
ONE WORLD

Ένα όραμα για τηνειρήνη



The United

World
Government



Πρόλογος 

Πώς θέλουμε να ζούμε στο μέλλον; Είναι σε θέση οι σημερινοί 
πολιτικοί και το σημερινό οικονομικό σύστημα να λύσουν τα 
μελλοντικά προβλήματα των ανθρώπων;

Θα ήθελα να σάς παρουσιάσω εδώ το όραμά μου για την 
ειρήνη, την παγκόσμια συμβίωση, την παγκόσμια οικονομία, 
τον επισιτισμό και την ευτυχία στη Γη. Αυτό που θα σάς 
παρουσιάσω τώρα, θα αλλάξει εντελώς την παγκόσμια 
πολιτική και οικονομική δομή. 

Δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι οικολόγος ούτε κομουνιστής. 
Είμαι ένας μηχανολόγος μηχανικός και μικρομεσαίος 
επιχειρηματίας με διεθνή παραρτήματα.

Είμαι ανεξάρτητος και χρηματοδοτώ αυτήν την εκστρατεία με 
τα δικά μου ιδιόκτητα μέσα. 

Η βάση της ζωής μας, η Φύση, θα καταστραφεί στις επόμενες 
δεκαετίες λόγω της οικονομίας της αχαλίνωτης ανάπτυξης και 
απληστίας για τη δύναμη και το χρήμα. Η εποχή του 
υφιστάμενου οικονομικού συστήματος του μονοπωλιακού και 
τραπεζικού καπιταλισμού με στόχο το μέγιστο κέρδος 
πλησιάζει στο τέλος της.

Άνθρωποι αυτού του κόσμου, σάς καλώ να είστε ενωμένοι και 
να φροντίσετε ώστε να ληφθούν άμεσα αποτελεσματικά μέτρα 
κατά της καταστροφής της Φύσης και της κλιματικής αλλαγής. 
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Ας φροντίσουμε ώστε να τερματιστεί άμεσα η κατασπατάληση 
των πόρων για εξοπλισμούς.

Κατασπαταλούμε πόρους προκειμένου να σκοτώνουμε ο ένας 
τον άλλο. Με τα υπάρχοντα όπλα μπορούμε να εξαφανίζουμε 
τους εαυτούς μας πολλές φορές και να καταστρέψουμε τη Γη. 
Θέλουμε πράγματι κάτι τέτοιο; Πόσο ανόητοι είμαστε;

Ας φροντίσουμε ώστε το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η 
αρόσιμη γη, οι σημαντικές πρώτες ύλες και τα ύδατα να 
οργανωθούν και να κατανεμηθούν ως ιδιοκτησία της 
ανθρωπότητας με βάση παγκόσμιους κανόνες. Εάν δεν 
μπορεί να εξασφαλιστεί πλέον κανένα κέρδος από αυτούς 
τους βασικούς πόρους της ανθρωπότητας, τότε δεν θα 
υπάρχουν πλέον πόλεμοι για αυτούς. Ας φροντίσουμε ώστε 
να εξισωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στη Γη και κανείς να 
μην είναι πλέον αναγκασμένος να εγκαταλείψει την πατρίδα 
του. 

Ας φροντίσουμε ώστε οι πόροι να χρησιμοποιούνται για την 
έρευνα για την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, την οικολογική γεωργία, την υγεία μας ή την 
εκπαίδευση των παιδιών μας και να μην κατασπαταλούνται 
άσκοπα για στρατούς. 

Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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Τα παγκόσμια προβλήματα μπορούν να λυθούν μόνο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και με ειρηνικό τρόπο. Οι πόλεμοι 
εξυπηρετούν αποκλειστικά το κέρδος των εξοπλιστικών 
επιχειρήσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η βιολογική μηχανική, αυτοί οι 
κίνδυνοι και οι ελπίδες του μέλλοντος, πρέπει να ρυθμίζονται 
κανονιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης διαπολιτισμικής εργασίας μου 
σε διάφορες περιοχές της Γης έχω μάθει ότι οι άνθρωποι του 
κόσμου αποτελούν μια ενότητα και μπορούν να έχουν μια 
καλή ζωή στο μέλλον μόνο με τη συνεργασία και τον αμοιβαίο 
σεβασμό, καθώς και τη δίκαιη κατανομή των βασικών 
πόρων, όπως τα ύδατα, η γη και η ενέργεια. 

Επίσης έχω μάθει ότι δεν είναι δεδομένος για όλους τους 
ανθρώπους ο παγκόσμιος τρόπος σκέψης και πράξης ή η 
κατανόηση για ξένους και άγνωστους πολιτισμούς.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται πολύς χρόνος και βούληση για 
την αμοιβαία γνωριμία, την ανοικτή συμβίωση και κυρίως τον 
αμοιβαίο σεβασμό.
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Η ιδέα που θέλω να σάς παρουσιάσω εδώ, μοιάζει να είναι 
με την πρώτη ματιά ουτοπική, μη ρεαλιστική και ίσως 
απόλυτα ανεφάρμοστη ή αφελής.

Είναι όμως πράγματι έτσι; 

Είναι μια ιδέα, η οποία προβλέπει τον παγκόσμιο τρόπο 
σκέψης και την πολιτισμική ανταλλαγή, όπως ακριβώς την 
τοπική δράση και το σεβασμό των προσδοκιών του 
πολιτισμού των ανθρώπων στην πατρίδα τους.

Η δικαιοσύνη, η ανοχή και ο σεβασμός αποτελούν τις 
βάσεις για τη φιλία, τη συνεργασία και συνεπώς για ένα 
ειρηνικό και ευτυχισμένο μέλλον για εσάς και τα παιδιά σας 

Θέλω να μοιραστώ αυτήν την ιδέα μαζί σας και θέλω εσείς 
να καταθέσετε ίσως καλύτερες προτάσεις σχετικές με το 
πως οραματίζεστε το μέλλον της συμβίωσης σε αυτόν τον 
πλανήτη.

Χρειαζόμαστε νέα οράματα.

Μην σάς τρομάζουν οι συνετές αλλαγές που ωφελούν 
όλους τους ανθρώπους. Μην επιτρέπεται να σάς 
τρομάζουν να σάς χειραγωγούν διεφθαρμένοι πολιτικοί ή 
δισεκατομμυριούχοι! 
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infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!

Η ενωμένη παγκόσμια κυβέρνηση 

Τρόποι για την πραγματική παγκοσμιοποίηση 
και η κατακραυγή ενός αχαλίνωτου, 
αυτοκαταστρεφόμενου καπιταλισμού 

Η ιδέα της παγκόσμιας κυβέρνησης 

δεν είναι κάποια νέα ιδέα. Είναι τόσο παλιά όσο και η 
πολιτισμένη ανθρωπότητα και χρονολογείται από την εποχή 
των βασιλέων της Αιγύπτου. Και ο Δάντης και ο Immanuel 
Kant έχουν ήδη ασχοληθεί, μ.ά., με αυτήν.

«Γράφοντας το 1795, ο Immanuel Kant θεωρεί την παγκόσμια 
ιδιότητα του πολίτη ως αναγκαίο βήμα για την εδραίωση της 
παγκόσμιας ειρήνης»

Μόλις το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχουν το 
85% του παγκόσμιου πλούτου!

