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Υπάρχει ανάγκη οι πολιτικές 

προτάσεις όλων των κομμάτων 

να λάβουν τη μορφή του συγκε-

κριμένου, ώστε να μπορέσουν 

να γίνουν αφενός κατανοητές 

από τους άμεσα ενδιαφερόμε-

νους πολίτες και αφετέρου να 

τους δώσουν κυβερνητική δυ-

ναμική. 

Ενδεικτικά λοιπόν, παραθέτου-

με παρακάτω ορισμένες παρό-

μοιες προτάσεις, μερικές από 

τις οποίες έχουν υιοθετηθεί και 

από άλλες χώρες. 

Συγκεκριμένα: 

Εξαγωγείς 

Καθιέρωση διεθνούς εκθέ-

σεως «BEST OF GREEK» με 

συμμετοχή των κορυφαίων 

ελληνικών εταιριών, επιλεγμέ-

νων όμως με βάση συγκεκρι-

μένα ποιοτικά χαρακτηριστι-

κά. 

Σύσταση ενός οργάνου που 

θα εξετάζει κάθε εξαγωγική 

εταιρεία και θα προτείνει 

αλλαγές στα προϊόντα έτσι 

ώστε αυτά να γίνουν ανταγω-

νιστικά (καμπάνια 

«Προσθέτοντας αξία στο Εθνι-

κό Προϊόν»). 

Δημιουργία μιας πιστοποίη-

σης σε όλα τα Ελληνικά Εστι-

ατόρια ως «Γνήσια Ελληνικά 

Εστιατόρια», στα πρότυπα 

της Ιταλίας, με βασική προϋ-

πόθεση να χρησιμοποιούν 

Ελληνικά προϊόντα κ.λπ. 

Ειδικό καθεστώς τιμολόγη-

σης από τα ΕΛΤΑ σε online 

εμπορικές επιχειρήσεις, με 

σκοπό να γίνουν ανταγωνιστι-

κά τα έξοδα αποστολής των 

προϊόντων σε Αμερική και 

Ευρώπη. Σήμερα οι τιμές που 

χρεώνουν οι Couriers είναι 

απαγορευτικές (ο τζίρος των 

on-line εμπορικών επιχειρήσε-

ων στην Ελλάδα το 2009 

ήταν 1,4 δις. ευρώ). 

Τουρισμός 

Νέα καινοτόμος μέθοδος 

χρηματοδότησης ξενοδοχεια-

κών εταιρειών με ενέχυρο 

διανυκτερεύσεις αντί για 

άλλα περιουσιακά στοιχεία 

(θα μπορούσε να χρησιμοποι-

ηθεί το ΕΤΕΑΝ). 

Καμπάνια ώστε να κινητο-

ποιηθούν όλοι οι πολίτες και 

να απευθύνουν πρόσκληση 

προς φίλους και συγγενείς 

τους που κατοικούν στο εξω-

τερικό να έρθουν για διακο-

πές στην Ελλάδα. 

Καμπάνια τοποθέτησης σε 

όλα τα email των Ελλήνων 

πολιτών προς το εξωτερικό 

Signature Link “Come to 

Greece”. 

Συνέργειες 

Παγκόσμια εκστρατεία “Buy 

Greek” με την συνέργεια του 

κλάδου των εξαγωγών και 

του τουρισμού. Με κάθε αγο-

ρά ενός ελληνικού προϊόντος 

στο εξωτερικό, οι καταναλω-

τές θα μπορούν να συλλέγουν 

πόντους ή κουπόνια, τα οποί-

α να εξαργυρώνουν σε μία 

ιστοσελίδα κερδίζοντας εκ-

πτώσεις σε ξενοδοχεία, αερο-

πορικά εισιτήρια κ.λπ. 

