
 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΓΕΙΗ ΓΗ 
    ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ  ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΖΩΗ  

“Σε καθε μας διαλογισμο,πρεπει να υπολογιζουμε την συγκρουση των αποφασεων μας για τις 
επομενες επτα γενεες.” 

 —  Iroquois wisdom 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ  
Οι επειγουσες και πολυσυνθετες παγκοσμιες προκλησεις που αντιμετωπιζουμε δεν θα 
επιλυθουν απο το  ιδιο συστημα που τις δημιουργησε. Σημερα, ανθρωποι ολων των 
μορφωτικων επιπεδων και ηλικιων απο ολο τον κοσμο εγειρονται και απαιτουν ενα ριζικο 
μετασχηματισμο του πως θα οργανωθουμε ως ειδος.   

Εκατονταδες εκατομμυρια ανθρωπων και εκατομμυρια ομαδων εργαζονται σε 
αναριθμητες ζωογονες και ευσπλαχνες λυσεις. Καθ’ολη την διαρκεια αυτης της 
απεραντης και ποικιλλης παγκοσμιας κινησης υφισταται μια αυξανομενη αναγνωρηση οτι 
ηδη εχουμε την γνωση, εμπειρια, ιδεες, τεχνολογιες και τους πορους, καθως επισης  την 
σοφη ηγεσια εξυπηρετησης, που αποτελεσματικα αντιμετωπιζει την κλιμακωση της 
κρισης. Βασικος μας στοχος ειναι να ευθυγραμμισουμε και οργανωσουμε 
αποτελεσματικα ενος ‘ολοκληρωτκου-συστηματος’ την θεραπεια και μετασχηματισμο. 

 Για να επιβεβαιωσουμε μια αισιοδοξη ολοκληρωση της παγκοσμιας αφθονιας μας σε 
σοφια και λυσεις, ειναι αναγκαιο εμεις, Οι Ανθρωποι, να καλλιεργησουμε το ατομικο και 
ομαδικο μας κυρος και ευθυνη να ευθυγραμμισουμε και τα κοινωνικα μας συστηματα 
(διακυβερνηση, νομος, οικονομολογια, media, εκπαιδευση κλπ) με τις αρχες της Ζωης και 
την εξελιξη της ανθρωπινης συνειδησης. 

Στο φως αυτης της αναγνωρησης εμεις Πολιτες της Γης, ενωνουμε γυρω απο ενα ‘whole-
system’ πλαισιο επουλωσης που υποστηριζει αποτελεσματικα τον αυτο-οργανισμο 
οδηγου-πολιτη σε τοπικο και παγκοσμιο επιπεδο για να πραγματοποιησει τις συμμετοχες 
αναγκες και φιλοδοξιες μας για μια υγιη Γη. 

  
ΔΗΛΩΣΗ 

Εμεις, Πολιτες της Γης, ενωθειτε με αγαπη και μεριμνησετε για το πλανητικο σπιτι μας και 
ολους τους κατοικους του. Ερχομαστε μαζι σαν μια ανθρωποτητα, δια μεσου εθνικων, 
πολιτιστικων και ιδεολογικων συνορων, για να επαναφερουμε την ευημερια ολης της Ζωης 
πανω στην Γη.  

 



 

 

Αναγνωριζουμε οτι η προσωπικη, ομαδικη και πλανητικη  

μας υγεια ειναι καθ’ολα συνδεδεμενη και συνεξαρτωμενη. Για να ευημερισει η 
ανθρωποτητα  πρεπει πρωτα να ευημερισει ολοκληρο το πλανητικο οικοσυστημα. 

Επικυρωνουμε οτι ο μονος νομιμος σκοπος διακυβερνησης ειναι να προστατεψουμε και να 
καλλιεργησουμε την υγεια και την ζωτικοτητα του πλανητη και ολων των κατοικων του για 
τις επομενες γενεες. 

