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Οι στόχοι του ΚΧΠΒ στην παρούσα φάση είναι οι εξής: 
 

• Παγκόσμιος πυρηνικός αφοπλισμός 

• Κατάργηση των πυρηνικών όπλων 

• Αποκήρυξη των βίαιων προσεγγίσεων επίλυσης των 
συγκρούσεων 

• Σταδιακή και αναλογική μείωση των συμβατικών όπλων 

• Μια κοινωνία βασισμένη στην ενεργή μη-βία  

 

 Στις 27 Ιουλίου 2012 ο ΟΗΕ, μέσω του Οικονομικού και 
Κοινωνικού συμβουλίου του (ECOSOC), αναγνώρισε τον Κόσμο 
Χωρίς Πολέμους και Βία ως ΜΚΟ συμβουλευτικού χαρακτήρα. 



• Μέλος μιας ομάδας θεωρείται όποιος συμμετέχει σταθερά ή 
περιστασιακά στις συναντήσεις ή/και στις δράσεις της. 

• Πλήρες μέλος θεωρείται το μέλος που συμμετέχει 
συστηματικά στις συναντήσεις και στις δράσεις της ομάδας 
και καταβάλει την ετήσια συνδρομή, η οποία για την Ελλάδα 
ορίζεται στα 50 ευρώ. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν τα 
πλήρη μέλη. Τα πλήρη μέλη εκλέγουν ακόμα τη 12μελή Εθνική 
Συντονιστική Ομάδα της κάθε χώρας καθώς και τη 12μελή 
Διεθνή Συντονιστική Ομάδα. 

• Μέλη και πλήρη μέλη υπάρχουν σε 29 χώρες και στις 5 
ηπείρους. 

• Στην Ελλάδα μέλη και πλήρη μέλη δρουν σε 9 πόλεις. 



2001 – 2005:  οργανώνονται 
ανθρωπιστικές αποστολές στην 
Αφρική και την Ασία με στόχο 
δράσεις ενδυνάμωσης γύρω από 
θέματα υγείας και εκπαίδευσης 
(Σενεγάλη, Μπουρκίνα Φάσο, 
Ουγκάντα, Κένυα, Αίγυπτο, Ινδία, 
Μπαγκλαντές). 

2006 έως και σήμερα: διοργανώνονται 
ανθρώπινα σήματα ειρήνης 
ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις του 
κόσμου, με αφορμή επετείους 
εισβολών στρατευμάτων ή έναρξης 
βομβαρδισμών σε διάφορες εστίες 
όπως το Ιράκ, η Σερβία, το 
Αφγανιστάν, η Λιβύη. 



2007: διοργανώνεται πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία υποστήριξης της 
δράσης μελών μας στην Τσεχία 
ενάντια στην πυραυλική ασπίδα 
των ΗΠΑ και συμμάχων. 

2008 έως και σήμερα: υιοθετείται η 
δράση των ΑΟΡΑΤΩΝ ως ένα 
σύγχρονο ενεργά μη βίαιο μέσο 
διαμαρτυρίας. 



2009 έως και σήμερα: ξεκινά από 
την Ελλάδα η διοργάνωση του 
διεθνούς οργανισμού 
φωτογραφίας με τίτλο «Ειρήνη 
είναι…» με την υποστήριξη της 
UNESCO που αποτελεί διαρκώς 
ευκαιρία δημιουργίας νέων 
συμμαχιών. Η έκθεση κάνει έως 
και σήμερα το γύρο της Ελλάδας 
με τη συμμετοχή και την 
υποστήριξη πολλών δήμων της 
χώρας. 



2008: Το 1ο Πανελλήνιο Φόρουμ για 
τον Πυρηνικό Αφοπλισμό στη 
Μεσόγειο πραγματοποιήθηκε στις 
15 και 16 Μαρτίου 2008 στο 
αμφιθέατρο Γκίνη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ήταν το 
πρώτο από μια σειρά φόρα που 
πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες 
πόλεις της Ευρώπης μέσα στο 2008. 
Η κορύφωσή τους ήταν το 1ο 
Διεθνές Φόρουμ για τον Πυρηνικό 
Αφοπλισμό στη Μεσόγειο. 

