδειγμα, όλοι συνο-
μολογούν ότι το Δημόσιο πρέπει να μειωθεί. Ταυτοχρόνως, 
όλες οι κυβερνήσεις εκλέγονται με την υπόσχεση ότι θα 
επαναδιαπραγματευτούν τη συντήρησή του. Αντί να χαρά-
ξουμε μια εναλλακτική στρατηγική που θα προστατεύσει 
τους ανθρώπους, χαραμίζουμε χρόνο και διαπραγματευτι-
κή προσπάθεια για να προστατεύσουμε άχρηστες θέσεις 
εργασίας.

Μια λογική στάση θα ήταν να ζητάμε κι εμείς ισοδύνα-
μα μέτρα, κοινωνικού όμως χαρακτήρα. Θα ακουγόταν 
διαφορετικά στους εταίρους το επιχείρημα ότι η μείωση 
του Δημοσίου παράγει ανεργία και συνεπώς χρειαζόμαστε 
περισσότερα χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία για την 
αντιμετώπισή της και διαφορετικά ακούγεται το πείσμα της 
διατήρησης ενός αντιπαραγωγικού Δημοσίου επειδή υπάρ-
χει ο φόβος της ανεργίας.

Με άλλα λόγια αντί να αντιπαλεύουμε το Μνημόνιο -τα 
μέτρα του οποίου έτσι κι αλλιώς έπρεπε να εφαρμόσουμε- 
θα έπρεπε να διαπραγματευόμαστε σκληρά για μέτρα που 
θα απαλύνουν τις επιπτώσεις της προσαρμογής.

Αυτό όμως απαιτεί εθνικό σχέδιο που δεν έχουμε. Απαιτεί 
φαντασία κι εξειδίκευση για κάθε μέτρο, αντί της εύκολης 
στείρας άρνησης. Αντί να παλεύουμε για να μην εξομοιωθεί 
η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με της κίνησης, θα μπο-
ρούσαμε να ζητήσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τη 
μόνωση των σπιτιών ή την οικιακή χρήση εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Αντί των ξενοίκιαστων μικρομάγαζων 
που σήμερα ρημάζουν, θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα 
για τη μετατροπή τους σε γκαράζ, έτσι ώστε να λύσουμε 
κι άλλα προβλήματα. Τα προγράμματα υπάρχουν, αλλά κά-
ποιοι πρέπει να δουλέψουν και κυρίως: πρέπει επιτέλους να 
αποκτήσουμε εθνική στρατηγική τέτοια που δεν αρνείται 
την οικονομική πραγματικότητα, αλλά βλέπει την κρίση ως 
ευκαιρία για την αλλαγή μιας χώρας, από την οποία -ας μην 
κοροϊδευόμαστε- δεν ήμασταν και πολύ ευχαριστημένοι 
πριν από την κρίση.

Iσοδύναμα μέτρα 
κοινωνικού 
χαρακτήρα

Χρόνια τώρα, ακούμε πως η Ελλάδα θα γί-
νει το «κέντρο» στο ένα πράγμα, «κόμβος» 
στο άλλο, «στρατηγικός εταίρος» στο παρ’ 
άλλο. Αναμασάμε δε με τον εγωκεντρισμό 
που προσιδιάζει στον νεοέλληνα, πως είμα-
στε μια χώρα πλούσια σε ορυκτά και ιδίως σε 
πετρέλαιο που τόσες φορές έχουμε ακούσει. 
Διακηρύξεις όπως η περιβόητη ΑΟΖ και άλλα 
συναφή ακρωνύμια και catch phrases που συ-
νεπαίρνουν το κοινό και το αποσπούν από την 
πραγματικότητα.

Και η πραγματικότητα είναι η εξής, η Ελλάδα 
ακόμα δεν έχει βρει τον προσανατολισμό της. 
Και ιδίως δεν έχει βρει (χρησιμοποιώντας έναν 
όρο του τζόγου) που να ποντάρει τα λεφτά 
της. Και όταν λέω λεφτά, εννοώ τα δισεκατομ-
μύρια του νέου ΕΣΠΑ και των χρημάτων που 
προέρχονται μέσω της ΕΤΕΠ αλλά και συνα-
φών φορέων.

Πρέπει, επιτέλους, κάποιος να πάρει μία 
απόφαση και να καθορίσει τις προτεραιότητες 
στις οποίες θα ποντάρουμε για την έξοδο μας 
από την κρίση δημιουργώντας θέσεις εργασίες 
και βιώσιμες επιχειρήσεις. 
Θεωρώ πως στην παρούσα 
κατάσταση η Ελλάδα έχει 
τα εξής συγκριτικά πλεονε-
κτήματα που μπορούν να 
αξιοποιηθούν:

Πρώτον, η πληθώρα 
αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με 
υπόβαθρο σε θετικές επι-
στήμες, δεύτερο την απεί-
ρου κάλλους ελληνική γη, 
και τέλος κλιματικές συν-
θήκες που επιτρέπουν την 
ανάπτυξη καλλιεργειών 
διαφόρων ειδών.

Πως συνδέονται όλα αυτά;
Δε συνδέονται και αυτό είναι το σκεπτικό. 

Πρέπει να διαχειριστούμε τον κίνδυνο αυτών 
των επενδύσεων και να μην «ποντάρουμε» τα 
πάντα σε ένα  τομέα. Αρχικά, εκμεταλλευόμε-
νοι το προνομιακό καθεστώς για την ανάπτυξη 
τον τεχνολογικών πάρκων (ατέλειες και φο-
ρολογικές ελαφρύνσεις) ίδρυση επιχειρήσεων 
εντός τεχνολογικών πάρκων που θα αναλά-
βουν την υπεργολαβία για ακριβά τεχνολογικά 
project που στο εξωτερικό θα είχαν το πολλα-
πλάσιο κόστος. Καθώς το εργατικό κόστος έχει 
πέσει κατακόρυφα στη χώρα, θα ήταν σκόπιμο 
για επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επενδύ-
σουν σε τεχνολογικά projects που απαιτούν 
έρευνα και να δώσουν αυτή την υπεργολαβία 
σε ελληνικές επιχειρήσεις. Είτε αυτό να συμβεί 
ιδρύοντας μία θυγατρική εδώ, είτε αναθέτο-
ντας μέσω subcontracting σε μία εταιρία που 
έχει την έδρα της σε τεχνολογικό πάρκο.

Δεν αρκούν οι εκατοντάδες αλλοδαποί νεα-
ροί τουρίστες που έρχονται και αφήνουν λε-
φτά μόνο στους tour operators τους, από τους 
οποίους οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν κέρδος 
αλλά περιορισμένο. Η Ελλάδα, πρέπει να απο-
τελέσει πόλο υψηλής ποιότητας τουρισμού, 
και συνάμα υψηλής κερδοφορίας. Οι επενδύ-
σεις στον τομέα αυτό, πρέπει να προσανατο-
λίζονται στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών 

καταλυμάτων, εκμεταλλευόμενοι και το ευνο-
ϊκό νομοθετικό καθεστώς. Είναι δυστυχές πως 
για σύνθετα τουριστικά καταλύματα, έχουν 
εκδοθεί μόνο οκτώ άδειες ενώ  για τις περιοχές 
ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μόλις 
μία (Costa Navarino). Πλέον το νομοθετικό 
πλαίσιο υπάρχει για την ανάπτυξη του προϊό-
ντος του luxury τουρισμού, μένει να στηριχθεί 
και με τις απαραίτητες επιχορηγήσεις.

Τέλος, η Ελλάδα έχει το προνόμιο να έχει 
από τις καλύτερες καιρικές συνθήκες και την 
δυνατότητα να καλλιεργεί και να αναπτύσσει 
ευρεία ποικιλία αγροτικών προϊόντων. Έχου-
με όμως πεπερασμένο κλήρο, και ως εκ τού-
του μοιραία ο μέσος Έλληνας αγρότης έχει το 
υπό δεκαπλάσιο (ίσως και λιγότερο) από π.χ.  
Γάλλους αγρότες ή ακόμη και Αμερικανούς. 
Μην ξεχνάμε, πως με την παγκοσμιοποίηση 
και στα αγροτικά είδη ο Έλληνας αγρότης δεν 
ανταγωνίζεται μόνο τους γεωγραφικούς μας 
γείτονες, αλλά εν δυνάμει όλους τους αγρό-
τες του κόσμου. Έχοντας λοιπόν ως δεδομένη 
τη μικρή αγροτική έκταση που είναι διαθέσιμη 
ανά αγρότη θα πρέπει να βρούμε τρόπους πώς 
θα βγάζουν περισσότερα με λιγότερα. Δίχως 
να είμαι γεωπόνος, ή τεχνολόγος τροφίμων 
αντιλαμβάνομαι το έξης: εάν ο μέσος Έλληνας 
αγρότης έχει 5 στρέμματα κατά μέσο όρο, ενώ 

ο αντίστοιχος Αμερικανός έχει 5 εκτάρια πώς 
άραγε μπορεί να είναι ανταγωνιστικός;

Οπότε, πρέπει οι αγρότες μας να βρουν 
τρόπους ώστε να μετατρέψουν τις υπάρχου-
σες καλλιέργειες σε καλλιέργειες που θα τους 
αποδίδουν περισσότερα ανά στρέμμα. Ενώ, οι 
απασχολούμενοι με την κτηνοτροφία να προ-
χωρήσουν στην τυποποίηση των προϊόντων 
τους. Λέξη κλειδί και στις δύο περιπτώσεις 
πρέπει να είναι η ποιότητα. Δεν μπορούμε να 
παράγουμε ποσότητα, οπότε ας εστιάσουμε 
σε αυτό. Αν μη τι άλλο μην ξεχνάμε, πως η 
νέα ΚΑΠ είναι έτσι δομημένη ώστε να είναι η 
Ευρώπη ανταγωνιστική παγκοσμίως, όχι για 
να στηρίξει την κατανάλωση εντός της ΕΕ. 
Και φυσικά, δεν μπορεί ο αγρότης να μην είναι 
πλέον και επιχειρηματίας ή να βασίζεται στην 
ευρωπαϊκή ενίσχυση για να πετύχει τον οικο-
νομικό του σκοπό.

Κλείνοντας, νομίζω πως αυτό που μας έχει 
προκαλέσει το μεγαλύτερο πρόβλημα αναφο-
ρικά με το ζήτημα της ανάπτυξης, είναι τα μι-
κρομεσαία όνειρα μας. Έχουμε φοβηθεί πλέον 
τόσο πολύ τα μεγάλα εγχειρήματα που μας 
προκαλεί τρόμο να κάνουμε μεγάλα άλματα 
μπροστά. Το επιχειρείν όμως είναι για τους 
τολμηρούς, και οι μικρομεσαίες φιλοδοξίες μας 
δεν θα μας αποφέρουν τα προσδοκώμενα οφέ-
λη μακροπρόθεσμα.

Του ΠΆΣΧΟΥ ΜΆΝΔΡΆΒΕΛΉ  
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Του ΙΩΆΝΝΉ ΛΉΞΟΥΡΙΩΤΉ*

Το Δίκιο και 
το Δίκαιο

Είναι του συρμού να θεωρείται «φιλεργατικό» 
το ιδεολόγημα ότι «νόμος είναι το δίκ (α) ιο του 
εργάτη». Οι τροβαδούροι ενός τέτοιου ιδεολογή-
ματος παραπλανούν τους εργάτες όταν τους δια-
βεβαιώνουν ότι το «δίκιο» τους αποτελεί γενικώς 
παραδεκτό «νόμο». Εν πρώτοις, το «δίκιο» αυτό 
δεν το επιλέγουν ελεύθερα οι ίδιοι, αλλά πρόκει-
ται για «δίκιο» που επιλέγουν γι’ αυτούς κάποιοι 
πολιτικοί ή και συνδικαλιστικοί ινστρούκτορες 
που διατείνονται ότι τους εκπροσωπούν. Κατά 
δεύτερο λόγο, το ιδεολόγημα αυτό συσκοτίζει τα 
σημαινόμενα των λέξεων «δίκιο», «νόμος» και 
«Δίκαιο», ο συσκοτισμός δε αυτός επιτείνεται με τη 
συνεχή εναλλαγή του υποκειμένου «εργάτης», με 
αυτό του «εργαζόμενου» ή με το αφηρημένο υπο-
κείμενο «λαός» («νόμος είναι το δίκιο του λαού»), 
έννοιες στις οποίες συμπεριλαμβάνει ή αφαιρεί κα-
νείς αυθαίρετα όποια ειδικότερη κοινωνική ομάδα ή 
κατηγορία πολιτών επιθυμεί. Τέλος, το ιδεολόγημα 
αυτό, με την επαναστατικοφανή και αλαζονική εκ-
φορά του, αποκρύπτει ότι ο καθένας μπορεί μεν να 
ορίζει και να διεκδικεί το «δίκιο» του, μόνος του ή 
με μια ομάδα στην οποία οικειοθελώς εντάσσεται, 
αλλά δεν μπορεί, στους κόλπους μιας συντεταγμέ-
νης δημοκρατίας, να επιβάλλει στους λοιπούς πολί-
τες ως «Νόμο», ό, τι θεωρεί ή του λένε ότι αποτελεί 
«συμφέρον» του.

