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Εισαγωγή
Υπάρχει µία νέα πρόταση για την «Μετατροπή
και ∆ιακυβέρνηση των Κοινωνικών
Συστηµάτων». Απευθύνεται κυρίως στα άτοµα
που είναι απογοητευµένα από τις διάφορες
ιδεολογίες και τις υπάρχουσες δράσεις. Άτοµα
που αναζητούν νέους τρόπους για την
αντιµετώπιση της κατάστασης και της τροπής
της κοινωνίας.
Πρόκειται για µία πρωτότυπη βιωµατική
δηµιουργία, η οποία χρειάζεται ακόµα χρόνια για
να εξελιχθεί, ώστε να αποκτήσει την ισχύ για
την διακυβέρνηση των αυριανών κοινωνικών
συστηµάτων. Όµως είναι σηµαντικό, ότι ήδη
σήµερα, αυτήν την στιγµή, µπορεί να έχει
σηµαντική και διαρκή επίδραση στα κοινωνικά
συστήµατα.
Το πώς γίνεται αυτό, περιγράφεται µε απλά
λόγια µέσα σε λίγες σελίδες, οι οποίες δίνουν
µια περιληπτική εικόνα για τις αναγκαίες
πράξεις και κινήσεις, τις τεχνοκρατικές
υποδοµές, αλλά και τις διάφορες νέες έννοιες
όπως «Ορθοκρατία», «Ορθονοµία», «Νόµιο»,
«Νοµιοκρατία» και «Νοµιογραφία».
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Μετατροπή

Εισαγωγή
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Μετατροπή
Η Έµπρακτη Μετατροπή των Τεχνοκρατικών
Κοινωνικών Συστηµάτων
Για τους αδύναµους που δεν µπορούν να
αµυνθούν. Για τους παγιδευµένους που δεν
µπορούν να σηκωθούν. ∆ώσε την µάχη σήµερα,
όσο είσαι ελεύθερος και δυνατός.

lazaridis.com/177
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Μετατροπή

Η Κατάσταση
Ο άνθρωπος δηµιούργησε πολύπλοκα τεχνητά
συστήµατα και µεγάλες πολυσύνθετες
κοινωνίες. Αλλοίωσε έµµεσα αλλά και άµεσα τα
φυσικά συστήµατα, ακόµα και το σύστηµα της
εξέλιξης των πλασµάτων. Κατέστρεψε και
καταστρέφει όλο και περισσότερο το περιβάλλον
στο οποίο ζει.
Tα κορυφαία επίτευγµατα του ανθρώπινου
πολιτισµού, τα πολιτικά και τα νοµικά
συστήµατα, είναι στην τελική ανίκανα να
µετριάσουν τα αρνητικά στοιχεία των
ανθρώπων, όπως την απληστία και την
βαρβαρότητα.
∆ιδασκαλία, επιστήµες, τεχνολογία, τέχνη και
άλλοι γνωστικοί ή δηµιουργικοί τοµείς,
απέτυχαν ως σύνολο να δηµιουργήσουν δίκαιες
κοινωνίες άνευ πείνας, δυστυχίας και πολέµων.
Απέτυχαν στο να δαµάσουν το τεράστιο χάσµα
µεταξύ πλουσίων και φτωχών.
Και όµως, διδάσκοντες, καλλιτέχνες,
επιστήµονες και άλλοι, δέχονται τίτλους,
αξιώσεις και βραβεία.
Όλα αυτά τρέφονται από τα εκατοµµύρια άτοµα
που είτε δεν βλέπουν, είτε εθελοτυφλούν διότι
έτσι τους συµφέρει, ή διότι εξαγοράστηκαν καθένας µε την τιµή του.

Η Κατάσταση

lazaridis.com/427
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Η ευθύνη για την κατάσταση είναι οπότε
συλλογική, πιθανός µε λίγες εξαιρέσεις, που
είναι άτοµα που αντικειµενικά δεν έχουν είτε
επιλογή είτε επιρροή.

Η Ευθύνη της Αλλαγής
Οι γνωστικοί και δηµιουργικοί κλάδοι, όπως
διδασκαλία, τέχνη, επιστήµη κλπ., έχουν επιρροή
στα κοινωνικά συστήµατα. Η ευθύνη τους να
δράσουν είναι δεδοµένη.
Το ίδιο δεδοµένη είναι όµως και η ευθύνη του
κάθε ατόµου. Έχει την ευθύνη να δράσει, αντί να
αναµένει να δράσουν οι διάφοροι κλάδοι, όπως
για παράδειγµα οι καλλιτέχνες.
Υπάρχουν αρκετά άτοµα που από γνήσια κίνητρα
επιθυµούν να αλλάξουν κάτι. Σε αυτά τα άτοµα
απευθύνονται οι προτάσεις.

lazaridis.com/427
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Η Αλλαγή µέσω Ανατροπής
Η Ανατροπή αφαιρεί το παλαιό και φέρνει το
καινούργιο. Πολιτικοί µπορούν να ανατραπούν,
διώχνονται και αντί αυτούς έρχονται άλλοι.
Πολιτικά συστήµατα µπορούν να ανατραπούν,
φεύγει η δικτατορία, εισέρχεται δηµοκρατία.
Όµως, ένας λαός δεν µπορεί να ανατραπεί. Αυτό
θα σήµαινε να φύγουν όλοι οι πολίτες, και να
έρθουν άλλοι. Το ίδιο ισχύει και για το κάθε ένα
άτοµο, τον κάθε «εαυτό» µας. Η ανατροπή είναι
ανέφικτη, µιας και θα χρειαζόταν στην ουσία να
σβήσει το µυαλό και να ξεκινήσει εκ νέου από
βρεφική ηλικία.

Η Αλλαγή µέσω Ανατροπής
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Η Αλλαγή µέσω Μετατροπής
Η «Μετατροπή» διαχωρίζεται από την
«Ανατροπή», η οποία χρειάζεται µεγαλύτερη
«δράση του δρόµου», αλλά και βία, για
παράδειγµα για να ανατραπεί ένα δικτατορικό
καθεστώς.
Χρειάζεται επίσης δράση του δρόµου, µα σε
µικρότερο βαθµό, όπως για την καταγραφή
ζητηµάτων ή για την εφαρµογή και εποπτεία
επιλύσεων. Σε καµία περίπτωση δεν χρειάζεται
βία.
Το µεγαλύτερο τµήµα της αποτελεί πνευµατική
εργασία, όπως η δηµιουργία υποδοµών,
αναλύσεις, εύρεση στοιχείων, εύρεση λύσεων,
εύρεση συµµετεχόντων και άλλα παρόµοια.
Σε αντίθεση µε την Ανατροπή, η Μετατροπή
µπορεί ακόµα και να αφήσει τους διεφθαρµένους
πολιτικούς στη θέση τους, µετατρέποντας βήµα
βήµα το πολιτικό σύστηµα έτσι ώστε να µην
µπορεί να υπάρχει διαφθορά.
Παρόµοια µε το πολιτικό σύστηµα,
µετατρέπονται τα κοινωνικά συστήµατα έτσι
ώστε να µειώνεται η αρνητική επίδραση στους
πολίτες, αλλά και οι δυνατότητες για έκνοµες
συµπεριφορές.

lazaridis.com/123
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Η Γενική Μετατροπή
Με «Μετατροπή» εννοείται το σύνολο των
ενεργειών που ασκούνται από διάφορα άτοµα
και διάφορες οµάδες, έχοντας έναν κοινό σκοπό,
αλλά όχι έναν κοινό συντονισµό. Ο κοινός
σκοπός είναι η µετατροπή των κοινωνικών
συστηµάτων, δηλαδή, να µετατραπούν τα
υπάρχοντα άδικα και ανισόνοµα σε δίκαια και
ισόνοµα.
Υπήρξαν διαφορετικοί «Πολέµαρχοι» της
Μετατροπής - άνθρωποι που µε όλο τους το
είναι έδιναν µάχη για να µετατρέψουν τις
κοινωνίες, για να αλλάξουν τον κόσµο. Μερικοί
από αυτούς έγιναν γνωστοί, άλλοι παρέµειναν
άγνωστοι. Κάποιοι υπέκυψαν στις πνευµατικές
πιέσεις και έδωσαν πρόωρο τέλος στην ζωή
τους, άλλοι απλά εγκατέλειψαν την προσπάθειά
τους.
Μέχρι σήµερα, δεν επιτεύχθηκε η Μετατροπή αντιθέτως, η κατάσταση χειροτερεύει από έτος
σε έτος. Όµως σε κάθε γενιά προκύπτουν µερικά
άτοµα τα οποία ασχολούνται πολύ έντονα µε την
Μετατροπή. Καλλιτέχνες, Τεχνοκράτες,
Επιστήµονες, ∆ιανοητές ή και απλοί άνθρωποι,
άνευ «επίσηµης κατηγορίας». Και ίσως κάποιο
από αυτά τα άτοµα να έχει την πρόταση που θα
αποτελέσει την κρίσιµη ενίσχυση που τόσο
χρειάζεται η Μετατροπή.

Η Γενική Μετατροπή

lazaridis.com/179

Μετατροπή

Ο ι Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
Μετατροπής

9

τ η ς

Βασικός παράγοντας είναι τα άτοµα που έχουν
την επιθυµία και την βούληση για την µετατροπή
των συστηµάτων. Συλλογικά αποτελούν µια
µεγάλη ενέργεια.
Η ενέργεια αυτή χρειάζεται να µετριαστεί, να
εστιαστεί και να στραφεί υπέρ της Μετατροπής.
Αυτό απαιτεί λογισµό, ο οποίος πηγάζει κυρίως
από «µυαλά», δηλαδή άτοµα µε ξεχωριστές
πνευµατικές ικανότητες.
Τα µυαλά αυτά επίσης σχεδιάζουν,
συναρµολογούν και υλοποιούν τις
τεχνοκρατικές υποδοµές, οι οποίες
αποτελούν την τρίτη βασική ανάγκη.
Κρίσιµο σηµείο είναι να βρεθεί µια
µεθοδολογία, η οποία γίνεται η βάση για την
διαχείριση όλων των παραγόντων.

Άτοµα και Ενέργεια
Υπάρχουν αµέτρητα άτοµα που επιθυµούν την
Μετατροπή, και µε αυτό αµέτρητη διαθέσιµη
θετική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή εναντιώνεται
στην αρνητική ενέργεια των ατόµων που δεν
επιθυµούν την Μετατροπή - άτοµα που βγαίνουν
κερδισµένα από αυτήν την κατάσταση.

lazaridis.com/135
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Η ουδέτερη ή παθητική στάση καταλήγει και
αυτή στην ουσία αρνητική, διότι µεταδίδεται και
αποθαρρύνει άτοµα που είναι ουσιαστικά θετικά
- µειώνει δηλαδή την θετικότητα.

Λογισµός και Μυαλά
- Με «Μυαλά» εννοείται «Άτοµα µε αναλυτικές
ικανότητες», τα οποία είναι ικανά να
προσφέρουν τον αναγκαίο λογισµό, αλλά και την
υλοποίηση τεχνοκρατικών υποδοµών. Χρειάζεται «λογισµός», ο οποίος µετριάζει και
εστιάζει την δράση. Ο λογισµός αυτός
προέρχεται κυρίως από «µυαλά», δηλαδή άτοµα
µε ξεχωριστές πνευµατικές ικανότητες. Τα
υπάρχοντα συστήµατα χρησιµοποιούν τέτοια
άτοµα, στα οποία προσφέρουν συµφέροντα, όπως
υψηλές οικονοµικές αποδοχές. Μερικά άτοµα
παγιδεύονται άθελα στους διάφορους
µηχανισµούς που επιβάλλουν τα συστήµατα.
Η ανάγκη για λογισµό καταλήγει οπότε στην
ανάγκη να βρεθούν τα ελάχιστα ικανά και
ελεύθερα µυαλά, τα οποία δεν µπόρεσαν να
δεσµευτούν από τα υπάρχοντα συστήµατα. Στην
συνέχεια ανιχνεύονται τα παγιδευµένα µυαλά,
ώστε να απελευθερωθούν και να τεθούν σε
πλαίσιο όπου µπορούν να συµβάλλουν. Εάν δεν
ενεργοποιηθούν αυτά τα µυαλά, δεν µπορεί να
υπάρξει Μετατροπή, µιας και αποτελείται
κυρίως από πνευµατική εργασία.

