
                                        ΒΙΟΥΑΙΡΑ ΓΙΑ ΑΤΡΙΟ 

                                             ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

22\6\2017 γηα άκεζε απειεπζέξωζε 
“Ήξζε ε ώξα λα ρηίζνπκε κηα θαηλνύξηα θνηλωλία θαη λα ζεθώζνπκε μαλά ηνλ δαπιό ηνπ 
Τδόλ Φίηδεξαιλη Κέλλεληη  πνπ έζβεζε ζην Νηάιαο ζηηο 22 Ννεκβξίνπ ηνπ 1963.” 
 
Ανοιτηή επιζηολή ζηον πρόεδρο ηης Γαλλικής δημοκραηίας κ.Εμμανοσέλ Μακρόν. 

 
Κύξηε πξόεδξε ε εθινγή ζαο έγηλε ράξηλ ζε αλακθίβνιεο δεζκεύζεηο:Αλαλέσζε ηεο 
δεκνθξαηίαο , δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζηε ρώξα ,ηζόηεηα αλάκεζα ζηα δύν θύιια,εηζαγσγή 
θαηλνύξησλ πνιηηηθώλ πξαθηηθώλ, απηνλόκεζε ηεο δηαθαηνζύλεο θιπ. Η ζέιεζε ζαο 
ζπλνδέπεηαη κε ηελ ζπλεηδνηνπνίεζε νηη ε λέα ηάμε πξαγκάησλ καο αλαγθάδεη λα 
ππνζηνύκε ηνλ θόβν ηεο ηξνκνθξαηίαο...Η λέα ηάμε πξαγκάησλ είλαη ππεύζπλε γηα άπεηξα 
εγθιήκαηα πνπ έγηλαλ θόληξα ζηελ δηθή καο ζέιεζε.Με ζπλέπεηα ηελ ζύγρπζε ησλ 
πνιηηώλ ηνπ θόζκνπ απέλαληη ζην ζνιό ππνηηζέκελα δεκνθξαηηθό κέιινλ πνπ ζρεκαηίδεηαη. 
 
Εηλαη αλαγθαίν λα ρηίζνπκε κηα λέα θνηλσλία πξνηνύ ε ςπρή ηεο αλζξσπόηεηαο 
ξεκαρηεί θαη θαηαζηξαθεί εληειώο απν απηήλ ηελ νιηγαξρία.Απηή ε νιηγαξρία θαληάδεη λα 
είλαη πνιύ θνληά ζηελ ηειηθή λίθε ηεο. Δδώ θαη δύν αηώλεο πξνεηνηκάδεη ηελ απόιπηε 
θπξηαξρία ηεο ζηελ αλζξσπόηεηα. Τα κέζα ηεο γηα λα ην θαηαθέξεη είλαη : Η 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζθιαβηά , ε αλαηξεπηηθή ηεο δξάζε , νη πόιεκνη θαη νη 
πξνγξακκαηηζκέλεο θαηαζηξνθέο έρνπλ σο ζθνπό λα καο θηάζνπλ ζην ηειηθό ράνο. Η 
“θαιή κεζαία θξίζε” όπσο ιέλε νη ππνζηεξηθηέο ηεο..Καη ραίξνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ.Απν ην 
1989  ε ''Βηνζθαίξα γηα ην αύξην'' πξνεηνηκάδεη ηελ έιεπζε ηνπ “Πνιηηηζκνύ ηεο 3εο 
ρηιηεηίαο”.Απηή γελλήζεθε ζηηο 5 Μαξηίνπ ηνπ 2012 ζηελ Αζήλα.Δηλαη ε ελαιιαθηηθή θαη 
αληίζεηε ιύζε ζηελ “λεα ηάμε πξαγκάησλ.” 

Για ηοσς πολίηες όλα είναι ζε απόζηαζη τειρός...Η επιηστία επίζης. 

