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Ορισμός και Βασική Λογική του ΑμεσοΔημοκρατικού Ανθρωποκεντρισμού

Εισαγωγικά
ΑμεσοΔημοκρατικού Ανθρωποκεντρισμού



Τι ΔΕΝ είναι ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός
 Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός
 ΔΕΝ είναι Καπιταλισμός, 
 ΔΕΝ είναι Κομμουνισμός,  ΔΕΝ είναι Κομμουνισμός, 
 ΔΕΝ είναι Αναρχία, 
 ΔΕΝ είναι Σοσιαλισμός, 
 ΔΕΝ είναι Ολοκληρωτισμός ή Νεοφιλελευθερισμός



Ένα Κοινωνικοπολιτικό Σύστημα εκ φύσεως προτάσσει και τις ανάλογες συμβατές με αυτό προτάσσει και τις ανάλογες συμβατές με αυτό εφαρμογές σε :
οικονομία 
διοίκηση 

κρατική μηχανή



Τι ΕΙΝΑΙ ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός
 Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός είναι ΚοινωνικοΠολιτικό Σύστημα εκλεκτικό και «ανοιχτής αρχιτεκτονικής»«ανοιχτής αρχιτεκτονικής»
 για αυτό ενσωματώνει κάθε τι που τα διδάγματα της κοινής πείρας και οι προηγούμενες κοινωνικοπολιτικές εφαρμογές άλλων συστημάτων έδειξαν ότι είναι λειτουργικό
 Όμως απορρίπτει όλες τις παθογένειες



Η Ιστορία μας έχει αποδείξει ότι:
Κάθε κοινωνικοπολιτικό σύστημα μπορεί να καταλήξει να νοσεί από τον Φασισμό. 

Βασικό στοιχείο που οδηγεί στον Φασισμό είναι η Διαφθορά



Για να παταχθεί ο φασισμός 
πρέπει να παταχθεί η διαφθορά. 

Για να παταχθεί η διαφθορά 
πρέπει να καταργηθεί η Πυραμιδική διάταξη στην διοίκηση και οργάνωση της κοινωνίας



Η διαφθορά δημιουργείται 
από την ύπαρξη Πυραμιδικής Διάταξης στην διοίκηση και οργάνωση της κοινωνίας, διοίκηση και οργάνωση της κοινωνίας, 

όποιο κοινωνικοπολιτικό σύστημα και αν εφαρμόζει



Στον ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρισμό 
ΔΕΝ υπάρχει ΔΕΝ υπάρχει 

Πυραμιδική διάταξη της κοινωνίας ή της διοίκησης



Ορισμός:
ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός 

είναι 
ένα Ομοκεντρικό Ηλικιακό Σύστημα ΑμεσοΔημοκρατικής Κρατικής διακυβέρνησης που που 

κύριος και βασικός του στόχος και μέλημα 
είναι η 

ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΠΟΛΙΤΗ σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο



Τι είναι Αυτοπραγμάτωση:
ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

είναι 
η πλήρης ωρίμανση και ανάπτυξη του ατόμου ανάπτυξη του ατόμου 

με στόχο να αξιοποιηθούν οι πλήρεις 
δυνατότητες του 
(Maslow, 1971)



Βασικό Πλαίσιο Αναπτυξιακής και Διοικητικής Οργάνωσης στον ΑμεσοΔημοκρατικό

Ενότητα Ι
Οργάνωσης στον ΑμεσοΔημοκρατικόΑνθρωποκεντρισμό



Η Ηλικιακή Κλίμακα και Ιεραρχία
 Ορισμός: Η συστηματική προαγωγή και απόκτησηολοένα και μεγαλυτέρων Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, ακριβώς όπως προαγόμαστε σε τάξεις στο σχολείο.
 Κανείς ΔΕΝ μπορεί και ΔΕΝ επιτρέπεται να μείνει  Κανείς ΔΕΝ μπορεί και ΔΕΝ επιτρέπεται να μείνει στάσιμος σε οποιοδήποτε ηλικιακό σκαλί/επίπεδο της κλίμακας αυτής. 
 Η ηλικιακή κλίμακα/ιεραρχία ολοκληρώνεται και παύει με την ενηλικίωση του ατόμου Πολίτη, δηλαδή την ηλικία ανάληψης πλήρων Πολιτικών Δικαιωμάτων



