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Συμμετοχή στην «Αγορά Πολιτών»

Στην πολιτεία μας υπάρχουν πολίτες που θέλουν:
- Στην καθημερινότητά τους να είναι, με δημιουργικό τρόπο, ο «εαυτός» τους.
- Οι σχέσεις τους με τους συμπολίτες τους να είναι δημιουργικές και ευχάριστες.
- Να είναι δημιουργικοί, τόσο στον επαγγελματικό τους χώρο, όσο και στην προσωπική
τους ζωή, με τρόπο μάλιστα που να μη γίνονται βάρος στον οποιοδήποτε συμπολίτη τους,
ούτε στο φυσικό περιβάλλον, με οποιοδήποτε τρόπο.

Οι πολίτες αυτοί ευλόγως θεωρούν ως προβληματική και απαράδεκτη τη σημερινή
κατάσταση στην πολιτεία μας, στην οποία:
- Κοντεύουν να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο διάφορα συμφέροντα τύπου
μαφιόζικης φατρίας (το ίδιο στυγνά και εγκληματικά, αν και με ευυπόληπτη εξωτερική
εμφάνιση).
- Οι πολίτες εκβιάζονται να ενταχθούν σε αυτές τις ομάδες συμφερόντων εντός των
οποίων, αναπόφευκτα θα συμμετάσχουν, ενεργητικά είτε παθητικά, σε εγκλήματα, κατά της
κοινωνίας, είτε κατά προσώπων, είτε κατά του περιβάλλοντος.
- Υποβάλλονται σε εξουθενωτικές, πολυποίκιλες πιέσεις προκειμένου να συμβαδίσουν
με τις μόδες των ψυχοφαρμάκων και των ναρκωτικών.
- Τα συμβατικά (δηλαδή, τα ιδιωτικά και τα δημόσια) Μ.Μ.Ε. κάνουν στους πολίτες
πλύση εγκεφάλου, ώστε οι πολίτες, να ξεχάσουν τον σεβασμό και την εκτίμησή τους για την
ωριμότητα και την ευθυκρισία, να ξεχάσουν πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να έχει
δημιουργικές και ευχάριστες προσωπικές σχέσεις με τους συμπολίτες του και πόσο
σημαντικό είναι με δημιουργικό τρόπο να παραμένουν ο «εαυτός» τους, να ξεχάσουν τη
μεγάλη αλήθεια ότι στην ανθρώπινη ζωή «όλα εδώ πληρώνονται».

Η επώνυμη συμμετοχή στην «Αγορά Πολιτών» είναι μια πράξη ωριμότητας η οποία βοηθά
στην επίλυση των προβλημάτων της πολιτείας μας.
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Η συμμετοχή στην «Αγορά Πολιτών» είναι εθελοντική (δεν υπάρχει υλική είτε χρηματική
ανταμοιβή), ενώ δεν επιτρέπεται η διαφήμιση (ούτε η άμεση, ούτε η γκρίζα).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ελεύθερα (δηλαδή, χωρίς έλεγχο ή λογοκρισία,
εφόσον αναλάβουν εγγράφως την ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και σχολίων τους,
αλλιώς πριν την δημοσίευσή τους γίνεται προληπτικός έλεγχος για ενδεχόμενη ύπαρξη
κακόβουλου περιεχομένου και μετά δημοσιεύονται) τα άρθρα και τα σχόλιά τους.

Όσοι συμμετέχουμε στην «Αγορά Πολιτών» παραδέχονται τις αρχές του ανθρωπισμού και
απορρίπτουν πλήρως τη βία. Πιστεύουμε ότι η δημιουργική δύναμη του Λόγου είναι πολύ
ισχυρότερη από τη δύναμη της βίας. Όμως, σήμερα στην πολιτεία μας τα όλα τα υπάρχοντα
συμβατικά Μ.Μ.Ε. έχουν αποτύχει στον προορισμό τους με αποτέλεσμα ο
Λ
όγος να μην βρίσκει διέξοδο προς την κοινή γνώμη και τη δημοσιότητα.

Στην αρχαία Αθήνα, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η παιδεία, η ισονομία, η ελευθερία του λόγου,
η κοινωνικότητα, η συνεισφορά στα κοινά είναι όσα αναπτύχθηκαν μέσα στον θεσμό της
Αρχαίας Αγοράς. Αυτή ήταν το κέντρο της δημόσιας ζωής των Αθηναίων στους αρχαίους
χρόνους.
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Η λέξη "Αγορά" προέρχεται από το ρήμα αγείρω, δηλαδή, συναθροίζω και στη συνέχεια
αγορεύω, που σημαίνει ομιλώ δημοσίως. Η ετυμολογία της λέξης είναι σχετική με τον
πολύμορφο ρόλο της αρχαίας Αγοράς όπου ξετυλίγεται η καθημερινή ζωή των αρχαίων
Αθηναίων.

