
« Σχέδιο Εθνών του Κόσμου » 

Προς Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Κ. Ban Ki Moon. 

 

 Κύριε Γενικέ Γραμματέα, είναι καιρός να οικοδομήσουμε τον 

« Πολιτισμό της Τρίτης Χιλιετίας » με το εργαλείο της Τετελεσμένης Δημοκρατίας η οποία, 

χωρίς καμία αμφιβολία, θα προκύψει στην Ελλάδα. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ για να 

ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση, την πρόκληση της γενιάς μας. Γίνετε ο άνθρωπος 

που θα προσδώσει ελευθερία και αξιοπρέπεια σε αυτήν την σωτήρια ώθηση. 

 Το « Σχέδιο Εθνών του Κόσμου » που προτείνει η Βιοσφαίρα για αύριο 

(www.dakttari.org) είναι ένας εμβολιασμός ενάντια στους πολέμους και την παρακμή. Το 

σχέδιο αυτό είναι σχετικά εύκολο να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι αρχηγοί των 

κρατών μας να δώσουν στον λαό τα μέσα για να εκφραστεί, αφού ενημερωθεί σωστά. 

 

 Οι Δυτικές αμυντικές πολιτικές δημιουργούν συχνά πόλεμο, παρά το 

γεγονός ότι οι υπεύθυνοι τους το αρνούνται. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει τώρα. Η 

κυριαρχία της κοντόφθαλμης πολιτικής ορισμένων ομάδων πίεσης επηρεάζουν το μέλλον 

ολόκληρου του πλανήτη. Οι Διεθνείς οργανισμοί υποφέρουν απο αυτήν την επιρροή και δεν 

μπορούν να δημιουργήσουν ανεξάρτητα μια πραγματική μείωση των συγκρούσεων. 

 Από το 1989, η Βιοσφαίρα για αύριο προτείνει, με το « Σχέδιο Εθνών του Κόσμου », 

μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για να καθοδηγήσει το μέλλον της ανθρωπότητας σε μια 

εποχή ειρήνης και προόδου. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Η ανθρωπότητα 

έρχεται σε ένα κρίσιμο στάδιο της εξέλιξής της. Οι ευκαιρίες να ενεργείσει για το πεπρωμένο 

της δεν ήταν ποτέ τόσες πολλές. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποτρέψει τη συνεχή επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης ενός όλο και μεγαλύτερου ποσοστού του παγκοσμίου πληθυσμού. 

Οί πολιτικές αναταραχές  και το κοινωνικό χάσμα  αυξάνονται καθημερινά. Επίσης η  συνοχή 

των χώρων που επωφελούνται από τη τεράστια τεχνολογική πρόοδο της εποχής μας είναι υπό 

αμφισβήτηση. O πολιτισμός μας φαίνεται να απορροφάται σε μία αδυσωπητή αρνητική 

πορεία. Επομένως, είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μια νέα κοινωνία, ή τουλάχιστον να 

αναγέννησουμε βαθιά εκείνη στην οποία ζούμε. Η ανάλυση των παγκόσμιων γεγονότων τα 

τελευταία 20 χρόνια μπορεί μόνο να εδραιωσεί αυτόν τον καθορισμό. 

 Πρέπει να κατανοήσουμε πως δεν είναι ρεαλιστικό να οικοδομήσουμε μια αδελφική 

κοινωνία. Υπάρχουν εργαλεία για την οικοδόμηση  της νέας κοινωνίας και το ξεκίνημα αυτής 

της διαδικασίας, η όποια είναι πλέον απαραίτητη. 

 Πώς; Οι προτάσεις της « Βιοσφαίρας για αύριο » περιγράφουν τον τρόπο δράσης. 

Είναι δυνατόν να συμμετέχουμε στη γέννηση αυτής της νέας εποχής που περιμένουμε από 

την αυγή του χρόνου, προσφέροντας τρία δημοψηφίσματα από τα οποία, το πιο σημαντικό 

είναι για την ειρήνη και το μέλλον της ανθρωπότητας. 

 Πρέπει να δεχθούμε μία νέα άποψη για την ασφάλεια των ανθρώπων και την άμυνα 

τους. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τα καλύτερα υπάρχοντα ιδρύματα. Το « Σχέδιο 

Εθνών του Κόσμου » θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας, δημοκρατικό 

και παγκόσμιο. Σε αυτό το σκεπτικό, πρωτότυπες λύσεις θα μπορούν να βοηθήσουν 

σημαντικά την επίλυση των συγκρούσεων και την αποφυγή τους. Έτσι μπορεί να ξεκινήσει 

αυτό το κίνημα βαθιάς αναγέννησης. Ο θρίαμβος αυτής της σκέψης θα απαιτήσει 

προσπάθειες. Θα πρέπει πρώτα να απαλλαγούμε από της παλιές συνήθειες. Τότε θα έρθει η 

ώρα να τεθούν τα θεμέλια ενός δίκαιου εμπορίου απαραίτητο για την προώθηση της προόδου 

και της ανάπτυξης των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Η μεταρρύθμιση αυτή θα 

χρηματοδοτηθεί με τα κέρδη που προέρχονται από τη σταδιακή μετατροπή των υπερβολικών 

στρατιωτικών δαπανών πρός τις επενδύσεις που αυξάνουν την πρόνοια των ανθρώπων. Από 

την άλλη πλευρά, η υιοθεσία, για παράδειγμα, του σχεδίου της κατάκτησης του πλανήτη Άρη 

από το σύνολο της κοινότητας των εθνών της γής μας, η οποία θα συμμετάσχει στην 



μετατροπή της υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται σήμερα αρνητικά, σε μη 

στρατιωτικές δραστηριότητες με την υπόσχεση ότι θα είναι προς όφελος στην καθημερινή 

ζωή μας. 

