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Το Παγκόσμιο Σύνταγμα

 

Δρ. Martin Alpert
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Click Technologies Inc.
ΗΠΑ

Εμείς, οι άνθρωποι του πλανήτη Γη,  προκειμένου να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο που θα στηρίζεται στο βιώσιμο περιβάλλον, για  το συμφέρον κάθε γενιάς και όλης της φύσης και για
την άμυνα του πολιτισμού, την καθιέρωση και την απονομή δικαιοσύνης, τη φροντίδα για  την ασφάλεια, την εξασφάλιση της ειρήνης,  τη στήριξη της αξιοπρέπειας και του αμοιβαίου
σεβασμού για  την ανθρωπότητα, τις κυβερνήσεις και το περιβάλλον, δεχόμαστε την ευθύνη των πράξεών, που με την ελεύθερη επιλογή μας εκτελέσαμε καθώς και την αμοιβαία ευθύνη για
όλες τις μεταξύ μας σχέσεις, που βασίζονται στην αλήθεια,  και για  να εξασφαλίσουμε τα αγαθά της ζωής, της ελευθερίας,  της ισότητας των ευκαιριών, προς την αναζήτηση της ευτυχίας
για  εμάς και για  τους απογόνους μας, καθιερώνουμε και αποδεχόμαστε αυτό το Παγκόσμιο Σύνταγμα. 

’ρθρο I:  Οργάνωση

1. Η παγκόσμια κυβέρνηση θα είναι μία κεντρική κυρίαρχη Ομοσπονδία με πέντε Διαμερίσματα, τα οποία συνεργάζονται  με όλα τα Έθνη-Κράτη.

2. Η Ομοσπονδία και κάθε Διαμέρισμα διαθέτουν  Νομοθετική Εξουσία (Κοινοβούλιο: Επιχειρηματικές Επιτροπές στην Ομοσπονδία και σε κάθε Διαμέρισμα,  Βουλή - Γερουσία στην
Ομοσπονδία, και Σώμα Αντιπροσώπων σε κάθε Διαμέρισμα), Εκτελεστική (Πρόεδρος) και Δικαστική (Ανώτατο Δικαστήριο, Κατώτερα Δικαστήρια  και Μεσολαβητές).

’ρθρο II: Περιβάλλον

1. Η Ομοσπονδία θα φέρει την ευθύνη για  την προστασία της φύσης.  Κάθε πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, θα φροντίζει για  την προστασία του περιβάλλοντος. Τα
περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το υπεύθυνο άτομο ή ο επικεφαλής του υπεύθυνου οργανισμού θα λογοδοτεί για  τα εγκλήματα κατά του
περιβάλλοντος. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας έχει την ευθύνη της καθιέρωσης και της εφαρμογής αποδεκτής πολιτικής.

2. Κάθε προϊόν, εκτός ειδών διατροφής, θα σχεδιάζεται, ώστε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και αντοχή από τον τύπο του προϊόντος που αντικαθιστά και στην τιμή του θα περιέχεται
ένα ποσό ικανό να αποζημιώσει τουλάχιστον εις διπλούν για  τις περιβαλλοντικές συνέπειες από τη παραγωγική του διαδικασία, την απόκτηση της πρώτης ύλης,  της χρήσης του ή
της υπηρεσίας και της καταστροφής του. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας ορίζει τον τρόπο υπολογισμού αυτού του ποσού. Το ήμισυ χρησιμοποιείται από το προϊόν ή αυτόν που
προσφέρει την υπηρεσία για  τη αποκατάσταση του περιβάλλοντος και το υπόλοιπο θα διατίθεται σε αναπτυσσόμενα κράτη για  την προστασία του περιβάλλοντός τους. Το ποσό
αυτό θα αναγράφεται πάνω στο προϊόν μαζί με άλλες περιβαλλοντικές πληροφορίες.

3. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τα Διαμερίσματα θα διανέμει  τους πόρους αυτούς και θα είναι υπεύθυνο για  την καθιέρωση και την εφαρμογή αποδεκτής
πολιτικής.

’ρθρο III:  Οικονομία

1. Η διατήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος αποτελεί απαράβατο όρο για  κάθε οικονομική αλλαγή.

2. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θα φροντίσει να δημιουργηθεί μία κεντρική Παγκόσμια Τράπεζα και μία τράπεζα σε κάθε Διαμέρισμα,  όπου οι καταθέσεις θα είναι ασφαλείς,  ένα
παγκόσμιο νόμισμα βασισμένο στην τιμή του χρυσού, και να καθιερωθεί  και να εφαρμοστεί αποδεκτή πολιτική για  την αντιμετώπιση της πλαστογραφίας στην Ομοσπονδία.

3. Τα Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων διαθέτουν  την εξουσία να επιβάλλουν και να συλλέγουν φόρους, να δανείζουν,  να δανείζονται και να ρυθμίζουν τα
νομισματικά ζητήματα σύμφωνα με σωστές οικονομικές αρχές, καθώς και να διανέμουν τους ομοσπονδιακούς πόρους στα Διαμερίσματα και στα Έθνη-Kράτη ώστε να
κατορθώσουμε να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και να τις διατηρήσουν.  Η  ετήσια  χρηματική ανάπτυξη θα πρέπει να καθορίζεται από την αύξηση του πληθυσμού, τις
ανάγκες των κατοίκων και την επιθυμητή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, που μπορεί  να παρασχεθεί μέσα στα πλαίσια του βιώσιμου περιβάλλοντος. Το δημόσιο χρέος της
Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων εγκρίνεται  με νόμο και ισχύει, εκτός αν δημιουργήθηκε από την ενίσχυση εναντίωσης ή επανάστασης κατά της Ομοσπονδίας, των
Διαμερισμάτων ή των Εθνών-Κρατών της Ομοσπονδίας, οπότε είναι παράνομο και άκυρο. Χρήματα αντλούνται από το ταμείο της Ομοσπονδίας ή των Διαμερισμάτων μόνο με
νόμο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, με ελεγχόμενους οικονομικούς ισολογισμούς βάσει  λογιστικών μεθόδων,  που λαμβάνουν υπόψη την αξία  του περιβάλλοντος. Το κονδύλιο
για  την άμυνα δεν θα είναι ποτέ μεγαλύτερο από το κονδύλιο για  την περίθαλψη ή την εκπαίδευση, εκτός από την περίπτωση πολέμου.

4. Τα Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων δημιουργούν πενταετές πρόγραμμα με σκοπούς και συγκεκριμένους ενδιάμεσους στόχους και καθορίζουν τις
διαδικασίες που εξισορροπούν τα κονδύλια του ισολογισμού Ομοσπονδίας. Ο Ομοσπονδιακός προϋπολογισμός λαμβάνει  υπόψη μακροπρόθεσμα σημαντικά οφέλη καθώς και
βραχυπρόθεσμες και επείγουσες προϋποθέσεις. Έτσι,  τουλάχιστον το ένα, τρία ή έξι της εκατό του ετήσιου προϋπολογισμού θα διατίθεται σε προγράμματα, που θα αποδίδουν
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για  τουλάχιστον 25, 10  και 5  χρόνια, αντίστοιχα.

5. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας ρυθμίζει το Εμπόριο.  Κάθε Έθνος-Κράτος επιτρέπει  το ελεύθερο εμπόριο, την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και την ανταγωνιστική πρόσβαση
στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Οι σχέσεις μεταξύ των Εθνών-Κρατών βασίζονται στο σεβασμό και τη συνεργασία.

6. Τα Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων προσφέρουν τα μέσα και την απαιτούμενη αυτονομία στους τοπικούς οργανισμούς για  να εφαρμόσουν την επιθυμητή
πολιτική και τα προγράμματα. Η  Ομοσπονδία και τα Διαμερίσματα θα παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά και θα βοηθούν όποτε χρειάζεται. Κάθε υπηρεσία και κάθε
πρόγραμμα,  που επιχορηγείται από την Ομοσπονδία ή τα Διαμερίσματα θέτει συγκεκριμένη πολιτική ηθών, ξεκάθαρους στόχους, υπεύθυνα τμήματα και προτείνει διαδικασίες για
περιοδική παρακολούθηση. Η Ομοσπονδία και τα Διαμερίσματα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στα αποτελέσματα και μπορεί  να καθιερώσουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα
στους ομοσπονδιακούς ή διαμερισματικούς φορείς  ή τα προγράμματα. Κάθε φορέας ή πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει  περιοδικά ψήφο εμπιστοσύνης.

7. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θα καθορίσει  τις μονάδες μέτρησης βάρους και μήκους με τη χρήση του μετρικού συστήματος.

8. Το Κοινοβούλιο των Διαμερισμάτων προβλέπει  εργασία για  κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να εργαστεί και δεν δύναται  να βρει  εργασία.  Τα άτομα που λαμβάνουν
συμπληρωματικές παροχές, συμμετέχουν σε προγράμματα, που θα τους εξασφαλίσουν την οικονομική ανεξαρτησία. Οι συμπληρωματικές παροχές θα πρέπει να είναι επαρκείς
για  να προσφέρουν ασφάλεια, να ικανοποιούν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και να επιτρέπουν σε κάθε άνθρωπο να ασκεί τα δικαιώματά του με αξιοπρέπεια. Όλοι  οι
άνθρωποι έχουν δικαίωμα για  ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

9. Το πλουσιότερο πέντε τοις εκατό του πληθυσμού δεν μπορεί  να συγκεντρώνει πάνω από το είκοσι πέντε τοις εκατό του συνολικού πλούτου. Κάθε πολίτης λαμβάνει  χρήματα σε
έναν έντοκο λογαριασμό με την γέννησή του ως δώρο από την Ομοσπονδία. Οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση των χρημάτων αυτών από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών. Η
Ομοσπονδία, εφόσον έχει την δυνατότητα, παρέχει πρόσθετα οφέλη σε διάφορες ηλικίες προκειμένου να διευρύνει τις ευκαιρίες των πολιτών.

10. Τα Κράτη-Έθνη έχουν την ευθύνη για  τον τρόπο παροχής Κοινωνικής Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης, Ιατρικών και Συμπληρωματικών Παροχών καθώς και λοιπών Κοινωνικών
προγραμμάτων.  Η ηλικία συνταξιοδότησης κυμαίνεται ανάλογα με το μέσο όρο ηλικίας των πολιτών κάθε Έθνους-Κράτους. Η  Ομοσπονδία ή τα Διαμερίσματα όμως μπορούν να
παρέχουν πόρους στα Kράτη-Έθνη για  τα προγράμματα αυτά, που στηρίζονται στις ανάγκες και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της Ομοσπονδίας.

11. Οι ομοσπονδιακές προμήθειες για  προϊόντα ή υπηρεσίες απαιτούν δημόσιους διαγωνισμούς,  βασισμένους σε ελεγμένα στοιχεία κόστους και ποιότητας. Ένα μη-πολιτικό σώμα
ασχολείται  με τις ομοσπονδιακές προμήθειες και με τον προσεκτικό χειρισμό και την ασφάλεια.όλων των συμβάσεων.

12. Οι Κυβερνήσεις και οι Επιχειρήσεις θα συνεργάζονται  για  την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση του
κόστους των συναλλαγών και την αύξηση της ικανότητας  των επιχειρήσεων να ικανοποιούν τις κοινωνικές, ηθικές,  περιβαλλοντικές και οικονομικές υποχρεώσεις τους, απέναντι
στην κοινότητα, στους καταναλωτές, στους πωλητές, στους υπαλλήλους,  στους μετόχους.  Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας δεν θα επεμβαίνει στις επιχειρήσεις, αλλά θα εγγυάται
δίκαιες τιμές για  τους καταναλωτές.

13. Ένα ποσό όχι μικρότερο από δέκα τοις εκατό κάθε εταιρικής εισφοράς προς το δημόσιο, σε χρήμα ή μετοχές, παρέχεται στην Ομοσπονδία. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας έχει
την ευθύνη του σχεδιασμού και της εφαρμογής αποδεκτής πολιτικής.

14. Οι πόροι για  τις προεκλογικές εκστρατείες  παρέχονται από το ίδιο το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας ή του Διαμερίσματος και διανέμεται ισόποσα στους υποψηφίους που
εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις. Πριν από την λήψη των πόρων, οι υποψήφιοι υποχρεώνονται να απαντήσουν εγγράφως πέντε ερωτήσεις σε σχετικά θέματα, που υποβάλλονται
από τους αντιπάλους τους. Δεν διατίθενται  πόροι σε οργανώσεις που κάνουν διακρίσεις.  Οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για  την εκλογική διαδικασία και σε
περίπτωση που κάποιο ποσό περισσεύει,  αυτό επιστρέφεται μετά την εκλογή. Το αντίστοιχο Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της εφαρμογής αποδεκτής
πολιτικής.

’ρθρο IV: Εκπαίδευση

1. Η δύναμη και ικανότητα να ενεργοποίησης και εφαρμογής αυτού του Συντάγματος στηρίζεται σε μορφωμένους και πληροφορημένους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα
στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον κατά το πρώτο και βασικό στάδιο.  Η  βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η  τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση παρέχεται σε όλους και η ανωτέρα εκπαίδευση είναι εξίσου προσιτή σε όλους με βάση τα προσόντα τους.

2. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη εξέλιξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και το σεβασμό για  τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες.  Προωθεί την
προστασία και την κατανόηση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης της σχέσης μεταξύ του μεγέθους του πληθυσμού και της αντοχής των φυσικών
συστημάτων, καθώς και την ανοχή και φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τις φυλετικές ή θρησκευτικές ομάδες,  και ακόμη τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας για  τη διατήρηση του
βιώσιμου περιβάλλοντος και της ειρήνης.

3. Οι γονείς έχουν κατ'  αρχήν το δικαίωμα να επιλέγουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η  οικογένεια θα πρέπει να έχει μέγεθος τέτοιο,  που θα της δίνει τη δυνατότητα να
προσφέρει τα μέσα εκπαίδευσης και ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και στοργή για  κάθε παιδί.

4. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνει τις τέχνες και να μοιράζεται τις επιστημονικές εξελίξεις και τα
οφέλη τους.

5. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο κάθε Διαμερίσματος και επιλεγμένους φορείς  κάθε Κράτους-Μέλους προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, τα μέσα,  συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών, σε όλους, προκειμένου να μορφωθούν, να είναι σωστά πληροφορημένοι και να έχουν στη διάθεσή τους κάθε
δημοσιευμένο υλικό στην ανθρωπότητα. Όταν το ποσοστό του αλφαβητισμού φτάσει  στο 70% τουλάχιστον σε ένα Κράτος-Εθνος, λαμβάνεται απόφαση για  τον αν θα υπάρχει
έλεγχος της αύξησης του πληθυσμού.

6. Οικογενειακά συμβουλευτικά κέντρα θα βρίσκονται σε απόσταση το πολύ μιάμισης ώρας από τις κατοικίες. Αυτές οι υπηρεσίες θα προσαρμόζονται στις πολιτιστικές,
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θρησκευτικές και κοινωνικές παραδόσεις κάθε χώρας.

’ρθρο V: Ηθική

1. Oλες οι ομοσπονδιακές και διαμερισματικές διαδικασίες είναι δημόσιες, εκτός από την περίπτωση, που συνδέονται με την ασφάλεια της Ομοσπονδίας, των Διαμερισμάτων ή των
Εθνών-Κρατών.  Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή η Bουλή έχει την εξουσία να διατάσσει μυστικότητα για  χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι μήνες και με δύο το πολύ
ανανεώσεις.

2. Oλα τα ομοσπονδιακά και διαμερισματικά προγράμματα ή οργανώσεις διαθέτουν  ηθική πολιτική εγκεκριμένη πριν από την έναρξή τους.