ΕΝΕΚΑ ΤΟΥΤΟΥ, εμεις, Πολιτες της  Γης, υποσχεθειτε να αυτοοργανωθειτε για αμεση και 
ανθεκτικη παγκοσμια δραση. Δεσμευωμεθα να συνεργαστουμε με λαικα κινηματα, ιθαγενεις, 
μη κυβερνητικες οργανωσεις, θρησκευτικες κοινοτητες, τοπικες, εθνικες και διεθνη 
κυβερνητικα σωματα, επιχειρησεις και οικονομικα ιδρυματα για να: 

1. Μετασχηματισουμε τα κοινωνικα μας συστηματα να υπηρετουν αποτελεσματικα 
την θεραπεια,ακεραιοτητα και ευημερια ολοκληρης της Ζωης. 

2. Επαναφερουμε την αγριοτητα την υγεια και την ποικιλια της βιοσφαιρας 

3. Διαβεβαιωσουμε ολους τους ανθρωπους και τα ζωα να μπορουν να εχουν τις 
βασικες τους αναγκες, δια, μεσου, εγγυημενης, προσβασης, σε: 

i. Καθαρο νερο 

ii. Καθαρο, αερα 

iii. Υγιεινο, εδαφος 

iv. Αναζωογονημενη, τροφη 

v. Αναπαυτικη, σκεπη      

vi. Φυσικη, και, συναισθηματικη,ασφαλεια. 

vii. Τις πολιτιστικες και οικολογικες συνθηκες και πηγες πλουτου που 
χρειαζονται για ολους να αναγνωρισουν την μοναδικη δυναμικη τους - 
για αμοιβαιο πλουτισμο με τις κοινοτητες τους και τα οικοσυστηματα.  

4.  Καλλιεργησουμε, μια, μετοχικη, whole-system, αντιληψη, των, ομαδικων, 
μας  προκλησεων, υπαρχουσες λυσεις και αισιοδοξες πορειες ιασις περαιτερω. 

5. Συνδημιουργησουμε μια παγκοσμια συντονισμενη μεταβαση σε μια μετοχικη 
κουλτουρα ειρηνης, καλοσυνης, αρμονια, στην διαφορετικοτητα, σοφιας, 
τιμιοτητας, ευθυνης, συνεργασιας, παλιγγενεσιας και σεβας για ολη την Ζωη. 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ   

Εμπιστευωμεθα τις ακολουθες αρχες ως κυριες βασεις για την δραστικη whole-system 
στρατηγικη ιασις που επειγοντως απαιτειται αυτη τη φορα      

 



 

 

Μη βια και Διαχειρηση 

• Φιλοδοξουμε να μην κανουμε κακο, και να ευθυγραμμισουμε τις σκεψεις, λεξεις και 
δρασεις μας με αυτο το οποιο δινει τροφη σε  ολοκληρη την Κοινοτητα της 
Ζωης.                                                                                                   

• Προστατευουμε, Τιμουμε και αποκαθιστουμε τις Θεμελιωσεις της Ζωης   –  Γη, Υδωρ 
,Αηρ ,Πυρ, Κλιμα, Βιοποικιλοτητα και το Δικτυο  της Ζωης. 

•  Υπερασπιζωμαστε και Τιμουμε Ιθαγενεις και τα εδαφη τους και  ενσωματωνουμε τον 
δικηγορο τους, τα συστηματα σοφιας και γνωσης σε ολους τους τομεις των 
ανθρωπινων υποθεσεων.  

•   Διαβεβαιωνουμε οτι ολες οι αποφασεις βασιζονται στην αναλυση των συνεπειων 
της υγειας ολων των επομενων επτα γενεων, και οτι ανθρωπινοι και μη ανθρωπινοι 
στοιχηματιες αντιπροσωπευονται και λογαριαζονται. 

 

Αρμονια στην Ποικιλια 

• Τιμη και προσοχη στις φωνες των περιθωριοποιημενων ομαδων συνδημιουργωντας 
τον δρομο προς, 
τα, εμπρος                                                                                                   

• Εξασφαλιζουμε πληρη προστασια και ισοτητα κοριτσιων και γυναικων σε ολους τους 
κοινωνικους τομεις  

• Αναπτυσσουμε την γνωση μας περι ουσιωδους και ζωοφορου φυσεως του ανθρωπου 
και της οικολογικης ποικιλιας.        

