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Η Κίνηση Πολιτών προκειμένου να διατηρήσει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία της,
συντηρείται από τις εισφορές και τις συνδρομές των μελών της, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητά της. Η ετήσια συνδρομή για το έτος 2011 ανέρχεται στο
ποσό των 60€. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό αυτό στο λογαριασμό της Alpha Bank
362 - 002101 - 044373, στο ταχυδρομείο, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να μεριμνήσουμε για την είσπραξή του.

Η ευρωπαϊκή στήριξη &
το αναποτελεσματικό
ελληνικό κράτος

Ήρθε η εποχή
να (αντι)δράσουμε
Όλοι πια γνωρίζουμε ότι η Πατρίδα μας έχει μπροστά της δύσκολα χρόνια, δύσκολα

από κάθε άποψη. Ίσως όμως να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι λογικό να
περιμένουμε βοήθεια από την Ευρώπη χωρίς καν να αναρωτιόμαστε με ποιον τρόπο
μπορούμε να πείσουμε το μέσο Ευρωπαίο ψηφοφόρο να μην εναντιώνεται στη στήριξη
της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε να τον πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι απλά
«αγανακτισμένοι» αλλά βάζουμε κι εμείς «πλάτη» για να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας.

...για την Ελλάδα, τους Έλληνες, τη νέα γενιά

Μ

ε ποιούς τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε, εμείς οι ίδιοι, ο καθένας
χωριστά και όλοι μαζί, τί μπορούμε να
προτείνουμε ή/και να κάνουμε; Απέραντο το χάος του δημοσίου τομέα,
άρα και πάμπολλες οι δυνατότητες
βελτίωσης. Η Κίνηση Πολιτών παραθέτει μερικά παραδείγματα τομέων
και δράσεων όπου το Κράτος και ο δημόσιος τομέας εξακολουθούν, σήμερα ακόμη, να δυσλειτουργούν και μάλιστα κατά τρόπο απαράδεκτο. Θα περιγράψουμε τα
παραδείγματα αυτά, τεκμηριωμένα και πειστικά και θα τα προ-

βάλλουμε, ώσπου να συνειδητοποιήσουν οι αρμόδιοι ότι δεν
μπορούν να συνεχίσουν την παλιά τους τακτική, με άλλα λόγια
ώσπου να δεχθούν να τους βοηθήσουμε ειδάλλως θα εκτεθούν
οι ίδιοι δημόσια, ίσως και πανευρωπαϊκά...
Η τήρηση του Νόμου
Χάθηκε o μέσος δρόμος;
Βίαιες εκδηλώσεις που παραβαίνουν τον Νόμο, κουκουλοφόροι
που βιαιοπραγούν κρυπτόμενοι πίσω από την ανωνυμία, μη είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών, μη εφαρμογή του Νόμου ή/
και των αμετάκλητων αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων
μας από το ίδιο το Δημόσιο, συστημική αδυναμία απονομής Δι- 
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καιοσύνης, αυτοεξαίρεση του Κράτους από τους κανόνες που το
ίδιο επιβάλλει στους πολίτες, μόνιμο κακό παράδειγμα προνομίων και ασυλίας που προέρχεται από την πολιτική ηγεσία του
τόπου. Αυτά όλα δεν μπορούν πια να διορθωθούν χωρίς παρεμβάσεις συστηματικές και πιεστικές της Κοινωνίας των Πολιτών.
Μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα:
1 . Κρατικές Εγγυήσεις υπέρ Τρίτων
Σημερινό τους ύψος, κατ’ εκτίμηση, 80 δισ. €, από τα οποία αναμένεται να καταπέσουν τουλάχιστον τα σε βάρος του Δημοσίου!
Σε ποιούς έχουν χορηγηθεί αυτές οι κρατικές εγγυήσεις και με
ποια λογική; Ζητείται δημοσιοποίηση ! Επίσης ζητείται να μη χορηγηθεί άλλη κρατική εγγύηση χωρίς ειδική έγκριση της βουλής για κάθε περίπτωση.
2. Κρατικές Προμήθειες
Καιρός είναι να δοθεί τέλος στο παραμύθι της δήθεν εξυγίανσης
των Κρατικών Προμηθειών, αρχίζοντας με την άρση της μυστικότητας και ιδιαιτερότητας των παραγγελιών Εθνικής Άμυνας.
Γιατί να δικαιολογείται και να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία
για τη χλαίνη και το χιτώνιο, τα άρβυλα και το συσσίτιο, λες και
είναι μυστικά όπλα; Γιατί να μην εφαρμόζεται η διεθνώς γνωστή
μέθοδος του Συμφώνου Ακεραιότητας, όπως έχει ήδη προτείνει
και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς; Γιατί η βουλή να ασχολείται
μόνο με την έρευνα προμήθειας των υποβρυχίων και όχι και
των άλλων οπλικών συστημάτων; Είναι γνωστοί οι «διεθνείς
κανόνες του εμπορίου όπλων»... μόνο στη χώρα μας θέλουμε
δήθεν να τους αγνοούμε!
3. Δικαιοσύνη
Γιατί δεχόμαστε να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των αμετάκλητων αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων μας που ΔΕΝ
εκτελούνται; Γιατί δεχόμαστε να μας επιβάλλει συνεχώς πρόστιμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
για τη μη συμμόρφωση της Δικαιοσύνης μας στις αποφάσεις
του; Έτσι φθάσαμε στην τραγική για την Ελλάδα ομόφωνη
απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2010, με την οποία η πατρίδα
μας κατατάσσεται στις χώρες με «συστημική αδυναμία απονομής δικαιοσύνης» και της τάσσεται προθεσμία ενός έτους
για να συμμορφωθεί! Μέχρι πότε η Ελληνική Κοινωνία θα δέχεται σιωπηλά αυτό τον εξευτελισμό της χώρας;
Γιατί δεχόμαστε η Ελλάδα να υφίσταται δυσανάλογα μεγάλο
αριθμό παραπομπών στο Ευρωδικαστήριο από όλη την ΕΕ-27;
Σημειωτέον ότι το 40%, κατά προσέγγιση, των παραπομπών
αφορά σε θέματα περιβαλλοντικά...
Γιατί δεχόμαστε σιωπηρώς τις καταδίκες και τα πρόστιμα αυτά
που οφείλονται σε ανευθυνότητα ή αδιαφορία πολιτική ή/και
της δημόσιας διοίκησης; Απαιτούμε συμμόρφωση του ελληνικού κράτους στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών και των
Διεθνών Δικαστηρίων!
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Η Κίνηση Πολιτών σχεδιάζει να αναρτά, σε ειδική ιστοσελίδα, όλες τις νέες διεθνείς παραπομπές της χώρας μας, μαζί
με το αιτιολογικό της κάθε παραπομπής, τα στοιχεία των αρμοδίων ελληνικών αρχών καθώς και τα ονόματα των εκάστοτε Ελλήνων υπευθύνων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Α΄