Άτοµα και Ενέργεια

lazaridis.com/471
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Τεχνολογία και Μεθοδολογία
Η ψυχική και πνευµατική ενέργεια δεν επαρκεί
από µόνη της. Πρόσθετα χρειάζεται µία µέθοδος,
αλλά και τεχνολογικά εργαλεία. Αυτά ενισχύουν
τα άτοµα, µετατρέποντας την ενέργεια τους σε
δύναµη, αυξάνοντας έτσι την επίδραση που
έχουν.
Η µετατροπή χειρίζεται τις υποδοµές που
γέννησαν η σύγχρονες τεχνοκρατικές κοινωνίες,
κυρίως την τεχνολογία της πληροφορικής. Οι
υποδοµές αυτές βλάψανε σε µεγάλο βαθµό τους
πληθυσµούς, δίνοντας την βάση για την αύξηση
του χάσµατος ανάµεσα στους πλούσιους και
τους φτωχούς.
Οι κοινωνίες εξαρτώνται από τις τεχνολογίες
της πληροφορικής και της δικτύωσης - πλέον δεν
λειτουργούν χωρίς αυτές. Για τον λόγο αυτό,
πρέπει να ενισχυθεί η Μετατροπή σύντοµα, όσο
αυτές οι ισχυρές υποδοµές είναι ακόµα
διαθέσιµες.
Η ελευθερία πληροφόρησης, έκφρασης και
δικτύωσης πρέπει να µετατραπεί στο να είναι
βασικό κοινό αγαθό, το οποίο ανήκει στους
πληθυσµούς.

Προδιαγραφές για Προτάσεις
Η κάθε πρόταση που εισάγει έναν νέο τρόπο για
την ενίσχυση της Μετατροπής, περιγράφει πως
lazaridis.com/495
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θα καλυφθούν οι βασικές ανάγκες.
Ένα σηµείο µιας πρότασης είναι οπότε ο τρόπος
που θα ανιχνεύονται, διακρίνονται,
ενεργοποιούνται και στηρίζονται τα άτοµα που
θα συµβάλουν τις απαραίτητες ψυχικές και
πνευµατικές ενέργειες.
Το δεύτερο σηµείο είναι ο βασικός τρόπος
δράσης. Τρίτο σηµείο είναι ο σχεδιασµός, η
υλοποίηση και η λειτουργία των αναγκαίων
τεχνοκρατικών υποδοµών.
Τέλος χρειάζεται µια µεθοδολογία, η οποία
είναι ιδανικά ίδια (ή έστω όµοια) για τον κάθε
παράγοντα, δηλαδή ανίχνευση, τεχνοκρατικά,
επίλυση κλπ.

Προδιαγραφές για Προτάσεις

lazaridis.com/178

13

Επιλυτική
∆ηµοσιογραφία
Η ∆ηµόσια Γραφή µε Επικέντρωση στην Επίλυση
Ζητηµάτων
Σήµερα γράφουν όλο και περισσότεροι δηµόσια.
Εάν αυξηθεί ο αριθµός αυτών που γράφουν µε
επίκεντρο την επίλυση, η Μετατροπή παίρνει
µορφή.

lazaridis.com/496
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Επιλυτική ∆ηµοσιογραφία

Ατοµική Άσκηση
Η «Επιλυτική ∆ηµοσιογραφία» αποτελεί µία
σύντοµη πρόταση για την ενίσχυση της
Μετατροπής. Αφορά κυρίως τα διαδικτυακά
µέσα, εφαρµόζεται όµως µε παρόµοιο τρόπο και
σε παραδοσιακά έντυπα µέσα ή ακόµα και στην
καθηµερινή ζωή.
Τα βασικά βήµατα είναι για παράδειγµα η
µείωση του περίγυρου, η µείωση του όγκου
πληροφορίας, η αύξηση του διαθέσιµου χρόνου
και φυσικά η εύρεση και η συνεργασία µε άτοµα
που έχουν παρόµοιο ενδιαφέρον για την επίλυση
ζητηµάτων.

Βασικά Στοιχεία
Ο επώνυµος λογαριασµός σε συστήµατα
δικτύωσης αντιπροσωπεύει και προβάλει το
άτοµο.
Το άτοµο που γράφει επιλυτικά, εστιάζει την
ενέργεια του µε σοβαρότητα στα ουσιώδη.
∆ηµιουργεί κάποια βασικά κριτήρια για τις
επαφές του, αποφεύγοντας την ενασχόληση µε
αυτές που δεν τα τηρούν. Γνωρίζει πως είναι
ανούσιο να συµµετέχει σε µία οµάδα, µόνο και
µόνο επειδή ταυτίζεται µε τον τίτλο.
Μειώνει την αναπαραγωγή ή δηµιουργία
πληροφορίας και προπάντων ανούσιων
Ατοµική Άσκηση
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πληροφοριών. Εξακριβώνει µια πληροφορία,
βρίσκοντας την αυθεντική πηγή της. Εάν δεν
µπει σε αυτόν τον κόπο, δεν δηµοσιεύει
πληροφορία - όσο σοβαρή και να δείχνει.
Αποφεύγει µε κάθε τρόπο να «φακελώνει» τον
εαυτό του ή και άλλα άτοµα. Αποφεύγει να
διαφηµίζει εµπορικά σχήµατα (µουσική, ταινίες,
προϊόντα, παιχνίδια κλπ.).
Όσο είναι δυνατό, γράφει αυθεντικά, αντί να
ακολουθεί τυποποιηµένες διαδικασίες
αναπαραγωγής πληροφορίας.
Γράφει δηµόσια, γνωρίζοντας πως όλοι βλέπουν
- όχι µόνο τα άτοµα που επιλέγει.

Επίλυση και Επίκριση
Το άτοµο καταγράφει ζητήµατα που τον
απασχολούν (ενοχλήσεις, φοβίες κλπ.), κυρίως
του παρόντος, αλλά και του παρελθόντος. Εάν
υπάρχει επίλυση, την καταγράφει επίσης.
Αναζητά τα αίτια και τις ευθύνες για τα
ζητήµατα αυτά. Καταγράφει αυτοκριτική,
στοιχειοθετηµένα και αιτιολογηµένα.
Ως πρώτο βήµα προς την οµαδική επίλυση,
επιτρέπει τον ελεύθερο σχολιασµό και δεν
διαγράφει ή αλλοιώνει ξένα αλλά ούτε και δικά
του γραπτά. Σέβεται το «δικαίωµα σχολιασµού»
που δίνει και το αφαιρεί µόνο σε ακραίες
lazaridis.com/218
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περιπτώσεις.

Επίλυση και Επίκριση
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Οµαδική Άσκηση
Ένα άτοµο µόνο του, δεν µπορεί να αλλάξει
πολλά. Τα άτοµα δρουν ως µια άτυπη οµάδα. Το
κάθε άτοµο σταµατά να παραπονιέται
ανοργάνωτα για τα διάφορα ζητήµατα, και
ξεκινά να συµβάλλει στην επίλυσή τους. Μία
πιθανή βασική διαδικασία σε απλοποιηµένη
παρουσίαση:
Οι δηλωτές καταγράφουν ενοχλήσεις, εµπόδια,
ερωτήσεις και διάφορα άλλα ζητήµατα που
πηγάζουν από την καθηµερινότητα τους.
Οι αναλυτές κατατάσσουν τα ζητήµατα σε
κατηγορίες. ∆ιασπούν τα ζητήµατα σε
µικρότερα, καταλήγοντας όσο γίνεται σε µικρές
και απλές ερωτήσεις (δεδοµένα, αιτίες, ευθύνες,
...)
Οι επιλυτές δηµιουργούν τελειωτικές λύσεις, ή
προσωρινές λύσεις - για παράδειγµα µία
διαδικασία παράκαµψης ενός εµποδίου.
Οι γνώστες απαντούν σε ερωτήµατα,
χρησιµοποιώντας διαδικτυακές πηγές ως
τεκµηρίωση (και βιβλιογραφία εφόσον µη
διαθέσιµα στο διαδίκτυο).
Οι επικριτές επικρίνουν τα κείµενα του κάθε
άλλου ρόλου και σε κάθε στάδιο - από δοκίµια
ως και τα τελικά.

lazaridis.com/453

Οµαδική Άσκηση

18

Επιλυτική ∆ηµοσιογραφία

Οι πολίτες εφαρµόζουν και αξιολογούν τις
λύσεις.
Κάθε άτοµο µπορεί να εκτελεί όσους ρόλους
επιθυµεί, χωρίς να υπάρχει περιορισµός - εκτός
των φυσικών περιορισµών που πηγάζουν από τις
ικανότητες του ατόµου. Το άτοµο µπορεί να
δοκιµάσει τις ικανότητες του στην πράξη.

Άνοιγµα Εαυτού
Προσφέρει µε διαφανή τρόπο στοιχεία για τον
εαυτό του, ώστε να µπορούν να τον γνωρίσουν
άλλα άτοµα πιο σύντοµα - ειδικά εάν πρόκειται
για αναλυτικά άτοµα, τα οποία αναζητούν
στοιχεία.
Καταγράφει προσωπικές Θέσεις και
Θεωρήσεις για βασικά θέµατα όπως Θεός,
Θρησκεία, Τέχνες, Πολιτική κλπ.
Περιγράφει τις υποδοµές του, όπως την ψυχική,
πνευµατική και σωµατική κατάσταση, την
οικονοµική κατάσταση, τον περίγυρό του. Έτσι
µπορεί κάποιος αναγνώστης να αξιολογεί
καλύτερα τα γραπτά του, τις επιλύσεις του.
∆ίνει µια εικόνα για την την ψυχοσύνθεση και
τους ρυθµούς ζωής που έχει. Αναφέρει και
βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους.

Οµαδική Άσκηση
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Όρια και Μεθοδολογία
Η «Επιλυτική ∆ηµοσιογραφία» συναντά διάφορα
οργανωτικά και πρακτικά εµπόδια.
Τα προβλήµατα πηγάζουν κυρίως από τον
µεγάλο όγκο πληροφορίας και την ανάγκη
αµερόληπτης ανάλυσης και αξιολόγησης
καταστάσεων και ατόµων.
Η επίδραση της «Ε∆» είναι περιορισµένη, όσο
δεν υπάρχει µία εξειδικευµένη µεθοδολογία
συνεργασίας, αλλά και ειδικά εργαλεία -όπως
λογισµικά- που την εφαρµόζουν.

lazaridis.com/127
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Νοµιογραφία
Η Μορφοποίηση Ακέραιων Νοµικών
Συστηµάτων.
Εσύ, νοήµων, δεν είσαι για λογοµαχίες. Η µάχη
διανόησης δίδεται σε επίπεδο αφαιρέσεων,
γενικεύσεων, αναλογιών, κανόνων, νόµων.

lazaridis.com/50
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Το «Νόµιο»
Ένα «Νόµιο» συνδυάζει την επίλυση ζητηµάτων,
την ανίχνευση ατόµων, και την ταυτόχρονη
µορφοποίηση ενός αµερόληπτου συστήµατος
κανόνων και νόµων.
Εκ «φύσεως» του, συµβάλλει στο να
ανιχνευθούν, να αναδειχθούν και να διακριθούν
τα «αυθεντικά αµερόληπτα» άτοµα.
∆εν υπάρχουν «Λογοµαχίες» αλλά
«Νοµοµαχίες». Οι αντίλογοι και η εναντίωση
κινούνται σε επίπεδο κανόνων, οι οποίοι
παραµένουν εντός ενός γενικού συνόλου
κανόνων.
Το βραχυπρόθεσµο αποτέλεσµα της
Νοµιογραφίας είναι τα επιλυµένα ζητήµατα. Το
µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα είναι ένα ακέραιο
σύστηµα νόµων, το οποίο εξελίχθηκε µε βάση
των επιλυµένων ζητηµάτων της
καθηµερινότητας.
Για την συγγραφή χρειάζονται εξειδικευµένα
εργαλεία, τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της
µεθοδολογίας, όπως τον ελεύθερο σχολιασµό και
αντίλογο, την µορφοποίηση των κανόνων, την
καταγραφή νόµων.
Ο όρος «Νόµιο» είναι ανάλογος του όρου
«Λόγιο» (λόγος-λόγιο, νόµος-νόµιο).

Το «Νόµιο»
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Βασική ∆ιαδικασία
Ο «Νοµιογράφος» καταγράφει δηµόσια ζητήµατα
που πηγάζουν από την καθηµερινότητα του,
όπως ενοχλήσεις, φοβίες και άλλα. Επίσης δίνει
µια καθαρή εικόνα για τις θέσεις και θεωρήσεις
του περί βασικών θεµάτων και ζητηµάτων.
Καταγράφει αρχές, σκοπούς, στόχους, κίνητρα
(αίτια) του εαυτού και ασκεί αυτοκριτική.
Αναλύει και επικρίνει συστήµατα και άλλους
νοµιογράφους.
Τα γραπτά είναι διασπασµένα σε µικρά κείµενα,
σε διάφορες ενότητες. Αυτό επιτρέπει την
εύκολη επίκριση, θεώρηση και αναθεώρηση των
γραπτών - είτε από άλλα άτοµα, είτε από τον
ίδιο τον συντάκτη.
Ένα πλήρες "Νόµιο" µπορεί να αποτελέσει µία
τεκµηριωµένη αναθεώρηση των κοινωνικών
συστηµάτων. Η αναθεώρηση αυτή γίνεται πάντα
µε βάση ζητηµάτων της καθηµερινότητας.