Η Αγορά ήταν έδρα της διοίκησης, της δικαιοσύνης αλλά και ο κύριος χώρος για το εμπόριο
και τις επιχειρήσεις. Στα προκλασικά χρόνια, η Αγορά ήταν επιπλέον τόπος συνάθροισης
της Εκκλησίας του Δήμου, του λαού της Αθήνας, και συνάμα, σκηνή για θεατρικούς αγώνες
και αθλητικές επιδείξεις.

Σε όλες τις εποχές από τα αρχαϊκά χρόνια ως το 267 μ.Χ. που καταστρέφεται ολοσχερώς
από τους Ερούλους, η Αγορά υπήρξε, επίσης, προσφιλές εντευκτήριο για τις κοινωνικές και
πνευματικές σχέσεις των Αθηναίων. Ήταν η καρδιά της αρχαίας Αθήνας.

Κλειδί για την ορθή λειτουργία μιας Αγοράς ήταν η ελευθερία πρόσβασης σε αυτήν, όλων
των πολιτών. Ο μη αποκλεισμός πολιτών προφύλασσε αποτελεσματικά την προκοπή της
πολιτείας από εκείνες τις λαθροχειρίες με τις οποίες οι μειοψηφίες μπορούσαν να
καταδυναστεύουν το σύνολο της πολιτείας.

Τον κοινωνικό ρόλο της αρχαίας Αγοράς επιθυμεί να αναλάβει η «Αγορά Πολιτών»,
αποβλέποντας, μόνο, στην προκοπή των πολιτών και της πολιτείας μας συνολικά, ενώ οι
συμμετέχοντες, σε αυτή την ίδια προκοπή και μόνο, αποσκοπούν.
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Χρήστος Μπούμπουλης

Συμμετοχή στην «Αγορά Πολιτών» (πιό τεχνοκρατική διατύπωση)

Στην πολιτεία μας υπάρχουν πολίτες που επιθυμούν να ζουν:
- Απολαμβάνοντας ακέραια την δημιουργική τους ετερότητα.
- Συνάπτοντας ελεύθερα, λογικές και αρμονικές σχέσεις με τους συνανθρώπους τους.
- Αφιερώνοντας το χρόνο που τους χαρίστηκε, δημιουργώντας, με τρόπο που δεν
βλάπτει, ούτε τους συνανθρώπους τους, ούτε το φυσικό περιβάλλον.

Οι πολίτες αυτοί ευλόγως θεωρούν ως προβληματική και απαράδεκτη τη σημερινή
κατάσταση στην πολιτεία μας, στην οποία:
- Τείνουν να κυριαρχήσουν κοινωνικά μορφώματα τύπου μαφιόζικης φατρίας (το ίδιο
στυγνά και εγκληματικά, αν και συγκεκαλυμμένα).
- Οι πολίτες εκβιάζονται να ενταχθούν σε αυτά τα κοινωνικά μορφώματα εντός των
οποίων, αναπόφευκτα θα συμμετάσχουν, ενεργητικά είτε παθητικά, σε εγκλήματα, κατά της
κοινωνίας, είτε κατά προσώπων, είτε κατά του περιβάλλοντος.
- Υποβάλλονται σε εξουθενωτικές, πολυποίκιλες πιέσεις προκειμένου να
προσχωρήσουν σε ένα τρόπο του βίου ο οποίος βασίζεται στην ουσιοεξάρτηση από
νευροτοξικές χημικές ουσίες.
- Τα συμβατικά (δηλαδή, τα ιδιωτικά και τα δημόσια) Μ.Μ.Ε. υποβάλλουν τους πολίτες
σε μία, οιονεί πλύση εγκεφάλου, προκειμένου οι πολίτες, να απολέσουν τις αισθήσεις του
ιερού και του νοήματος της ανθρώπινης ζωής, να ξεχάσουν πόσο σημαντικό είναι ο
άνθρωπος να συνδέεται με τους συνανθρώπους του με αρμονικές και λογικές σχέσεις και
πόσο σημαντικό είναι να διατηρεί την ετερότητά του, να ξεχάσουν την πραγματικότητα του
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βίου που λέει πως όσο περισσότερο δίνεις στο συνάνθρωπό σου, τόσο περισσότερο
πλούσιος γίνεσαι, ενώ, όσο περισσότερα αρπάξεις από τον συνάνθρωπό σου, όσο
περισσότερο τον βλάψεις, τόσο φτωχότερος γίνεσαι.