 

Με το « Σχέδιο Έθνών του Κόσμου ». 

« Συνολικά, τα ζωτικά συμφέροντα ενός έθνους και η ασφάλιση των συνόρων του παρέχεται 

από έναν συνασπισμό χωρών που έχουν επιλέξει όλοι το ίδιο σύστημα άμυνας. Ο καθένας 

συμμετέχει όσο μπορεί, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Έτσι, μία χώρα 

που έχει επιλέξει να αναθέσει τη στρατιωτική της ασφάλεια στον ΟΗΕ, δεν θα θεωρηθεί, σε 

καμία περίπτωση, υπεύθυνη για επίθεση εναντίον άλλης χώρας, εναντίον του λαού της, ή να 

της επιτεθούν χωρίς την αυτόματη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας ». 

 

Το περίγραμμα αυτής της πρότασης: 

 

1- Οι υπογράφουσες χώρες θα δεσμευτούν ως εξής: 

- Καθιέρωση ενός άμεσου δημοκρατικού διάλογου μεταξύ όλων των τμημάτων της κοινωνίας 

και οργάνωση ελεύθερων εκλογών. 

- Σεβασμός για όλες τις συμφωνίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

την παιδεία, την αποστρατικοποίηση και το περιβάλλον. 

- Μειώση του στρατιωτικού προϋπολογισμού στο μηδέν και επιστροφή του στη Διεθνή 

Κοινότητα. Θα εκπροσωπείται στον ΟΗΕ με μια εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από 

τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία. 

- Εγκριση όλων των διατάξεων της συμφωνίας από τα δύο τρίτα τουλάχιστον του πληθυσμού. 

Μόνο μία αρνητική ψήφο στις ίδιες αναλογίες θα μπορούσε να ακυρώσει τις διατάξεις της 

συμφωνίας. 

 

2- Η διεθνής κοινότητα θα συμφωνήσει σε αντάλλαγμα ως εξής: 

- Νομιμοποίηση της κυβέρνησης που υπέγραψε τη συμφωνία, για ένα ορισμένο χρονικό 

διάστημα. Θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την πλειοψηφία στην ή στις εκλεγμένες 

συνέλευσης.  

- Εξασφάλιση της ακεραιότητας της χώρας έναντι σε κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό εισβολέα, 

χρησιμοποιώντας αν είναι απαραίτητο, τις ένοπλες δυνάμεις υπό την ευθύνη της στον κόσμο. 

- Ολοκληρωτική εξάλειψη των όπλων πολέμου που είναι στα χέρια των λαών. 

- Ολοκληρωτική υποστήριξη του στρατιωτικού προϋπολογισμού της χώρας. Θα μπορούσε να 

το διαχειρίζεται όπως νομίζει και να το μείωσει σταθερα κατά 5% κάθε χρόνο. 

- Οι εργασίες του προσωπικού που εξαρτώνται από αυτόν τον προϋπολογισμό θα 

καθορίζονται από την Επιτροπή σχετικά με τους άμεσους ή τους μακροπρόθεσμους στόχους 

της. Για παράδειγμα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εμπλακούν σε στρατιωτική δράση 

ή σε δημόσια έργα, κατασκευές ή παιδεία ... και αυτά σε κάθε χώρα. Κάθε χώρα θα έχει μία 

ψήφο, ανεξαρτήτως της πολιτικής, της οικονομικής ή της δημογραφικής της σημασία της. 

- Η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας θα μπορούσε πολύ καλά να πάει μαζί με την αναγνώριση 

ενός μόνιμου συμβουλευτικού οργάνου που θα εκπροσωπούν τα πολιτικά σώματα που 

ισχύουν σήμερα. 

 

Συνέπειες: 

- Το βιοτικό επίπεδο των φτωχότερων χωρών θα αυξήθει γρήγορα. 

- Για να είναι αξιόπιστο, η αποδοχή του Σχεδίου θα πρέπει να είναι επιθυμητή από τη μεγάλη 

πλειοψηφία του πληθυσμού. 

- Οι άλλες δυνάμεις θα αποφύγουν να παρέμβουν με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό θα καθορίσει 

στην εθνική συνείδηση αυτή την βασική επιλογή για καιρό και για το μέλλον. 



- Σε αντάλλαγμα, οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να τηρούνται με 

κάθε κόστος. 

- Από τη στιγμή που ένας λαός αποφάσισε να επιλέξει αυτό το σύστημα προστασίας, 

παρέμβαση για την αποκατάσταση της ηρεμίας θα γίνετε αυτόματα. Δεν θα εξαρτάται πλέον 

από την καλή θέληση ή τα συμφέροντα της κάθε χώρας. 

- Η λειτουργία των πιο προηγμένων δημοκρατιών δεν είναι υποδειγματική. Σε τέτοιο βαθμό 

που πολλοί άνθρωποι αμφιβάλλουν ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολιτικό σύστημα. 

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα επιστρέψουν στην αριστοκρατία της Δημοκρατίας και 

θα γίνει, με το χρόνο, ένας στόχος που ικανοποιεί τους πολίτες του κόσμου τους πιο 

απαιτητικούς για το μέλλον τους. 

 

 « Βιοσφαίρα για αύριο » 