Για να μετουσιωθούν τα «δίκια» (δηλαδή τα συμ-
φέροντα) κοινωνικών ή συντεχνιακών ομάδων σε 
«Δίκαιο», εις τρόπον ώστε να επιτρέπεται η επιβο-
λή τους στους λοιπούς πολίτες, δεν αρκεί η απλή 
επιθυμία της ίδιας της ομάδας να τα μετατρέψει σε 
«δικαιώματα», αλλά απαιτείται η τήρηση κοινώς 
αποδεκτών κανόνων και η δραστηριοποίηση των 
πολιτειακών θεσμών. Το «δίκιο» (συμφέρον) της 
ομάδας γίνεται «Δίκαιο» όλων (δηλαδή δεσμεύει το 

σύνολο της κοινωνίας), μόνο μετά τη «νομιμοποί-
ησή» του από τη δράση των συντεταγμένων πολι-
τειακών οργάνων (βλ. Βουλή). Συνεπώς, οι συνθη-
ματολόγοι-υποστηρικτές του ιδεολογήματος ότι το 
«δίκιο του εργάτη αποτελεί νόμο», οραματίζονται 
(ανομολόγητα) μια πολιτεία της οποίας κάθε ομάδα 
θα επιβάλει αυθαίρετα και βίαια το «δίκιο» της (τα 
συμφέροντά της) στο σύνολο των πολιτών.

Εάν μια κοινωνική ομάδα «δικαιούται» να ανα-
γορεύει σε «Δίκαιο» το ιδιοτελές της συμφέρον, 
το ίδιο «δικαίωμα» πρέπει να αναγνωριστεί και 
στις λοιπές ομάδες και συνεπώς η κάθε ομάδα θα 
προσπαθεί να επιβάλλει το συντεχνιακό της «δίκιο» 
ως «Νόμο» της πολιτείας. Στο μέτρο λοιπόν που 
κάποιοι από τους «εργάτες», διαπαιδαγωγημένοι 
από ιδεολογήματα περί κοινωνικών «νομοτελειών», 
αναγορεύουν άκοπα το κάθε «δίκιο» τους σε Νόμο, 
καταλαμβάνοντας δημόσιες υπηρεσίες, αποκλεί-
οντας εισόδους δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρή-
σεων ή απεργώντας χωρίς να τηρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις, με τη σειρά τους, κάποιοι αγρότες 
θεωρούν αυτονόητα «θεμιτό» να επιβάλουν το δικό 
τους «δίκιο», αποκλείοντας και αυτοί εθνικές οδούς 
ή ραίνοντας με γάλα Νομαρχίες. Με τη σειρά τους, 
οι φοιτητές θεωρούν κάτι σαν «φυσικό δικαίωμά» 

τους να υπαγορεύουν ένα «δίκιο» στα μέτρα 
τους, με το κτίσιμο καθηγητών στα γραφεία τους 
ή με την παρεμπόδιση της διδασκαλίας στα πανε-
πιστήμια. Έτσι, στη χώρα μας, διάφορες κοινωνι-
κές ομάδες και κατηγορίες πολιτών έχουν αρχίσει 
να «εθίζονται» στην έκφραση τέτοιων αντιλήψε-
ων. Ο «ιός» της αυτονόητης «δικαιοποίησης» 
του κάθε συντεχνιακού συμφέροντος έχει αρχί-
σει να μολύνει διάφορες κοινωνικές ομάδες και 
συντεχνίες: αυτοκινητιστές, δικηγόροι, γιατροί, 
φαρμακοποιοί, μηχανικοί, πωλητές λαϊκών αγο-
ρών, ακόμη και οι πάροικοι των εθνικών οδών, 

που αυτοχριζόμενοι «Ρομπέν των οδών», χαρίζουν 
τα διόδια στους χρήστες οδηγούς, ουσιαστικά όμως 
τους εξαναγκάζουν να παρανομούν, εμποδίζοντάς 
τους να τα πληρώσουν.

Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, έχουν αρχίσει να 
υιοθετούν το περί «δικαίου» ιδεολόγημα των συν-
δικαλιστών και όλο και συχνότερα επιβάλλουν το 
δικό τους «δίκιο», υποβάλλοντας η μία ομάδα την 
άλλη και όλοι μαζί τον ελληνικό λαό σε μικρότερες 
ή μεγαλύτερες «τυραννίες» και «καταναγκασμούς» 
και «δουλείες».

Η ανοχή του κράτους στην αναγόρευση του 
«συμφέροντος» μιας κοινωνικής ομάδας (λ. χ. των 
«εργατών») σε «Δίκαιο», αναπόφευκτα «νομιμο-
ποιεί» κάθε άλλη κοινωνική ή συντεχνιακή ομάδα 
να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, «πνίγεται» 
η κοινωνία από τα αλλεπάλληλα κύματα των επι-
μέρους συντεχνιακών «δίκ (α) ιων», τα οποία την 
οδηγούν στην πλήρη ανομία και τελικώς στην αυτο-
διάλυση. Στο σημείο αυτό η Δημοκρατία πεθαίνει.

* Ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης είναι καθηγητής 
Εργατικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΚΑΘΕ υπολογιστής που συνδέεται με το Internet, 
ακόμη και ένας φθηνός προσωπικός υπολογιστής 
που συνδέεται μέσω μιας κοινής τηλεφωνικής 
γραμμής, αποτελεί ένα πιεστήριο, έναν ραδιοφωνι-
κό σταθμό, έναν τόπο συναθροίσεως.

 Το Internet, όπως και το πιεστήριο, είναι το 
όργανο μιας μετατόπισης πολιτικής εξουσίας. Η 
εξουσία να μεταδίδει κανείς λέξεις, εικόνες, ήχους   
η οποία αποτελεί τη βάση της εξουσίας να πείθει, 
να πληροφορεί, να γίνεται αυτόπτης μάρτυς, να 
αντιπαρατίθεται, να συζητεί (και της εξουσίας να 
δυσφημεί, να διαδίδει κακές, ψευδείς και παραπλα-
νητικές πληροφορίες)   Το Internet είναι το πρώτο 
μέσο επικοινωνίας από πολλούς προς πολλούς. 

 Σαν το πιεστήριο, το Internet θα μπορούσε να 
δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βρουν 
καλύτερους τρόπους αυτοδιακυβέρνησης. ΤΟ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑ ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ, 
ΑΝ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΘΗΣΕΙ 
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ.

Η τεχνολογία υποβοηθεί την εξουσία να κατα-
σκοπεύει, όπως και την εξουσία να εκφράζεται· και 
το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
τους δύο σκοπούς. Οχι μόνο το κράτος αλλά και 
οι συμπολίτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την τεχνολογία του Internet σήμερα για να βρουν 
πληροφορίες για εμάς στις οποίες ως πριν από λίγα 
χρόνια είχαν πρόσβαση μόνον οι αστυνομικές αρχές 

και οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ.
Το αποτέλεσμα της πάλης για τον έλεγχο του 

αναδυόμενου αυτού μέσου επικοινωνίας δεν έχει 
ακόμη κριθεί, ενώ οι δυνάμεις που παίρνουν μέρος 
σε αυτήν είναι πολύ ισχυρές. 

Αν υπάρχει μια πόρτα για έναν πιο δημοκρατικό 
κόσμο σε ένα μέλλον που θα κινείται από την τεχνο-
λογία, το Internet μπορεί να κρατάει το κλειδί της. 

Η εξουσία της επικοινωνίας των πολλών προς 
πολλούς εκτείνεται πέρα από την έκδοση επειδή 
το Internet είναι και μέσο κοινωνικής επικοινωνίας 
εκτός από αγωγός μετάδοσης πληροφοριών. Οι άν-
θρωποι χρησιμοποιούν το δίκτυο για να δημιουργή-
σουν on line κοινότητες συμφερόντων για ομαδική 
επικοινωνία. Όταν η έκδοση από πολλούς προς πολ-
λούς και η κοινωνική επικοινωνία από πολλούς προς 
πολλούς συντηχθούν θα εμφανισθεί ένα νέο μέσο 
ανθρώπινης επικοινωνίας. Οι τεχνολογίες από πολ-
λούς προς πολλούς και τα κοινωνικά, οικονομικά και 
πολιτικά καθεστώτα που συνδέονται με αυτές βρί-
σκονται ακόμη στο στάδιο της διαμόρφωσης. Η τε-
λική μορφή του μέσου δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί.

Η μεγαλύτερη παγίδα ύστερα από το ζήτημα του 
ελέγχου είναι η ποιότητα των πληροφοριών. Καθώς 
η εξουσία έκδοσης έχει αποκεντρωθεί ριζικά και οι 
παλαιότεροι έλεγχοι στην ποιότητα της πληροφορί-
ας έχουν καταλυθεί, η θέση της κριτικής ικανότη-
τας είναι πλέον αναπόφευκτα μέσα στο μυαλό του 
ενηλίκου ή του παιδιού που χρησιμοποιεί το μέσο.

Ύστερα από το πρόβλημα της ποιότητας των 
πληροφοριών υπάρχει το πρόβλημα του ιδιωτικού 
απορρήτου. Το ίδιο θαυμάσιο σύστημα που φέρνει 

πληροφορίες στο σπίτι σας μπορεί να συλλέξει πλη-
ροφορίες για εσάς. 

Το τελευταίο πρόβλημα, και ίσως το δυσκολότε-
ρο, είναι η ανάδυση ενός εικονικού κόσμου αισθη-
τήρων και οθονών, πολυμέσων και κομπιούτερ τσιπ 
ενσωματωμένων στα πάντα, στον οποίο όλο και 
περισσότερος κόσμος ζει σε μια προσεκτικά κατα-
σκευασμένη αυταπάτη. Μια πιο πεζή άποψη είναι ότι 
η ανοησία, ειδικά αν πρόκειται για ανοησία που απο-
φέρει πολλά χρήματα, πάντοτε εκτοπίζει την προο-
πτική για υψηλότερο πνευματικό επίπεδο που προ-
σφέρει κάθε νέο μέσο. Η τηλεόραση είχε χαιρετισθεί 
ως ένα μέσο επικοινωνίας που θα άλλαζε τον κόσμο, 
αλλά εξελίχθηκε σε ανοησία. Ίσως το πιο τρομακτι-
κό μέλλον να είναι εκείνο στο οποίο η επικοινωνία 
από πολλούς προς πολλούς θα έχει αναπτύξει πλή-
ρως όλες τις τεχνικές δυνατότητές της αλλά θα έχει 
μετατραπεί σε μια νέα μορφή ανοησίας.

Η μόνη ελπίδα είναι μια μαζική και άμεση εκστρα-
τεία εκπαίδευσης. Οι άνθρωποι που παίρνουν τις 
πληροφορίες τους από την τηλεόραση και τις εφη-
μερίδες πιστεύουν ότι το Internet είναι ένα μέρος 
από όπου έφηβοι κατεβάζουν πορνογραφικό υλικό 
και συνταγές για το πώς να φτιάξουν βόμβες. Αν 
κάποιος δεν τους προειδοποιήσει, οι πολίτες των 
ελεύθερων κοινωνιών, μη έχοντας επίγνωση ότι 
θα μπορούσαν να έχουν ένα ισχυρό όπλο μόνο και 
μόνο αν μπουν στον κόπο να μάθουν να το χρη-
σιμοποιούν, θα εξακολουθήσουν να κοιτάζουν την 
οθόνη της τηλεόρασης και την οθόνη του Internet 
χωρίς να υποπτευθούν ποτέ ότι έχασαν μια ευκαι-
ρία να εξασφαλίσουν την ίδια την ελευθερία τους.

HOWARD RHEINGOLD

Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
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Φοβούνται ό,τι δεν καταλαβαίνουν 
και συνήθως δεν καταλαβαίνουν
τα αληθινά

Κάθε φορά που θεωρείς αυτονόητο ένα 
ευχαριστώ και δεν το ξεστομίζεις, κάνεις 
ένα βήμα πιο μακριά από την ανθρωπιά σου.

Καθώς το άγχος της επιβίωσης αυξάνεται, 
τόσο δυσκολευόμαστε πλέον να ανιχνεύ-
σουμε γύρω μας πομπούς και πολλαπλα-
σιαστές θετικότητας. Κάθε άνθρωπος είναι 
σε διαρκή διάδραση με τους άλλους ανθρώ-
πους και με το περιβάλλον του, ακόμα και 
αν δεν υπάρχει προσωπική επαφή. Από τον 
γείτονα που δεν λέει ούτε μια καλημέρα, 
μέχρι τον οδηγό που δεν λέει ένα ευχαρι-
στώ όταν του παραχωρείς προτεραιότητα, 
πυκνώνουν οι αντικοινωνικές συμπεριφορές 
και η έλλειψη ευγνωμοσύνης δείχνει μια 
σκληρότητα επικίνδυνη για την ίδια την αν-
θρωπιά μας.

Θεωρώντας τα πάντα αυτονόητα, πολλές 
φορές ξεχνάμε να χρησιμοποιούμε τις πιο 
μικρές, απλές αλλά και πιο σημαντικές λέ-
ξεις της γλώσσας μας. Ένα ευχαριστώ, ένα 
παρακαλώ, ένα συγγνώμη, ένα καλημέρα, 
αποτελούν εκφράσεις με μεγάλο συναισθη-
ματικό αντίκτυπο και έρευνες έχουν δείξει 
πως η θετική τους επίδραση στην ψυχολο-
γία είναι καταλυτική. Όσο, όμως, σκληραί-
νουν η καρδιά μας και τα συναισθηματικά 
αντανακλαστικά μας, τόσο πιο εύκολα τις 
διαγράφουμε από το καθημερινό μας λε-
ξιλόγιο. Και φυσικά δεν εγείρεται μονάχα 
ζήτημα παιδείας, αλλά και ζήτημα θετικής 
αντανάκλασης σε όσα μας περιτριγυρίζουν.

