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Πώς θα γίνει ο κόσμος μας
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«Ενεργός Πολίτης – ανθρώπινα δικαιώματα»

Διοργάνωση Με την υποστήριξη
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Η ανθρωπότητα «ένα βήμα

μακριά» από τη βαρβαρότητα

Οι κυβερνήσεις της Κίνας, των Η.Π.Α. και των υπόλοιπων 34

χωρών αποφάσισαν να συμμορφωθούν με τη διεθνή κοινή

γνώμη.

Η τεράστια καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας “One click

AWAY” («Ένα Κλικ μακριά») έφερε το πρωτοφανές νούμερο

των 3,2 δισεκατομμυρίων ηλεκτρονικών υπογραφών! Υπό το

βάρος των διεθνών πιέσεων οι δύο χώρες με το υψηλότερο

νούμερο εκτελέσεων την τελευταία δεκαετία αναγκάστηκαν

να ακολουθήσουν το τραίνο της ανθρώπινης εξέλιξης.

Σημαντικό όπλο στη νέα εποχή της «Κοινωνίας των πολιτών»

αναδεικνύεται το το οποίο πετυχαίνει την πρώτη τουinternet

μεγάλη κατάκτηση στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΤΕΛΟΣ
ΣΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΤΕΛΟΣ
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Ο φωτεινός πνευματικός

ηγέτης του Ισλάμ συγκλόνισε

για άλλη μια φορά ζητώντας
«να δοθεί το βραβείο μου σε όλες
τις γυναίκες του κόσμου που
έχουν υποστεί βασανιστήρια και
κάθε είδους κακομεταχείριση
στο όνομα μιας ανείπωτης και
κατάφορα άδικης παράδοσης
που αρνείται την ΑΠΟΛΥΤΗ

ισότητα των δύο φύλων». Ο

Α μ π τ ο ύ Χ α μ π ά μ π α φ ο ύ

διέσωσε τη Συρία που ήταν στα πρόθυρα ενός δεύτερου εμφυλίου

πολέμου ενώνοντας Σουνίτες-Σιίτες, αφιερώνει πλέον τη ζωή του στα

δικαιώματα των γυναικών, ιδιαίτερα στις Αραβικές χώρες. Η δράση του

έχει φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα σύμφωνα με το διεθνές

παρατηρητήριο για την ισότητα των φύλων το οποίο απαρτίζεται από 162

οργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

ΝΟΜΠΕΛ

ΕΙΡΗΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΜΠΤΟΥ ΧΑΜΠΑΜΠ
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Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα εργοστάσια
Το παρολίγον ατύχημα στο Κοζλοντούι της Βουλγαρίας βοήθησε στο να ασκηθεί

τεράστια πίεση προς τους επιστημονικούς κύκλους για να δώσουν μια ξεκάθαρη

απάντηση υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας. Τα 6 ηπειρωτικά συνέδρια που

διοργανώθηκαν ταυτόχρονα την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη ήταν όλα εξαιρετικά

μαζικά και αντιπροσωπευτικά και έδωσαν οριστικά αρνητική ψήφο στην πυρηνική

ενέργεια. Τα ψηφίσματά τους έλαβαν το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και στάλθηκαν

προς όλες τις κυβερνήσεις και τον ΟΗΕ. Έτσι από χτες 67 εργοστάσια έβαλαν λουκέτο,

ανάμεσά τους και το Κοζλοντούι που στη τελευταία του μέρα θα συμπλήρωνε 50 χρόνια

λειτουργίας...

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Δευτέρα
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ΜΕΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ

Το πρόγραμμα στηρίχτηκε 100% στην πρόληψη

Εντυπωσιακά αποτελέσματα έχει επιφέρει το πρόγραμμα «Ανθρωπιστές για την υγεία» το οποίο

πραγματοποιείται στην Αφρική εδώ και δύο δεκαετίες. Στις αρχές του

αιώνα 10 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο ηλικίας έως 5 ετών έχαναν τη

ζωή τους από ασθένειες ξεπερασμένες στο δυτικό κόσμο

(παρασιτικές, ελονοσία, υποσιτισμό). Το 2023 έχουν καταγραφεί

λιγότερα από 150.000 αντίστοιχα περιστατικά και ο υπεύθυνος του

προγράμματος, ο Αργεντινός γιατρός δηλώνειJose Luis Siddi

σίγουρος πως μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο αριθμός δεν θα ξεπερνάει

τις 20.000. Το μυστικό του προγράμματος είναι η πρόληψη και

στηρίζεται στην αλλαγή συνηθειών σε

χιλιάδες χωριά της Αφρικής. «Αν

χρειάζεται να αποδεχτούμε μια κάποια

μορφή μοίρας για τις ζωές μας, ας

α π ο δ ε χ τ ο ύ μ ε τ η μ ο ί ρ α τ ο υ

ανθρώπινου όντος να αλλάζει τις

συνθήκες που του δημιουργούν πόνο

και οδύνη…» δηλώνει με νόημα ο Jose

Louis Siddi.
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ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων που έφερε η μεγάλη έρευνα της εφημερίδας “ ” σχετικάIndependent

με τις τραγικές επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

προχώρησε στην έκδοση της οδηγίας για την απαγόρευση χρήσης μεταλλαγμένων σπόρων. Στη ίδια

