
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παράληλλα με την εθνική υπηκοότητα, αρχίζει να υλοποιείται και μία πλανητική υπηκοότητα. Ο 
κόσμος χρειάζεται ένα φόρουμ μέσω του οποίου η κοινή γνώμη μπορεί να υπερασπιστεί τα ζωτικά 
συμφέροντα του πλανήτη. Ένα τέτοιο φόρουμ μπορεί να είναι μια δεύτερη συνέλευση στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ, πέρα από τη Γενική Συνέλευση.
Jacques Attali.

Ως Γήινοι, δεν είμαστε ιδιοκτήτες της Γης. Είμαστε οι προσκεκλημένοι της. Βρισκόμαστε εδώ ως 
επισκέπτες, ως ταξιδιώτες. Είμαστε Γεωναύτες (από το αρχαίο ελληνικό «γαία» =Γη και 
«ναύτης»),Ταξιδιώτες της Γης. Εάν νιώθετε Γεωναύτης, αναλάβετε τη δέσμευση να ενεργείτε ως 
Φύλακας της Γης, να σέβεστε τον πλανήτη μας και να μην συμπεριφέρεστε ως κατακτητής ή 
εκμεταλλευτής. Αναλάβετε τη δέσμευση να βοηθήσετε ενεργά τη Γη και τους Γήινους να φθάσουν με 
συγκεκριμένο τρόπο υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Ο επιστημονικός 
κλάδος που συνδυάζει την εμπειρία έντονης συμβίωσης με τη Γη και την υλοποίηση των μέσων 
προκειμένου η Γη να γίνει ένας χώρος όπου επικρατεί αρμονία μπορεί επομένως να ονομαστεί 
Γεωναυτική.

Προτείνω την 22α Ιουνίου (06-22) ως ημερομηνία της Παγκόσμιας Ημέρας των Γεωναυτών, 
προς ανάμνηση του Γαλιλαίου . Πράγματι, στις 22 Ιουνίου 1633, ο ιταλός επιστήμων Γαλιλαίος 
Γαλιλέι, που ήταν τότε 70 ετών, κρίθηκε από την Αγία Έδρα, το δικαστικό σώμα της Ιεράς Εξέτασης. 
Ο πάπας Ουρβανός Η  ́τον υποχρέωσε να απαρνηθεί το ηλιοκεντρικό σύστημα του Κοπέρνικου, το 
έργο του οποίου μόλις είχε περιληφθεί στον κατάλογο των απαγορευμένων έργων που είχε 
καταρτίσει η Ιερά Εξέταση. Αφού απαρνήθηκε τις επιστημονικές του πεποιθήσεις και ιδίως το 
γεγονός ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, ο Γαλιλαίος μουρμούρισε «Και όμως γυρίζει...».  Η 
εκκλησία αποκατέστησε τη μνήμη του μόλις το 1992.

Εάν νιώθετε Γεωναύτης, σημειώστε την ημερομηνία αυτή στο ημερολόγιό σας. Την ημέρα εκείνη, 
αναλάβετε (ξανά) τη δέσμευσή σας έναντι της Γης και των Γήινων, καθώς και έναντι του εαυτού 
σας, να ενεργείτε ως Γεωναύτης. Εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία για να καλέσετε μερικούς φίλους και 
να υλοποιήσετε τις συγκεκριμένες δράσεις που θέλετε να αναλάβετε στο πλαίσιο της δέσμευσής 
σας. Και ακόμη και εάν, στις 22 του ερχόμενου Ιουνίου, εορτάσετε αυτή την ημέρα μόνος/η σας, 
γνωρίζετε ότι υπάρχουν σίγουρα πολλοί άλλοι Γεωναύτες που κάνουν το ίδιο όπως και εσείς, 
ταυτόχρονα με εσάς, σε άλλον βέβαια τόπο, αλλά πάντως στον ίδιο πλανήτη.