Παίρνουμε ό,τι δίνουμε και μοιραία η αγέ-
νεια, η αδιαφορία, η κακία, όπως αντίστοιχα 
η άμιλλα, η ευγένεια, η ανιδιοτέλεια, η αγά-
πη, η καλοσύνη επιστρέφουν σε εμάς. Κι αν 
δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ενέργεια 
των άλλων, ας αρχίσουμε από το μοναδικό 
πάνω στο οποίο έχουμε την απόλυτη εξου-
σία: τον εαυτό μας! Την επόμενη φορά που 
θα γίνεις πομπός ή δέκτης μιας ανώτερης 
πράξης, μοιράσου τη θετική ενέργεια, γιατί 
η ευγνωμοσύνη, η καλοσύνη, η ευγένεια, η 
ανωτερότητα ποτέ δεν πέφτουν στο κενό. 
Ποτέ δεν πέφτουν κάτω. Επιστρέφουν και 
λυτρώνουν πάντα αυτόν που έχει ανοίξει σε 
αυτές την καρδιά του.

Σε έναν κόσμο που τα αποτιμά όλα σε 
χρόνο και σε χρήμα, το να είσαι ευγενικός 
και αβρός με τον συνάνθρωπό σου είναι μια 
ιδιότητα που δεν στοιχίζει τίποτα αλλά είναι 
ανεκτίμητης αξίας!

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η 
ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ;

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΓΟΗΤΕΥΟΥΝ
ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ; 

ΦΗΜΕΣ, ΨΕΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 
ανορθολογικές ερμηνείες, διαδικτυακή παραπλη-
ροφόρηση και μύθοι εξαπλώθηκαν παράλληλα με 
τον κορωνοϊό, και μάλιστα με την ίδια ταχύτητα. Η 
πανδημία του Covid-19 συνοδεύτηκε από την εμ-
φάνιση παραπλανητικών θεωριών συνωμοσίας, η 
ψευδοεπιστήμη άνθησε και οι εμβολιασμοί μπήκαν 
στο στόχαστρο των απανταχού συνωμοσιολόγων.  

Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι η αμφισβήτηση 
των επιστημονικών στοιχείων, και εξαιτίας της επί-
δρασης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, έχει τε-
ράστια απήχηση σε 
πλήθος ανθρώπων.

Άλλωστε, το φαι-
νόμενο αυτό δεν εί-
ναι καινούργιο, αφού 
πάντοτε οι θεωρίες 
συνωμοσίας έβρι-
σκαν εύφορο έδαφος 
και γοήτευαν αρκε-
τούς. Η Γη είναι επί-
πεδη, η προσσελή-
νωση δεν έγινε ποτέ, 
μας ψεκάζουν, ο ιός 
του AIDS δημιουρ-
γήθηκε σε εργαστή-
ριο, ο Έλβις Πρίσλεϊ 
ζει, ενώ οι Εβραίοι 
υπάλληλοι στους Δίδυμους Πύργους γνώριζαν για 
την επίθεση και απουσίαζαν από τη δουλειά τους 
την 11η Σεπτεμβρίου: αυτές είναι μερικές από τις 
πιο δημοφιλείς και ανθεκτικές θεωρίες συνωμοσί-
ας, οι οποίες έχουν πολλούς οπαδούς παγκοσμίως.

Ποιοι και γιατι Πιστεύούν σε θεωριεσ σύνωμοσιασ 
για την Πανδημια;

Ο Γάλλος φιλόσοφος Πιερ-Αντρέ Ταγκιέφ, στο 
βιβλίο του «Θεωρίες Συνωμοσίας - Εσωτερισμός, 
Εξτρεμισμός» διερευνά τη γένεση και τη μεταμόρ-
φωση των συνωμοσιολογικών μύθων την επο-
χή της νεωτερικότητας, προσπαθώντας να δώσει 
απαντήσεις. Στο βιβλίο διαβάζουμε ότι οι θεωρίες 
συνωμοσίας ξεκινούν ήδη από την περίοδο μετά τη 
Γαλλική Επανάσταση, ενώ ο συγγραφέας πιστεύει 
ότι όλα βασίζονται στον φόβο. Επίσης, υποστηρίζει 
ότι η δυσκολία μας να κατανοήσουμε πολλά ιστο-
ρικά γεγονότα ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη 
συνωμοσιολογικών θεωριών και ότι η κατασκευή 
ενός δαιμονικού εχθρού αποτελεί μια καθησυχαστι-
κή εξήγηση για όλα τα δεινά.

Τι είναι αυτό, λοιπόν, που κάνει τόσο ελ-
κυστικές τις θεωρίες συνωμοσίας; Υπάρχουν 
πρακτικές αντιμετώπισης αυτού του σύνθε-
του φαινομένου; 

Η κάλυψη της βασικής ανθρώπινης ανάγκης για 
αίσθημα ασφάλειας προϋποθέτει τη δυνατότητα 
προβλεψιμότητας και ελέγχου του περιβάλλοντος. 
Οι συνθήκες αυτές κλονίζονται σε περιόδους κρί-
σης, όπως η πανδημία, οπότε οι προηγούμενες 
γνώσεις και οι καθιερωμένοι τρόποι διαχείρισης 
αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί.

Η πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας προσφέρει γρή-
γορες, πλην απλοϊκές ερμηνείες κατανόησης των 
φαινομένων που αποκαθιστούν κάποια αίσθηση 
ελέγχου. Τέτοιες δοξασίες τροφοδοτούνται από τη 
διάδοση ψευδών ειδήσεων, η οποία σήμερα είναι ευ-
κολότερη από ποτέ μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ατομικές προδιαθέσεις, όπως η διαπροσωπική 
δυσπιστία, και ιδεολογικές πεποιθήσεις, όπως ο αυ-
ταρχισμός, ενισχύουν τη συνωμοσιολογική σκέψη.

Ωστόσο, το βασικό καύσιμο που τροφοδοτεί 
τη συνωμοσιολογία στο κοινωνικό πεδίο είναι η 
έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στους 
εκπροσώπους τους. Η πρωτοφανής συσσώρευση 
επιστημονικής γνώσης και η ιλιγγιώδης τεχνολογι-
κή ανάπτυξη, με τον τρόπο που συντελούνται, δι-
αμορφώνουν ένα ιδιότυπο χάσμα: από τη μια όσοι 
έχουν άμεση πρόσβαση στη γνώση και διαθέτουν 

τα μεθοδολογικά εργαλεία για να την κατανοήσουν 
και από την άλλη το ευρύ κοινό, που εκπαιδεύεται 
να καταναλώνει απλώς τα τεχνολογικά επιτεύγμα-
τα με όρους ατομικής ευκολίας και επιχειρηματικής 
κερδοφορίας.

Έτσι υποσκάπτεται η δυνατότητα των πολιτών 
για ορθολογική σκέψη και διαρρηγνύεται το αίσθη-
μα ασφάλειας, ανοίγοντας τον δρόμο στη συνω-
μοσιολογία μέσω της διάδοσης ψευδών ειδήσεων.

Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης κατακτιέται αργά 
και δύσκολα, ενώ χάνεται εύκολα. Επιπλέον, ξε-
κινά από την κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας 
μάλλον, παρά από τη βάση της. Ορισμένες καλές 
πρακτικές: η συστηματική και συχνή πληροφόρηση 
από τους ειδικούς με απλό και κατανοητό τρόπο, 
η συνεκτικότητα και συνέπεια του επιστημονικού 
λόγου στη δημόσια σφαίρα, η επιστράτευση τεχνι-
κών πειθούς από τους φορείς και η ελαχιστοποίηση 
του εξαναγκασμού, η λήψη μέτρων για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας από ανθρώπους που 
δεν χρησιμοποιούν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» 
για να κατοχυρώσουν τα συμφέροντα των ισχυ-
ρών έναντι των πολλών καθώς και η διαφάνεια, 
η λογοδοσία και ο απογαλακτισμός της επιστήμης 
από την επικίνδυνη διαπλοκή με την εξουσία και 
την κερδοφορία.

Σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα όπως η συνωμο-
σιολογία και οι ψευδείς ειδήσεις δεν αντιμετωπίζο-
νται με πυροσβεστικά μέτρα. Απαιτούν σχεδιασμό, 
πολιτική βούληση και βαθιές δομικές αλλαγές. Η 
εγρήγορση, η ενεργοποίηση και ο κριτικός έλεγ-
χος των πολιτών μπορούν να ωθήσουν τις εξελίξεις 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας είναι σαν τα άνθη: 
μόνο τα φρέσκα τραβούν τις μέλισσες. Οι συ-
νωμοσιολόγοι άφησαν τους αεροψεκασμούς και 
προσγειώθηκαν στον κήπο του κορωνοϊού. Τώρα 
τρυγούν γύρη απ’ το «μπόλι» και πασπαλίζουν την 
πλατεία Συντάγματος με μικρόβια, μολότοφ και 
τζούρες αγιασμού.

ΝΙΚΟΛΆΣ ΟΥΡΆΝΟΣ
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Πως έφτασε η χρηματιστηριακή 
αγορά από τη συμμετοχή 1.15 εκατ. 
επενδυτών το ‘99 στους 30.000-

40.000 ενεργούς κωδικούς. 
Λάθη και αδυναμίες που απαξίωσαν 

τον επενδυτικό θεσμό.

Οι λόγοι της μετάλλαξης και της απομάκρυνσης 
των μικροεπενδυτών από το ελληνικό χρηματιστή-
ριο ασφαλώς είναι σύνθετοι και δεν συνδέονται μόνο 
με την... καμένη (επενδυτική) γενιά του ‘99, αλλά με 
τις λάθος πολιτικές που ακολουθήθηκαν έκτοτε.

Το Business Daily κάνει μια καταγραφή των 
παραγόντων που λιγότερο ή περισσότερο έχουν 
«ακυρώσει» τη λειτουργία του ελληνικού χρηματι-
στηρίου ως «καθρέφτη» της ελληνικής οικονομίας, 
ως μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ως επί-
σημο – λαϊκής βάσης - επενδυτικό φορέα.

1. Η «πυραμίδα» του ‘99 έκαψε μια 
ολόκληρη επενδυτική γενιά

Η ιστορία του ‘99 έκανε πολύ μεγάλο κακό - επη-
ρεάζοντας ολόκληρη τη δεκαετία του 2000 - πέραν 
από τα τεράστια κεφάλαια που χάθηκαν εκείνη την 
εποχή και έως το 2003. Η πρώτη –ευρείας απο-
δοχής– γνωριμία των Ελλήνων με την επενδυτική 
διαδικασία ήταν λίαν τραυματική, στιγματίζοντας – 
έκτοτε – οτιδήποτε σχετίζονταν με μετοχές, χρημα-
τιστήριο και επενδύσεις.

2. Η δαιμονοποίηση του χρηματιστηρίου
Σε άμεση συνάρτηση με το «καύμα» του ‘99 

είναι και η (έκτοτε)... δαιμονοποίηση της αγοράς, 
καθώς μετά από εκείνα τα τριτοκοσμικά φαινόμενα, 
η ελληνική κοινωνία για πολλά χρόνια εξακολου-
θούσε να θεωρεί σχεδόν… ύβρη το Χρηματιστήριο. 
Η αγοραπωλησία μετοχών για χρόνια θεωρούνταν 
αμφίβολης υπόστασης διαδικασία στη συνείδηση 
μεγάλου αριθμού πολιτών.

3. Περιφρόνηση του μικρού ιδιώτη επενδυτή
Συνδυαστικά με όλα τα παραπάνω, ήταν και η 

σταδιακά απομάκρυνση – διωγμός των Ελλήνων 
μικροεπενδυτών από το Χ.Α. Ο απλός, ιδιώτης μι-
κροεπενδυτής παραμελήθηκε με πολλούς τρόπους. 

Ο εστιασμός  ήταν προς το εξωτερικό, με αλλε-
πάλληλα road show, όμως, την ίδια στιγμή, ανύ-
παρκτες ήταν ανάλογες εκδηλώσεις «διαφήμισης» 
της χρηματιστηριακής αγοράς σε εγχώριο επίπεδο, 
ειδικά στην επαρχία.

Η ΕΧΑΕ (Ελληνικό Χρηματιστήριο ΑΕ) «βολεύτη-
κε» με τα ισχυρά κεφάλαια των διεθνών επενδυτι-
κών οίκων. Αποτέλεσμα όλων αυτών των διαδικασι-
ών ήταν το ΧΑ να μεταλλαχτεί από ένα θεσμό λαϊκής 
βάσης σε ένα ελιτίστικο γκέτο των μεγάλων διεθνών 
διαχειριστών, εκτοπίζοντας τους απλούς κωδικούς 
των 3.000, 5.000 ή 10.000 ευρώ. Όμως, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι αυτοί οι κωδικοί ήταν επί σχεδόν 135 
χρόνια η μαγιά της χρηματιστηριακής αγοράς, η κι-
νητήριος δύναμη και το… όπιο της όλης διαδικασίας.

