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Επί της Αρχής  

 

Με τον όρο πηγή εσόδων αναφερόμαστε όχι μόνο στα χρήματα, 

αλλά σε όλους τους πόρους που μπορεί να αποκτήσει 

πρόσβαση μια Εταιρεία ανάλογη με την ΕΛΕΑΝΑ. 

Ως πόρους, εμείς εννοούμε οτιδήποτε συμβάλλει στη 

δυνατότητα διατήρησης των στόχων μας, αναφορικώς με τις 

αξίες που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας δομής 

Αν χαθούν οι στόχοι, οι αξίες και οι αρχές τότε δεν έχει νόημα η 

συνέχιση της ζωής και δράσης της Εταιρείας  



Πόροι  

 

Μέλη,  με κοινό όραμα, κοινές αξίες, κοινές αρχές, και 

διάθεση για προσφορά 

Διαδικασίες, δομημένες και περιεγραμμένες που 

βασίζονται στη συμμετοχή, στη διαλεκτική (Σωκράτης), 

τον ορθολογισμό, την επιστημονικότητα, την ανάπτυξη 

και διάχυση της γνώσης, την κατανόηση, την ισοτιμία 

και την ισονομία. 

 

 

 



Πόροι  
 
Ιδέες. Τα μέλη, οι φίλοι και οι συνεργάτες μας 

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά και να καταθέτουν 

τις ιδέες τους. Από τη στιγμή όπου μια ιδέα κρίνεται 

αποδεκτή συζητείται άμεσα και με τον τρόπο που 

περιγράφηκε πρώτα στην ομάδα που εμπνεύσθηκε, στη 

συνέχεια στο ΔΣ και τέλος ενισχύεται στην ολομέλεια και 

αποτελεί νέο στόχο της Εταιρείας 

Η ιδέα ως άυλος πόρος θεωρούμε ότι είναι το δυσκολότερο 

και σημαντικότερο επίτευγμα μιας τέτοιας οργάνωσης. 



Πόροι   

 
Συνεργασίες. Οι συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους, στον 

καταστατικό στόχο μας, φορείς. 

ανάπτυξη σχέσεων με πρόσωπα και φορείς από το κράτος, από 

κάθε είδους οργανισμούς και ιδρύματα (Κρατικούς ή ιδιωτικούς), 

εμπορικές επιχειρήσεις που επιχειρούν στον ίδιο δρόμο, 

επιστήμονες και επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμια, 

Ερευνητικά Κέντρα κά) καθώς και συνεργάσιμες ομοειδείς 

εταιρείες (θα πρέπει να διέπονται όχι μόνο από κοινούς 

καταστατικούς στόχους, αλλά από τις ίδιες αξίες και αρχές, να 

είναι ανάλογης σύνθεσης και με  ανάλογες διαδικασίες. 



Πόροι   
 

Προσωπική Εργασία. Μελών, φίλων, συνεργατών και 

συνεργαζόμενων φορέων. Η προσωπική εθελοντική εργασία και 

συμμετοχή, στην πράξη αντιστοιχεί σε τεράστια χρηματικά ποσά. 

Χρόνος και διάθεση. Ανάλογο με το παραπάνω. Μέλη και 

συνεργάτες που διαθέτουν λίγο από το χρόνο τους ή 

διεκπεραιώνουν παράλληλα εργασίες για την Εταιρεία με τις 

προσωπικές τους, είναι σημαντικότατη βοήθεια και ανεκτίμητος 

πόρος  



Πόροι   

 

Συνδρομές των μελών (ελάχιστα και απαραίτητα για κάλυψη 

άμεσων αναγκών) 

Δωρεές προσώπων, ιδρυμάτων, εταιρειών κ.ά.  

Χρηματοδότηση από φορείς, ιδρύματα ή εταιρείες. Η 

χρηματοδότηση ή παροχή άλλης βοήθειας (υλικά, εργασίες κ.ά.) 

χαρακτηρίζονται από την ανακοίνωση προγράμματος δράσεων 

και ενίσχυση των συγκεκριμένων στόχων μας. Η εξυπηρέτηση 

αναγκών φορέων μέσα από δράσεις μας είναι αποφευκτέα. 

Κοινωνικές, ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, μορφωτικές, 

ερευνητικές και άλλες δράσεις. 

 



Πόροι 

Αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης και ενίσχυσης 

δράσεων (με συνεργάτες) 

Εθνικά προγράμματα (υπουργείο ανάπτυξης κλπ) 

Ευρωπαϊκά προγράμματα (orizon 2020) 

Διεθνή προγράμματα (Unesco, OHE κλπ) 

Συνεργασίες με επιστημονική κοινότητα και διεθνείς φορείς 

(ΕΣΠΑ, ερευνω καινοτομώ κλπ) 

 

 

 



Πολιτική μας και όχι… 

Όταν η πολιτική αποσκοπεί ως αυτοσκοπό, στο «χρήμα» τότε 

υπεισέρχεται η ιδεολογική παρακμή, διαφθορά και  κατάχρηση 

εξουσίας, και οι περισσότεροι πολίτες απογοητεύονται και 

παύουν να ενδιαφέρονται για αυτά που τους αφορούν, με 

κίνδυνο τα αποτελέσματα να είναι ολέθρια σε όλους τους τομείς.

    

    

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC


Για τα παραπάνω αξίζει να παλέψουμε.. 


