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Δρόμοι που οδηγούν στο Ρεαλισμό της Ουτοπίας  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά δεδομένα της υφιστάμενης δομής και με τη 

στήριξη των Απροσάρμοστων (ως παιδιά) – Ιδιόρρυθμων (ως νοήμονες) – Παράξενων 

(ως σοφοί γέροντες) ανδρών, για την επίτευξη του κοινωνικού μας σκοπού 

δημιουργήσαμε τις παρακάτω πειραματικές – πιλοτικές κοινωνικές δράσεις, οι 

συναλλαγές των οποίων θα διαχειρίζονται από Τράπεζα Χρόνου, σύστημα μη 

χρηματικών ανταλλαγών, εναλλακτικό νόμισμα κ.ά., ως μορφές συνεργατικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας και απασχόλησης, πλέον του συστήματος χρηματικών 

ανταλλαγών: 

 

1η Κοινωνική Δράση: 

Συμμετοχή και απασχόληση νέων, οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς και στις 

οικονομικά ασθενείς Ομάδες Πληθυσμού, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Σκάβω το μυαλό μου, Καλλιεργώ την ψυχή μου, Αναπτύσσω το σώμα μου». Το 

πρόγραμμα θα λαμβάνει χώρα σε αγροτικές περιοχές και οι νέοι θα διαμένουν σε 

εγκαταλελειμμένα, ανεκμετάλλευτα οικήματα, ανά δύο ή τρεις, ανάλογα με τη 

χωρητικότητα του κάθε οικήματος, τα οποία θα έχουν παραχωρηθεί, αναστηλωθεί, 

συντηρηθεί. 

Τα ντουλάπια και τα ψυγεία θα είναι γεμάτα, με τη δυνατότητα μία φορά την 

εβδομάδα καταγραφής, υποβολής και εκτέλεσης λίστας αγαθών – ειδών μαναβικής, τα 

οποία θα διανέμονται κατ’ οίκον κάθε Τρίτη, και μία φορά την εβδομάδα καταγραφής, 

υποβολής και εκτέλεσης λίστας αγαθών – ειδών παντοπωλείου, τα οποία θα 

διανέμονται κατ’ οίκον κάθε Παρασκευή. Σε αυτή τη διαδικασία παρατηρείται, μεταξύ 

άλλων, εξοικονόμηση:  

1ον: ενέργειας κατ’ άτομο (πνευματικής, ψυχικής, σωματικής) 

2ον: χωρο-χρόνου κατ’ άτομο 

3ον: πόρων κατ’ άτομο (καυσίμων κ.ά.) 

4ον: μείωση του κόστους των αγαθών, λόγω της μαζικής προσφοράς. 

 

Η καθημερινή απασχόληση θα είναι η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων των 

περιοχών διαμονής τους (σκούπισμα, ασβέστωμα, κλάδεμα κ.ά.). Η κοινωνική αυτή 

δράση θα φέρει το όνομα “Σκουπίζουμε, Καθαρίζουμε, Ασπρίζουμε τη γειτονιά μας”. 

 

Επιπλέον, θα παρακολουθούν τα ακόλουθα σεμινάρια, τα οποία θα εισηγούνται 

εθελοντικά καταρτισμένοι συνταξιούχοι της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θα έχουν υποβάλλει 

πλήρες διδακτικό πλάνο.  
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

Απροσάρμοστοι 

Ιδιόρρυθμοι  

Παράξενοι 

συνταξιούχοι 

της τρίτης 

ηλικίας 

1ο σεμινάριο: «Μάθε για την ελιά» - Διάρκειας από 1 Οκτωβρίου έως 

31 Μαρτίου. 

2ο σεμινάριο: «Μάθε για τα κηπευτικά» - Διάρκειας από 1 Απριλίου 

έως 30 Σεπτεμβρίου. 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 

Γυναίκες 

συνταξιούχοι 

της τρίτης 

ηλικίας 

3ο σεμινάριο: «Επεξεργάσου – μεταποίησε – τυποποίησε του χωριού 

τα αγαθά» - Μεταφερόμενο / Κυμαινόμενο σεμινάριο 

6μηνης διάρκειας. 

 

Όλα τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν έναν (1) μήνα θεωρητική κατάρτιση και πέντε 

(5) μήνες πρακτική άσκηση. 