4. Μεγάλη παθογένεια η (κακή) εταιρική 
διακυβέρνηση

Μια τεράστια ανοικτή πληγή για το κύρος της εγ-
χώριας χρηματιστηριακής αγοράς, ήταν – και είναι 
– η κακή εταιρική διακυβέρνηση. Παρ’ ότι έχουν 
γίνει βήματα αλλαγής, οι περιπτώσεις Folli Follie, 
Creta Farm και MLS, έβγαλαν με τρανταχτό τρόπο 
στην επιφάνεια την μεγάλη παθογένεια της ελλη-
νικής επιχειρηματικότητας: Το τεράστιο έλλειμμα 
εταιρικής διακυβέρνησης. Από την περίοδο της 
χρηματιστηριακής φούσκας του ‘99, είχε διαφανεί 
πως ένας κυρίαρχος λόγος που φτάσαμε εκεί, ήταν 
η απουσία σύγχρονων μορφών διοίκησης και απου-
σία δομών διαφανούς οργανωτικής λειτουργίας

Οι εισηγμένοι ιδιοκτήτες –στην ουσία– έπρατταν 
όπως... επιθυμούσαν, πουλούσαν πακέτα, έκαναν 
παιχνίδια με τις μετοχές, ρευστοποιούσαν κατά το 
δοκούν, εξαγόραζαν άλλα... διπλανά «μαγαζιά» με 
αδιαφανείς διαδικασίες, χρέωναν υπέρμετρα τις 
εξαγορές αυτές και γενικώς υπήρχε μια... γενικευ-
μένη αυθαιρεσία των διοικήσεων. Μια τριτοκοσμι-
κή κατάσταση που – όπως αποδείχτηκε – έκρυβε 
τελικά πολλά κουφάρια, πολύ δήθεν, πολύ ψέμα, 
πολλή απάτη... Επίσης, έχουμε δει παραδείγματα 
εταιρειών που είναι ζημιογόνες για χρόνια, όμως οι 
αμοιβές για τα μέλη της διοίκησης είναι πλούσιες, 
σε βαθμό απολύτως σκανδαλώδη. Οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις, όπως είναι το 95% των επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα, έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

5. Οι (ελκυστικές;) νέες εισαγωγές
που έγιναν ανέκδοτο

Τεράστιο ρόλο στη σταδιακή απομάκρυνση των 
επενδυτών από το χρηματιστήριο έπαιξε και το χα-
μηλό ποσοστό αξιόπιστων και ποιοτικών εταιρειών 
που εισήχθησαν από το ‘99 και μετά. Πέραν όλων 
των άλλων, εδώ και χρόνια έχει αποδειχτεί ότι η ελ-
ληνική αγορά είναι αρκετά ρηχή, δεν έχει το εκτό-
πισμα για να σηκώσει το βάρος 320 εισηγμένων 
εταιρειών! Από εκεί και πέρα, η ιστορία με τις νέες 
εισαγωγές έχει κάνει τεράστιο κακό στην αγορά, 
ειδικά έως το 2005 όταν και η τότε διοίκηση (Σπ. 
Καπράλου) έβαλε φρένο στην ασυδοσία.

Η έκρηξη τιμών του ‘99 ώθησε δεκάδες εταιρείες 
σε αίτηση εισαγωγής, ασχέτως αν πληρούσαν τα 
κριτήρια, τα οποία είχαν γίνει… λάστιχο. 

Το ‘99 μπήκαν 46 εταιρείες στο ελληνικό χρημα-
τιστήριο, το 2000 περί τις 50, το 2001 εισήχθησαν 
26, το 2002 μπήκαν 22 εταιρείες, το 2003 14 και 
το 2004 11. Το... πανηγύρι εξυπηρετήσεων καλά 
κρατούσε! Όταν όμως σε μια μικρή, ρηχή και πε-
ριορισμένων δυνατοτήτων αγορά εισάγονται τόσες 
εταιρείες το χρόνο, πλέον ο θεσμός εκφυλίζεται. 
Πολλώ δε μάλλον, που σχεδόν το 80% των εισα-
γωγών, δεν άξιζε να περάσει το κατώφλι...

6. Η κατάχρηση του squeeze out 
και οι δημόσιες προσφορές

Ο νόμος που επέτρεπε στον μεγαλομέτοχο που 
έχει συγκεντρώσει το 90% των μετοχών μιας εται-
ρείας να κάνει δημόσια πρόταση στους μετόχους 
μειοψηφίας σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές, λει-
τούργησε πολύ άσχημα στην έξωθεν μαρτυρία της 
αγοράς και την ψυχολογία των επενδυτών.

Ένα διαρκές έγκλημα κατά των μικρομετόχων, 
που έβλεπαν να φεύγει από τα χέρια τους… νόμι-
μα το περιουσιακό τους στοιχείο. Δεκάδες οι περι-
πτώσεις εταιρειών που αποχώρησαν από το Χ.Α. σε 
τιμές εξευτελιστικά και ντροπιαστικά αναντίστοιχες 
σε σχέση με την τιμή εισαγωγής τους, αλλά και την 

τιμή που είχαν τον περισσότερο καιρό της χρηματι-
στηριακής τους διαδρομής. 

7. Stock options – αφορολόγητο bonus
Η διαδικασία των stock options σκανδάλισε και 

δικαίως την αγορά για πολλά χρόνια, καθώς είχαμε 
φτάσει στο σημείο να γίνει ξεκάθαρη κατάχρηση της 
«γενναιοδωρίας» της διοίκησης των επιχειρήσεων 
προς τα στελέχη και τους εργαζομένους. Η ελληνι-
κή αγορά αντιμετώπισε με πρωτογονισμό και μονο-
φασική διάσταση αυτό το… δικαίωμα, οδηγώντας σε 
τραγελαφικές καταστάσεις. Επρόκειτο για ένα αφορο-
λόγητο bunus, το οποίο έκανε κακό στην ψυχολογία 
της αγοράς και έβλαψε το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

8. Η άλωση της αγοράς από 
τους ξένους οίκους

Από το 2003 και μετά, υπήρξε μια σταδιακή «πα-
ράδοση» της αγοράς στα διεθνή λόμπι, τους ξένους 
διαχειριστές και τους ξένους οίκους, που ήρθαν να 
αντικαταστήσουν τα (αμαρτωλά) εγχώρια λόμπι 
του ‘99. Τα ξένα χαρτοφυλάκια έκαναν και τους με-
γάλους όγκους και τζίρους στην ΕΧΑΕ,  Έτσι, «αφυ-
δατώθηκε» από ρευστότητα, εμπορευσιμότητα και 
κεφάλαια ολόκληρη η μικρότερη κεφαλαιοποίηση.

9. Σημαντικές αποχωρήσεις – διαγραφές
Παράλληλα με τις εισαγωγές εταιρειών αμφί-

βολης επιχειρηματικής υπόστασης που σταδιακά 
μείωσαν το κύρος του Χ.Α., έλαβε χώρα και η δια-
δικασία αποχώρησης πολύ σημαντικών εταιρειών, 
περιορίζοντας το ειδικό βάρος της αγοράς.

10. Η ακύρωση των Ελλήνων θεσμικών
Μεγάλη ευθύνη για τη θεαματική μετάλλαξη της 

αγοράς την τελευταία 15ετία έχει ο καταποντισμός 
της εγχώριας πάλαι ποτέ ισχυρής ομάδας των θε-
σμικών επενδυτών, που λειτουργούσε ως ανάχωμα 
στην επέλαση των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. 
Κεντρικό πρόβλημα των θεσμικών ήταν η αδυναμία 
χάραξης αυτόνομης επενδυτικής πολιτικής, δικής 
τους επενδυτικής κουλτούρας. Κάποτε στο ελληνι-
κό χρηματιστήριο ήταν εισηγμένες κοντά στις είκοσι 
Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, όμως σήμερα 
υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες εταιρείες στο ταμπλό, 
και αυτές εντελώς απαξιωμένες.  Θυμίζουμε τις μεγά-
λες εταιρείες του κλάδου όπως ήταν οι Εθνική Επεν-
δύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΘΝΕΧ), Εμπορική Επενδυ-
τική (ΕΜΠΕΠ), Πειραιώς Επενδυτική (ΕΠΕΡΑ), Ελλ. 
Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων (ΕΛΕΧΑ) κ.α.

11. Οι διαρκείς αλλαγές κανονισμών και 
όρων διαπραγμάτευσης

Στην προσπάθεια να αποκλειστεί οποιαδήποτε πε-
ρίπτωση να επαναληφθούν φαινόμενα του ‘99, οι δι-
οικήσεις του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
μετά το 2003 προχώρησαν σε πολλαπλές θεσμικές 
παρεμβάσεις. Πληθώρα αλλαγών στον κανονισμό, 
διαρκής ανανέωση στο θεσμικό πλαίσιο, συνεχείς 
παρεμβάσεις στους όρους διαπραγμάτευσης.

Φτιάχτηκαν πολλαπλές κατηγορίες διαπραγμάτευ-
σης (που δεν ωφέλησαν και  εντός λίγων ετών κα-
ταργήθηκαν), πολλαπλές «ομάδες» μετοχών, ειδικοί 
κανονισμοί εμπορευσιμότητας, πολλές ασφαλιστικές 
δικλίδες. Ασχέτως με τη στόχευση, που ήταν μια 
πιο... δίκαιη και ευκρινής αγορά, οι πολλές αλλαγές 
μάλλον μπέρδεψαν και θάμπωσαν την ορατότητα 
των επενδυτών, ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπήρξε 
υπερρύθμιση της αγοράς, που «αποστείρωσε» όλο 
το ενδιαφέρον και τη γοητεία της.

ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΉΣ

ΟΙ 11 ΠΛΗΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ: 
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ «ΓΚΕΤΟ» ΛΙΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
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Της ΙΩΆΝΝΆΣ ΦΟΥΣΤΆΝΆΚΉ 

Της ΠΙΠΙΝΆΣ Π. ΚΟΥΜΆΝΤΟΥ

Ο λιγόλογος όρκος του Κ.Λ κρύ-
βει δύναμη και μεγαλείο: “Εις το 
όνομα του Θεού του ζώντος, ορ-
κίζομαι να τάξω τον εαυτό μου εις 
την υπηρεσία των συνανθρώπων 
μου και της κοινωνίας.

Να σέβομαι και να παραδέχομαι 
τον άλλο άνθρωπο όπως είναι, να 
βοηθώ τον άνθρωπο να αξιοποιεί τις 
δυνάμεις του για να καταστεί άτομο 
κοινωνικώς υπεύθυνο, χρήσιμο για 
τον εαυτό του και για το σύνολο. 
Ο Θεός βοηθός μου.”  Η Κοινωνι-
κή εργασία ως εφαρμοσμένη επι-
στήμη στοχεύει στην απάμβλυνση 
των κοινωνικών αντιθέσεων, στην 
άρση των κοινωνικών συγκρούσε-
ων για τη διατήρηση ή την αποκα-
τάσταση της κοινωνικής ειρήνης. 
Η Κοινωνική λειτουργός  αλλάζει, 
εξελίσσεται και προσαρμόζεται συ-
νεχώς.  “Κοινωνική Πολιτική δεν 
κάνεις όταν δίνεις στους φτωχούς 
αλλά όταν φροντίζεις να μην υπάρ-
χουν φτωχοί”.   Οι Κοινωνικοί  λει-
τουργοί διαχειρίζονται τα κοινωνικά 
προβλήματα. Εντοπίζουν τα προ-
βλήματα και τα απομονώνουν από 
την κοινωνία.  Η τοπική κοινωνία 
να αντιμετωπίζει εξατομικευμένα τα 
προβλήματα των πολιτών με έμφα-
ση στην πρόληψη. Ο Κ.Λ  συντο-
νίζει την επικοινωνία των κατοίκων  
και των φορέων για κοινή δράση, 
για συλλογικότητα στη λήψη απο-
φάσεων.  Με την ομάδα του, ο Κ.Λ 
θα πρέπει να σχεδιάζει και να εφαρ-
μόζει  πρωτοποριακά προγράμματα 
κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επί-
πεδο. 1. Φροντίδα ευάλωτων ατό-
μων, ΑΜΕΑ, στην οικογένεια τους ή 
σε δομές Ημερήσιας Φροντίδας. 2. 
Κοινωνική Προστασία σε μοναχικά 
άτομα. 3. Αποϊδρυματοποίηση, τα 
άτομα να ενταχθούν στις οικογέ-
νειες τους και στην παραγωγή και 
όχι στην παθητική υποστήριξη της 
κρατικής πρόνοιας.  4. Φροντίδα 
για τις Μονογονεϊκές Οικογένει-
ες της κοινότητας, με ενεργητική 
ενδυνάμωση και όχι μόνο με την 
απρόσωπη λήψη πενιχρών επιδο-
μάτων. 5. Τοποθέτηση ψυχιατρι-
κών περιστατικών της κοινότητας 
σε ανάδοχες, πιθανόν συγγενικές 
οικογένειες με χορήγηση επαρκών 
επιδομάτων και άλλων κινήτρων. 
Έρευνα, μελέτη συνοικίας με έμφα-
ση στα μοναχικά άτομα, συντονι-
σμός φορέων, πηγών, με εμπλοκή 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και φο-
ρέων: Σχολεία – Εκκλησία – κοι-

νότητα). Ενίσχυση του Κοινοτικού 
και Κοινωνικού ιστού. Θα διεξάγει 
συστηματική αναπτυξιακή έρευνα 
για τις ανάγκες των κατοίκων με 
αξιοποίηση της κοινωνικής γνώ-
σης. Μέριμνα και έλεγχος αλληλο-
συγκρούονται όμως. Ο Κ.Λ πρέπει 
να διαθέτει “Κύρος”. Κύρος όμως 
δε σημαίνει κυριαρχία ή εσκεμμένη 
επιβολή ή αυστηρή κριτική αλλά 
έχει την έννοια των ειδικών γνώσε-
ων, των δικαιωμάτων και των δυ-
νάμεων που πηγάζουν από το ρόλο 
του. Πρέπει να βρίσκονται σε διαρ-
κή επαγρύπνηση, αποβάλλοντας τις 
όποιες προκαταλήψεις ή αναστολές 
για να είναι σε θέση να ακούσουν 
με ανοιχτό μυαλό όποιον θελήσει 
να ζητήσει τη βοήθεια τους. Οι Κ.Λ. 

πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμέ-
νοι στην αντιμετώπιση  και διαχεί-
ριση κρίσεων. Η εποπτεία έπρεπε 
να είναι υποχρεωτική στους Κ.Λ. 
καθώς επιτρέπει να παρακολουθεί 
τη συμβουλευτική σχέση τους με 
τους πολίτες , αλλά και να εντοπί-
ζει αδυναμίες στην προσωπική τους 
ανάπτυξη. Προσωπικά προτείνω 
τη Συμβουλευτική Εποπτεία με τη 
μορφή εποικοδομητικού διαλόγου 
και ανταλλαγής απόψεων. Βέβαια 
σ΄ αυτό τον τύπο εποπτείας, ο ρό-
λος του επόπτη  είναι να ελέγχει τις 
εφαρμογές της δεοντολογίας στη 
θεραπευτική εργασία και με μορ-
φή διαλόγου να βελτιώνεται και 
να επεκτείνεται η Κοινωνική Εργα-
σία μας. Δυστυχώς στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει ακόμα επαγγελματική 
κατοχύρωση του Συμβουλευτικού 
Επόπτη όπως αυτή του Εκπαιδευ-
τικού Επόπτη. 

Ο Κ.Λ  πρέπει να είναι ικανός  να 
εντοπίζει που βρίσκεται και που θα 
ήθελε να πάει ο πολίτης, χωρίς προ-
καταλήψεις για το που “θα έπρεπε” 
να βρίσκεται στο πλαίσιο της δια-
δικασίας αλλαγής. ”Είναι όμως μά-
ταιο να βοηθούμε τους ανθρώπους 

όταν δεν αλλάζουμε τις κοινωνικές 
συνθήκες που τους οδήγησαν στην 
αποδυνάμωση. Το έργο του Κ.Λ 
δε φαίνεται και αργεί να αποδώσει 
καρπούς. Είναι οι παραμελημένοι 
επαγγελματίες που η ”πελατεία” 
τους τελεί υπό εξάρτηση. ”Κυμα-
τοθραύστης  της ανθρώπινης απελ-
πισίας” είναι ο Κ.Λ, ο οποίος κάνει 
εξατομικευμένη προσέγγιση και 
εντοπίζει το Κοινωνικό Έλλειμμα, 
ενώ κατοχυρώνει το απόρρητο.

 Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουν 
υποχρέωση να αναλαμβάνουν δρά-
ση κατά των συνθηκών που οδη-
γούν στην ανισότητα, στην κοι-
νωνική αδικία και καταπίεση.  Η 
δουλειά του Κ.Λ πρέπει να πάψει να 
είναι αγαθή προαίρεση και να γίνει 

ουσιαστική και πολυδιάστατη προ-
σφορά. 

Ο Κ.Λ. πρέπει να διαθέτει αγά-
πη και δημιουργικό ενδιαφέρον για 
τους ανθρώπους, σαν άτομα και 
σαν σύνολο.  

Οι άνθρωποι έρχονται στο γρα-
φείο μας για να αλλάξουν κάτι στη 
ζωή τους, είτε αυτό αφορά  στο να 
πάρουν μια απόφαση για το μέλλον, 
είτε να  επιλύσουν οδυνηρά συναι-
σθήματα του παρελθόντος. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι συχνά ευάλωτοι και 
σχεδόν πάντα βιώνουν ένα είδος 
ενόχλησης στην πρώτη επικοινω-
νία μας. Πρέπει να διασχίζουμε με 
ευγένεια τις ζωές των άλλων, δεν 
είναι όλες οι πληγές τους ορατές. 
Χρειάζονται σεβασμό, κατανόηση, 
ανοιχτή σκέψη και κουράγιο για να 
αντέξουμε τα ερωτηματικά τους, 
ώσπου να βρουν μόνοι τους τις δι-
κές τους απαντήσεις. 

Οι απόψεις  μας είναι σημαντικές 
γι΄ αυτούς και πρέπει να έχουμε 
μέθοδο και γνώσεις για να επηρεά-
σουμε τη ζωή τους θετικά. 

Ας μην το ξεχνάμε! Ας μη μας 
κυριεύσει η έπαρση του σωτήρα 
και του ειδήμονα. Χρειάζεται θε-

ωρητική  γνώση αλλά και μεγάλη 
εμπειρία για να πείσεις τους άλλους 
να γνωρίσουν τον εαυτό τους και 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές 
τους. Ο άνθρωπος χρειάζεται να 
πάρει αγάπη για να ξεφύγει από τον 
φόβο, ν΄αναγνωρίσει τη δύναμή 
του και την ωραιότητα που κρύβει 
μέσα του, για να μπορέσει να στα-
θεί στα πόδια του και να σχεδιάσει 
ξανά τη ζωή του. Πρέπει να έχουν 
εκτός από τις ανάλογες γνώσεις για 
το αντικείμενο, πολλή αγωνιστικό-
τητα και αφοσίωση στο καθήκον 
της αφύπνισης συνειδήσεων, έργο 
δύσκολο αλλά και γοητευτικό. Το 
πρόβλημα της επικοινωνίας είναι το 
μεγαλύτερο στον άνθρωπο. Έγινε 
πίστη, ότι κανείς δεν μπορούσε να 
καταλάβει την κακουχία και τη στέ-
ρηση των φτωχών, αν δεν ζούσε ο 
ίδιος μέσα στην Κοινότητα τους και 
αν δεν είχε μια πρόσωπο με πρόσω-
πο επαφή με τους ανθρώπους και 
τις συνθήκες ζωής τους. Ο άνθρω-
πος που κάθεται απέναντι μας έχει 
τις δικές του ικανότητες που πρέπει 
να αναπτύξει για να ισχυροποιήσει 
το Εγώ του, τα άτομα που προ-
σέρχονται στις υπηρεσίες μας κατά 
κανόνα έχουν άγχος και καχυποψία, 
ενώ το Εγώ τους έχει ακινητοποι-
ηθεί. Εμείς έχουμε τις γνώσεις, τις 
μεθόδους, τις ικανότητες, το ζεστό 
πλησίασμα. 

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσια-
κής μου ενασχόλησης διαπίστωνα 
καθημερινά την έλλειψη υπηρεσι-
ών, αλλά και όπου υπήρχαν, είχαν 
έλλειψη ποιότητας, άρνηση συ-
νεργασίας, έλλειψη εξειδικευμένων 
στελεχών, ύπαρξη επικαλύψεων 
και απαράδεκτη κατανομή δυνα-
τοτήτων. Πάντα ήμουν της άπο-
ψης ότι όταν ξεκινάς ένα Κοινοτικό 
Πρόγραμμα πρέπει να σεβαστείς 
τις ιδιαιτερότητες της Κοινότητας. 
Δεν μπορεί μόνον ένας φορέας να 
αναλάβει το βάρος της ευθύνης της 
ανάπτυξης της κοινότητας. Ήμουν 
όμως όλα τα χρόνια ουσιαστικά 
μόνη μου, αν εξαιρέσω τα χρόνια 
που λειτουργούσαμε ως χώρος 
πρακτικής άσκησης και εκπαίδευ-
σης των σπουδαστών και ολιγό-
μηνων συμβάσεων με ψυχολόγους 
που δίδασκαν στα Σεμινάρια. 

Ο Κοινωνικός λειτουργός είναι 
ο Επιστήμονας που αγωνίζεται για 
την προστασία και την κατοχύρω-
ση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
αντιμάχεται το ρατσισμό, τη βία, 
την κοινωνική αδικία με σύμμαχό 
του την ανθρωπιστική παιδεία και 
την ανιδιοτέλεια!

 Ο παραμελημένος τεχνίτης των ανθρώπινων σχέσεων

Τέχνη της ζωής, η νοστιμιά της απλότητας!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
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ΕΩς μείζων διάσταση της ανθρώπινης προσωπικότητας, η εσωστρέ-
φεια και η εξωστρέφεια συνιστούν τους δύο πόλους ενός συνεχούς. Η 
τοποθέτηση κάθε ανθρώπου σε κάποιο σημείο αυτού  του φάσματος 
σηματοδοτεί την υπερίσχυση ορισμένων, σχετικά σταθερών, μοτίβων 
δράσης, σκέψης και βιώματος.

Σύμφωνα με πλήθος ερευνητικών αποτελεσμάτων, η εξωστρέφεια 
χαρακτηρίζεται από έναν υψηλότερο προσανατολισμό στην εξωτερική 
πραγματικότητα, την παρούσα στιγμή, την κοινωνική διάδραση και τα 
έντονα, θετικά και «ενισχυτικά» ερεθίσματα. Υψηλά-εξωστρεφείς άνθρω-
ποι αναμένονται, συνεπώς, να διατηρούν ένα ευρύτερο δίκτυο επαφών, 
να επιζητούν την αλληλεπίδραση, να βαριούνται εύκολα την μονοτονία 
και να θριαμβεύουν σε τομείς που απαιτούν ανεπτυγμένες κοινωνικές και 
διεκδικητικές δεξιότητες και ενθαρρύνουν την ανάληψη ρίσκου.

Η εσωστρέφεια, αντίστροφα, συνάδει με την επικράτηση ενός πιο στο-
χαστικού και συγκρατημένου ιδιοσυγκρασιακού στυλ, το οποίο συνδέεται 
συνήθως με την αποφυγή πολυπληθών και «ηχηρών» πλαισίων, τη διεξο-
δική ανάλυση ενός μικρότερου εύρους ζητημάτων και τη διατήρηση ενός 
στενότερου αλλά ποιοτικού κύκλου διαπροσωπικών επαφών.

Παρά τη διαισθητική αντίληψη, καμία από τις δύο αυτές ομάδες δεν 
είναι περισσότερο «προικισμένη». Ενώ για τους εξωστρεφείς, για παρά-
δειγμα, είναι ευκολότερη η επαγγελματική επιβράβευση, η σύναψη πολ-
λών ερωτικών σχέσεων και η εύρεση θετικών «ενισχυτών» στο παρόν, 
οι εσωστρεφείς μπορούν κάλλιστα να ανθίσουν σε περιβάλλοντα, πλαίσια 
και σχέσεις που τούς επιτρέπουν να ξεδιπλώσουν τις αρετές της μεθοδι-
κότητας, της ανάλυσης και της δημιουργικότητας. Επιπλέον, οι τελευταίοι 
φαίνεται πως είναι δυνατόν να επωφεληθούν από τις μικρές χαρές της 
καθημερινότητας, συμπεριφερόμενοι κατ’ επιλογήν με έναν περισσότε-
ρο «εξωστρεφή» τρόπο. Όπως εύστοχα σημειώνει ο Amit K. Ghosh «Οι 
εσωστρεφείς στηρίζονται στον προσωπικό, εσωτερικό τους «θόρυβο», 
ενώ οι εξωστρεφείς στον εξωτερικό. Το αποτέλεσμα εξαρτάται τελικώς 
από την ποιότητα αυτού του θορύβου!».

 Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να έχουμε κατά νου πως η μελετώμε-
νη διάσταση συνιστά έναν μόνον από τους πέντε (ή, κατά άλλους,  και 
περισσότερους...) παράγοντες της προσωπικότητας, ο συνδυασμός των 
οποίων υπερβαίνει κατά πολύ την αναλογία κάθε μίας από τις μεμονωμέ-
νες διαστάσεις.

ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΆ:
Χάρισμα ή Αδυναμία;

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Το να συζητήσεις τα δυνατά και τα 

αδύναμα στοιχεία του εαυτού σου σε 
μια συνέντευξη εργασίας, μπορεί να 
φαίνεται για σένα δύσκολο. Εάν σου 
έχει τύχει να σου απευθύνουν μία τέ-
τοια ερώτηση, θα έχεις σίγουρα ανα-
ρωτηθεί πώς είναι δυνατόν να ανα-
φέρεις ότι δεν είσαι καλός/η σε κάτι, 
χωρίς ταυτόχρονα να δώσεις άσχημη 
εντύπωση, όπως επίσης να πεις ότι 
είσαι καλός/η σε κάτι άλλο χωρίς να 
φανεί ότι καυχιέσαι.

Ναι, ισχύει ότι μπορεί να είναι δύ-
σκολο. Αλλά υπάρχει μια μυστική συ-
νταγή που μπορεί να σε βοηθήσει να 
απαντήσεις με επιτυχία: υπογράμμισε 
ένα θετικό σου στοιχείο ή δεξιότητα 
που απαιτείται για τη θέση εργασίας 
και περιόρισε - αλλά να είσαι ειλικρι-
νής - τα αρνητικά στοιχεία. 

