
                              ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

                                                                                Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και γενικότερα η ιδιοκτησία, η καταστρατήγηση των 
συνθηκών της αγοράς από τα ολιγοπώλια και τα ολιγοψώνια, η τοκογλυφική λειτουργία των 
τραπεζών και εν γένει η κυκλοφορία και η ποσότητα χρήματος ως μέσο ανταλλαγών, οδηγεί 
σε οξείες οικονομικές , κοινωνικές και εθνικές ανισότητες. Στην «ελεύθερη» οικονομία 
κυριαρχεί το αδυσώπητο ατομικό συμφέρον, που καθυποτάσσει συνειδήσεις, κράτη, 
υπολήψεις, ηθικές και αξίες και βεβυλώνει τις ψυχές των ανθρώπων με την οικονομική 
συσσώρευση και όσους τους υπηρετούν.  

 

        Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

   Η κοινωνία της ζούγκλας του ατομικού συμφέροντος, αντικαθίσταται με κοινωνία όπου 
αυτή είναι υπέγγυη στην απασχόληση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υγειονομική περίθαλψη, 
στέγαση και αξιοκρατία των μελών της. Τα μέλη της είναι αλληλέγγυα και ο αλτρουϊσμός 
διαδέχεται το ατομικό συμφέρον. Συμφέρον, είναι το συμφέρον της κοινωνίας, του κράτους, 
των αλληλέγγυων κρατών. 

    Το χρήμα καταργείται και λογιστικό χρήμα υπάρχει μόνο για την λειτουργία των 
επιχειρήσεων και των διακρατικών συναλλαγών, οι οποίες διέπονται από την αλληλεγγύη.  

 

                       ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

     Το οικονομικό επιτελείο των μεγάλων επιχειρήσεων, ή τα επιμελητήρια για τις 
μικρότερες, αποτιμούν το κόστος των προϊόντων και καθορίζουν την τιμή τους, με 
οικονομική ανάλυση ελεύθερου ανταγωνισμού, όπου θα λογίζονται ανταγωνιζόμενες 
τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις.  

     Η ζήτηση των προϊόντων γίνεται από τα νοικοκυριά ελεύθερα, αυτά καταξιώνουν ή 
απαξιώνουν προϊόντα . Το κράτος παρεμβαίνει σε μικρές επιχειρήσεις με επιδότηση, που 
είναι κοινωνικά απαραίτητες και χρήσιμες.  

     Οι ιδιώτες προσφέρουν εργασία και ο εργοδότης τους δίνει βεβαίωση ηλεκτρονικά και ο 
ΟΑΕΔ χορηγεί καταναλωτική κάρτα. Οι κάτοχοι της κάρτας «αγοράζουν» τα αγαθά, που 
καταγράφει το κατάστημα και στέλνεται η πληροφορία στο κέντρο Πληροφοριακών 
Συστημάτων.  

     Το μέγεθος της κατανάλωσης επιτρέπεται μέχρι ορίου πλήρους κάλυψης των εύλογων 
αναγκών του αγοραστή. Το όριο προσδιορίζεται από τις ατομικές ανάγκες και τα εξαρτώμενα 



πρόσωπα. Οι ανάγκες προσδιορίζονται από την θέση (διευθυντής επιχείρησης μπορεί να 
μεταβαίνει στο εξωτερικό κλπ).  

     Η ιδιοκτησία των επιχειρήσεων ανήκει στην κοινωνία που ανήκει και ο διευθυντής 
υποκαθιστά τους ιδιοκτήτες (που σε μερικές περιπτώσεις ιδιοκτήτες παραμένουν διευθυντές). 

     Οι επιχειρήσεις δουλεύουν κάτω από το εικονικό σχεδιασμό του πλήρους ανταγωνισμού 
και το κράτος ή οι επιχειρήσεις επιδοτούν νέες επενδύσεις. 

     Υπάρχει κεντρικό γραφείο γενικού σχεδιασμού μέσα στον οποίο θα κατευθύνονται οι 
επιχειρήσεις.  

 

                                              ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 

     Το κράτος χορηγεί κάρτες ελάχιστου καταναλωτικού ορίου σε όσους αρνούνται να 
εργαστούν, ελέγχει το κεντρικό γραφείο γενικού σχεδιασμού, προσλαμβάνει τους αναγκαίους 
υπαλλήλους για τις διάφορες λειτουργίες του (που διαφοροποιούνται στην αχρήματη 
κοινωνία). Χορηγεί κάρτες κατανάλωσης στους υπαλλήλους και τα στελέχη. Ο στρατός 
εκπαιδεύεται σε νέες λειτουργίες, αποίκησης του διαστήματος. Τα κράτη καλλιεργούν τις 
φιλικές διαθέσεις των πολιτών τους, προς λαούς του διαστήματος φιλικά προσκείμενους.  

Μετασχηματίζεται ο ΟΗΕ σε κυβέρνηση  συν ομόσπονδου κράτους της γης και δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις συμπαντικής συνομοσπονδίας.  