• Καλλιεργουμε πολιτιστικα δρωμενα συμμετοχικοτητας στα οποια εορταζεται η 
εμπλουτισμενη-ζωη της διαφορετικοτητας 
μας.                                                                

• Αναγνωριζουμε τα βαθεια στρωματα του ατομικου, πολιτιστικου και 
περιβαλλοντολογικου τραυματος, και  εργαζομεθα να εφαρμοσουμε ολιστικη 
θεραπεια και στρατηγικες αποκαταστασης που δινει προτεραιοτητα στις πιο 
ευαλωτες κοινοτητες, ειδη και οικοσυστηματα.   

 

Οικονομια και Νομος 

• Δινουμε νομιμοτητα σε αυτους τους νομους που προστατευουν και αναδημιουργουν 
Ζωη και απονομιμοποιουν ολους τους νομους που επιτρεπουν βλαβη της Ζωης.     

• Επενδυουμε μονο σε οτι προστατευει και αναδημιουργει Ζωη και δεν επενδυουμε σε 
κανενα και σε καμμια επιχειρηση που βλαπτει η θα μπορουσε να κανει κακο στην 
Ζωη.  



 

 

• Εξασφαλιζουμε ολες τις εταιριες και επιχειρησεις που βλαπτουν την Ζωη θα 
υποστηριζονται, για, μετασχηματισμο, η, διαλυση. 

• Δημιουργουμε βελτιωμενες συνθηκες για τις αναγκες του κορμου ολων των ανθρωπων 
και ζωων να συναντωνται καθως μεταβαινουμε σε πιο ευρωστες οικονομιες και 
επιχειρησεις. 

 

Εκπαιδευση,Μορφωση και Media 

• Πληροφορουμε παντου τους πολιτες για τις παγκοσμιες και τοπικες προκλησεις,τα 
συστημικα τους ζητηματα και τον πλουτο των λυσεων που υπαρχουν, πρωτοβουλιες 
και δικτυα απο ολους τους τομεις αφιερωμενους σε προσωπικη, μετοχικη και 
πλανητικη θεραπεια και μετασχηματισμο. 

•  Εντοπιζουμε, αναπτυσσουμε και κλιμακωνουμε ολιστικη ιαση και αναγεννητικες 
ευκαιριες μορφωσης για ανθρωπους ολων των ηλικιων, τροπους παιδειας, 
ενδιαφεροντα και ικανοτητες, που υποστηριζουν την ευημερια του ατομου, της 
κοινοτητας, και του συνολου                                                   

• Καλλιεργουμε την γνωση, τεχνη, και, επιστημη συστημικης-σκεψης, και, ολοκληρωτικο-
συστημα  υγειας, και ιασης. 

• Εξελισσουμε την γλωσσα μας,επιδεξιοτητες επικοινωνιας,δημιουργικη εκφραση και 
πολιτιστικες αφηγησεις για να καλλιεργησουμε μια 
ενημερωμενη,εμφατικη,συμπονετικη και ζωντανη ανθρωπινη κοινωνια. 

 

 Μεταβαση σε νεα κοινωνικα συστηματα  

• Εξασφαλιστε οτι ανθρωποι σε θεσεις ηγεσιας ειναι ειδηκευμενοι να εφαρμοσουν τις 
θεμελειωδεις αρχες της whole-system υγειας και ιασης, και ενσωματωνουν πληρως 
τις αξιες της ακεραιοτητας, θαρρος, συμπονια, γνωση, δεσμευση, εξυπηρετηση, 
τεχνογνωσια και αφοσιωση, για, το, καλο, του, 
συνολου.                                                                                  

• Ξεκινηστε μια εξελιγμενη online πλατφορμα για μορφωση, συναθροιση, βελτιωση και 
διαδωστε του καλυτερους υπαρχοντες καινοτομους νομους, πολιτικες και πρακτικες 
για μια whole-system υγεια και ιαση σε ολους τους τομεις, και να σχεδιασετε 
διαδρομους για την ταχεια διεθνη ενστερνηση τους και εφαρμογη συμφωνα με τις 
τοπικες αναγκες και προυποθεσεις 

• Φερτε κοντα τεχνολογια και επιστημονικη εξελιξη για να υπηρετουν την whole-system 
υγεια, και, ιαση. 