Δωρεάν το αεροπορικό 

εισιτήριο της επιστροφής (Off 

Peak Season) για τουρίστες 

από συγκεκριμένες γεωγραφι-

κές περιοχές με την προϋπό-

θεση να κλείσουν δωμάτια 

για 7 ήμερη διαμονή σε συ-

γκεκριμένα ξενοδοχεία ή και 

προορισμούς Το κόστος των 

εισιτηρίων θα επιμερίζεται 

ανάμεσα στους ξενοδόχους 

και στην αεροπορική εταιρεία 

που θα συμβληθεί και δεν θα 

μπορεί να ξεπερνά το 20% 

του κόστους για το ξενοδοχεί-

ο. 

Ανάπτυξη του γενεαλογικού 

τουρισμού στην Ελλάδα ανοί-

γοντας τα Εθνικά Αρχεία 

(Ληξιαρχείο) και οργανώνο-

ντας συγκεντρώσεις οικογε-

νειών, με βάση το επίθετο. 

Εμπόριο 

Ειδική φορολογική μεταχεί-

ριση σε νέες εταιρείες οι ο-

ποίες χρησιμοποιούν κατά 

ένα ποσοστό (80%) αποκλει-

στικά Ελληνικά προϊόντα. 

Δημιουργία ιστοσελίδας 

στην οποία θα υπάρχουν 

πληροφορίες για προϊόντα 

που παράγονται στην Ελλάδα 

και τους προμηθευτές τους. 

Δημιουργία ιστοσελίδας 

στην οποία θα μπορούν μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις να 

ενώνουν τις δυνάμεις τους 

και να κάνουν συλλογικές 

αγορές σε υπηρεσίες και 

προϊόντα (οικονομίες κλίμα-

κος). 

Οικοδομή 

Νέα ευέλικτα στεγαστικά 

δάνεια πολύ μεγάλης διάρκει-

ας ή χωρίς λήξη (Perpetual). 

Ο αγοραστής πληρώνει μόνο 

τόκους και όχι κεφάλαιο 

(γίνεται στην Ιαπωνία). 

Νομοθετικό πλαίσιο για 

νέου τύπου συμβόλαια (Rent 

to Buy) όπου ο ενοικιαστής 

ενός ακινήτου μπορεί να 

κάνει συμφωνία με τον ιδιο-

κτήτη και να αγοράσει ένα 

δικαίωμα (option) αγοράς της 

κατοικίας σε μια συγκεκριμέ-

νη τιμή μετά από κάποια 

χρόνια πληρώνοντας ένα 

premium στο ενοίκιο.  

Στην ίδια κατηγορία θα μπορού-

σαν να υπάρχουν και άλλες 

προωθημένες προτάσεις, αν 

όμως η αγορά είχε πρώτα εκ-

συγχρονισθεί. 

Συγκεκριμένα: 

Εξασφάλιση της τιμής αγο-

ράς των κατοικιών για τους 

αγοραστές πρώτης κατοικίας 

έτσι ώστε να αυξηθεί η εμπι-

στοσύνη στην αγορά και να 

υπάρχει και πιο φθηνός δα-

νεισμός από τις τράπεζες. 

Π.χ., αν κάποιος αγοράσει 

ένα σπίτι με τιμή 200,000 

ευρώ το κράτος να εγγυηθεί 

ότι θα καλύψει την διαφορά 

σε περίπτωση που πέσουν οι 

τιμές στην περιοχή. 

Δημιουργία δεικτών αναφο-

 

Η κατασκευή, δεν είναι μόνο 

υπόθεση άριστης γνώσης και 

σύγχρονης εφαρμογής. Ούτε 

φυσικά εξαντλείται σε άρτια 

σχέδια και αυστηρά 

χρονοδιαγράμματα. 