Η μάχη για τους πόρους του κόσμου είναι αυτή που 
εξελίσσεται σήμερα προς μια άκρως επιθετική κατεύθυνση. 
Πρόκειται για τον επαναπροσδιορισμό της πρωτοκαθεδρίας 
στον κόσμο και συνεπώς για την πρόσβαση στους πόρους 
της ενέργειας, των υδάτων, των πρώτων υλών, της γης.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την απληστία για τη δύναμη 
και το χρήμα
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Κανείς δεν φαίνεται να κατανοεί ότι στο τέλος όλοι θα είναι 
χαμένοι και ότι θα καταστρέψουμε την κοινωνία μας και τον 
πολιτισμό μας με τη σημερινή τους μορφή.

Τα σύγχρονα ρεύματα προσφύγων καθιστούν σαφές ότι οι 
άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να συγκρατηθούν από τείχη ή 
σύνορα. 

Βιώνουμε την αρχή μιας νέας μετανάστευσης λαών προς την 
Ευρώπη, μια ανάμειξη των εθνικοτήτων και συνεπώς μια 
ασυγκράτητη διαφοροποίηση της Ευρώπης και συνεπώς του 
κόσμου. 

Αιτία είναι η άκρως άδικη κατανομή της ισχύος και των πόρων 
του κόσμου, συνεπώς η μετατόπιση των βιοτικών πόρων των 
ανθρώπων στα χέρια μιας ομάδας λίγων μεμονωμένων 
ατόμων. 

Δισεκατομμύρια ανθρώπων ζουν υπό συνθήκες οικονομικής 
εξαθλίωσης, χωρίς καθαρό πόσιμο νερό και χωρίς πρόσβαση 
στους πόρους του κόσμου. 

Αυτούς τους πόρους εκμεταλλεύονται λίγα βιομηχανικά κράτη 
και τους κατασπαταλούν για το σύστημα του μέγιστου 
κέρδους. 
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leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.

Αν εξετάσει κανείς τις εξελίξεις των τελευταίων 10 ετών, θα 
διαπιστώσει ότι η διαφορά μεταξύ φτωχών και πλούσιων 
εθνών αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Εδώ δεν πρόκειται μόνο για την κατοχή ενεργειακών πόρων, 
όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή πρώτες ύλες, αλλά κυρίως 
και για την κερδοσκοπία με τους θεμελιώδεις βιοτικούς 
πόρους των ανθρώπων και την ιδιοκτησία των υδάτων και 
της γης και συνεπώς της καλλιέργειας τροφίμων. 

Η κερδοσκοπία με τα τρόφιμα και την αρόσιμη γη έχει 
εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές των τροφίμων στις φτωχές χώρες 
και θα έπρεπε να ποινικοποιηθεί άμεσα. 

Η τεράστια σημασία του χρήματος και η συνδεδεμένη με αυτό 
αχαλίνωτη ισχύς ιδιωτών, τραπεζών, κερδοσκοπικών 
κεφαλαίων, οίκων αξιολόγησης ή μεγάλων διεθνών ομίλων 
επιχειρήσεων, η απληστία των οποίων για ολοένα και 
περισσότερο χρήμα και μεγαλύτερη ισχύ θα οδηγήσει κάποια 
στιγμή τη συγκέντρωση των πόρων του κόσμου στα χέρια 
λίγων. 

Για αυτό πρέπει τώρα να διαμαρτυρηθούμε και από αυτό 
πρέπει να αμυνθούμε.

Μην επιτρέπετε στον Τύπο να σάς αποπροσανατολίζει 
με το θέμα των προσφύγων και της τρομοκρατίας.
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Αυτά αποτελούν απλώς τα μέσα για την απόκτηση 
μεγαλύτερου ελέγχου και μεγαλύτερης δύναμης επί του 
ατόμου που είστε εσείς και για την καλλιέργεια του 
φόβου. 

Είναι δύσκολο να διαδηλώνει ή να διαμαρτύρεται κανείς 
κατά του Αφανούς, του Δόλιου. Δεν έχετε κι εσείς 
αναρωτηθεί κάποια φορά ποιος βρίσκεται πίσω από την 
Black Rock ή άλλες τέτοιες υπερτράπεζες όπως η 
Goldman Sachs; 

Το οικονομικό σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά 
στην επίτευξη του μέγιστου κέρδους πρέπει να 
αντικατασταθεί από ένα σύστημα ιδιωτικής οικονομίας με 
κλίμα καινοτομίας και ευθύνης για το καλό των 
ανθρώπων.

Το χρήμα είναι ισχύς. Πρέπει να κατανέμουμε το χρήμα 
με δίκαιο τρόπο και να περιορίσουμε την κατοχή 
χρήματος και συνεπώς ισχύος των ατόμων. Το χρήμα 
πρέπει να λειτουργεί ως μέσο συσσώρευσης για υλικές 
αξίες και υπηρεσίες που πρέπει να ανταλλάσσονται με 
χρήμα. Το χρήμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
καταχρηστικά ως μέσο ισχύος. 
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Οι κύριες αιτίες των πολέμων είναι η κατάκτηση γης, 
ενέργειας, υδάτων (κατάκτηση βασικών πόρων) και συνεπώς 
ισχύος. 

Απίστευτα υψηλά χρηματικά ποσά (μέσα ισχύος) 
διοχετεύονται επί του παρόντος στους εξοπλισμούς, οι οποίοι 
αποσκοπούν τελικά στον πόλεμο, στην καταστροφή και στο 
σκοτωμό. Η ειρήνη μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο χωρίς όπλα. 
Αλλά: ο κόσμος αρματώνεται!! 

Με την αποσταθεροποίηση ολόκληρων περιοχών, οι 
άνθρωποι αναγκάζονται να επικεντρωθούν στην επιβίωση και 
δεν μπορούν να ασχολούνται με την καταπολέμηση του 
συστήματος που τους απειλεί. 

Είναι ίσως οι συστηματικές αποσταθεροποιήσεις και η 
καταστροφή της ζωής και των θεμελίων της ζωής (πόλεμοι) 
με την επακόλουθη σταθεροποίηση και βελτίωση των 
συνθηκών ζωής μέρος αυτού του συστήματος; 

Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο θεωρήθηκε ότι ο κόσμος είχε 
ακολουθήσει μια πορεία προς την παγκόσμια ειρήνη, την 
ειρήνη που ωστόσο δεν επιθυμούν καθόλου οι ισχυροί!;

Βιώνουμε στο πετσί μας πώς επιτυγχάνονται με την 
προπαγάνδα αποσταθεροποιήσεις ολόκληρων περιοχών και 
πώς οι Μεγάλες Δυνάμεις παρατάσσονται και πάλι η μια 
απέναντι της άλλης και ξεκινούν ξανά πολέμους μέσω 
αντιπροσώπων. 
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Τα οπλοστάσια αναπτύσσονται μαζικά ήδη εδώ και χρόνια. 
Όλοι εναντίον όλων. Η Δύση εναντίον της Ανατολής. Το 
Ισλάμ εναντίον του Χριστιανισμού. Οι Σουνίτες εναντίον των 
Σιιτών. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εναντίον της Ρωσίας και της 
Κίνας; Που οδηγεί αυτό;

Οδηγεί σε τεράστιες αποσταθεροποιήσεις. 

Γενικά ισχύει: Περισσότερα όπλα, περισσότεροι πόλεμοι. 
Περισσότεροι νεκροί, μεγαλύτερη εξαθλίωση. 

Τα περισσότερα όπλα δεν διασφαλίζουν μεγαλύτερη 
ασφάλεια. 