Το ΚΡΑΤΟΣ που ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ και ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΙ τον ΠΟΛΙΤΗ ...αντί
για ένα Κράτος «Εξυπηρέτησης του Πολίτη» που υπάρχει
μόνο κατ΄όνομα, ίσως και κατά πρόθεση, όμως όχι στην
πράξη! Συνεχή τα παράπονα, άπειρες οι καταγγελίες των
συμπολιτών μας για τη Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα για
το ΙΚΑ.
Μερικά συνοπτικά παραδείγματα:
 «Θέλω να προσθέσω και τη δική μου αγανάκτηση και διαμαρτυρία ... στους συλλόγους και τη Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ ...»
 «Οι ασθενείς αναμένουν μήνες για μια επίσκεψη, οι συμβασιούχοι γιατροί αναμένουν χρόνια τη μονιμοποίησή τους, οι
φαρμακευτικές εταιρίες εξυπηρετούνται άμεσα στα ραντεβού
τους, με τους γιατρούς».
 «Έρχεσαι και τους πληρώνεις στο ΙΚΑ για να σε βρίζουν».
 «Ο ασθενής είχε κλείσει ραντεβού αλλά ο γιατρός του ΙΚΑ
δεν παρουσιάστηκε ούτε με δυο ώρες καθυστέρηση. Διαμαρτυρόμενος, έφυγε κλείνοντας ραντεβού για άλλη μέρα. Όταν
ήρθε η σειρά του και τον αντίκρισε ο γιατρός, του πέταξε το βιβλιάριό του προτρέποντάς τον να πάει σε άλλο γιατρό, σαν να
ήταν ιδιοκτησία του το ΙΚΑ !!».
 «Ο γραφειοκρετινισμός, η διαπλοκή και η διαφθορά, δεν είναι μόνο τα εκάστοτε δημοσιευόμενα μεγάλα σκάνδαλα. Αυτό
είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από εκεί και κάτω ακολουθεί
και το Έλος της γραφειοκρατίας, αιτία κάθε κακοδαιμονίας στη
χώρα μας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Β΄
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ατελεύτητα τα παράπονα για το ΙΚΑ, όμως το χειρότερο: Το ίδιο
το κράτος δεν αυτο-εξαιρείται μόνο των κανόνων σωστής συμπεριφοράς που επιβάλλει στους πολίτες, αλλά αδιαφορεί για
τον Νόμο και ευθέως παρανομεί!
Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τον
περασμένο Ιούλιο για τις καθυστερημένες οφειλές στο ΙΚΑ.
Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε ότι, επί συνόλου 1,5 δισ. € (για την
ακρίβεια 1.440.068.818,69) σχεδόν τα 2/3 είναι οφειλές του
δημοσίου τομέα;
Ότι ο ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού)
οφείλει 203 εκατ. €, η Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (κατά
προσέγγιση) 17εκατ.; Ότι οι πιο μεγάλοι τομείς-χρεώστες στο ΙΚΑ
(μετά το ίδιο το Κράτος) είναι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι δήμοι,

ΤΟ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο & Κ Ο Ι Ν Ο Σ Ν Ο Υ Σ

Τώρα πρόσφατα τι διαβάσαμε: Η ΔΕΗ, με απόφαση
του Διοικητικού της Συμβουλίου της 27 Ιουλίου,
ενέκρινε την παρακράτηση 50 ευρώ το μήνα
«προς διευκόλυνση σε όσους εργαζόμενους
απέργησαν κατά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις του Ιουνίου!» Ο κοινός νους, όπως φαίνεται, έχει εκλείψει από το δημόσιο τομέα …

για να μην αναφέρουμε και τις
ΔΕΚΟ;
Μήπως δικαιολογείται η απορία για
ποιο λόγο δεν επιλαμβάνεται αυτής της
κατάστασης η Δικαιοσύνη; Γιατί δεν επεμβαίνει το Μαξίμου;
Τουλάχιστον να φανεί τώρα στους Κοινοτικούς
Εταίρους μας ότι χαράσσουμε νέα πορεία, ότι αλλάξαμε
ρότα…
Και μήπως αυτό συμβάλει και στην έναρξη αποκατάστασης
της εμπιστοσύνης του Έλληνα Πολίτη στο δικό του το κράτος!