Κανόνες και Νόµοι
Τα συµπεράσµατα, οι αξιολογήσεις και οι
επικρίσεις του συντάκτη θα πρέπει να
εκφράζονται τελικά ως κανόνες, ως νόµοι. Οι
νόµοι αυτοί επιτρέπουν την εύκολη εποπτεία
των γραπτών αλλά και των πράξεων του
συντάκτη. Ο ίδιος ο συντάκτης αναθεωρεί τα
γραπτά του συνεχώς, µόλις διακρίνει έλλειψη
ακεραιότητας στους νόµους που κατέγραψε.
lazaridis.com/579
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Η ποιότητα του Νόµιου εξαρτάται από την
ποιότητα των κανόνων που αποσπάει ο
συντάκτης, την ακεραιότητα των διασυνδέσεων
των κανόνων και την ποιότητα καταγραφής των
κανόνων ως νόµους.
Άλλα άτοµα µπορούν να εναντιωθούν µε δικούς
τους νόµους, µε αποτέλεσµα να κυριαρχήσει το
πιο ακέραιο 'πλέγµα' νόµων, το πιο "ορθό"
σύνολο νόµων.

∆ιαδικασία Γενίκευσης
Οι κανόνες που καταγράφονται, γενικεύονται
και εφαρµόζονται σε διάφορα άλλα συστήµατα.
Για παράδειγµα, εάν ένα άτοµο κατηγορήσει ένα
διακρατικό ζήτηµα, αποσπά έναν κανόνα ο
οποίος εφαρµόζεται σε διακρατικό, αλλά και σε
διαπροσωπικό επίπεδο. Το άτοµο που κατηγορεί
τα κράτη, µπορεί έτσι να ελέγξει εάν παραβιάζει
τον ίδιο κανόνα σε ατοµικό επίπεδο.
Παρόµοια, όταν επικρίνει έναν ξένο, αποσπά
έναν κανόνα και τον εφαρµόζει µε ίδια κριτήρια
και σε άλλα κοντινά του άτοµα, αλλά και στον
εαυτό του. Προσαρµόζει τον κανόνα, ώστε να
µπορεί να τηρείται από τα κοντινά του άτοµα
αλλά και από τον ίδιο. Στην συνέχεια, επικρίνει
ξένους µέσω του προσαρµοσµένου, δηλαδή
ελαστικότερου κανόνα.

Κανόνες και Νόµοι
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Ανίχνευση
Η Ανίχνευση των Ατόµων

Οι Αόριστοι
Υπάρχει µία οµάδα η οποία είναι ουσιαστικά
αόριστη. Είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι,
διάφορων τάξεων, διαφορετικής µόρφωσης,
διαφορετικών ικανοτήτων!
Τα κοινά σηµεία τους είναι η αίσθηση για το
δίκαιο και οι ανησυχίες τους. Νιώθουν την
αδικία γύρω τους και ανησυχούν για τις
εξελίξεις. Μα δεν µπορούν πάντα να εκφράσουν
τις ανησυχίες τους, να ανακαλύψουν τις αιτίες.
Επιθυµούν να συµβάλλουν στο να βελτιωθεί η
κοινωνία και το πολιτικό σύστηµα, µα δεν
ξέρουν πώς. Ίσως και να ξέρουν, ίσως και να
ξεκίνησαν, µα νιώθουν πτώση, διότι δεν βλέπουν
να µπορέσουν να αµυνθούν σε τόσο µεγάλους ή
τόσο πολλούς αντιπάλους.
Μερικοί καταλήγουν στην αδράνεια. Άλλοι πάλι,
έχοντας γεµίσει οργή, ξεσπούν µε βίαιες φράσεις
ή και πράξεις - ίσως και απέναντι σε στόχους
που ουσιαστικά δεν φταίνε σε τίποτα. Μα τα
παρόµοια ακραία βήµατα όπως η βία και η
αδράνεια είναι περιττά.
Πολλοί από αυτούς τους αόριστους που
υπάρχουν κάπου εκεί «έξω», είναι αυτοί που θα
lazaridis.com/141
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φέρουν τις αλλαγές. Σιγά σιγά, µε µικρά αλλά
σταθερά βήµατα, είτε ως άτοµα, είτε ενωµένοι
σε µία µικρή κυψέλη.
Θα χρειαστεί να οριστούν, να ανιχνευθούν και
να τους δοθούν τα εργαλεία µε τα οποία θα
µπορούν να δράσουν αποτελεσµατικά και χωρίς
καµία χρήση βίας, ούτε καν λεκτικής.

Αυθεντικά Αµερόληπτοι
Τα αυθεντικά αµερόληπτα άτοµα είναι εκ της
φύσεως τους έτσι δοµηµένα, ώστε να µην
αντέχουν την µεροληψία. ∆εν µπορούν να
πάρουν µέρος υπέρ κάτι που αντιλαµβάνονται ως
άδικο.
Τα αυθεντικά αµερόληπτα έχουν στην ουσία την
ορθή στάση, µια στάση που θα µπορούσε να
µετατρέψει τα κοινωνικά συστήµατα, εάν απλά
υπήρχαν αρκετά από αυτά τα άτοµα εν δράση.
Μα τα άτοµα αυτά εξασθενούν εντός της
κοινωνίας.
Το στοιχείο της αµεροληψίας έρχεται σε
σύγκρουση µε τα υπάρχων κοινωνικά
συστήµατα. Αυτό ισχύει ακόµα και στα µικρά
περιβάλλοντα, όπως τον οικογενειακό ή φιλικό
περίγυρο.
Η αντίληψη πρέπει να στηρίζεται απο µια
αρκετά ισχυρή αναλυτικότητα, ώστε να
τεκµηριώνει τις αντιθέσεις που έχει.
Οι Αόριστοι
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Οι Ανήσυχοι
Οι Ανήσυχοι είναι τα άτοµα που ανησυχούν εκ
της φύσεως τους για τις καταστάσεις γύρο τους.
Η ανησυχία τους έχει διαφορετικές βαθµίδες και
τρόπους έκφρασης.
Κάποια άτοµα ανησυχούν µόνο εσωτερικά,
δηλαδή δεν το εξωτερικεύουν καθόλου. Άλλα
µιλάνε για τις ανησυχίες τους σε κλειστό φιλικό
περιβάλλον.
Υπάρχουν και τα άτοµα που δηµοσιεύουν τις
ανησυχίες τους, συνήθως δια του γραπτού
λόγου.
Κάθε ανησυχία δεν έχει ουσία, εάν δεν είναι
ισόνοµη και αµερόληπτη. Γιαυτό, δεν επαρκεί να
είναι ένα άτοµο µόνο ανήσυχο, ακόµη και όταν
το εκφράζει συχνά, έντονα και δηµόσια.
Ανη σ υ χ ίε ς µ π ορ ο ύ ν ν α εκφρ α σ τ ο ύ ν κα ι µε
τέχνες όπως ζωγραφική, µουσική, χορό και
άλλα. Αυτού του είδους έκφρασης είναι
δευτερεύον στην Νοµιογραφία, µιας και αυτή
αφορά την έκφραση δια της γραφής.
Οι Ακέραιοι
Ακέραιοι - Αυτοί που έχουν όλα τα στοιχεία,
δηλαδή είναι Ανήσυχοι, Αµερόληπτοι,
Αναλυτικοί, Αδέκαστοι.

lazaridis.com/617
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Υπάρχουν οι συνειδητά ακέραιοι, αυτοί δηλαδή
που επιθυµούν και επιδιώκουν να αυξήσουν την
ακεραιότητα τους.
Υπάρχουν και οι αυθεντικά ακέραιοι, που εκ της
φύσεως και ωρίµανσής τους είναι ακέραιοι.
∆εν ησυχάζουν, είναι ανήσυχοι. Έχουν µία
εσωτερική τάση και επιθυµία για την
ακεραιότητα.
Θα ενοχληθούν εάν καταστραφεί η φυσική
οµορφιά ενός λιβαδιού. Εάν ένα ζώο είναι
ταλαιπωρηµένο. Εάν ένα παιδί κοιτάζει
τροµαγµένα. Εάν κάποια δεδοµένα
παρουσιάζονται µε ασαφή µορφή.
Θα ενοχληθούν, και θα προσπαθήσουν, µετά
αµερόληπτης ανάλυσης, να επιφέρουν την
ακεραιότητα και πάλι. Εάν κάποιος προσπαθήσει
να τους εξαγοράσει, θα αποτύχει. Είναι
αδέκαστοι, δεν εξαγοράζονται.

∆ιαδικασίες Ανίχνευσης
Τα αµερόληπτα άτοµα αυτά πολύ πιθανός να µην
γνωρίζουν για την αµεροληψία και τα άλλα
στοιχεία που κατέχουν.
Θα πρέπει να ενηµερωθούν για αυτό, διότι
πιθανός θα νοµίζουν πως δεν είναι
«φυσιολογικοί», λόγου των ενστάσεων (και
µάλλον συγκρούσεων) που έχουν συνεχώς. Είναι
Οι Ακέραιοι
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φυσιολογικοί, µα αντίθετοι µε την µεροληπτική
µάζα, η οποία τους αποκαλεί «ιδιόρρυθµους»,
«αντικοινωνικούς» και διάφορα άλλα.
Επίσης πρέπει να προστατευτούν από το να
«απορροφηθούν» από άκυρες ιδεολογίες και
συστήµατα. Αν και θα το καταλάβουν κάποια
στιγµή, θα χάσουν χρόνο και ενέργεια.
Οι Αόριστοι ανιχνεύουν τους αµερόληπτους.
∆ηλαδή, ένα άτοµο -και ας µη έχει όλα τα
χαρακτηριστικά- µπορεί να διακρίνει ένα
αµερόληπτο άτοµο, να το στηρίξει και να το
ενεργοποιήσει.
Οι Ακέραιοι είναι αυτοί που πρέπει να
φροντίσουν να ενεργοποιηθούν οι Αόριστοι,
δηµιουργώντας µεθόδους και υποδοµές, ώστε να
συµβάλουν και τα άτοµα που κατέχουν λιγότερα
στοιχεία και λιγότερη αφοσίωση.
Η Ανίχνευση των ατόµων είναι δύσκολη
διαδικασία, απλά διότι τα άτοµα µπορεί και να
προσποιούνται.
Η δηµόσια αντιµετώπιση µειώνει την
δυνατότητα υποκρισίας. Για παράδειγµα, εάν
κάποιο άτοµο µάχεται δηµόσια ενάντια του
φασισµού, και διαγράφει σχόλια αντίλογου,
έδειξε άµεσα τι είναι: άκυρο.

lazaridis.com/536
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Οικονοµικά - Πόροι και
∆ιαχείρηση
Ο κάθε συντάκτης ενός Νόµιου χρηµατοδοτείται
µόνος του, µε δικές του ενέργειες. Πηγές
χρηµατοδότησης µπορεί να είναι άτοµα που
στηρίζουν τον συντάκτη γενικά, για παράδειγµα
µε συνδροµές, ή άτοµα που υποστηρίζουν ένα
συγκεκριµένο ζήτηµα µε το οποίο ασχολείται ο
συντάκτης.

Οικονοµικά - Πόροι και ∆ιαχείρηση
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Ο Άνθρωπος, µια «Κοινωνία»
Στην ουσία, ο άνθρωπος είναι µια µικρή
κοινωνία. Έχει λογική και νοηµοσύνη, µα έχει
και συναισθήµατα και ένστικτα, τα οποία συχνά
είναι σε αντίθετα µε την λογική. Ακόµα και
ολοµόναχος να είναι, χρειάζεται -έστω σε
κάποιον βαθµό- ρύθµιση και µετριασµό.
Είναι αρκετά δύσκολο για ένα άτοµο να ορίζει
κανόνες που αφορούν τον εαυτό του, και στην
συνέχεια να εποπτεύει την τήρηση τους αλλά και
να φροντίζει για την εξέλιξή τους.
Η δυσκολία είναι στην παρακολούθηση του
εαυτού, στην ειλικρινή και αµερόληπτη
εποπτεία. Ακόµα πιο δύσκολο είναι να ασκεί
εξουσία ενάντια του εαυτού του, όταν
παραβιάζει τους κανόνες που έθεσε.

Η Εποπτεία του Εαυτού
Κυρίως η λογική είναι αυτή που παρακολουθεί
εξωτερικούς παράγοντες και την επίδραση τους
στον εσωτερικό κόσµο µας. Επίσης
παρακολουθεί τις επιρροές από τους διάφορους
εσωτερικούς παράγοντες.
Οι 'γέφυρες επικοινωνίας' ανάµεσα στους
διαφορετικούς τοµείς του µυαλού δεν είναι σε
όλους τους ανθρώπους ίδια άµεσες και
αποτελεσµατικές. Αυτό ίσως να κάνει έναν
ποιητή να εκφράζεται µε εντελώς διαφορετικό
lazaridis.com/160
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τρόπο από έναν πολύ αναλυτικό και λογικό
άνθρωπο (ο οποίος φυσικά και έχει
συναισθήµατα, µα τα παρακολουθεί και τα
εκφράζει µε διαφορετικό τρόπο).
Ο ποιητής θα εκφραστεί ίσως µε ένα
αριστούργηµα τέχνης, το οποίο θα χρειαστεί
πολύ χρόνο για να ερµηνευθεί, πιθανώς ακόµα
και από τον ίδιο. Έτσι θα είναι δύσκολο να βρει
άτοµα που θα µπορέσουν να τον βοηθήσουν στην
επίλυση των ζητηµάτων του.
Ο αναλυτής θα εκφραστεί µε λιτό αναλυτικό
λόγο, ο οποίος δεν χρειάζεται καµία ερµηνεία.
Θα βρει σχετικά εύκολα άλλα άτοµα που θα τον
καταλάβουν.
Η επίλυση ζητηµάτων είναι πιο εύκολη, όταν
εκφράζονται αναλυτικά και άνευ
συναισθηµατισµών.