Το Ομοκεντρικό Σύστημα-Διάταξη Κράτους και Κοινωνίας
 ΟΛΟΙ οι Πολίτες ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ χωρίς δυνατότητα αποχής 
 Η διοίκηση είναι οργανωμένη σε στιβάδες 
 Οι εξωτερικές στιβάδες έχουν την μεγαλύτερη κρατική εξουσία
 Όσο προχωρούμε προς το κέντρο των στιβάδων (δηλαδή ολοένα και χαμηλότερες θέσεις διοίκησης ή ολοένα και πιο ολιγομελείς θέσεις/όργανα διοίκησης) η Κρατική /διοικητική εξουσία περιορίζεται



Κίνητρο και Σχέση Πολίτη - Κράτους
 Το εισόδημα, ο πλούτος και η πρόσβαση του Πολίτη σε αγαθά είναι άμεση συνάρτηση του πλούτου του Κράτους: 

 Ο Πολίτης λαμβάνει ατομικό μέρισμα σε μετρητά από τα κέρδη του Κράτους.
 Όλοι οι Πολίτες ανεξαιρέτως λαμβάνουν το ίδιο αριθμητικά  Όλοι οι Πολίτες ανεξαιρέτως λαμβάνουν το ίδιο αριθμητικά μέρισμα.
 Όλοι οι Πολίτες ανεξαιρέτως συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και ανάπτυξη του Κράτους με έργο, ΟΧΙ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ οποιουδήποτε είδους. 
 Όσο το Κράτος πλουτίζει, πλουτίζει και ο κάθε Πολίτης προσωπικά (άμεση σύζευξη δράσης – αποτελέσματος που αποτελεί το μόνο μαθηματικά σίγουρο στοιχείο επίτευξης δυνατού κινήτρου)



Η Ηλικιακή Ιεραρχική Κλίμακα
 Η ηλικιακή ιεραρχική κλίμακα έχει δεδομένες και επίσημες κρατικά ηλικιακές βαθμίδες. 
 Οι ηλικιακές βαθμίδες είναι άρρηκτα  Οι ηλικιακές βαθμίδες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εκπαίδευση του ανήλικουΠολίτη και την προετοιμασία του για να αναλάβει κρατική εξουσία σε οποιοδήποτε σημείο/πόστο ή θέση κριθεί αναγκαίο



Η Ηλικιακή Ιεραρχική Κλίμακα
 0-10 έτη : βασική εκπαίδευση (όπως ορίζεται στον Ανθρωποκεντρισμό)
 11-15 έτη : ολοκλήρωση κολλεγιακού επιπέδου εκπαίδευσης επί Ιστορίας, Πολιτισμού, Θρησκειών, Δικαίου, Συστημάτων Διαχείρισης Εξουσίας, Πολιτείας, Πολιτεύματος. Επίσης, εισαγωγή στην ανάληψη ευθυνών και Δικαιωμάτων μέσω συμβολής σε επίπεδα εργασιακά entry level όλων των εργασιακών τομέων προς το τέλος της βαθμίδας αυτής.
 16-18 έτη : συστηματική εκπαίδευση και άσκηση σε διπλωματία, δυνατότητα συζήτησης –επιχειρηματολογίας (discourse – debate), φιλοσοφία, πολιτισμό (Πατριδογνωσία συν εμπειρία άλλων Πολιτισμών). Επίσης, ανάληψη ευθυνών και Δικαιωμάτων των χαμηλών βαθμίδων διοίκησης, δημοσίου και ημι-δημοσίου τομέα.
 19-21 έτη : Μαθητεία και Άσκηση (apprenticeship) δίπλα σε συμΠολίτες με πλήρη Πολιτικά Δικαιώματα σε όλα τα Όργανα ΑμεσοΔημοκρατικής διακυβέρνησης και ανάληψη ευθύνης διοίκησης ατόμων σε χαμηλότερες ηλικιακές βαθμίδες, πάντα υπό επίβλεψη