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Γ΄

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
Πρόσφατα ξανατέθηκε, για πολλοστή φορά,. το θέμα της νομιμοποίησης των
αυθαιρέτων. Δύσκολη η εύρεση λύσης, πόσο μάλλον λύσης δίκαιης (που να μην αδικεί τους νομιμόφρονες) αλλά και αποτελεσματικής, που να μην ενθαρρύνει τη μελλοντική
επανάληψη του αδικήματος.
Αλήθεια, όμως, διαβάσαμε ποτέ σκέψεις πρακτικές για τη μη επανάληψη στο μέλλον του
όλου προβλήματος των αυθαιρέτων και των καταπατήσεων; Είναι σαφές ότι βασικά υπεύθυνες είναι οι διάφορες πολεοδομικές υπηρεσίες που είτε αδιαφορούν για το πρόβλημα είτε και
το ανέχονται συνειδητά... Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταγγελθεί κατά καιρούς από πολιτικούς όλων
των παρατάξεων. Για ποιο λόγο όμως δεν έχουν ποτέ συζητηθεί σοβαρά η πρόληψη των φαινομένων των
αυθαιρεσιών, η ουσιαστική νομοθετική και οργανωτική αναδιοργάνωση και εκκαθάριση της πολεοδομίας;
Μήπως να αρχίσουμε από την έρευνα με ποιους τρόπους έχουν αντιμετωπίσει οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αυτό το θέμα;
Και μήπως ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε ως Κράτος και να αποκτήσουμε, επιτέλους, εθνικό κτηματολόγιο, όπως όλες οι άλλες
σύγχρονες χώρες;

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Δ΄

ΑΠΕΡΓΙΑ: Χρήση ή κατάχρηση;
Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες του πλανήτη είναι σεβαστό και νομικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα της απεργίας. Το δικό μας
Σύνταγμα αναφέρει ρητώς στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ότι: «Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις ...».
Αντιπαρερχόμαστε επί του παρόντος το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 22, παράγραφος 1, του Συντάγματος «η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος...». (Αλήθεια, πόσο συχνά βλέπουμε το Κράτος να ασκεί αυτό το καθήκον του;…).
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Το δικαίωμα της απεργίας, ωστόσο, δηλαδή της αποχής από την
εκτέλεση εργασίας, σε όλο το κόσμο συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος – μεροκάματου). Το αντίθετο θα ήταν κάπως αστείο:
Δεν δουλεύω αλλά εισπράττω… Θα ήταν μια μορφή παρότρυνσης για μόνιμη αποχή από τη δουλειά… μέχρι που να πτωχεύσει
ο εργοδότης!
Να όμως που η χώρα μας αποτελεί πάλι εξαίρεση του διεθνούς
κανόνα. Κατά το παρελθόν, στο δημόσιο τομέα βέβαια, είτε «λησμονήθηκε» η περικοπή των αποδοχών της απεργίας είτε έγινε
εκ των υστέρων σχετική διαπραγμάτευση με το σωματείο και καταβλήθηκαν αναδρομικά τα μεροκάματα που είχαν κοπεί.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Ε΄
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ = Γραφειοκρατία =
«α» στερητικό!
(Αδιαφορία, Αναβλητικότητα, Ασυνέπεια, Αναξιοπιστία, Αρνητικότητα κ.λπ.).
Κλείνουμε το Κεφάλαιο της Δημόσιας Διοίκησης με ένα επίκαιρο,
ζωντανό και τεκμηριωμένο παράδειγμα, του εξαετούς ιστορικού
της αδειοδότησης ενός ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.
Πριν από λίγα χρόνια, το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε σε κάποιο Δήμο του Νομού Αττικής μια έκταση 20 στρεμμάτων για τη
δημιουργία Κοιμητηρίου, λόγω κορεσμού του υπάρχοντος.
Από τις 20 εγκρίσεις, άδειες και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται
κατά νόμο, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει τις 19 που αφορούν επιτρο-

πές καταλληλότητας και εγκρίσεις μελετών (γεωλογικών και
υδρογεωλογικών κ.λπ.).
Ο Δήμος έχει επίσης καταθέσει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση και έναρξη εργασιών.
Επί τρία χρόνια αυτή η ΜΠΕ δεν έχει εγκριθεί γιατί πρέπει η υπηρεσία Διεύθυνσης Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού
(ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να γνωμοδοτήσει ότι ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως ειδικής χρήσης…
Ο Οργανισμός Αθήνας (ΟΡΣΑ) του ΥΠΕΚΑ, αν και έχει εγγράφως
συμφωνήσει με τη θέση του Κοιμητηρίου, δεν έχει ακόμη προβεί
στον επίσημο χαρακτηρισμό, διότι πρέπει να αλλάξει το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), το οποίο θα γίνει μετά το Ρυθμιστικό
της Αθήνας.
Η έγγραφη γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ ωστόσο δεν αρκεί στη ΔΟΚΚ,
αν και είναι αμφότερες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ …
Έχουν ήδη περάσει συνολικά έξι χρόνια, αλλά για να χαρακτηρισθεί μια περιοχή 20 στρεμμάτων ως «ειδική χρήση» για κοινωνική δράση, απαιτείται να εγκριθούν οι χρήσεις γης στη γενικότερη περιοχή εκτάσεως 40 τ. χιλμ.!
Και θέτουμε το ερώτημα: Αληθινά θέλουμε να προσελκύσουμε
ξένες επενδύσεις σε μια χώρα, όταν έξι χρόνια δεν αρκούν για
την αδειοδότηση δημοτικού νεκροταφείου, για το οποίο το ίδιο
το Δημόσιο έχει παραχωρήσει τη γη; Μήπως ήρθε η ώρα να σοβαρευθεί η Δημόσια Διοίκηση; 