Αυτό που σας προτείνω επίσης να κάνετε την 22α Ιουνίου κάθε χρόνο, είναι να στείλετε μια 
επιστολή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Προτιμώ μια «χάρτινη» επιστολή, διότι έχει 
περισσότερο βάρος (τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά) σε σχέση με μια ηλεκτρονική επιστολή. 
Γράψτε, εάν θέλετε, στη μητρική σας γλώσσα, στα αγγλικά, στην εσπεράντο, στη γλώσσα που 
προτιμάτε...Κατά την άποψή μου, η επιστολή θα έπρεπε να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1 - Γιατί η ημερομηνία 22 Ιουνίου: ο Γαλιλαίος και η Παγκόσμια Ημέρα των Γεωναυτών.
2 - Τι είναι ένας Γεωναύτης: η συνείδηση του να είναι κανείς Γήινος και η δέσμευση έναντι της 

Γης.
3 - Τον εμπνευστή του σχεδίου: Pierre Catelin και το βιβλίο Καλώς ήρθατε στη Γη… (δεν 

πρόκειται τόσο για τη γνωστοποίηση της συμβολής μου, όσο, στο πλαίσιο της 
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«ανιχνευσιμότητας», για την δυνατότητα εντοπισμού της αρχής αυτής της 
πρωτοβουλίας).

4 - Ορισμένες ευχές που διατυπώνετε για τον πλανήτη Γη και για τους Γήινους: όχι 
περισσότερες από 3 ή 4, δίνοντας προτεραιότητα στους τομείς όπου ο ΟΗΕ μπορεί να 
ασκήσει επιρροή. Παραδείγματος χάριν:
- Η έκδοση ταυτότητας Πολίτη της Γης.
- Η χρήση της εσπεράντο κατά τη διάρκεια ορισμένων συνελεύσεων στο πλαίσιο του 

ΟΗΕ.
- Ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για την οικολογία στο οποίο οι Γήινοι θα συμμετέχουν 

άμεσα ως πολίτες.
- Η αντικατάσταση όλων των εθνικών στρατών με κυανόκρανους.
- Η προώθηση της ελεύθερης ενέργειας.
- Η πρόσβαση όλων των παιδιών του πλανήτη στην ασφάλεια και την εκπαίδευση.
- Η εναρμόνιση όλων των μονάδων μέτρησης, των διαφορετικών ωραρίων, των τεχνικών 

κανόνων κ.τλ…
- Mία δράση για την προώθηση της αύξησης του ΔΠΣ (Δείκτη Πλανητικής Συνείδησης).
- Ισοδυναμία ανδρών-γυναικών σε όλους τους τομείς.
- Προστασία και από κοινού εκμετάλλευση του νερού.
- Μεγάλη παγκόσμια εκστρατεία διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και /ή διαγενεακών 

συναντήσεων.
- Κτλ.…
Συνοδεύστε τα σημεία που αναφέρετε με τα προσωπικά σας σχόλια. Παραδείγματος 
χάριν:
- Θα ήθελα να υπάρχει ταυτότητα Πολίτη της Γης. Φυσικά δεν θα είχε καμία νομική 
ισχύ, αλλά θα είχε μεγάλη συμβολική αξία για τον κάτοχό της. Θα συμβόλιζε 
συγκεκριμένα την επιθυμία μου να θεωρούμαι Γήινος πέραν όλων των υφισταμένων 
συνόρων. Κάθε φορά που θα χρησιμοποιούσα την ταυτότητα ή το διαβατήριό μου, θα 
χρησιμοποιούσα ταυτόχρονα την ταυτότητά μου του Πολίτη της Γης. Μια άλλη 
πιθανότητα είναι οι χώρες μέλη του ΟΗΕ να χρησιμοποιούν, κατόπιν αιτήσεως ενός 
Πολίτη, το λογότυπο του ΟΗΕ στις ταυτότητες ή τα διαβατήρια.

Η πλειονότητα αυτών των επιθυμιών είναι προς το παρόν και για το άμεσο μέλλον 
μάλλον μη ρεαλιστικές και η πραγματοποίησή τους δεν εμπίπτει μόνο στην 
αρμοδιότητα του ΟΗΕ. Ωστόσο, εάν στις 22 Ιουνίου μιας συγκεκριμένης χρονιάς, ικανός 
αριθμός Γεωναυτών στείλει επιστολές, ο ΟΗΕ θα έχει το καθήκον, και μάλλον και την 
ευχαρίστηση, να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες στο κοινό, οι οποίες έτσι θα 
περιέλθουν και στη γνώση των κυβερνώντων κάθε χώρα της Γης και θα επηρεάσουν τον 
τρόπο συμπεριφοράς τους απέναντι στη Γη και στους κατοίκους της.

5 - Τη σύσταση να προωθήσει ο ΟΗΕ την ιδέα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των 
Γεωναυτών στις 22 Ιουνίου κάθε έτους.