Πώς μπορεί να λειτουργήσει τον 21η αιώνα μια 
παγκόσμια κυβέρνηση και γιατί τα σημερινά 
προβλήματα του κόσμου μπορούν να επιλυθούν μόνο με 
μια κεντρική κυβέρνηση;

Πώς μπορεί να λειτουργήσει τον 21η αιώνα μια 
παγκόσμια κυβέρνηση και γιατί τα σημερινά 
προβλήματα του κόσμου μπορούν να επιλυθούν μόνο με 
μια κεντρική κυβέρνηση;

Η ενωμένη παγκόσμια κυβέρνηση πρέπει να θέσει τους 
εξής στόχους:
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1.1. την σταδιακή εξομοίωση του βιοτικού επιπέδου στη Γη.

2. τη σωστή κατανομή των βασικών πόρων της ανθρωπότητας,
όπως τα ύδατα, η γη, η ενέργεια

3. τον περιορισμό της δύναμης του χρήματος και την
απαγόρευση της κατασκευής, της διάδοσης και της χρήσης των 
πολεμικών όπλων. 

Αυτοί οι στόχοι είναι οι βασικοί στόχοι της παγκόσμιας 
κυβέρνησης και πρέπει να θεμελιωθούν σε ένα Σύνταγμα. 

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να τεθούν οι ενεργειακοί πόροι, 
τα ύδατα και η γη υπό την κεντρική διαχείριση της παγκόσμιας 
κυβέρνησης. 

Πρέπει να απαγορευτεί η επίτευξη ιδιωτικού κέρδους από 
αυτούς τους πόρους.
Αυτοί οι 3 βασικοί πόροι της ανθρωπότητας πρέπει να 
αποκλειστούν από την ιδιωτική ιδιοκτησία και να περιοριστεί η 
ιδιωτική ακίνητη περιουσία.

1. Ποιοι πρέπει να είναι οι ουσιαστικοί στόχοι της 
παγκόσμιας κυβέρνησης

a)1) Περιορισμός της δύναμης του χρήματος με τη θέσπιση 
ενός κεντρικού παγκόσμιου νομίσματος (W$), καθώς και την 
ίδρυση μιας κεντρικής Παγκόσμιας Τράπεζας.
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Εκκαθάριση όλων των υφιστάμενων νομισμάτων.

2) Παγκόσμιος έλεγχος μέσω της κατανομής των 3 βασικών
πόρων της γης, των υδάτων και της ενέργειας, καθώς και της 
σχετικής ίσης κατανομής των βασικών πόρων της 
ανθρωπότητας.

3) Ένα παγκοσμίως ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης
προσαρμοσμένο στις περιφερειακές διαφορές.

4) Κατάργηση των εθνικών κρατών και θέσπιση διοικητικών 
ζωνών στις οποίες θα κατοικούν εθνοτικά όμοιες εθνικές και 
γλωσσικές ομάδες.

5) Παγκόσμια θρησκευτική ελευθερία
 
6) Αυστηρός διαχωρισμός θρησκείας και κυβέρνησης

7) Ελεύθερη παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία με 
περιορισμό της δύναμης του χρήματος.

8) Παγκόσμια αγορά, αλλά προώθηση της περιφερειακής 
καλλιέργειας τροφίμων και της εγκατάστασης μονάδων 
παραγωγής σε επί του παρόντος υπανάπτυκτες περιοχές.
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To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of

9) Παγκόσμια ελεύθερη αγορά εργασίας και ελεύθερες
μετακινήσεις. Η ελευθερία μετακίνησης πρέπει να είναι κατ’ 
αρχάς περιορισμένη λόγω των οικονομικά πολύ μεγάλων 
διαφορών. 

10) Κατάργηση των στρατών και καταστροφή όλων των
υφιστάμενων οπλικών αποθεμάτων

11) Σύσταση παγκόσμιας ένοπλης αστυνομίας για των έλεγχο
συγκρούσεων και την τήρηση του Συντάγματος της 
παγκόσμιας κυβέρνησης.

12) Παγκοσμίως ενιαία φορολογική νομοθεσία 

13) Παγκοσμίως ενιαία νομοθεσία για το περιβάλλον και την 
πολιτική προστασία

14) Θέσπιση ενιαίας κεντρικής γλώσσας για την επικοινωνία 
των ανθρώπων μεταξύ τους και διατήρηση και καλλιέργεια 
των υφιστάμενων τοπικών γλωσσών.
 
15) Απαγόρευση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της 
διανομής πολεμικών όπλων που αποτρέπει σημαντικές 
πολεμικές συρράξεις μεγάλης κλίμακας.
 
16) Θέσπιση ελάχιστου και μέγιστου εισοδήματος και 
μέγιστης περιουσίας
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17) Το οικονομικό σύστημα είναι βασικά καπιταλιστικό με
περιορισμό του εισοδήματος και της περιουσίας. Επιτρέπεται 
ιδιωτική περιουσία ύψους έως 10.000.000 W$ και δεν μπορεί 
να κατασχεθεί.

18) Θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος υγείας

19) Εξίσωση των φύλων
 
20) Κατάργηση των υφιστάμενων κομματικών συστημάτων 

21) Οι επί του παρόντος ενεργοί πολιτικοί πρέπει να 
αποκλειστούν από την παγκόσμια κυβέρνηση λόγω των 
σχέσεών τους με το μονοπωλιακό και χρηματοοικονομικό 
κεφάλαιο.

2.Ιδέες για συγκεκριμένα βήματα της 
υλοποίησης: 

2.1. Θέσπιση Συντάγματος. (Σύνταγμα)

Το Σύνταγμα πρέπει να προκύψει από τις ελεύθερες 
θεμελιώδεις αρχές των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και να 
αποτελέσει τη βάση της νομοθεσίας. Η θέσπιση μιας 
παγκόσμιας δημοκρατίας και ενός εκλογικού νόμου δεν 
μπορούν να υλοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντ’ αυτού 
θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο Κοινοβούλιο, το οποίο 
συγκροτείται από εκπροσώπους των περιφερειακών 
διοικητικών ζωνών και λαμβάνει παγκόσμιες αποφάσεις κατά 
πλειοψηφία. 
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Αυτά τα Κοινοβούλια πρέπει να υπάρχουν επίσης στις 
διοικητικές ζώνες.
Ο έλεγχος της παγκόσμιας κυβέρνησης και των μελών της έχει 
άκρως επείγοντα χαρακτήρα και η επιτήρησή της είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Αυτήν την επιτήρηση πρέπει να αναλάβει το 
Κοινοβούλιο.

Η κατάρτιση του Συντάγματος πρέπει να πραγματοποιηθεί από 
ένα ευρύ στρώμα διανοουμένων του πληθυσμού όλων των 
μελλοντικών περιφερειακών διοικητικών ζωνών. 

Οι επί του παρόντος ενεργοί πολιτικοί πρέπει να αποκλειστούν 
από την κατάρτιση του Συντάγματος λόγω της στενής τους 
σχέσης με την οικονομική ολιγαρχία.
 