οδηγία καλεί τις κυβερνήσεις και τα υπουργεία Υγείας ανά τον κόσμο να απαγορεύσουν με νόμο την

έννοια της «πατέντας» των σπόρων, να απελευθερώσουν και να ενθαρρύνουν την βιολογική

καλλιέργεια. Η επιστημονική ομάδα που μέχρι πρότινος εργαζόταν σε κορυφαία διατροφική

βιομηχανία παραχώρησε χτες μια ιστορική συνέντευξη τύπου με συντονιστή το Βρετανό

δημοσιογράφο Χαραλντ Γκιγκς που ηγήθηκε της μεγάλης έρευνας-αποκάλυψης. Μεταξύ άλλων

τόνισε: «Μη γελιόμαστε, η μάχη μόλις ξεκίνησε. Τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα διατροφικά

βιομηχανικά μπλοκ θα απαντήσουν με κάθε τρόπο στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν. Μετά τις

δολοφονίες των 2 συναδέλφων μας ακολουθούν ο χρηματισμός, η λασπολογία και η τρομοκρατία.

Εμείς οφείλουμε να ακούσουμε μόνο τη συνείδησή μας… Ο δρόμος είναι μακρύς αλλά στο τέλος η

αλήθεια θα λάμψει…».

Με ανακούφιση αλλά και έκπληξη υποδέχτηκαν την είδηση δεκάδες οικολογικές οργανώσεις σε όλο

τον κόσμο.

Ραγδαίες εξελίξεις στη διατροφική βιομηχανία από την απόφαση

του ΠΟΥ για την κατάργηση χρήσης μεταλλαγμένων σπόρων
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ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ;

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Ο Λάζαρος Πετρομελίδης κέρδισε μια σπουδαία μάχη για την ανθρωπότητα ζητώντας με βάση το

Άρθρο 10 της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακρόαση από το δικαστήριο της Χάγης. Το

δικαστήριο έκρινε πως το ελληνικό κράτος έχει παραβιάσει κατ' εξακολούθηση το άρθρο 3 & 4

της Χάρτας και άνοιξε θέμα κατάργησης της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Εκατομμύρια

άνθρωποι στους δρόμους για να γιορτάσουν την απόφαση. «Η Ελληνική κυβέρνηση βρισκόταν

και πριν την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου της Χάγης στη σκέψη της κατάργησης της

υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας» δήλωσε αργά χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παγκόσμια η επιρροή της απόφασης του δικαστηρίου της Χάγης

στην υπόθεση Πετρομελίδη

thank you

Lazaro s
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ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Την ανακοίνωση ενός ιστορικού

ιατρικού επιτεύγματος έκαναν οι

γ ι α τ ρ ο ί τ ο υ Δ ι ε θ ν έ ς

Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ B u m r u g r a d

(σημαίνει «φροντίδα για τους

ανθρώπους»), οι οποίοι για

π ρ ώ τ η φ ο ρ ά , μ ι λ ά ν ε γ ι α

ολοκληρωτική θεραπεία του

καρκίνου.

Σύμφωνα με τη «Medical

News», ανακάλυψαν κάποια

ε π α ν α σ τ α τ ι κ ά κ α ι ά κ ρ ω ς

αποτελεσματικά φάρμακα, τα

ο π ο ί α έ χ ο υ ν θ ε α μ α τ ι κ ά

αποτελέσματα σε ασθενείς που

συμμετείχαν εθελοντικά στο

πρόγραμμα, περνώντας με

ε π ι τ υ χ ί α ό λ α τ α σ τ ά δ ι α

αξιολόγησης της θεραπείας. Ύστερα από συζητήσεις μηνών και δικαστικές διαμάχες με τις

φαρμακοβιομηχανίες κατάφεραν να κερδίσουν το δικαίωμα να το διαθέσουν ελεύθερα στην αγορά προς

όφελος της ανθρωπότητας. «Ξέρουμε πως πιθανόν θα

υπάρξουν άτομα και φορείς που θα θελήσουν να

κερδοσκοπήσουν , ενδεχομένως ορ ισμένε ς

κυβερνήσεις θα σαμποτάρουν την ελεύθερη

κυκλοφορία του υπό το βάρος της ομηρίας τους προς

τους φαρμακευτικούς κολοσσούς, αλλά είμαστε

αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε πόρους και δίκτυα

διανομής που θα φέρουν τη θεραπεία εντελώς δωρεάν

μέχρι και στον τελευταίο ασθενή» αναφέρει στο δελτίο

τύπου η επιστημονική ένωση «Ιατρική για τον

άνθρωπο» στα πλαίσια του Ογκολογικού Συνεδρίου της

Βαρκελώνης

Φάρμακα που έχουν θεαματικά αποτελέσματα η ελεύθερη διακίνηση των

οποίων φέρνει τεράστιες αντιδράσεις από τις φαρμακοβιομηχανίες.
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ΕΝΑ ΝΗΣΙ,

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ!
Ιστορική συμφιλίωση για την Κύπρο

ΕΝΑ ΝΗΣΙ,

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ!

