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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 
Υηιηεηίαο'' κε έλα πξόγξακκα θαη δπλαηέο, ινγηθέο θαη πξνζαξκνδόκελεο δξάζεηο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο θαη ηηο 

ρώξεο.Οη πνιίηεο ηνπ θόζκνπ πνπ επηζπκνύλ λα θαιπηεξεύζνπλ ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ δνπιεηά ησλ θπβεξλόλησλ ,κπνξνύλ λα βξνύλ επθαηξίεο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλσλία 

ε νπνία ζα εμειίζεηαη πξνο όθεινο όισλ,πάληα κε ζεβαζκό ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηα όξηα ηνπ 
πιαλήηε,δεκηνπξγώληαο ζπλζήθεο επκάξεηαο κέζα θαη πέξα απν ηα ζύλνξα καο. 

Απηέο νη δξάζεηο κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ απν κηα πόιε ε έλα θξάηνο αλεμαξηήησο πνιηηηθνύ θαζεζηώηνο,νη 

νπνηεο ζα έρνπλ ην ζηίγκα ηεο θνηλσληθήο αδειθόηεηαο,ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο κε βίαο ζε όια 
ηα επίπεδα. 

Ο ''Βηνζθαξηζκόο'' είλαη έλαο ηξόπνο λα νξακαηηδνκαζηε ην πνιηηηθό,νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό κέιινλ ηεο 

αλζξώπηλεο θνηλόηεηαο.Δίλαη κηα ξεαιηζηηθή ιύζε ελάληηα ζηηο θαηαζηξεπηηθέο πνιηηηθέο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνύο παξαινγηζκνύο πνπ ζεκάδεςαλ ηνλ 20ό αηώλα δεκηνπξγώληαο έλα βαζύ ράζκα αλάκεζα 
ζηνπο δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο. 

 

O θηιειεπζεξηζκόο θαηέιεμε λα εηλαη κία εγθιεκαηηθή νιηγαξρία πνπ ζέιεη πάληα παξαπάλσ,ζε ελαλ θόζκν 
ζπγθξνύζεσλ θαη ζπιήςεσλ. 

Σν ζεκαληηθό γηα ηνπο θνηλσληθνύο ρηίζηεο  ζε έλαλ θόζκν εηξήλεο θαη λεθαιηόηεηαο εηλαη ν 

''Βηνζθαηξηζκόο''. 
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 πξαγκάηνλ" 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. Γξά ζην όλνκα ησλ δπηηθώλ, ελάληηα ζηε ζειεζε ηνπο. Σνπο θάλεη έηζη ζπλέλνρνπο  
ζηηο ζπλερηδόκελεο θαηαζηξνθέο, ζηηο ακέηξεηεο δνινθνλίεο θαη ζηηο ηαπεηλώζεηο θηιαλζξσπηθώλ ιαώλ. 

Απηή ε απηναπνθαινύκελε ''αθξόθξεκα'' είλαη έλνρνο ηεο αλαζηάησζεο ησλ πνιηηώλ ηνπ θόζκνπ ελόςεη 

ηνπ κέιινληνο ηνπ ζθόηνπο πνπ πξνζειθύεη γη 'απηνύο. Η πζηεξία ηεο κόληκεο ιεειαζίαο θαη ησλ 

απεξηόξηζησλ απνβιήησλ θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο κεηαμύ εθείλσλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηνπο πνιέκνπο θαη 
ηηο δεζπόδνπζεο ζέζεηο ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξε δύλακε. Βαζίδνληαο ηα θέξδε ηεο 

πεξηζζόηεξν ζηα νηθνλνκηθά θέξδε θαη ζηελ θαηαζηξνθή παξά ηελ θνηλή πξόνδν, νη "εγέηεο" ραίξνληαη πνπ 

πξνζβιέπνπλ κηα λέα παγθόζκηα αληηπαξάζεζε θαη ην ππξεληθό θαζεζηώο πνπ ζέινπλ λα επηβάινπλ ζηελ 
αλζξσπόηεηα ... Καη έηζη επίζεο ζηα δηθά ηνπο παηδηά θαη ζηνπο απνγόλνπο ηνπο! 

Ο Οπίιηακ αίμπεξ έγξαθε: ''Η δπζηπρία ηεο επνρήο καο είλαη λα νδεγνύλ νη ηξεινί ηνπο ηπθινύο''.  

Η επνρή απηή έθηαζε! 

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 Υηιηεηίαο απν έλα θξαηνο ηνπ λόηνπ ε έλα θξάηνο πνπ εμειίζζεηαη. 