• Καλλιεργειστε αυτο-οργανωση οδηγου-πολιτη ‘επιτροπες γνωσης και εξειδικευσης’ να 
συμβουλεψουν τις σωστοτερες πολιτικες και τις πιο αποτελεσματικες λυσεις,καθως  

 



 

 

δινεται φωνη στις αναγκες,πορους και αλληλεξαρτησεις ολων των ανθρωπινων και μη 
ανθρωπινων, ενδιαφερομενων.    

• Σχεδιαστε και εφαρμοστε μια απροσκοπτη μεταβαση σε νεες μορφες τοπικης και 
παγκοσμιας διακυβερνησης αφιερωμενη στο να καλλιεργει την πιο αποτελεσματικη 
και ζωτικης σημασιας ροη ενεργειας (ποροι,δεξιοτητες,πληροφοριες,ιδεες,κλπ)δια 
μεσου ολου του πλανητικου οικοσυστηματος. 

Εμεις, Πολιτες της Γης, διαβεβαιωνουμε οτι μια παγκοσμια αποδοχη των αρχων που 
περιγραφονται στους κωδικες εχουν την ικανοτητα να λυσουν πολλαπλες κρισεις ταυτοχρονα 
και να δημιουργησουν μια κουλτουρα Ειρηνης με ολοκληρη την Ζωη. 

Υποστηριζουμε την ερμηνεια αυτων των αρχων μεσω μιας σειρας προτεινομενων νομων και 
τακτικης για ολες εθνικες και τοπικες κυβερνησεις, εταιρειων και πολιτη-αρχηγου προτασεων. 
Τιμουμε ολες τις παραδοσεις γνωσης και απευθυνομαστε σε αυτους τωρα να δειξουν την 
μοναδικη τους και κοινωνη κατανοηση για  εξυπηρετηση της ανθρωποτητας και ολης της Ζωης. 
Συμβαδιζοντας γυρω απο ενα πλαισιο που περιεχει τα παντα για μια whole-system υγεια, 
καθιστα ικανους τους πολιτες ανα τον κοσμο να αυτο-οργανωθουν εκδηλωνοντας ενα κοινο 
οραμα ενος ευημερουντος πλανητικου οικοσυστηματος που: 

 

• Ο Ιστος της Ζωης αποκαθισταται στην φυσικη του ισορροπια, με καθαρο αερα, υγιες 
εδαφος και ευκολα προσιτο καθαρο νερο και αναζωογονημενη τροφη για ολα τα 
ζωντανα, πλασματα 

• Ολοι οι ανθρωποι και τα ζωα παιρνουν αυτο ακριβως που χρειαζονται για να 
διαπιστωσουν τις δυνατοτητες τους, για ενα αμοιβαιο εμπλουτισμο με 
ολους.                  

• Η παγκοσμια κοινοτητα οργανωνεται συμφωνα με νεες μορφες μοιρασμενης 
διακυβερνησης που βαζει την whole-system υγεια ως τον πυρηνα κινητρο και 
οργανωτικη,ιδεολογικη,αρχη.  

• Η ανθρωποτητα εργαζεται μαζι ως ενα ευσπλαχνο εμπλουτισμενης-ζωης γενος, 
συνεισφερωντας στην συνεχως εξελισσομενη αρμονια σε ποικιλομορφια και 
καλλιεργει τις προυποθεσεις για καθε τι στην Ζωη να ανθισει. 

  
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 
 

Υποστηρίξτε τους κωδικούς 

 

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μετάφρασης στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να 
μεταφράσετε τη φόρμα έγκρισης 

https://airtable.com/shrItuLRNNXZ0jWvk
https://airtable.com/shrItuLRNNXZ0jWvk