Η Οµιλία ως Κρυφό Όπλο
Ο προφορικός λόγος είναι αυτός που µπορεί
να αναστέλλει την λογική σκέψη, ειδικά σε
συνδυασµό µε την παρουσία του οµιλητή
(όµορφη, χαρισµατική, επιβλητική, ...).
Μία φωνή µπορεί από µόνη της να κάνει έναν
άνθρωπο να νιώσει και να κάνει πράγµατα, µε
τα οποία δεν συµφωνεί η λογική του. Το σύνολο
από φωνή, έκφραση προσώπου, στάση σώµατος
και φυσικά τα ίδια τα λόγια, αγγίζουν αµέτρητα
Η Εποπτεία του Εαυτού
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συναισθήµατα και ένστικτα.
Άτοµα που κατέχουν την τέχνη της οµιλίας,
µπορούν να την χρησιµοποιήσουν ως «κρυφό
όπλο», επηρεάζοντας τον απέναντί τους χωρίς
αυτός να το καταλάβει. Τα άτοµα ξαφνικά
µεροληπτούν υπέρ του οµιλητή - αν και δεν
υπάρχει λογικά βάσιµος λόγος.
Η µετέπειτα αναθεώρηση είναι δύσκολη, µιας
και οι αποδείξεις για την αβασιµότητα του
επηρεασµού χάνονται κυριολεκτικά στον αέρα εκτός και εάν υπήρχε καταγραφή της όλης
οµιλίας.

Γραφή - Μέσο της Λογικής
Η λογική του ατόµου είναι αυτή που µπορεί να
παρακολουθήσει το συναίσθηµα, το ένστικτο και
φυσικά την ίδια την λογική. Ένα άτοµο δεν
µπορεί να τα θυµάται όλα. Επίσης, µόλις
ενεργοποιηθεί το πιο ισχυρό συναίσθηµα ή το
ακόµα πιο ισχυρό ένστικτο του ατόµου, η λογική
«καπακώνεται».
Η γραφή βοηθάει στο να παραµείνουν τα
ζητήµατα «ζωντανά». Για παράδειγµα, ένα άτοµο
µπορεί να διαβάσει κάποιες αρχές που
κατέγραψε, ώστε να τις θυµηθεί όταν οι
καταστάσεις τον κάνουν να τις ξεχνάει.
Άλλα άτοµα µπορούν, δια της απλής ανάγνωσης,
να αποκτήσουν µια εικόνα για τα ζητήµατα και
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τα άλλα δεδοµένα του ατόµου. Μπορούν έτσι να
συµµετέχουν στην επίλυση των ζητηµάτων
αυτών.
Ο γραπτός λόγος µπορεί επίσης πολύ πιο εύκολα
να ελεγχθεί ως προς την λογική ακεραιότητα
του.
Με αυτό, ο γραπτός λόγος γίνεται το βασικό
µέσο της λογικής.

Επίκριση και Αντίλογος
Βασικό στοιχείο για την εποπτεία αλλά και την
εξέλιξη ενός ατόµου, είναι η επίκριση και ο
αντίλογος. Το άτοµο που δέχεται ποιοτική
επίκριση και ποιοτικό αντίλογο, µπορεί να
εξελίξει τον εαυτό του πιο εύκολα.
Από την άλλη, δεν είναι δεδοµένο πως τα άτοµα
κατανοούν τις ουσίες του ατόµου, ώστε να
µπορέσουν να επικρίνουν µε ποιότητα. Πρέπει
να υπάρχει ένας µηχανισµός αξιολόγησης
επικρίσεων και επικριτών, ώστε να
εξοικονοµείται χρόνος.

Γραφή - Μέσο της Λογικής
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Ορθονοµία
Η ∆ιανόηση, Επινόηση, Λειτουργία και Εξέλιξη
Συστηµάτων µε Βάση Ορθών Νόµων
Την στιγµή που αρνείσαι την «Εξουσία της
Ορθονοµίας», παύεις να είσαι άνθρωπος.
∆ιαφώνησε για την µορφή της - µα όχι για την
αυθεντία της.
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Ορισµός και Σύντοµη
Περιγραφή
- Ορθονοµία = κατάσταση, όπου η λειτουργία και
η εξέλιξη ενός συστήµατος καθορίζεται από ένα
ακέραιο σύστηµα κανόνων, το οποίο
διαµορφώνεται από εσωτερικούς αλλά και
εξωτερικούς παράγοντες. -

Εισαγωγή
Η ορθονοµία είναι µία νέα έννοια, µία µέθοδος
για την διανόηση, επινόηση, λειτουργία και
εξέλιξη συστηµάτων διάφορων τύπων, όπως
τεχνολογικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα γενικά για κάθε σύστηµα το οποίο
εµπεριέχει τον ανθρώπινο παράγοντα.
Η διαχείριση διαφορετικών συστηµάτων µέσου
µίας γενικής µεθόδου αυξάνει την
αποτελεσµατικότητα, όπως για παράδειγµα στην
µετατροπή και εξέλιξη των πολύπλοκων
σηµερινών κοινωνικών συστηµάτων, τα οποία
αποτελούνται και από τεχνολογικά
υποσυστήµατα.
Αυτό ακούγεται περιοριστικό -ειδικά εάν
εφαρµοστεί σε ανθρώπους- µα δεν είναι
ουσιαστικά. Η ορθονοµία αφήνει µεγάλα
περιθώρια ελευθερίας, περιορίζει τον
αυθορµητισµό µόνο όταν και όσο απαραίτητο,
ορίζει καθαρά τα πλαίσια δράσης, και αιτιολογεί
Ορισµός και Σύντοµη Περιγραφή
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ακέραια.
Αν και µπορεί να εφαρµοστεί µε χαρτί, στυλό και
την ανθρώπινη νόηση, αποκτά την ολική ισχύ
της σε συνδυασµό µε την τεχνολογία της
πληροφορικής. Αυτό ισχύει ειδικά εάν
εφαρµοστεί στα τεχνοκρατικά κοινωνικά και
πολιτικά συστήµατα.
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Εποπτεία Συστηµάτων
Η κοινωνία διαθέτει νοµικά συστήµατα, τα
οποία ορίζουν και περιορίζουν τη δράση των
µελών της.
Οι πράξεις αυτών των νοµικών συστηµάτων δεν
υπηρετούν πάντα τους δηλωµένους στόχους και
σκοπούς. Υπάρχουν άτοµα και οµάδες, που έχουν
διαφορετικούς στόχους και σκοπούς: την
επιρροή, την εξουσία, τον πλούτο, την προστασία
του εγωισµού (π.χ. να µην φανούν πως δεν έχουν
γνώσεις ή ικανότητες) και διάφορα άλλα.
Χρειάζεται ένας ισχυρός µηχανισµός εποπτείας,
ώστε να παραµένουν τα συστήµατα πιστά στις
αρχές, στόχους και σκοπούς.
Ταυτόχρονα όµως, πρέπει να έχουν δηµιουργηθεί
αυτοί οι κανόνες και οι νόµοι µε ορθό τρόπο.
Η ερώτηση το τι είναι η ορθονοµία, ο ορθός
νόµος, η ορθή νοµή, µπορεί να απαντηθεί µε
βάση την αρχική ρύθµιση ενός ατόµου µόνο. Η
δυσκολία για την δηµιουργία ακέραιων νοµικών
συστηµάτων φαίνεται ήδη στην δηµιουργία
νόµων για ένα άτοµο µόνο.

Άτοµο
Το άτοµο φροντίζει για την καλή λειτουργία και
την εξέλιξή του, έχοντας ως βάση την ορθή
λογική. Επίσης παρακολουθεί τις αντιδράσεις
Εποπτεία Συστηµάτων
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των συνανθρώπων του στις διάφορες φάσεις του
συζώ. Προσαρµόζει την συµπεριφορά και τις
τεχνικές του, έστω στο ελάχιστο.
Ανακαλύπτει ταυτόχρονα κανόνες στην
συµπεριφορά του εαυτού του και τον
συνανθρώπων του. ∆ηµιουργεί κανόνες
αντίδρασης. Καταγράφει τους κανόνες αυτούς
ως κατανοητούς νόµους. Ταυτίζει την κάθε
πράξη του µε κάποιον νόµο (είτε προσωπικό του,
είτε κοινωνικό), κρίνοντας την ως ορθή ή µη.
Συγκρίνει τις πράξεις του µε τις πράξεις άλλων,
αποφεύγοντας έτσι να δρα µε τρόπο τον οποίο
κατηγορεί σε άλλους. Φροντίζει να κυριαρχεί
τον εαυτό του, όταν αυτός προσπαθεί να
αλλοιώσει τα δεδοµένα, ώστε να φανεί η πράξη
του δικαιολογηµένη. Επιλύει ένα ζήτηµα που τον
αφορά (ενόχληση, φοβία, ανησυχία, ...) µε
αναλυτικό τρόπο, ανακαλύπτοντας το σηµείο το
οποίο ευθύνεται για το ζήτηµα.
∆έχεται την αναλυτική και αιτιολογηµένη
κριτική, όσο αυτή προέρχεται από άτοµα που
έχουν αρκετή αναλυτικότητα και λαµβάνουν υπ'
όψη τα δεδοµένα που αφορούν το άτοµο και την
ψυχοσύνθεσή του. Για να µπορέσει να επιλέξει
τα άτοµα αυτά, αλλά και για να µπορούν αυτά τα
άτοµα να έχουν τα στοιχεία, δηµοσιεύει γραπτά,
τα οποία περιγράφουν τον εαυτό του σε µεγάλο
βαθµό (ατοµική διαφάνεια).
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Οµάδα
Όταν υπάρχει µια οµάδα ανθρώπων, οι
αλληλεπιδράσεις αυξάνονται. Γίνεται πιο
δύσκολο να οριστούν κανόνες, απλά διότι πολλά
άτοµα πρέπει να τους τηρούν. Όµως υπάρχει και
κάτι θετικό: η δυνατότητα να εποπτεύει ο ένας
τον άλλον.
Και πάλι, το σύστηµα νόµων πρέπει να είναι
γραπτό, ή έστω απόλυτα ξεκάθαρο, ώστε να µην
υπάρχουν παρερµηνεύσεις και µε αυτό,
ανάρµοστη άσκηση εξουσίας. Απλοί κανόνες
βοηθούν σε αυτό, όταν εκφράζονται κατανοητά
ως νόµοι.
Αποδοχή
Η αποδοχή είναι το βασικό στοιχείο ενός
ορθόνοµου ατόµου. Όταν γνωρίζει ότι «θα
έπρεπε», µα για κάποιον λόγο δεν µπορεί να
δράσει ανάλογα, κάνει έστω το πρώτο βήµα και
το αποδέχεται. Αρχικά προς τον εαυτό του, µετά
όλο και περισσότερο - µέχρι που καταλήγει να το
αποδεχθεί δηµόσια.
Έτσι γίνεται στην ουσία το πρώτο βήµα για την
επίλυση. Το ζήτηµα γίνεται υπαρκτό, άλλα άτοµα
µπορούν να ταυτιστούν, να ενασχοληθούν.

Οµάδα
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∆ηµιουργία Νόµων
Η Ορθόνοµη οµάδα λειτουργεί και βελτιώνεται
µε βάση νόµων. Το κάθε µέλος της οµάδας
µπορεί να θέσει ένα ζήτηµα, το οποίο θα
επεξεργασθεί βάση υπαρκτών νόµων. Εάν δεν
υπάρχει νόµος, θα αναλυθεί µε βάση την ορθή
λογ ι κ ή κ α ι ε φ όσ ον ε πι λ ύ θ η κε έν α ζ ή τ η µα ,
αποσπάται ένας κανόνας, ο οποίος
καταγράφεται ως νόµος (κατανοητός για τα µέλη
της οµάδας). Οι κανόνες αυτοί γενικεύονται
όπου είναι δυνατόν, ώστε να µειωθεί ο αριθµός
νόµων και οι εξαιρέσεις.
∆εν αποφασίζει ούτε ο αρχηγός αλλά ούτε και η
πλειοψηφία. Αποφασίζουν οι κανόνες, οι οποίοι
διαµορφώνονται συλλογικά από όλα τα µέλη.
Στην ουσία «αποφασίζει» το µέλος το οποίο
µπορεί να δηµιουργήσει (αλλά και να
διατηρήσει) το σύστηµα νόµων µε την υψηλότερη
λογική ακεραιότητα.