 

Η κατασκευή είναι μια 

δημιουργία που απαιτεί 

ευαισθησία, σεβασμό στο χρήστη 

και στο περιβάλλον και αίσθηση 

κοινωνικής ευθύνης. Αυτός είναι 

ο πυρήνας της δικής μας 

φιλοσοφίας, η δική μας ... 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων 

 

Στράτος Σιμόπουλος 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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Άρθρο του κ. Γιώργου Ι. Κωστούλα 

Στο προηγούμενο  ομώνυμο 

κείμενο έγραφα ή υπαινισσό-

μουνα ότι χρειαζόμαστε 

θεσμούς που θα καθιστούν 

ανενεργή την ανθρώπινη 

ανεντιμότητα. Θεσμούς παντός 

καιρού, που θα θωρακίζουν την 

πολιτική και δημόσια  εξουσία 

από ανθρώπινες, φυσικές 

αδυναμίες. Σε όλα: Στη 

φορολόγηση (και τη φοροδότη-

ση), στην ανταγωνιστικότητα, 

στον επαγγελματισμό, στην 

κοινωνική αλληλεγγύη, στη 

δημόσια διοίκηση, στο σεβασμό 

του δημόσιου χώρου, στην 

τόνωση της οργανωμένης 

συλλογικότητας κοκ. 

 

Μια θέσμιση που θα διαπλάθει, 

αλλά και θα περιφρουρεί μια 

κοινωνία ωριμότερη στην 

αυτογνωσία της, μετρημένη 

στις επιθυμίες της, υπεύθυνη 

στις επιλογές της. Που θα μας 

εμποδίζει να γίνουμε χειρότεροι 

και  θα μας βοηθάει να γίνουμε 

καλύτεροι. 

 

Σήμερα εισφέρω έξη ιδέες - 

προτάσεις επί του προκειμένου. 

 

1. Πόσο αθώα είναι η εν 

κρυπτώ (μεταξύ μας) αλληλο-

βοήθεια; 

 

Οι πελατειακές σχέσεις δεν 

περιορίζονται μόνο στο κράτος 

και τους πολιτικούς,  που 

εναγκαλίζονται ηδονικά το 

εκλογικό σώμα και αντιστρό-

φως. Αυτές ανθούν και μεταξύ 

ημών των ιδίων των πολιτών. 

 

Περισσότερο στο δημόσιο αλλά, 

περιέργως, και στον ιδιωτικό 

τομέα το σύστημα διακυβέρνη-

σης της χώρας βασίζεται στην 

ανατολική συμπάθεια μάλλον, 

παρά στη δυτική αποστασιοποί-

ηση. 

 

Κυβερνιόμαστε, γενικώς και σε 

όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, από 

ανθρώπους που αδυνατούν να 

ξεχωρίσουν την ατομική από τη 

δημόσια σφαίρα, τον ηθικό 

κώδικα της αφοσίωσης στον 

κοντοχωριανό, τον κολλητό, τον 

παλιό συμμαθητή, από τους 

δεοντολογικούς κανόνες της 

αξιοκρατικής διακυβέρνησης. 

Από ανθρώπους που προτάσ-

σουν την προστασία της 

κουμπαριάς ή της παιδικής 

φιλίας, έναντι της προστασίας 

της πολιτικής τους υπόληψης, 

που συγχέουν τα διαπροσωπι-

κά, συναισθηματικά ή κερδο-

σκοπικά κριτήρια της ιδιωτικής 

σφαίρας με τις αφηρημένες, 

αντικειμενικές αρχές και αξίες 

της δημόσιας σφαίρας. Στην 

Ελλάδα του σήμερα, η ανατολι-

κή συμπάθεια υπερτερεί του 

δυτικού ορθολογισμού. 