 

Κατόπιν επιθυμίας, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και ανάλογα με τις 

δράσεις τους, θα δίνεται η δυνατότητα παράτασης της συμμετοχής τους. 

Οι συμμετέχουσες που έχουν παιδιά, θα διαμένουν με τα παιδιά τους στο ίδιο οίκημα 

και θα τους παρέχεται η δυνατότητα φροντίδας, στήριξης και εκπαίδευσης των παιδιών. 

Οι ηλικιωμένοι γονείς, συγγενείς και στενό οικογενειακό περιβάλλον των 

συμμετεχόντων, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν και να τους στηρίξουν, θα 

φιλοξενούνται στα πειραματικά – πιλοτικά “Γηροκομεία Ισορροπίας”. 

 

2η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών θεματικών κοινωνικών ψυχιατρείων με την 

ονομασία “Ισορροπημένα, Ζυγιασμένα, Σταθερά Ρεαλιστικά Ψυχιατρεία”, για ηλικίες 

από 25 έως 64 ετών, με δράσεις όπως: 

 1ο στάδιο: Αυτοδιαχειριζόμενη Κινητή Ψυχοθεραπευτική Μονάδα με ένα 

περιφερειακό σακίδιο, για την πεζοπορία το γύρο ενός χωριού, με την υποχρέωση 

κορναρίσματος σε κάθε στροφή. 

 2ο στάδιο: Αυτοδιαχειριζόμενη Κινητή Ψυχοθεραπευτική Μονάδα με ένα 

περιφερειακό σακίδιο, για την πεζοπορία στα μονοπάτια, με την υποχρέωση σε 

κάθε ξέφωτο να φωνάζουν ‘’ΜΠΕΕΕ’’, έως ότου αποβάλλουν τις τοξίνες της 

καθημερινότητας των αστικών κέντρων. 

 3ο στάδιο: Επιλέγονται πυρήνες για τη δημιουργία θεματικών κοινωνικών δράσεων 
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Για τη φροντίδα, τη στήριξη και την εκπαίδευση των παιδιών, θα δημιουργηθούν οι 

ακόλουθες κοινωνικές δράσεις: 

 

3η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών θεματικών κοινωνικών ορφανοτροφείων με 

την ονομασία ‘’Ισορροπημένα Θεματικά Ορφανοτροφεία’’ για ηλικίες από 0 έως 14 

ετών, τα οποία θα χωρίζονται σε θέματα ως εξής: 

 “Σταθερές αξίες”: Σε όποιον επιθυμεί να στηρίξει μία οικογένεια, θα υπάρχει η 

δυνατότητα παραχώρησης οικήματος, για τη αποδοχή και τη στήριξη ενός ή 

περισσότερων ορφανών παιδιών, συμπληρώνοντας κάθε φορά τον αριθμό των 

παιδιών με εκθετικό ρυθμό (π.χ. μία οικογένεια με δύο παιδιά, αποδέχεται δύο 

επιπλέον παιδιά). 

 “Εξερευνητικά Αυτοκινούμενα”: Αυτοκινούμενες, αυτοελεγχόμενες, 

αυτοδιαχειριζόμενες πολυμορφικές τροχοβίλες, οι οποίες θα σταθμεύουν σε 

ενεργειακά, προς εξερεύνηση, ορεινά, πεδινά, παραθαλάσσια σημεία, στα οποία 

θα παραμένουν πέντε (5) ημέρες το ελάχιστο και έως πέντε (5) μήνες το μέγιστο. 

Θα υπάρχει δυνατότητα τμηματικής απόσπασής τους, προκειμένου να καλύπτουν 

έκτακτες ανάγκες. 

Επιπλέον, θα γίνεται εναλλαγή των θεμάτων από τις “Σταθερές Αξίες” στα 

“Εξερευνητικά Αυτοκινούμενα” και αντίστροφα. 