Νοµικά Συστήµατα
Όταν υπάρχουν πολλές µικρές και µεγάλες
οµάδες σε µία επικράτεια, καταλήγουµε στις
κοινωνίες. Τότε χρειάζονται καλά οργανωµένα
γραπτά νοµικά συστήµατα. Ένα σύστηµα
κανόνων, το οποίο είναι καταγεγραµµένο ως
νόµοι. Το σύστηµα αυτό υπερισχύει του κάθε
ατοµικού ή και οµαδικού νοµικού συστήµατος.
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Η εποπτεία γίνεται πιο δύσκολη, ο µετριασµός
επίσης. Οι αναγκαίες εξουσίες που -σε
περιπτώσεις αναγκαστικά επιβάλλουν την
τήρηση των νόµων- µεγάλες, µιας και εν ώρα
ανάγκης στρέφονται και ενάντια µικρών ή
µεγάλων οµάδων, ή ακόµα και ενάντια άλλων
κρατών, όπως σε περίπτωση επίθεσης.
Βασικό εργαλείο για την δηµιουργία και
εποπτεία των νοµικών συστηµάτων πρέπει να
είναι η συναισθηµατικά ουδέτερη και λαϊκά
κατανοητή γραφή.
Βασικοί εκτελεστές της εποπτείας θα πρέπει να
είναι οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, δηλαδή οι
πολίτες του κράτους.

Νοµικά Συστήµατα
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Ορθοποίηση
- Ορθοποίηση = Η µετατροπή ενός απλού
συστήµατος σε σύστηµα που ρυθµίζεται από ένα
ορθόνοµο σύστηµα νόµων. Σχεδόν το κάθε σύστηµα µπορεί να µετατραπεί
σταδιακά σε ένα ορθόνοµο σύστηµα. Αυτό ισχύει
ακόµα και εάν παράγοντες του συστήµατος δεν
επιθυµούν αυτήν την µετατροπή.
Βασικός παράγοντας για να επιτευχθεί µία
µετατροπή είναι η απόλυτη ελευθερία
πληροφόρησης και δηµοσίευσης (έκφραση,
επίκριση, αµφισβήτηση κλπ.). Όσον αφορά
πολιτικά συστήµατα, η «δικτατορία» δεν µπορεί
να µετατραπεί, διότι δεν υπάρχουν οι βασικές
ελευθερίες. Το σύστηµα "δηµοκρατία" µπορεί να
µετατραπεί, µιας και υπάρχουν οι ανάλογες
ελευθερίες.

Βασικό Πλαίσιο
Βάση για το ακέραιο σύστηµα νόµων είναι η
ακέραια περιγραφή και καταγραφή του. ∆ιάφοροι
παράγοντες περιγράφουν δοµή, λειτουργία και
εξέλιξη ενός συστήµατος.
Οι Αρχές αποτελούν απαραβίαστους βασικούς
κανόνες, που έχουν και κάποια προτεραιότητα
τήρησης.
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Οι Οδηγίες αποτελούν δόκιµους ή και
ελαστικούς κανόνες, χωρίς να υπάρχει
υποχρέωση τήρησης.
Οι Σκοποί περιγράφουν τους βασικούς λόγους
ύπαρξης τους συστήµατος.
Οι Στόχοι που επιδιώκονται και η χρονική
στιγµή για την επίτευξη τους.
Κάθε κανόνας καταγράφεται µε απλό και
κατανοητό τρόπο ως νόµος. ∆ίνονται
παραδείγµατα για τις έννοιες και την εφαρµογή
του κανόνα.

Ορθονόµευση
Με «Ορθονόµευση» εννοείται η διαδικασία
εποπτείας ενός ορθόνοµου συστήµατος. Η
ορθονόµευση προϋποθέτει την καταγραφή των
κανόνων του συστήµατος. Στην συνέχεια γίνεται
η εποπτεία των πράξεων που εκτελούνται.

Η Ανάγκη για Ολότητα
Σηµαντικός παράγοντας της ορθονοµίας είναι η
ολότητα. Ένα σύστηµα είναι ολικά ορθόνοµο
όταν όλα τα υποσυστήµατά του είναι ορθόνοµα.
Οι µηχανισµοί εξέλιξης των υποσυστηµάτων
επικοινωνούν αποτελεσµατικά.
Κάθε υποσύστηµα µπορεί να συµβάλει στην
εξέλιξη ενός άλλου υποσυστήµατος. Η
Βασικό Πλαίσιο
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ορθονοµία ενός υποσυστήµατος µπορεί να έχει
θετική ή και αρνητική επιρροή στην ορθονοµία
των άλλων υποσυστηµάτων.
Αρνητική επιρροή υπάρχει, όταν η ορθονοµία
µειώνεται (µέχρι και εξουδετερώνεται) εάν τα
άλλα υποσυστήµατα είναι ανορθόνοµα. Το
ορθόνοµο δικαστικό σύστηµα δυσλειτουργεί
λόγω του ανορθόνοµου εκτελεστικού
συστήµατος. Ο ορθόνοµος άνθρωπος
δυσλειτουργεί (έως και καταρρέει) µέσα σε έναν
ανορθόνοµο περίγυρο.
Θετική επιρροή υπάρχει, όταν η ορθονοµία
αυξάνεται. Το ορθόνοµο δικαστικό σύστηµα
µετατρέπει σταδιακά το ανορθόνοµο
εκτελεστικό σύστηµα σε ένα ορθόνοµο. Ένας
ορθόνοµος άνθρωπος µετατρέπει σταδιακά
διάφορους ανθρώπους σε ορθόνοµους, οι οποίοι
µετατρέπουν διάφορα υποσυστήµατα σε
ορθόνοµα.
Τελειότητα
Το Τέλειο δεν είναι εξελίξιµο και δεν έχει
περιθώρια βελτίωσης ή ολοκλήρωσης. Ένα
τέλειο σύστηµα ασκεί την λειτουργία του µε τον
καλύτερο πιθανό τρόπο και µε την καλύτερη
πιθανή αποτελεσµατικότητα.
Το Ορθόνοµο δεν είναι τέλειο, µα έχει σχεδόν
τέλειους µηχανισµούς εξέλιξης, µε τους οποίους
επιδιώκει την τακτική βελτίωσή του. Η βάση για
lazaridis.com/157
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την κρίση των ζητηµάτων (βελτίωσης/εξέλιξης)
είναι ένα σύστηµα κανόνων. Καµία πράξη δεν
εκτελείται, δίχως να ταυτιστεί πρώτα µε
κάποιον κανόνα.
Βασικό Πλαίσιο Εξέλιξης
Οι διαδικασίες εξέλιξης µπορούν να
επηρεάσουν Αρχές, Σκοπούς, Οδηγίες,
∆ιαδικασίες και Πράξεις. Η επιρροή δεν είναι
πάντα θετική, µε την έννοια της αύξησης ή
βελτίωσης. Μπορεί να σταµατήσουν την
λειτουργία ενός παράγοντα ή και όλου του
συστήµατος. Μπορεί να καταλήξουν ακόµη και
σε αρνητική εξέλιξη, εάν αυτό είναι αναγκαίο.
Υποσυστήµατα που είναι τέλεια χρειάζονται
επίσης µηχανισµούς 'εξέλιξης'. Στην ουσία
πρόκειται για µηχανισµούς «∆ιατήρησης
Τελειότητας», οι οποίοι θωρακίζουν την
τελειότητα.

H Ορθοποίηση του Ατόµου
Πως µπορεί να µετατραπεί ένα άτοµο στο να
είναι ορθόνοµο; Η απάντηση είναι απλή: δεν
µπορεί! Μπορεί όµως να µετατραπεί ένα µέρος
του σε ορθόνοµο, όπως η δηµόσια δράση του που
αφορά το κοινωνικό σύνολο.
Από δηµόσιες δηλώσεις του ατόµου, αποσπώνται
και καταγράφονται οι «προσωπικοί νόµοι» του
ατόµου, όπως οι σκοποί και στόχοι του, οι αρχές
Τελειότητα
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του, οι θέσεις και θεωρήσεις για διάφορα
κεντρικά ζητήµατα σε γενικούς τοµείς αλλά και
στον εξειδικευµένο τοµέα του.
Όλες οι πράξεις και τα λεγόµενα του ατόµου
ελέγχονται στην συνέχεια βάση των
καταγεγραµµένων «προσωπικών νόµων». Οι
παραβιάσεις καταγράφονται και ταξινοµούνται
δηµόσια, κάνοντας τες έτσι «υπαρκτές».
Η επιβαλλόµενη διαφάνεια αυτή δίνει στο άτοµο
την πιθανότητα να ασκήσει αυτοκριτική, αλλά
και να αναθεωρήσει τις δηµόσια δηλωµένες
αρχές και τις θέσεις του. Επίσης µπορεί να
προσαρµόσει τις πράξεις του, ώστε να
εναρµονίζονται µε τους προσωπικούς νόµους
του.
Η διαφανής παρουσίαση δίνει σε
ενδιαφερόµενους την δυνατότητα να δουν τις
αντιφάσεις, ώστε να πάρουν σύντοµα µία εικόνα
για το άτοµο.
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Ορθοκρατία
Η εφαρµογή της Ορθονοµίας καταλήγει λογικά,
ακόµα και εάν ξεκινά µόνο από ένα άτοµο, στην
Ορθοκρατία, όπου η διακυβέρνηση του κράτους
γίνεται µέσω ενός ορθού συστήµατος νόµων.
Το σύστηµα νόµων είναι διαφανές, ακέραιο και
τεκµηριωµένο. Βάση για την διαµόρφωση του
είναι το "Εκ Φύσεως Ορθό". Κάθε πολίτης που το
επιθυµεί - χωρίς απολύτως καµία εξαίρεση µπορεί να συµβάλει στην διαµόρφωση, την
εποπτεία και την εξέλιξη του συστήµατος
νόµων.
Ένα είδος «Ορθοκρατίας» είναι η
«Νοµιοκρατία», όπου γίνεται η διακυβέρνηση µε
βάση ενός ορθόνοµου συστήµατος νόµων, το
οποίοι είναι αποτέλεσµα της «Νοµιογραφίας»,
την οποία ασκεί ο κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης.

Ορθοκρατία
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Οµάδα
Ένα Νόµιο χρειάζεται µία οµάδα ανάπτυξης. Η
είσοδος στην οµάδα είναι ανοιχτή για κάθε
άτοµο.
Μερικοί ρόλοι (όπως επιλυτής, αναλυτής,
επικριτής, ανάπτυξη λογισµικού) απαιτούν
κάποιες δυνατότητες και ικανότητες. Μόνο σε
σπάνιες περιπτώσεις απαιτεί κάποιος ρόλος και
πτυχίο.
Τα γενικά χαρακτηριστικά των ατόµων είναι για
παράδειγµα το ότι έχουν το δίκαιο, την αλήθεια
και την ελευθερία πάνω από όλες τις άλλες
αξίες.
Αξιοποιούν τις ικανότητες που έχουν και ζητούν
ανοιχτά και αυτονόητα βοήθεια όταν αγγίζουν
τα όριά τους, έτσι ώστε να µην χάνεται χρόνος.
Επίσης έχουν µεγάλη θέληση για την διάδοση
γνώσεων.

Είσοδος στην Οµάδα
Ένα άτοµο που επιθυµεί να εισέλθει στην οµάδα
και να επιδιώξει την ορθονοµία, θα έχει
καταλάβει την έννοια της ορθονοµίας. Θα ξέρει
πως θα πρέπει να «ανοίγεται» σε µικρό ή και
µεγάλο βαθµό (ατοµική διαφάνεια).
Ο λόγος είναι απλός: ένα ζήτηµα που αναφέρει,
µπορεί στην τελική ανάλυση να έχει τα αίτια
lazaridis.com/131

Οµάδα

50

Ορθονοµία

στον εαυτό του και όχι σε κάποιον άλλο
παράγοντα. Πρέπει να δίνει σε άλλα άτοµα την
δυνατότητα να δουν µέρη του εσωτερικού
κόσµου του. Έτσι θα µπορέσουν να του
επισηµάνουν τυχόν αίτια που πηγάζουν από τον
εαυτό του.
Οι επιλυτές / αναλυτές της οµάδας θα βρουν
συνήθως αργά η σύντοµα αυτά τα σηµεία, ακόµα
και εάν δεν τα εκθέτει το άτοµο αυτόβουλα.
Όµως έτσι χάνεται ενέργεια, η οποία χρειάζεται
αλλού.
Βαθµός Ατοµικής ∆ιαφάνειας
Ο βαθµός της "ατοµικής διαφάνειας" εξαρτάται
από τον ρόλο που κατέχει ένα άτοµο µέσα στο
έργο, αλλά και από τον βαθµό κατανόησης και
εξοικείωσης που έχει µε την "ορθονοµία". Όσο
περισσότερο µπορεί να επηρεαστεί κάποιος
ρόλος από µη επιλυµένα εσωτερικά ζητήµατα
ενός ατόµου, τόσο πιο µεγάλη είναι η ανάγκη
της "ατοµικής διαφάνειας".
Πολίτης - Ένας πολίτης, ο οποίος αναφέρει
µερικά ζητήµατα που τον αφορούν (π.χ.
ενοχλήσεις), δεν χρειάζεται να ανοίγεται
ιδιαίτερα.
Πολίτης, Ενεργός - Ένας πολίτης, ο οποίος
αναφέρει πολλά ζητήµατα που τον αφορούν, θα
χρειαστεί κάποια στιγµή να ανοιχτεί.