Η κατάρτιση του Συντάγματος πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
συμμετοχή μελών διαφόρων επαγγελματικών ομάδων από 
ολόκληρο τον κόσμο, όπως δασκάλων, νομικών, τεχνικών, 
οικονομολόγων με διεθνή εμπειρία, ιατρών που συμπορεύονται 
με τους βασικούς τους σκοπούς και τους στόχους της 
παγκόσμιας κυβέρνησης. Και οι σημερινοί θρησκευτικοί ηγέτες 
από όλες τις περιοχές του κόσμου είναι προσκεκλημένοι για το 
σκοπό αυτό.
Το διάστημα μετάβασης από τη σημερινή παγκόσμια τάξη, η 
οποία αποτελείται από επιμέρους έθνη και για τη θέσπιση νέων 
δομών πρέπει να είναι το συντομότερο δυνατό και η μετάβαση 
πρέπει να είναι αποτελεσματική. 
Για το σκοπό αυτό πρέπει να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο και η νομική βάση που πρέπει να υλοποιηθούν με 
συνέπεια.
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2.2 Νόμος για την άμεση παύση της παραγωγής όπλων 
και την καταστροφή όλων των πολεμικών όπλων

Τα πολεμικά όπλα και η χρήση τους αποτελούν επί του 
παρόντος τη μέγιστη εν δυνάμει απειλή για τον πολιτισμό μας 
και χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ισχύος και τη 
διεύρυνσή της. Ωστόσο, για το λόγο αυτό αποτελεί τη μέγιστη 
πρόκληση, αλλά και ένα από τα κύρια καθήκοντα της 
παγκόσμιας κυβέρνησης να εξουδετερώσει τα υφιστάμενα 
οπλικά αποθέματα και να ωθήσει τους σημερινούς κατόχους 
τους στην απόρριψη και στην καταστροφή των όπλων τους. 
Η παγκόσμια κυβέρνηση πρέπει να έχει τον έλεγχο όλων των 
όπλων. Αυτά τα όπλα πρέπει να καταστούν ακίνδυνα εντός 
ενός χρονικού διαστήματος 1 έτους. Η παραγωγή και η 
διάθεση πολεμικών όπλων ποινικοποιείται σε κάθε 
περίπτωση. 

2.3 Νόμος για την παγκόσμια ίση κατανομή των 3 
βασικών πόρων

Πρέπει να απαγορευτεί η ιδιωτική ιδιοκτησία των βασικών 
πόρων των υδάτων και της ενέργειας και να περιοριστεί η 
ιδιοκτησία γης. Επιτρέπεται μίσθωση αρόσιμης γης, αλλά 
πρέπει να επιτρέπεται αποκλειστικά για την καλλιέργεια 
τροφίμων και για τη ζωική παραγωγή. 
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

Τα τρόφιμα που παράγονται από ιδιώτες σε μισθωνόμενες 
εκτάσεις μπορούν να πωλούνται με κέρδος, αλλά η γη δεν 
μπορεί να περιέλθει σε ιδιωτική ιδιοκτησία. 

Πρέπει να απαγορευθεί η ιδιωτική ιδιοκτησία πηγών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Με την πώληση ενέργειας 
(άνθρακας, πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο) δεν επιτρέπεται να προκύπτει κέρδος. Τυχόν 
κέρδη πρέπει να επενδύονται στην κατασκευή και στον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής ή σε 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Η επιτρεπόμενη ιδιωτική ιδιοκτησία γης πρέπει να 
περιορίζεται το πολύ σε 5.000 m2 ανά άτομο. 
Η πέραν αυτής ιδιοκτησία γης απαλλοτριώνεται, μπορεί όμως 
να μισθώνεται στους προηγούμενους ιδιοκτήτες, εφόσον 
αυτοί τη χρησιμοποιούν και την καλλιεργούν ως γεωργικές ή 
δασικές εκτάσεις.

Τα ύδατα αποκλείονται ως ιδιωτική ιδιοκτησία. Τα κέρδη από 
την παραγωγή και την πώληση πόσιμου νερού πρέπει να 
επενδύονται άμεσα σε τεχνολογία επεξεργασίας και 
παγκόσμια δίκτυα ύδρευσης.
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2.4 Νόμος για τη διατήρηση του περιβάλλοντος

Η παγκόσμια κυβέρνηση πρέπει να θεσπίσει μια κεντρική 
υπηρεσία περιβάλλοντος, η οποία θα αναλύσει την 
κατάσταση της καταστροφής του περιβάλλοντος, π.χ., από 
την πυρηνική και τη γενετική τεχνολογία, την εξόρυξη 
πετρελαίου και πρώτων υλών, την κλιματική αλλαγή κλπ. 
Κατόπιν αυτού πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αναστολή 
και την απαγόρευση αυτών των περιβαλλοντικών 
καταστροφών. Η γενετικά τροποποιημένη τροφή με σπόρους 
και γενετικά τροποποιημένα εντομοκτόνα εγκυμονούν είναι 
ανυπολόγιστο κίνδυνο όσον αφορά στη μεταλλαξιογένεση σε 
απροσδιόριστους νέους οργανισμούς.
Η παγκόσμια κυβέρνηση πρέπει να διακόψει τη λειτουργία 
των παραγωγούς τέτοιων προϊόντων και να κλείσει τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής.
Για τους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής  ενέργειας πρέπει 
να διεξαχθεί ανάλυση κινδύνων και  να ληφθούν μέτρα. 
Πρέπει να προωθηθούν μαζικά οι επενδύσεις σε εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 
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2.5 Νόμος για τη θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος 
εκπαίδευσης 

Βάση για την προσαρμογή του παγκόσμιου βιοτικού επιπέδου 
αποτελεί ένα περιφερειακά προσαρμοσμένο και κεντρικά 
ελεγχόμενο σύστημα εκπαίδευσης, καθώς και η κατασκευή 
σχολείων και πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Βάση αυτού του συστήματος εκπαίδευσης θα πρέπει να 
αποτελέσει το επί του παρόντος αποτελεσματικότερο και 
καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί το φινλανδικό ή το γερμανικό σύστημα. Τα 
προγράμματα διδασκαλίας για μαθήματα φυσικών επιστημών 
και της κεντρικής γλώσσας (μαθηματικά, φυσική, χημεία, 
βιολογία, αγγλικά,) πρέπει να καταρτίζονται κεντρικά. Άλλα 
μαθήματα μπορούν να επιλέγονται από τις περιφερειακές 
κυβερνήσεις Για την αποφοίτηση πρέπει να πληρούνται 
παγκοσμίως ενιαία πρότυπα.
 
Για το μάθημα των θρησκευτικών σε συνδυασμό με τη 
διδασκαλία αξιών είναι υπεύθυνες οι θρησκευτικές κοινότητες. 
Πρέπει να δίδεται έμφαση στη διδασκαλία των βασικών αρχών 
όλων των θρησκευμάτων σε όλους τους ανθρώπους. 

Καθένας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη θρησκεία 
του ή κατά πόσον θέλει να προσχωρήσει σε κάποια θρησκεία. 
Κανείς δεν επιτρέπεται να ανήκει σε κάποια θρησκεία εκ γενετής.
Η εκπαίδευση νέου εκπαιδευτικού προσωπικού και η αποστολή 
δασκάλων στις επί του παρόντος υπανάπτυκτες από την άποψη 
της εκπαίδευσης και των δομών περιοχές είναι εξαιρετικής 
σημασίας. Η εκπαίδευση εκπαιδευτικού και ειδικευμένου 
προσωπικού κατά το πρότυπο της Γερμανίας, της Αυστρίας ή 
της Ελβετίας πρέπει να ενταθεί.
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Η εκπαίδευση και η θρησκεία πρέπει να διαχωρίζονται 
αυστηρά. Es sind weltweit internationale Universitäten zu 
bauen. 

Η παγκόσμια βάση του συστήματος εκπαίδευσης πρέπει να 
είναι η βουδιστική διδαχή της ορθής νοοτροπίας και της ορθής 
σκέψης. (Μάθημα ΗΘΙΚΗΣ)
Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να κατανοούν ότι το νόημα της 
ζωής συνίσταται στη βίωση της ευτυχίας.
 