3. Το ίδιο το Κοινοβούλιο δημιουργεί  επιτροπές ηθικής, που θα παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ηθικής και θα συνδράμουν στην εφαρμογή και καταγραφή των ηθικών
προγραμμάτων.  Κάθε άνθρωπος ή οργάνωση μπορεί  να φέρει ηθικά ζητήματα ενώπιον της επιτροπής ηθικής για  να ζητήσει δεσμευτικούς κανόνες.

4. Τα εγκλήματα κατά της Ομοσπονδίας ή των Διαμερισμάτων είναι εγκλήματα κατά των ανθρώπων. Κατηγορούμενος ομοσπονδιακός ή διαμερισματικός υπάλληλος δικάζεται από
αντίθετους ενόρκους (οι πλούσιοι δικάζονται από φτωχούς, και αντίθετα) και αν κριθεί  ένοχος παραβίασης του νόμου, οφείλει  να επιστρέψει  στην Ομοσπονδία ή στο Διαμέρισμα
ό,τι έκλεψε, τιμωρείται με ποινή τριπλάσια από την συνηθισμένη ποινή που προβλέπει  ο νόμος, και δεν έχει δυνατότητα να εκλέγεται ή να εργάζεται στην Ομοσπονδία ή στα
Διαμερίσματα για  δέκα έτη ή ισόβια, αν πρόκειται για  προδοσία, εκτός αν τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου ψηφίσουν για  την άρση της ποινής. Η  ποινή εξαρτάται αποκλειστικά από
το είδος και το μέγεθος του εγκλήματος.

5. Κάθε ομοσπονδιακός ή διαμερισματικός υπάλληλος δεν εργάζεται άμεσα ή έμμεσα για  επιχείρηση ή οργάνωση, η οποία συνδεόταν με οποιοδήποτε τρόπο με τον υπάλληλο πριν
από την πάροδο μιας πενταετίας από αυτή την ανάμιξη.

6. Οι αποφάσεις των υπαλλήλων που εργάζονται για  τη νομοθεσία, τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη ή την κυβέρνηση λαμβάνονται ελεύθερα από μεθοδεύσεις και απειλές.  Δεν
χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα κανένα οικονομικό κεφάλαιο,  για  να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις εκτός από αυτό, που θα χρησιμοποιηθεί για  την απόκτηση ακριβών
πληροφοριών, που θα βρίσκονται στη διάθεση κάθε νομοθετικού, διοικητικού, δικαστικού και κυβερνητικού υπαλλήλου,  καθώς και κάθε πολίτη του κόσμου.

7. Κανένας ομοσπονδιακός ή διαμερισματικός υπάλληλος δεν θα δέχεται δίχως την έγκριση του Κοινοβουλίου δώρα, αμοιβές ή υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους.

’ρθρο VI: Ανθρώπινα Δικαιώματα

1. Oλοι οι άνθρωποι είναι πολίτες του κόσμου και δικαιούνται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες,  που προβλέπονται στο παρόν, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος,  φύλου,
γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης πεποίθησης,  εθνικής  ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας,  γέννησης ή άλλης κατάστασης. Κανείς δεν είναι σκλάβος ή δούλος και η
δουλεία και το δουλεμπόριο απαγορεύονται  με κάθε τρόπο. Όλοι  έχουν δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία,  την ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες και την προσωπική ασφάλεια.

2. Όλοι  άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίζονται ως άτομα απέναντι στο νόμο, παντού.  Όλοι  είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και δικαιούνται δίχως διακρίσεις ίση προστασία από
αυτόν. Κανείς δεν υποβάλλεται  σε αυθαίρετη σύλληψη,  κράτηση ή εξορία. Δεν απαιτούνται υπερβολικές εγγυήσεις, ούτε  επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα, σκληρές και ασυνήθεις
τιμωρίες. Όλοι  δικαιούνται δίκαιη και δημόσια ακρόαση από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο στον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους και κάθε
ποινικής κατηγορίας εναντίον τους. Όποιος κατηγορείται για  ποινικό αδίκημα θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του, σύμφωνα με το νόμο και σε δημόσια δίκη με
όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για  την υπεράσπισή του. Κανένας δεν κρίνεται ένοχος για  ποινικό αδίκημα σχετικά με πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν αποτελούσε ποινικό
αδίκημα, κατά τον χρόνο που διαπράχθηκε. Δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη, από αυτήν που προβλεπόταν κατά τον χρόνο, που διαπράχθηκε το αδίκημα. Κανένας δεν πιέζεται
να καταθέσει ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση χωρίς τη θέλησή του. Όλοι  δικαιούνται κατάλληλη αποζημίωση από το αρμόδιο δικαστήριο για  πράξεις, που παραβιάζουν τα
βασικά δικαιώματα, που θεσπίζονται με το παρόν.

3. Κανείς δεν υποβάλλεται  αυθαίρετα σε έλεγχο της προσωπικής ζωής, της οικογένειας, του σπιτιού, της αλληλογραφίας, ούτε  σε επιθέσεις κατά τις τιμής και της φήμης. Όλοι  έχουν
δικαίωμα να προστατεύονται από το νόμο για  τέτοιες παραβιάσεις  και επιθέσεις.

4. Κάθε Κράτος-Μέλος εγγυάται στους πολίτες το δικαίωμα της εξασφάλισης της διαβίωσής τους.

5. Όλοι  έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και διαμονής μέσα στα σύνορα κάθε κράτους. Όλοι  έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείψουν οποιοδήποτε κράτος,
συμπεριλαμβανομένου και του δικού τους, και το δικαίωμα να επιστρέψουν σ'  αυτό. Όλοι  έχουν το δικαίωμα να αναζητούν και να βρίσκουν άσυλο από την καταδίωξη σε άλλες
χώρες.  Αυτό το δικαίωμα μπορεί  να μην εφαρμόζεται στην περίπτωση καταδίωξης λόγω καθαρά μη-πολιτικών εγκλημάτων ή λόγω πράξεων αντίθετων με τους σκοπούς και τις
προθέσεις  του παρόντος.

6. Κανείς δεν στερείται αυθαίρετα την περιουσία του.

7. Όλοι  έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης,  της συνείδησης και της θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει  την δυνατότητα αλλαγής θρησκείας ή πίστης, και την
ελευθερία άσκησης της θρησκείας ή πίστης, διδασκαλίας και πρακτικής ιδιαίτερα ή σε κοινότητα με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά. Όλοι  έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας της
γνώμης και έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει  την ελευθερία της γνώμης δίχως εξωτερικές παρεμβάσεις και την αναζήτηση και λήψη πληροφοριών και ιδεών μέσα από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανεξάρτητα από σύνορα,  εφόσον η πληροφόρηση αυτή είναι αληθινή και ακριβής. Όλοι  έχουν το δικαίωμα να συγκεντρώνονται ειρηνικά. Κανείς
δεν εξαναγκάζεται να ανήκει σε μία οργάνωση. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να παροτρύνουν τέτοιες δραστηριότητες. Προς τον σκοπό αυτό, το Κοινοβούλιο
παρέχει άμεσα διαθέσιμη εκπαίδευση, που θα παρουσιάζει όλες τις εξέχουσες απόψεις στα βασικά δημόσια ζητήματα προς το κοινό,  καθώς και μηχανισμούς για  τη λήψη της
αντίδρασης του κοινού.

8. Η θέληση των ανθρώπων εκφράζεται με περιοδικές,  δίκαιες και ανόθευτες εκλογές, οι οποίες διεξάγονται ισότιμα παγκοσμίως με μυστική ψηφοφορία ή με εναλλακτικές
διαδικασίες ελεύθερης ψηφοφορίας. Όλοι  οι άνθρωποι από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν σε κάθε ομοσπονδιακές και διαμερισματικές εκλογές,
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και το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί  να τους το αρνηθεί ή περικόψει κανείς, εκτός από την ίδια την Ομοσπονδία ή τα Διαμερίσματα σε περίπτωση προδοσίας ή κακουργημάτων.

9. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, όλοι υπόκεινται μόνο στους περιορισμούς του νόμου, που σκοπεύουν να εξασφαλίζουν την πρέπουσα αναγνώριση και το
σεβασμό για  τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων, καθώς και την ικανοποίηση των δίκαιων προϋποθέσεων της ηθικής, της δημοσίας τάξεως και της γενικής ευημερίας
στη δημοκρατική κοινωνία. Αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν αντίθετα με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις  του
παρόντος. Η  απαρίθμηση ορισμένων δικαιωμάτων σε αυτό το Σύνταγμα δεν μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για  να αποκλείσει άλλα, που απολαμβάνουν οι άνθρωποι.

10. Τίποτε σε αυτό το Σύνταγμα δεν μπορεί  να θεωρηθεί, ότι δίδει στην Ομοσπονδία ή σε οποιοδήποτε Διαμέρισμα,  Έθνος-Κράτος, ομάδα ή άτομο το δικαίωμα να αναμιχθεί σε
δραστηριότητα με σκοπό την καταπάτηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών,  που προβλέπονται με το παρόν. Τα Έθνη-Kράτη έχουν όσες εξουσίες δεν κρατά η Ομοσπονδία ή
τα Διαμερίσματα με βάση αυτό το Σύνταγμα, και δεν απαγορεύονται  από αυτό.

’ρθρο VII: Συνεργασία των Θρησκευτικών - Εθνικών Ομάδων

1. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει την ίδρυση μίας οργάνωσης, η οποία θα λειτουργεί  σαν βήμα συζητήσεων και συστάσεων για  τις θρησκευτικές/εθνικές ομάδες σε όλο τον κόσμο.

’ρθρο VIII: Τεχνολογία

1. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θα έχει βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη τεχνολογική πολιτική, που θα συμπεριλαμβάνει στόχους, εκτέλεση, θέματα προστασίας, ηθών,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής εφαρμογής και μεθόδους που θα κατευθύνουν την ενέργεια και τις κοινωνικές απαιτήσεις καθώς και τη βασική έρευνα και την ανάπτυξη και την
καθιέρωση μηχανισμών για  την τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Ομοσπονδίας. Ειδικά κριτήρια ηθικής και ασφάλειας θα υπάρχουν για  τη
βιοτεχνολογική έρευνα και τα σχετικά προϊόντα.

2. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θα έχει την ευθύνη για  τον τρόπο επικοινωνίας της Ομοσπονδίας, των Διαμερισμάτων και των μελών Εθνών-Κρατών,  καθώς και για  την
παγκόσμια εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικού δικτύου για  την παροχή ταχυδρομικών, τηλεφωνικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, τη μεταφορά πληροφοριών και
εικόνας. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θα έχει την ευθύνη για  την ίση πρόσβαση όλων στην δημόσια πληροφόρηση.

3. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θα προωθεί την εξέλιξη των επιστημών και των τεχνών και θα προστατεύει  για  περιορισμένο χρονικό διάστημα τα ηθικά και υλικά συμφέροντα
του δημιουργού κάθε επιστημονικής, φιλολογικής ή καλλιτεχνικής παραγωγής.

’ρθρο IX: ’μυνα

1. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας φροντίζει για  την κοινή άμυνα, συγκροτεί και καλεί  το στρατό να εφαρμόζει τους νόμους της Ομοσπονδίας, να κατατροπώνει  της εξεγέρσεις  και
τις εισβολές, κηρύσσει πόλεμο και εξασφαλίζει την ασφάλεια κάθε Κράτους-Μέλους.

2. Απαγορεύονται τα όπλα μαζικής καταστροφής, στην περίπτωση που όλα τα Έθνη-Kράτη είναι μέλη της Ομοσπονδίας ή η Ομοσπονδία διαθέτει επαρκή και εφαρμόσιμη συμφωνία
αποκλεισμού των όπλων μαζικής καταστροφής με άλλα Έθνη-Kράτη, μη μέλη της Ομοσπονδίας. Τότε όλα αυτά τα όπλα και οι αντίστοιχοι  εξοπλισμοί  θα καταστραφούν με τον
ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Όλα τα Διαμερίσματα και τα Έθνη-Kράτη θα έχουν περιορισμούς στις ποσότητες και τα είδη των όπλων, ώστε κανένα Διαμέρισμα,
Ομάδα ή Έθνος-Κράτος να μην απειλεί  την Ομοσπονδία. Οι δυνάμεις των Διαμερισμάτων ή των Εθνών-Κρατών θα χρησιμοποιούνται μόνο για  την άμυνα, την εσωτερική γαλήνη
και τις κοινωνικές ανάγκες, όπως περιγράφονται στο παρόν. Σε κάθε περίπτωση, οι δυνάμεις θα περιορίζονται στην αμοιβαιότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που κινδυνεύει η
ύπαρξη της Ομοσπονδίας, των Διαμερισμάτων ή των Εθνών-Κρατών.  Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θα ευθύνεται  για  την εφαρμογή της αντίστοιχης πολιτικής.

3. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θα ευθύνεται  για  την εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής που θα περιορίζει το εμπόριο των όπλων σε είδη ατομικής δράσης.

4. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, των Διαμερισμάτων ή του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας ή των Διαμερισμάτων μπορεί  να χρησιμοποιεί το προσωπικό άμυνας για  πολιτικές και
κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών για  τη διατήρηση της ζωής.

’ρθρο Χ: Μετάβαση στην Ομοσπονδία

1. Η Ομοσπονδία επιθυμεί να συμπεριλάβει όλα τα Έθνη-Kράτη. Η  μόνη απαίτηση για  να γίνει ένα Έθνος-Κράτος μέλος της Ομοσπονδίας είναι,  να αποδεχθεί αυτό το Σύνταγμα
μέσω δημοψηφίσματος και να λειτουργεί  με τις αρχές αυτού του Συντάγματος.

2. Όλα τα χρέη ανάμεσα σε ένα νέο Κράτος-Μέλος και άλλα μέλη της Ομοσπονδίας θα διαγραφούν με την ένταξη στην Ομοσπονδία.

’ρθρο XI: Εγγυήσεις  για τα Έθνη-Kράτη

1. Η Ομοσπονδία εγγυάται στα Έθνη-Kράτη τη δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης και την προστασία τους από εισβολές και εσωτερική βία.

2. Η Ομοσπονδία εγγυάται στα Έθνη-Kράτη οριοθετημένα σύνορα.  Η αλλαγή των συνόρων απαιτεί ενισχυμένη ψήφο των δύο-τρίτων του πληθυσμού της πληττόμενης περιοχής και
την πλειοψηφία του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιοχής.

3. Τα Έθνη-Κράτη θα έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τη βασιλεία, μόνο εφόσον αυτή συμβιβάζεται  με τα ατομικά δικαιώματα.

4. Τα Έθνη-Κράτη θα καθορίζουν μόνα τους το καθεστώς ιδιοκτησίας.
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5. Τα Έθνη-Κράτη θα εκλέγουν Ομοσπονδιακούς και Διαμερισματικούς αντιπροσώπους.

6. Τα Έθνη-Κράτη θα αναγνωρίζουν τις πράξεις, τις συμβάσεις, τη βούληση και τις πολιτικές αποφάσεις των άλλων Εθνών-Κρατών,  και το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας δύναται  με
γενικούς νόμους να ορίζει τη δημοσιοποίηση και την ισχύ τους. Το άτομο που κατηγορείται για  πλημμέλημα, κακούργημα ή άλλο έγκλημα σε κάποιο Έθνος-Κράτος και διαφεύγει
της δικαιοσύνης, εφόσον βρίσκεται σε κάποιο άλλο Έθνος-Κράτος θα εκδίδεται με αίτηση της εκτελεστικής εξουσίας, στο Έθνος-Κράτος που έχει την δικαιοδοσία του
εγκλήματος.