 

4η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία του πειραματικού – πιλοτικού κοινωνικού εκπαιδευτηρίου 

αυτοσυντήρησης, αυτοπαρατήρησης, αυτόγνωσης, αυτοεκτίμησης, αυτοδιαχείρισης, με 

την ονομασία “Υπατία”, για ηλικίες από 5 έως 20 ετών. Θα διδάσκονται συνολικά τρία 

βιβλία τα οποία θα αντιστοιχούν στα παρακάτω τρία θέματα. Κάθε παιδί θα έχει το 

δικαίωμα να επιλέξει ένα από αυτά: 

 1ο θέμα: Γεωργία (Για τη χλωρίδα)  

 2ο θέμα: Κτηνοτροφία (Για την πανίδα)  

 3ο θέμα: Αλιεία (Για τον θαλάσσιο κόσμο) 

 

Στις ηλικίες από 5 έως 7 ετών η διδασκαλία θα γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο. 

Στις ηλικίες από 8 έως 11 ετών η διδασκαλία θα γίνεται σε πρακτικό επίπεδο. 

Στις ηλικίες από 11 έως 14 ετών θα γίνεται κοινωνικός-επαγγελματικός 

προσανατολισμός σε θεωρητικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και εργαστηριακών 

μαθημάτων. 

Στις ηλικίες 15 έως 20 ετών θα γίνεται εισαγωγή στην παραγωγή, ανάλογα με την 

επιλογή του παιδιού. 
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Από 20 ετών θα γίνεται εισαγωγή στην αγορά εργασίας, κατόπιν ευσυνείδητης 

προσωπικής τους επιλογής. 

 

5η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία και διοργάνωση πειραματικών – πιλοτικών θεματικών εκπαιδευτικών - 

επιμορφωτικών κοινωνικών δραστηριοτήτων ως εξής: 

 κοινωνικών εξοχών – κατασκηνώσεων - θέρετρων, όπου θα παραδίδονται 

θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια, διαλέξεις, μαθήματα στους τομείς γεωργίας 

και φυσικής καλλιέργειας, περμακουλτούρας, κτηνοτροφίας, αλιείας, 

αγροβιοτεχνίας, οικοτεχνίας, κατασκευών και φυσικής δόμησης, εναλλακτικών 

/ αειφόρων πηγών ενέργειας, αναπαλαίωσης, συντήρησης, μεταποίησης και 

κατασκευής καλλιτεχνικών και χρηστικών αντικειμένων και από ανακυκλώσιμα 

και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, εναλλακτικών θεραπειών και 

θεραπευτικών μεθόδων και σκευασμάτων, με εισηγητές εθελοντές 

συνταξιούχους της τρίτης ηλικίας, καταρτισμένους στο αντικείμενό τους. 

 κοινωνικών εκπαιδευτικών εκδρομών για την ανταλλαγή εμπειριών και 

γνώσης. 

 

6η Κοινωνική Δράση: 

Για τη φροντίδα, τη στήριξη και την ενσωμάτωση των σοφών – βάσει γνώσης – 

γερόντων στην κοινωνία, ηλικίας από 65 ετών, θα δημιουργηθούν πειραματικά – 

πιλοτικά θεματικά κοινωνικά γηροκομεία με την ονομασία ‘’Γηροκομεία Ισορροπίας’’, τα 

οποία θα χωρίζονται σε θέματα ως εξής: 

 “Σταθερές αξίες”: Οι σοφοί γέροντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα 

διαμένουν σε παραχωρημένα, αναστηλωμένα, συντηρημένα οικήματα, με ζευγάρια 

που επιθυμούν να μείνουν μαζί. Τα οικήματα θα έχουν χώρους αυτόνομους με 

ξεχωριστή είσοδο – έξοδο για το σοφό γέροντα και ξεχωριστή είσοδο – έξοδο για 

το ζευγάρι (π.χ. οίκημα με δύο κτίρια, το ένα εκ των οποίων θα φιλοξενεί το 

ζευγάρι και το άλλο το σοφό γέροντα). Στις διενέξεις του ζευγαριού, ο σοφός 

γέροντας θα εκτελεί χρέη διαιτητή. Σε κάθε διαφωνία του ζευγαριού, ο σοφός 

γέροντας θα καλείται ως μάρτυρας και διαιτητής και θα είναι συνυπεύθυνος για την 

επικοινωνία, την ισορροπία και τη σταθερότητα του ζευγαριού. 

