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Προοίμιο 
• Η παραγωγή της Αξίας 

• Οι αντιφάσεις των Αξιών 

• Η χωρική και χρονική κλίμακα βελτιστοποίησης; 

• Αξίες και «τί μαθαίνομε απ’ την Κρίση» 
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ΠΕΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ 

1. Πλαστές συντάξεις 

2. Ποιός απέλυσε τον Τ. Γιαννίτση; 

3. Απάτες (επιστροφή ΦΠΑ, αποζημιώσεις, 

περίθαλψη) 

4. Αδήλωτο αλισβερίσι 60 δισ. € 
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5. Δωρεά ανθρωπίνων οργάνων (3,5 pmp έναντι 

6,0 της Τουρκίας και 40,0 της Ισπανίας) 

6. Το πιστωτικό ξεσάλωμα Τραπεζών και 

φεσοδανειζομένων της δεκαετίας του 2000. 

7. Οδική αλαζονεία (και φόβοι…) 

8. «Οι παντελώς ακατάλληλοι» 
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9. 2004-2009:  Η εθνική Οικονομία στραβοπατούσε. Οι 

 δαπάνες προσωπικού + 50%! 

10. World Giving Index και AMECO E.C. 

11. Η σιχασιά της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

12. 2008-2009:  Μείωση ΑΕΠ και Έσοδα Γ.Κ. – 5% 

   Αύξηση δείκτη μισθών +10%! 

   Διπλασιασμός ρυθμού αύξησης Χρέους 

   (6 εκ. €  12 εκ. € κατ’ έτος) 

 Το γιγαντιαίο φακελλάκι που αποσπάσαμε στα 

μουλωχτά απ’ την επόμενη γενιά… 
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13.Η πρόστυχη εκμετάλλευση των μεταναστών. 

14.Η έμμονη και κατεσπαρμένη Ετεροδοσοληψία 

(έστω και σε 10% του Ελλ. Λαού) 

15.Φοροδιαφυγή, κατακράτηση ΦΠΑ. 

16.Τί κέρδισε σαράντα χρόνια ο Λαός-μας απ’ τα 

θεατριλίκια των μαθητικών και των φοιτητικών 

«καταλήψεων»; 
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–  Όχι μόνο Μεγαλοπολιτικοί / 

 Μεγαλοκεφαλαιούχοι, αλλα μάζες… 

– (Ο Λαός ως μεταφυσικό μόρφωμα) 

– Να μεταρρυθμίσομε τον εαυτό-μας 

– Οι απόψεις του κ. Αντιπροέδρου της 

 Κυβέρνησης, στην Ημερίδα της 05 Οκτ. 2016. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ 

8 



Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM/ BAHŞIŞ 

𝑖 =  
𝑘𝑜 𝐶 − 𝑆

𝑅𝑀 + 𝑅𝐿
∙

𝑢

𝑅𝑜 𝜇
 

 

 

όπου 

ko  =  μέσος δείκτης διαφθοράς στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον (<1) 

C  =  τα αναμενόμενα έσοδα μετά την παρανομία 

S  =  οι σύννομες απολαβές του δωροδοκουμένου 

u  =  δείκτης βαθμού επείγοντος της διαδικασίας (<1,5) 

RM  =  η ηθική αντίσταση του δωροδοκουμένου (απο πολιτισμική βάση και απο κοινωνική 
  αναγνώριση) 

RL  =  νομική αντίσταση (ελεγκτικοί μηχανισμοί και δυνητικές ποινές) 

Ro  =  πληρότητα και ορθότητα των προδιαγραφών του προϊόντος (σχεδιασμός,  
  επίβλεψη, σύμβαση) 

μ  =  «μέγεθος του οικονομικού αντικειμένου ή και «μέγεθος» των συναλλασσομένων 
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Υποχρεωτικό αντικείμενο  

Των Κωδίκων Επαγγελματικής Δεοντολογίας 

ΟΛΩΝ 

των επιτηδευματιών 
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