7. Τα Έθνη-Κράτη έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να πειραματίζονται με νέες πολιτικές ιδέες. Κάθε νέο σύστημα ιδεών δεν επιτρέπεται  να παραβιάζει τα βασικά δικαιώματα.

’ρθρο XII: Απαγορευμένες Εξουσίες για τα Έθνη-Kράτη

1. Κανένα Έθνος-Κράτος δεν συνάπτει  σύμβαση, συμμαχία ή συνομοσπονδία για  την έξοδό του από την Ομοσπονδία.

2. Κανένα Έθνος-Κράτος δεν ιδιοποιείται την ιδιοκτησία άλλου Έθνους-Κράτους.

3. Κανένα Έθνος-Κράτος δεν κόβει νομίσματα ονομαστικής αξίας  άλλης από την πραγματική κατά τον χρόνο της κοπής.

4. Κανένα Έθνος-Κράτος δεν νομοθετεί ενάντια στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

5. Κανένα Έθνος-Κράτος δεν θέτει δασμούς αλλά έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα εισερχόμενα προϊόντα.

6. Κανένα Έθνος-Κράτος δεν διατηρεί στρατιωτικά πλοία και αεροπλάνα καθώς και όπλα μαζικής καταστροφής, εκτός αν επίκειται κίνδυνος εισβολής.

7. Κανένα Έθνος-Κράτος δεν μειώνει τους υπάρχοντες φυσικούς δρυμούς.

’ρθρο XIII: Απαγορευμένες Εξουσίες για την Ομοσπονδία και τα Διαμερίσματα

1. Δεν παραχωρούνται τίτλοι  ευγενείας.

2. Κανένα άρθρο του Συντάγματος αυτού δεν συνηγορεί για  την προκατάληψη των αιτημάτων της Ομοσπονδίας ή ενός Έθνους-Κράτους.

’ρθρο XIV: Γενικά

1. Η αξιοπρέπεια του ατόμου θα έχει πάντα προτεραιότητα στην Ομοσπονδία και τα Διαμερίσματα.

2. Κατά τις περιοδικές εκλογές, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, οι πολίτες θα ψηφίζουν χωριστά υπέρ ή κατά της υπάρχουσας Ομοσπονδίας και των Διαμερισματικών
Κυβερνήσεων. Αν δεν υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης από την πλειοψηφία των εκλογέων, τότε θα ακολουθούν γενικές εκλογές εντός τριών μηνών.

3. Η Ομοσπονδία και τα Διαμερίσματα θα παρέχουν κεντρική πολιτική οργάνωση και αποκεντρωμένες εφαρμογές.

4. Η επίσημη γλώσσα της Ομοσπονδίας θα είναι η αγγλική, αλλά η Ομοσπονδία δεν μπορεί  να επιβάλλει οποιεσδήποτε γλωσσικές προϋποθέσεις στα Έθνη-Kράτη.

5. Θα δημιουργηθούν ειδικές πόλεις για  τους εγκληματίες. Οι εγκληματίες  θα πρέπει να παραμένουν εντός των συγκεκριμένων ορίων της πόλης.

6. Η τέταρτη Πέμπτη κάθε Νοεμβρίου θα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού σε όλον τον κόσμο.

’ρθρο XV: Η Προτεραιότητα του Συντάγματος

1. Το Σύνταγμα αυτό, οι νόμοι της Ομοσπονδίας, που προβλέπονται σε αυτό καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, που συνάπτονται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας θα αποτελούν νόμο
για  όλον τον κόσμο. Οι δικαστές της Ομοσπονδίας, κάθε Διαμερίσματος και Έθνους-Κράτους υπακούουν σε αυτούς.

’ρθρο XVI: Ορκος Υπηρεσίας

1. Όλοι  οι υπάλληλοι  της Ομοσπονδίας θα ορκίζονται πίστη στο Σύνταγμα, και δεν θα γίνεται καμία εξέταση διαφορετική από αυτές που περιγράφονται στο παρόν, για  την ανάθεση
δημοσίων καθηκόντων.

’ρθρο XVII: Η Bουλή των Αντιπροσώπων

A. Προσόντα, Εκλογή, Θητεία και Όροι:

1. Κάθε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, να είναι μέλος του αντιπροσωπευόμενου Διαμερίσματος για
τουλάχιστον 10 έτη και μέλος του αντιπροσωπευόμενου Έθνους-Κράτους για  τουλάχιστον 5  έτη. Τα μέλη θα εκλέγονται κάθε τέσσερα έτη από το Έθνος-Κράτος στον
τόπο, χρόνο και με τον τρόπο που αυτό ορίζει. Η  Bουλή των Αντιπροσώπων μπορεί  να ρυθμίζει ή να τροποποιεί αυτές τις διατάξεις.  Αμέσως μετά την εκλογή τους, οι
αντιπρόσωποι θα χωρίζονται σε δύο σώματα, το καθένα για  κάθε διετία. Η  θητεία των Αντιπροσώπων θα λήγει το μεσημέρι της τρίτης ημέρας του Ιανουαρίου και θα
αρχίζει η θητεία των επομένων.

B. Αναλογικότητα των Αντιπροσώπων:
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1. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων θα είναι ανάλογος με τον πληθυσμό κάθε Έθνους-Κράτους, σύμφωνα με τις τελευταίες απογραφές ή κατά την εκτίμηση του
Κοινοβουλίου. Κάθε Έθνος-Κράτος με πληθυσμό κάτω των δύο εκατομμυρίων θα έχει έναν Αντιπρόσωπο στη Bουλή των Αντιπροσώπων.

C. Αξιωματούχοι:

1. Ο Αντιπρόεδρος του Διαμερίσματος θα είναι ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου παρά μόνο σε περίπτωση
ισοψηφίας. Κάθε Bουλή των Αντιπροσώπων θα επιλέγει τους δικούς της αξιωματούχους, καθώς και θα εκλέγει έναν  αναπληρωματικό Πρόεδρο, ο οποίος θα
αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο.

D. Πειθαρχική Εξουσία:

1. Κάθε Bουλή των Αντιπροσώπων έχει πειθαρχική εξουσία σε κάθε μέλος της ακόμη και στα μέλη των Επιχειρηματικών Επιτροπών. Το Κοινοβούλιο θα κρίνει τέτοιες
ένορκες καταγγελίες. Σε περίπτωση που κρίνεται ο Πρόεδρος ενός Διαμερίσματος,  θα προεδρεύει ο αντίστοιχος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του
Διαμερίσματος.  Κανένας δεν θα καταδικάζεται δίχως πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών.

2. Οι αποφάσεις στις περιπτώσεις αυτές θα περιορίζονται στην απομάκρυνση από την Υπηρεσία. Το μέλος που καταδικάζεται, θα υπόκειται  σε παραπομπή και δίκη
σύμφωνα με τους νόμους και τα ήθη του αντίστοιχου Διαμερίσματος.

’ρθρο XVIII: Η Γερουσία

A. Προσόντα, Εκλογή, Θητεία και Συνθήκες:

1. Κάθε μέλος της Γερουσίας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του, να είναι μέλος του αντιπροσωπευόμενου Διαμερίσματος για  τουλάχιστον 10 έτη.
Τα μέλη θα εκλέγονται κάθε έξι έτη από το Έθνος-Κράτος στον τόπο, χρόνο και με τον τρόπο που αυτό ορίζει. Η  Γερουσία μπορεί  να ρυθμίζει ή να τροποποιεί αυτές τις
ρυθμίσεις. Αμέσως μετά την εκλογή τους, οι γερουσιαστές θα χωρίζονται σε τρία σώματα, το καθένα για  κάθε διετία. Η  θητεία των Αντιπροσώπων θα λήγει το μεσημέρι
της τρίτης ημέρας του Ιανουαρίου και θα αρχίζει η θητεία των επομένων.

B. Αναλογικότητα των Γερουσιαστών:

1. Η Γερουσία θα αποτελείται  από είκοσι Γερουσιαστές για  κάθε Διαμέρισμα.  Δεν θα υπάρχουν περισσότεροι από δύο Ομοσπονδιακοί Αντιπρόσωποι  από το ίδιο Έθνος-
Κράτος.