Κύξηε Πξόεδξε νη αμίεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο ζαο κπνξνπλ λα 
επηβεβαησζνύλ απν ηνλ θαζε άλζξσπν πνπ λνηάδεηαη γηα ηελ πξόνδν θαη ην θνηλό θαιό. Γηα 
λα δήζνπλ απηέο νη αμηεο, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αθξηβήο πξνηάζεηο ζηελ θάζε πεξίζηαζε. 
Δηλαη νπζηώδεο αλάγθε λα ζπλδεζνύλ ζε ελα ζρέδην θαη ζε ελα πξόγξακκα πνπ 
εκςπρώλεηαη από έλα θνηλό όξακα. Δίλαη επίζεο νπζηώδεο λα αμηνπνηεζνύλ κε ζηξαηεγηθέο 
επηινγέο πνπ ζα είλαη ζαθήο θαη ινγηθέο.Απηό ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηνλ 
άλζξσπν θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ.Δίλαη ε δύλακε ηνπ πξνγξάκκαηνο ''Βηνζθαίξα γηα αύξην'' , 
πξσηόηππε απν πνιιέο απόςεηο.Οη πξνηάζεηο καο εηλαη ηθαλέο λα ελαξκνλίζνπλ ηα 
ηνπηθά , εζληθά θαη δηεζλή ζπκθέξνληα.Απηέο νη πξνηάζεηο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ άκεζα 
κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο δξάζεηο.Οη πξνηάζεηο απηέο δελ κπνξνύλ λα ππνθύςνπλ ζε 
ππαλαρσξήζεηο.Οη ζπληαγκαηηθέο κεηαξπζκίζεηο πνπ ππνινγίδνληαη κπνξνύλ λα γίλνπλ 
θαηαλνεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν.Όπνην θξάηνο ε πνιηηηθό ζύζηεκα ηζρύεη νη πνιίηεο θαη νη 
άξρνληεο ηνπ ηόπνπ ζα έρνπλ πάληα ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγνπλ νκαιά ηηο εμειίμεηο. Απηέο 
νη πξνηάζεηο απαληνύλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ ιαώλ  πνπ αθνύλε ζπλερώο 
νηη δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν λα ηνπο θαζνδεγήζεη από ηνλ θηιειεπζεξηζκό.Οη πξνηάζεηο 
απηέο θέξλνπλ δπλαηέο απαληήζεηο αλνίγνληαο θαηλνύξηνπο πξννξηζκνύο.Θα επηηξέςνπλ 
λα επσθειεζνύκε απν ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο απαμησκέλεο κέρξη ζήκεξα όπσο ε 
γπλαηθεία ζθέςε θαη πξσηνβνπιία.Πξέπεη λα θηλεζνύκε άκεζα όπνηεο θαη αλ είλαη νη 
δπζθνιίεο.Γελ απνδερόκαζηε ηελ δηάζπαζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ θξαηώλ απν ηελ “λέα 
ηάμε πξαγκάησλ”. Η δηάζπαζε θαη ε θαηαζηξνθή είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα θπξηαξρήζνπλ 
θαη λα ξηδώζνπλ ζηελ εμνπζία.Αληηζέησο πξέπεη λα ηα μαλαρηίζνπκε.Σηόρνο καο είλαη λα 
εηζάγνπκε κηα θαηλνύξηα θνηλσλία εηξήλεο θαη πξνόδνπ κε βάζε ηελ αδειθνπνίεζε ησλ 
ιαώλ ηηο επόκελεο δεθαεηίεο.Δίλαη ε πξόθιεζε ηεο επνρήο καο. Απν ηηο εμαγγειίεο ζαο 
πνιινί Γάιινη ζα ήζειαλ λα μέξνπλ αλ έρεηε πξαγκαηηθά ηελ πξόζεζε λα αθνινπζήζεηε 
ηελ πξόθιεζε ηεο επνρήο καο.  



Τίκηνη άληξεο θαη γπλαίθεο πξνεηνίκαζαλ απηόλ ηνλ δξόκν όπσο γηα παξάδεηγκα νη 
ζεβαζηνί πξόεδξνη Τδόλ Φηηδέξαιλη Κέλεληη θαη Σάξι ληε Γθώι . Τν πιήξσζαλ πνιύ 
αθξηβά. 
 