Και ότι μπορούν να βιώνουν την ευτυχία μόνο όταν κανείς 
παρέχει σε άλλους ανθρώπους από το δικό του πλούτο και ότι 
η κακεντρέχεια, η απληστία και ο φθόνος οδηγούν στη 
δυστυχία. 

Η υπευθυνότητα, η ευτυχία και η σκέψη πρέπει να θεσπιστούν 
ως σχολικό μάθημα.
Τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών, η ισότητα του 
χρώματος και των θρησκευμάτων πρέπει να αποτελούν 
κεντρικό στοιχεία της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και πρέπει να 
χρηματοδοτείται από τους φόρους. 
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

2.6 Νόμος για την κατάργηση των επί του παρόντος 
υφιστάμενων εθνοτήτων και κρατικών συνόρων και τη 
θέσπιση περιφερειακών διοικητικών περιοχών

Βάση για τη θέσπιση παγκόσμιων κεντρικών δομών και 
νόμων αποτελεί η σταδιακή κατάργηση των εθνικών κρατών. 
Η μετάβαση του κόσμου στις περιφερειακές κύριες διοικητικές 
ζώνες θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ηπειρωτικό 
επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κόσμος θα μπορούσε να 
χωριστεί σε οκτώ κύριες διοικητικές ζώνες. 

Α) Ευρώπη
Β) Βόρεια Αφρική και Αραβία Γ) Βόρεια Ασία
Δ) Νότια Ασία
Ε) Κεντρική Ασία
ΣΤ) Βόρεια Αμερική
Ζ) Νότια Αμερική
Η) Αφρική

Οι ενταγμένες στις κύριες διοικητικές ζώνες περιφερειακές 
δευτερεύουσες και κατώτερες διοικητικές ζώνες θα πρέπει 
τότε να διοικούνται κατά έθνη και γλωσσικές περιοχές. 

2.7 Νόμος για τα εισοδήματα και την ιδιοκτησία

Προκειμένου να διασφαλιστεί παγκοσμίως ένα ισορροπημένο 
βιοτικό επίπεδο και να περιοριστεί η δύναμη του χρήματος, 
πρέπει να οριστούν και να θεσπιστούν το ελάχιστο και το 
μέγιστο εισόδημα (κατά περιφέρεια και εργασία).
Το αυτό ισχύει για τη μέγιστη ιδιοκτησία.
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Συνιστώνται τα παρακάτω ιδιωτικά εισοδήματα: Το ελάχιστο 
εισόδημα για εργασία 48 ωρών θα πρέπει να ανέρχεται 
ετησίως σε 6.000 W$.
Το μέγιστο εισόδημα ενός ιδιώτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 500.000 $ ετησίως.
Η ιδιοκτησία ενός ιδιώτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατ. 
W$. 

Λόγω του γεγονότος ότι τα εισοδήματα χρησιμοποιούνται 
ουσιαστικά στην πραγματική οικονομία και δρομολογείται η 
παγκόσμια ανάπτυξη του κόσμου, η παγκόσμια συνολική 
οικονομία θα γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη 
πρέπει να συμβαδίζει με την οικολογία.
Πρέπει να απαγορευτεί κάθε είδους κερδοσκοπία.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, κάθε άτομο έχει 
δικαίωμα σε τουλάχιστον 20 ώρες αμοιβόμενης εργασίας σε 
εβδομαδιαία βάση. Για αυτήν την εργασία πρέπει να 
καταβάλλεται η ελάχιστη αμοιβή. 
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The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

Κοινωνικές παροχές επιτρέπονται μόνο για τα άτομα, τα 
οποία δεν μπορούν να εργαστούν για λόγους υγείας ή 
αναπηρίας. Αυτό το δικαίωμα ισχύει γενικά και για τα δύο 
φύλα. 

Το καθαρό εισόδημα (κέρδη) των εταιρειών θα πρέπει να 
εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων εργασίας και να μην 
υπερβαίνει τα 70.000 W$ ανά συνεργάτη πλήρους 
απασχόλησης και έτος.

Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί συγκεκριμένο εισόδημα ανά 
θέση εργασίας.

Οι εταιρείες επιτρέπεται να καταγράφουν μέγιστα κέρδη. 
Το μέγεθος της εταιρείας σε μια μονάδα δεν επιτρέπεται 
ωστόσο να υπερβαίνει τον αριθμό των 4.000 συνεργατών ή 
το καθαρό κέρδος των 280 εκατ. W$. Οι μονάδες πρέπει να 
βρίσκονται σε διαφορετικές διοικητικές ζώνες.
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Για τους ιδιοκτήτες εταιρειών με προσωπική και συνεπώς 
ιδιαίτερη ευθύνη για την εταιρεία υπάρχει μέγιστη περιουσία 
50.000.000 W$. (Ακίνητη περιουσία, μετρητά κλπ.) Για μη 
ιδιοκτήτες εταιρειών προτείνεται μέγιστη περιουσία 
10.000.000 W$.
Ως εταιρείες επιτρέπεται να ιδρύονται αποκλειστικά 
κεφαλαιουχικές εταιρείες. Οι συνεργάτες έχουν το δικαίωμα 
απόκτηση συμμετοχών στην εταιρεία ή εξόφλησης ενός 
μέρους του μισθού τους σε μετοχές της εταιρείας.

2.8 Έλεγχος γεννήσεων και επιβράδυνση της αύξησης 
του πληθυσμού

Θεωρείται ως δεδομένο ότι χάρη στην εκπαίδευση, στην 
ενημέρωση και στο αυξημένο εισόδημα θα μειωθεί 
μεσοπρόθεσμα δραστικά το ποσοστό γεννήσεων στις επί του 
παρόντος φτωχές περιοχές του κόσμου. Κατά την άποψη της 
παγκόσμιας κυβέρνησης δεν απαιτείται κανένας νόμος για τον 
έλεγχο των γεννήσεων. Στα σχολεία πρέπει να παρέχεται 
αυξημένη σεξουαλική ενημέρωση που θα αποτελέσει μέρος 
του κεντρικού συστήματος εκπαίδευσης. 
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

2.9 Εξίσωση των φύλων 

Η εξίσωση των φύλων αποτελεί βασική αρχή της παγκόσμιας 
κυβέρνησης. 
Αυτή η βασική αρχή πρέπει να θεμελιωθεί στο Σύνταγμα της 
παγκόσμιας κυβέρνησης.
Γενικά πρέπει να διαμορφωθεί σε ενιαία βάση η αμοιβή 
ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες έχουν το ίδιο δικαίωμα 
στην εργασία όπως και οι άνδρες. Πρέπει να θεσπιστούν 
αμοιβόμενα διαστήματα για την κύηση και την εκπαίδευση και 
να δημιουργηθούν παιδικοί σταθμοί. Επειδή οι παιδικοί 
σταθμοί πρέπει να θεωρούνται ως βάση της εκπαίδευσης για 
το μεταγενέστερο σύστημα εκπαίδευσης, πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τους φόρους.