 “Εξερευνητικά Αυτοκινούμενα”: Αυτοκινούμενες, αυτοελεγχόμενες, 

αυτοδιαχειριζόμενες πολυμορφικές τροχοβίλες, οι οποίες θα σταθμεύουν σε 

ενεργειακά, προς εξερεύνηση, ορεινά, πεδινά, παραθαλάσσια σημεία, στα οποία 

θα παραμένουν πέντε (5) ημέρες το ελάχιστο και έως πέντε (5) μήνες το μέγιστο. 

Θα υπάρχει δυνατότητα τμηματικής απόσπασής τους, προκειμένου να καλύπτουν 

έκτακτες ανάγκες. 
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Επιπλέον, θα γίνεται εναλλαγή των θεμάτων από τις “Σταθερές Αξίες” στα 

“Εξερευνητικά Αυτοκινούμενα” και αντίστροφα. 

 

7η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία θέσεων εργασίας και δράσεων για ΑΜΕΑ, μέσω της δόμησης της άνετης 

πρόσβασής τους σε όλους τους χώρους δράσεων, προκειμένου να εναρμονιστούν και 

να ισορροπήσουν στην κοινωνία. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών της στέγης, της σίτισης, της εργασίας, της 

κοινωνικοποίησης, της έκφρασης και της φυσικής επικοινωνίας ανθρώπων από όλο τον 

κοινωνικό ιστό, θα δημιουργήσουμε τις ακόλουθες κοινωνικές δράσεις: 

 

8η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία πειραματικού – πιλοτικού Κοινωνικού Καφενείου, στο οποίο, πέρα από 

την καθημερινή του λειτουργία, κάθε Σάββατο, όλοι οι συμμετέχοντες των 

προγραμμάτων θα απολαμβάνουν ψυχαγωγικές συνεδριάσεις, όπου θα εκθέτουν 

δημόσια τα θέματα πολιτικής - οικονομίας - τέχνης που τους απασχολούν.  

 

9η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία πειραματικού – πιλοτικού Κοινωνικού Μαγειρείου, στο οποίο, πέρα από 

την καθημερινή του λειτουργία, κάθε Κυριακή, όλοι οι συμμετέχοντες των 

προγραμμάτων θα συνεστιάζονται και οι Γυναίκες θα καταγράφουν όλα τα δρώμενα της 

εβδομάδας που πέρασε, εστιάζοντας στα σημαντικότερα θέματα που τέθηκαν 

προφορικά το Σάββατο στο Κοινωνικό Καφενείο, προκειμένου να συζητηθούν, να 

αναλυθούν και να επιλυθούν, για να ξεκινήσει η νέα εβδομάδα πιο ισορροπημένα, πιο 

ζυγιασμένα, πιο σταθερά.   

 

10η Κοινωνική Δράση: 

Στήριξη από εργαζόμενους εθελοντές, μέσω της απασχόλησής τους στις κοινωνικές 

δράσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα στους παραχωρημένους χώρους. 

Ο χρόνος που επιθυμούν να απασχολούνται, θα καταγράφεται και θα καταχωρείται 

στον ατομικό τους φάκελο που θα τηρείται στην Τράπεζα Χρόνου και η ανταμοιβή τους 

θα είναι η δωρεάν φιλοξενία και προσφορά αγαθών του πειραματικού – πιλοτικού 

Κοινωνικού Καφενείου και του πειραματικού – πιλοτικού Κοινωνικού Μαγειρείου. 

 

11η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία του αγροτικού προγράμματος με την ονομασία ¨Μέχρι να ξεχερσώσουμε 

τη χέρσα γη του τόπου", με τη συμμετοχή και απασχόληση Ευπαθών και οικονομικά 

ασθενών Ομάδων Πληθυσμού και εθελοντών εργαζομένων του Ιδιωτικού και του 
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Δημόσιου Τομέα σε παραχωρημένα αγροτεμάχια και χώρους, για την καλλιέργεια, 

ανάπτυξη, συγκομιδή, παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, μεταφορά, 

διανομή, παροχή, εμπορία (χονδρική και λιανική), μεταπώληση, προώθηση, διαφήμιση 

φυσικών και φυτικών αγροτικών και βιολογικών καλλωπιστικών / επισιτιστικών / 

ιαματικών / καλλυντικών προϊόντων. 