Είσοδος στην Οµάδα
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Ανώνυµος εν δοκιµή - Η ανώνυµη συµµετοχή
επιτρέπει σε κάποιο άτοµο να δοκιµάσει τα όριά
του, δίχως να πρέπει να ταυτίσει τα γραπτά του
µε το άτοµό του.
Ένας επιλυτής πρέπει φυσικά να είναι
ορθόνοµος, δηλαδή να επιδιώκει την βελτίωση
και την ακεραιότητά του (ως άτοµο και ως µέλος
της οµάδας) µέσω της «ατοµικής διαφάνειας».
Προβάλει δηλαδή - και ως άτοµο και ως µέλος
της οµάδας - µεγάλα τµήµατα του εαυτού του.
Επικριτής - Μέρος της διαδικασίας είναι και η
αξιολόγηση των αναλύσεων, πράγµα που µπορεί
να αποκαλύψει σε ορισµένα σηµεία την έλλειψη
αντικειµενικότητας, η οποία πηγάζει από µη
επιλυµένα εσωτερικά ζητήµατα. Χρειάζεται
"ατοµική διαφάνεια" σε αρκετά µεγάλο βαθµό.
Γνώστες - Η γνώστες δεν πρέπει να ανοίγονται,
εφόσον συµβάλλουν στοιχεία και όχι αναλύσεις,
κρίσεις κλπ.
Η ορθονοµία αποτελεί εξουσία - έστω από
κάποιο σηµείο διάδοσης και µετά. Ο ριζικός
κανόνας του «Οι εκτελεστές εξουσίας θα πρέπει
να δρουν µε διαφάνεια» αγγίζει οπότε σύντοµα
και αυτούς που εφαρµόζουν την ορθονοµία στην
πράξη - έστω όσους το κάνουν µε µεγάλη
αφοσίωση.
Όσο πιο πολύ κατανοεί και συµφωνεί ένα άτοµο
µε την έννοια της "ορθονοµίας" και την όλη
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ουσία της, τόσο περισσότερο υποχρεώνεται αυτό
άτοµο (εκ λογικής συνέπειας) να δρα ορθόνοµα.
∆ιαφορετικά θα έχανε την αξιοπιστία του,
προσπαθώντας να περάσει την ορθονοµία σε
άλλα άτοµα και συστήµατα δίχως να κάνει το
ίδιο µε τον εαυτό του.
Η ηθεληµένη "ατοµική διαφάνεια" γίνεται το
βασικό κριτήριο µε το οποίο αξιολογείται το
άτοµο για µία θέση στην κεντρική οµάδα.

Επιλυτής Πρακτικού Επιπέδου
- Επιλυτής = άτοµο που από την φύση του έχει
µεγάλη ικανότητα και τάση για την επίλυση
ζητηµάτων και για την παραγωγή ορθότητας
(ανόρθωση, επανόρθωση, διόρθωση) Το βασικό χαρακτηριστικό ενός επιλυτή είναι η
βιολογικά δοσµένη εσωτερική ορθονοµία. Έχει
µεγάλη ικανότητα αλλά και τάση για
απλοποίηση, γενίκευση. Η σκέψη του είναι
σχεδόν ουδέτερη και έχει έναν µεγάλο έλεγχο
των συναισθηµάτων και ενστίκτων του, όσο
αφορά την επιρροή στην λογική σκέψη του.
Η µεγάλη και βιολογικά δοσµένη τάση του για
'ορθονοµία' κάνει ένα τέτοιο άτοµο να επιβιώνει
δύσκολα στην κοινωνία, η οποία είναι γεµάτη
ανορθονοµίες. Ανακαλύπτει την έλλειψη
ακεραιότητας σε οποιοδήποτε σύστηµα, πράγµα
που τον κάνει 'εχθρό' σε σχεδόν κάθε
περιβάλλον.
Βαθµός Ατοµικής ∆ιαφάνειας
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Για παράδειγµα, το άτοµο απορρίπτεται συχνά
από τους συνανθρώπους του, λόγω του ότι
αποσπά τους θεωρητικούς "νόµους" (πιστεύω,
ηθικοί κανόνες, ...) µέσω παρακολούθησης των
λεγόµενων και πράξεων τους. Στην συνέχεια
βρίσκει αντιθέσεις στα λεγόµενα και στις
πράξεις που ακολουθούν, πράγµα που εκνευρίζει
συνήθως τον συνοµιλητή, εφόσον δεν έχει τον
χρόνο να 'χωνέψει' τις 'αποκαλύψεις' αυτές που
έρχονται η µία µετά την άλλη. Οι συνοµιλητές
απαντούν µε σιωπή, οργή ή και φυγή.
Ρόλοι εντός Έργου
Ο Επιλυτής κατέχει πολλαπλούς ρόλους.
Εκτελεί δηλαδή ανάλυση, απλοποίηση,
γενίκευση και επίκριση. Συµβάλλει και στον
σχεδιασµό και την υλοποίηση της τεχνοκρατικής
υποδοµής. Ο Αρχικός Επιλυτής αναλαµβάνει
και την διοίκηση του όλου έργου (µέχρι να
σταθεροποιηθεί το σύστηµα νόµων).

Επιλυτής Μαθηµατικού Επιπέδου
Όµοιος του Επιλυτή Πρακτικού Επίπεδου, αλλά
σε µαθηµατικό επίπεδο. Όταν ένας πρακτικός
λέει «όλα αυτά µοιάζουν µε µπάλες» ο
µαθηµατικός λέει «όλα αυτά µοιάζουν µε
<µαθηµατική εξίσωση που απεικονίζει την
µπάλα>».
Ο Επιλυτής µαθηµατικού επιπέδου είναι
σηµαντικός για την υψηλού επιπέδου γενίκευση
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αλγόριθµων, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν στα
λογισµικά του προχωρηµένου βαθµού. Ο
πρακτικός διακρίνει της ανάγκες, ορίζει
αφηρηµένα και γενικά τις προδιαγραφές.
Λαµβάνει τα αποτελέσµατα (τα οποία δεν
κατανοεί καν σε λεπτοµέρεια) από τον επιλυτή
µαθηµατικού επιπέδου.
Ανακαλύπτει και εφαρµόζει γενικεύσεις σε
µαθηµατικό επίπεδο, κωδικοποιώντας τις λύσεις
και µεταφέροντας τες σε απλό επίπεδο ως
λογισµικό, ώστε να µπορεί να τις συλλάβει και
να τις εµπεδώσει στο σύνολο ο πρακτικός.

Επιλυτής Αόριστου Επιπέδου
Το άτοµο αυτό δεν χρειάζεται για την εφαρµογή
της ορθονοµίας, ούτε για την υλοποίηση τον
λογισµικών υψηλής και υψίστης τεχνολογίας. Η
νέα υψηλή τεχνολογία υλοποιείται από τον
πρακτικό, η νέα υψίστη τεχνολογία υλοποιείται
από τον πρακτικό σε συνδυασµό µε τον
µαθηµατικό (αλληλεξάρτηση).
Υπόθεση: δεν είναι σίγουρο ποια µορφή έχει
αυτός ο ορθοποιός, απλά υπάρχει η βεβαιότητα
πως πέρα από τον πρακτικό και τον µαθηµατικό,
θα υπάρχει και αυτός ο τρίτος, ο (ακόµα)
αόριστος.

Επιλυτής Μαθηµατικού Επιπέδου
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Περιγραφή
Ο αόριστος έχει εξαιρετική νοηµοσύνη, και
υπάρχει ίσως µία φορά σε κάθε γενιά.
Αναλαµβάνει το έργο σε κάποια φάση,
βελτιώνοντας τα ορθόνοµα λογισµικά και την
ορθόνοµη γλώσσα µε τρόπο που δεν µπορεί να
συλληφθεί πλέον από πρακτικό ή και
µαθηµατικό επιλυτή.
«Συγχωνεύει» τέσσερις διάνοιες µέσα σε ένα
µυαλό, την καλλιτεχνική, πρακτική, αριθµητική
και την συναισθηµατική / κοινωνική. Οι τοµείς
του µυαλού του επικοινωνούν µε έξοχη
αποτελεσµατικότητα, κάνοντας την
παρακολούθησή του εαυτού του σαν παιχνίδι.
Βλέπει τον κόσµο µε καλλιτεχνικό, πρακτικό ή
µαθηµατικό τρόπο και κατορθώνει να
µεταφράζει από τον ένα στον άλλο τρόπο δίχως
ενοχλήσεις. Κατορθώνει επίσης να
επικοινωνήσει τα όσα αντιλαµβάνεται µε
διαφορετικούς τρόπους, αναλόγως σε τι άτοµα
απευθύνεται.
Η ανίχνευση πιθανός να είναι εύκολη, όταν
έχει διαδοθεί η «Νοµιογραφία» αρκετά, διότι το
άτοµο θα αναγνωρίσει από µόνο του το έργο. Ο
ίδιος πιθανός να µην είναι ανιχνεύσιµος, γιατί
θα έχει µάθει να κρύβεται. Υπάρχει και η
πιθανότητα να µην ξέρει για τις ικανότητές του.

lazaridis.com/148

Επιλυτής Αόριστου Επιπέδου

56

Ορθονοµία

Ο Ρόλος του Αναλυτή
Οι γενικοί αναλυτές πρέπει να κρατάνε µεγάλη
άγνοια για τα ζητήµατα που αναλύουν. Έτσι
βρίσκουν εµπόδια και αντιθέσεις που οι γνώστες
πλέον δεν βλέπουν (διότι τα έχουν δεχτεί ως
δεδοµένα και έτσι δεν τα αναθεωρούν).
Οι αναλυτές εξαρτώνται εδώ σε µεγάλο βαθµό
από τους γνώστες, οι οποίοι τους δίνουν - από το
πλήρες φάσµα γνώσεων που κατέχουν στον
τοµέα - το κοµµάτι γνώσεως που αναζητούν.
Έτσι δεν πρέπει να κάνουν οι ίδιοι την
αναζήτηση, πράγµα που θα τους έµπλεκε µε
πρόσθετα στοιχεία, προκαλώντας πρόσθετους
συνειρµούς οι οποίοι (σε κάποιο σηµείο) θα
παρέλυαν την ανάλυση.

Ο Ρόλος του Γνώστη
Οι γενικοί αναλυτές πρέπει να κρατάνε µεγάλη
άγνοια για το αντικείµενο που αναλύουν.
Eξαρτώνται από τους γνώστες, οι οποίοι τους
δίνουν την γνώση που αναζητούν. Οι κυριότεροι
γνωστικοί τοµείς είναι:
Πληροφορική, Ηλεκτρονική, Νοµική, Ιατρική,
Βιολογία, Χηµεία, Φυσική, Φιλολογία,
Γλωσσολογία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,
Φιλοσοφία και Κοινωνία.

Ο Ρόλος του Αναλυτή
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Κριτήρια
Για να είναι πιθανή η συνεργασία, θα πρέπει να
έχουν την πειθαρχεία στο να δίνουν ως
απάντηση ένα δεδοµένο (και όχι ανάλυση). Αυτό
απαιτεί συχνά το να ελέγχουν τον εγωισµό τους.
Ο γνώστης δεν χρειάζεται αναγκαστικά να έχει
πτυχίο, αρκεί οι γνώσεις να είναι στοιχειώδεις
και τεκµηριωµένες. Σε ελάχιστες περιπτώσεις,
κυρίως σε ιατρικά και νοµικά ζητήµατα,
χρειάζεται να υπάρχει πτυχίο.

Ο Ρόλος του Επικριτή
Ο κύριος σκοπός του επικριτή είναι να συµβάλει
στην αύξηση της σαφήνειας των αναλύσεων ή
κειµένων. Εάν ο επικριτής δεν καταλαβαίνει
κάποιο κείµενο, ευθύνεται συνήθως ο
συγγραφέας, λόγω του ότι δεν εκφράστηκε
σωστά ή δεν έδωσε τα στοιχεία στην σωστή
σειρά.
Προδιαγραφές
Ο επικριτής πρέπει να έχει την πειθαρχία να
τηρεί της οδηγίες, οι οποίες περιορίζουν τον
στόχο και το εύρος της επίκρισης, όπως δηλαδή
η σαφήνεια, η επικοινωνιακή ποιότητα, η ουσία
και τέλος η ορθή γραφή των κείµενων. Όταν
κρίνει την σαφήνεια των κείµενων, δεν
εναντιώνεται στην ουσία τους.
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Ο επικριτής θα πρέπει οπότε να έχει την
ικανότητα να επικεντρώνεται στο αν είναι
κατανοητό το κείµενο, ασχέτως αν συµφωνεί ή
όχι. Θα πρέπει να θέτει ερωτήσεις περί της
υπάρχουσας ουσίας, δίχως να την αµφισβητεί.
Παράδειγµα
Όταν υπάρχει µία φράση «εάν σας επιτεθεί
λεκτικά κάποιος, µην αντιδράτε» ο επικριτής
µπορεί να ρωτήσει «τι είναι η λεκτική επίθεση»,
έτσι ώστε να κατανοήσει την φράση ολικά. ∆εν
επιτρέπεται να σχολιάσει «γιατί να µην
αντιδράσει, θα έπρεπε».

