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Η	  ΣΦΑΙΡΙΚΗ	  ΔΟΜΗ	  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	  ΜΙΑΣ	  ΕΔΕΕ	  
Μία	  πρότασις	  για	  το	  σήμερα,	  ώστε	  να	  υπάρχουμε	  αύριο!	  

	  
Της	  Βάσιας	  Ζαριφοπούλου	  και	  του	  Νίκου	  Γεωργαντζά	  

	  
Ως	  συλλογικότης	  μιας	  Ελληνοπρεπώς	  Δομημένης	  Ελληνικής	  Εταιρείας	  (ΕΔΕΕ)	  ορίζεται	  η	  Γενική	  
Συνέλευσις	  (ΓΣ)	  όλων	  των	  μελών	  της.	  Είναι,	  π.χ.,	  η	  εν	  απαρτία	  ΓΣ,	  που	  μετά	  από	  διαβουλεύσεις	  
εγκρίνει	  διά	  ψήφου	  τις	  προτάσεις	  που	  παρουσιάζονται,	  είτε	  από	  τα	  μέλη	  της	  ή	  από	  την	  ομάδα	  
ερευνών	  (κάτω	  αριστερά,	  Σχ.	  1).	  Η	  εν	  απαρτία	  ΓΣ	  επίσης	  προτείνει	  την	  υλοποίησι	  συγκεκριμένων	  
πορισμάτων	  στην	  ομάδα	  ερευνών,	  τα	  οποία	  η	  ομάς	  ερευνών	  παρουσιάζει	  προς	  έγκρισιν	  στην	  εν	  
απαρτία	  ΓΣ.	  
	  

	  

Σχήμα	  1.	  Η	  σφαιρική	  δομή	  εσωτερικής	  	  λειτουργίας	  μιας	  ΕΔΕΕ,	  είτε	  ΜΚΕ	  ή	  κερδοσκοπικής.	  
	  
Η	  εξωτερική	  σπείρα	  ανατροφοδοτήσεως	  στο	  Σχ.	  1	  δείχνει	  ότι	  η	  εν	  απαρτία	  ΓΣ	  μιας	  ΕΔΕΕ	  προτείνει,	  
επιλέγει	  διά	  κληρώσεως	  και	  ανακαλεί	  τα	  μέλη	  της	  Εφορευτικής	  Επιτροπής	  (ΕΕ).	  Με	  την	  σειρά	  της,	  
η	  ΕΕ	  ελέγχει,	  ανακαλεί	  και	  δικάζει	  τα	  μέλη	  του	  Διοικητικού	  Συμβουλίου	  (ΔΣ).	  
	  
Ως	  μία	  δικλείδα	  ασφαλείας	  έναντι	  της	  φαυλοκρατίας,	  το	  1/3	  των	  μέλών	  της	  ΕΕ	  μιας	  ΕΔΕΕ	  
εναλάσσονται	  ανά	  τρίμηνο.	  ΄Ητοι,	  κάθε	  3	  (τρεις)	  μήνες,	  η	  εν	  απαρτία	  ΓΣ	  ανακαλεί	  το	  1/3	  των	  
μέλών	  της	  ΕΕ·	  κατόπιν	  προτείνει	  και	  δια	  κληρώσεως	  επιλέγει	  τα	  νέα	  μέλη	  της	  ΕΕ,	  από	  τα	  μέλη	  που	  
συμμετέχουν	  στην	  εν	  απαρτία	  ΓΣ.	  
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Είναι	  όμως	  το	  ΔΣ	  το	  οποίον	  συγκαλεί	  την	  ΓΣ	  σε	  απαρτία	  και	  προετοιμάζει	  προτάσεις	  προς	  ψήφισι	  
από	  την	  εν	  απαρτία	  ΓΣ	  της	  ΕΔΕΕ.	  Η	  ενδιαμέσος	  δε	  σπείρα	  ανατροφοδοτήσεως	  (Σχ.	  1)	  δείχνει	  ότι:	  
έκαστον	  ημερολογιακόν	  έτος	  λειτουργίας	  της	  ΕΔΕΕ,	  η	  εν	  απαρτία	  ΓΣ	  ανακαλεί,	  προτείνει	  και	  
εκλέγει	  διά	  ψήφου	  τα	  μέλη	  του	  ΔΣ.	  
	  
Η	  εσωτερική	  σπείρα	  ανατροφοδοτήσεως	  στο	  Σχ.	  1	  δείχνει	  ότι	  η	  εν	  απαρτία	  ΓΣ	  αποστέλλει	  τις	  
αποφάσεις	  της	  προς	  υλοποίησιν	  στο	  ΔΣ,	  το	  οποίον,	  ως	  εντολοδόχος	  της	  εν	  απαρτία	  ΓΣ,	  τις	  υλοποιεί	  
κατόπιν	  διαβουλεύσεως	  των	  μελών	  του.	  Εφ’	  όσον	  όμως	  υπάρχουν	  διαφοροποιήσεις	  επί	  των	  
προτάσεων	  της	  ΓΣ,	  το	  ΔΣ	  τις	  αποστέλλει	  εκ	  νέου	  προς	  αναθεώρησι	  και	  τελική	  απόφασι	  στην	  ΓΣ.	  
	  