Προωθεί την τεχνολογία και την εκπαίδευση και ιδρύει επιστημονικά εργαστήρια ανά πόλη 
άνω των 30.000 κατοίκων. Επιχειρήσεις δυνατόν να τα ιδρύουν οπουδήποτε. 

 

                                            ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

 

     Μετασχηματίζονται σε διαχειριστές του λογιστικού χρήματος και υλοποίησης του γενικού 
σχεδιασμού.  

 

                                  ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

 

     Παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τα γραφεία τους και το επιμελητήριο τους χορηγεί 
κάρτα.  

 

                                            ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 

 



      Παίρνουν την κάρτα από τους συνεταιρισμούς, όπου ανήκουν ατομικές επιχειρήσεις ή 
μαζικές. Το κράτος «επιδοτεί» τα αγροτικά προϊόντα, που λόγω της τεχνολογίας πέφτουν οι 
τιμές τους. Το κράτος επιδοτεί την μηχανοποίηση της καλλιέργειας και την ρομποτική 
τηλεκατεύθυνση των γεωργικών μηχανημάτων.  

 

                                        Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

 

     Το κράτος μηχανοποιεί και επιδοτεί την ανέγερση νέων οικοδομών και οι οικοδόμοι 
γίνονται κρατικοί υπάλληλοι που τους χορηγεί κάρτα το κράτος, κατόπιν βεβαίωσης του 
επιβλέποντος μηχανικού.  

 

                               ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

 

    Τα πλοία περιέρχονται στην ιδιοκτησία και έλεγχο των εργαζομένων του και τα γραφεία 
(πρώην εφοπλιστικά) είναι υπό τον έλεγχο των εταιρειών που σχηματίζουν οι εργαζόμενοι.  

 

                                           ΟΙ ΔΗΜΟΙ 

 

      Διατηρούν όλες τις αρμοδιότητες και χορηγούν άδεια τεκνοποιΐας των ζευγαριών. Έχουν 
κοινωνικούς λειτουργούς παροχής οδηγιών πρόληψης των γεννήσεων. Η έκτρωση 
θεσμοποιείται ως θάνατος και τιμωρούνται όλοι οι υπεύθυνοι.  

 

                                       ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

 

     Το κράτος σε συνεργασία με τους δήμους αποφασίζουν για τον γενικό σχεδιασμό και 
επιλέγουν τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν να τον υλοποιήσουν. Χορηγούν καταναλωτικές 
κάρτες σε όλους τους εργαζόμενους.  

 

                                        ΤΑ MEDIA 

 

      Το κράτος και οι δήμοι είναι υπεύθυνα για την λειτουργία όλων των εφημερίδων και των 
τηλεοράσεων και ραδιοφώνων και χορηγούν τις κάρτες. Επιχειρήσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν media  που θα εξυπηρετούν τον σκοπό τους (π.χ. επιστημονικά, στρατιωτικά, 
δημοτικά, παραγωγικά κλπ).  



 

                            ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

     Η παραγωγική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που στην 
εκκίνησή τους χρηματοδοτούνται από το κράτος. Το κράτος ωθεί σε παραγωγική 
πρωτοβουλία και εξασφαλίζει τις ευκαιρίες, σε εκείνους που θέλουν να εργαστούν.  

     Κυριαρχεί η εικονική οικονομία του ελεύθερου ανταγωνισμού.  

  

                                   Η ΤΕΧΝΗ 

 

      Οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση θεάτρων και θιάσων, κινηματογράφων και 
ωδείων, συγκροτημάτων και ορχηστρών κλπ.  

 

                                  Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

     Τα κράτη και οι δήμοι «χρηματοδοτούν» τον αθλητισμό , επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό. 

 

                              ΓΙΑΤΡΟΙ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΛΠ 

 

     Ελέγχονται από τους δήμους, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ροή των ασθενών.  

 

                                      ΟΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ 

 

     Σχηματίζονται οι ομάδες των επιλέκτων σε ηθική, διανόηση και προθυμίας στα κοινά, που 
θα διοικούν και θα επιλέγουν τους σοφούς. 

 

                                          ΟΙ ΣΟΦΟΙ 

 

     Θα επιλέγουν τους καθηγητές πανεπιστημίων και θα εγκρίνουν τους επιλέκτους. Επί 
κεφαλής των σοφών ιερωμένος και καθηγητής, ει δυνατόν πανεπιστημίου. 



 

                                   Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

      Μεταξύ των επιλέκτων θα εκλέγονται από τον λαό οι βουλευτές. Εκτός των επιλέκτων 
μπορεί να λειτουργεί κομμουνιστικό κόμμα και να προτείνει βουλευτές.          

                                 

                          Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

 

     Τα εύπορα κράτη χορηγούν τεχνογνωσία, παραγωγικά μέσα και επιστήμονες, στις 
αναπτυσσόμενες κοινωνίες. 

 

                                       ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΣ 


