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Ιδρυτική Διακήρυξη

Η ίδρυση του διαδικτυακού Μ.Μ.Ε. «Αγορά Πολιτών» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Μ.Μ.Ε.
που κανείς δε θα μπορεί να το χειραγωγήσει σύμφωνα με τα ιδιοτελή του συμφέροντα και
έτσι τα προβλήματα της πολιτείας μας θα παρουσιάζονται από αυτό το Μ.Μ.Ε. πλήρως και
χωρίς παραπληροφόρηση με αποτέλεσμα να βρίσκονται λύσεις για τα προβλήματα αυτά και
να εφαρμόζονται.

Η αποτελεσματικότητα του Μ.Μ.Ε. «Αγορά Πολιτών» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
γεγονός ότι δηλώνει με ποια συγκεκριμένα κριτήρια ονομάζει ως «πρόβλημα» κάποιο
ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό κλείνει ο δρόμος για την ιδιοτέλεια και
ανοίγει ο δρόμος για τη συνεννόηση και την εύρεση λύσεων. Πιο συγκεκριμένα:
- Βασικός σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι όχι μόνο η οικονομική επιβίωση αλλά και η
ανθρωπιά και η απόκτηση προσωπικής ωριμότητας και ευθυκρισίας.
- Η ζωή μας, όχι μόνο για να είναι υποφερτή αλλά και να μας προσφέρει ευτυχία και
ικανοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αρμονικές και λογικές προσωπικές σχέσεις με
άλλους ανθρώπους και επίσης, να μας αφήνει ελεύθερους να είμαστε δημιουργικοί
άνθρωποι με το δικό μας, μοναδικό τρόπο.

Προκειμένου να πετυχαίνουμε τους αγαθούς στόχους που θέτουμε, τόσο ως πρόσωπα, όσο
και ως πολιτεία συνολικά, θα πρέπει οι προσπάθειές μας να λαμβάνουν υπόψη τους, με
περίσκεψη, όλα τα πραγματικά δεδομένα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους
κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν και τέλος, θα πρέπει να διατηρούμε την προσοχή μας σε
πλήρη εγρήγορση. Συνοπτικά, για να είμαστε αποτελεσματικοί σε ό,τι χρήσιμο κάνουμε, οι
σχετικές προσπάθειές μας θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία, της «δράσης», της
«διαφύλαξης» και της «ισορροπίας».
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Η ίδρυση του διαδικτυακού Μ.Μ.Ε. «Αγορά Πολιτών» αποσκοπεί στη γέννηση ενός
κοινωνικού μορφώματος με καινοτομική δομή και τρόπο λειτουργίας, το οποίο θα έχει
χαρακτήρα εργαλειακό (χρηστικό) προς την κατεύθυνση, τόσο της κατανόησης (εκ μέρους
των πολιτών και της πολιτείας συνολικά), όσο και της επίλυσης όλων των μεγάλων και των
μικρών προβλημάτων της πολιτείας μας.

Η κοσμοεικόνα πάνω στην οποία εδραιώνεται η «Αγορά Πολιτών» προσδιορίζεται από τα
κριτήρια εκείνα με τα οποία καθορίζεται «τι» και «πόσο» είναι «πρόβλημα». Πιο
συγκεκριμένα:
- Βασικός σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι η κατάκτηση της αυτογνωσίας. Η ασθενής
εκδοχή της λεγόμενης «ανθρωπικής αρχής» (το σύμπαν τείνει οργανικά προς την
κατάσταση της αυτογνωσίας του) είναι μια αληθής πρόταση.
- Το ανθρώπινο «πρόσωπο» διαθέτει υπόσταση (ύπαρξη) στο βαθμό που ικανοποιούνται
οι δύο βασικές ανθρωπολογικές ανάγκες του: η σύναψη λογικών και αρμονικών προσωπικών
σχέσεων με τους συνανθρώπους του και η απόλαυση της ελευθερίας έκφρασης της
δημιουργικής του ετερότητας.

Μια οποιαδήποτε «πράξη», τόσο στο επίπεδο του προσώπου, όσο και στο επίπεδο του
οποιουδήποτε κοινωνικού μορφώματος, για να είναι αποτελεσματική και δημιουργική
χρειάζεται να ενσωματώνει ταυτόχρονα, τα στοιχεία, της «δράσης», της «διαφύλαξης» και
της «ισορροπίας».
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