 

Η διαπλοκή εξυφαίνεται 

ανεπαισθήτως και θα διαιωνίζε-

ται όσο η (εν κρυπτώ) αλληλο-

βοήθεια θα παραμένει θεσμός 

κοινωνικής εξάρτησης, αποφαί-

νεται ο Στ. Ράμφος. Για να 

συνεχίσει: Η υποχρέωση 

αποτελεί θεσμό συναισθηματι-

κής συναλλαγής, η οποία 

τρέπεται ευκολότατα σε 

συναλλαγή συμφερόντων. Και 

να καταλήξει: Τα τείχη θα 

πέσουν όταν γίνουμε 

"αγνώμονες". Όταν δεν θα 

νιώθουμε υποχρέωση σε 

αυτούς που μας 

"εξυπηρέτησαν", ώστε με κάθε 

τρόπο να τους το ανταποδώ-

σουμε. 

 

Συμπέρασμα; Η πολιτική θα 

εξακολουθεί να ασθενεί στη 

χώρα μας, στο μέτρο που η 

ιδιωτικής εντάσεως νοοτροπία 

των κολλητών θα ορίζει τον 

τρόπο που συγκροτείται η 

δημόσια, η συλλογική μας 

συνείδηση. 

Αυτή είναι μια θεσμική ανατρο-

πή στην οποία πρέπει να 

συνηθίσει η ελληνική κοινωνία. 

2. Αποδομώντας την διαφθορά 

 

Η δεύτερη ανατροπή, θεσμική 

κι αυτή, είναι αμιγώς κυβερνητι-

κή και συνδέεται με την 

τερατώδη, πανίσχυρη και 

αργυρώνητη γραφειοκρατία. 

 

Ένα δίδυμο σε αέναη αλληλο-

τροφοδότηση: Η μεγάλη 

γραφειοκρατία είναι συνέπεια 

της διαφθοράς. Και το αντί-

στροφο. Κι αυτό, γιατί κάθε 

γραφειοκρατία αναπτύσσει 

μηχανισμούς αυτοεξυπηρέτη-

σής της. Κυνική καταληκτική 

παραδοχή: Ο γραφειοκράτης 

έχει πάντα ένα πρόβλημα για 

κάθε λύση. 

 

Όσο χαμηλότερο το γενικό 

επίπεδο της παιδείας ενός 

λαού, τόσο ισχυρότερη η 

γραφειοκρατία. "Το κράτος στο 

οποίο πρόσφατα εξαλείφτηκε ο 

αναλφαβητισμός, το πνίγει η 

γραφειοκρατία". Στα απόνερα 

αυτού του ιστορικού φαινομέ-

νου κολυμπάει ακόμα το 

ελληνικό Δημόσιο. 

 

Ακούγεται μονότονα σε όλα τα 

συνέδρια της Διεθνούς Διαφά-

νειας: Η διαφθορά ανθεί όπου 

η παράνομη εξυπηρέτηση του 

πολίτη είναι πιο φθηνή, στοιχίζει 

δηλαδή λιγότερο από την 

νόμιμη. Αν δεν αλλάξουν τα 

πράγματα ώστε, η νόμιμη οδός 

για τον πολίτη, τον χρήστη, τον 

ασθενή κοκ να στοιχίζει 

καθόλου ή λιγότερο- σε χρήμα, 

χρόνο, ταλαιπωρία, αγωνία 

κ.λπ.- από την παράνομη, τότε 

η διαφθορά δεν θα εξαλειφθεί. 

 

3. Αλλάζοντας τους όρους 

λειτουργίας του πολιτικού 

συστήματος 

 

Μια πρόταση που όλο και 

συχνότερα εμφανίζεται 

τελευταία στην πολιτική 

αρθρογραφία: Η καθιέρωση 

ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργι-

κού συμβουλίου και βουλευτών, 

ώστε οι υπουργοί να γίνονται 

λιγότερο ευάλωτοι στις παντοει-

δείς πιέσεις. 

 

Υπουργοί ορίζονται μόνo 

εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα 

ή βουλευτές που αυτομάτως 

παραιτούνται, δεσμευόμενοι 

συγχρόνως ότι δεν θα πολιτευ-

τούν στις επόμενες εκλογές. 