Η αιιαγή απηή δελ κπνξεί λα πξνέιζεη απν ελα θξάηνο ηεο δύζεο ην νπνίν δεζκέπεηαη απν ηελ νηθνλνκηθή 

νιηγαξρία θαη ηελ βηνκεραλία πνιέκνπ. Δηλαη δύζθνιν γηα νια απηα ηα θξάηε λα πξνσζήζνπλ ηηο 
θαηλνύξηεο αμίεο εηξήλεο θαη εμέιημεο γηα όινπο ηνπο ιανύο. ε αληίζεζε είλαη ζίγνπξν νηη ηα δηαβήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ λα γίλεη εθηθηό γηα ηηο πεξηνρέο κε δπλαηή πνιηηηθή ζπλείδεζε ζηελ 

δύζε,αιιά θαη αιινύ, λα αθηεξσζνύλ σζηε λα βξνύλ ηελ αιεζηλή ζεζε ηνπο ζην θξάηνο ηνπο ,ην νπνίν ζα 
ερεη αλαγελλεζεί απν ηηο ζεηηθέο δξάζεηο ηνπο. 

Απηέο νη πεξηνρέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κεηακνξθώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα αλεμαξηεζία ζε 

δπλαηόηεηα ξηδηθήο αιιαγήο ησλ θξαηώλ ηνπο. Η ζέιεζε λα πξνρσξήζνπλ καδη πξνο έλα θνηλό ζθνπό ζα 

ιύζεη γξήγνξα ηηο δηαθσλίεο. 
Οη πεξηνρέο απηεο ζα κπνξνύλ λα ζεκαδέςνπλ ηνλ πνιηηηζκό ηεο Σξίηεο Υηιηεηίαο ράξηλ ζηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο ζθνπόο ηεο νπνίαο είλαη ε έιεπζε κηαο θαηλνύξηαο θνηλσλίαο εηξήλεο εμέιημεο θαη 

αδεξθνζύλεο ζηηο επόκελεο δεθαεηηεο. 
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Δίλαη ε πξόθιεζε ηεο επνρήο καο θαη είλαη επηηαθηηθή αλαγθε λα αθνπζνπκε ην θαιεζκα θαη λα δερζνύκε 

απηε ηελ πξόθιεζε γηαηη ε Βηνζθαίξα εηλαη ζε κεγάιν θίλδπλν, 

 Πνιιέο θνηλσληθέο αιιαγέο ερνπλ γίλεη κε θνπξάγην ζε όιν ηνλ θόζκν θαη θαζε κεξα κηα θαηλνπξηα δξαζε 
πξαγκαηνπνηεηηαη θαπνπ ζηνλ θόζκν. Μπξνζηά ζε κηα επηζθαιή θαηάζηαζε, ζηελ αξλεζε λα δξάζνπκε ε 

ζηελ αληθαλόηεηα πνιιώλ εγεηώλ νιν θαη πεξηζζόηεξνη ειεπζεξνη πνιίηεο δξαζηεξηνπνηνύληαη εδώ θαη 

αξθεηό θαηξό. 
Τπνρξεώζεθαλ λα αξλεζνύλ ην κειινλ πνπ ηνπο πξνεηνηκάδνπλ. 

Θα ρξεηαζηεί έλα δπλαηό ζεκάδη γηα λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα αλαγελλεζνύλ. 

Η απόιπηε απόξξηςε ηνπ ηξίηνπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ πνπ ζέινπλ λα καο επηβάιινπλε είλαη ζπλεπώο ε 

πξώηε πξνηεξαηόηεηα. 
Η πξόζθιεζε ηεο Βηνζθαίξαο γηα ην Αύξην ζηνλ πξόεδξν ηεο Γαιιίαο, ηνλ Κύξην Δκκαλνπήι Μαθξόλ 

( αληίγξαθν ζπλεκκέλν), παξέκεηλε αλαπάληεηε...πξνο ην παξόλ. Ωζηόζν, πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο καο 

ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξνεθινγηθέο ηνπο αλεζπρίεο. Πιεξνύλ πνιιέο από ηηο δεζκεύζεηο ηνπο. Ίζσο αλακέλεη 
ηελ ππνζηήξημε άιισλ εζληθώλ εγεηώλ θαη, ζπλεπώο, βξεη ηξόπνπο λα εκπιαθεί θαη λα εθαξκόζεη ηηο 

πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο πξνηάζεηο, όπσο απηέο πνπ αθνξνύλ ηελ εηξήλε; 

Απηέο νη πξνηάζεηο είλαη πνπ αθελνληαη παξά δίπια απν ηνπο λενεθιεγκέλνπο πνιηηηθνύο. 

Πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί όηη είλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηνπο εγέηεο ελόο θξάηνπο, δπηηθνύ ή όρη, λα αγλνήζνπλ 
όινπο ηνπο δεζκνύο, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. 

Απηό ηζρύεη αθόκε πεξηζζόηεξν όηαλ ζθέθηνληαη λα πξνσζήζνπλ ηελ εηξήλε θαη λα μεπεξάζνπλ ην πιαίζην 

πνπ νξίδεη ε νιηγαξρία. 
Οη δξακαηηθέο θαη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο είλαη γλσζηέο γηα όινπο. Σα παξαδείγκαηα δελ ιείπνπλ. 

Σα ζεκεία έληαζεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ παληνύ, αλάκεζα ζε έζλε θαη ιανύο εδώ θαη δεθαεηίεο. Μηα λέα 

παγθόζκηα ζύγθξνπζε κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. 
Πέξα απν απηή ηε ζθνηεηλή εηθόλα, δελ είλαη όια ρακέλα. 

Η Βηνζθαίξα γηα ην Αύξην, εθηόο από ην πιήξεο πξόγξακκα ηεο, έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή κηα ζαθή 

ζηξαηεγηθή γηα λα παξαθάκςεη απηή ηελ ηεξάζηηα δπζθνιία. Με ηελ επηθύξσζε ησλ πξνηάζεώλ ηεο από κηα 

πξώηε πεξηνρή ή κηα πξώηε ρώξα ή αθόκε θαη έλαλ ζαξξαιέν πξώην εγέηε, απηή ε πξσηνβνπιία ζα 
κπνξνύζε λα μεθηλήζεη γξήγνξα ηε δηαδηθαζία κε ηζρπξό ηξόπν, δηόηη ηώξα ν ρξόλνο πηέδεηαη. 

θνπόο απηήο ηεο παξνπζίαζεο δελ είλαη λα πεξηγξάςεη ιεπηνκεξώο ην πξόγξακκά καο, πξνθαλώο 

ηειεηνπνηήζηκν, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλνηθηή επηζηνιή πνπ απεπζύλεηαη ζηνλ Γάιιν Πξόεδξν θαη 
δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα www.biosphèrepourdemain.org. 

ηόρνο είλαη λα πξνηαζεί κηα πνιηηηθή ζηξαηεγηθή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηεο 

ζηηγκήο θαη ζην ζπκθέξνλ ησλ πεξηθεξεηώλ ή ησλ θξαηώλ λα επελδύζνπλ ζε καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή γηα 
λα δεκηνπξγήζνπλ κηα επνηθνδνκεηηθή δπλακηθή. 

  

Οη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ εηξήλεπζε θαη ηνλ αθνπιηζκό ησλ παγθνζκίσλ νηθνλνκηθώλ δπλάκεσλ 

ζα είλαη ν θαηαιύηεο. ηε ζπλέρεηα, απηέο νη δξάζεηο ζα αλνίμνπλ ηνλ δξόκν γηα όινπο ηνπο ηνκείο 
δξαζηεξηόηεηαο, γηα έλα κέιινλ πξνόδνπ πνπ ζα κνηξάδνληαη επξέσο νη ιανί ηνπ πιαλήηε. 

Γηα λα επηηεπρζεί δηαξθήο εηξήλε, είλαη ζεκαληηθό λα ελεξγήζνπκε ηαπηόρξνλα ζε δύν επίπεδα: ηηο 

πεξηθέξεηεο θαη ηα έζλε. 
Σν "ρέδην Έζλνο ηνπ Κόζκνπ" ηεο Βηνζθαίξαο γηα ην Αύξην είλαη πξνζαξκόζηκν θαη ζηηο δύν νληόηεηεο. 

Θα είλαη πξνθαλώο δπζθνιόηεξν λα βξεζεί βξαρππξόζεζκα έλαο εζληθόο εγέηεο ηθαλόο λα εθπαηδεύζεη θαη 

λα θηλεηνπνηήζεη ηνλ ιαό ηνπ γηα έλα θαηλνηόκν έξγν πνπ ζα θηάζεη ζηελ επηθύξσζε κε πνιύ κεγάιε 

πιεηνςεθία. 
Απηό βέβαηα δελ είλαη αδύλαην, δεδνκέλνπ ηεο ηζρπξήο δήηεζεο γηα αλαλέσζε ησλ πνιηηώλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ην ζθνηεηλό κέιινλ πνπ πξνθέξεη ε λέα ηάμε πξαγκάησλ.  

