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1. Περιγραφι του Κόςμου Χωρίσ Πολζμουσ και Βία 

 

1.1. Γενικά 

Ο οργανιςμόσ Κόςμοσ Χωρίσ Πολζμουσ & Βία (ΚΧΠΒ) εργάηεται ςε διεκνζσ επίπεδο για τθν 

προϊκθςθ κάκε δράςθσ, ςκζψθσ και πρωτοβουλίασ που ςτοχεφει ςτον τερματιςμό των 

πολζμων ςτον κόςμο, αλλά και ςτθν εξάλειψθ τθσ βίασ ςε κάκε τθσ μορφι. Η μεκοδολογία 

εργαςίασ τθσ είναι βαςιςμζνθ ςτθν Ενεργι Μθ-βία. 

Στισ 27 Ιουλίου 2012 ο ΟΗΕ, μζςω του Οικονομικοφ και Κοινωνικοφ ςυμβουλίου του (ECOSOC), 

αναγνϊριςε τον Κόςμο Χωρίσ Πολζμουσ και Βία ωσ ΜΚΟ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα. 

 

1.2. Ρίηεσ 

Ο ΚΧΠΒ είναι οργανιςμόσ του Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ. Το Κίνθμα ξεκίνθςε ςτισ 4 Μάθ του 

1969, με μια δθμόςια ομιλία του ιδρυτι του, Σίλο (Mario Rodriguez Cobos), με τον τίτλο “Η 

κεραπεία τθσ Οδφνθσ”, ςε μια ςτρατιωτικι βάςθ ςτισ Άνδεισ, ςτθ κζςθ Punta de Vacas, ςτα 

ςφνορα Αργεντινισ και Χιλισ. 

Το Ανκρωπιςτικό Κίνθμα βαςίηεται ςτο ρεφμα ιδεϊν που είναι γνωςτό ωσ Νζοσ Ανκρωπιςμόσ ι 

Οικουμενικόσ Ανκρωπιςμόσ. Το ρεφμα αυτό εκφράηεται ςτισ εργαςίεσ του Σίλο και των 

ποικίλων ςυγγραφζων που εμπνεφςτθκαν από αυτό. 

Αυτό το ρεφμα ιδεϊν, που εκφράηει παράλλθλα ζναν ςυναιςκθματιςμό κι ζναν τρόπο ηωισ, 

παίρνει μορφι ςε πολλαπλά πεδία τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και δθμιουργεί 

διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ και μζτωπα δράςθσ. Κάκε Οργανιςμόσ εργάηεται ςτο πεδίο 

δραςτθριότθτάσ του με ζναν κοινό ςκοπό: Να εξανκρωπίςει τθ Γθ, προωκϊντασ ζτςι τθν 

ελευκερία και τθ χαρά των Ανκρϊπων. Ζχουν κοινό τουσ ςθμείο τθ μεκοδολογία τθσ Ενεργισ 

Μθ-βίασ και τθν πρόταςθ τθσ προςωπικισ μεταμόρφωςθσ ωσ μζςου για τθν κοινωνικι 

μεταμόρφωςθ. 

Άλλοι Οργανιςμοί που προζρχονται από το Ανκρωπιςτικό Κίνθμα είναι το Ανκρωπιςτικό Κόμμα, 

θ Κοινότθτα για τθν Ανκρϊπινθ Εξζλιξθ, θ Σφγκλιςθ Πολιτιςμϊν και το Παγκόςμιο Κζντρο 

Ανκρωπιςτικϊν Μελετϊν. 

Ο ΚΧΠΒ παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά το 1995 ςτθν Ανοιχτι Συγκζντρωςθ για τον 

Ανκρωπιςμό, που πραγματοποιικθκε ςτο Πανεπιςτιμιο του Σαντιάγο τθσ Χιλισ. 

 

1.3. τόχοι 

Ο ΚΧΠΒ είναι ζνα κοινωνικό κίνθμα με ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ παγκόςμιασ ςυνείδθςθσ τθσ 

Μθ-βίασ. Αυτι θ νζα ςυνείδθςθ κα είναι το απαραίτθτο βιμα προσ ζναν κόςμο ελεφκερο από 
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τθ βία, όχι μόνο ςτθν πλζον ςκλθρι μορφι τθσ, αυτισ των πολζμων και τθσ φυςικισ βίασ, αλλά 

ελεφκερο από κάκε βία: οικονομικι, φυλετικι, κρθςκευτικι, ςεξουαλικι, ψυχολογικι, θκικι. 