Ακούμε συχνά την επιφύλαξη :
«Ωραία αυτά που μας λέτε, αλλά πώς μπορώ εγώ να τα αλλάξω ή απλά να συμβάλω στον
εκσυγχρονισμό των αντιλήψεων και των θεσμών;». Η απάντηση της Κίνησης Πολιτών σ΄αυτή
την αυτονόητη απορία είναι εξίσου αυτονόητη:
Με συλλογικό έργο, πόσο μάλλον με τη συνεργασία διαφόρων ΜΚΟ και οργανισμών που
συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες και επιθυμούν και εκείνοι να συμβάλουν στην εξυγίανση.
Τέτοιοι οργανισμοί είναι πολυάριθμοι: ΜΚΟ, διάφοροι σύλλογοι επαγγελματικοί, ομάδες δικαστών ή καθηγητών ΑΕΙ, ιδρύματα όπως το ΕΛΙΑΜΕΠ και το ΙΟΒΕ, ακόμη και οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου όπως το
ΣΟΛ, ορισμένα «Ελληνο-αλλοδαπά» Επιμελητήρια κ.λπ..
Εάν, αφενός, ενώσουμε, κατά περίπτωση, τις δυνάμεις μας για τη συστηματική παρακολούθηση κάποιων τομέων του Δημοσίου και αναλάβουμε να καταγράψουμε τις ελλείψεις, αδικαιολόγητες, καθυστερήσεις, παραβάσεις κλπ.
Εάν, αφετέρου, οι καταγγελίες μας συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές, που θα απευθύνονται τόσο στους αρμόδιους και υπεύθυνους όσο και στο ευρύ κοινό, έχουμε κάθε λόγο
να ελπίζουμε αλλά και να πιστεύουμε ότι κάτι θα αρχίσει να αλλάζει προς το καλύτερο.
Αλλά και οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας θα χαιρετίσουν και θα ενθαρρύνουν αυτή τη δράση.
Ας μη ζητάμε εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις. Να κάνουμε το καθήκον μας, που είναι και προς το γενικότερο συμφέρον, με τη βεβαιότητα ότι συμβάλλουμε στον αγώνα για τον εκσυγχρονισμό και την ανάκαμψη.
Με ανάλογες σκέψεις και προθέσεις, η Κίνηση Πολιτών έλαβε πολύ πρόσφατα την πρωτοβουλία σύστασης
ειδικής ομάδας για τις «Αποκρατικοποιήσεις των 50 δισ. ευρώ» που ζήτησε η Τρόϊκα. Το σχετικό υπόμνημα
υπεβλήθη αρμοδίως και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε συμβάλει κατ΄αυτό τον τρόπο στην επιτυχία του
έργου του υπό ίδρυση νέου ειδικού οργανισμού.
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Ανοιχτή Κοινωνία

Μια πρωτοβουλία…
για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου

(Συνοδευτική Επιστολή προς τους αρμοδίους Υπουργούς)

Η

Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, σαν ενεργοποιημένο μέλος της Κοινωνίας
μας, θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει, όπου και όσο μπορεί, στην ανόρθωση και
τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Πιστεύει ακόμη ότι «οι αποκρατικοποιήσεις των 50
δισ. ευρώ», ανεξάρτητα και από τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, επιβάλλονται
για λόγους σχετικούς με την ορθολογική εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου, την αειφόρο
ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας. Επιβάλλονται άλλωστε και για τον αναγκαίο
υπό τις σημερινές περιστάσεις περιορισμό του δημόσιου χρέους. Σημειώνουμε ότι ανάλογες
πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, τα μέλη της Κίνησης Πολιτών, μαζί με μερικούς διακεκριμένους επιστήμονες και επιχειρηματίες
του ιδιωτικού τομέα, συνεργάστηκαν για να καταρτίσουν και να υποβάλουν αρμοδίως
συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης μερικών περιουσιακών στοιχείων του κράτους, που, σήμερα
λίγο-ως-πολύ, παραμένουν αχρησιμοποίητα ή ανεκμετάλλευτα.
Επισυνάπτουμε το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής. Το θέμα που μας απασχόλησε, βέβαια,
δεν ήταν μόνο το αντικείμενο της κάθε αξιοποίησης αλλά και οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η
ταχύτητα εφαρμογής της. Το υπόμνημα αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση και σας το στέλνουμε με
την προσδοκία ότι περιέχει σκέψεις προς νέες χρήσιμες κατευθύνσεις, πέραν των όσων έχουν ήδη
ανακοινωθεί ή/και δρομολογηθεί.
Το ζητούμενο δεν είναι τόσο η πώληση, για λόγους ταμειακούς του Δημοσίου, κάποιου ποσοστού
συμμετοχής σε κρατική επιχείρηση – περίπτωση που κατά κανόνα δεν προκαλεί επιχειρηματικό
ενδιαφέρον, πόσο μάλλον όταν το κράτος θέλει να διατηρήσει το μάνατζμεντ της Εταιρίας.
Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της επενδυτικής δράσης προς όφελος της οικονομίας, της
απασχόλησης και των εξαγωγών.
Θεωρούμε ακόμη ότι η παρούσα πρωτοβουλία μιας ομάδας από την κοινωνία πολιτών, εφόσον
υιοθετηθεί αρμοδίως και εφαρμοσθεί έστω και μερικώς, θα έχει ευνοϊκό αντίκτυπο μεταξύ των
εταίρων μας στην Ε.Ε. και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Ίσως έτσι συμβάλει και στην αποκατάσταση
της τραυματισμένης εμπιστοσύνης της κοινωνίας μας στο μέλλον της χώρας μας.
.......................................