C. Καθήκοντα:

1. Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας θα είναι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου παρά μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας. Η  Γερουσία επιλέγει
μόνη της τους αξιωματούχους της, καθώς και θα εκλέγει έναν  αναπληρωματικό Πρόεδρο, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο.

D. Πειθαρχική Εξουσία:

1. Η Γερουσία θα έχει πειθαρχική εξουσία σε κάθε μέλος του ακόμη και στα μέλη των Ομοσπονδιακών Επιχειρηματικών Επιτροπών. Οι Διαμερισματικές Βουλές των
Αντιπροσώπων θα κρίνουν τέτοιες ένορκες καταγγελίες. Σε περίπτωση που παραπέμπεται ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου. Κανένας δεν θα καταδικάζεται δίχως πλειοψηφία δύο-τρίτων των παρόντων μελών.

2. Οι αποφάσεις στις περιπτώσεις αυτές θα περιορίζονται στην απομάκρυνση από την Υπηρεσία. Το μέλος που καταδικάζεται θα υπόκειται  σε παραπομπή και δίκη
σύμφωνα με τους νόμους και τα ήθη της Ομοσπονδίας.

’ρθρο XIX: Επιχειρηματική Επιτροπή

A. Προσόντα, Εκλογή, Θητεία και Οροι:

1. Κάθε μέλος της Επιχειρηματικής Επιτροπής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, να είναι μέλος του αντιπροσωπευόμενου Διαμερίσματος για
τουλάχιστον 7  έτη. Τα μέλη θα εκλέγονται κάθε δύο έτη από τις χίλιες μεγαλύτερες Πολυεθνικές  Επιχειρήσεις κάθε Διαμερίσματος,  στον τόπο, χρόνο και με τον τρόπο
που ορίζει κάθε Έθνος-Κράτος. Η  Bουλή των Αντιπροσώπων μπορεί  να διαμορφώνει  ή να τροποποιεί αυτές τις ρυθμίσεις. Πολυεθνικές  Επιχειρήσεις είναι οι
επιχειρήσεις με ένα ή περισσότερα γραφεία ή εργοστάσια σε περισσότερα από ένα Διαμέρισμα.  Κάθε Πολυεθνική Επιχείρηση θα έχει μία ψήφο για  ένα Ομοσπονδιακό
Μέλος και μία ψήφο για  κάθε θέση στη διαμερισματική Επιχειρηματική Επιτροπή, όπου βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης. Η  θητεία
των Μελών της Επιχειρηματικής Επιτροπής θα λήγει το μεσημέρι της τρίτης ημέρας του Ιανουαρίου και θα αρχίζει η θητεία των επομένων.

B. Αναλογικότητα των Αντιπροσώπων:

1. Η Επιχειρηματική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται  από ένα μέλος για  κάθε Διαμέρισμα.  Ο αριθμός των μελών κάθε Επιχειρηματικής Επιτροπής Διαμερίσματος θα
είναι ίσος με τον πλησιέστερο μονό αριθμό του πέντε τοις εκατό των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάθε Διαμερίσματος.

C. Καθήκοντα:

1. Η Επιχειρηματική Επιτροπή θα εκλέγει τον Εκπρόσωπό της και τους Αξιωματούχους της.

’ρθρο XX: Το Κοινοβούλιο

A. Συνεδρίαση του Κοινοβουλίου
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1. Κάθε μέλος του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας και του Διαμερίσματος θα έχει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με ακουστικές, οπτικές και πληροφοριακές ικανότητες. Όλοι
οι αριθμοί επικοινωνίας με την κυβέρνηση θα βρίσκονται στη διάθεση όλων των μελών του Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος συνεδριάσεως. Τα μέλη θα
συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

B. Διαδικαστικοί Κανόνες

1. Κάθε Κοινοβούλιο και Επιχειρηματική Επιτροπή θα διατυπώνει τους διαδικαστικούς και εκλογικούς κανόνες. Η  πλειοψηφία κάθε Κοινοβουλίου και Επιχειρηματικής
Επιτροπής θα αποτελεί απαρτία. Ο χρόνος και τα θέματα των συνεδριάσεων θα γνωστοποιούνται εκ  των προτέρων στα μέλη.

2. Κάθε Κοινοβούλιο και Επιχειρηματική Επιτροπή θα τηρεί  πρακτικά των διαδικασιών και κατά διαστήματα θα τα εκδίδει, τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Οι θετικές και
αρνητικές ψήφοι των μελών του Κοινοβουλίου θα εγγράφονται στα πρακτικά.

C. Αποζημίωση, Προνόμια και Περιορισμοί

1. Τα μέλη του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων θα λαμβάνουν αποζημίωση για  τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με το νόμο, από το Ταμείο της
Ομοσπονδίας ή του αντίστοιχου Διαμερίσματος.  Κανένα μέλος δεν θα λαμβάνει  αύξηση πριν από τουλάχιστον μία επανεκλογή του στο αξίωμα. Τα μέλη χαίρουν ασυλίας
σε κάθε περίπτωση, εκτός σε περίπτωση προδοσίας και κακουργήματος.

2. Κανένα μέλος του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων δεν θα κατέχει άλλο αξίωμα ή επάγγελμα.

D. Το Δίκαιο

1. Το αρμόδιο Κοινοβούλιο ή κάθε πολίτης μπορεί  να προτείνει νομοσχέδια, τα οποία, ύστερα από αντικειμενική κριτική, υποβάλλονται  στην Επιχειρηματική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας ή του αντίστοιχου Διαμερίσματος,  που οφείλει  εντός δύο εβδομάδων να προτείνει τροποποιήσεις πριν  το νομοσχέδιο υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και
στους πολίτες. Κάθε νομοσχέδιο που περνάει στο Κοινοβούλιο ή στην αντίστοιχη Bουλή των Αντιπροσώπων με την πλειοψηφία των πολιτών που ψηφίζουν άμεσα ή με
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, πριν  αποτελέσει δίκαιο, χρειάζεται την υπογραφή του Προέδρου της Ομοσπονδίας ή των αντίστοιχων Διαμερισμάτων, του Προέδρου
της Επιχειρηματικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας ή του αντίστοιχου Διαμερίσματος,  που αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία της Επιχειρηματικής Επιτροπής, δίχως την
αντίρρηση της Βουλής των Αντιπροσώπων κάθε Διαμερίσματος για  ομοσπονδιακά νομοσχέδια ή του Κοινοβουλίου για  διαμερισματικά νομοσχέδια.

Εάν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή του αντίστοιχου Διαμερίσματος δεν το εγκρίνει, το νομοσχέδιο επιστρέφει στους πολίτες με τις αντιρρήσεις  τους, για  να
το ξανασυζητήσουν.  Εάν μετά από τη δεύτερη συζήτηση, τα δύο τρίτα των πολιτών που ψηφίζουν άμεσα ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εγκρίνουν το
νομοσχέδιο,  αυτό λαμβάνει  την ισχύ νόμου. Εάν ένα νομοσχέδιο δεν επιστραφεί  από τον Πρόεδρο εντός δύο εβδομάδων, θεωρείται, ότι έχει υπογραφεί.

Εάν η πλειοψηφία της Επιχειρηματικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας ή των Διαμερισμάτων δεν το εγκρίνει, το νομοσχέδιο επιστρέφει στους πολίτες με τις
αντιρρήσεις  τους, για  να το ξανασυζητήσουν μαζί με την Επιχειρηματική Επιτροπή. Εάν μετά από την δεύτερη συζήτηση, τα δύο τρίτα των πολιτών που
ψηφίζουν άμεσα ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εγκρίνουν το νομοσχέδιο μαζί με την Επιχειρηματική Επιτροπή, όπου κάθε μέλος της έχει ψήφους ίσες
με τον μέσο αριθμό των ψήφων των αντίστοιχων αντιπροσώπων, αυτό λαμβάνει  την ισχύ νόμου. Εάν ένα νομοσχέδιο δεν επιστραφεί  από την Επιχειρηματική
Επιτροπή εντός δύο εβδομάδων, θεωρείται, ότι έχει υπογραφεί.