Οξηζκέλεο ρώξεο ηνπ Νόηνπ, θηλνύκελεο από κηα πξαγκαηηθή δεκνθξαηηθή δύλακε, ζα κπνξνύζαλ επίζεο 
λα είλαη ηα πξώηα παξαδείγκαηα, θαζώο θαη νη πεξηθέξεηεο δηαθόξσλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ηζρπξή πνιηηηθή 

ζπλείδεζε. Ίζσο κέζσ απηώλ κπνξνύκε λα βξνύκε ην κέγηζην δπλακηθό γηα ηελ έλαξμε ελόο ηέηνηνπ 

θηλήκαηνο. 
Ο βηνζθαηξηζκόο πξνζθέξεη ηα κέζα γηα λα βξεζεί κηα δηαζπλνξηαθή αδειθόηεηα πέξα από ηα ζύλνξα, 

νηθνδνκώληαο βήκα πξνο βήκα ηε δηαβνύιεπζε κηαο λέαο θνηλσλίαο γηα κηα ηξίηε ρηιηεηία πξνόδνπ θαη 

εηξήλεο. 

ιεο απηέο νη δπλαηόηεηεο ζα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηπρζνύλ κε άιια θξάηε πνπ αθνύλ 
πξαγκαηηθά ηνπο ιανύο ηνπο πνπ επηδηώθνπλ κηα θαιύηεξε δσή. 

Έηζη, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, είλαη δπλαηό λα αιιάμεη ε πνξεία ηεο ηζηνξίαο. 

Απηό ην ζεηηθό παγθόζκην όξακα ππνζηεξίδεηαη από πξαθηηθέο επηινγέο πνπ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ ζε 



ιίγεο γξακκέο. 

 

Σν "ρέδην Έζλνπο ηνπ Κόζκνπ" είλαη έλα δηεζλέο ζύκθσλεηηθό εηξήλεο κεηαμύ ελόο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο 
θαη ηελ θνηλόηεηα ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ επηιέμεη λα γίλνπλ «Έζλε ηεο Δηξήλεο». Πξέπεη λα επηθπξσζεί 

ηνπιάρηζηνλ από ηα 2/3 ησλ εθινγέσλ. 

Απηή ε νκάδα θξαηώλ ζα δηαρεηξηζηεί από θνηλνύ ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλόξσλ θαη ηα λόκηκα ζπκθέξνληα 
όισλ ησλ ζπκκεηερνπζώλ ρσξώλ. 

Απηή ε ρώξα ζα απνθιείζεη νξηζηηθά ηε ρξήζε ηεο αηνκηθήο βόκβαο. Θα επελδύζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηεο 

δπλάκεηο ζηε δηάζεζή ηεο ζηελ λέα θνηλόηεηα ησλ εηξεληθώλ ρσξώλ, πξώηα απ 'όια γηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ 

ζεβαζκό ηεο βηόζθαηξαο ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο θαη σο εθ ηνύηνπ ηα δσηηθά ζπκθέξνληα ησλ πνιηηώλ ηνπ 
θόζκνπ ζην ζύλνιό ηνπο. 

Οη δπλάκεηο απηέο ζα θαηεπζύλνληαη ελαιιάμ από έλαλ ζηξαηησηηθό πνπ ζα νξηζηεί από ηνλ πξόεδξν ηηο 

θαζεκηάο ππνγξάθνπζεο ρώξεο. 
Η ζπγθέληξσζε απηώλ ησλ εζληθώλ δπλάκεσλ ζα κεηώζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ηελ άκπλα θαηά 3 έσο 5% 

εηεζίσο, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ αθνπιηζκό θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ξύπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη από ηε 

ρξήζε όπισλ εδώ θαη έλαλ αηώλα. 

Η απνδνρή ηνπ “ρεδίνπ Έζλνο ηνπ Κόζκνπ” από ηα πξώηα θξάηε ζα πξνθαινύζε ζίγνπξα κηα ηεξάζηηα 
απνδνρή ηνπ ρεδίνπ ζε όιν ηνλ θόζκν. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ζε ιίγα ρξόληα αθόκε θαη νη πνιίηεο ησλ 

εκπόιεκσλ ρσξώλ ζα βξνύλ ην ζάξξνο λα επηβάινπλ ζηνπο εγέηεο ηνπο λα ζηακαηήζεη ε θνύξζα ησλ 

πνιεκηθώλ εμνπιηζκώλ θαη ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκό ησλ δαπαλώλ ζηνλ ηνκέα απηό. 
Ο αλαπξνζαλαηνιηζκόο ησλ ζηξαηησηηθώλ εξεπλώλ ζε εηξεληθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε θαηάθηεζε ηνπ 

Άξε, ζα δώζεη ζηηο ρώξεο ηνπ θηλήκαηνο πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ώζεζε. 