Ορισμένες Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Κρατικής Εξουσίας:
 Συνεχή και τακτικά Δημοψηφίσματα
 Η Βουλή είναι το ανώτατο κρατικό-διοικητικό Όργανο Εξουσίας
 Η Βουλή αποτελείται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους Πολίτες με πλήρη Πολιτικά Δικαιώματα χωρίς Δικαίωμα αποχής.Πολίτες με πλήρη Πολιτικά Δικαιώματα χωρίς Δικαίωμα αποχής.
 Όλοι οι Πολίτες με πλήρη Πολιτικά Δικαιώματα έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή. (Αρχή ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ).
 Κάθε απόφαση και κάθε αξίωμα υπόκειται σε έλεγχο, ανάκληση, επικαιροποίηση ή διόρθωση οποτεδήποτε βάσει συστηματικών συνεχών και τακτικών διαδικασιών της Βουλής



Γιατί πατάσσεται η διαφθορά στον ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρισμό;

διότι 

 Τήρησης αρχείων και πρακτικών από άλλο Όργανο από αυτό του οποίου τα πρακτικά τηρούνται. Τα πρακτικά ελέγχονται συνεχώς από την Βουλή.
 Κληρωτή ανάθεση θέσης /διορισμοί για λίγο χρονικό διάστημα χωρίς δυνατότητα επανακλήρωσης πριν να έχουν κληρωθεί όλοι οι υπόλοιποι τουλάχιστον μια φορά, μετά τουλάχιστον δύο φορές, κ.ο.κ. (εξαιρούνται στρατηγοί, οι οποίοι ελέγχονται με άλλο τρόπο διότι αποφεύγεται η δημιουργία στεγανών και κλικών μέσω:

κ.ο.κ. (εξαιρούνται στρατηγοί, οι οποίοι ελέγχονται με άλλο τρόπο που θα εξηγήσουμε προσεχώς).
 Δυνατότητα ανάκλησης, αναπομπής, ανατροπής Έργου ανά πάσα στιγμή μέσω Βουλής.
 Κάθε αξιωματούχος δεσμεύεται από συγκεκριμένη (όχι γενικόλογη και ασαφή) Ανάθεση Έργου με λεπτομερή συγγραφή πέραν της οποίας κάθε του πράξη είναι άκυρη διοικητικά και πιθανώς και ποινικά κολάσιμη



Έξοδα του Κράτους – Μερίσματα Πολίτη
 Το Κράτος έχει μόνο τα έξοδα που εγκρίνει η Ολομέλεια της Βουλής συν τα υποχρεωτικά βάσει των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έξοδα για εξασφάλιση όλων των υλικών αναγκών κάθε ενός Πολίτη προσωποποιημένα και εξατομικευμένα Πολίτη προσωποποιημένα και εξατομικευμένα (προσεχώς σε επόμενη διάλεξη πώς οργανώνεται αυτό κρατικά και με ελάχιστο κόστος για το κράτος).

 Όλα τα υπόλοιπα κέρδη πιστώνονται αφ’ ενός (σε ποσοστό που αποφασίζει η Βουλή) στα αποθεματικά του Κράτους και αφ’ ετέρου σε ισόποσα ατομικά μερίσματα σε κάθε Πολίτη.



Βασικό στοιχείο 
που πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν για το που πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν για το ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρικό κράτος:



 Αυτό το Κράτος, το οικονομικό του σύστημα και η διακυβέρνηση του ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΝ :
 Ανεξάρτητο νόμισμα (με ό,τι αυτό συνεπάγεται)  Ανεξάρτητο νόμισμα (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) 
 Ανεξάρτητη Κεντρική-Κρατική Τράπεζα
 Ανεξάρτητη Κρατική Πολιτική σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο.



ΤΟ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
είναι σχεδιασμένο να δημιουργήσει και να συντηρήσει ένα Κράτος ΑΤΡΩΤΟ από διαφθορά ή φασισμό, 

έναν Λαό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ από αρχηγούς, πρόσωπα, ή έναν Λαό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ από αρχηγούς, πρόσωπα, ή κόμματα ή ‘προστάτες’ παντός είδους και βεληνεκούς, 
και ΕΓΓΥΑΤΑΙ την συνεχή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ, ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ σε υλικό και άυλο επίπεδο για κάθε έναν Πολίτη ατομικά και εξειδικευμένα.



Η Ώρα των Ερωτήσεων και της Συζήτησης