Η επιστολή υπεγράφη από τους: Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο και Στέφανο Γερουλάνο,
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Κίνησης Πολιτών, αντίστοιχα.
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Μί α
ορθολογική
διαχείριση
& αξιοποίηση
Αποκρατικοποιήσεις
Η κινηση πολιτων προτείνει

…της δημόσιας περιουσίας
Η πρότασή μας αφορά κατά κύριο λόγο την αξιοποίηση αδρανούντων περιουσιακών
στοιχείων του Δημοσίου για επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αλλά και
πολυετείς εκμισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου, στη λήξη των οποίων θα επανέλθουν
τα ακίνητα στο Δημόσιο μαζί με τις όποιες εγκαταστάσεις θα έχουν κατασκευασθεί.

Ε

ίναι σαφές πως οι αποκρατικοποιήσεις:
α) χρειάζονται, για να μειωθεί το τεράστιο
(και ακόμη αυξανόμενο) εξωτερικό χρέος
της Ελλάδας, β) χρειάζονται για να απαλλαγούμε από μερικές μαύρες τρύπες που
δημιουργούν ακόμα και τώρα πρόσθετες
ζημιές, γ) χρειάζονται για να προκαλέσουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες και δ) φυσικά συμφέρουν άμεσα τον
κάθε Έλληνα πολίτη και φορολογούμενο και γενικά τον
τόπο μας. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες
και ευκαιρίες, δεν συζητείται φυσικά ξεπούλημα, πόσο
μάλλον απώλεια κυριαρχίας. Πέραν των αποκρατικοποιήσεων κρίνουμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι για την ανάκαμψη της οικονομίας, την καταπολέμηση της ανεργίας
και την ενίσχυση των εσόδων του κράτους, χρειάζεται παράλληλα και η άμεση προώθηση ρυθμίσεων για την απεμπλοκή των από ετών «μπλοκαρισμένων» στα γρανάζια
της δημόσιας διοίκησης σοβαρών επενδυτικών σχεδίων.
Τέλος, επειδή το Δημόσιο έχει κατά κανόνα ζημιογόνο επιχειρηματική δράση και δεν είναι σε θέση να λειτουργεί
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ως σωστός και επιτυχημένος επιχειρηματίας, καταφεύγει
- συχνά αδικαιολόγητα - σε μονοπωλιακά καθεστώτα, σε
βάρος της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Καλύπτει,
βέβαια, τις οικονομικές ζημίες αυτών των επιχειρήσεων,
αυξάνοντας συνεχώς αντίστοιχα το δημόσιο χρέος. Γι’ αυτούς τους λόγους, προτείνεται να συμφωνηθεί από τώρα
ότι αργότερα (τώρα δεν έχουμε τη χρονική άνεση για συζητήσεις) θα διεξαχθεί δημόσια συζήτηση για το μελλοντικό
καθεστώς όσων ΔΕΚΟ και λοιπών κρατικών επιχειρήσεων
παραμείνουν στη σημερινή τους μορφή. Θα πρέπει κάποτε
να αποφασισθεί ποιες ΔΕΚΟ πρέπει - αλλά και είναι προς
το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου - να παραμείνουν
υπό τον έλεγχο του κράτους και ποιες ΟΧΙ.
Η πρόταση της Ανοιχτής Κοινωνίας

Για να πείσουμε τους «μήπω συμφωνούντες» ότι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου –
κατά πρώτο λόγο των αδρανούντων και των ζημιογόνων
– είναι προς το γενικότερο συμφέρον του συνόλου των
Ελλήνων, το πρώτο ζητούμενο σήμερα είναι να υποβληθούν προτάσεις ρεαλιστικές και αποτελεσματικές που να

μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται «άμεσα» και να
αποδώσουν σύντομα. Αυτές οι προτάσεις, άλλωστε, σίγουρα θα ακουστούν ευνοϊκά και από τους αλλοδαπούς
δανειστές της χώρας. Δεδομένου ότι, ζητούμενη είναι
και η ανάκαμψη της Οικονομίας μας, τόσο για τη στήριξη των εσόδων του Κράτους όσο και για την ενίσχυση της
απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
προτείνουμε τους εξής βασικούς τομείς δράσης:
 Διάθεση κινητών
 Αξιοποίηση ακινήτων και ορυκτού πλούτου
 Απαλλαγή από κρατικές επιχειρήσεις
Τέλος, για να πεισθούν οι αρμόδιοι για τις απεριόριστες
δυνατότητές τους να στηρίξουν την Οικονομία, παραθέτουμε κατωτέρω μερικές πολιτικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν
δραστικά στην επίτευξη των στόχων και της επιθυμητής
ανάκαμψης, όπως:
 η σύσταση αυτόνομου και υπεύθυνου οργανισμού
αποκρατικοποιήσεων
 η επαναφορά του «θεσμού της επιφάνειας» (βλ.
σελ. 10)
 η αύξηση εσόδων από την ανάπτυξη παραθεριστικής
κατοικίας
 η αναθεώρηση της νομοθεσίας (βλ. πιο κάτω Κεφάλαιο Ε)
Συγκεκριμενοποίηση προτάσεων
(Πέραν των ήδη επίσημα ανακοινωθέντων): Είναι πολλά
τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο Δημόσιο και
παραμένουν αναξιοποίητα, συνήθως για τους γνωστούς
λόγους δυσλειτουργίας του. Τέτοια είναι (ενδεικτικά):
Α) ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Το εργοστάσιο ΦΙΞ στο Κέντρο της Αθήνας (ανήκει στο
Αττικό Μετρό).
 Τα Ολυμπιακά συγκροτήματα.
 Οι πάμπολλες μη λειτουργούσες παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο
των κρατικών τραπεζών.
 Τα διάφορα στρατόπεδα που βρίσκονται εντός των ορίων
οικισμών, πόσο μάλλον όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Β) ΚΙΝΗΤΑ
 Αεροσκάφη Α 340 προς εκποίηση (πρώην Ο.Α.)
 Προσομοιωτές Πτήσης προς εκποίηση (πρώην Ο.Α.)
 Εμπορικά σκάφη – υπό κατάσχεση

