1

2

3

Ποιοι είμαστε
Διοικητικό Συμβούλιο

Επίτιμος Πρόεδρος
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
Πρόεδρος
Ιωάννης- Αλέξιος Ζέπος
Αντιπρόεδροι
Παναγιώτης Πικραμμένος
Νίκος Φραγκάκης
Γεν. Γραμματέας
Σπύρος Φραγκούλης
Ειδικός Γραμματέας
Γιώργος Βεϊνόγλου
Ταμίας
Ιωάννης Σουφλής
Aναπληρωτής Ταμίας
Στάθης Λοϊζος
Υπεύθ.Δημ. Σχέσεων
Λ. Παναγιωτοπούλου
Μέλη:
Στέφανος Γερουλάνος
Λήδα Κοντογιάννη
Σταύρος Λιβαδάς
Γρηγόρης Πελεκάνος
Γιώργος Πίττας
Βασίλης Ράπανος
Ίων Σιώτης

Από την αρχή της ίδρυσής της, εδώ και 30 και πλέον χρόνια, η «Κίνηση
Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία» (Κ.Π.) λειτούργησε ως ένας εθελοντικός, μη
κερδοσκοπικός, μη πολιτικός φορέας που συστέγασε ανθρώπους
διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων και αφετηριών που είχαν όμως έναν
κοινό σκοπό: την αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας χωρίς πολιτικές
αγκυλώσεις και παρωπίδες και τη δραστηριοποίηση της Κοινωνίας Πολιτών.
Ο Λεωνίδας Κύρκος, συμβολική φιγούρα της αριστεράς και ο Μιχάλης
Ράπτης/Πάμπλο, ηγετική φυσιογνωμία του τροτσκιστικού κινήματος στην
Ελλάδα συστρατεύθηκαν κάτω από το κοινό όραμα της Κ.Π. με τον Θεόδωρο
Παπαλεξόπουλο επί σειρά ετών Πρόεδρο του ΣΕΒ, αλλά και τον Στέφανο
Ματθία, πρώην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Πανεπιστημιακοί, όπως
ο Φάιδων Βεγλερής και ο Ηλίας Κατσούλης, διπλωμάτες, όπως ο Κώστας και
ο Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος αλλά και άτομα του πρώιμου ακτιβισμού, όπως
ο Ρούσσος Κούνδουρος λειτούργησαν κάτω από την επιθυμία της διιδεολογικής προσέγγισης
Η Κ.Π. εξακολουθεί να λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια ως μια από τις ελάχιστες
ελληνικές ΜΚΟ, που λειτουργούν με σκοπό τη διαμόρφωση θεσμικών
παρεμβάσεων για την καθιέρωση νέων αντιλήψεων και νοοτροπιών. Ο ρόλος
της στην Ελλάδα του απόηχου της κρίσης και των απαιτούμενων
μεταρρυθμίσεων είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος αφού με την
αξιοπιστία της όλα αυτά τα χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη έγκριτων
προσώπων που συνεργάζονται μαζί της για την κατάθεση λύσεων ευρύτερης
κοινωνικής αποδοχής. Σήμερα, τα μέλη της Κ.Π. διατυπώνουν θέσεις και
προτάσεις ρεαλιστικές και αποτελεσματικές, συμβάλλοντας στην υλοποίησή
τους, προκειμένου να αποκτήσει η Ελλάδα την αποτελεσματικότητα του
κράτους και τη στάθμη της κοινωνικής ζωής που επιθυμεί και της αξίζει.
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Επικοινωνία των Θέσεών μας
Όλες οι προτάσεις και οι θέσεις της Κ.Π. γίνονται ευρύτερα γνωστές με δελτία τύπου,
παρεμβάσεις, ηλεκτρονικές καταχωρίσεις, έντυπα και φυλλάδια, τα Δελτία της και τις
ηλεκτρονικές εκδόσεις της (www.kinisipoliton.gr)
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Τομείς Δράσεων της Κίνησης Πολιτών
Τομέας
Εθελοντισμός:

Νησίδες Ποιότητας:

Χάρτης Λογοδοσίας:

Ενδεικτικές Δράσεις Περασμένων Ετών
Ομιλίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε δημόσια λύκεια
υποβαθμισμένων περιοχών, εκπαίδευση Μοναχών ως εθελοντών
πυροσβεστών σε όλη την Ελλάδα, πρόγραμμα ενεργού περιπολίας και
οδικής ασφάλειας κ.α.
Μοναδική πρωτοβουλία της Κ.Π. η ανα διετία εντοπισμός και βράβευση
εθελοντικών ομάδων από όλη την επικράτεια, μη ευρύτερα γνωστών
για το αξιόλογο συλλογικό τους έργο. Η επιλογή των ομάδων προς
βράβευση γίνεται κατόπιν διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας,
υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους και αξιολόγησης των
διαγωνιζομένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, από Ελλανόδικο
Επιτροπή αποτελούμενη απο άτομα ευρέως αποδεκτά από την ελληνική
κοινωνία. Στα 19 χρόνια του Διαγωνισμού, έχουν βραβευθεί 75
εθελοντικές ομάδες, από συνολικά 742 δηλωθείσες υποψηφιότητες Ο
Διαγωνισμός αυτός αποτελεί θεσμό καταξιωμένο με επιστέγασμα την
επίδοση των βραβείων, από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Εφαρμογή από την Κ.Π. των αρχών του Διεθνούς Χάρτη Ελέγχου και
Λογοδοσίας των ΜΚΟ για διαφάνεια στα έργα, στα οικονομικά και
στην ορθή διακυβέρνηση. Συνεχής προσπάθεια προσαρμογής του
Χάρτη στα ελληνικά δεδομένα για την ανάδειξη και θεσμική κατοχύρωση
των ΜΚΟ που λειτουργούν εφαρμόζοντας τις αρχές του
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Τομείς Δράσεων της Κίνησης Πολιτών
Τομέας
ΔικαιοσύνηΑνθρώπινα
Δικαιώματα:

Ενδεικτικές Δράσεις Περασμένων Ετών
Συνεχής και έντονη δραστηριοποίηση μέσω συναντήσεων, εκδηλώσεων,
ημερίδων και εκδόσεων για θέματα πολυνομίας, κακονομίας, ανομίας,
κατάθεση προτάσεων για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη Δικαιοσύνη.
Μελέτη θεμάτων προνομίων/αυτοεξαίρεσης του Δημοσίου από την
εφαρμογή της νομοθεσίας που το ίδιο θεσπίζει, θέματα προσφύγων –
μειονοτήτων κ.α.

Δημόσια ΔιοίκησηΔημοκρατική
Διακυβέρνηση:

Προτάσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας,την αξιοποίηση του
εθνικού μας πλούτου, τις αποκρατικοποιήσεις, τη διοικητική μεταρρύθμιση
κ.α.

Ευρωπαϊκές και
Διεθνείς Σχέσεις:

Ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις με Έλληνες και ξένους ομιλητές και
συμμετέχοντες για τις απαιτούμενες αλλαγές στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη του σήμερα, για τα δικαιώματα των Ελλήνων Πολιτών ως
Ευρωπαίοι Πολίτες κ.α.
Χάραξη Οδικού Χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση, κατάθεση προτάσεων
για θέματα απεργιών, πανεπιστημιακού ασύλου κ.α.

Ανώτατη Εκπαίδευση:
Περιβάλλον:

Προστασία από τις δασικές πυρκαγιές και τους σεισμούς, προστασία και
ορθή διαχείριση των ελληνικών υδάτινων πόρων, προώθηση της έννοιας
της βιωσιμότητας κ.α.
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Τομείς Δράσεων της Κίνησης Πολιτών
Τομέας

Ενδεικτικές Δράσεις Περασμένων Ετών

Οικονομική Ανάπτυξη
και
Ανταγωνιστικότητα:

Εκδηλώσεις για την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια, τη διαρροή
και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, τη συσχέτιση
της διοικητικής μεταρρύθμισης με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,
τη συσχέτιση της δημοκρατίας, του λαϊκισμού και της οικονομικής
ανάπτυξης, το νέο ρόλο των κεντρικών τραπεζών, τις νέες ανισότητες,
κ.λπ.