Απηήλ ηελ επνρή εηξήλεο θαη πξνόδνπ ηελ πεξηκέλνπκε απν ηηο αξρέο ησλ ρξόλσλ.Η 
επνρή καο αλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ηαιαηπσξεκέλε θαη αδηθεκέλε εηλαη επλνηθή γηα λα 
ελεξγνπνηήζεη ηνπο αλζξώπνπο πξνο ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηνπο.Πξέπεη λα 
πξάμνπκε αγλνώληαο ηηο ζθεηεξηδόκελεο εμνπζίεο κε δπλαηέο δεκηνπξγηθέο δξάζεηο όπσο ε 
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ''έζλνο ηνπ θόζκνπ'' γηα λα εμαιεηθζνύλ νη πόιεκνη.Πξέπεη : 
                                        1)Να πάξνπκε πξσηνβνπιία 
                                        2)Να ζρεδηάζνπκε ηνλ θαηλνύξην δξόκν 
                                        3)Να θαζνξίζνπκε ηηο πξνζεζκίεο 
Γηα λα γηλεη απηε ε αξρή ζα ρξεηαζηεί ελα ζεκάδη.Τν ζεκαδη ζαο ίζσο;;Γηαηί όρη;; 
Αλακθίβνια θάπνηα ζηηγκή αξγά ε γξήγνξα έλαο ππεύζπλνο πνιηηηθόο ζα ερεη απηό ην 
θνπξάγην.Απηή ε βαζηθή επηινγή ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα απόθαζε ελόο πξόεδξνπ πνπ 
είλαη επηθεθαιήο κηαο απν ηηο ηξείο κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ πιαλήηε καο ε ελόο ππεπζύλνπ 
αιιά από έλα άιιν θξάηνο.Πην κηθξό αιιά πην εκπλεπζκέλν.Θα είλαη έλαο ηξόπνο λα κπεί 
απηό ην θξάηνο ζηελ Ιζηνξία ηεο αλζξσπόηεηνο θαη γηα πάληα ζα είλαη ην πξώην ζηελ  
θαξδηά ησλ πεξηζζνηέξσλ πνιηηώλ ηνπ θαηλνύξηνπ θόζκνπ:Οη ρηίζηεο ηεο θνηλσλίαο ηεο 
ηξίηεο ρηιηεηίαο. 
 
Απν ηελ αδειθόηεηα ησλ Κέλεληη ζηελ θνηλσληθή αδειθόηεηα θαη απν ηελ Αζήλα εσο ηελ 
Νέα Υόξθε ν δξόκνο δελ ζα εηλαη εύθνινο πξνηνύ θαη ην ηειεπηαίν παξάζηην ηεο Wall 
Street λα παξαδώζεη ηα όπια ηνπ.Αλεμάληιεηε είλαη ε αλάζα ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αληξώλ 
πνπ ζε όιεο ηηο επνρέο  θαη θόληξα ζε όια θξάηεζαλ θαη ζα θξαηήζνπλ ηηο πςειόηεξεο αμίεο 
ηεο αλζξσπόηεηαο. 
 
Ο Κέλεληη είρε πεη: ''Πνιιά πξάγκαηα ζα πξέπεη λα ηειεηώζνπλ γηα λα ππεξηζρύζεη ε 
εηξήλε ,ε δηαθαηνζύλε θαη ε θαηαλόεζε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ...Δελ πηζηέπσ νηη 
απηό ην θξάηνο ζα εηλαη ζην πςειόηεξν ζεκείν κέζα ζε απηή ηελ εγεζία...Αιιά κηα 
κέξα ζα είλαη,θαη ειπίδσ ηόηε,ζα πηζηέςνπλ νηη θάλακε απηό πνπ έπξεπε λα 
θάλνπκε... '' 
Ο Σάξι ληε Γθώι επίζεο είρε επηζεκάλεη: ''Όινη πεξηκέλνπλ...Θα ζπλερηζηεί όζν δελ 
ην θαηαγγέινπκε θαη όζν δελ ηνπο ζηακαηάκε...Οπόηε ζε εκάο αλήθεη απηή ε 
επζύλε... '' 
 
Η πξσηνβνπιία ησλ πνιηηώλ παίξλεη ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηεο γηα ηελ 
ηειεηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ αξραίσλ Ειιήλσλ πνπ μεθίλεζε πξηλ 2500 ρξόληα.Ο 
πνιηηηζκόο ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο μαλαγεληέηαη.. 
 