Θα πξνσζήζεη επίζεο ηελ εθκάζεζε ηεο λεθαιηόηεηαο θαη ηεο απαξαίηεηεο πνηόηεηαο πνπ πξέπεη λα 
θαηαθηεζεί παγθνζκίσο, ώζηε όινη νη άλζξσπνη λα κπνξνύλ, κέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο, λα δήζνπλ ζε 

αμηνπξεπείο ζπλζήθεο ζε όιν ηνλ πιαλήηε καο. 

Γηα λα δηεπθνιπλζνύλ νη ζρέζεηο κεηαμύ ελόο θπξίαξρνπ θξάηνπο θαη κηαο πεξηνρήο πνπ επηζπκεί 

πεξηζζόηεξε απηνλνκία, νπνηαδήπνηε ρώξα ζα κπνξνύζε λα ππνγξάςεη έλα ηξηκεξέο ζπκθσλεηηθό κε απηή 
ηελ πεξηνρή θαη ηε δηεζλή θνηλόηεηα. Παξάιιεια κε ηα θξάηε, νη πεξηθέξεηεο κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηζηνξία ησλ πνιηηηζκώλ. 

 
Η άιιε επηινγή πεγαίλεη πξνο νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

Πξώηα απ 'όιεο, εθείλεο πνπ έρνπλ κηα ηζρπξή πνιηηηθή ζπλείδεζε. 

Αθόκα θη αλ ε ρώξα πνπ ηηο δηαρεηξίδεηαη βξίζθεηαη θάησ από ηε λνζεξή επηξξνή ηεο λέαο ηάμεο 
πξαγκάησλ, ζα είλαη δπλαηή ε έλαξμε δξάζεσλ θηλεηνπνίεζεο ώζηε όινη νη πνιίηεο απηώλ ησλ άθξσο 

εθηεζεηκέλσλ εζλώλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ππάξρεη άιιε επηινγή από ηνλ θηιειεπζεξηζκό. 

Δηδηθά όηη νη θίλδπλνη είλαη πξαγκαηηθνί, αθόκε θαη αλ θάπνηα είλαη θαιά θξπκκέλα, όπσο ν πόιεκνο ησλ 

λνκηζκάησλ, ε δηαθζνξά ή ε αδπλακία πνιιώλ εγεηώλ αθόκα θάησ από ηελ επηξξνή ησλ ιόκπη, ζηόρνο ησλ 
νπνίσλ είλαη ζπρλά λα δηαρεηξίδνληαη ηα εθιεγκέλα ζεζκηθά όξγαλα. 

Δπίζεο, ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα αθνξνύλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο κπξνζηά ζηνπο 

θηλδύλνπο πνπ αζθνύληαη από ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό θιάδν, ηηο παλίζρπξεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο θαη ηνπ 
ζθιεξνύ ζηξαηησηηθνύ βηνκεραληθνύ ηνκέα πνπ δηαρεηξίδεηαη /ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ησλ πην εκπόιεκσλ ρσξώλ. 

Με κηα εθιεγκέλε ζπλέιεπζε, ε πεξηνρή ζα έρεη ηε δύλαηνηεηα θαη ηελ επζύλε λα εθαξκόζεη έλα 

πξόγξακκα ζπγθξίζηκν κε απηό πνπ ζα παξέρεηαη ζε αλεμάξηεηεο ρώξεο. 
Οη ζηξαηνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ζα ππόθεηληαη ζηελ εμνπζία ηεο δηεζλνύο επηηξνπήο, ππό ηνπο 

ίδηνπο όξνπο κε εθείλνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα κηα αλεμάξηεηε ρώξα. 

Οη παξνύζεο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ζα έρνπλ σο κνλαδηθό ζηόρν ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο. Θα ήηαλ ππό ηελ 
αηγίδα ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλέιεπζεο. 

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. 

 

ηελ Κνξζηθή κεηά από κηα επξεία ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία, νη αγσληζηεο απηνύ ηνπ θηλήκαηνο ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα επηθπξώζνπλ ην πνιηηηθό έξγν ηεο Βηνζθαίξαο γηα ην Αύξην από ηελ πεξηθεξεηαθή 
ζπλέιεπζε ηεο Κνξζηθήο. 

