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Σημαντικές τομές περιλαμβάνει το 
νέο σχέδιο νόμο αδειοδότησης επι-
χειρήσεων που δόθηκε για διαβού-
λευση από το υπουργείο Οικονομίας. 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 
και τις 29 Αυγούστου, ενώ ο αρμό-
διος υπουργός Γ. Σταθάκης και η 
υφυπουργός Θ. Τζάκρη κάλεσαν κοι-
νωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμε-
νους να καταθέσουν προτάσεις και 
παρατηρήσεις, ώστε να βελτιωθούν 
οι διατάξεις του νομοσχεδίου, που 
αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή 
προς ψήφιση εντός του Σεπτεμβρίου.
Η ταχύτητα και απλοποίηση των δι-
καιολογητικών είναι κυρίαρχες αντι-
λήψεις στο νομοσχέδιο. Μάλιστα η 
κυβέρνηση προχωράει στην υλοποί-
ηση του μεγάλου έργου της πληρο-
φορικής για την on line εξυπηρέτηση 
της νέας διαδικασίας αδειοδότησης 
που θα παραδοθεί μέχρι το 2018. Με 
το νομοσχέδιο εισάγεται για πρώτη 
φορά στην έννομη τάξη η έννοια της 
γνωστοποίησης, της ενημέρωσης δη-
λαδή της διοίκησης από τον επιχει-
ρηματία για την έναρξη λειτουργίας 
της οικονομικής του δραστηριότητας, 
η οποία κοινοποιείται άμεσα σε όλες 
τις συναρμόδιες αρχές. Η γνωστο-
ποίηση αντικαθιστά στο μεγαλύτερο 
μέρος την υποχρέωση λήψης άδειας 
λειτουργίας της επιχείρησης.
Στο νέο σύστημα τα δικαιολογητικά 
που κατά περίπτωση ενδέχεται να 
απαιτούνται για τη λειτουργία της 
επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο 
της επιχείρησης και δεν προσκομίζο-
νται στη διοίκηση. Επιπλέον η δη-
μόσια διοίκηση αποκτά ενιαίο τρόπο 
αντιμετώπισης και αναγνώρισης των 
δραστηριοτήτων αποκλείοντας περι-
πτώσεις ασυνεννοησίας μεταξύ των 

υπηρεσιών και εξασφαλίζοντας, πα-
ράλληλα, πρόσθετους μηχανισμούς 
εντοπισμού της μη συμμόρφωσης, 
ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και το αί-
σθημα ασφάλειας του διοικούμενου 
έναντι της Διοίκησης.
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο βασίζε-
ται πλέον στο τρίπτυχο: ελεύθερη 
άσκηση οικονομικής δραστηριότη-
τας, γνωστοποίηση και έγκριση, επί 
τη βάσει εκτίμησης κινδύνου για την 
υγεία και την ασφάλεια των κατανα-
λωτών και των εργαζομένων, καθώς 
και για το φυσικό και πολιτισμικό πε-
ριβάλλον.
Καιρός ήταν να μπει μια τάξη, με 
κανόνες ισονομίας και περιορισμό 
των εμποδίων που η γραφειοκρατι-
κή διοίκηση δεν αντιμετώπιζε χρόνια 
τώρα, αναπτύσσοντας έτσι τα φαι-
νόμενα της αθέμιτης και παράνομης 
συναλλαγής που φούντωσαν τη δι-
αφθορά σε πολλούς τομείς της επι-
χειρηματικότητας. Καιρός ήταν αυτές 
τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές να 
απελευθερωθούν δυνάμεις με διάθε-
ση για νέες επενδύσεις. Καιρός ήταν 
η χώρα να αποκτήσει επιτέλους έναν 
σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματι-
κό χάρτη επιχειρηματικότητας.
Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον κυρί-
ως τις κρίσεις των φορέων της αγο-
ράς γιατί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα. 
Θα περιμένουμε και τις κρίσεις των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης για να 
αποδείξουν εάν και πόσο έχουν σο-
βαρές προτάσεις για τα ειδικά ζητή-
ματα. Θα περιμένουμε τις θέσεις της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης για να 
μάθουμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει, 
εκτός αν και σε αυτό το θέμα μηδενί-
σει το κοντέρ και τα βγάλει όλα άχρη-
στα.