Με βάζε ηελ εθαξκνζκέλε δεκνθξαηία ν ζηόρνο ησλ εηξεληθώλ δξάζεσλ νη νπνίεο είλαη 
ζπζηεκαηηθέο αιιά κε βίαηεο εηλαη λα ιάβνπλ ππ'νςηλ απν ηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο αλά 
ηνλ θόζκν ηα ζέισ ησλ πνιηηώλ πνπ ρηίδνπλ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο.Κύξηε 
Πξόεδξε όια είλαη ζην ρέξη ζαο θαη ζην ρέξη ηνπ ιανύ.Δζείο ζα έρεηε ηελ επηξξνή θαη εκείο 
ηελ  απνθαζηζηηθόηεηα.Απν ηηο 13 Μαίνπ εσο ηηο 13 Ινπιίνπ 2017  ζα έρεηε  δύν κήλεο γηα 
λα θξίλεηε αλ πξέπεη λα πινπνηήζεηε ε όρη απηήλ ηε δξάζε, ελώ ζα έρεηε αμηνινγήζεη ηηο 
πξνζέζεηο αιιά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ζαο.Βεβαίσο ζα κπνξνύζαηε λα είζηε έλαο 
''θπζηνινγηθόο'' Πξόεδξνο πνπ δελ ηνλ λνηάδνπλ νη ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ην ιαό θαη 
ηδηαίηεξα ην κέιινλ ησλ επνκέλσλ γελεώλ ζην θξάηνο ηνπ αιιά θαη ζε νιόθιεξν ηνλ 
θόζκν.Τν λα ιπγίδεηε θάησ απν ηηο πηέζεηο πνπ ζαο επηβάιεη ε ησξηλή νιηγαξρία κπνξεί λα 
είλαη κηα θαιή δηθαηνινγία εθόζνλ όινη δέρνληαη απηήλ ηελ θαηάζηαζε..Μπνξείηε όκσο λα 
είζηε έλαο Πξόεδξνο δηαθνξεηηθόο απν όινπο ηνπο άιινπο αλ πάξεηε ηελ επζύλε λα 