Εξωτερική Πολιτική:

Εκδηλώσεις για τα διλήμματα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την
εξωτερική πολιτική, την ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας της χώρας,
κ.λπ.

Κοινωνική Ασφάλιση:

Εκδηλώσεις για την ανάπτυξη ενός συναινετικού συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης

Λαϊκισμός:

Εκδηλώσεις για τη σχέση του λαϊκισμού με τη δημοκρατία, την κοινωνία
πολιτών, την οικονομική ανάπτυξη, κ.λπ.

Μεταρρυθμίσεις:

Εκδηλώσεις για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, τις ευθύνες της
κοινωνίας για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων, κ.λπ.
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Τομείς Δράσεων της Κίνησης Πολιτών
Διαχρονικές Νησίδες Ποιότητας – Παλαιά Βουλή των Ελλήνων
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Στρατηγική Μελλοντικών Δράσεων της
Κίνησης Πολιτών (2018-2020)
(1)

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία»
έθεσε ως βασική της επιδίωξη την προώθηση αλλαγών σε θεσμικό και
νομοθετικό επίπεδο, που θα οδηγούσαν σε ένα πιο ευέλικτο και
αποτελεσματικό κράτος, μία πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, σε
μία πιο ανεκτική και δίκαιη κοινωνία. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τα
τελευταία χρόνια, η ελληνική κοινωνία και οικονομία παραμένουν
εγκλωβισμένες σε προκαταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις που εμποδίζουν
ακόμη και τις πιο εύλογες αλλαγές, που θα έχουν όφελος σε ευρέα στρώματα
της κοινωνίας μας. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μία αντίληψη απαξίωσης των
θεσμών και των δομών που στηρίζουν τη λειτουργία ενός ευνομούμενου
κράτους.
Η Κ.Π. θέτει ως σημαντική της προτεραιότητα να αναδείξει το θέμα αυτό, μέσα
από μία σειρά εκδηλώσεων υπό τον γενικό τίτλο «Εμπιστοσύνη στους
Θεσμούς και τις Δομές». Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σχετικές
με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, αλλά και με την 10η διοργάνωση
των Νησίδων Ποιότητας 2019, έτσι ώστε να δοθεί ένα βήμα εξέτασης και
προσδιορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την ουσιαστική
υποστήριξη της μελλοντικής πορείας της χώρας.
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Στρατηγική Μελλοντικών Δράσεων της
Κίνησης Πολιτών (2018-2020)
(2)

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Κ.Π. συνεργάζεται και θα εξακολουθήσει
να συνεργάζεται και με άλλους φορείς οι οποίοι έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες
ανησυχίες και βλέψεις.
Ο στόχος των εκδηλώσεων είναι να παρουσιασθούν οι σχετικοί
προβληματισμοί, οι επιτπώσεις από τις υφιστάμενες δυσλειτουργίας και οι
προτεινόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των φαινομένων υποβάθμισης
των θεσμών και των δομών ενός ευνομούμενου κράτους που λειτουργεί υπό
καθεστώς δημοκρατίας.
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Μελλοντικές Δράσεις της
Κίνησης Πολιτών (2018-2020)
Οι μελλοντικές δράσεις της Κ.Π., περιλαμβάνουν τα εξής:

Κύκλος: Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς και τις Δομές
• Φεβρουάριος 2018 – Θέμα: Ισότητα και Δικαιοσύνη

• Μάρτιος 2019 – Θέμα: Εμπιστοσύνη και Δημόσια Διοίκηση
• Απρίλιος 2019 –

Θέμα: Η Εμπιστοσύνη ως Παράγοντας Κοινωνικής
& Οικονομικής Ανάπτυξης

Πρόσθετες υπό διοργάνωση εκδηλώσεις:
• Φεβρουάριος 2019 – Εκδήλωση Γενικής Συνέλευσης
• Μάρτιος έως Νοέμβριος 2019 – Διαγωνισμός «Νησίδες Ποιότητας»
• Θέμα: Το Δημογραφικό Πρόβλημα – Επιπτώσεις και Προτάσεις Διαχείρισης
• Θέμα: Νέες Τεχνολογίες και Αγορά Εργασίας
• Θέμα: Αθήνα – Πανευρωπαϊκή Αναγνώριση για την Καινοτομία
• Θέμα: Τομέας Υγείας
• Θέμα: Τομέας Ασφάλειας – Εγκληματικότητας
• Θέμα: Τομέας Δικαιοσύνης
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Ο Τελικός Στόχος Είναι...
• Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

για να ενισχύσουμε την προσπάθεια για τις πολυ-επίπεδες απαιτούμενες
θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα στηρίξουν την ανάκαμψη της χώρας
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά.