2.10 Νόμος για το φορολογητέο χαρακτήρα εισοδημάτων 
και ιδιοκτησίας

Τα ιδιωτικά εισοδήματα μέγιστου ύψους έως 500.000 W$ 
ετησίως είναι αφορολόγητα. Το αυτό ισχύει για τη μέγιστη 
ιδιοκτησία. 
Ωστόσο, συνιστάται ένας ενιαίος φόρος προστιθέμενης αξίας 
ύψους 30%. Για τα τρόφιμα, τα ύδατα και την ενέργεια, ο 
φόρος προστιθέμενης αξίας ανέρχεται μόνο στο 15%. Έτσι 
διασφαλίζεται ότι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές θα πληρώνουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό σε φόρους. 
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Οι τιμές μπορούν να διαμορφώνονται ελεύθερα με βάση τις 
αρχές της αγοράς.
 
Για τις εταιρείες ισχύει φόρος προστιθέμενης αξίας ύψους 
15%. Από αυτό το ποσό, η παγκόσμια κυβέρνηση εισπράττει 
5%, η διοικητική ζώνη 5% και η επαρχία 5%.
Σε καθορισμένες περιοχές ανάπτυξης μπορούν να 
παρέχονται φορολογικά οφέλη. Απαγορεύεται η επιβολή 
πρόσθετων φόρων. Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων 
επιχορηγήσεων ή φορολογικών οφελών.
Πρέπει να θεσπιστεί μια παγκόσμια δημοσιονομική 
εξισορρόπηση, η οποία κατανέμει τα μέσα της κεντρικής 
παγκόσμιας κυβέρνησης με διαφάνεια. 

2.11 Νόμος για τη θέσπιση ενός κεντρικού παγκόσμιου 
νομίσματος και την ίδρυση μιας κεντρικής Παγκόσμιας 
Τράπεζας που θα κατανέμει αυτά τα κονδύλια. 

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της παγκόσμιας 
κυβέρνησης αποτελεί ο περιορισμός της δύναμης του 
χρήματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να θεσπιστεί το 
Παγκόσμιο Δολάριο (W$) και να καταργηθούν όλα τα μέχρι 
σήμερα ισχύοντα νομίσματα. Προκειμένου να διασφαλιστεί το 
οικονομικό κύκλωμα μετά την κατάργηση των υπαρχόντων 
νομισμάτων πρέπει να θεσπιστούν ισοτιμίες ανταλλαγής για 
περιουσίες. 
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The World Dollar (W$) is created by a central World Bank
and equals in value the current US Dollar. This means
current cash reserves can still be used for payments at
current exchange rates until the World Bank has printed
enough new cash. All prices are to be given in W$.

Every citizen of Earth aged 16 or older has the right to have
an account with an associated globally valid payment card
similar to today›s credit cards. Children under 16 get an
account with their parents.

A centralized payment system similar to that of credit cards
must be established.

Every destitute citizen of Earth over 16 receives a starting
capital of W$1,000 on their payment card. Destitute parents
receive a one-time payment of W$ 500 for each child.

This seed money may only be used for food, housing and
education. Parents receive a starting capital of W$500 for
every child under 16.

Current incomes shall continue to be paid as before, within
the limits of the above defined minimum and maximum
wages.

Οι πιστώσεις έναντι των υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων πρέπει να διαγραφούν.
Τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να κλείσουν. 
Οι κρατικές και ημικρατικές τράπεζες μεταβιβάζονται στην 
ιδιοκτησία της παγκόσμιας κυβέρνησης.
Το ύψος της ανταλλαγής μετά τη μετατροπή του νομίσματος 
εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιουσία των 
ατόμων ή των εταιρειών. 

Το Παγκόσμιο Δολάριο (W$) εκδίδεται από μια κεντρική 
Παγκόσμια Τράπεζα και προσανατολίζεται σε αναλογία 1: 1 
στην τιμή του σημερινού δολαρίου ΗΠΑ. Συνεπώς, τα 
υφιστάμενα μετρητά μπορούν να εξακολουθήσουν να 
χρησιμοποιούνται με τις ίδιες ισοτιμίες ανταλλαγής για 
πληρωμές μέχρι να τυπώσει επαρκή χαρτονομίσματα η 
Παγκόσμια Τράπεζα. Όλες οι τιμές πρέπει να αναγράφονται 
σε W$.
 
Κάθε πολίτης της Γης από την ηλικία των 16 ετών έχει 
δικαίωμα να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό. Για αυτόν το 
λογαριασμό του χορηγείται μια παγκοσμίως ισχύουσα κάρτα 
πληρωμών όπως οι σημερινές πιστωτικές κάρτες. Σε παιδιά 
ηλικίας κάτω των 16 ετών παρέχεται λογαριασμός με τους 
γονείς τους.
 
Για το σκοπό αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα κεντρικό σύστημα 
πληρωμών παρόμοιο με εκείνο των πιστωτικών καρτών. 
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Σε κάθε άπορο πολίτη της Γης ηλικίας άνω των 16 ετών 
χορηγείται κεφάλαιο εκκίνησης 1.000 W$ στην κάρτα του. Σε 
άπορους γονείς χορηγούνται για κάθε παιδί ηλικίας έως 16 
ετών 500 W$ εφάπαξ.

Αυτό το κεφάλαιο εκκίνησης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τρόφιμα, κατοικία και εκπαίδευση. Στους 
γονείς χορηγούνται για κάθε παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών 
κεφάλαιο εκκίνησης 500 W$.
Τα μέχρι τούδε εισοδήματα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
καταβάλλονται σε αναλογία 1: 1. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια.

Οι επί του παρόντος υφιστάμενες τράπεζες πρέπει να 
κλείσουν ή μεταβιβάζονται στην ιδιοκτησία της παγκόσμιας 
τράπεζας. 

2.12 Νόμος για τη θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος 
υγείας

Στόχος της παγκόσμιας κυβέρνησης είναι η θέσπιση ενός 
ενιαίου, κεντρικού συστήματος υγείας. Κάθε πολίτης πρέπει να 
συνάψει ασφάλεια υγείας. Τα κέρδη που καταγράφονται από 
την παραγωγή φαρμάκων πρέπει να φορολογούνται με 
ποσοστό 50%. Αυτά τα φορολογικά έσοδα πρέπει να 
επενδύονται στην έρευνα.
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Today's social structures are mostly capitalist and / or feudal.
Serfdom and slavery are still common in feudal structures in
Africa, the Middle East and actually in the entire Orient.

The more societies develop towards capitalist production, the
greater the value added and consequently the individual
income.

Capitalist society (i.e. the private ownership of the means of
production) brings prosperity if it's wealth is distributed fairly.

Considering all previous social orders, from feudalism to
socialism and communism, capitalism and capitalist
production have proven the social order that has generated
the most wealth in industrialized nations.

Limited private ownership of the means of production
and competition are the basis for the development of
society.

One can conclude from this that in order to achieve healthy
development, a society not only needs competition, but must
also create an incentive for continuously improving and
developing the living standard of the people and the
satisfaction of their needs.

Πρέπει να προάγονται εξίσου τόσο η χαρακτηριζόμενη 
σήμερα ως παραδοσιακή ιατρική όσο και η εναλλακτική ή 
φυσική ιατρική.
Πρέπει να θεσπιστεί μια παγκοσμίως ισχύουσα ασφάλιση 
συνταξιοδότησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Το οικονομικό σύστημα του κόσμου υπό μια 
κεντρική παγκόσμια κυβέρνηση

Γιατί πρέπει η παγκόσμια κυβέρνηση να αποδεχτεί και 
να επιβάλλει ένα μετριοπαθές και οικολογικά 
προσανατολισμένο καπιταλιστικό κοινωνικό σύστημα 
ως παγκόσμιο βασικό σύστημα;

Σήμερα, οι επαγγελματικές δομές είναι παγκοσμίως συνήθως 
καπιταλιστικές και/ή φεουδαλιστικές. Η δουλοπαροικία και η 
δουλεία εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά διαδεδομένες σε 
φεουδαλιστικές δομές στην Αφρική, στη Μέση και στην Εγγύς 
Ανατολή, ουσιαστικά σε ολόκληρη την Ανατολή. 