Συμμετέχοντας επωνύμως στην «Αγορά Πολιτών» ασκούμε το λειτούργημα του Πολίτη και
αγωνιζόμαστε για την επίλυση των προβλημάτων της πολιτείας μας.

Η συμμετοχή στην «Αγορά Πολιτών» είναι εθελοντική (δεν υπάρχει υλική είτε χρηματική
ανταμοιβή), ενώ δεν επιτρέπεται η διαφήμιση (ούτε η άμεση, ούτε η γκρίζα).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ελεύθερα (δηλαδή, χωρίς έλεγχο ή λογοκρισία,
εφόσον αναλάβουν εγγράφως την ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων και σχολίων τους,
αλλιώς πριν την δημοσίευσή τους γίνεται προληπτικός έλεγχος για ενδεχόμενη ύπαρξη
κακόβουλου περιεχομένου και μετά δημοσιεύονται) τα άρθρα και τα σχόλιά τους.

Όσοι συμμετέχουμε στην «Αγορά Πολιτών» ενστερνιζόμαστε τις αρχές του ανθρωπισμού
και απορρίπτουμε πλήρως τη βία. Πιστεύουμε ότι η δημιουργική δύναμη του Λόγου είναι
πολύ ισχυρότερη από τη δύναμη της βίας. Όμως, σήμερα στην πολιτεία μας τα όλα τα
υπάρχοντα συμβατικά Μ.Μ.Ε. έχουν εκμαυλιστεί με αποτέλεσμα ο
Λ
όγος να μην βρίσκει διέξοδο προς την κοινή γνώμη και τη δημοσιότητα.
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Στην αρχαία Αθήνα, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η παιδεία, η ισονομία, η ελευθερία του λόγου,
η κοινωνικότητα, η συνεισφορά στα κοινά είναι όσα αναπτύχθηκαν μέσα στον θεσμό της
Αρχαίας Αγοράς. Αυτή ήταν το κέντρο της δημόσιας ζωής των Αθηναίων στους αρχαίους
χρόνους.

Η λέξη "Αγορά" προέρχεται από το ρήμα αγείρω, δηλαδή, συναθροίζω και στη συνέχεια
αγορεύω, που σημαίνει ομιλώ δημοσίως. Η ετυμολογία της λέξης είναι σχετική με τον
πολύμορφο ρόλο της αρχαίας Αγοράς όπου ξετυλίγεται η καθημερινή ζωή των αρχαίων
Αθηναίων.

Η Αγορά ήταν έδρα της διοίκησης, της δικαιοσύνης αλλά και ο κύριος χώρος για το εμπόριο
και τις επιχειρήσεις. Στα προκλασικά χρόνια, η Αγορά ήταν επιπλέον τόπος συνάθροισης
της Εκκλησίας του Δήμου, του λαού της Αθήνας, και συνάμα, σκηνή για θεατρικούς αγώνες
και αθλητικές επιδείξεις.

Σε όλες τις εποχές από τα αρχαϊκά χρόνια ως το 267 μ.Χ. που καταστρέφεται ολοσχερώς
από τους Ερούλους, η Αγορά υπήρξε, επίσης, προσφιλές εντευκτήριο για τις κοινωνικές και
πνευματικές σχέσεις των Αθηναίων. Ήταν η καρδιά της αρχαίας Αθήνας.

Κλειδί για την ορθή λειτουργία μιας Αγοράς ήταν η ελευθερία πρόσβασης σε αυτήν, όλων
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των πολιτών. Ο μη αποκλεισμός πολιτών προφύλασσε αποτελεσματικά την προκοπή της
πολιτείας από εκείνες τις λαθροχειρίες με τις οποίες οι μειοψηφίες μπορούσαν να
καταδυναστεύουν το σύνολο της πολιτείας.

Τον κοινωνικό ρόλο της αρχαίας Αγοράς επιθυμεί να αναλάβει η «Αγορά Πολιτών»,
αποβλέποντας, μόνο, στην προκοπή των πολιτών και της πολιτείας μας συνολικά, ενώ οι
συμμετέχοντες, σε αυτή την ίδια προκοπή και μόνο, αποσκοπούν.

Χρήστος Μπούμπουλης

7/7