 

12η Κοινωνική Δράση: 

Προσφορά εργασίας από Ευπαθείς και οικονομικά ασθενείς Ομάδες Πληθυσμού για 

τη δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών Φωτοθεραπευτηρίων σε τόπους όπως 

βραχονησίδες κ.ά., με την κατασκευή και τοποθέτηση σε ενεργειακά σημεία πέτρινων 

τραπεζιών, πέτρινων καρεκλών, πέτρινων κρεβατιών, τα οποία θα μισθώνονται για την 

κάλυψη της ανάγκης φωτοθεραπείας.  

 

13η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών αυτόνομων και βιώσιμων οικολογικών 

μονάδων διαμονής και παρατηρητηρίων σε δασικούς χώρους, για τη δημιουργία 

αντιπυρικών ζωνών, μέσω της στοίχισης κοντέινερ και της διαμόρφωσης αυτών σε 

χώρους διαμονής, της δημιουργίας περιβολιών περιμετρικά των κοντέινερ, της 

εγκατάστασης ατόμων ανηκόντων στις Ευπαθείς και στις οικονομικά ασθενείς Ομάδες 

Πληθυσμού και της απασχόλησής τους στα περιβόλια και ως δασοφύλακες και της 

κατάρτισής τους σε θέματα δασοπονίας. 

 

14η Κοινωνική Δράση: 

Φιλοξενία και παροχή κατάλυσης σε άπορα, άστεγα και έχοντα ανάγκη άτομα σε 

εγκαταλελειμμένα και ανεκμετάλλευτα οικήματα, τα οποία θα έχουν αναστηλωθεί, 

συντηρηθεί και θα διαχειρίζονται από την Κοιν.Σ.Επ.. 

 

15η Κοινωνική Δράση: 

Διοργάνωση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών θεματικών σεμιναρίων, συνεδρίων, 

διαλέξεων, εργαστηρίων γεωργίας και φυσικής καλλιέργειας, περμακουλτούρας, 

κτηνοτροφίας, αλιείας, αγροβιοτεχνίας, κατασκευών και φυσικής δόμησης, εναλλακτικών 

/ αειφόρων πηγών ενέργειας, αναπαλαίωσης, συντήρησης, μεταποίησης και 

κατασκευής καλλιτεχνικών και χρηστικών αντικειμένων και από ανακυκλώσιμα και 

επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, εναλλακτικών θεραπειών και θεραπευτικών μεθόδων 

και σκευασμάτων. 

 

16η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία πειραματικών – πιλοτικών θεματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως: 
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 Εργαστήρια δημιουργίας και παραγωγής καλλιτεχνικών έργων (αναπαλαίωση, 

συντήρηση, μεταποίηση και κατασκευή καλλιτεχνικών και χρηστικών 

αντικειμένων και από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά) στους 

τομείς: 

o Εικαστικά και Γλυπτική 

o Αντικείμενα 

o Έπιπλα και Φωτιστικά 

o Είδη Διακόσμησης 

o Κόσμημα 

o Χειροτεχνίες 

o Ένδυση / Υπόδυση 

o Είδη εγχώριας και παγκόσμιας Λαϊκής Τέχνης 

o Περιθωριακή Τέχνη 

o Γενικά ότι αφορά σε Arts &Crafts και Design 

 Μουσικά εργαστήρια, μουσικές παραγωγές και ηχοληψία, κατασκευή μουσικών 

οργάνων. 

 Ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, διαδικτυακές εκπαιδευτικές – 

επιμορφωτικές παραγωγές. 

 Μεταφορά / Διανομή / Εμπορία (χονδρική και λιανική) / Μεταπώληση / 

Προώθηση / Αναπαραγωγή / Διαφήμιση / Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων 

και εκδηλώσεων όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων. 
 

17η Κοινωνική Δράση: 

Διοργάνωση πειραματικών – πιλοτικών κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές, κοινωνικά, πολιτιστικά, 

ψυχαγωγικά δρώμενα) με ή άνευ λειτουργία μουσικών οργάνων, με ή άνευ παροχή 

ειδών διατροφής και αναψυκτικών. 