Η διπλωματία των κυβερνήσεων και του ΟΗΕ κατέληγε μονίμως σε ναυάγιο. Ο χτυπημένος από την

οικονομική κρίση λαός του νησιού αποφάσισε την επανένωση στην πράξη, παίρνοντας τη

κατάσταση στα χέρια του. Συμφιλίωση είναι η λέξη κλειδί καθώς και το όνομα του κινήματος ειρήνης

που κάλεσε μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, καλλιτέχνες, ανθρώπους του πνεύματος και των

γραμμάτων καθώς και κάθε κάτοικο του νησιού ανεξαρτήτως προέλευσης που πιστεύει πως τη λύση

τη δίνουν οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Οι

εκδηλώσεις από άκρη σε άκρη του νησιού

μεγαλειώδης, συγκινητικές. Η καρδιά του κόσμου

φτερούγισε χτες στο νησί της Αφροδίτης…
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TRAFFICKING

NO MORE…

TRAFFICKING

NO MORE…

Για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει

παγκόσμιος συντονισμός όλων σχεδόν των

οργανώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με

στόχο το πλήγμα στην παράνομη διακίνηση

ανθρώπων και την εναντίωση στην με κάθε τρόπο

χρησιμοποίησή τους. Η καμπάνια « » (όχιNo more

άλλο) συγκέντρωσε περισσότερα από 4

δισεκατομμύρια μοναδικών χρηστών στο

διαδίκτυο και είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως. Με

τόσο δυνατούς προβολείς δημοσιότητας τα

φαινόμενα εμπορίας ανθρώπων εξασθενούν και

τα αντανακλαστικά του μέσου καταναλωτή

ισχυροποιούνται. Τα τελευταία τρία 24ωρα, 14

κολοσσοί ένδυσης & υπόδησης ξεσκεπάστηκαν

για την εκτεταμένη εμπορία ανθρώπων,

εξαναγκάστηκαν σε κλείσιμο και κατάσχεση

περιουσίας. Κύμα ενθουσιασμού στον πλανήτη,

όλοι μας αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε τη

δύναμη του συνόλου…

Όλοι μαζί απέναντι

στη σύγχρονη σκλαβιά!
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ

Κι όμως μπορεί να γίνει! Οι φωνές πληθαίνουν, οι αντιστάσεις κάμπτονται.

Είναι γεγονός πως η παγκόσμια οικονομία

κινείται γύρω από τα ορυκτά καύσιμα

(καλύπτουν το 70% της παγκόσμιας

ενεργειακής ζήτησης) και κυρίως το

πετρέλαιο. Όμως, η κατάργηση της

πυρηνικής ενέργειας πριν από 7 χρόνια

έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη των

ΑΠΕ και ιδιαίτερα της γεωθερμικής

ενέργειας που πλέον έχουν αναλάβει το 30%

της ενεργειακής ζήτησης. Ο διεθνής

επιστημονικός οργανισμός «Φυσικοί για ένα

βιώσιμο αύριο» σε συνεργασία με την

οργάνωση «Κόσμος Χωρίς Πετρέλαιο»

α ν έ λ α β α ν τ η ν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ν α

συγκεντρώσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι

κυβερνήσεις που εξετάζουν με θετικό μάτι

την αποκλειστική χρήση ΑΠΕ (ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας). Την ίδια στιγμή ο

παραδοσιακός ΟΠΕΚ (Organization of the

P e t r o l e u m E x p o r t i n g C o u n t r i e s )

αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση καθώς

ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες,

φορείς και κυβερνήσεις αρνούνται να

κλείσουν τα μάτια μπροστά στην τεράστια

απειλή για τον πλανήτη.

Η γεωθερμική ενέργεια παίρνει τη σκυτάλη!



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Παρασκευή
16 Αυγούστου

2030

ΚΛΕΙΝΟΥΝ!!
3 σκαλοπάτια πολέμου δεν υπάρχουν πια

Η γενική κατακραυγή από την επιθετική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην ευρύτερη

περιοχή της Μεσογείου σε συνδυασμό με τα υψηλότατα ποσοστά λευχαιμίας στα παιδιά που

αποδείχτηκε πως προκαλούνται από τα καύσιμα των πολεμικών αεροσκαφών, προκάλεσε

γενικευμένες διαμαρτυρίες ταυτόχρονα και στα 3 σημεία. Ο διεθνής οργανισμός «Κόσμος

Χωρίς Πολέμους & Βία» κάλεσε σε απεργία πείνας τους διαδηλωτές και εδώ και 6 μέρες

περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πραγματοποιούν απεργία πείνας στα 3 σημεία!

Πρόκειται για τη μαζικότερη απεργία πείνας στην ιστορία της ανθρωπότητας και δείχνει να

είναι εξαιρετικά αποτελεσματική καθώς ανάγκασε και τις 3 κυβερνήσεις να δεσμευθούν στο

κλείσιμο των 3 βάσεων. Κομβική στιγμή ήταν όταν οι Ιταλοί διαδηλωτές δεν αποχώρησαν

και δεν σταμάτησαν την απεργία πείνας μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος της βάσης

του Αβιάνου. Παρέμειναν στη θέση τους αλληλεγγύη στον αγώνα των Ελλήνων και

Τούρκων διαδηλωτών μέχρι να κλείσουν και οι 3 βάσεις από όπου ξεκινάει η φρίκη του

πολέμου στην περιοχή.