«Είναι η πολιτική μας, κύριε»
- «Γιατί με χρεώσατε επιπλέον τέλη χωρίς να με ενημερώσετε;» 
- «Αυτή είναι η πολιτική μας, κύριε» 

***
- «Είμαι στην Αυστραλία και αναγκάζομαι να σας τηλεφωνήσω στην 
Ελλάδα. Γιατί μου μειώσατε το πιστωτικό όριο στην κάρτα μου; 
Αφού είμαι εντάξει στις συναλλαγές μου» 
- «Διαπιστώσαμε ότι δεν το φτάνατε κάθε μήνα» 
- «Μα είναι δυνατόν να ξοδεύω 3.000 ευρώ κάθε μήνα; Τώρα 
όμως είμαι σε υπερατλαντικό ταξίδι και τα χρειάζομαι. Γιατί δεν με 
ενημερώσατε ως είχατε υποχρέωση;» 
- «Αυτή είναι η πολιτική μας, κύριε» 

***
- «Μα μόνο τρεις μέρες έχει που έληξε ο λογαριασμός του κινητού. 
Είμαι διακοπές και δεν πήγα να τον πληρώσω αμέσως. Γιατί το κό-
ψατε χωρίς έστω ένα μήνυμα για ενημέρωση; Τόσα διαφημιστικά 
μάς στέλνετε καθημερινά...» 
- «Αυτή είναι η πολιτική μας, κύριε». 

***
Δεν ευθύνομαι εγώ για το ότι τα παραπάνω περιστατικά έτυχαν σε 
άντρες. Θα μπορούσαν να τύχουν στον οιονδήποτε.
Ούτε για το ότι και οι τρεις έλαβαν ακριβώς την ίδια απάντηση – ο 
πρώτος από γνωστή αεροπορική εταιρεία, ο δεύτερος από πασί-
γνωστη τράπεζα και ο τρίτος από δημοφιλή εταιρεία κινητής τηλε-
φωνίας.
Τα περιστατικά είναι εντελώς αληθινά και κάθε ομοιότητα με πραγ-
ματικά πρόσωπα και καταστάσεις φέρει πλήρως την ευθύνη της 
απολίτικης πραγματικότητας στην οποία βιώνουμε μονομερείς πο-
λιτικές από «πρόσωπα νομικού δικαίου», τα οποία χρυσοπληρώ-
νουμε για να υπάρχουν.
Αν και, για να πω και του στραβού το δίκιο, οι τράπεζες εξαιρού-
νται των παραπάνω περιγραφών, καθώς μετά από τόσες ανακεφα-
λαιώσεις που έχουμε πληρώσει και ξαναπληρώσει για πάρτη τους, 
έχουν γίνει πια δικοί μας άνθρωποι. 
Η πολιτική της μη πολιτικής και η δημοκρατία της μη δημοκρατίας 
είναι καινούργιο φαινόμενο.
Είσαι πολιτικός, κάνεις συγκεντρώσεις για τη δημοκρατία και ταυ-
τόχρονα κλείνεις στο μπουντρούμι (τουρκική λέξη) όλους όσοι δι-
αφωνούν με τη «δημοκρατία» σου.
Είσαι πολίτης (και όχι υπήκοος), ζεις σε ελεύθερη χώρα (και όχι σε 
δουλοπαροικία) και ορίζεις τις πολιτικές που θα σου επιβληθούν.
Οποιος βρει τις αντιφατικές συγγένειες στις παραπάνω δύο προτά-
σεις κερδίζει «μία πολιτική» δωρεάν.
Δεν θα δυσκολευτείτε να επιλέξετε. Ολων ίδιες είναι. 

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΑΥΓΗ

Νέες ταχύτητες στο επιχειρείν

Οποτε νιώθουμε ότι προσβλήθη-
καν τα ιερά και τα όσιά μας, παίρ-
νει φωτιά το εθνικοθυμικό μας και 
ξιφουλκούμε με τέτοια σπουδή που 
συχνά αυτοτραυματιζόμαστε. Και την 
παθαίνουμε σαν εκείνους που θέ-
λουν να διδάξουν «σωστά ελληνικά» 
τους άλλους και πέφτουν οι ίδιοι σε 
απανωτά σφάλματα. Και πόσα δεν 
ακούει ακόμη, λ.χ., η κ. Αντζελα Δη-
μητρίου για το «ουδείς άσφαλτος» 
που είπε κάποτε. «Ασφαλτος; Χα! Η 
ανελλήνιστη!» Υπόδειγμα ορθοέπει-
ας δεν είναι η κ. Δημητρίου, με το 
«άσφαλτος» όμως έπεσε μέσα, ίσως 
κατά τύχη ή και κατά λάθος. Αν οι 
επικριτές της άνοιγαν ένα λεξικό θα 
έβλεπαν πως η λέξη «άσφαλτος» με 
τη σημασία του αλάνθαστου είναι 
ήδη μεσαιωνική. Και; Τα λεξικά θα 
ρωτήσουν οι αυθεντίες;
Πολλοί, λοιπόν, έσπευσαν να δηλώ-