Ο Ρόλος του Επικριτή
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Η Ορθόνοµη Τεχνοδοµή της Νοµιογραφίας
Οι µάχες του µέλλοντος θα δοθούν στα πεδία
των δικτυωµένων µηχανών. Να είσαι έτοιµος.
∆άµασε την τεχνολογία. Κάνε την φίλο και
σύµµαχό σου.
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Εισαγωγή
Οι εξουσίες των σηµερινών κοινωνικών
συστηµάτων χρησιµοποιούν εκτενώς την
τεχνολογία. Η ήπια εναντίωση σε αυτά τα
τεχνοκρατικά συστήµατα, αλλά και τις εξουσίες
που τα ορίζουν, περνάει µέσα από την
τεχνοκρατία.
Το παρόν τµήµα περιγράφει την «Ορθόνοµη
Τεχνοκρατία». Τεχνολογία χωρίς µεγάλα δεσµά
προς τρίτους, ειδικά πολυεθνικές εταιρίες.
Τεχνολογία που εξυπηρετεί τον πληθυσµό, που
παραµένει ιδιοκτησία του πληθυσµού, κοινό
αγαθό.
Η τεχνοκρατική υποδοµή αποτελείται από δύο
βασικά σκέλη, τα Λογισµικά και τα
Ηλεκτρονικά, µε τα οποία υλοποιούνται
αυτόνοµα συστήµατα συγγραφής και δικτύωσης.

Εισαγωγή
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Ορθόνοµα Λογισµικά
Τα λογισµικά (προγράµµατα που εκτελούνται σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές) που χρειάζονται
είναι τα εξής:
Εργοβάση - λογισµικό που στηρίζει την
ορθόνοµη ανάπτυξη λογισµικών
Νόµιο - λογισµικό νοµιογραφίας
∆ιανόµιο - λογισµικό συλλογικής νοµιογραφίας
Λεξιγένιον - λογισµικό για την δηµιουργία της
ορθόνοµης γλώσσας
Έλνοµ - Γλώσσα προγραµµατισµού, βασιζόµενη
στην ορθόνοµη γλώσσα
Τεχνονόηση - λογισµικά τεχνητής επίλυσης

Προδιαγραφές Λογισµικών
Κύρια προδιαγραφή για τα τεχνολογικά
συστήµατα είναι η υψηλή εξελιξηµότητα και η
µεγάλη ανεξαρτησία. Το κάθε λογισµικό πρέπει
να είναι:
Λιτό και µειωµένο στο απολύτως αναγκαίο,
ώστε να µειωθεί η εξάρτηση από το ίδιο το
λογισµικό.
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Ελεύθερο προς χρήση, ώστε να µην
δηµιουργείται εξάρτηση, για παράδειγµα από τις
µεγάλες πολυεθνικές.
Εξελίξιµο µε µεγάλη ταχύτητα, χωρίς εµπόδια
όπως οι εγωισµοί προγραµµατιστών.
Εκτελέσιµο σε απλούς υπολογιστές χαµηλών
προδιαγραφών, ώστε να µειωθεί η εξάρτηση από
την υψηλή τεχνολογία.
Εξέλιξη
Ένα από τα πιο κρίσιµα σηµεία της τεχνοδοµής
είναι η εξέλιξή της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα
λογισµικά.
Η εξέλιξη του λογισµικού «∆ιανόµιο» καταλήγει
στην ανάγκη δηµιουργίας µίας «ορθής γλώσσας
επικοινωνίας» και µίας «ορθής γλώσσας
προγραµµατισµού κανόνων».
Αναπτύσσονται αυτοµατισµοί για την ακέραιη
περιγραφή και εποπτεία συστηµάτων. Η
παραπέρα εξέλιξη του εργαλείου καταλήγει
τελικά στην ανάγκη (και ίσως στην υλοποίηση)
του απόλυτου στόχου της πληροφορικής - την
τεχνητή νοηµοσύνη.

Εργοβάση
- Σύστηµα συλλογικής ανάπτυξης λογισµικών -

Προδιαγραφές Λογισµικών
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Λογισµικό το οποίο αποτελεί την βάση για την
οργάνωση και λειτουργία ορθόνοµων έργων
ανάπτυξης λογισµικών. Επιτρέπει την
συλλογική δηµιουργία (ανάπτυξη) λογισµικών.
Ορθόνοµα Έργα Ανάπτυξης Λογισµικού
Η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας στον κλάδο της
πληροφορικής µπορεί να επιτευχθεί πολύ πιο
σύντοµα µέσα από ένα «ολικά ορθόνοµο
σύστηµα ανάπτυξης λογισµικού».
Όµως, το να γραφθεί ένα λογισµικό εξ αρχής και
εξ ολοκλήρου χωρίς να χρησιµοποιηθεί κανένα
υπάρχον λογισµικό είναι σχεδόν αδύνατο.
Αναγκαστικά πρέπει να χρησιµοποιηθούν και
έτοιµα λογισµικά, τα οποία θα προσαρµοστούν
ανάλογα και θα επεκταθούν εν µέρη.
Τέτοια λογισµικά υπάρχουν αµέτρητα. Για την
επιλογή τους δεν παίζει τόσο µεγάλο ρόλο το
πόσο εξελιγµένα είναι αυτά τα λογισµικά, αλλά
το πόσο σύντοµα εξελίσσονται. Κύριος
παράγοντας για την ταχύτητα εξέλιξης είναι η
οργάνωση και µεθοδολογία των «Έργων
Ανάπτυξης» αυτών των λογισµικών.
Η απαραίτητη µεγάλη ταχύτητα εξέλιξης των
λογισµικών µπορεί να επιτευχθεί εάν
µετατραπούν τα έργα ανάπτυξης λογισµικών σε
"ορθόνοµα" έργα. Οι ακέραιοι κανόνες που
εκφράζονται ως κατανοητοί νόµοι
εφαρµόζονται αµερόληπτα, ακυρώνοντας
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έτσι την αρνητική επιρροή που έχει ο
ανθρώπινος παράγοντας στην εξέλιξη του
λογισµικού (όπως απόρριψη βελτιώσεων για
προσωπικούς λόγους, π.χ. εγωισµός). Στην
πράξη αυτό είναι πολύ δύσκολο, λόγω των
αντιστάσεων των υπεύθυνων, οι οποίοι συνήθως
δεν επιθυµούν να αφήσουν τον έλεγχο.
Μία πιθανή επίλυση είναι να χρησιµοποιούνται
τα υπάρχοντα λογισµικά όσο λιγότερο γίνεται
και να αντικατασταθούν µε τον καιρό από
ορθόνοµα λογισµικά, τα οποία υλοποιούνται εξ
αρχής σε ορθόνοµα έργα ανάπτυξης λογισµικού.
Η ταχύτητα εξέλιξης των λογισµικών αυτών θα
ξεπερνά αυτήν των σηµερινών συστηµάτων
ανάπτυξης σε σηµαντικό βαθµό. Τα
αποτελέσµατα της σηµερινής πληροφορικής θα
ξεπεραστούν σε ελάχιστα χρόνια, ακόµα και εάν
χρειασθούν 10 χρόνια για τεθεί σε λειτουργία το
«ορθόνοµο σύστηµα ανάπτυξης λογισµικού».
Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι η πληροφορική
έχει ήδη αρκετές δεκαετίες προβάδισµα.

∆ιαφάνεια
- Αυτόνοµο Αποκεντρωµένο Σύστηµα Συλλογικής
Νοµιογραφίας Η εφαρµογή επιτρέπει σε άτοµα και οµάδες να
επικεντρωθούν στην ανάλυση και επίλυση
ζητηµάτων (καταστάσεις, γεγονότα, ερωτήσεις
κλπ.). Η δικτύωση γίνεται µε βάση το διαδίκτυο,
Ορθόνοµα Έργα Ανάπτυξης Λογισµικού
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αλλά και άλλων εναλλακτικών µέσων.
Οι κύριες προδιαγραφές της εφαρµογής είναι
αντιφατικές, διότι πρέπει να υποστηρίζει τον
απόλυτα ελεύθερο σχολιασµό, αλλά ταυτόχρονα
να προστατεύει την ιδιαιτερότητα και την
επικέντρωση του ατόµου που γράφει. Για
παράδειγµα, κάποιο άτοµο µπορεί να επιθυµεί να
γράψει αντίλογο, µα ο αρχικός συγγραφέας δεν
είναι έτοιµος να τον δεχθεί.
Τα γραπτά - και τα δεδοµένα γενικά - πρέπει να
είναι διαθέσιµα παντού, µα πρέπει να
αποθηκεύονται αποκεντρωµένα, δηλαδή σε
πολλαπλά ανεξάρτητα σηµεία και όχι σε έναν
κεντρικό υπολογιστή. Η αποκέντρωση αυτή
συµβάλλει στο να συνεχίζει να λειτουργεί το
σύστηµα, ακόµα και όταν σταµατούν να
λειτουργούν κάποιοι κεντρικοί υπολογιστές.
Η αυθεντικότητα των γραπτών πρέπει να
εξασφαλιστεί, είτε πρόκειται για ανώνυµο,
ψευδώνυµο η επώνυµο χρήστη. Παράλληλα όµως
πρέπει να εγγυάται η ανωνυµία - κυρίως για
ανήλικους συµµετέχοντες.

Λεξιγένιον
Η ριζική ανάλυση και επίλυση ζητηµάτων
απαιτεί την χρήση µίας γλώσσας υψηλής
ακρίβειας. Το ίδιο ισχύει για την περιγραφή
συστηµάτων. Η υπάρχουσα ορολογία πρέπει να
επιβεβαιωθεί, νέα ορολογία πρέπει να
lazaridis.com/137

∆ιαφάνεια

66

Τεχνοδοµή

δηµιουργηθεί. Παράλληλα δηµιουργείται ένα
ακέραιο πλέγµα κανόνων.
Η εφαρµογή «Λεξιγένιο» υποστηρίζει το κάθε
άτοµο που επιθυµεί να δηµιουργήσει τα
«Ορθόνοµα Ελληνικά». Η Μετατροπή
(Ορθοποίηση) της Νέας Ελληνικής γλώσσας
ξεκινά µε την αντικατάσταση των µη ελληνικών
λέξεων.
∆ηµιουργούνται (γεννιούνται) νέες λέξεις για
αυτές που καταργούνται, αλλά και νέες λέξεις
για έννοιες όπως αυτές των νέων τεχνολογιών.
Γίνεται χρήση της ελληνικής γραµµατοσειράς
και χρήση πολυτονικού εφόσον κριθεί
απαραίτητο.
Το «Λεξιγένιο» δίνει την βάση και την
πιθανότητα για την µερική προσέγγιση του
στόχου «Απόλυτα Ορθή Γλώσσα» και επίσης για
την αναµφισβήτητη πρακτική απόδειξη περί της
ισχύς της Ελληνικής Γλώσσας.

Έλνοµ - Γλώσσα Προγραµµατισµού
Για την υλοποίηση των διάφορων λογισµικών
χρησιµοποιούνται διάφορες γλώσσες
προγραµµατισµού. Οι πρακτικές ανάγκες των
λογισµικών θα φέρουν αυτές της γλώσσες αργά
ή σύντοµα στα όριά τους.
Η «Έλνοµ» είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού,
η οποία είναι εξ αρχής σχεδιασµένη για την
Λεξιγένιον
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υλοποίηση των διάφορων ορθόνοµων
συστηµάτων.
Η γλώσσα βασίζεται στην «Ορθόνοµη Γλώσσα
Επικοινωνίας» που δηµιουργήθηκε µε το
«Λεξιγένιο».