Συγκεκριμζνα εργάηεται για: 

1. τον τερματιςμό των πολζμων και των ενόπλων ςυγκροφςεων ςε όλον τον κόςμο 

2. τθ μείωςθ των ςτρατιωτικϊν δαπανϊν 

3. τθν ολοκλθρωτικι εξαφάνιςθ των πυρθνικϊν όπλων 

4. τον ςταδιακό και αναλογικό αφοπλιςμό από ςυμβατικά όπλα 

5. τθν απόςυρςθ των ςτρατευμάτων ειςβολισ από περιοχζσ υπό κατοχι 

6. τθν αποκιρυξθ του πολζμου ωσ μζςου επίλυςθσ διαφορϊν με ενςωμάτωςθ διάταξθσ 

ςτο Σφνταγμα κάκε χϊρασ θ οποία κα απαγορεφει ρθτά τθ χριςθ του πολζμου 

7. ζναν επαναπροςδιοριςμό του ρόλου των ςθμερινϊν Ενόπλων Δυνάμεων, 

εγκακιδρφοντασ ωσ κφρια λειτουργία τουσ τθν αποτροπι των πολζμων. Για να γίνει 

αυτό, είναι απαραίτθτο να περιοριςτεί θ χριςθ τουσ, να εκδθμοκρατιςτεί θ λειτουργία 

τουσ και οι ςχζςεισ τουσ με τθν κοινωνία και να τεκοφν υπό τον ζλεγχο των πολιτϊν 

Το όραμα του ΚΧΠΒ είναι να ενϊςει τα αντιπολεμικά κινιματα, να φζρει ςε επαφι τισ ομάδεσ 

παςιφιςμοφ και τθσ μθ-βίασ από διαφορετικά μζρθ τθσ Γθσ και να ςυνειςφζρει τθν οπτικι του 

για φαινομενικά αςφνδετα κζματα, με ςκοπό τθν αυξθμζνθ παγκόςμια κατανόθςθ γφρω από 

τον πόλεμο και τθ βία. 

Η εξάλειψθ των πολζμων κα ςθμάνει τθν οριςτικι  ζξοδο από τθν ανκρϊπινθ προϊςτορία κι ζνα 

γιγάντιο βιμα ςτθν εξελικτικι πορεία του είδουσ μασ. Ζνασ «κόςμοσ χωρίσ πολζμουσ» είναι μια 

πρόταςθ που κοιτάηει προσ το μζλλον και επιδιϊκει να γίνει πράξθ ςε κάκε γωνιά τθσ Γθσ, ϊςτε 

ο διάλογοσ  να μπορζςει να αντικαταςτιςει τθ βία. 

Ο ΚΧΠΒ επιςθμαίνει το προφανζσ γεγονόσ ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία των ανκρϊπων δεν 

επικυμοφν πολζμουσ ι βία, αλλά τθν ίδια ςτιγμι δεν πιςτεφουν ότι είναι δυνατό να  

εξαλειφκοφν αυτά. Κατανοοφμε λοιπόν ότι, εκτόσ από τθν υλοποίθςθ κοινωνικϊν δράςεων, 

είναι ανάγκθ να εργαςτοφμε για να αντιςτρζψουμε τθν πεποίκθςθ γφρω από τθν υποτικζμενα 

αμετάβλθτθ πραγματικότθτα. 

 

1.4. Κφριεσ Ιδζεσ: Γιατί είναι απαραίτθτοσ ζνασ κόςμοσ χωρίσ πολζμουσ και βία 

Η ανκρϊπινθ ιςτορία μετρά πάνω 2500 πολζμουσ, ςτουσ οποίουσ χάκθκαν εκατομμφρια 

άνκρωποι. Οι πόλεμοι γίνονται ςυνικωσ με ςκοπό να ανακατανεμθκεί ο κοινωνικόσ 

πλοφτοσ με τθ δφναμθ των όπλων, αφαιρϊντασ τον από κάποιουσ ανκρϊπουσ και 

παραδίδοντάσ τον ςε άλλουσ1. Άλλοτε, πόλεμοι γίνονται για λόγουσ ιδεολογίασ, εκνικισ 

υπερθφάνειασ, κρθςκευτικισ ι άλλθσ προκατάλθψθσ. 

                                                      
1
 Σίλο, Λεξικό Νζου Ανκρωπιςμοφ, Άπαντα, Τόμοσ1 



5 

 

Σιμερα, αυτά τα ςυμφζροντα κρφβονται πίςω από κίνθτρα γεωπολιτικά, «υπεράςπιςθσ» των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Τθν ίδια ςτιγμι, θ τεχνολογικι πρόοδοσ οδθγεί ςτθν καταςκευι 

όλο και πιο καταςτροφικϊν όπλων που ςτοχεφουν ςτον άμαχο πλθκυςμό, ενϊ το ανκρϊπινο 

κόςτοσ δικαιολογείται ωσ «παράπλευρεσ απϊλειεσ». 

Στθ ςφγχρονθ κοινωνία υπάρχουν ιςχυρζσ κοινωνικζσ δυνάμεισ που ζχουν ςυμφζρον από τον 

πόλεμο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολεμικισ βιομθχανίασ, ρατςιςτικϊν ομάδων, ακραίων 

εκνικιςτϊν και φανατικϊν, οργανωμζνων εγκλθματιϊν κλπ. Το εμπόριο όπλων ςυνεχίηει να 

είναι μια από τισ πιο κερδοφόρεσ εξαγωγζσ για πολλζσ χϊρεσ, ιδιαίτερα για τα 5 μόνιμα μζλθ 

του Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΗΕ. 