Μεγάλο βήμα για την παγκόσμια ειρήνη το κλείσιμο των

στρατιωτικών βάσεων της Σούδας, του Ινσιρλιγκ και του Αβιάνο!
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Εκατομμύρια Βαλκάνιοι είπαν το δικό τους όχι στον

πόλεμο, τροποποίηση του Συντάγματος και στις 13

Βαλκανικές χώρες!!!
Το Βαλκανικό Φόρουμ

για την Ειρήνη και τη Μη-

βία ξεκίνησε κατά τη

διάρκεια της Παγκόσμιας

Πορείας για την Ειρήνη

κ α ι τ η Μ η - β ί α , τ ο

Νοέμβριο του 2009. Μετά

από 22 χρόνια οι πολίτες

κατάφεραν να ασκήσουν

τις κατάλληλες πιέσεις

π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α

ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί σ τ ο

Σύνταγμα και των 13

χωρών η «αποκήρυξη του

π ο λ έ μ ο υ ω ς μ έ σ ο

επίλυσης των διαφορών

μεταξύ των κρατών».

Πρώτη χαιρέτισε την

είδηση η κυβέρνηση της

Βολιβίας που υπήρξε και η

π ρ ώ τ η χ ώ ρ α π ο υ

προχώρησε στην ανάλογη τροποποίηση του Συντάγματός της, ήδη από το 2009.

Κρίσιμο ρόλο στη τελική ευθεία είχε η περίφημη συναυλία , πουBalkanPeaceTour

περιόδευσε στις 13 πρωτεύουσες των Βαλκανίων με την εθελοντική συμμετοχή 13

αστέρων της μουσικής σκηνής, ένα από κάθε χώρα. Τη συναυλία παρακολούθησαν

συνολικά στις 13 χώρες περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πολίτες!

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Πέμπτη
4 Νοεμβρίου

2032

ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΣΤΗΝ
ανεξαρτήτως φύλου...

Μετά τη μαζική συμμετοχή των

χωρών στο πρωτόκολλο του

Άμστερνταμ τον Ιούνιο του 2023

όλα τα βασικά δικαιώματα για το

σεξουαλικό προσανατολισμό

έ χ ο υ ν ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί σ τ η

νομοθεσία των περισσοτέρων

κρατών. Πλέον με σχεδόν

ορίζοντα δεκαετίας πίσω μας,

διαπιστώνουμε πως πέρα από

την επιφανειακή προσέγγιση

του θέματος, δηλαδή τη νομική

κατοχύρωση, οι κοινωνίες

έ χ ο υ ν π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι

εντυπωσιακά τα τελευταία 10

χρόνια και μπορούμε πλέον να

μιλάμε για ουσιαστική αποδοχή

σχετικά με το σεξουαλικό

προσανατολισμό σε όλο και

μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο κ ο μ μ ά τ ι τ ο υ

παγκόσμιου πληθυσμού. Οι

«παρελάσεις υπερηφάνειας» γίνονται κάθε

χρόνο και μαζικότερες και ο χαρακτήρας

τους έχει όλο και λιγότερο την έννοια της

διαμαρτυρίας και περισσότερο είναι μια

γιορτή αγάπης. Μοναδικό μελανό σημείο

εξακολουθεί να είναι ένα κομμάτι της Μέσης

Ανατολής και της Ασίας όμως ακόμα και εκεί

οι διαφορές είναι αισθητές σε σχέση με τις

προηγούμενες δεκαετίες.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό το βήμα έχουν

διαδραματίσει οι σχολικές κοινότητες της

Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής που

σύμφωνα με έρευνες γνώμης είναι οι πλέον

ανοιχτές στον σεξουαλικό προσανατολισμό.



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Δευτέρα
16 Μαϊου

2033

Μετ' εμποδίων αλλά με αισιοδοξία συνεχίζεται ο αγώνας για τη διατήρηση της ιστορικής συμφωνίας

του Δεκεμβρίου στην πιο δύσκολη και ευαίσθητη ζώνη του πλανήτη. Ήδη έχουν περάσει 5 μήνες από

την περίφημη «Γιορτή συμφιλίωσης, για το μέλλον των παιδιών μας» και τόσο η ισραηλινή όσο και η

παλαιστίνια κοινωνία δείχνουν πιο έτοιμες από ποτέ να συμφιλιωθούν με το δύσκολο παρελθόν. Η

διαδικασία συμφιλίωσης πέρασε με επιτυχία μια μεγάλη δοκιμασία τον προηγούμενο μήνα όταν

εξτρεμιστικές οργανώσεις και από τις δύο πλευρές προχώρησαν σε βομβιστικές επιθέσεις. «Η ένταση

μεταξύ των λαών μας ωφελεί συμφέροντα ξένα με τους λαούς μας. Οι λαοί μας το δηλώσαν με μεγάλη

ευκρίνεια. Όχι άλλο αίμα!» δήλωσε ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γεσέρ Χαλαφάτ. «Μας εμπνέει το πνεύμα

συμφιλίωσης στο νησί της Κύπρου. Σαφώς η δική μας περίπτωση είναι δυσκολότερη καθώς έχει

πίσω της μια ιστορία γεμάτη αίμα και σκοτεινιά. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα να την

φωτίσουμε με ιδέες δημιουργικές. Η αρχή έγινε με το γκρέμισμα των τειχών. Τώρα θα δουλέψουμε

παρέα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αναβιώνοντας το πραγματικό τους πνεύμα. Είμαστε πολύ

