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ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΟΠΟΙΗΗ ΔΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΦΑΙΡΙΜΟ 

Ήξζε ε ώξα λα ρηίζνπκε κηα θαηλνύξηα θνηλσλία εηξήλεο θαη πξνόδνπ γηα όινπο ηνπο ιανύο ηνπ πιαλήηε. 

Από ην 1989 ε ''Βηνζθαίξα γηα ην Απξην'' πξνεηνηκάδεη ηελ έιεπζε ηεο ''Δηξεληθήο θνηλσλίαο ηεο Σξίηεο 
Χηιηεηίαο'' κε έλα πξόγξακκα θαη δπλαηέο, ινγηθέο θαη πξνζαξκνδόκελεο δξάζεηο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηηο 

ρώξεο. 

Μπξνζηά ζε έλαλ θηιειεπζεξηζκό πνπ κεηώλεη θαη θαηαζηξέθεη εξζε ε σξα λα νξγαλώζνπκε έλαλ 

''Βηνζθαηξηζκό'' πνπ ρηίδεη θαη ζώδεη. 
Η πξνζέγγηζε ηεο ''Βηνζθαίξαο γηα ην Απξην'' θηινδνμεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αθαλζώδε πνιηηηθή ηεο 

"λέαο ηάμεο πξαγκάησλ" από ην αθξηβώο αληίζεην ηεο. 

Η "λέα ηάμε πξαγκάησλ" κεηακνξθώλεη ηελ Γύζε ζε έλα δηάλπζκα απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θόζκνπ πξνο 
απόιπην όθεινο ηεο θάζηαο ηεο. Ο ζηόρνο ηεο είλαη λα δηεθδηθήζεη αδίθσο όιε ηελ εμνπζία θαη λα θάλεη 

ηνπο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ εζεινληέο δνύινπο ή ζθιάβνπο. Απηή ε νιηγαξρία καο επηβάιιεη ηνπο 

πεξηζόηεξνπο πνιέκνπο. 

Με ηελ ζέιεζε θαη ην θνπξάγην ησλ ιαώλ θαη ησλ εκπλεπζκέλσλ εγεηώλ ππάξρεη ειπίδα λα δνζεί ην ζεκα 
γηα ηελ έιεπζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Σξίηεο Χηιηεηίαο απν έλα θξαηνο ηνπ λόηνπ ε έλα θξάηνο πνπ εμειίζζεηαη. 

Δίλαη ζύγνπξν όηη κε ηηο πξαθηηθέο επηινγέο πνπ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ, ζα εηλαη πνιπ ππζαλό όηη νη 

πεξηνρέο κε πςειή πνιηηηθή ζπλείδεζε ζηε Γύζε αιιά θαη αιινύ, ζα βξνύλ ηελ αιεζηλε ζέζε ηνπο ζηε 
ρώξα ηνπο ε νπνηα λα αλαδσνγλεζεη θαη ζα αλαλεσζεη από ηηο ζεηηθέο δξάζεηο ηνπο. 

Δίλαη ε πξόθιεζε ηεο επνρήο καο 
πλρξόλσο ησλ θξαηώλ, νη πεξηνρέο κπνξνπλ λα παίμνπλ ζπκαληηθό ξόιν ζηελ ηζηνξία ησλ πνιηηηζκνώλ. 

Η Καηαινλία κπνξεί λα δώζεη απηήλ ηελ νξκή θάησ από ηα κάηηα άιισλ ιαώλ ηνπ θόζκνπ. 
Πξνο ην παξόλ, από ηελ Κνξζηθή δίλεηαη ε πξώηε ώζεζε, νη πνιηηηθέο νξγαλώζεηο ηεο νπνίαο απνθάζηζαλ 

λα παξαηηεζνύλ από ηε βία. 

Γπλαίθεο θαη άλδξεο κε ηηκή, δηάζεκνη ή όρη, έρνπλ πξνεηνηκάζεη απηό ην κνλνπάηη, όπσο ν John Fitzgerald 
KENNEDY θαη ν ζηξαηεγόο Charles de GAULLE. 
Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνηείλνληαη από ηελ Βηνζθαίξα γηα ην αύξην, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ρέδην Έζλνπο ηνπ 

Κόζκνπ, απαηηνύλ κόλν ζάξξνο θαη ζέιεζε γηα λα αιιάμεη ε δσή  ησλ αλζξώπσλ κε θαιή ζέιεζε θαη γηα 

όινπο ηνπο άιινπο ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε. 
Παληνύ ζηε Γύζε θαη αιινύ, πνιίηεο είλαη έηνηκνη λα ζεθσζνύλ. Πεξηκέλνπλ κόλν έλα ζεκάδη. Απηελ ηελ 

απόθαζε, ν θαζέλαο απν εκάο κπνξεί λα παξαζύξεη ηνπο εγέηεο ηνπ λα ηελ πάξνπλ. Θα είλαη θαη ζα κείλεη 

ην πνην κεγάιν πνιηηηθό ζπκβαλ ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο, όζν καθξία θαη αλ είλαη. 
 

Βηνζθαίξα γηα ην απξην - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz, ιεγόκελνο Dakttari. 
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