πξαγκαηνπνηήζεηε ηελ σξαηόηεξε πεξηπέηεηα : Να γξάςεηε Ιζηνξία γηα ηελ 
αλζξσπόηεηα κέζα απν ηελ εηξήλε θαη ηελ πξόνδν  γηα όινπο ηνπο ιανύο. 
Σηηο 14 Ινπιίνπ 2017 ζηελ εζληθή καο επέηεην ζα μέξνπκε αλ έρεηε πάξεη ηελ απόθαζε λα 
θξαηήζεηε ηηο πξνεθινγηθέο ζαο δεζκεύζεηο.Ο ιαόο  ζα είλαη καδί ζαο θαη ζα ζαο ζηεξίμεη 
κε ελζνπζηαζκό αλ ηνπ δώζεηε ηελ επθαηξία λα ρηίζεη.Απηή ε δύλακε όκσο δελ ζα 
επηηξέςεη πνηέ ζηνπο νιηγάξρεο λα θαηαζηξέςνπλ ηελ Βηνζθαίξα θαη όινπο όζνπο 
αγσλίδνληαη γηα ην αύξην.Μεηά ηηο εθινγέο ε νιηγαξρία ηνπο ξεδηιεύηεθε κέζα απν ηελ θσλή 
ελνο απν ηνπο εθπξνζώπνπο  ηεο πνπ δήισζε παζεηηθά νηη εθηειεί εληνιέο ηνπ ζενύ;Θα 
κπνξνύζαηε εζείο θύξηε Πξόεδξε λα αιιάμεηε απηήλ ηελ πεπνίζεζε θαη λα ηνπο πείζεηε λα 
εγθαηαιείςνπλ ηα παιηά ηνπο πηζηεύσ ,ηα νπνία εηλαη λνζεξά θαη θαηαζηξνθηθά; Θα 
κπνξνύζαηε λα ηεο δείμεηε όια ηα θέξδε πνπ ζα απνθόκηδε ε αλζξσπόηεηα αλ άιιαδε ζηγά 
ζηγά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο;Θα κπνξνύζε έηζη λα έρεη ηνλ άπεηξν ρξόλν γηα λα βάιεη ζε 
αξκνλία ηα νθέιε θαη ηηο αμίεο ηεο θαηλνύξηαο θνηλσλίαο.Μπνξνύκε λα ειπίδνπκε αιιά 
δπζηπρώο νη πηζαλόηεηεο είλαη ειάρηζηεο.Με ηνλ ζπλεζηζκέλν θπληζκό ηεο θαη ηελ 
ζθιεξόηεηα ηεο, κεζπζκέλε από ηελ θπξηαξρία ηεο ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαζηξέςεη όινπο 
απηνύο πνπ δελ ζα ππνηαρηνύλ ζηα ζέισ ηεο.Δίλαη ιόγνο γηα λα απνδερηνύκε ηελ 
νινθιεξσηηθή ζθιαβηά ;Όρη δελ είλαη...Να μέξεηε νηη πέξα από όια εκείο νη ρηίζηεο ηεο λέαο 
θνηλσλίαο ζα κείλνπκε πηζηνί ζηηο δξάζεηο θαη ηα πηζηεύσ καο όπνηεο θαη αλ είλαη νη 
δπζθνιίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.Πνηέ δελ ζα απνδερηνύκε λα πξνζαξκνζηνύκε ζε 
απηνύο.Πνηέ δελ ζα είκαζηε νη κίδεξνη ηεο νιηγαξρίαο.Όηαλ ζα θαηεβείηε ηα Ιιίζηα πεδία ζηελ 
επόκελε εζληθή καο επέηεην ζα εηλαη κεηαμύ όισλ θαη νη ρηίζηεο ηεο λέαο θνηλσλίαο κε 
ιεπθέο ελδπκαζίεο αιιά δελ ζα εηλαη θαλείο καο κίδεξνο.Δίκαζηε γελλαίνη θαη ζα 
παξακείλνπκε γηα όια ηα ρξόληα ηεο αλνηθνδόκεζεο θαη ηεο κάρεο πνπ ζα θιεζνύκε λα 
δώζνπκε..Γελ ζα μεθνπξαζηνύκε πνηε πξηλ ηελ επίηεπμε ηνπ κεγάινπ ζηόρνπ.Θα 'ερνπκε 
ην θίλεηξν γηα λα ζπλερίζνπκε κέζα απν απηήλ ηελ κέξα γηνξηήο ζην Παξίζη απν ηελ πξώηε 
πέηξα πνπ ζα ρηίζεη ηελ λέα επνρή.Με ηελ δηθή ζαο ώζεζε θαη καδί ζαο ζα ηα 
θαηαθέξνπκε. 
 
                                      
 
                                                                                   ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 
 

Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, dit Dakttari. 

            

 

 

 

 

 

Υ.Γ : ''Αο δηαινγηζηνύκε πάλσ ζε απηό ην παξάδνμν...Τν λεξό θζείξεη ην βξαρν, ην πλέπκα μεπεξλά 
ηελ δύλακε ,ν αδύλακνο θεξδίδεη ηνλ δπλαηό.Μαθάξη λα καζαίλακε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα 
αλάπνδα.Τν κέζα έμσ θαη ην πάλσ θάησ...'' είπε ν Λάν Τζε ηνλ 6ν αηώλα π.Φ . Καη αλ ην αλάπνδν 
ηεο κειινληηθήο εκπεηξίαο καο επέηξεπε λα θαηαιάβνπκε νηη ην ζθνηάδη ζηηο πην ζθιεξέο θαξδηέο, νη 
νπνίεο ζέινπλ λα θαηαξγήζνπλ ηηο ειεπζεξίεο ησλ θαινπξνέξαηησλ ιαώλ ,κπνξεί λα ζβεζηεί απιά 
κε ην θώο ηεο επνρήο καο. 