σουν προσβεβλημένοι από την κά-
λυψη της τελετής έναρξης των Ολυ-
μπιακών από το NBC. Αιτία, τι άλλο, 
το όνομα του «κρατιδίου» στα βόρεια 
σύνορά μας. FYROM το θέλουμε 
εμείς, ή ΠΓΔΜ, Μακεδονία το απο-
καλεί από χρόνια η μισή ανθρωπό-
τητα• και σκέτη Γουγκοσλαβική Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας (χωρίς Π 
ή F) την αποκαλούσαμε κι εμείς επί 
δεκαετίες, αποδεχόμενοι έμπρακτα 
ότι πλην της ελλαδικής Μακεδονίας, 
που είναι ελληνική, υπάρχει κι ένα 
κομμάτι της σλαβικό. Κάτι τέτοιο εί-
παν και οι του NBC: ότι η ΔΟΕ ανα-
γνωρίζει τη χώρα ως FYROM, πολύς 
κόσμος όμως τη λέει Μακεδονία. 
Αυτό ήταν. «Προσβολή! Συνωμοσία! 
Ντροπή! Πού είναι το κράτος;»
Μέσα στον πανικό βρέθηκε και μια 
εφημερίδα να αναγγείλει με πρωτο-
σέλιδη χαιρεκακία τη «Γελοιοποίηση 

του δικτύου NBC». Αντιγράφω: «Οι 
παρουσιαστές, αφού αποκάλεσαν τα 
Σκόπια ως “Μακεδονία”, υπέπεσαν 
και σε γκάφα για τα... χρυσά μετάλ-
λια του Φιλίππου». Και: «Οχι μόνο 
αποκάλεσε “Μακεδονία” τα Σκόπια, 
αλλά έκανε και ευφυολόγημα πέφτο-
ντας σε χειρότερη γκάφα. Είπε δηλα-
δή ο τηλεπαρουσιαστής του NBC ότι 
ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της “Μακε-
δονίας”, “είχε πάρει τρία χρυσά με-
τάλλια σε Ολυμπιάδα”! Σε τέτοια πα-
γίδα μπορεί να πέσει κάποιος μόνο 
αν δεν ξέρει καθόλου ιστορία!». Δικά 
τους τα θαυμαστικά, δικά τους και τα 
ειρωνικά αποσιωπητικά πριν από τα 
«μετάλλια του Φιλίππου».
Θεωρούν λοιπόν οι ιστοριοδίφες 
μας ότι ο Φίλιππος ο Β’ δεν πρώτευ-
σε ποτέ σε Ολυμπιακούς, αφού δεν 
συμμετείχε ποτέ. Και κοροϊδεύουν 
τους Αμερικανούς για την αδαημο-

σύνη τους. Αν είχαν την υπομονή 
ν’ ανοίξουν κάνα βιβλίο πριν ανα-
θεματίσουν, θα έβαζαν το γιαταγάνι 
σε θέση ανάπαυσης. Κι αν τους έπε-
φτε βαρύς ο Πλούταρχος και ο βίος 
τού Αλεξάνδρου, που ιστορεί πως 
ο Φίλιππος έμαθε «κατά τον αυτόν 
χρόνον» ότι θριάμβευσε το άλογό 
του στην Ολυμπία, γεννήθηκε ο Αλέ-
ξανδρος και νικήθηκαν οι Ιλλυριοί 
από τον Παρμενίωνα, μια ταχύτατη 
βόλτα στο Ιντερνετ θα τους ηρεμού-
σε. Θα διάβαζαν σε μια ανάρτηση 
του πρώην υπουργού Νίκου Μάρτη, 
της Ν.Δ., για τη συμμετοχή των Μα-
κεδόνων στους Ολυμπιακούς ότι ο 
Φίλιππος νίκησε όντως τρεις φορές, 
τα άλογα και τα άρματά του δηλαδή. 
Μα, να μας μαθαίνει ελληνική ιστο-
ρία το NBC;

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Εθνοπρεπής αδαημοσύνη
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