Μεηαμύ άιισλ, κπνξνύκε λα ζεκεηώζνπκε ην ζρέδην δεκηνπξγίαο ζηελ πόιε Κόξηε ελόο “δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ δηεζλέο θαη πνιηησλ”. 



Θα είλαη ππεύζπλo λα δηθάζεη ηηο επηζέζεηο, είηε νηθνινγηθέο είηε αληίζεηεο σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανύ, 

πνπ έρνπλ γίλεη ζηε βηόζθαηξα από βιαβεξέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Δίλαη ην αληίβαξν ηνπ πνιίηε ζηελ παληνδπλακία ησλ ρξεκάησλ ζηηο εκπνξηθέο αληαιιαγέο, νη νπνίεο έρνπλ 
πινπνηεζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηδησηηθώλ δηθαζηεξίσλ πνπ ππεξεηνύλ πνιπεζληθέο ζε ζπκθσλίεο όπσο 

ην “CETA”. 

ε πεξίπησζε επηηπρίαο ζην ηνπηθό δεκνςήθηζκα, ε γαιιηθή θπβέξλεζε ζα θιεζεί λα απνδώζεη ζηελ 
Κνξζηθή ην θαζεζηώο ηεο "Πεξηθέξεηαο ηεο Βηόζθαηξαο", κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηα θαζήθνληα πνπ 

ζπλνδεύνπλ, όπσο εμεγείηαη θαησηέξσ. 

Έηζη, κεηά από ηελ πεξηνρή, ζηαδηαθά, ε ρώξα σο ζύλνιν ζα κπνξνύζε ηειηθά λα θάλεη ηελ επηινγή λα 

ππνγξάςεη ην "ρέδην Έζλε ηνπ Κόζκνπ" θαη λα εηζέιζεη απν ηελ κεγάιε πόξηα ζηελ ηξίηε ρηιηεηία. 
 

Από ηελ 9ε επηεκβξίνπ 2017, από ηελ Κνξζηθή, έλα θίλεκα απιώλεη απηέο ηηο αξρέο γηα λα θάλεη ηνπο 

ππνινηπνπο Γάιινπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη κηα λέα επνρή κπνξεί λα θσηίζεη ην κέιινλ ηεο ρώξαο καο 
θαη ηνπ πιαλήηε κε αδειθηθέο αμίεο. Από πξσηνβνπιία ησλ Κνξζηθαλσλ ε επηινγή λα δεζκεπηνύλ κε 

ελζνπζηαζκό θαη γηα πάληα κε ηε κεηξόπνιε ζα θαηαγξαθεί. 

Μηα Γαιιία πνπ δελ ζα έρεη μεράζεη, όπσο θαη ζην παξειζόλ, ηηο πςειόηεξεο αμίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε 

βεβαίσο ηώξα κηα δηαθνξεηηθή ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: ηελ αδειθνζύλε, ηελ ηζόηεηα θαη ηελ ειεπζεξία. 
Η Γαιιία θαηέθηεζε ηε γε ηεο Κνξζηθήο κε όπια. 

Η Κνξζηθή κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηελ θαξδηά ηεο Γαιιίαο από ηελ αδειθόηεηα ησλ ςπρώλ. 

 
 

Η Καηαινλία ζα κπνξνύζε λα είλαη ε επόκελε πεξηνρή ε νπνία ζα δηαιέμεη λα γίλεη κηα «Πεξηνρή ηεο 

Βηνζθαίξαο», αληί λα επηιέμεη ηελ αλεμαξηεζία κε αβέβαηεο ζπλέπεηεο. Έηζη ζα   κπνξνύζε λα ελώζεη έλα 
κεγάιν κέξνο ησλ Καηαιαλώλ θαη λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκπάζεηα όισλ ησλ Ιζπαλώλ.  