Σε	  εξαιρετικές	  περιπτώσεις,	  κρίσιμες	  για	  την	  επιβίωσι	  της	  ΕΔΕΕ,	  το	  ΔΣ	  έχει	  την	  δυνατότητα	  
επιβολής	  αρνησικυρίας	  ή	  βέτο	  επί	  των	  αποφάσεων	  της	  εν	  απαρτία	  ΓΣ.	  ΄Ητοι	  το	  ΔΣ	  αποστέλλει	  
αποφάσεις	  ήδη	  εγκεκριμένες	  από	  την	  εν	  απαρτία	  ΓΣ	  προς	  αναθεώρησιν	  από	  αυτήν,	  εφ’	  όσον	  κρίνει	  
ότι	  χρειάζονται	  τροποποποιήσεις	  επί	  των	  αποφάσεων	  αυτών.	  
	  
Το	  ΔΣ	  αποτελείται	  από	  τον	  εκάστοτε	  Πρόεδρο,	  Αντιπρόεδρο,	  Γραμματέα,	  Ταμία,	  Ευθύνοντα	  Τύπου	  
και	  Νομικό	  Σύμβουλο.	  Κατά	  το	  πρότυπον	  της	  κεντρικής	  κυβερνήσεως	  της	  Ελβετίας,	  στον	  
σχεδιασμό	  της	  οποίας	  συνέβαλλε	  ο	  δολοφονηθείς	  κυβερνήτης	  της	  Ελλάδος,	  Ιωάννης	  Καποδίστριας,	  
το	  ΔΣ	  άρχεται	  από	  μία	  ομάδα	  6	  (έξι)	  Προέδρων,	  οι	  οποίοι	  εκλέγονται	  διά	  ψήφου	  από	  την	  εν	  
απαρτία	  ΓΣ,	  εναλάσσονται	  	  εκ	  περιτροπής	  ανά	  δίμηνο	  και	  είναι	  επιφορτισμένοι	  με	  την	  λήψι	  
συναινετικών	  μόνον	  αποφάσεων,	  ήτοι	  όχι	  διά	  ψήφου.	  
	  
Η	  ομάς	  των	  6	  (έξι)	  εκ	  περιτροπής	  εναλλασσομένων	  ανά	  δίμηνο	  Προέδρων	  λειτουργεί	  ως	  μία	  
δευτέρα	  δικλείδα	  ασφαλείας,	  έναντι	  της	  φαυλοκρατίας.	  Η	  φαυλοκρατία,	  ένα	  αναπόσπαστο	  μέρος	  
της	  πυραμιδικής	  (Δ)	  δομής	  του	  εν	  Ελλάδι	  δεσποτικού	  καθεστώς	  εξουσίας	  και	  κατοχής	  (ΔΚΕΚ),	  
εισήχθη	  εις	  το	  προτεκτοράτον	  ‘Greece’	  από	  τους	  πρωτεργάτες	  της	  εν	  Ελλάδι	  τυραννικής	  
κομματοκρατίας:	  τον	  εκφραστή	  της	  αγγλικής	  πολιτικής	  και	  δουλευτή	  των	  Τούρκων,	  Αλέξανδρο	  
Μαυροκορδάτο,	  και	  τον	  αποκαλούμενο	  «τζίτζιλε	  φίτζιλε»	  Ιωάννη	  Κωλέττη,	  ιδρυτή	  του	  Κόμματος	  
της	  Φουστανέλας	  ή	  Γαλλικού	  Κόμματος.	  
	  
Δεν	  είναι	  ουτοπία	  οι	  σφαιρικά	  δομημένες	  αρχές	  και	  οι	  σφαιρικά	  δομημένοι	  θεσμοί	  της	  ελληνικής	  
πολιτείας.	  Εφ’	  όσον	  συλλογικά	  το	  επιθυμούμε,	  επίσης	  συλλογικά	  μπορούμε	  να	  τις	  και	  τους	  
αναπλάσουμε·	  Ελληνίδες	  και	  ΄Ελληνες	  γαρ.	  
	  
Μήπως	  είναι	  καιρός	  να	  κατανοήσουμε	  πως,	  χωρίς	  την	  μετάλλαξι	  της	  πυραμιδικής	  (Δ)	  δομής	  
οργάνωσης	  του	  δεσποτικού	  καθεστώτος	  εξουσίας	  και	  κατοχής	  (ΔΚΕΚ),	  που	  προωθεί	  την	  βία	  και	  
τον	  μαρασμό,	  δεν	  είναι	  ποτέ	  δυνατόν	  να	  δούμε	  διαφορετικά	  αποτελέσματα;	  Οι	  αρχές	  και	  οι	  θεσμοί	  
της	  ελληνικής	  πολιτείας,	  όπως	  και	  κάθε	  αληθινής	  πολιτείας,	  χρειάζονται	  την	  σφαιρική	  δομή	  
εσωτερικής	  λειτουργίας	  μιας	  ΕΔΕΕ	  (Σχ.	  1).	  
	  
Μόνον	  έτσι	  οι	  ενάρετοι,	  ήτοι	  οι	  ενεργά	  συμμετέχοντες,	  αληθινοί	  πολίτες	  της	  να	  μπορούν	  να	  
δημιουργούν	  και	  να	  μεγαλουργούν	  συλλογικά,	  ώστε	  να	  ευδαιμονούν	  και	  ατομικά.	  Γένοιτο!	  
	  
Πηγή:	  http://www.freepen.gr/2015/01/blog-‐post_255.html.	  