χαρούμενοι που θα τους φιλοξενήσουμε το 2040!» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Boris

Ολυμπιακοί Αγώνες 2040 σε

ΙΣΡΑΗΛ-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Αναβιώνει το πραγματικό τους πνεύμα…



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Τρίτη
1 Μαρτίου

2034

ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι φαρμακευτικές βιομηχανίες δέχτηκαν δύο ισχυρά πλήγματα την τελευταία δεκαετία: έχασαν τον

έλεγχο της διατροφής και ξεπεράστηκε ο καρκίνος και το . Τη λύση στο έλλειμμα τζίρου τουςAIDS

προσπάθησαν να βρουν με την διοχέτευση ιών και των αντίστοιχων εμβολίων τους που τους απέφερε

τεράστια κέρδη. Μέχρι χθες αυτό ήταν ένα απλά ένα σενάριο συνομωσιολογίας, σήμερα γνωρίζουμε

πως είναι η σκληρή πραγματικότητα μετά τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μετά την

περίφημη απόφαση για την κατάργηση των μεταλλαγμένων σπόρων το 2024, η ηγεσία του ΠΟΥ

αντικαταστάθηκε και ο νέος προσανατολισμός εδώ και μια δεκαετία ήταν στρατευμένος με τους

εμπόρους της υγείας. Καθώς ο ΟΗΕ και οι κυβερνήσεις δεν δείχνουν διατεθειμένες να προχωρήσουν

σε ολομέτωπη επίθεση με τις φαρμακοβιομηχανίες αποφάσισαν την κατάργηση του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας και την ίδρυση ενός νέου οργανισμού υγείας με ανθρωπιστικό προσανατολισμό

λειτουργίας.

Επανιδρύεται με τελείως διαφορετικό προσανατολισμό

και τρόπο λειτουργίας,..



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Παρασκευή
28 Δεκεμβρίου

2035

Από τις αρχές του χρόνου σχεδόν το 10% του κινέζικου

πληθυσμού έχει μεταναστεύσει σε κοντινές χώρες το

οποίο μεταφράζεται στο απίστευτο νούμερο των περίπου

170 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο πληθυσμιακός χάρτης

της γης αλλάζει και η κρίση στη Κίνα λυγίζει την

αδιαλλαξία του καθεστώτος σε ένα σωρό θέματα

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ασφυξία από την χρόνια

καταπίεση δίνει λύση και στο πρόβλημα με το Θιβέτ που

από χτες είναι ανεξάρτητη περιοχή, χωρίς σύνορα και

κεντρική κυβέρνηση.

Αναβιώνει το πραγματικό τους πνεύμα…

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΟ

ΘΙΒΕΤ
Το εκρηκτικό κλίμα μετανάστευσης στη κινεζική επικράτεια εξαναγκάζει την επίλυση χρόνιων προβλημάτων



ΕΚΛΕΙΣΕ
το ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ!

Η διεθνής κατακραυγή από τα αποτρόπαια εγκλήματα στην πρώην αμερικανική βάση του

Γκουαντάναμο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σελίδες ντροπής στη σύγχρονη ιστορία της

ανθρωπότητας. Το κλείσιμο του Γκουαντάναμο έχει και σημαντική συμβολική σημασία

καθώς ολοένα και περισσότεροι στρατιώτες και στρατιωτικοί ιατροί αρνούνται να

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μεθόδους βασανιστηρίων. Την απόφαση για το κλείσιμο

του Γκουαντάναμο χαιρέτισε ο νεοσύστατος διεθνής οργανισμός «Στρατιωτικοί ενάντια στα

βασανιστήρια» που πραγματοποίησε το πρώτο του συνέδριο στη Τυνησία με συμμετοχή

από 102 χώρες. Στην ανακοίνωσή του τόνισε πως δεν υπάρχουν ποτέ «δικαιολογημένα»

βασανιστήρια. Η ίδια άποψη φυσικά μεταφέρεται με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στους

κόλπους του αστυνομικού σώματος όπου το φαινόμενο μπορεί να είναι πολύ πιο ήπιο από

άποψη βιαιότητας αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλη κλίμακα σε αρκετές ακόμα

χώρες στον κόσμο.

Το «Άουσβιτς του 21ου αιώνα» είναι πλέον καλά κλεισμένο στο

ντουλάπι της Ιστορίας…

αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Τετάρτη
9 Απριλίου

2036



ΑΝΤΕΧΕΙ!

37 χρόνια μετά την ίδρυσή της η Ηθική τράπεζα μπόρεσε μέσα στη ακραία οικονομική κρίση

των καιρών να αντιτάξει, απέναντι στο απάνθρωπο πρόσωπο του συμβατικού τραπεζικού

συστήματος, αξίες όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, η

δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία του περιβάλλοντος. Ξεκινώντας από την

Ιταλία το 2000, σήμερα βρίσκεται σε 34 χώρες στο κόσμο και λειτουργεί με

δημοκρατικότητα και διαφάνεια. Όπως είναι λογικό, οι δραστηριότητές της ενόχλησαν τους