Ας πούμε για παράδειγμα ότι είσαι 
υποψήφιος για μία θέση και σου απευ-
θύνουν την ερώτηση: Ποιο είναι το 
πιο δυνατό και το πιο αδύναμο σημείο 
σου; Το να αναφέρεις για παράδειγμα 
ως πλεονέκτημα “είμαι σκληρά εργα-
ζόμενος/η” δεν έχει και πολύ νόημα. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν 
τους εαυτούς τους ως σκληρά εργα-
ζόμενους και ποιος θα ήταν αυτός που 
θα παραδεχόταν το αντίθετο; Όπως 
επίσης το να απαντήσεις λέγοντας 
“δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά 
μια μεγάλη αδυναμία, ίσως θα μπο-
ρούσα να είμαι πιο συγκεντρωμένος”, 
είναι κάτι πολύ ασαφές. 

Συνεπώς με ποιον τρόπο μπορείς να 
δώσεις μια καλή απάντηση; Κάνε μία 
εκτίμηση των αδυναμιών σου.

Ας αρχίσουμε με το δύσκολο κομ-
μάτι - αυτό των αδυναμιών. Κάθε 
άτομο έχει αδυναμίες, αλλά ποιος θα 
ήθελε να τις παραδεχτεί, ιδιαίτερα σε 
μια συνέντευξη εργασίας;

Μερικά παραδείγματα που μπορείς 
να αναφέρεις περιλαμβάνουν:

Το ότι είσαι πολύ επικριτικός με τον 
εαυτό σου

Το ότι προσπαθείς να τους ευχαρι-
στήσεις όλους

Το ότι δεν είσαι εξοικειωμένος με το 
πιο πρόσφατο λογισμικό

Ο καλύτερος τρόπος για να διαχει-
ριστείς αυτήν την ερώτηση είναι να 
περιορίσεις αυτό το χαρακτηριστικό 
και να τονίσεις τη θετική πλευρά. Επί-
λεξε ένα χαρακτηριστικό και παρουσί-
ασε μια λύση με την οποία ξεπερνάς 
την αδυναμία σου. Μείνε μακριά από 
προσωπικές σου ιδιότητες και συγκε-
ντρώσου περισσότερο σε επαγγελμα-
τικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα: 
“Είμαι άνθρωπος που δίνει σημασία 
στο γενικότερο πλαίσιο. Οφείλω να 
παραδεχτώ ότι κάποιες φορές μου δι-

αφεύγουν κάποιες μικρές λεπτομέρει-
ες, ωστόσο πάντα σιγουρεύω ότι έχω 
κάποιον στην ομάδα μου ο οποίος δί-
νει προσοχή στις λεπτομέρειες”. 

κάνε μία εκτίμηση των δυνατών 
σου σημείων 

Όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσεις 
για τα πλεονεκτήματά σου, καλό είναι 
να είσαι συγκεκριμένος/η. Κάνε μια 
εκτίμηση των δεξιοτήτων σου προ-
κειμένου να εντοπίσεις τα δυνατά σου 
σημεία. Είναι μία άσκηση που αξίζει να 
κάνεις πριν από μία συνέντευξη εργα-
σίας. Κάνε συνεπώς μία λίστα των δε-
ξιοτήτων σου, χωρίζοντάς τες σε τρεις 
κατηγορίες:

Δεξιότητες που βασίζονται στη 
γνώση: Όσες απέκτησες μέσω της 
εκπαίδευσής σου και της επαγγελμα-
τικής σου εμπειρίας (π.χ. δεξιότητες 
πληροφορικής, ξένες γλώσσες, πτυ-
χία, εκπαιδευτικά προγράμματα, τε-
χνικές ικανότητες).

Δεξιότητες μεταβιβάσιμες: Εκείνες 

που μεταφέρεις από τη μία θέση ερ-
γασίας στην άλλη (π.χ. επικοινωνιακές 
και διαπροσωπικές δεξιότητες, ικανό-
τητα αναλυτικής επίλυσης προβλημά-
των, ικανότητα προγραμματισμού)

Προσωπικά χαρακτηριστικά: Οι μο-
ναδικές σου ιδιότητες (π.χ. υπευθυνό-
τητα, ευελιξία, εργατικότητα, συνέ-
πεια, εκφραστικότητα, ομαδικότητα).

Μερικά παραδείγματα που μπορείς 
να αναφέρεις περιλαμβάνουν:

Ενθουσιασμός
Αξιοπιστία
Δημιουργικότητα
Πειθαρχία
Υπομονή
Αποφασιστικότητα
Αφοσίωση
Ειλικρίνεια
Προσαρμοστικότητα
Όταν συμπληρώσεις τη λίστα, επί-

λεξε τρία με πέντε δυνατά σου ση-
μεία τα οποία ταιριάζουν με αυτά που 
αναζητά ο εργοδότης για τη συγκε-

κριμένη θέση εργασίας. Βεβαιώσου 
ότι μπορείς να δώσεις συγκεκριμένα 
παραδείγματα που να αποδεικνύουν 
ότι αυτά που λες είναι τα δυνατά σου 
σημεία, σε περίπτωση που διερευνη-
θούν περαιτέρω. 

κατέγραψε τις απαντήσεις σου
Γράψε μία θετική δήλωση την οποία 

μπορείς να πεις με αυτοπεποίθηση. 
Για παράδειγμα:

“Το δυνατό μου σημείο είναι η ευε-
λιξία μου να διαχειρίζομαι μία αλλαγή. 
Σαν προϊστάμενος εξυπηρέτησης πε-
λατών στην τελευταία θέση εργασίας 
μου, μπόρεσα να ανατρέψω ένα αρ-
νητικό εργασιακό περιβάλλον και να 
αναπτύξω μία αρκετά υποστηρικτική 
ομάδα. Όσον αφορά τις αδυναμίες 
μου, νιώθω ότι οι ηγετικές μου ικα-
νότητες θα μπορούσαν να είναι πιο 
ισχυρές και γι αυτό το λόγο προσπα-
θώ διαρκώς να τις βελτιώσω”. 

Όταν καλείσαι να απαντήσεις σε 
αυτήν την ερώτηση, να θυμάσαι ότι 
το άτομο που σου την απευθύνει 
αναζητά ένα “ταίριασμα”. Σχηματίζει 
μια εικόνα για εσένα με βάση τις απα-
ντήσεις σου. Μία και μόνο απάντηση 
σίγουρα δεν είναι καθοριστική για να 
επιλεχθείς ή να μην επιλεχθείς για μια 
θέση εργασίας, εκτός και αν περιέχει 
κάτι “κραυγαλέο”.  Δώσε την ενέργειά 
σου στην απάντησή σου για τα δυνα-
τά σου σημεία - τι μπορείς δηλαδή να 
προσφέρεις. Στη συνέχεια, ενημέρω-
σε το άτομο που έχεις απέναντί σου 
ότι παρότι μπορεί να μην είσαι τέλει-
ος, εργάζεσαι πάνω στα ελαττώματα 
που έχεις.  

Να θυμάσαι ότι το πώς θα απαντή-
σεις σε αυτή την ερώτηση έχει να 
κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη θέση 
εργασίας, τον εργοδότη και τις αρχές 
και την κουλτούρα της εταιρείας. Μία 
καλή επισκόπηση της αγγελίας και μία 
έρευνα για την εταιρεία πριν πας στη 
συνέντευξη, σίγουρα θα σε βοηθήσει. 
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Κύριε διευθυντά
Αυτό δεν είναι ανέκδοτο. Αυτή είναι μια 

αληθινή ιστορία που έγινε πριν από πολλά 
χρόνια: Ενα μικρό χωριό συνδεόταν με τη 
Χώρα με έναν και μοναδικό δρόμο. Στον 
δρόμο αυτό υπήρχε και μια παλιά γέφυρα 
που τα ακρόβαθρά της είχαν διαβρωθεί 
πολύ και κινδύνευε να καταστραφεί. Ο 
κίνδυνος αποκοπής της επικοινωνίας ήταν 
άμεσος και γι’ αυτό ο πρόεδρος της κοι-
νότητας έστειλε ένα επείγον τηλεγράφημα 
στο υπουργείο ζητώντας χρήματα για την 
επισκευή της γέφυρας. Επειδή δεν πήρε 
απάντηση, έστειλε και 2ο και 3ο τηλεγρά-
φημα τονίζοντας την κατεπείγουσα ανάγκη 
της επισκευής. Τελικά το υπουργείο απά-
ντησε με το τηλεγράφημα: «Χρημάτων μη 
υπαρχόντων, επισκευή εκ των ενόντων»! 
Καθώς όμως ο πρόεδρος δεν ήταν πολύ 
μορφωμένος, ούτε γνώριζε τι είναι τα 
«ένοντα» δεν έκανε τίποτε, οπότε, με την 
πρώτη μεγάλη νεροποντή, η γέφυρα έπεσε 
στο ποτάμι. Τότε ο πρόεδρος της κοινό-
τητας έστειλε ένα νέο τηλεγράφημα στο 
υπουργείο: «Ενόντων μη υπαρχόντων, γέ-
φυρα γκρεμίστηκε»!

Ας γυρίσουμε όμως στο σήμερα: Μή-
πως τα τωρινά ισοδύναμα θυμίζουν λίγο 
τα παλαιά «ένοντα»; Μήπως θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε ότι άλλα ισοδύναμα 
δεν υπάρχουν; Μήπως θα πρέπει να κατα-
νοήσουμε ότι και αν ακόμα «εφευρεθούν» 
κάποια ισοδύναμα, αυτά δεν θα είναι απο-
δεκτά από όλους και σε λίγο καιρό θα τα 
καταργήσουμε και θα ψάχνουμε να βρού-
με νέα ισοδύναμα για την αντικατάσταση 
αυτών; Μήπως θα πρέπει να πάψουμε να 
πιπιλάμε την καραμέλα των ισοδυνάμων; 
Μήπως θα πρέπει να σοβαρευτούμε και 
να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις 
δεσμεύσεις που αναλάβαμε και τις υποσχέ-
σεις που δώσαμε, πριν το όλο σύστημα κα-
ταρρεύσει; Ας το σκεφτούμε. Δεν ωφελεί 
να δίνουμε μάταιες ελπίδες.

ΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα χαρακτηρίζε-
ται από το εξής παράδοξο: ενώ τις τελευταίες δύο 
περίπου δεκαετίες οι δαπάνες για κοινωνική προ-
στασία αυξήθηκαν σημαντικά, το ποσοστό φτώ-
χειας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

Μία πρώτη ερμηνεία πηγάζει από την ανάλυση 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και τη διάρθρωση 
του συστήματος κοινωνικής προστασίας της Ελλά-
δας, που το καθιστούν ιδιαίτερα αναποτελεσματικό 
ως προς την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Ο πρώτος τύπος αφορά το σοσιαλδημοκρατικό 
σύστημα κοινωνικής προστασίας, που έχει αναπτυ-
χθεί στις σκανδιναβικές χώρες, με τυπικούς εκπρο-
σώπουςτη Σουηδία και τη Δανία. Στην ίδια ομάδα 
κατατάσσονται επίσης η Φινλανδία και η Ολλανδία. 
Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα 

γενναιόδωρες καικαθολικές 
παροχές που αφορούν το 
σύνολο του πληθυσμού, 
χωρίς έλεγχο πόρων των 
δικαιούχων και με  μονάδα 
αναφοράς το άτομο. Χρη-
ματοδοτείται μέσω  ενός 
συστήματος φορολόγησης 
που διακρίνεται από  τους 
υψηλούς και ιδιαίτερα προ-
οδευτικούς άμεσους φό-
ρους, καθώς επίσης και από 
τη χαμηλή φοροδιαφυγή.

Ο δεύτερος τύπος ανα-
φέρεται στο συντηρητικό 
σύστημα κοινωνικής προστασίας, το οποίο έχει 
αναπτυχθεί κυρίως στις χώρες της ηπειρωτικής Ευ-
ρώπης, με χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους τη 
Γαλλία και τη Γερμανία. Στο ίδιο σύστημα κατατάσ-
σονται η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. 
Χαρακτηρίζεται από σχετικά γενναιόδωρες  παρο-
χές· το δικαίωμα όμως σε αυτές τις παροχές θεμε-
λιώνεται σύμφωνα με το επαγγελματικό-κοινωνικό 
στάτους των ατόμων. Επιπρόσθετα, τα κοινωνικά 
επιδόματα έχουν ως μονάδα αναφοράς την οικογέ-
νεια και απευθύνονται συνήθως στον άνδρα-προ-
στάτη της  οικογένειας και όχι στο άτομο.

Ο τρίτος τύπος καθεστώτος ευημερίας είναι το 
φιλελεύθερο μοντέλο· έχει αναπτυχθεί κυρίως στις 
αγγλοσαξονικές χώρες, με χαρακτηριστικούς εκ-
πρόσωπους στην ΕΕ, τη Μ. Βρετανία και την Ιρ-
λανδία. Στο μοντέλο αυτό τα κοινωνικά επιδόματα 
παρέχονται έπειτα από έλεγχο πόρων των δικαιού-
χων, που οδηγεί στο στιγματισμό των αποδεκτών.