Γ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΕΚΟ κ.λπ.)
Προκειμένου να μην εμπλακεί η Κυβέρνηση σε ατέρμονες
συζητήσεις στην παρούσα φάση η οποία επιτάσσει άμεσες
ενέργειες, προτείνουμε να καθορισθούν από την Κυβέρνηση οι επιχειρήσεις που κρίνεται ότι είναι επιθυμητό να
συνεχίσει να τις εκμεταλλεύεται το Δημόσιο, έστω και με
ζημιά. Όλες οι άλλες να ιδιωτικοποιηθούν. Εάν κρίνεται
ότι μπορούν να προσφέρουν χρήσιμο έργο, είναι προφανές ότι θα εκποιηθούν ή και θα απορροφηθούν από ήδη
λειτουργούσες ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ. οι κρατικές βιομηχανίες οχημάτων, πολεμικών ειδών κ.λπ.). Άλλως να
κλείσουν. Προορισμός του κράτους δεν είναι να κάνει τον
επιχειρηματία και μάλιστα με αυτοεξαίρεσή του από τους
κανόνες που ισχύουν για όλη την αγορά (όπως δυστυχώς
συμβαίνει π.χ. με τις ΔΕΚΟ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση).
Αντίθετα, έργο του κράτους είναι να θέτει τους κανόνες
συμπεριφοράς και λειτουργίας για όλους αλλά πρώτο το
ίδιο να τους εφαρμόζει και να εξασφαλίζει την πιστή τήρησή τους γενικά.
Δ) ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Είναι αδιανόητο παρά την αλματώδη αύξηση της τιμής
του χρυσού, να μην έχουν ακόμη εκδοθεί, μετά από τόσα
χρόνια, οι άδειες για την επένδυση και αξιοποίηση των
αποθεμάτων χρυσού στις τρεις γνωστές περιοχές, την
Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και τις δύο περιοχές της Θράκης.
Υπάρχουν πολλά και γνωστά κοιτάσματα διαφόρων ορυκτών, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα, ενώ θα
μπορούσαν να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.
Στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου εμπίπτει και η
διαδικασία επίσπευσης των διαγωνισμών για την παραχώρηση πεδίων για έρευνες υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η υποκατάσταση μέρους των εισαγωγών μας σε καύσιμα θα
ανακουφίσει σοβαρά την εθνική οικονομία.
Ε) ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Εδώ βρίσκονται οι μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης
αλλά και οι σοβαρές ασάφειες και αδυναμίες της ελληνικής νομοθεσίας, πολεοδομικής, χωροταξικής, δασικής, ακόμη και αρχαιολογικής. Παρ’ όλο που έχει ήδη
επίσημα ανακοινωθεί η πρόθεση σύστασης Εθνικού
Χαρτοφυλακίου Γης, δεν πρέπει αυτό να θεωρείται εφικτό μέσα στα πιεστικά χρονικά πλαίσια που επιβάλλουν
οι συμφωνίες με τους πιστωτές μας και αυτό λόγω των
πολλών και σοβαρών νομικής φύσεως εμποδίων που
παρουσιάζονται. Τέτοια είναι οι ασάφειες πολεοδομικής,
δασικής και αρχαιολογικής φύσεως, χωροταξίας και
συντελεστών δόμησης και τα κενά για τις καταπατήσεις
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και τις «παραχωρήσεις» και την παραθεριστική κατοικία
κ.ο.κ. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εμπόδια μπορούν να
παρακαμφθούν με την μέθοδο της πολυετούς εκμίσθωσης αντί της πώλησης. Πριν να προχωρήσουμε ωστόσο
στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου και επειδή τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι πολλά και σοβαρά,
επιθυμούμε πρώτα να υποβάλουμε δύο προτάσεις - μία
οργανωτικής και μία θεσμικής φύσεως:

α)

Οργανωτικά: απαιτείται η ίδρυση ειδικού φορέα
για την αξιοποίηση ή/και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, καθώς και για τη διαμόρφωση ελκυστικών προτάσεων για την προσέλευση
αξιόλογων επενδυτών. Η σκέψη αυτή έχει ήδη επίσημα
ανακοινωθεί, έχουν επίσης μνημονευθεί και άλλα προηγούμενα όπως της TREUHAND κατά την ενοποίηση των
δύο Γερμανιών προ εικοσαετίας. Φρονούμε ότι για την
αποφυγή αστοχιών, που θα προκύψουν από τη φύση του
έργου, αλλά και για την πληρέστερη και πειστική διαφάνεια του όλου εγχειρήματος, καλό θα ήταν να μετέχουν
του νέου φορέα και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.
Ακόμη, δεδομένου ότι το θέμα της ρευστότητας και οικονομίας θα γίνει πιθανώς κρίσιμο κατά το προσεχές μέλλον, καλό θα ήταν να μετέχει του φορέα και εκπρόσωπος
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Βασικό ζητούμενο απ’
τον νέο φορέα, πέραν της ικανότητας και της ταχύτητας
αποτελεσματικής δράσης, είναι να εμπνεύσει αξιοπιστία
και εμπιστοσύνη προς πάσα κατεύθυνση.

