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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ #1  

 

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - που συχνά τα συνο-

δεύουν αντιπαραθέσεις και φωνασκίες των συμμετεχόντων -, η 

Κιβωτός το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου επέμενε στο Καταστα-

τικό της: Ήτοι στη λειτουργία Χώρου συνθετικής Σκέψης Ο-

μάδων από Προσωπικότητες ποικίλων ειδικοτήτων για τη 

μελέτη των τεράστιων σημερινών θεμάτων, τα οποία δεν 

μπορεί να συλλάβει από όλες τις πλευρές ένας μεμονωμένος 

ανθρώπινος νους και η έκδοση αποφάνσεων με αντικειμενικό 

κύρος. 

 

Με προεξάρχοντα τον Δημιουργικό Διάλογο, στη σπιτική ζε-

στασιά επιφανούς μέλους μας, οι συμμετέχοντες Καθηγητές Πα-

νεπιστημίου, Επικεφαλής Οικονομικών Ενώσεων Μεγάλων Επι-

χειρήσεων, Ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί, ΣΥΝ-ΜΕΤΕΙ-

ΧΑΝ , αποδεχόμενοι πλήρως τον Συντονιστικό Ρόλο του Προέ-

δρου μας Δημήτρη Κ. Μπάκα και απόλυτο σεβασμό στους συ-

νομιλητές τους. 

Με θέμα τη Φορολογική Πολιτική στην Χώρα μας, οι προτά-

σεις φανέρωσαν Σύγκλιση και Ανθρωποκεντρισμό, διότι, όπως 

τονίστηκε, εκείνες πρέπει να διακρίνονται από την κυρίαρχη πα-

ρουσία της ΠΑΙΔΕΙΑΣ σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή 

1. ΤΟ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙΝ (και...φορολογικά) προϋποθέτει α-

μοιβαιότητα στην αναγνώριση λαθών κυβερνώντων και πολι-

τών. 
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2. Μία σύνδεση φορολόγησης και επιστροφής κονδυλίων για 

την Παιδεία. 

3. Ακόμα και τα ποινικά μέτρα εις βάρος των παραβατών, 

πρέπει να έχουν ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ (και όχι εκδικητικό) χαρα-

κτήρα. 

Εκτιμάται ότι το πρώτο θετικό βήμα έγινε. Ήδη βρεθή-

καμε μαζί τόσοι φίλοι και μέσα από πραγματικό δημιουργικό 

διάλογο φθάσαμε σε αρκετές διαπιστώσεις που μας καθι-

στούν ικανούς να συνεχίσουμε την προσέγγιση του τεράστιου 

θέματος που ανοίξαμε με την ευκαιρία του δημοσιευθέντος 

στον ημερήσιο Τύπο σχετικού άρθρου. 

Με βάση το άρθρο και με το γραπτό κείμενο - δοκίμιο που μας 

εγχείρισε εκλεκτός συνομιλητής μας εμπλουτισμένα με τις σκέ-

ψεις, εμπειρίες και προφορικές εισηγήσεις που κατατέθηκαν στο 

Τραπέζι ευελπιστούμε να δημιουργηθεί μια κατάλληλη για πε-

ραιτέρω συζήτηση σύνθεση που θα καταλήξει τελικά σε μια ο-

μόφωνη απόφανση που θα είναι η πρέπουσα να τύχει κατάλλη-

λης προώθησης και προβολής όπου δει. 

Η αυθόρμητη εγγραφή όλων των παρευρισκομένων στις τά-

ξεις της Κιβωτού στο τέλος μας αφήνει με ένα πλατύ χαμόγελο 

ικανοποίησης! 

 

         Από την Κοσμητεία 

Γρηγόρης Βελουδάκης 

 