Έτσι οι βουλευτές περιορίζονται 

στο νομοθετικό έργο και τον 

έλεγχο της κυβέρνησης. Με 

άλλα λόγια ένας ιμάντας που 

μεταφέρει το ρουσφέτι από τον 

ψηφοφόρο στην κυβέρνηση 

κόβεται. 

 

4. Εξοβελίζοντας τα ελλείμματα 

 

Δραστικότερη η πρόταση του 

Γουόρεν Μπάφετ. Σε συζήτηση 

για το μέγα ζήτημα των καιρών 

μας, ρωτήθηκε τι θα έκανε για 

το έλλειμμα των ΗΠΑ. Η 

απάντησή του: "Θα το τελείωνα 

αμέσως περνώντας έναν νόμο 

που θα προέβλεπε ότι κάθε 

φορά που το έλλειμμα ξεπερνά-

ει το 3% του ΑΕΠ, όλα τα μέλη 

του Κογκρέσου θα χάνουν το 

δικαίωμα να θέσουν ξανά 

υποψηφιότητα". 

 

5. Η καλή δημόσια διοίκηση: 

Ανώτερη και του καλύτερου 

Συντάγματος 

 

Η Δημόσια  Διοίκηση: Ένας 

αγέραστος πόρος. Εν προκειμέ-

νω, σχετικά απαρατήρητη 

πέρασε η σημαντικότατη 

μνημονιακή πρόβλεψη για 

θεσμοθέτηση θέσης μόνιμου 

γραμματέα στο υπουργείο 

Οικονομικών. Οι πολιτικοί 

έρχονται και παρέρχονται. Οι 

μόνιμοι γενικοί διευθυντές και 

γενικοί γραμματείς της δημόσι-

ας διοίκησης θα μπορούσαν να 

περιορίσουν τις εξαρτήσεις, να 

σχεδιάζουν και να δρουν 

Η ΑΡΕΤΗ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ & ΑΝΕΦΙΚΤΗ. ΑΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ & ΠΕΡΙΤΤΗ. ΠΩΣ; (ΙΙ)**  

ράς για ακίνητα 

(Benchmarks), έτσι ώστε να 

αναπτυχθούν νέα χρηματοπι-

στωτικά προϊόντα για αντι-

στάθμιση κινδύνου (Hedging) 

στην αγορά κατοικίας (δεν 

πρόκειται για κερδοσκοπία). 

Φορολογικά κίνητρα σε 

όσες τράπεζες προχωρήσουν 

στη διαγραφή του Negative 

Equity σε στεγαστικά δάνεια 

που έχουν ήδη εκταμιεύσει, 

ώστε να μπορέσουν να ανα-

χρηματοδοτήσουν ευκολότε-

ρα την αγορά κατοικιών. 

Εργολήπτες 

Δυνατότητα, μέσω του ΕΤΕΑΝ, 

το κράτος να παρέχει εγγυήσεις 

στις τράπεζες για προεξόφληση 

λογαριασμών πιστοποιημένων 

εργασιών από δημόσια έργα 

(σήμερα οι τράπεζες ζητούν 

εξασφάλιση σε ακίνητα). 

Βιοτέχνες 

Δημιουργία Ινστιτούτου (Think 

Tank) με σκοπό τη διοργάνωση 

σεμιναρίων και εργαστηρίων 

επιμόρφωσης των βιοτεχνών σε 

εξειδικευμένους τομείς, όπως 

είναι η αγορά ειδών πολυτελεί-

ας, προϊόντων για καταναλωτές 

της τρίτης ηλικίας. 

http://www.capital.gr
http://www.capital.gr/news.asp?id=1437595
http://www.capital.gr/news.asp?id=1437595


 ανέλαβε τις εργασίες 

ανακατασκευής του πρατηρίου 

υγρών καυσίμων της 

JUGOPETROL AD KOTOR στο 

Ocinici του Μαυροβουνίου 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

 ανέλαβε την 

Ανασυγκρότηση και 

Αποκατάσταση  των κτιρίων του 

Aleksandar’s Shaft στο Senjski 

Rudnik, ένα έργο της 

Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

Σερβία 
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Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ  