τραπεζικούς κολοσσούς που κινήθηκαν υπογείως δημιουργώντας Μη-Κυβερνητικές

Οργανώσεις φαντάσματα για να παρεισφρήσουν στα κατά τόπους διοικητικά συμβούλια

των τραπεζών και να προσπαθήσουν να εκτρέψουν την κατεύθυνσή της καθώς και τη

βιωσιμότητά της. Ευτυχώς, μια εκτεταμένη έρευνα σε διεθνές επίπεδο αποκάλυψε την

απάτη και η ηθική τράπεζα συνεχίζει απτόητη τη δύσκολη λειτουργίας της. Μάλιστα, στο

χτεσινό συνέδριο στη Ρώμη με εκπροσώπους φορείς από 57 χώρες ψηφίστηκε η

δημιουργία του «Διεθνούς δικτύου ανταλλαγών & Τράπεζας χρόνου» προκειμένου να

ενισχυθούν ακόμα περισσότερο εναλλακτικές λύσεις και εκτός του χρηματοπιστωτικού

συστήματος.

αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Δευτέρα
5 Ιανουαρίου

2037

Η Ηθική Τράπεζα
άντεξε την ανήθικη επίθεση.



Έ ν α α π ό τ α σ κ λ η ρ ό τ ε ρ α

κ α θ ε σ τ ώ τ α έ π ε σ ε χ τ ε ς τ ο

α π ό γ ε υ μ α . Τ ο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό

καθεστώς της Βόρειας Κορέας που

αποτελούσε μια διαρκή πηγή

κινδύνου για την ανθρωπότητα

έχοντας στο οπλοστάσιό του

πυρηνικά όπλα εξαναγκάστηκε σε

παραίτηση μετά την απεργία

διαρκείας 23 ημερών. Με τη μέθοδο

της μη-συνεργασίας οι πολίτες κατάφεραν να αναδείξουν τη δύναμη της ενεργής μη-

βίας σε ένα από τα πιο σκληρά και βιαία καθεστώτα. Χωρίς συντονισμό και

διαδίκτυο και εν μέσω εκτελέσεων για

παραδειγματισμό οι Βορεοκορεάτες έμειναν

αποφασισμένοι στα σπίτια τους μέχρι τη τελική

νίκη. Για 23 μέρες δεν λειτουργούσε τίποτα στη

χώρα, ούτε σχολεία, ούτε επιχειρήσεις, ούτε καν

νοσοκομεία. Μπροστά στο μέγεθος της

ομοψυχίας ακόμα και αυτός ο στρατός και η

αστυνομία αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις

εντολές.

αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Τετάρτη
5 Μαϊου

2038

Οι πολίτες έμειναν απλά ΟΛΟΙ

σπίτι τους και κέρδισαν

ΤΗΣ Β. ΚΟΡΕΑΣ
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Παρασκευή
5 Αυγούστου

2039

Η ανθρωπότητα γύρισε σελίδα...

Το δικαστήριο της Χάγης

επέβαλλε την κατάργηση

των πυρηνικών όπλων στις

8 χώρες...
Η μεγαλύτερη πληγή του προηγούμενου

αιώνα αποτελεί από χτες παρελθόν.

Επιτέλους εισακούστηκαν οι εκατοντάδες

διαμαρτυρίες σε όλον τον κόσμο. Ο

πλανήτης ξεπέρασε το σκόπελο της

αυτοκαταστροφής του. Μουδιασμένες

αντιδράσεις των 7 αρχηγών κρατών. Η

Βόρεια Κορέα μετά την πτώση του

στρατιωτικού καθεστώτος είχε εισηγηθεί

την απόφαση κατάργησης των πυρηνικών

όπλων. Από άκρη σε άκρη της γης

γιορτάστηκε η απόφαση.



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Τρίτη
5 Ιουνίου

2040

10 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΕ
Ο ενεργειακός χάρτης άλλαξε!

Μετά από πολλούς αγώνες της κοινωνίας των πολιτών μέσω του μποϊκοτάζ των προϊόντων που

σχετίζονταν με τη «μαύρη» ενέργεια (ορυκτά) και το πρωταγωνιστικό ρόλο της Ισλανδίας και της

Ελλάδας σε αυτή την κατεύθυνση ο πλανήτης απομακρύνει σιγά-σιγά τα μεγάλα οικολογικά του

προβλήματα. Το μεγάλο στοίχημα της νέας εποχής είναι η φθηνή ενέργεια για όλους και το σπάσιμο των

καινούριων καρτέλ από τις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το συναιτεριστικό θαλάσσιο

«πράσινο» γεωθερμικό εργοστάσιο της Σαντορίνης οδηγός εξελίξεων σε όλο τον κόσμο!

Σήμερα, 5 Ιουνίου Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος η «Αλληλεγγύη» θυμάται τις

δραματικές εποχές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και παρουσιάζει όλες τις

νέες τεχνολογικές τάσεις που αφαιρούν προβλήματα από το περιβάλλον και εξάρτηση

από τους πληθυσμούς.