β)

Θεσμικά: η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου με τη μεταβίβασή τους σε ιδιώτες προσκρούει
συχνά σε νομικές δυσκολίες αλλά και σε ψυχολογικές
αντιδράσεις. Λύση υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις με την
επαναφορά του θεσμού της «επιφάνειας» για τα ακίνητα
του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.
Προϋπήρχε στο δίκαιό μας, μέχρι το 1946 και ισχύει στα
περισσότερα ευρωπαϊκά δίκαια. Χρησιμοποιείται ευρέως κυρίως στην Αγγλία γενικά αλλά και στην Ευρώπη για
ακίνητα του Δημοσίου για επενδύσεις κυρίως σε μεγάλα
δημόσια έργα (οδικούς άξονες, αεροδρόμια, λιμάνια,
μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα κ.ά.). Η «επιφάνεια»
όπως το λέει η λέξη, είναι εμπράγματο δικαίωμα χωριστής πλήρους κυριότητας της πάνω από το έδαφος ακίνητης ιδιοκτησίας, με χρονικό μόνο περιορισμό από το
νόμο (παλαιότερα ήταν μέχρι και 99 χρόνια). Το Δημόσιο
παραμένει κύριος του εδάφους, ο δε «επιφανειούχος»
κύριος των κτισμάτων (υπαρχόντων ή μελλόντων) μέχρι
την παρέλευση του συμβατικού χρόνου, οπότε το ακίνητο «επανέρχεται» στο Δημόσιο, προσαυξημένο με τα
υπερκείμενά του.
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Η «επιφάνεια», προκειμένου περί ιδιοκτησιών του Δημοσίου, αποφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, γιατί το αντάλλαγμα για την απόκτησή της είναι τίμημα ακινήτου, καταβαλλόμενο άμεσα και υποβαλλόμενο σε Φ.Μ.Α. Έχει δε και το
σημαντικό πολιτικό πλεονέκτημα ότι δεν «ξεπουλιέται» η
δημόσια γη. Για δε τους επενδυτές τα οικονομικά πλεονεκτήματα είναι ότι, αντίθετα με τους θεσμούς της πολυετούς
μίσθωσης ή παραχώρησης, αποκτούν ίδιο εμπράγματο δικαίωμα, μεταγραφόμενο, υποθηκευόμενο και συνεπώς
χρηματοδοτήσιμο. Σαν περιουσιακό στοιχείο της «επιφανειούχου» επιχείρησης, πέραν της δυνατότητας πώλησής
του, εμφανίζεται στον ισολογισμό, είναι δεκτικό απόσβεσης
και εισφέρεται σε είδος σε σύσταση εταιρίας.
Τα αξιοποιήσιμα ακίνητα του Δημοσίου
Παρόλο ότι οι δυνατότητες είναι κυριολεκτικά αναρίθμητες και θα ήταν καλό να ζητηθεί από κάθε Υπουργείο
ή άμεση καταγραφή των ακινήτων της αρμοδιότητάς του
που δεν αξιοποιούνται, ας προσπαθήσουμε να τα κατηγοριοποιήσουμε και να αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής:
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει στην ιδιοκτησία
του 11,5 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης που παραμένουν χέρσα και ανεκμετάλλευτα. Τα 4,5 εκατομμύρια
από αυτά είναι χαρακτηρισμένα ως καλλιεργήσιμα αλλά
δεν είναι καλλιεργούμενα.
Ερώτημα: Για ποιο λόγο να μην εκμισθωθούν ή διατεθούν σε αγρότες ή συνεταιρισμούς και να μην αυξηθούν
έτσι τόσο ο αγροτικός κλήρος όσο και η αγροτική μας παραγωγή;
- Σε διάφορα Υπουργεία υπάγονται τεράστιες εκτάσεις τουριστικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν και που ανήκουν
στις διάφορες εταιρίες (ΚΕΔ, ΕΤΑ, ΑΓΡΟΓΗ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ κλπ). Αυτών όλων των επιχειρήσεων εάν δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθεί σύντομα η συγχώνευση, τουλάχιστον
να γίνει ενιαία καταγραφή των κτημάτων τους, ώστε αυτά να
μπορούν να αξιοποιηθούν π.χ. από κοινού όπου είναι όμορα
(π.χ. περίπτωση Αφάντου, των ΚΕΔ και ΕΤΑ, στη Ρόδο).
Στον ήδη δημοσιευθέντα κατάλογο των άμεσα αξιοποιήσιμων ακινήτων της ΚΕΔ, θα μπορούσε να προστεθεί και η
εκποίηση των μικρών «ΞΕΝΙΑ» σε τοπικούς επαγγελματίες. Η κίνηση αυτή μάλιστα θα μπορούσε να δώσει ώθηση
και στον τουρισμό. Βέβαια θα πρέπει να υπάρξει προσοχή
στα οικόπεδα που αποκτήθηκαν από το Δημόσιο με απαλλοτρίωση εφόσον δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί οι όροι
της απαλλοτρίωσης. Προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί
και στις τεράστιες εκτάσεις των πιο πάνω εταιριών, πολλές από τις οποίες έχουν καταπατηθεί.
- Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαθέτει εκτάσεις 250.000