Τεχνολυτές
Κάθε γνωστικό σύστηµα (έτσι και το
«Λεξιγένιο» και το «∆ιαφάνεια») χρειάζεται από
κάποιο στάδιο και µετά µία µορφή τεχνητής
νοηµοσύνης για να λειτουργεί
αποτελεσµατικά.
Η «Νοµιογραφία» προσεγγίζει την ανάπτυξη
τεχνητής νοηµοσύνης εκ της πράξεως. Τα
πρακτικά προβλήµατα που προκύπτουν από τα
λογισµικά, αλλά και από την ίδια την επίλυση
ζητηµάτων, καταλήγουν - µετά την απλοποίηση
και γενίκευση τους - στην τεχνητή νοηµοσύνη.
Μακροχρόνιος στόχος είναι η υλοποίηση
«Τεχνολυτών» (Τεχνητών Επιλυτών) που
αποτελούν στην ουσία ένα είδος Τεχνητής
Νοηµοσύνης. Με «µακροχρόνιος» εννοείται δύο
µε πέντε δεκαετίες - ίσως και παραπάνω.
Νόηκον - Γλώσσα Καταγραφής Κανόνων
Τα ορθόνοµα συστήµατα απαιτούν την σαφή
καταγραφή κανόνων και νόµων.
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Η γλώσσα «Νόηκον» είναι ταυτόχρονα γλώσσα
επικοινωνίας και προγραµµατισµού. Επιτρέπει
την σαφή καταγραφή κανόνων αλλά και την
εποπτεία αυτών των κανόνων βάση λογισµικών.
Η γλώσσα βασίζεται στην «Ορθόνοµη Γλώσσα
Επικοινωνίας» που δηµιουργήθηκε µε το
«Λεξιγένιο». Προσαρµόζεται ώστε να είναι
αναγνωρίσιµη από τεχνητά συστήµατα, δηλαδή
λογισµικά και υπολογιστές.

Γλώσσα και Πληροφορική
Η πληροφορία θα κυριαρχήσει όλο και
περισσότερο την καθηµερινή ζωή µας. Η
αποτελεσµατική αυτόµατη ανάλυση γραπτού
λόγου είναι µία πολύ σηµαντική
λειτουργικότητα. Εάν µία γλώσσα προσφέρει
αυτήν την λειτουργικότητα, το οικονοµικό
συµφέρον είναι µεγάλο. Μειώνονται τα έξοδα
για την ανάπτυξη λογισµικού, επειδή απλά η
γλώσσα διαχειρίζεται πολύ πιο εύκολα.
Μειώνονται τα έξοδα για την διαχείριση
πληροφοριών, λόγω αυτοµατοποίησης της
ανάλυσης.
Οµιλούµενη Γλώσσα
Η οµιλούµενη γλώσσα, εάν την δούµε
απλοποιηµένα, είναι ένας απλός παράγοντας
στην πληροφορική.

Νόηκον - Γλώσσα Καταγραφής Κανόνων
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Η άνθρωποι µπορούν να δηµιουργούν λογικές
σκέψεις (νοητική), τις οποίες µπορούν να
εκφράσουν µε λόγια (λεκτική) ή µε κώδικα
µηχανής, που κατανοεί ο Η/Υ (τεχνητή).
Εάν µπορέσει η «λεκτική» να είναι όµοια µε την
«τεχνητή», θα µπορεί ένας απλός άνθρωπος να
δίνει εντολές σε µηχάνηµα (Η/Υ) χωρίς καµία
ειδική εκπαίδευση (εφόσον χειρίζεται απλά την
«λεκτική», δηλαδή την «οµιλούµενη γλώσσα»).
Επίσης: εάν η «τεχνητή» είναι όµοια µε την
«λεκτική», θα µπορεί το µηχάνηµα να αναλύει
πιο εύκολα την οµιλούµενη γλώσσα.
Λεκτική
Όσο πιο κοντά είναι µία «λεκτική» στην
«νοητική» του ανθρώπου, τόσο πιο µικρά είναι
τα εµπόδια για να µετατρέψει τις σκέψεις του σε
φράσεις, να εκφράσει τις σκέψεις του.
Όσο πιο κοντά είναι µία «τεχνητή»
στην«λεκτική» τόσο πιο µικρά είναι τα εµπόδια
να µεταφέρει τις σκέψεις του σε «κώδικα
µηχανής».
Συµπεράσµατα
Νοητική <-> Λεκτική <-> Τεχνητή
Κατά συνέπεια, η «λεκτική» (= οµιλούµενη
γλώσσα) αποτελεί την γέφυρα ανάµεσα σε
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"νοητική" (= σκέψη, λογική, νόηση) και
"τεχνητή" (= πληροφορική, µηχανή).
Εάν µία γλώσσα (λεκτική) είναι από την φύση
της, από την δοµή της, πιο κοντά στην νόηση του
ανθρώπου (νοητική), έχει ήδη ένα µεγάλο
πλεονέκτηµα.
Αυτό που µένει είναι, να δηµιουργηθεί η γέφυρα
ανάµεσα σε «λεκτική» και «τεχνητή». Η
Ορθονοµία δίνει την βάση για αυτό,
δηµιουργώντας αρχικά την ορθόνοµη έκδοση της
γλώσσας, δηλαδή την «Ορθόνοµη Λεκτική».
Μέσα από ένα ορθόνοµο έργο ανάπτυξης
λογισµικού, συνδέεται αυτή η «Ορθόνοµη
Λεκτική» µε την «Ορθόνοµη Πληροφορική»,
δηµιουργώντας έτσι την βάση για την ανάπτυξη
συστηµάτων υψίστης εξελιξηµότητας.
Ο συνδυασµός αυτός δίδει την πρακτική βάση
για την ανάπτυξη τεχνητής νοηµοσύνης.

Γλώσσα και Πληροφορική
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∆ικτυακά
Οι υπολογιστές που εκτελούν τα λογισµικά (για
παράδειγµα το «Ατόµιο») έχουν µια βασική
εξάρτηση, ώστε να γίνει η αποτελεσµατική
ανταλλαγή πληροφοριών: την ύπαρξη δικτύωσης.
Η εξάρτηση αυτή κάνει τα συστήµατα
συνεργασίας ευάλωτα. Η δικτύωση πρέπει να
υπάρχει, ανεξαρτήτως από το εάν τα υπάρχοντα
δηµόσια δίκτυα σταµατήσουν να λειτουργούν, ή
εάν διακοπεί η πρόσβαση στα δηµόσια δίκτυα
για ένα άτοµο ή για µια οµάδα ατόµων που
συνεργάζεται.
Η «αύξηση διαθεσιµότητας δικτύωσης» είναι
οπότε σηµαντική, και υλοποιείτε ξεκινώντας µε
την απλοποίηση και διάδοση τεχνογνωσίας
δικτύων, συνεχίζοντας µε την επίτευξη κοινής
ιδιοκτησίας δικτύων και τέλος µε την
δηµιουργία εναλλακτικών µεθόδων δικτύωσης.

∆ικαίωµα Τοπικής ∆ικτύωσης
∆ιάφοροι πολίτες σε ένα χωριό δηµιουργούν ένα
τοπικό δίκτυο µε βάση καλωδίου οπτικής ίνας.
Το ίδιο κάνουν κάποια άλλα άτοµα σε ένα
γειτονικό χωριό. Στη συνέχεια, τα δύο χωριά
διασυνδέουν τα δύο δίκτυα τους,
χρησιµοποιώντας και πάλι οπτική ίνα.
Οι πολίτες επιδιώκουν να υπάρχει το νοµικό
πλαίσιο και δικαίωµα για την αυτόνοµη
lazaridis.com/175
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δηµιουργία τοπικών δικτύων και την διασύνδεση
αυτών.

∆ηµόσια ∆ίκτυα
Οι τεχνολογίες δικτύωσης και τα ίδια τα δίκτυα
χρειάζεται να γίνουν ιδιοκτησία των δηµοτών,
των πολιτών. Η εταιρίες αποκτούν άδεια
διαχείρισης από τους πολίτες ενός κράτους. ∆εν
έχουν την ιδιοκτησία των δικτύων.

Εναλλακτικοί Τρόποι ∆ικτύωσης
Η µεταφορά δεδοµένων από έναν υπολογιστή
προς έναν άλλο µπορεί να γίνει και «εξ
εµβέλειας». Τα δεδοµένα ανταλλάσσονται όταν
ένας υπολογιστής εισέρχεται στην εµβέλεια ενός
δεύτερου.
Η δικτύωση για την ανταλλαγή δεδοµένων
µπορεί να γίνει επίσης µε βάση πολύ απλών
τεχνολογιών, για παράδειγµα την «ενσύρµατη
µεταφορά σε απλό καλώδιο» ή την «ασύρµατη
µεταφορά σε φάσµα ερασιτεχνικού ραδίου».
Τέτοιες λύσεις µπορούν να συναρµολογηθούν
από υπάρχουσες λύσεις, ή µπορούν να
αναπτυχθούν εκ αρχής

∆ικτυακά
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Ηλεκτρονικά
Υπάρχουσα Τεχνολογία
Υπολογιστές, κινητά, κάµερες, φωτογραφικές
µηχανές αξιολογούνται και επιλέγονται, ώστε
να υπάρχει µια κοινή βασική υποδοµή, η οποία
υπάρχει διαθέσιµη στην ελεύθερη αγορά.

Νέα Τεχνολογία
Το «Ατόµιο» είναι ένας εξειδικευµένος
ηλεκτρονικός υπολογιστής. Συνδέεται µε άλλα
«Ατόµια» µε βάση διαφορετικών µέσων και
πρωτοκόλλων, όπως ενσύρµατα και ασύρµατα. Ο
σκοπός του είναι να εκτελεί το λογισµικό
"Νόµιο" ενός ατόµου, εξασφαλίζοντας την
λειτουργία ακόµα και υπό εξαιρετικές συνθήκες.
Κύρια προδιαγραφή στην σχεδίαση και
υλοποίηση είναι η υψηλή ανεξαρτησία από
πολυεθνικές εταιρίες ηλεκτρονικών
κυκλωµάτων, λογισµικών και δικτύων
επικοινωνίας. Το «Ατόµιο» λειτουργεί αυτόνοµα,
χωρίς εξάρτηση από άλλους υπολογιστές.
Κατέχει επίσης αυτόνοµη τροφοδοσία ώστε να
µην εξαρτάται από τα δίκτυα ενέργειας.
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Ίδρυµα
Για να µπορούν οι επιλυτές να επικεντρώνονται
στην επίλυση ζητηµάτων, πρέπει να υπάρχει µία
διαχείριση των λογιστικών, νοµικών και άλλων
προσωπικών υποχρεώσεων τους.
Για παράδειγµα, ένα µη κερδοσκοπικό ίδρυµα, το
οποίο αναλαµβάνει την συλλογή και διαχείριση
των οικονοµικών πόρων, όπως δηλώσεις σε
εφορία και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες.
Απελευθερώνει έτσι τους επιλυτές από τις
αναγκαίες εργασίες, επιτρέποντάς τους να
επικεντρωθούν στο έργο τους.

Ίδρυµα
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Νοµιοκρατία
Η Νοµιογραφία ως βάση για την ∆ιακυβέρνηση
- Νοµιοκρατία - Μορφή Ορθοκρατίας, όπου η
διακυβέρνηση γίνεται µε βάση το «∆ιανόµιο»,
στο οποίο µπορεί να συµβάλει ο κάθε πολίτης,
άνευ απολύτως καµίας εξαίρεσης -
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Επίλογος

Νοµιοκρατία
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Επίλογος
Η Νοµιογραφία δεν είναι κάτι το στείρο,
µηχανικό. Αποτελεί µορφή τέχνης, η οποία
συνδιάζει την οµορφιά των µαθηµατικών µε
αυτήν της συγγραφής, έχοντας τον στόχο να
επιφέρει την επίλυση και την ακεραιότητα.
Θα έρθει η µέρα, όπου αυτή η «Βασίλισσα των
Συγγραφών» θα είναι το αυτονόητο µέσο για την
διαχείριση των κοινωνικών συστηµάτων,
µειώνοντας έτσι την δυνατότητα µεροληψίας
προς το µηδέν.
Αυτό θα το επιφέρει η µόνη εξουσία που κατέχει
το ηθικό και λογικό δικαίωµα να επιβάλλει µια
αλλαγή τέτοιου µεγέθους.
Η εξουσία του κάθε ατόµου.
Η εξουσία των λαών.
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Υπάρχει µία νέα πρόταση για την «Μετατροπή
και ∆ιακυβέρνηση των Κοινωνικών
Συστηµάτων». Απευθύνεται κυρίως στα άτοµα
που είναι απογοητευµένα από τις διάφορες
ιδεολογίες και τις υπάρχουσες δράσεις. Άτοµα
που αναζητούν νέους τρόπους για την
αντιµετώπιση της κατάστασης και της τροπής
της κοινωνίας.
Πρόκειται για µία πρωτότυπη βιωµατική
δηµιουργία, η οποία χρειάζεται ακόµα χρόνια για
να εξελιχθεί, ώστε να αποκτήσει την ισχύ για
την διακυβέρνηση των αυριανών κοινωνικών
συστηµάτων. Όµως είναι σηµαντικό, ότι ήδη
σήµερα, αυτήν την στιγµή, µπορεί να έχει
σηµαντική και διαρκή επίδραση στα κοινωνικά
συστήµατα.
Το πώς γίνεται αυτό, περιγράφεται µε απλά
λόγια µέσα σε λίγες σελίδες, οι οποίες δίνουν
µια περιληπτική εικόνα για τις αναγκαίες
πράξεις και κινήσεις, τις τεχνοκρατικές
υποδοµές, αλλά και τις διάφορες νέες έννοιες
όπως «Ορθοκρατία», «Ορθονοµία», «Νόµιο»,
«Νοµιοκρατία» και «Νοµιογραφία».
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