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Παρασκευή
22 Μαρτίου

2041

Στα χέρια της μαύρης ηπείρου

η λύση στο θέμα της πείνας!
«Η λύση στο θέμα της πείνας ξεκινά από την Αφρική»

δηλώνει υπερήφανα ένας από τους εμπνευστές και

ψυχή του προγράμματος, Κενυάτης . «Ότανo Ben Ooko

ήμουν μικρός και πείναγα βρέθηκα με ένα θείο μου και

του ζήτησα να με ταΐσει ένα ψάρι, εκείνος γύρισε και

μου είπε: Θα κάνω κάτι πολύ καλύτερο, θα σου μάθω να

ψαρεύεις. Έτσι δεν θα με έχεις πια ανάγκη...»
Το σχέδιο « » μετά από 4 χρόνιαGood Food for all

λειτουργίας αρχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακά

αποτελέσματα. Στηριγμένο στη συνεργασία και την

αλληλεγγύη και με άξονα το να μεταφερθεί μέχρι

και στο τελευταίο χωριό (!) η τεχνογνωσία της

καλλιέργειας χωρίς φυτοφάρμακα αλλά με

παράλληλη χρήση υπερσύγχρονου αγροτικού

εξοπλισμού οι Αφρικανοί σπάνε μια χρόνια

παράδοση παθητικότητας και παίρνουν τις τύχες

της ζωής τους στα χέρια τους. Σε πολλές περιοχές

οι κάτοικοι τονίζουν πως το μεγάλο στοίχημα τώρα

είναι να ξεπεράσουν τις απόπειρες σαμποτάζ από

άτομα που δείχνουν συνδεδεμένα με μεγάλα

συμφέροντα της διατροφικής βιομηχανίας.

Η ΑΦΡΙΚΗ ΒΡΙΣΚΕΙ

ΤΗ ΛΥΣΗ



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Δευτέρα
1 Σεπτεμβρίου

2042

Τα σχολεία

του μέλλοντος είναι ΕΔΩ!
Κάθε μαθητής ένας ολόκληρος κόσμος

Ολοκληρώθηκε χτες το 37ο συνέδριο

«Εκπαίδευση και μη-βία» που διοργανώθηκε

ταυτόχρονα σε συνδιάσκεψη σε 10 πόλεις. Η

προηγηθείσα εκτενής ανταλλαγή απόψεων μέσα

από το εκπαιδευτικό φόρουμ πρόσφερε

πολύτιμες ιδέες για το άμεσο μέλλον. Το «Δίκτυο

Σχολείων για τη μη-βία» παρουσίασε ένα

ολοκληρωμένο σχέδιο σχολικών μονάδων

ανάπτυξης των ειδικών δεξιοτήτων του κάθε

παιδιού, που μπορούν να προσφέρουν ι ίσες

ευκαιρίες, προάγοντας την αλληλεγγύη, την

πλήρη ενσωμάτωση και την κατάλληλη στήριξη

και υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

11 εκπρόσωποι χωρών δήλωσαν πως πρόκειται

να υιοθετήσουν το πρόγραμμα.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το

αποτέλεσμα του συνεδρίου, υπήρξε μεγάλος

πλούτος απόψεων και εξαιρετικά παραγωγική

διαδικασία. Είμαστε αισιόδοξοι πως περνάμε σε

μια νέα εκπαίδευση. Επόμενος μεγάλος στόχος

είναι η σχολική διαρροή. Η εκπαίδευση δεν

χρειάζεται να είναι σωστή, πρέπει να είναι και για

όλους» δήλωσαν καταληκτικά οι διοργανωτές.



Η ανθρωπότητα ωρ ιμάζε ι ! Η

πρωτοβουλία πολιτών από 47 χώρες

για να βάλουν τέλος στη «φτώχεια

του νερού» φέρνει εντυπωσιακά

αποτελέσματα. Το πρόγραμμα «END

WATER POVERTY» που στηρίζεται

από 237 οργανώσεις από όλο τον

κόσμο έχει μειώσει μέσα σε 8 μήνες

στο μισό τον αριθμό των ανθρώπων

που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό

νερό. Απομένουν οι άλλοι μισοί που

φυσικά δεν είναι λίγοι (άλλοι 650

εκατομμύρια άνθρωποι) αλλά με την

ανάπτυξη που έχει το πρόγραμμα

π ρ ο β λ έ π ε τ α ι π ω ς θ α έ χ ε ι

ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Η μεταφορά της τεχνογνωσίας των

γεωτρήσεων φτάνει σε κάθε φορά

κ α ι π ι ο α π ο μ α κ ρ υ σ μ έ ν ο υ ς

πληθυσμούς χωρίς προϋποθέσεις.

Επόμενο στάδιο του προγράμματος

είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας

και της συντήρησης των υποδομών.

αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Τρίτη
9 Ιουνίου

2043

Το

πολυτιμότερο

αγαθό

επιτέλους

προσβάσιμο

από όλους

ΝΕΡΟ ΠΑΝΤΟΥ



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Δευτέρα
15 Φεβρουαρίου

2044

Κοινώς Διαχειριζόμενο
Διεθνές

Δίκτυο

Ειδήσεων

Με πρωτοβουλία του πρακτορείου ειδήσεων ξεκινάει έναpressenza

κολοσσιαίο δημοσιογραφικό εγχείρημα. Φιλοδοξία του η συμμετοχή

των πολιτών στη διαμόρφωση, επαλήθευση και αξιοποίηση της

πληροφορίας. Μεγάλη προσοχή δίνεται στο πλαίσιο αρχών ώστε να

προστατεύεται η αρχή της ελευθεροτυπίας, της δημοσιογραφικής

δεοντολογίας αλλά και της προστασίας των προσωπικών

δεδομένων. Η κοινωνία των πολιτών παίρνει στα χέρια της την

πληροφορία.