Η αγορά αναγνωρίζεται ως ο βασικός μηχανισμός 
κατανομής των πόρων και το κράτος ουσιαστικά 
παρεμβαίνει μόνο όταν αποτυγχάνει η αγορά ή η 
οικογένεια στην επίτευξη ενός κατώτατου επιπέδου 
διαβίωσης. Τέλος, οι χώρες της νοτίου Ευρώπης 
υποστηρίζεται ότι συγκροτούν ένα διακριτό σύ-
στημα κοινωνικής  προστασίας. Το σύστημα αυτό 
χαρακτηρίζεται από τον υψηλό κατακερματισμό και 
την πόλωση, από την  περιορισμένη καθολικότη-
τα στην παροχή των κοινωνικών επιδομάτων, τις 
υποτυπώδεις κοινωνικές παροχές και την ύπαρξη 
πελατειακών σχέσεων στη διανομή των κοινωνικών 
πόρων. Η κοινωνική προστασία των χωρών αυτών 
παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία σε μεγάλο 
βαθμό καλούνται να αναπληρώσουν η οικογένεια 
και τα συγγενικά δίκτυα.

Με βάση τα παραπάνω, η αναποτελεσματικότητα 
των δαπανών για κοινωνική προστασία στην Ελλά-
δα θα πρέπει να αναζητηθεί στις ιδιαιτερότητες και 
τις δομικές αδυναμίες του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας που έχουν αναπτύξει οι χώρες της νο-
τίου Ευρώπης. Στη χώρα μας τα καθολικά επιδόμα-
τα είναι ελάχιστα, οι παροχές χαρακτηρίζονται από 
μεγάλα κενά και υψηλή πόλωση, και βασίζονται σε 
ιδιαίτερα γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, καθιστώ-
ντας την ύπαρξη πελατειακών σχέσεων προϋπόθε-
ση για την πρόσβαση στους κοινωνικούς πόρους. 
Επίσης, η υψηλή φοροδιαφυγή εντείνει την ανα-
ποτελεσματικότητα της παροχής επιδομάτων έπει-
τα από έλεγχο πόρων των δικαιούχων. Άτομα που 
φοροδιαφεύγουν έχουν συχνά πλεονεκτικότερη 
πρόσβαση στα επιδόματα, λόγω των χαμηλότερων 
εισοδημάτων που δηλώνουν.

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις τα ίδια άτομα 
εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανότητα στην αντιμετώ-
πιση της σχετικής γραφειοκρατίας. Αντίθετα, ιδιαί-
τερα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, με πραγ-
ματικά χαμηλά εισοδήματα και αυξημένες ανάγκες, 
συχνά αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην 
πρόσβαση σε αντίστοιχες κοινωνικές παροχές. Στο 
πλαίσιο αυτό, μία ερμηνεία για το παράδοξο που 
διατυπώθηκε στην αρχή του κειμένου σχετίζεται με 
τον τρόπο οργάνωσης του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας, ο οποίος διαφέρει σημαντικά από τα 
αντίστοιχα συστήματα χωρών που αποδεικνύονται 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη χρήση των κοινω-
νικών δαπανών, όπως εκείνα των σκανδιναβικών 
χωρών με το σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό κράτος

ΣΥΝΟΨΗ
Το φαινομενικά παράδοξο που χαρακτηρίζει τη 

σχέση μεταξύ δαπανών για κοινωνική προστασία και 
φτώχειας στην Ελλάδα έχει δύο βασικές ερμηνείες:

Πρώτον, την ύπαρξη ενός κατακερματισμένου 
συστήματος κοινωνικής προστασίας, που αποδει-
κνύεται ιδιαίτερα αναποτελεσματικό στη χρήση των 
διαθέσιμων πόρων. 

Δεύτερον, το ιδιαίτερα χαμηλό και σταδιακά 
μειούμενο μερίδιο των λοιπών, εκτός συντάξεων, 
μεταβιβάσεων στο σύνολο των κοινωνικών μεταβι-
βάσεων. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ριζική αναμόρ-
φωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην 
Ελλάδα αντλώντας από την εμπειρία άλλων χωρών, 
όπως εκείνων που έχουν αναπτύξει σοσιαλδημοκρα-
τικού τύπου κοινωνικό κράτος· οι εν λόγω χώρες 
εμφανίζονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αξιο-
ποίηση των κοινωνικών δαπανών για τη μείωση της 
φτώχειας. Ταυτόχρονα, κρίσιμη για την άμβλυνση 
της φτώχειας θεωρείται και η αύξηση του μεριδίου 
των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων. Οι αλλαγές 
αυτές θα συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση 
των πόρων που διατίθενται για κοινωνική προστα-
σία με στόχο τον περιορισμό της φτώχειας.

Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι οι πρόσφατες
αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο της δημο-

σιονομικής πειθαρχίας και της δανειακής σύμβασης 
της Ελλάδας κινούνται προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση. Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν στην περαιτέ-
ρω ενδυνάμωση της στόχευσης των παροχών με 
έλεγχο πόρων των δικαιούχων και στον περιορισμό 
των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων. Η αποτε-
λεσματικότητα όμως τέτοιων πολιτικών δεν επιβε-
βαιώνεται από τα εμπειρικά δεδομένα. Αντιθέτως, 
αναμένεται να τροφοδοτήσουν το παράδοξο που 
επισημάναμε στο κείμενο αυτό, επιδεινώνοντας τη 
φτώχεια στη χώρα.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια; 



11ΑΓΟΡΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Φίλες και Φίλοι του Πελίτι.
Με μεγάλη μας χαρά, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σας προ-

σκαλούμε στην 21η Γιορτή Σπόρων του Πελίτι το Σάββατο 4 Σεπτεμβρί-
ου 2021, στη γη του Πελίτι στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας στην 
Π. Ε. Δράμας. Αυτή είναι η ετήσια κεντρική εκδήλωση του Πελίτι για 
τις παραδοσιακές ποικιλίες, τα αυτόχθονα αγροτικά ζώα, την αχρήματη 
οικονομία και για τα 26 χρόνια Πελίτι (1995-2021). Η διανομή παραδο-
σιακών σπόρων θα γίνει από τις 11:00 π.μ -14:00 μ. μ

Η Παν θεσσαλική Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Σπόρων που γί-
νεται στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στην Ανατολή Κισσάβου, κα-
τόπιν συνεννοήσεις με το μοναστήρι, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
11 Σεπτεμβρίου 2021. Κάθε χρόνο φτάνουν χιλιάδες επισκέπτες απ΄ όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη γιορτή κάθε χρόνο φτάνουν σημαντικές προσωπικότητες του πα-
γκόσμιου κινήματος για την ελευθερία των σπόρων, της γης του νερού. 

Ανασκουμπωθείτε λοιπόν και στρέψτε την προσοχή σας στη συλλογή 
των σπόρων από τις ποικιλίες που καλλιεργείτε έτσι ώστε να είστε κι εσείς 
ένας από αυτούς που θα προσφέρει λίγους σπόρους και πολύ χαρά στη 
21η Γιορτή Σπόρων του Πελίτι. Μια από τις φιλοσοφικές αρχές του Πελίτι 
είναι η υποστήριξη της ελευθερίας του ανθρώπου να κρατάει το δικό του 
σπόρο και να μην είναι εξαρτημένος κάθε χρόνο ούτε από την αγορά 
σπόρων από το εμπόριο ούτε από την προμήθεια σπόρων από το ίδιο το 
Πελίτι. Όλοι εσείς λοιπόν που έχετε πάρει σπόρους από το Πελίτι ή που 
διατηρείτε κάποιες παραδοσιακές ποικιλίες φροντίστε το 2021 να ‘ρθείτε 
με σκοπό να δώσετε παρά να πάρετε σπόρους. Η γιορτή είναι ανοιχτή 
στον κάθε ενδιαφερόμενο άσχετα αν έχει σπόρους ή όχι. Η καλλιέργεια 
παραδοσιακών ποικιλιών και η ελεύθερη προσφορά τους είναι μια βαθιά 
πολιτική πράξη. Με τον όρο “πολιτική” εννοούμε τη λύση που επιλέγουμε 
για να επιλύσουμε τα γεωργικά, περιβαλλοντικά, τα οικονομικά και τα 
κοινωνικά προβλήματα της χώρας μας και όχι μόνο. Η Γιορτή Σπόρων του 
Πελίτι είναι μια εικόνα από το μέλλον. Ο καθ’ ένας προσφέρει αυτό που 
έχει στην κοινότητα και όλοι έχουν μέσα από αυτή την πρόσφορα αυτό 
που χρειάζονται. Έτσι οραματιζόμαστε το μέλλον μας. Όλοι να προσφέ-
ρουμε στην κοινότητα και να μπορούμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση 
όλοι σε όλα τα αγαθά. Έτσι και η γιορτή μπορεί και οργανώνεται μέσα 
από την εθελοντική προσφορά σε εργασία, τρόφιμα, υλικά, σπόρους, 
φυτά, μουσική κλπ. Όλα αυτά προσφέρονται ελεύθερα στη γιορτή (σπό-
ροι, φυτά, φαγητό, μουσική, χορός, ομιλίες, δράσεις κλπ.)

Όσοι από σας φέρετε σπόρους, φυτά, ή καρπούς θα πρέπει να μας το 
κάνετε γνωστό ως τα τέλη Ιουνίου 2021. Αυτή είναι μια βασική αρχή για 
να οργανώσουμε καλύτερα τη γιορτή.

Οι καλλιεργητές οι οποίοι θα φέρουν σπόρους, θα πρέπει να φέρουν 
τουλάχιστον 50 φακελάκια από την κάθε ποικιλία συν ένα φακελάκι από 
κάθε ποικιλία για την Τράπεζα Σπόρων του Πελίτι.

Θα πρέπει να φέρουν τους σπόρους τους συσκευασμένους σε χάρτινα 
σακουλάκια στα οποία θα αναγράφεται:

το είδος (Ελληνικά και Αγγλικά) | η ποικιλία (Ελληνικά και Αγγλικά)
η περιοχή καλλιέργειας | το όνομα του καλλιεργητή
ο τρόπος καλλιέργειας
Οι καλλιεργητές που αδυνατούν να κάνουν αυτή τη συσκευασία θα 

πρέπει να μας ενημερώσουν εγκαίρως μέσα στο Ιούνιο του 2021 έτσι 
ώστε να αναλάβει το Πελίτι τη συσκευασία των σπόρων.

Προτείνουμε οι καλλιεργητές να φέρουν μαζί τους φωτογραφικό υλι-
κό. Οι καλλιεργητές θα έχουν περίπτερα όπου θα παρουσιάζουν τη δου-
λειά τους.

Οι καλλιεργητές, ερχόμενοι στο χώρο της εκδήλωσης θα προμηθευ-
τούν από τη γραμματεία – αν δεν το έχουν προμηθευτεί – το καρτελάκι 
συμμετοχής με το όνομά τους.

Η διανομή των παραδοσιακών σπόρων είναι από τις 11:00 π.μ -14:00 
μμ. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε παραδοσιακούς σπόρους 
από το Πελίτι  από τον Νοέμβριο του 2020, διαβάστε τις οδηγίες εδώ.

21η Γιορτή Σπόρων 
του Πελίτι 2021

Τι είναι ο εταιρικός εθελοντι-
σμός ;

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύ-
νη αναφέρεται στις ενέργειες των 
επιχειρήσεων που αποσκοπούν 
στην συμβολή αντιμετώπισης πε-
ριβαλλοντικών και κοινωνικών ζη-
τημάτων. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
είναι μία έννοια στενά συνδεδε-
μένη με την εικόνα των εταιριών. 
Κλάδος της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης αποτελεί ο εταιρικός εθε-
λοντισμός μέσω του ο οποίου η 
εταιρία προτρέπει συνεργάτες και 
εργαζομένους να προσφέρουν τον 
χρόνο τους για κάποιο καλό σκοπό. 
Η ενέργεια αυτή μπορεί να αναλη-
φθεί από την ίδια την επιχείρηση ή 
να γίνει σε συνεργασία με κάποιον 
οργανισμό (δείτε εδώ πώς μπορού-
με να βοηθήσουμε)

Κάθε επιχείρηση αξιοποιεί την 
ΕΚΕ με σκοπό να εδραιώσει την 
θέση της στην αγορά και να γίνει 
γνωστή στον χώρο της. Μέσα από 
την επιχειρηματική κοινωνική ευ-
θύνη προβάλλεται στο εσωτερικό 
αλλά & εξωτερικό της περιβάλλον 
ένα προφίλ της πιο υπεύθυνο, πιο 
ηθικό και κοινωνικά ευσυνείδητο. 

Πρώτο μέλημα κάθε εταιρίας εί-
ναι η μεγιστοποίηση των κερδών 
της (λογιζόμενη ως ορθολογική). 
Μέσω της εφαρμογής της ΕΚΕ 
προωθείται μία εικόνα οντότητας 
που δεν αντιμετωπίζει τους ανθρώ-
πους και την κοινωνία ως νούμερα 
& αριθμούς.

 
Ποια τα οφέλη ;
Η εταιρική υπευθυνότητα εφό-

σον σχεδιαστεί σωστά έχει μεγάλα 
οφέλη που προέρχονται από τα εν-
διαφερόμενα μέλη της επιχείρησης:

Από την μεριά των καταναλω-
τών:

Στην σύγχρονη εποχή όπου η 
κρίση αξιών είναι εντονότερη όπως 
και οι κοινωνικές ανισότητες, η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη και ει-
δικότερα ο εταιρικός εθελοντισμός 
έρχεται να καλύψει τις διαφορές 
αυτές.