 

18η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου με την ονομασία “Του χωριού τα αγαθά", στο 

οποίο θα πωλούνται όλα τα αγαθά που θα παράγονται, επεξεργάζονται, μεταποιούνται, 

τυποποιούνται. 
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19η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία θεματικού αλιευτικού στόλου, διαμορφώνοντας κάθε σκάφος για ένα 

είδος αλιείας, όπως σκάφος για δίχτυ, σκάφος για παραγάδι, σκάφος για κύρτους, 

σκάφος για καθετή, σκάφος για συρτή, σκάφος για χανέμια, σκάφος για καλαμάρια κ.ά. 

 

20η Κοινωνική Δράση: 

Δημιουργία και διοργάνωση πειραματικών – πιλοτικών θεματικών κοινωνικών 

συνεδριάσεων αναψυχής σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και θεματικά πάρκα. 

 

21η Κοινωνική Δράση: 

Σύστημα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας με τη ονομασία “Τίποτα δεν 

είναι άχρηστο και τίποτα δεν είναι τελειωμένο”, με δράσεις όπως: 

 Προμήθεια κάδων σε όλα τα οικήματα και τους παραχωρημένους χώρους, 

εντός των οποίων θα τοποθετούνται τα ανακυκλώσιμα υπολείμματα τροφών. 

Η Μονάδα περισυλλογής θα παραλαμβάνει, θα αδειάζει, θα καθαρίζει και θα 

επιστρέφει τους κάδους από όλους τους χώρους και στη συνέχεια θα 

μεταφέρει τα υπολείμματα στους χώρους κομποστοποίησης, για περαιτέρω 

επεξεργασία και δημιουργία φυσικών λιπασμάτων. 

  Προμήθεια τεσσάρων επιπλέον κάδων σε όλα τα οικήματα και τους 

παραχωρημένους χώρους, για τη συλλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου και 

πλαστικού. Η Μονάδα περισυλλογής θα παραλαμβάνει, θα αδειάζει, θα 

καθαρίζει και θα επιστρέφει τους κάδους από όλους τους χώρους και στη 

συνέχεια θα μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά στους χώρους δημιουργίας 

περιθωριακής τέχνης για τη δημιουργία χρηστικών αντικειμένων. 

 Δημιουργία χώρων (βιοαντιδραστήρες, τεχνητές λίμνες, δεξαμενές κ.ά.) για 

την ανάπτυξη και την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς (άλγες, 

μικροάλγες). 

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Για την ιατροφαρμακευτική φροντίδα όλων των συμμετεχόντων, εκτός από την 

υποχρεωτική ασφαλιστική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, θα παρέχονται εναλλακτικές 

θεραπείες, όπως ομοιοπαθητική ιατρική κ.ά. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια όλων 

των προγραμμάτων, θα υπάρχει συνεργασία, γνωμάτευση και παρακολούθηση από 

επιτροπές αποτελούμενες τουλάχιστον από κοινωνιολόγους, εγκληματολόγους, 

ψυχολόγους - παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους - παιδοψυχίατρους, επικοινωνιολόγους. 
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Όλες οι συναλλαγές των μαθητευόμενων - εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιούνται 

μέσω μίας ηλεκτρονικής κάρτας χάλκινου χρώματος, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με 

το λογαριασμό της Τράπεζας Χρόνου, το όριό της θα αντιστοιχεί στην προσφερόμενη 

εργασία και η εμβέλεια λειτουργίας και εγκυρότητάς της θα είναι πεντακόσια χιλιόμετρα 

(500 χλμ.).  

 

Όλες οι συναλλαγές των εργαζομένων θα πραγματοποιούνται μέσω μίας 

ηλεκτρονικής κάρτας ασημένιου χρώματος, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το 

λογαριασμό της Τράπεζας Χρόνου, το όριό της θα αντιστοιχεί στην προσφερόμενη 

εργασία, δεν θα υπάρχει όριο στην εμβέλεια λειτουργίας και εγκυρότητάς της και θα 

ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια.  

 

Όλες οι συναλλαγές των ατόμων που δημιουργούν τέχνη, θα πραγματοποιούνται 

μέσω μίας ηλεκτρονικής κάρτας χρυσού χρώματος, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με το 

λογαριασμό της Τράπεζας Χρόνου, το όριό της θα αντιστοιχεί στην προσφερόμενη 

εργασία, δεν θα υπάρχει όριο στην εμβέλεια λειτουργίας και εγκυρότητάς της και θα 

ανανεώνεται κάθε ένα (1) χρόνο.  

 

 

 