Έηζη, κε ηε ζπκθσλία ηεο θπβέξλεζεο ηεο Μαδξίηεο, όιεο νη αζηπλνκηθέο θαη νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζα 

είλαη ππό ηελ αηγήδα ηεο Καηαιόληαο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξάζεηο πνπ ζα δήηνύληε από ηελ δηεζλήο 

θνηλόηεηα ηνηλ εηξελεπκέλσλ ρσξώλ ηνπ "ρεδίνπ Έζλνο ηνπ Κόζκνπ". Απηά ηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηνύληε 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αθεξαηόηεηα ηεο βηόζθαηξαο νπνπδήπνηε ζηνλ 

θόζκν όπνπ ρξεηαζηεί. Θα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ δελ ππάγνληαη ππό ηελ 

εμνπζία κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρώξαο.  
Έηζη, αληί λα είλαη κηα πεξηνρή επηθεληξσκέλε ζην δηθό ηεο πεπξσκέλν, ε Καηαινλία ζα γίλόηαλ ε  

πξεζβεπηήο κηαο θώηηζηηζκέλεο Ιζπαλίαο, βάδνληαο ηελ δηθή ηεο πέηξα ζηελ θαηαζθεπή ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Σξίηεο Υηιηεηίαο.  
Δπνκέλσο, ε πεξηνρή απηή ζα αλαγλσξίδεηαη γηα όιεο ηηο ηδηόηεηέο ηεο ζηε ρώξα ηεο θαη θπζηθά ζηνλ 

ππόινηπν θόζκν.  

Θα απνθηνύζε ζέζε, νηθνλνκηθά νθέιε, ζηξαηησηηθή πξνζηαζία θαη ειεπζεξία δξάζεο παξά κε κία απιή 

αλεμαξηεζία. 
 

Πηζαλό όηη θαη άιιεο πνιηηηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο νληόηεηεο αλά ηνλ θόζκν ζα εκπλεπζηνύλ από 

απηά ηα πξώηα βήκαηα. Απηέο νη δξάζεηο ζίγνπξα ζα ππνζηεξηρηνύλ κεηαμύ ηνπο. Θα δεκηνπξγήζνπλ έλα 
θνηλό θίλεκα πνπ ζα δώζεη ώζεζε ζε ζπγθξίζηκα έξγα ζε πεξηνρέο νπνπ ππάξρεη δπζπηζηία ζηνλ λόκν ή ν 

λόκνο ησλ όπισλ, όπσο ηα Τςίπεδα ηνπ Γθνιάλ, ε Βόξεηα Ιξιαλδία, ε Υώξα ησλ Βάζθσλ, ε Οπθξαλία, ην 

Θηβέη, ην Κνπξδηζηάλ θαη πνιιεο άιιεο.  

Οη πνιίηεο, απν ηνπο νπνίνπο ζηεξεζαλ ηα δεκνθξαηηθα ηνπο δηθαηώκαηα, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
δηακνξθώζνπλ ην εζλνο ηνπο κε απηέο ηηο αμίεο ... Οη δπηηθνί ιανί δελ ζα εηλαη νη ηειεπηαίνη πνπ ζα 

επσθειεζνύλ.  

Απηέο νη πνιηηηθέο δξάζεηο ζα έρνπλ επεξγεηηθή επίδξαζε. Σν πλεύκα πνπ ηνπο δίλεη δσή ζα εληζρπζεί θαη 
ζα αλαπηπρζεί. Θα ππνθηλήζεη όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θαιή ζέιεζε, πνπ πέξα από ηνπο αηώλεο 

θαη ηα ζύλνξα, πηζηεύνπλ ζηελ αδειθόηεηα σο βάζε ηνπ πνιηηηζκνύ.  

 
ια είλαη ζηα ρέξηα ησλ δπλακηθώλ πεξηνρώλ θαζώο θαη ησλ θξαηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ιανύο ηνπο. 

Γελ επάξρεη ακθηβνιία.  

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 δπζθνιίεο θαη νη αβεβαηόηεηεο δελ πξέπεη λα καο εκπνδίζνπλ λα ζεθώζνπκε πάιη ην δαβιό ηνπ JFK πνπ 

έπεζε ζην Νηάιαο ην 1963. Αθόκε θαη κεηαμύ ησλ πνιηηώλ ησλ ΗΠΑ, πνιινί άλζξσπνη γλσξίδνπλ όηη από 

ηηο επόκελεο ζνβαξέο αλαθαηαηαμεηο, είηε ζηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα είηε ζηνλ πνιηηηθό ηνκέα, ν κύζνο ηνπ 



αηώληνπ πινπηνπ ησλ πινπζηόηεξσλ πνπ ππνζρέζεθε ε ρξεκαηεζηηξηαθή ηάμε ζα ηειεηώζεη ζε θξάρ. Θα 

είλαη αθόκα πην βίαην, θαη ζα ζβεζηεί ε εκπηζηνζύλε ζηα ρξήκαηα-ρξέε, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη θάζε 

κέξα από ην ηίπνηα.  
Σν λα αξπάμνπκε ηελ επθαηξία λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ κεγάιε αλαγθε, θαζώο δελ ππάξρεη 

ζσζηή θαηεύζπλζε παξκέλεη απν θακία πνιηηηθή ηθαλή λα ζώζεη ηελ θαηάζηαζε. Ούηε νη δπηηθνί πνιηηηθνί 

επαγγεικαηίεο κπνξνύλ λα ην θαλνπλ.  
Η κόλε ιύζε γηα απηνύο ηνπο ζηελό κπαινπο εγέηεο, κε ηε ζπλείδεζε ηνπο κνιεζκέλε απν κέηξηα 

ζπκθέξνληα, ζα είλαη λα ελεξγνπνηήζνπλ πιήξσο ηελ πνιεκηθή νηθνλνκία.  