στρεμμάτων (Ταμείου Εθνικής Άμυνας, Ταμείου Εθνικού Στόλου,
Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας, ακίνητα αστικά και στην αλλοδαπή,
στρατόπεδα και ναυτικά οχυρά εγκαταλελειμμένα κ.ο.κ.).
Ανάλογος προβληματισμός μπορεί να αναπτυχθεί και για τα ακίνητα των άλλων Υπουργείων. Θέλουμε ωστόσο να επισημάνουμε μια ακόμη ιδιαιτερότητα του Δημοσίου των τελευταίων ετών:
Έχουν κτισθεί ή αξιοποιηθεί διάφορα μεγαλοπρεπή κτιριακά
συγκροτήματα ως σύγχρονα Υπουργεία, χωρίς όμως να εκποιηθούν ή να αξιοποιηθούν τα παλιά Υπουργικά κτίρια. Τέτοιες είναι,
εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι περιπτώσεις των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Παιδείας, Υγείας και άλλων.
Αναπόφευκτα ο φορολογούμενος πολίτης διερωτάται : Υπάρχει ουσιαστική δικαιολογία για τέτοια ανεκτικότητα σε τόσο
δύσκολη εποχή;
Στ’ Εκμίσθωση παραλιακών
εκτάσεων νήσων, νησίδων και βραχονησίδων
Πέραν του παλιού αεροδρομίου Ελληνικού, υπάρχουν πολλές
εκτάσεις των οποίων η αξιοποίηση προϋποθέτει και συνδυάζεται με μεγάλα έργα υποδομής. Παράδειγμα η περιοχή από
το Φαληρικό Δέλτα μέχρι το σταθμό ΗΣΑΠ στο Νέο Φάληρο της
οποίας η έκταση, με κατάλληλες επιχωματώσεις μπορεί να
φτάσει τα 4.000 στρέμματα (Ελληνικό 5.500 στρέμματα) και
ακτογραμμή 4 χλμ. σε σύγκριση με τα περίπου 3,5 χλμ. του
Ελληνικού.
Η ακτή του Σαρωνικού, από το Φαληρικό όρμο μέχρι και την
Ανάβυσσο, μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει
την Κυανή Ακτή της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχει ακόμη η
δυνατότητα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου και Κέρκυρας κατά την μέθοδο που ακολουθήθηκε για το «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ομοίως προσφέρεται ο χώρος των πρώην αλυκών Αναβύσσου,
έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων για κατασκευή ξενοδοχείων, κατοικιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων. Πέραν
αυτών, μπορούν να εκμισθωθούν για τουριστικά θέρετρα πολυτελείας και νησίδες ή βραχονησίδες σε κατάλληλες περιοχές και με συγκεκριμένους όρους δόμησης και χρήσης γης.
Ήδη έχουν προταθεί οι Φλέβες, σημερινής έκτασης περίπου
2.000 στρεμμάτων, που μπορεί εύκολα και οικονομικά να αυξηθεί με επίχωση σε 3.000 στρέμματα για την κατασκευή ακριβών κατοικιών, ξενοδοχείων, κέντρου συνεδρίων, εμπορικού
κέντρου, κέντρων διασκέδασης, διαφόρων σπορ, μαρίνας,
πλαζ ελικοδρομίου κ.λπ.
Να σημειωθεί ακόμη ότι «βρίσκονται στον αέρα» αρκετοί διαγωνισμοί – όπως για τη μαρίνα Βουλιαγμένης και τη Σκάλα
Σκοτίνας Πιερίας. Επίσης, εκκρεμούν από ετών σοβαρότατες
αιτήσεις επενδύσεων εξωτερικού – όπως η τουριστική επένδυση Τοπλού στην Ανατολική Κρήτη. 

Λεωνίδας Κύρκος

Στη γειτονιά των
αγγέλων ο μεγάλος
ηγέτης της αριστεράς
Τον περασμένο μήνα έφυγε από κοντά μας ο
Λεωνίδας Κύρκος, ο οποίος μας έκανε την
τιμή να διατελέσει επί πενταετία Πρόεδρος της
Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία και
τα τελευταία χρόνια Επίτιμος Πρόεδρος.
Η απώλεια του Λεωνίδα Κύρκου αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην κοινωνία και την πολιτική ζωή του
τόπου μας. Ο μεγάλος αυτός ηγέτης της Αριστεράς
άφησε τη σφραγίδα του στη μεταπολεμική ιστορία
της πατρίδας μας. Αγωνιστής, έντιμος, ακέραιος,
οραματιστής, αντιμετώπισε τις κακουχίες και θυσίες
της δύσκολης πολιτικής του διαδρομής με θάρρος
και αξιοπρέπεια, χωρίς ποτέ να δείξει μνησικακία.
Παρέμεινε όμως πάντα πιστός στα ιδεώδη του και
στις αρχές του, αφοσιωμένος οπαδός των δημοκρατικών ιδεών και θεσμών και της ελευθερίας του λόγου.
Στην Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία θα τον
θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη για τη
γόνιμη παρουσία του κοντά μας και για την ουσιαστική, ανεκτίμητη προσφορά του.
ΨΗΦΙΣΜΑ
To Διοικητικό Συμβούλιο της Κίνησης Πολιτών για
μια Ανοικτή Κοινωνία, σε έκτακτη συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει τη μνήμη του επίτιμου
Προέδρου της, ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟΥ προσφέροντας το
ποσό των 500€ στη Διεθνή Αμνηστία και το ποσό
των 500€ στο Χαμόγελο του Παιδιού.
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ΑΔΡΑΞΕ ΤΗ ΜΕΡΑ!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

magel@aegean.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

jspapad@gmail.com

Μιχάλης Αγγελίδης

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Ηλίας Γρίσπος
grisfam@otenet.gr
Ιωάννης Σουφλής

Ιωάννης Παπαδόπουλος		
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Ίωνας Σιώτης

isiotis@inp.demokritos.gr

isouflis@omnilink.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ

nfrangakis@fralaw.gr

Κωνσταντίνος Ζέπος
cdzepos@gmail.com

Νίκος Φραγκάκης

Σπύρος Φραγκούλης
sfrg@hol.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ηλίας Κατσούλης
ikatsoulis@hol.gr
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