6 - Τη δήλωση "Επιτρέπω την αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους αυτής της επιστολής  
καθώς και τη χρήση του ονόματός μου".

7 - Τα πλήρη στοιχεία και την υπογραφή σας.
8 - Εφόσον θεωρείτε χρήσιμη, για λόγους σαφήνειας και ανιχνευσιμότητας, την αναφορά των 

στοιχείων μου ως έχοντος την πρωτοβουλία γι΄αυτό το σχέδιο, είστε ελεύθεροι να τα 
περιλάβετε στην επιστολή σας:

Pierre Catelin
Avenue Camille Joset 15 • BE - 1040 Bruxelles (Βέλγιο)
pierre.catelin@imagine-aa.org

Απευθύνετε την επιστολή σας στη διεύθηνση:
United Nations
For the attention of the Secretary-General
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
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Επικολλήσατε γραμματόσημα της πρώτης κατηγορίας σε αυτή την επιστολή (Αεροπορικώς-Για 
ταχυμεταφορά) και ταχυδρομήστε την στις 22 Ιουνίου: το εγχείρημα θα έχει πολύ μεγαλύτερο 
αποτέλεσμα εάν όλες οι επιστολές φθάσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, για 
μεγαλύτερο αντίκτυπο, εάν είστε μέλος μιας ομάδας όλα τα μέλη της οποίας έχουν αποφασίσει να 
συμμετέχουν, μην συντάξετε μια επιστολή από κοινού, αλλά στείλτε ο καθένας την προσωπική του 
επιστολή. Ενδεχομένως, συγκεντρώστε όλες τις ατομικές επιστολές σε έναν φάκελο (εάν είστε 
μερικές δεκάδες, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο!).

Εάν επιθυμείτε να διαδώσετε αυτή την ιδέα, κάντε το φυσικά στον κύκλο των φίλων σας, αλλά 
και σε όλους τους γνωστούς σας πάνω στη Γη. Ενημερώστε τους για αυτή την πρωτοβουλία το 
συντομότερο δυνατό, ούτως ώστε να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να διαδώσουν την 
πληροφορία. Στις 22 του ερχόμενου Ιουνίου, όσο περισσότερες επιστολές καταφθάσουν από όλες 
τις γωνιές τις Γης, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα...

Οι πληροφορίες σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα των Γεωναυτών είναι διαθέσιμες σε πολλές 
γλώσσες και ενημερώνονται τακτικά στην ιστοσελίδα:

www.creaa.be > Les Activités > 06-22

Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να συμβάλλετε στη διάδοση και την επιτυχία αυτής της 
πρωτοβουλίας, μπορείτε να συνεισφέρετε οικονομικά στις δαπάνες που αυτή συνεπάγεται 
κάνοντας μια δωρεά (ακόμη και [πολύ] μικρή) στην Ένωση Imagine, που συντονίζει τις πρακτικές 
πτυχές του εγχειρήματος "06-22: Παγκόσμια Ημέρα των Γεωναυτών" (λεπτομέρειες κατωτέρω). 
Ευχαριστώ πολύ.

Για να ανακεφαλαιώσουμε τις πιθανές δράσεις στο πλαίσιο του εγχειρήματος 06-22, 
Παγκόσμια Ημέρα των Γεωναυτών της 22ας Ιουνίου:

- σημειώστε την ημερομηνία 22 Ιουνίου στο ημερολόγιό σας και, την ημέρα εκείνη, μόνος /η ή 
με μια ομάδα φίλων, εορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα των Γεωναυτών, μεταξύ άλλων 
απευθύνοντας επιστολή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών·

- ήδη από τώρα, μιλήστε γύρω σας για αυτή την πρωτοβουλία και ενημερώστε σχετικά όλους 
όσους γνωρίζετε σε ολόκληρο τον κόσμο·

- εάν επιθυμείτε να βοηθήσετε την ένωση Imagine να αντιμετωπίσει τα πρακτικά έξοδα αυτού 
του εγχειρήματος, ενισχύστε την οικονομικά.

Καλώς ήρθατε στη Γη…

Pierre Catelin.

(Απόσπασμα του βιβλίου Καλώς ήρθατε στη Γη… - Μικρό Εγχειρίδιο του πώς να Είμαστε  η 
Επανάσταση)
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