Με ηελ ππξεληθή αληηπαξάζεζε πνπ καο θνβίδεη θαη πνπ είλαη ηόζν θνληηλή, απηή ε απηναλαθεξπρζείζα 

θάζηα, ε «ειίη ηνπ θόζκνπ», είλαη έηνηκε λα ζηείιεη ηνπο λένπο ηνπ πιαλήηε καο ζηελ πην απνηξόπαηα 
αληηπαξάζεζε ηεο ηζηνξίαο. 

Μαο αλνίθεη ώο ππεπζπλνη πνιίηεο λα δώζνπκε ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηεο εηζόδνπ ηεο αλζξσπόηεηαο ζε 

απηήλ ηελ επνρή. Δπνρή πνπ πεξηκέλνπκε ηόζν πνιύ θαηξό, ζηελ νπνία ηα έζλε ηνπ θόζκνπ δελ ζα 
καζαίλνπλ ηνλ πόιεκν ώο θαηάιεμε ηεο δεκνθξαηίαο. Γεκνθξαηία πνπ γελλεζεθε ζηελ Διιάδα πξηλ 2500 

ρξόληα.  

Κάπνηνη, όπσο ν Αθελαηνλ θαη άιινη θαηαθηεηέο, ζηελ δηθή ηνπο επνρή θαη ηα ηόηε θηλεηξα ηεο, θαηαθεξαλ 

ηα αδύλαηα θπξίσο κε ηε δύλακε ησλ αξρώλ ηνπο.  
Γηαηί λα κελ θαηαθηήζνπκε εηξεληθα θαη εκείο κε κεγαιείν, ελώ νη αμίεο πνπ εηλαη ζην παηρληδη 

ζπγθεληξώλνπλ ηηο πςειόηεξεο θηινδνμίεο όισλ ησλ ιαώλ.  

 
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. 
Δάλ ην πξνηεηλόκελν πξόγξακκα επηθπξσζεί από κία πξώηε θνηλσλία ή από έλαλ εζληθό εγέηε, κεηά από 

ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο, ν ελζνπζηαζκόο πνπ ζα ηνπο δηεγείξεη ζα είλαη κεηαδνηηθόο. Σν λα δνζεί κεγάιε 

δήλακε ζηηο γπλαηθεο είλαη ζεκαληηθό γηα λα έρεη έλα πξαγκαηηθά ηζρπξό αληίθηππν απηό ην πξόγξακκα.  

Δθείλνη πνπ θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεκαζία απηήο ηεο λέαο επνρήο ζα θνηηνπλ δηαθνξεηηθά απηέο ηηο πεξηνρέο 
θαη ηα έζλε. 

Μπνξεί λα δνύλ απηέο ηηο πεξηνρέο ζαλ θαηλνύξην επηρεηξεκαηηθν ειληνξάλην αιιά επίζεο ζαλ κηα 

θαηλνύξηα γή γηα ηελ εθθξαζε θαη ην ηξόπν ζθεςεηο ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο πνπ πξνζηαηεύεη ηνλ πιαλήηε.  
Οη άιινη ιανί ζα εκπλεπζηνύλ ρσξίο θακία ακθηβνιία θαη ζα αθήζνπλ επίζεο ην ζπκάδη ηνπο ζηελ ηζηνξία 

ηεο αλζξσπόηεηαο. Απηή ε ζέιεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κόλν κε κηα γεληθή επηηπρία. 

Παληνύ ζηε Γύζε θαη αιινύ, πνιίηεο είλαη έηνηκνη λα ζεθσζνύλ. Πεξηκέλνπλ κόλν έλα ζεκάδη. Απηελ ηελ 
απόθαζε, ν θαζέλαο απν εκάο κπνξεί λα παξαζπξεη ηνπο πγέηεο ηνπ λα ηελ πάξνπλ. Θα είλαη θαη ζα κείλεη 

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

 

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

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