Εάν η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας ή οι πολίτες ενός Διαμερίσματος επιλέγουν να ψηφίσουν ένα ομοσπονδιακό νομοσχέδιο,
ή εάν η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ή οι πολίτες επιλέγουν να ψηφίσουν ένα διαμερισματικό νομοσχέδιο και αυτό δεν λάβει την πλειοψηφία, αυτό
επιστρέφει στο Κοινοβούλιο, απ' όπου ξεκίνησε για  να ξανασυζητηθεί. Εάν μετά την δεύτερη συζήτηση, τα δύο τρίτα των πολιτών του Διαμερίσματος ή της
Ομοσπονδίας απ' όπου ξεκίνησε το νομοσχέδιο,  το εγκρίνουν,  αυτό λαμβάνει  την ισχύ νόμου. Εάν ένα νομοσχέδιο δεν επιστραφεί  από την Bουλή των
Αντιπροσώπων εντός δύο εβδομάδων, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί.

Κάθε εγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει περιορισμένη ισχύ, η οποία δεν μπορεί  να υπερβαίνει τα τριάντα έτη. Ο νόμος μπορεί  να τροποποιηθεί πριν  τη λήξη του,
με κατάλληλη διαδικασία. Όλες οι δικαστικές αποφάσεις που βασίζονται σε έναν τροποποιημένο νόμο παραμένουν σε ισχύ.

2. Δικαστήρια  Πρώτου Βαθμού.  Η  Γερουσία της Ομοσπονδίας και η Βουλή των Αντιπροσώπων για  το κάθε Διαμέρισμα συστήνει  δικαστήρια που υπάγονται στο Ανώτατο
Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων των μεσολαβητών.

3. Ανώτατο Δικαστήριο. Η  γενική ψήφος των πολιτών της Ομοσπονδίας ή του κάθε Διαμερίσματος,  σχετικά με ομοσπονδιακή ή διαμερισματική απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου, θα ζητείται σε κάθε περίπτωση από τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου.

4. Συνταγματική Αναθεώρηση. Τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου ή των Εθνών-Κρατών μπορούν να προτείνουν αναθεωρήσεις αυτού Συντάγματος, οι οποίες θα έχουν ισχύ ως
τμήμα του Συντάγματος, εφόσον εγκριθούν από τα τρία τέταρτα των Εθνών-Κρατών.  Κανένα Έθνος-Κράτος, δεν μπορεί  να χάσει ακούσια το δικαίωμα της ψήφου του.

5. Δικαιοδοσία. Τα Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων μπορούν να νομοθετούν για  τη διεκπεραίωση των εξουσιών τους και έχουν κάθε εξουσία που το
Σύνταγμα αυτό τους αποδίδει.

E. Οι Εξουσίες του Κοινοβουλίου

1. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θεσπίζει όλους τους κανόνες σχετικά με το έδαφός του ή την ιδιοκτησία που ανήκει στην Ομοσπονδία.

2. Τα Κοινοβούλια των Διαμερισμάτων θεσπίζουν όλους τους κανόνες σχετικά με τα εδάφη τους ή την ιδιοκτησία που τους ανήκει.

3. Το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας θεσπίζει όλους τους κανόνες σχετικά με τις σχέσεις με τα Έθνη-Kράτη, μη μέλη της Ομοσπονδίας, τα διεθνή εδάφη, το διάστημα και
τα ουράνια σώματα.

’ρθρο XXI: Εκτελεστική Εξουσία
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A. Επικοινωνία

1. Στους Προέδρους της Ομοσπονδίας και κάθε Διαμερίσματος διατίθενται  τηλεπικοινωνιακές συσκευές με ακουστική, οπτική και πληροφορική δυνατότητα. Κάθε αριθμός
κυβερνητικής επικοινωνίας είναι στην διάθεση κάθε Προέδρου.

B. Εκλογή και Θητεία

1. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και στους Προέδρους των Διαμερισμάτων. Κάθε Πρόεδρος πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα πέντε
ετών. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Αντιπρόεδρο εκλέγονται κάθε τέσσερα έτη. Εάν ο Πρόεδρος εκλείψει  ή με οποιοδήποτε τρόπο καταστεί ανίκανος προς εκτέλεση των
εξουσιών του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Κανείς δεν εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου περισσότερο από δύο φορές. Η  θητεία του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου λήγει το μεσημέρι της εικοστής ημέρας του Ιανουαρίου και αρχίζει η θητεία των διαδόχων του.

C. Εκλογές

1. Η Γερουσία αποφασίζει  την ημέρα των εκλογών, κοινή για  όλη την Ομοσπονδία.

D. Απουσία

1. Σε περίπτωση που απουσιάσει ο Πρόεδρος από τα καθήκοντά του, σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης,  ο Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει τη θέση του.

2. Όταν η θέση του Αντιπροέδρου είναι κενή,  ο Πρόεδρος διορίζει Αντιπρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει  την έγκριση της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου.

3. Όταν ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και η πλειοψηφία είτε των αντίστοιχων αξιωματούχων της εκτελεστικής εξουσίας ή άλλου οριζόμενου από το νόμο σώματος, όπως θα
μπορούσε να είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, φέρει στον Πρόεδρο της αντίστοιχης Βουλής των Αντιπροσώπων, τις νόμιμες αποδείξεις, ότι ο Πρόεδρος του
Διαμερίσματος ή της Ομοσπονδίας είναι ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντά αυτά τα αναλαμβάνουν Αντιπρόεδροι,  μέχρι ο Πρόεδρος και η
πλειοψηφία του ίδιου σώματος  να αναφέρει  εγγράφως το αντίθετο.

E. Αποζημίωση, Προνόμια και Περιορισμοί

1. Οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων αποζημιώνονται για  τις υπηρεσίες τους από το Ταμείο της Ομοσπονδίας ή του αντίστοιχου
Διαμερίσματος,  με ποσό που καθορίζεται με νόμο. Χαίρουν ασυλίας  σε κάθε περίπτωση, εκτός από περίπτωση προδοσίας και κακουργήματος.

2. Ούτε ο Πρόεδρος, ούτε  ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων, δεν θα κατέχουν άλλο αξίωμα ή επάγγελμα.

F. Όρκος της Υπηρεσίας

1. Οι Πρόεδροι, πριν  αναλάβουν τα καθήκοντά τους, ορκίζονται: "Ορκίζομαι, ότι θα εκτελέσω πιστά τα καθήκοντά μου και θα κάνω το καλύτερο δυνατόν για  την τήρηση
και προστασία και την υπεράσπιση αυτού του Συντάγματος".

G. Οι Εξουσίες του Προέδρου

1. Στρατιωτική Εξουσία. Ο Πρόεδρος είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων και των Εθνών-Κρατών.  Οι Πρόεδροι των
Διαμερισμάτων μπορούν να ζητήσουν στρατιωτική βοήθεια από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος έχει τη διακριτική ευχέρεια να την παραχωρήσει. Εντός τριών
ημερών η απόφαση του Προέδρου πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων του Κοινοβουλίου, για  να απορριφθεί  η απόφαση του
Προέδρου. Ο Πρωθυπουργός ενός Έθνους-Κράτους μπορεί  να ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από τον Πρόεδρο του Διαμερίσματός του, ο οποίος έχει την διακριτική
ευχέρεια να την παραχωρήσει. Εντός τριών ημερών η απόφαση του Προέδρου πρέπει να εγκριθεί από τη Bουλή των Αντιπροσώπων. Χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων
για  να απορριφθεί  η απόφαση του Προέδρου.

2. Γραφείο του Προέδρου. Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων μπορούν να ορίζουν υπαλλήλους επικεφαλείς σε κάθε εκτελεστική υπηρεσία για  κάθε
θέμα της αρμοδιότητάς τους.

