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λίγα λόγια για μας
Εδώ και 17 χρόνια ο οργανισμός Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Χωρίς Βία με δράση σε 
περισσότερες από 30 χώρες συνεισφέρει στην ενδυνάμωση του παγκόσμιου κοινωνικού 
Κινήματος για την παύση των πολέμων και το τερματισμό της βίας σε κάθε μορφή της. Ο ΚΧΠΒ 
εμπνέεται από τη φιλοσοφία του Νέου Ανθρωπισμού για ένα κόσμο όπου κεντρική αξία είναι 
ο άνθρωπος και πιστεύει στην εξέλιξη που βιώνεται προσωπικά και κοινωνικά στην ανθρώπινη 
συνείδηση.
Με αυτό το σημείο εκκίνησης ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Χωρίς Βία πιστεύει σε ένα 
διαφορετικό κόσμο δημιουργώντας τις συνθήκες για να πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο βήμα 
σε μια ευρεία κλίμακα, σε αντίθετη κατεύθυνση από την απογοήτευση και τον υποτιθέμενο 
«ρεαλισμό» του σήμερα. 

Δρούμε ώστε: 
1.    Να δυναμώσουμε κοινωνικές σχέσεις βασισμένες στην ενεργή μη-βία, στη διαφορετικότητα, 
στην κατανόηση και την ανατροφοδότηση.
2. Να καταγγείλουμε και να αγωνιστούμε ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή βίας (φυσική, 
ψυχολογική, ηθική, οικονομική, φυλετική, θρησκευτική, σεξουαλική, κλπ).
3.  Να δημιουργήσουμε χώρους και περιβάλλοντα δράσης, σχέσεων και ανταλλαγής απόψεων 
βασισμένα στην ενεργή μη-βία.

Σε μια εποχή που η βία απασχολεί την κοινωνία από το επίπεδο της οικογένειας έως την 
πολιτική σκηνή, η δράση μας και η οργανωμένη παρέμβασή μας θεωρούμε ότι συμβάλλει σε μια 
διαδικασία  κοινωνικού διαλόγου, αποτύπωσης των μορφών της βίας, αλλά και ξεπεράσματος 
του φαινομένου μέσω της ενεργής μη-βίας. Είμαστε ενεργοί πολίτες που επιλέγουμε συνειδητά 
να δράσουμε προσωπικά και κοινωνικά με τα εργαλεία της ενεργής μη-βίας, θεωρώντας πως 
είναι ο μοναδικός αποτελεσματικός και ουσιαστικός δρόμος.



εκφραζόμαστε μη-βίαια

σε ζητήματα ενέργειας
προάγουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ως μέσου αποτροπής της 
οικονομικής βίας και των πολέμων και σαν το μοναδικό δρόμο για την επιβίωση του πλανήτη. 
Αντιστεκόμαστε στο να μετατραπούν και οι Α.Π.Ε. σε ένα νέο στοιχείο διάσπασης που θα 
κάνουν τον πληθυσμό φτωχότερο. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε ανθρώπινου όντος 
στην ελεύθερη πρόσβαση στην ενέργεια και αντιστεκόμαστε στα τεράστια συμφέροντα των 
ΒΑΠΕ και των συμβατικών μορφών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της πυρηνικής).

σε ζητήματα αφοπλισμού
προάγουμε την αναλογικά αυξανόμενη αποστρατικοποίηση ανάμεσα στις χώρες και τη 
σταδιακή εξάλειψη των στρατιωτικοβιομηχανικών εξοπλισμών και των δαπανών τους, 
καλλιεργώντας και συμμετέχοντας σε εθνικές και διεθνείς καμπάνιες υπέρ του αφοπλισμού. 
Κυριότερη δράση στον τομέα αυτό υπήρξε η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη & τη Μη-βία που 
διέσχισε 100 χώρες μέσα σε 3 μήνες (2/10/2009-2/1/2010) αλλά και η ετήσια διαμαρτυρία με 
αφορμή τη δημοσιοποίηση των δαπανών ανά έθνος από το SIPRI. Κεντρική προτεραιότητα του 
οργανισμού συνολικά είναι ο πυρηνικός αφοπλισμός.

σε ζητήματα εκπαίδευσης
με το «Δίκτυο Σχολείων για τη μη-βία» που ενώνει χιλιάδες νεανικές φωνές ανά τον κόσμο 
μέσα από διαφορετικές δράσεις και εναλλακτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Στόχος του 
δικτύου είναι να φωτίσει τις αρχές της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της διαφορετικότητας, 
της ισότητας και του διαλόγου τροφοδοτώντας με πίστη την αλλαγή αυτού του άδικου και 
βίαιου Συστήματος στο οποίο ζούμε. Παράλληλα, διοργανώνουμε σεμινάρια κατανόησης της 
κοινωνικής κατάστασης καθώς και αυτογνωσίας προς  εκπαιδευτικούς και γονείς.

σε ζητήματα διαφορετικότητας
γιατί η διάκριση αντικειμενοποιεί τους ανθρώπους και είναι μια μορφή βίας. Προωθούμε το 
σεβασμό, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια για όλους τους ανθρώπους και τις κοινωνικές ομάδες. 
Είμαστε μέλη του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και καλλιεργούμε τη 
σημασία της διαφορετικότητας μέσα από τις δράσεις μας.



Έλα μαζί μας!
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με εκθέσεις
Ο διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας «Ειρήνη Είναι…» διοργανώνεται το 2013 για 5η χρονιά. 
Οι βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε αρκετές πόλεις 
σε όλη την Ελλάδα μεταφέροντας το μήνυμα της ειρήνης και της μη-βίας μέσα την ιδιαίτερη 
καλλιτεχνική ματιά των φωτογράφων.  Πληροφορίες: www.eirinieinai.gr
Φέτος, εγκαινιάστηκε και η έκθεση «Αγώνες και προσωπικότητες της μη-βίας». 25 
προσωπικότητες (όπως ο Gandhi, o Martin Luther King και ο Silo) μέσα από τη ζωή και τη 
δράση τους αναλαμβάνουν να μας παρουσιάσουν το μοντέλο δράσης της ενεργής μη-βίας 
εφαρμοσμένο στο κοινωνικό πεδίο.

με διαμαρτυρίες, με φόρα και ετήσιο camping

ΑΘΗΝΑ: Ερμού 74, 2ος όροφος, Μοναστηράκι 
| info@kosmosxorispolemous.gr | τηλ. 6932967285
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Γαληνού 6, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΤΕ 
| klokas@kosmosxorispolemous.gr | τηλ. 6937880733
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: nikos@kosmosxorispolemous.gr 
|  τηλ. 6949401458

• Δίκτυο Σχολείων για τη μη-βία,
• Έκθεση Προσωπικότητες και Αγώνες της μη-βίας,
• Διεθνής διαγωνισμός και έκθεση φωτογραφίας Ειρήνη 

Είναι...,
• Κύκλος 4 σεμιναρίων των 5 ωρών το κάθε ένα για ξεπέρασμα 

της βίας στο προσωπικό και κοινωνικό πεδίο,
• Διοργάνωση Φεστιβάλ Εν δράσει και ταινιών για τη μη-βία),
• ΑΟΡΑΤΟΙ (συμβολική διαμαρτυρία απέναντι σε όλες τις 

μορφές της βίας),
• Ανθρώπινα Σήματα Ειρήνης & Μη-βίας.