 

 ανέλαβε την κατασκευή 

(Δωρεά της Φιλόπτωχου 

Αδελφότητας Ανδρών 

Θεσσαλονίκης) του Μονώροφου 

Κτιρίου Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων του 

Κοινωφελούς Σωματείου της 

Χριστιανικής Αδελφότητας 

Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ) στο 

Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης 

 ανέλαβε τις εργασίες 

εκσυγχρονισμού του 

καταστήματος της LIDL στην 

Αλεξάνδρεια Ημαθίας 
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ελπίζουμε σε ένα ενάρετο 

κρατικό μονοπώλιο, μήπως θα 

έπρεπε να αφήσουμε το 

παιχνίδι σε πολλές ιδιοτελείς 

εταιρείες; Μήπως αντί να 

αναζητούμε τη κοινωνία της 

διάχυτης αρετής να αφήσουμε 

τις ιδιοτέλειες των ανθρώπων 

να ανταγωνιστούν; 

 

Με άλλα λόγια, μήπως θα 

πρέπει να αφήσουμε ανενόχλη-

τα τα ιδιωτικά ελαττώματα των 

ανθρώπων να παράγουν 

δημόσιο όφελος: "Private vices, 

Public benefits". 

Ένας δήθεν προστατευτισμός 

που όμως ποτέ δεν λειτούργησε 

επ΄ ωφελεία του συνόλου και 

του υγιούς ανταγωνισμού. Το 

αντίθετο. 

 

Η θεσμική θωράκιση λοιπόν 

πρέπει να συμπεριλάβει και τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού. 

Δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει 

κανείς, εν προκειμένω, με τις 

παρακάτω απόψεις γνωστού 

φιλελεύθερου δημοσιογράφου: 

Αντί να οραματιζόμαστε την 

ιδανική, χωρίς συμφέροντα 

κοινωνία, μήπως θα πρέπει να 

ελπίζουμε στη λειτουργία 

πολλαπλών αλλά αντικρουόμε-

νων συμφερόντων; Αντί να 

μακροπρόθεσμα, να προσδί-

δουν συνέχεια και συνέπεια στο 

κράτος, να εκπαιδεύουν τις 

νεότερες γενιές δημοσίων 

υπαλλήλων, να εμπνέουν 

πνεύμα μονάδος και να 

προσδίδουν υπόσταση στη 

Δημόσια Διοίκηση. 

 

6. "Private vices, Public 

benefits" 

 

O Μάντβιλ από τον 18ο αιώνα 

στο έργο του "Ο μύθος των 

μελισσών" υπέδειξε πως οι 

ανθρώπινες ατομικές διαστρο-

φές, εμπάθειες, μεγαλομανίες, 

φιλοπρωτίες και η απληστία 

πάνω απ΄ όλα θεμελιώνουν τη 

συλλογική ευημερία. Κινητήριες 

δυνάμεις της ζωής, που 

προχωρούν, που κινούν τον 

κόσμο. Έτσι ώστε και ο ακραιφ-

νέστερος φιλελευθερισμός να 

δικαιώνεται, μέσα από τα 

συλλογικά δώρα που προσφέρει 

στο σύνολο. 

 

Με όλες τις επιφυλάξεις που 

μπορεί να εκφράσει κανείς -και 

εγώ - στις παραπάνω απόψεις, 

ένα είναι βέβαιο, ότι ο ανταγω-

νισμός ποτέ δεν δούλεψε στη 

Ελλάδα. Μονοπώλια, διαπλοκή, 

κλειστά επαγγέλματα, καρτέλ, 

κρατικοί προμηθευτές, ανίερες 

συμφωνίες εντοπίζονται ακόμα 

και "δια γυμνού οφθαλμού". 
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