
Διακήρυξη της Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη και τη Mη-βία 
 

Μια ανοικτή επιστολή από έναν απλό πολίτη προς τους ισχυρούς του κόσμου. 
 

Η βία έχει εισχωρήσει στη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη και δεν υπάρχει τρόπος να την 
σταματήσουμε. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, ούτε στρατός, ούτε θρησκεία, ούτε πολιτικό κόμμα, ούτε 
οικονομική ένωση ικανά να σταματήσουν τη Βία στον κόσμο. Δεν υπάρχει ικανή δύναμη να 
σταματήσει τη βία που μεγαλώνει μέρα με την ημέρα, διαποτίζοντας όλες τις δράσεις μας και τις πιο 
ιδιαίτερες στιγμές της ζωής μας. Η καταστροφική δύναμη της βίας που υπερνικά την ανθρωπότητα 
έχει γίνει αυξανόμενα τρομακτική και επικίνδυνη. Αν ο ρυθμός ανάπτυξης της βίας συνεχίσει να 
αυξάνει μαζί με τις καταστροφικές της ικανότητες, οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες.  
 
Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία των γεγονότων που προειδοποιούν για μεγάλες ανθρώπινες 
απώλειες, που δεν ήταν ποτέ πριν τόσο μεγάλες; Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ποσότητα φονικών, 
πυρηνικών, βιολογικών, χημικών και συμβατικών όπλων με τη δύναμη να εξαφανίσουν τη ζωή από 
τον πλανήτη. Αυτός ο χρόνος που είχαμε την πιο σοβαρή παγκόσμια οικονομική κρίση, στην οποία 
όλοι μας βίωσαν τον αντίκτυπο της ύφεσης, ήταν για ακόμα μια φορά το έτος στο οποίο οι 
επενδύσεις σε εξοπλισμούς έσπασαν κάθε ρεκόρ.  
 
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για ότι συμβαίνει και πρέπει να πάρουμε μια βαθειά απόφαση μέσα μας. 
Είτε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις κυβερνήσεις μας με τις μιλιταριστικές τους πολιτικές, τις 
οποίες συνεχώς δικαιολογούν με φόβο και εκδίκηση, ή θα ενώσουμε τις φωνές και τα συναισθήματά 
μας με αυτά εκατομμυρίων ανθρώπων διαφορετικών χωρών, φυλών, πιστεύω και πολιτισμών ώστε 
να φωτίσουμε την ανθρώπινη συνείδηση με το φως της μη-βίας.  
 
Τα πυρηνικά όπλα έχουν διασπαρθεί σε πάρα πολλές χώρες και βρίσκονται στην ευχέρεια χρήσης 
από ομάδες που δεν υπόκεινται σε έλεγχο από τον ΟΗΕ. Σήμερα η δικαιολόγησή τους ως 
αποτρεπτικά ή αμυντικά έχει αγγίξει το όριο του παραλογισμού και πιστεύουμε πως ο μόνος δρόμος 
είναι η Απόλυτη Παγκόσμια Αποπυρηνικοποίηση.  
 
Προς τους Προέδρους και τους Πρωθυπουργούς των ΗΠΑ, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Λ.Δ. Κίνας, 
της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ινδίας, του Πακιστάν, της Βόρειας Κορέας και του Ισραήλ:  
 
Η ευθύνη για το μέλλον της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή είναι δική σας. Είστε αυτοί που 
αποφασίζετε ανάμεσα στην Ιστορία και την Προϊστορία, ανάμεσα στον ανθρωπισμό και την 
αποκτήνωση, ανάμεσα σε έναν πλανήτη για όλους και έναν πλανήτη γεμάτο φόβο, ανάμεσα σε μια 
πρόσφορη Γη και σε μια μολυσμένη έρημο. Εσείς είστε υπεύθυνοι για το κοινωνικό κλίμα που θα 
βιώνουμε όλοι μας τα επόμενα χρόνια.  
 
Βρισκόμαστε σε κίνηση, ταξιδεύοντας σε όλο τον πλανήτη για να δυναμώσουμε τις φωνές που 
απαιτούν έναν ανθρώπινο κόσμο. Δεν μπορούμε να αντέξουμε περισσότερο πόνο για τον 
συνάνθρωπό μας. Δεν θέλουμε άλλους πολέμους. Αυτές τις επιθέσεις τις βιώνουμε μέσα μας. 
Προκλήθηκε μια αλλαγή στη συνείδησή μας και δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι αναγκαίο να 
καταργήσουμε τα όπλα μαζικής καταστροφής όπως και το να μετατρέψουμε το οικονομικό σύστημα 
που παράγει φτώχεια, διάκριση και θάνατο. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη ζωή, ώστε να 
δημιουργήσουμε έναν κόσμο ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους.  
 
Σήμερα απαιτούμε να θέσετε ως προτεραιότητες στην εξωτερική και αμυντική πολιτική σας:  

- παγκόσμιο πυρηνικό αφοπλισμό 



- άμεση απόσυρση των δυνάμεων κατοχής από τις κατειλημμένες περιοχές 
- την σταδιακή και αναλογική μείωση των συμβατικών όπλων 
- την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών μη επίθεσης 
- την απόρριψη του πολέμου από τις κυβερνήσεις, ως μέσο επίλυσης διαφορών  

 
Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει απαρατήρητη η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη και τη μη-βία σε 
εμάς τους ίδιους, στις οικογένειές μας, στις πόλεις μας και στον κόσμο.  
 
Θα προωθήσουμε αυτή την αποφασιστικότητα, που αναδεικνύει τα καλύτερα χαρακτηριστικά του 
καθένα μας, ώστε να δυναμώσει μαζί με τα θετικότερα στοιχεία του ανθρώπινου όντος.  
 
Είμαστε χιλιάδες, θα είμαστε εκατομμύρια και ο κόσμος θα αλλάξει.  
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