3. Απονομή Χάρης.  Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων μπορούν να απονέμουν χάρη σε καταδικασμένους για  εγκλήματα κατά της Ομοσπονδίας και του
Διαμερίσματος.

4. Συμφωνίες,  Διορισμοί. Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του Κοινοβουλίου.

Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων διορίζουν τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας της Βουλής
των Αντιπροσώπων.

Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων διορίζουν τους πρεσβευτές, τους υπουργούς και τους άλλους υπαλλήλους.

H. Καθήκοντα του Προέδρου

1. Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων πληροφορούν κατά διαστήματα το Κοινοβούλιο για  την Ομοσπονδία ή τα Διαμερίσματα αντίστοιχα και
προτείνουν μέτρα, που θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συζητήσει  και να ψηφίσει  πάνω σ'  αυτά. Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων μπορούν σε
εξαιρετικές περιπτώσεις να συγκαλούν το Κοινοβούλιο και σε περίπτωση διαφωνίας να το διαλύουν.

2. Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων δέχονται τα διαπιστευτήρια των πρέσβεων και των άλλων ξένων αξιωματούχων.

3. Οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων φροντίζουν για  τη σωστή εφαρμογή των νόμων.

4. Η εξουσία που έχουν οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων τους παραχωρείται από τον ίδιο τον Πρόεδρο.

I.  Κατηγορία

1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας ή των Διαμερισμάτων αποσύρονται από το αξίωμά τους σε περίπτωση κατηγορίας και καταδίκης για
προδοσία, δωροδοκία ή άλλα κακουργήματα.
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’ρθρο XXII: Δικαστική Εξουσία

A. Επικοινωνίες

1. Κάθε δικαστής και μεσολαβητής έχει πρόσβαση σε ακουστικές, οπτικές και πληροφοριακές τηλεπικοινωνίες, και κάθε αριθμός κυβερνητικής επικοινωνίας είναι στη
διάθεση κάθε δικαστή και μεσολαβητή.

B. Ομοσπονδιακά Δικαστήρια

1. Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί  ως ένα υπεύθυνο κοινωνικά σώμα και λαμβάνει  αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο και τις κοινωνικές απαιτήσεις.

2. Η δικαστική εξουσία ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ομοσπονδίας και των Διαμερισμάτων. Κάθε δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον
τριάντα πέντε ετών, θα ασκεί την εξουσία του με καλή πίστη και θα λαμβάνει  την αποζημίωσή του, σύμφωνα με το νόμο από το Ταμείο της Ομοσπονδίας ή του
αντίστοιχου Διαμερίσματος.  Χαίρει ασυλίας  σε κάθε περίπτωση, εκτός από περίπτωση προδοσίας και κακουργήματος.

3. Κανείς Δικαστής δεν κατέχει άλλο αξίωμα ή επάγγελμα.

C. Δικαιοδοσία των Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων

1. Γενική δικαιοδοσία των Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων. Η  δικαστική εξουσία των Ομοσπονδιακών Δικαστηρίων ασκείται  σε όλες τις περιπτώσεις με βάση το νόμο και τις
αρχές τις ισότητας, όπως προβλέπονται από το παρόν Σύνταγμα και τους νόμους της Ομοσπονδίας και τις συνθήκες, που υπογράφηκαν ή θα υπογραφούν ανάμεσα στα
Διαμερίσματα, μέσα στα πλαίσια της εξουσίας τους, με όλους τους πρέσβεις και υπουργούς της Ομοσπονδίας, σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν την Ομοσπονδία, τις
διεθνείς περιοχές και το διάστημα, σε όλες της περιπτώσεις που περιλαμβάνουν το προσωπικό που ασχολείται  με την άμυνα της Ομοσπονδίας, σε αντιδικίες που
αφορούν δύο ή περισσότερα Διαμερίσματα, ή ανάμεσα σε πολίτες από διαφορετικά Διαμερίσματα.

2. Γενική δικαιοδοσία των Διαμερισματικών Δικαστηρίων. Η  δικαστική εξουσία των Διαμερισματικών Δικαστηρίων ασκείται  σε όλες τις περιπτώσεις με βάση το νόμο και
τις αρχές τις ισότητας, όπως προβλέπονται από το παρόν Σύνταγμα και τους νόμους του Διαμερίσματος και τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί ή θα υπογραφούν, μέσα
στα πλαίσια της εξουσίας τους, σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους πρέσβεις και τους υπουργούς του Διαμερίσματος,  τις αντιδικίες όπου το ένα μέρος είναι ένα
Διαμέρισμα,  αντιδικίες μεταξύ Εθνών-Κρατών ενός Διαμερίσματος,  ή μεταξύ πολιτών διαφορετικών Εθνών-Κρατών του ίδιου Διαμερίσματος.

3. Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Έχει δικαστική δικαιοδοσία σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν πρέσβεις, υπουργούς και σύμβουλους της Ομοσπονδίας καθώς και
σε υποθέσεις στις οποίες η μία πλευρά είναι ένα Διαμέρισμα.  Σε όλες τις άλλες υποθέσεις το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εφετειακή αρμοδιότητα, με ορισμένες εξαιρέσεις,
τις οποίες θα καθορίζει το Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας.

4. Ανώτατο Δικαστήριο Διαμερίσματος.  Έχει δικαστική δικαιοδοσία σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν πρέσβεις, υπουργούς και συμβούλους του Διαμερίσματος και όλες
τις υποθέσεις στις οποίες μία πλευρά είναι ένα Έθνος-Κράτος. Στις υπόλοιπες υποθέσεις το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εφετειακή αρμοδιότητα, με ορισμένες εξαιρέσεις,
τις οποίες .θα καθορίζει το Κοινοβούλιο του Διαμερίσματος και δεν θα παραβαίνουν το νόμο της Ομοσπονδίας.

5. Δικονομία. Όλες οι υποθέσεις, εκτός από τις περιπτώσεις πειθαρχικών διώξεων δικάζονται από ενόρκους. Η  δίκη θα γίνεται σε τόπο ή τόπους που καθορίζονται από το
αρμόδιο Κοινοβούλιο.

6. Προδοσία.  Η  προδοσία ενάντια στην Ομοσπονδία συνίσταται στην κήρυξη πολέμου εναντίον της Ομοσπονδίας, των Διαμερισμάτων ή ενός Κράτους-Μέλους. Κανείς δεν
κατηγορείται για  προδοσία εκτός αν υπάρχουν δύο μάρτυρες για  την ίδια πράξη, ή ομολογία μπροστά σε δύο τουλάχιστον μάρτυρες.  Η  Γερουσία έχει την εξουσία να
επιβάλει την ποινή για  την προδοσία.

Το δίκαιο θέτει τους κανόνες της κοινωνίας. Οι άνθρωποι πρέπει να θέτουν ανώτερους κανόνες: Η  Πειθαρχία, ο Σεβασμός, η Ανθρωπιά και η Κατανόηση και η συνέχιση της εξέλιξης  για  την
επίτευξη της Πνευματικότητας, της Σοφίας, της Γνώσης,  του Θάρρους και της Δύναμης,  θα βοηθήσουν να αποκτήσουμε δύναμη, ευλογία και να μεταβούμε στη Ζωή μέσα στην Αλήθεια και
τη Δικαιοσύνη.

Δρ. Martin Alpert  σπούδασε γιατρός, αλλά σήμερα είναι ένας επιτυχημένος εφευρέτης και επιχειρηματίας. Με τη σύζυγό του ίδρυσαν μία εταιρεία η οποία έγινε η ταχύτερα
αναπτυσσόμενη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ,  σύμφωνα με το περιοδικό Business Week.  Το πάθος του είναι το «Παγκόσμιο Σύνταγμα», το οποίο δημιούργησε για  να προωθήσει
την συζήτηση σχετικά με το, πώς θα ήθελε  ο κόσμος να ζήσει.


	Local Disk
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΜΟΣ 3 Το Παγκόσμιο Σύνταγμα