Οι καταναλωτές ως αυτούσιοι 
παρατηρητές των κοινωνικών προ-
βλημάτων φαίνεται να δίνουν πλέ-
ον περισσότερη σημασία σε πρά-
ξεις κοινωνικού χαρακτήρα. Έρευ-
νες έχουν δείξει ότι “ποσοστό 55% 
των καταναλωτών παγκοσμίως 
είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 
παραπάνω για προϊόντα και υπηρε-
σίες που προέρχονται από εταιρεί-
ες κοινωνικά υπεύθυνες. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα έρευνας της 

Nielsen για την εταιρική υπευθυνό-
τητα το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί 
δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέ-
ση με το 2011.”⇒αύξηση της κερ-
δοφορίας & του μεριδίου αγοράς.

Από την μεριά των εργαζομένων:
Πολύ σημαντικό σε αυτή την 

περίπτωση το engagement των 
εργαζομένων με την εταιρία. Μέσα 
από τον εταιρικό εθελοντισμό οι 
υπάλληλοι ανακαλύπτουν νέους 
τρόπους ενεργής συμμετοχής & 
προσωπικής ανάπτυξης. Επομένως 
υπάρχει δέσμευση των υπαλλήλων 
προς την εταιρία αφού η εξέλιξη 
της προσωπικότητάς τους ταυτίζε-
ται με την επιχείρηση. Άρα, εργάζο-
νται για την επιχείρηση νιώθοντας 
ότι εκείνη δεν ανταμείβει μόνο εκεί-
νους αλλά προσφέρει και στην κοι-
νωνία. ⇒αύξηση παραγωγικότητας.

Από την μεριά των επενδυτών:
Οι επενδυτές είναι περισσότερο 

προετοιμασμένοι να αναθέσουν τη 
διαχείριση της χρηματοδότησής 
τους. Μέσω της επιχειρησιακής 
κοινωνικής ευθύνης η εταιρία επι-
δεικνύει ζήλο για την εξομάλυνση 
των κρίσεων στην κοινωνία ή στο 
περιβάλλον. Εάν λοιπόν είναι ευαι-
σθητοποιημένη απέναντι στην κα-
τακρεούργηση του περιβάλλοντος: 
δεν είναι λογικό να καθίσταται πιο 
αξιόπιστη στα μάτια των μετόχων 
και των επενδυτών της έναντι των 
υποχρεώσεων της απέναντι τους; 
⇒αύξηση πηγών χρηματοδότησης 
& μετοχικού κεφαλαίου

Τέλος,  τα παραπάνω οφέλη 
αποτελούν κίνητρο για ανάπτυ-
ξη της ΕΚΕ. Ένα ακόμα είναι πώς 
άμεση συνέπεια ενός ορθώς σχεδι-
ασμένου προγράμματος ΕΚΕ οδη-
γεί στην αξιοπιστία και καλή φήμη 
της εταιρικής επωνυμίας. Πώς; 
Βάσει της θεωρίας των ενδιαφε-
ρόμενων μελών της επιχείρησης 
(Stakeholders) (:επενδυτές, κατα-
ναλωτές, εργαζόμενοι, κοινότητα, 
περιβάλλον κ.ά), αλλάζουν γνώμη 
για μία επιχείρηση που αναπτύσσει 
έναν κοινωνικό χαρακτήρα.⇒αύξη-
ση αξίας επωνυμίας (trademark)

Συμπερασματικά, αν θεωρή-
σουμε ότι μία εταιρία εφαρμόσει, 
σύμφωνα με την μεθοδολογία, 
στρατηγική κοινωνική ευθύνη θα 
αποκομίσει απτά οφέλη (κερδοφο-
ρία), καλή φήμη & αξιοπιστία του 
brandname της, θα έχει εργαζομέ-
νους που χαίρονται να δουλεύουν 
για μία κοινωνικά ευαισθητοποιη-
μένη εταιρία που νοιάζεται γι’αυ-
τούς & τέλος θα προσελκύει και θα 
κρατά για περισσότερο προσωπικό 
ποιότητας.

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ;
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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 ανα-
γνώστες 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  ΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2. ΚΡΑΤΟΣ  ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ                       
3. ΑΓΟΡΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ               
4. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ         
5. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ                   ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
6. ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:                                                 >>            >>
7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:                                                 >>            >>
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:                               >>            >>
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 διατίθε-
νται σε ιδιαίτερο σταντ πάνω στο οποίο υπάρχει «κουμπαράς» στον οποίο ο αναγνώστης προ-
αιρετικά 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 6ου ΕΤΟΥΣ 1800 € - ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ - ΙΔΡΥΣΗΣ: 1.716€ - ΛΟΙΠΑ
2. ΕΣΟΔΑ: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.100 € - KOYMΠΑΡΑ: 1850 €
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/.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

• ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου
• Χανιά, καφετέρια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ οδός: Χατζ. Νταλιάνη 40. κ Σπύρος Ανδρουλάκης.   
  τηλ 6973350988
• Χανιά Πολυχώρος ΜΕΓΑΛΟ οδός: Γρηγορίου Ε’ 69. τηλ 2821072352
• ΚΤΕΛ, Καστέλι Κισσάμου
• Καστέλι Κισσάμου, περίπτερο έναντι 1ου Γυμνασίου κ. Γεώρ. Τσουρουνάκης, τηλ. 6972289878
• Παλαιόχωρα καφετέρια ΚΟΚΟΝΑΤ κ. Αντώνης Σεργιντάνης τηλ. 6971655429
• ΚΤΕΛ Παλαιόχωρας
• ΚΤΕΛ, Σταθμός Καντάνου
• Βρύσες Αποκορώνου καφετέρια LA LUNA κ. Γιάννης Κασαπάκης τηλ 2825051500
• ΚΤΕΛ, Σταθμός Βρύσες Αποκορώνου

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• Ρέθυμνο: Κέντρο Τύπου Μοάτσου. κ. Χαρίση Ελευθερία τηλ. 2831025935
• Ρέθυμνο: Βιβλίο Τύπος, Ηγουμένου Γαβριήλ 137
• ΚΤΕΛ Ρεθύμνου - Χανίων - Ηρακλείου
• Ανώγεια super market ΑΡΙΑΔΝΗ κ. Τάσος Σταυρακάκης
• Ανώγεια super market ΑΡΙΑΔΝΗ, κ. Μπάμπης Δραμουντάνης 
• Ανώγεια Οικία Μουσείο Νίκου Ξυλούρη
• Σίσαρχα, Καφενείο κ. Κλάδου
• Πέραμα, καφετέρια REVANS, τηλ 2834023319
• Σπήλι, super market, Σταύρος Μπριλάκης
• Πλακιάς, super market, Κώστας Tριπολιτάκης, τηλ. 6972186997
• Πλακιάς, super market, SYNKA
• Κάνεβος, super market Μαρία Ηλιάκη - Κουρμούλη
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• Ηράκλειο Δισκοπολείο Αεράκης τηλ. 6980976609 (Πλατεία Κοραή)
• Ηράκλειο Κέντρο Τύπου κ. Βαγγελιώ Κουτάντου τηλ. 2810231090
• ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Ρεθύμνου - Λασιθίου
• Καφετέρια ΚΤΕΛ Μοίρες Ηρακλείου
• Βιάννος καφέ ΑΔΑΜΑΚΗΣ κ. Ειρήνη κ υιός Πετράκης τηλ 2895022249

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• Ιεράπετρα - Σταθμός ΚΤΕΛ
• Άγιος Νικόλαος καφετέρια Αστέρια λιμάνι Αγ. Νικολάου κ. Μιχ. Σγουρός τηλ. 6944714853
• Άγιος Νικόλαος - Σταθμός ΚΤΕΛ Αγίου Νικολάου
• Σητεία - Σταθμός ΚΤΕΛ Λασιθίου

Το αγοραίο Κράτος όμως σκόπιμα ακολουθεί άλ-
λον δρόμο. Η προστασία του δάσους, σύμφωνα με 
την επιστήμη της Δασολογίας, απαιτεί ενέργειες 
όλο τον χρόνο. Και προστασία σημαίνει πρόληψη. 
Και πρόληψη σημαίνει δασοπροστασία και όχι πυ-
ρόσβεση.

Σημαίνει ότι, το Χειμώνα κάνεις καθαρισμούς δα-
σών για να μειώσεις την καύσιμη ύλη, ανοίγεις δα-
σικούς δρόμους, δημιουργείς αντιπυρικές ζώνες, τις 
οποίες δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι μόλις σήμερα 
προσπαθούν να ανοίξουν.. μέσα στις φλόγες ενώ 
η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτα κατακαίοντας τα 
πάντα, εγκαθιστάς και δημιουργείς υποδομές και 
συστήματα άμεσης πυρανίχνευσης για την έγκαιρη 
αναγγελία και άμεση επέμβαση εντός 15 λεπτών, 
όπως μας λέει ο ομότιμος καθηγητής Δασολογίας 
του ΑΠΘ κ. Σπύρος Ντάφης. Γιατί όταν οι δασικές 
πυρκαγιές πάρουν διαστάσεις τότε θα σβήσουν μό-
νες τους αφού έχουν ολοκληρώσει την καταστρο-
φή. Η αποτελεσματική δασοπροστασία προϋποθέ-
τει μέσα, πόρους, προσλήψεις προσωπικού που θα 
εκπαιδευτεί καταλλήλως, Εθνικό Σχέδιο Δράσης με 
μηχανισμούς πρόληψης και προγράμματα ενεργού 
διαχείρισης δασών, δεδομένου μάλιστα ότι στο 
κοντινό μέλλον τα φαινόμενα των φυσικών κατα-

στροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.ά.) θα εντείνο-
νται και θα επιδεινώνονται.

Για το 2021 οι Δασικές Υπηρεσίες κοστολόγησαν 
τις παραπάνω αναγκαίες παρεμβάσεις τους σε 17,7 
εκ. ευρώ και αντί αυτού έλαβαν μόλις 1,7 εκ. Δυ-
στυχώς η μέριμνα του Κράτους για όλα αυτά είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη και πλήρης απόδειξη γι’ αυτό 
είναι η τραγωδία που ζούμε σήμερα με αυτήν την 
τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται 
στην χώρα μας, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών που 
παραδίνονται στις φλόγες προσπαθούν μόνοι τους 
να σώσουν τα χωριά τους!

Πέραν τούτου το Κτηματολόγιο και το Δασολό-
γιο καρκινοβατούν, η εκτός σχεδίου δόμηση συνε-
χίζεται ενώ οι βίλες και τα αυθαίρετα φυτρώνουν 
ανάμεσα στα πεύκα και στη συνέχεια κατ’ αντίθεση 
προς τις διακηρύξεις περί κατεδάφισής τους νο-
μιμοποιούνται. Επιπλέον σήμερα κλείνουν άρον – 
άρον τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ χωρίς να έχει 
προηγηθεί σχετική μελέτη, η οποία είναι σφόδρα 
πιθανόν ότι θα αποδείξει, με βάση τις εκτιμήσεις 
του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος, ότι στη χώρα 
μας η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου αντισταθ-
μίζεται ακόμα μέσα από τις φυσικές καταβόθρες 
που διαθέτει και που είναι τα δάση και το θαλάσσιο 
περιβάλλον και ως εκ τούτου δεν υφίσταται άμε-
ση υποχρέωση της χώρας μας να κλείσει με τέτοια 
σπουδή τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας από 
λιγνίτη.

Ταυτόχρονα με την υπ’ αριθμ. 506/2021 Απόφα-
ση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) εγκρί-
θηκαν τα αιολικά πάρκα ακριβώς στις περιοχές που 
κάηκαν! Είναι προφανές ότι το αγοραίο Κράτος, το 
Κράτος δηλαδή που έχει συνυφανθεί με την «αγο-
ρά» υποβαθμίζει ως προτεραιότητα την προστα-
σία του φυσικού περιβάλλοντος, αδρανεί και δεν 
λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά ή κατασταλτικά 
μέτρα παραβιάζοντας έτσι τη συνταγματική υπο-
χρέωση του που απορρέει από το άρθρο 24 του Συ-
ντάγματος και με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούνται 
ουσιαστικά ατομικά και οικονομικά διαπλεκόμενα 
συμφέροντα τα οποία στηρίζουν και επιστηρίζουν 
τελικά μια «επαγγελματική» ομάδα εμπειροτεχνών 
της πολιτικής που νέμεται την λεία της εξουσίας 
και που καταγίνεται αποκλειστικά με την «υψηλή 
τέχνη» των πελατειακών σχέσεων και θυσιάζει τα 
πάντα για την παραμονή της στην εξουσία και η 
οποία στην πραγματικότητα ουδόλως ενδιαφέρε-
ται, ως γνήσιο νεοφιλελεύθερο καθεστώς, για το 
«κοινό της πόλεως αγαθό» δηλαδή για το δημόσιο 
συμφέρον.

Απέναντι στην εγκληματική ολιγωρία και τη σκο-
πιμότητα του «αγοραίου» Κράτους η Κοινωνία μια 
μόνο απάντηση μπορεί και πρέπει να δώσει: «το 
Περιβάλλον και τα μάτια μας» γιατί το περιβάλλον 
χωρίς τους ανθρώπους μπορεί να υπάρχει, ο άν-
θρωπος όμως χωρίς το συγκεκριμένο περιβάλλον 
είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να επιβιώσει!

ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΤΡΆΠΕΖΙΩΤΉΣ
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