• Να ενδυναμώσουμε απο κοινού με τους φορείς αυτούς την υποστήριξη

των προσπαθειών που θα οδηγήσουν στις αλλαγές που χρειάζεται η
ελληνική κοινωνία για την υπερπήδηση των εμποδίων που έθεσε η
πολύχρονη κρίση.

• Να προσπαθήσουμε να θέσουμε σε νέες βάσεις τη δημόσια συζήτηση

και αντιπαράθεση σε θέματα θεσμικών βελτιώσεων, με γνώμονα την
ανάπτυξη πρακτικών, εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών προτάσεων.
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Χορηγίες / Δωρεές για το Έργο της
Κίνησης Πολιτών
Για την επίτευξη όλων των δράσεων και στόχων, όπως παρουσιάσθηκαν, είναι ιδιαίτερα
σημαντική η χορηγία/δωρεά σας για :
√ τη διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων και συνεδρίων σχετικών με τη θεματολογία που ήδη
παρουσιάσθηκε,
√ τη λειτουργία της Κ.Π. ως παρόχου ιδεών εκσυγχρονισμού προς τη Δημόσια Διοίκηση και
τους Θεσμούς
√ το συντονιστικό έργο της Κ.Π. σχετικά με τη δικτύωση των ΜΚΟ
√ την προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης των εθελοντών και των ΜΚΟ
Η λειτουργία της Κ.Π. βασίζεται μόνο στις συνδρομές/
εισφορές των μελών της, καθώς και στις εκάστοτε
ευγενικές χορηγίες/δωρεές. Η είσοδος στις εκδηλώσεις
της είναι δωρεάν. Επιπλέον, προωθώντας τη διαφάνεια
και τη λογοδοσία, η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή
Κοινωνία, ελέγχεται από ανεξάρτητους ελεγκτές για τη
λειτουργία της σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες
χρηματοοικονομικού ελέγχου.
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Ποιά Μπορεί να Είναι η Συνεισφορά σας
Η χορηγία /δωρεά σας συμβάλει στη δυναμική παρουσία και λειτουργία της Κ.Π.

Χορηγικά Οφέλη
√ Έκπτωση από το φόρο εισοδήματος λόγω δωρεών, βάσει του άρθρο 9 του
νόμου 2238/94
√ Ανάρτηση λογοτύπου στην ιστοσελίδα www.kinisipoliton.gr και στη σελίδα της
στο facebook
√ Αναγραφή λογοτύπου σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό επιστολόχαρτό μας
(δυνατότητα αποστολής σε 5.000 ηλεκτρονικές διευθύνσεις)
√ Τοποθέτηση συνδέσμου του οργανισμού σας στο www.kinisipoliton.gr
√ Αναφορά του οργανισμού σας σε δημόσιες εκδηλώσεις παρουσία μεγάλου
αριθμού ακροατηρίου και σε γενικές συνελεύσεις
√ Αναφορά στα Δελτία Τύπου
√ Προώθηση από την Κ.Π. και άλλων εκδηλώσεων και δράσεών σας που
οργανώνονται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού
σας
√ Συζήτηση με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του οργανισμού σας για τον
καθορισμό του τρόπου προβολής του προγράμματος που χορηγείτε και που θα
ικανοποιεί το προφίλ του οργανισμού σας (π.χ. ανάρτηση banner ή διανομή
διαφημιστικού υλικού, εφόσον επιτρέπεται από τους κανονισμούς των
εγκατάστάσεων διενέργειας μίας εκδήλωσης).
√ Συζήτηση για τον καθορισμό ατζέντας εκδηλώσεων και δράσεων που θα
ικανοποιούν το προφίλ του οργανισμού σας
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