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Παρασκευή
14 Ιουλίου

2045

Απόφαση για εντυπωσιακή

ΜΕΙΩΣΗ
των εξοπλιστικών δαπανώντων εξοπλιστικών δαπανών

Ιστορικής σημασίας απόφαση πάρθηκε χθες στο διεθνές τουSummit

ΟΗΕ για τον αφοπλισμό που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο υπό τη

σκιά 7 εκατομμυρίων διαδηλωτών. Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό,

καθώς οι χώρες που δαπανούν το 97% των εξοπλιστικών δαπανών

αποφάσισαν σταδιακή και αναλογική μείωση ύψους 30%. Το ποσό που

απελευθερώνεται γ ια κοινωνικές δαπάνες αγγί ζε ι τα 1

τρισεκκατομμύρια δολάρια!! Ποσό ικανό να λύσει οριστικά το

πρόβλημα της στέγης και περίθαλψης στον πλανήτη.

το 30%
μεταφέρονται σε

κοινωνικές δαπάνες



Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 100 χρόνια από τη διακήρυξη των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων για να αρχίσει να εδραιώνεται το δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση

των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το έτος 2046 χαρακτηρίστηκε από τον ΟΗΕ «έτος

ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων & ιδεών». Η χτεσινοβραδινή απόφαση του ΟΗΕ -

μετά από πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Μεταφορών- για κατάργηση

της έκδοσης βίζας προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από συντηρητικές κυβερνήσεις. Η

σύνδεση της απόφασης με ταξιδιωτική οδηγία διασφαλίζει την εφαρμογή της στη

πράξη. Η απόφαση αποδυναμώνει την έννοια των συνόρων, μια εξέλιξη που βρίσκει

σύμφωνη την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων.

αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Τρίτη
22 Μαϊου

2046

Βγαίνει από τη ζωή μας η λέξη «λαθρομετανάστης»

Ελεύθερη διακίνηση πολιτών



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Δευτέρα
14 Ιανουαρίου

2047

έως την τελευταία γωνία της γης
ΡΕΥΜΑ

Η απελευθέρωση κονδυλίων για κοινωνικές δαπάνες μετά τις ολοένα αυξανόμενες περικοπές

των εξοπλιστικών δαπανών φέρνει ΦΩΣ σε όλο τον πλανήτη. Δεκάδες χιλιάδες χωριά, μέχρι

πρότινος βυθισμένα στο σκοτάδι, έχοντας τη 70ετή τεχνογνωσία του περίφημου Barefoot

Movement βρίσκουν πράσινη ενέργεια. Οι άνθρωποι στον πλανήτη αρχίζουν για πρώτη φορά να

προσεγγίζουν την έννοια «ίσες ευκαιρίες»…



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Παρασκευή
16 Οκτωβρίου

2048

Σχολική διαρροή
στο 1,7%

Σπουδαία μείωση από το 13,4% που ήταν το 2043 στο 1,7% φέτος. Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για

όλους» που εκπονήθηκε από την , το «Δίκτυο Σχολείων για τη μη-βία» και τηνUNESCO TEDunited

έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα και στοχεύει να φτάσει μέχρι το τελευταίο παιδί του κόσμου.

«Είμαστε κοντά στο 1ο βήμα, που είναι να υπάρχει ΠΑΝΤΟΥ σε κάθε τόπο μια υποτυπώδης μορφή

εκπαίδευσης και τα παιδιά και οι γονείς τους να προσελκύονται από την εκπαιδευτική διαδιακασία.

Το 2ο βήμα είναι οι υποδομές, υπολογίζουμε πως θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαετία για να

φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.» δήλωσε η εκπρόσωπος του προγράμματος από την UNESCO

ισπανίδα καθηγήτρια Aurora Hernandez



αλληλεγγύη
Απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα

Πέμπτη
12 Αυγούστου

2049

Η ΜΕΓΑΛΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Ένα μεγάλο άλμα

σ τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η τ η ς

α ν θ ρ ώ π ι ν η ς

σ υ ν ε ί δ η σ η ς

επ ιχε ιρε ί τα ι τους

τελευταίους μήνες

από πολλούς φορείς

που ασχολούνται με

τ α α ν θ ρ ώ π ι ν α

δ ι κ α ι ώ μ α τ α .

Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α τ η

μετάβαση από τη

σφαίρα της εκδίκησης

που ανήκει στο παλιό

κ α θ ε σ τ ώ ς τ ω ν

φυλακών προς το νέο

κ ό σ μ ο τ η ς

κ α τ α ν ό η σ η ς κ α ι

π ρ ο σ ω π ι κ ή ς

συμφιλίωσης για τον

οποίο κάνουν λόγο οι

«Ανθρωπιστές Ψυχολόγοι». Η πρόταση υιοθετεί μια εντελώς καινούρια αντίληψη

γύρω από την έννοια του λάθους, απορρίπτει την εκδίκηση και ανατρέχει στην

πραγματική έννοια του σωφρονισμού μέσα όμως κυρίως από προσωπικές

διαδρομές του «δράστη». 10 κέντρα πνευματικής υγείας ξεκίνησαν ήδη να

λειτουργούν πιλοτικά και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.

Στη θέση των
φυλακών
κέντρα

πνευματικής
υγείας