Στις αποκαλούμενες αναδυόμενες χώρες όπως η Κίνα, η 
Ινδία, η Βραζιλία και η Ρωσία, συναντάμε μια μικτή κοινωνία 
αποτελούμενη από καπιταλιστές (ιδιοκτήτες των μέσων 
παραγωγής) και εργαζόμενους στο εργοστάσιο, καθώς και 
φεουδαρχικές ή γεωργικές δομές.
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Όσο η κοινωνία αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο προς 
την παραγωγική κοινωνία, τόσο περισσότερο αυξάνεται η 
προστιθέμενη αξία και το εισόδημα των ατόμων.
Η καπιταλιστική κοινωνία (η ιδιωτική κατοχή μέσων 
παραγωγής) θα οδηγήσει με τη δίκαια κατανομή της 
προστιθέμενης αξίας σε μια ευημερούσα κοινωνία.

Εάν εξετάσει κανείς όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά κοινωνικά 
συστήματα από τον φεουδαλισμό έως το σοσιαλισμό ή τον 
κομουνισμό, ο καπιταλισμός ως παραγωγική κοινωνία είναι 
το κοινωνικό σύστημα που έχει εξασφαλίσει τη μέγιστη 
ευημερία στα βιομηχανικά έθνη.

Η περιορισμένη ιδιωτική κατοχή μέσων παραγωγής και ο 
ανταγωνισμός αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της 
κοινωνίας 

Από αυτό μπορεί κανείς να συνάγει ότι για να αναπτυχθεί η 
κοινωνία, δεν χρειάζεται μόνο τον ανταγωνισμό, αλλά πρέπει 
να δημιουργήσει το κίνητρο ότι το βιοτικό επίπεδο των 
ανθρώπων και
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η ικανοποίηση των μαζών θα πρέπει να βελτιώνονται και να 
διαφοροποιούνται συνεχώς.
 
Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιβραδυνθεί και πρέπει 
να συνδυαστεί με μείωση της κατανάλωσης των πόρων. Για 
το λόγο αυτό πρέπει να καταρτιστούν σε αυτόν τον τομέα 
ειδικά ερευνητικά προγράμματα από την παγκόσμια 
κυβέρνηση. 

Η παγκόσμια κυβέρνηση πρέπει να εγκαθιδρύσει ένα 
κοινωνικό σύστημα με οικολογικό χαρακτήρα και χαρακτήρα 
ιδιωτικής οικονομίας ως βάση της κοινωνίας.
 
Αυτό το χαρακτήρα ιδιωτικής οικονομίας κοινωνικό σύστημα 
πρέπει χαλιναγωγείται με τον περιορισμό της περιουσίας και 
του χρήματος στα χέρια των ατόμων. Πρέπει να περιοριστεί η 
δύναμη στα χέρια ατόμων. Η αύξηση της ευημερίας των 
φτωχών περιοχών εξασφαλίζεται με την εκπαίδευση και την 
επένδυση σε έργα περιβάλλοντος, ενέργειας και 
συγκοινωνιών.

Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να έχουν επιτυχίες που δεν 
συνδέονται πάντοτε με το χρήμα.
Πρέπει να επιδιωχθεί ένα κλίμα παγκόσμιας αλληλεγγύης και 
ενότητας που θα αντικαταστήσει το σημερινό κλίμα της 
κακεντρέχειας και του φθόνου. 
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Για την αποκατάσταση των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων πρέπει να προαχθεί οπωσδήποτε ο παγκόσμιος 
εκβιομηχανισμός για τη δημιουργία ποιοτικότερων θέσεων 
εργασίας και την παροχή κινήτρων για περισσότερη 
εκπαίδευση.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της 
Παγκόσμιας Κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα 
βιομηχανικά στις σημερινές υποανάπτυκτες και 
φεουδαρχικές περιοχές της Ασίας και της Αφρικής και της 
Νότιας Αμερικής.

Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι με υψηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης πρέπει να συμβάλλουν στον εκβιομηχανισμό 
των σημερινών βιομηχανικά υπανάπτυκτων περιοχών της 
Γης. Οι βιομηχανικές δυνατότητες στις σημερινές 
βιομηχανικές χώρες δεν θα αυξηθούν, αλλά αντ’ αυτού θα 
ενισχυθούν στις σήμερα υπανάπτυκτες 

περιοχές. Στόχος πρέπει να είναι η τοπική παραγωγή και 
διάθεση στην αγορά προϊόντων και τροφίμων.

ONE WORLD

34



Είναι τα πάντα μόνο ουτοπία ή ίσως μια νέα ιδέα;

Πολλοί μπορούν ενδεχομένως να προειδοποιήσουν για τον 
κίνδυνο της εγκαθίδρυσης ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο, 
όταν το διαχειρίζονται τα λάθος άτομα, θα εξελιχθεί σε μια 
παγκόσμια δικτατορία.

Φυσικά και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και για το λόγο αυτό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό,
η βάση της παγκόσμιας κυβέρνησης να είναι ένα ισχυρό 
Σύνταγμα. Σε αυτό το Σύνταγμα πρέπει να υπόκεινται 
όλοι, όσοι είναι υπεύθυνοι σε κεντρικό ή περιφερειακό 
επίπεδο για την υλοποίηση των στόχων της παγκόσμιας 
κυβέρνησης.

Μια ισχυρή αρχή προστασίας του Συντάγματος και ένα 
Συνταγματικό Δικαστήριο πρέπει να μεριμνούν για την 
εφαρμογή των νόμων αυτού του Συντάγματος. 

ONE WORLD

35



ONE WORLD

36

Ελπίζω να σας προκαλέσει το ενδιαφέρον και να 
περιμένετε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Στείλτε τις ιδέες και τις προτάσεις σας στο 

future@1world.earth.

Περιμένω την απάντησή σας!

by Klaus Ertmer 
2015



I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015
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Δομή μιας παγκόσμιας 
κυβερνητικής οργάνωσης

Οι λαοί αυτού του κόσμου πρέπει να 
καθοδηγούνται από επαγγελματίες και όχι από 
ανίκανους και πεινασμένους πολιτικούς



Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΑΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ 
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝ
ΩΜΟΝΑΣ 
ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΤΙΚΕΣ 
ΖΩΝΕΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

έως 2 δισεκατομμύρια
κατοίκους

έως 100 εκατομμύρια
κατοίκους

έως 1 εκατομμύριο 
κατοίκους

Ομάδες 
εμπειρογνωμόνω
ν για παγκόσμιες 

αποφάσεις

Ομάδες 
εμπειρογνωμόνω
ν για παγκόσμιες 
αποφάσεις στις 

διοικητικές ζώνες

Κοινοβούλιο / 
δημοψηφίσματα

Κοινοβούλιο / 
δημοψηφίσματα 

για τοπικές 
αποφάσεις
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ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Africa

South
East Asia
Australia

Βόρεια 
Αμερική 

Νοτια
Αμερική

Ευρώπη

Βόρεια ΑσίαΒόρεια Αφρική
+ Αραβία

Αφρική

Νοτια
Ασια

Μέση
Ασία
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THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia

1) Ομάδα εμπειρογνωμόνων

• Τα μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων πρέπει να είναι 
τα κορυφαία
ειδικούς στον τομέα τους και πρέπει ήδη να έχουν διεθνή 
εμπειρία

• Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να συνεργάζονται στενά με τα 
υπουργεία

• Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να εκλέγονται πρόσφατα ή να 
επανεξετάζονται σε γραφεία ανά τριετία.

• Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να θέτουν επακριβή 
ερωτήματα απευθείας στους εμπειρογνώμονες
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΕΔΙΑ

Νερό και
ενέργεια (40) Δικαιοσύνη (40)

Αστυνομία και
ασφάλεια (40) Μέσα (40)

Ιατρική (40) Πολιτική άμυνα (20)

Χρηματοοικονομικές και
τραπεζικές υπηρεσίες (40) Γεωργία (20)

Οικονομία (40) Βιομηχανία (40)

Κατασκευές (40) Δασοκομία (20)

Πολιτισμός και 
αθλητισμός (20) Φορολογία (20)

Ευτυχία (10) Εκπαίδευση (40)

Προστασία του περιβάλλοντος (40)
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2) Υπουργεία

•Τα υπουργεία θα πρέπει να εφαρμόζουν τις 
συστάσεις και τις αποφάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων

•Τα υπουργεία θα πρέπει να έχουν επικουρικά 
γραφεία στις διοικητικές ζώνες και τις επαρχίες

•Τα υπουργεία συνεργάζονται στενά με τις 
ομάδες εμπειρογνωμόνων.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Υπουργείο αστυνομίας και ασφάλειας

Υπουργείο Μεταφορών

Υπουργείο για το νερό και την ενέργεια

Υπουργείο Δικαιοσύνης
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Υπουργείο Υγείας και Ιατρικής
περίθαλψης

Υπουργείο πολιτισμού και 
συμφιλίωσης των ανθρώπων

Υπουργείο οικολογικής και 
τοπικής γεωργίας

Υπουργείο Παιδείας 
και Ευτυχίας

Υπουργείο περιβάλλοντος
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Υπουργείο οικολογικής βιομηχανίας

Υπουργείο για την αναδιάρθρωση των 
εταιρειών με περισσότερα
από 5000 εργαζομένους

Υπουργείο για την καταστροφή όπλων 
πολέμου και την αναδιάρθρωση των εταιρειών 

εξοπλισμών

Υπουργείο για τη δίκαιη κατανομή του 
πλούτου και την ανακούφιση της φτώχειας

Υπουργείο τραπεζών, χρηματοδότησης και 
συστημάτων πληρωμών

Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems

Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπουργείο για τη 
συμφιλίωση της θρησκείας

Υπουργείο πληροφοριών και μέσων:
• Ουδέτερες πληροφορίες

• Τα ΜΜΕ λαμβάνουν πιστοποιητικό
όσον αφορά την ακρίβεια των ειδήσεων

• Τα μέσα πρέπει να λειτουργούν 
αυτόνομα και ανεξάρτητα

• Θα αναφερθούν μόνο τα γεγονότα
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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4) Κοινοβούλια και εκλογές σε επαρχίες και περιοχές

• Οι επαρχίες και οι περιφέρειες πρέπει να διατηρήσουν τις 
διοικητικές δομές και να μπορούν να λαμβάνουν 
περισσότερες τοπικές αποφάσεις.
• Έτσι προκύπτει μεγαλύτερη ισχύς για τους τοπικούς 
φορείς λήψης αποφάσεων.
• Οι τοπικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στις 
περιφέρειες και στις επαρχίες.
• Οι παγκόσμιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από 
τις ομάδες εμπειρογνωμόνων.
• Τα Κοινοβούλια διαθέτουν παραρτήματα στις επαρχίες 
και στις περιφέρειες.
• Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων, τα Υπουργεία και τα 
Κοινοβούλια συνεργάζονται στενά.
• Οι περιφέρειες και οι επαρχίες διοικούνται από τα 
Κοινοβούλια.
• Τα Κοινοβούλια πρέπει να επανεκλέγονται ανά 3 έτη με 
εκλογές μέσω Διαδικτύου.
• Οι πόλεις και τα χωριά πρέπει να ορίζουν τους 
υποψηφίους τους.
• Κοινοβούλια εκλέγονται στο Graubünden, στη Βαυαρία, 
στο Τυρόλο, στο Νότιο Τυρόλο, στην Ανδαλουσία, στην 
διοικητική περιφέρεια Oblast Kaluga, στις επαρχίες 
Chandong ή Sichuan, στο Τέξας, στην Καλιφόρνια, στην 
Alberta ή στην Chihuahua. Τα εθνικά κράτη, όπως, π.χ., η 
Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ρωσία, η Κίνα, 
οι ΗΠΑ, το Μεξικό, ο Καναδάς ή η Ισπανία, καταργούνται
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• Οι τοπικές αποφάσεις λαμβάνονται από τα Κοινοβούλια.
 
• ε περίπτωση μικρής πλειοψηφίας πρέπει να διεξάγεται 
δημοψήφισμα.

• λες οι αποφάσεις πρέπει να αποσκοπούν στο όφελος του 
λαού.

• Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων λαμβάνουν παγκόσμιες 
αποφάσεις, τα Κοινοβούλια στις επαρχίες και στις 
περιφέρειες λαμβάνουν τοπικές αποφάσεις.

• Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων στις διοικητικές ζώνες 
πρέπει να επικοινωνούν στενά με τα τοπική Κοινοβούλια.
  
• Η γλώσσας της διοίκησης πρέπει να είναι η αγγλική και η 
τοπικά ομιλούμενη γλώσσα. 



Άνθρωποι, πάρτε τον κόσμο πίσω!
Για εσένα και το παιδικό σου μέλλον.

Αυτό θέλουμε:
Θέλουμε τους ανθρώπους να κυβερνούνται από επαγγελματίες 
και όχι από διεφθαρμένους πολιτικούς.

Θέλουμε έναν ενιαίο παγκόσμιο και φορολογικό νόμο και ένα 
παγκόσμιο σύνταγμα.

Θέλουμε τη δίκαιη κατανομή των 3 βασικών ανθρώπινων πόρων: 
γη, νερό και ενέργεια.

Θέλουμε την άνευ όρων προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

Θέλουμε τη σταδιακή διάλυση των εθνικών κρατών και την 
κατάργηση των συνόρων.

Θέλουμε μια διοίκηση εκ των κάτω προς τα άνω (περιφέρειες, 
επαρχίες, διοικητικές ζώνες).
Θέλουμε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
Θέλουμε την καταστροφή όλων των όπλων πολέμου και την 
απαγόρευση της παραγωγής όπλων πολέμου.
Θέλουμε δίκαιο και μέγιστο εισόδημα σε όλο τον κόσμο.
Θέλουμε να περιορίσουμε την ισχύ του χρήματος και τη δύναμη 
του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
Θέλουμε την κατάργηση του ιδιωτικού τραπεζικού τομέα.
Θέλουμε ένα νέο ενιαίο παγκόσμιο νόμισμα που να αντικαθιστά 
όλα τα παλιά νομίσματα.
Θέλουμε δωρεάν εκπαίδευση και δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Θέλουμε την εισαγωγή ελάχιστου εισοδήματος και ανώτατου 
εισοδήματος.

Επικοινωνήστε μαζί 
μας στο: 
www.1world.earth



ONE WORLD
www.1world.earth