 



2009-2010: Η Παγκόσμια Πορεία για την 
ειρήνη και τη μη-βία άρχισε στη Νέα 
Ζηλανδία στις 2 Οκτωβρίου 2009, την 
επέτειο της γέννησης του Gandhi, 
ανακηρυχθείσα ως «Διεθνή Ημέρα της 
Μη Βίας» από τα Ηνωμένα Έθνη. 
Ολοκληρώθηκε στα βουνά των Άνδεων 
(Punta de Vacas, Aconcagua, Αργεντινή) 
στις 2 Ιανουαρίου 2010. Διήρκησε 90 
ημέρες και πέρασε από το καυτό 
καλοκαίρι των τροπικών και των 
ερήμων, στο χειμώνα της Σιβηρίας 
καταγγέλλοντας τις συγκρούσεις και 
αναζητώντας ειρηνικές και μη βίαιες 
λύσεις. 
Δαλάι Λάμα, Νόαμ Τσόμσκι, Φίλιπ Γκλας, Ζοζέ Σαραμάνγκου, Πέδρο Αλμοντόβαρ, Μάρτιν Σιν, Ιζαμπέλ Αλιέντε, 
Τζέιν Φόντα, Πενέλοπε Κρουζ, Ίβο Μοράλες, Μπράιαν Άνταμς και δεκάδες άλλες προσωπικότητες διεθνούς 
κύρους δήλωσαν την υποστήριξή τους: http://www.theworldmarch.org/index.php?secc=adhesiones 



2011: Το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ειρήνη 
και τη μη βία πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως 
τις 13 Νοεμβρίου 2011 με τρεις κύριους 
στόχους: 

• Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
διάλογο μεταξύ των ατόμων, των οργανώσεων 
και των  συλλογικοτήτων πάνω σε διαφορετικά 
θέματα (εκπαίδευση, υγεία, διαφορετικές 
μορφές βίας, κ.λπ.) προωθώντας τη συνεργασία 
με βάση την μεθοδολογία της ενεργής μη-βίας. 

• Να οργανωθούν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 
όλων των ειδών που θα συμβάλλουν στην 
καλλιέργεια μιας παγκόσμιας ευαισθητοποίησης 
για την ειρήνη και τη μη-βία. 

• Να δοθεί ένα παγκόσμιο πνευματικό κάλεσμα 
για περισυλλογή  για την ειρήνη και τη μη βία 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο στις 11/11/11 

 

 



2011 έως και σήμερα: παγκόσμιο δίκτυο 
σχολείων για τη μη-βία με προτάσεις που 
απευθύνονται στους μαθητές όλων των 
βαθμίδων μέσω των εκπαιδευτικών τους αλλά 
και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των 
μαθητών. Συγκεκριμένα: 

• Προς μαθητές: καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δράσεις που δημιουργούν οι μαθητές με θέμα 
τη μη-βία, 14 μοντέλα σεμιναρίων που 
χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη από τους 
εκπαιδευτικούς και προσαρμόζονται ανάλογα 
τις ανάγκες, έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό 
που σχετίζεται με την ενεργή μη-βία 

• Προς εκπαιδευτικούς: 4 σεμινάρια 
προσωπικής αυτοβελτίωσης (ένα ανά μήνα, 
διάρκειας 5 ωρών το κάθε ένα). 

 



2012-2013: εκδηλώσεις για την προαγωγή της ενεργής μη-βίας 
ως στάση ζωής και σημαντικής μεθόδου αντιμετώπισης των 
σύγχρονων προβλημάτων. 

 

 

Έκθεση προσωπικότητες και 
αγώνες της μη-βίας, 
Ηράκλειο Κρήτης 

Φεστιβάλ «Εν δράσει» η 
δύναμη της μη-βίας, 
Ηράκλειο Κρήτης 

Ανοιχτή συζήτηση για την 
αντιμετώπιση της βίας, 
Λιβαδειά 

1ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ με 
θέμα τη μη-βία, Αθήνα 



2012-2013: εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες για σύγχρονα 
προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο. 

 

 

Ανοιχτή συζήτηση για το 
θέμα του σχολικού 
εκφοβισμού, Χαλκίδα 

Συμμετοχή στην παγκόσμια ημέρα για το δικαίωμα 
στην ελεύθερη κίνηση των ανθρώπων και το 
δικαίωμα στη μετανάστευση, Ηράκλειο Κρήτης 

9η συμμετοχή στο φεστιβάλ 
περηφάνιας ATHENS PRIDE, 
Αθήνα 



2012-2013: εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες για σύγχρονα 
προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο. 

 

 

Διαμαρτυρία για τα 
χρήματα που δίνονται για 
όπλα στην Ελλάδα, Αθήνα 

Διαμαρτυρία για την ιδιωτικοποίηση του νερού σε 
συνεργασία με το δίκτυο SAVE THE GREEK WATER, 
Αθήνα 

Τοποθέτηση υπέρ του 
δικαιώματος αντιρρησίας 
συνείδησης, Αθήνα 