Παρά τισ προςπάκειεσ από διάφορεσ διεκνείσ οργανϊςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΟΗΕ), ο 

πόλεμοσ κι θ βία εξακολουκοφν να δικαιολογοφνται ωσ μζροσ μιασ υποτικζμενθσ «ανκρϊπινθσ 

φφςθσ». Ο ΚΧΠΒ βλζπει τον άνκρωπο ωσ ζνα ον ιςτορικό, του οποίου θ φφςθ δεν είναι ςτατικι, 

αλλά διαμορφϊνεται παράλλθλα με τθν κοινωνικι του δράςθ2. 

Δεν είναι, όμωσ, μόνο οι πόλεμοι και θ βία που ςυνοδεφουν τθν ανκρωπότθτα ςτθν ιςτορικι 

τθσ εξζλιξθ. Μπορεί κανείσ να παρατθριςει, ςχεδόν ςε κάκε τομζα και ςε πολλά μζρθ του 

πλανιτθ, τθν εμφάνιςθ μιασ νζασ θκικισ, μιασ νζασ ςτάςθσ αλλθλεγγφθσ και ςυμπόνιασ, που 

είναι επαναςτατικι και ταυτόχρονα ανκρωπιςτικι. 

 

1.5. Βία και Μθ-βία 

Η ανκρϊπινθ φπαρξθ είναι ανοιχτι προσ τον κόςμο και λειτουργεί ςε αυτόν με ελεφκερθ 

βοφλθςθ. Μπορεί να αφανίςει τον κόςμο (και μαηί του το ςϊμα του, τθ φφςθ και/ι τθν 

κοινωνία) ι να τον εξανκρωπίςει. Με αυτιν τθν ελευκερία βοφλθςθσ οι άνκρωποι επιλζγουν 

να δεχτοφν ι να απορρίψουν τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ γεννιοφνται, 

αναπτφςςονται και πεκαίνουν. 

Όλεσ οι μορφζσ βίασ εκδθλϊνονται ωσ άρνθςθ τθσ βοφλθςθσ των άλλων ανκρϊπινων όντων 

(και φυςικά τθσ ελευκερίασ τουσ), ωσ άςκθςθ εξουςίασ πάνω ςε άλλον άνκρωπο ι ομάδα 

ανκρϊπων. Αυτι θ «αντικειμενοποίθςθ» του ανκρϊπου, επιτρζπει ςε κάποιουσ να ςτεριςουν 

από κάποιουσ άλλουσ το δικαίωμά τουσ ςτθν ελευκερία, τθ χαρά και τελικά, τθ ηωι. Επιτρζπει 

επίςθσ, ςε μια μειονότθτα να ελζγχει ολόκλθρθ τθν κοινωνία, ςυγκεντρϊνοντασ βίαια πλοφτο 

και πόρουσ. 

Ζτςι, το κοινωνικο-οικονομικό ςφςτθμα, οι διεκνείσ ςχζςεισ και οι κανόνεσ ςυμβίωςθσ, ζχουν 

όλα οργανωκεί ζτςι ϊςτε να χαρακτθρίηονται από τθ βία, και κεωροφνται γενικά φυςιολογικά, 

παρόλο που ο πόνοσ και θ οδφνθ, ςε προςωπικό & κοινωνικό επίπεδο φανερϊνουν τθν ανάγκθ 

μεταςχθματιςμοφ αυτοφ του ςυςτιματοσ. 

                                                      
2
 Σίλο, 4

ο
 Γράμμα ςτουσ φίλουσ μου, Άπαντα, Τόμοσ 1 
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Η Μθ-βία ςυναντάται από τα αρχαία χρόνια ςε όλεσ ςχεδόν τισ κουλτοφρεσ και τισ κρθςκείεσ, 

ςτισ πιο ανκρωπιςτικζσ ςτιγμζσ τουσ, με διαφορετικζσ εκφράςεισ. Όπωσ ο Χρυςόσ Κανόνασ: 

«Να ςυμπεριφζρεςαι ςτουσ άλλουσ όπωσ κα ικελεσ να ςου ςυμπεριφζρονται», 

ο οποίοσ εκφράηεται ςτθν Αρχι τθσ Ζγκυρθσ Πράξθσ ωσ: 

«Όταν ςυμπεριφζρεςαι ςτουσ άλλουσ όπωσ κα ικελεσ να ςου ςυμπεριφζρονται, 

απελευκερϊνεςαι» (5). 

Στθ ςφγχρονθ εποχι, θ ιδζα τθσ Μθ-βίασ εξελίχκθκε ςε ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία δράςθσ. 

Καταγγελίεσ, Πολιτικι ανυπακοι, Μθ ανταπόδοςθ τθσ βίασ, απεργίεσ, διαδθλϊςεισ, 

προςωπικά & κοινωνικά μποϊκοτάη, και κυρίωσ ςυντονιςμζνεσ δράςεισ ςε διαφορετικά μζρθ, 

είναι τα κφρια εργαλεία τθσ Μθ-βίασ ςιμερα. 

Από τα κινιματα κατά τθσ δουλείασ και τθσ αποικιοκρατίασ, ωσ τα κινιματα για τα πολιτικά 

δικαιϊματα των φυλετικϊν μειονοτιτων, των εργατϊν & των γυναικϊν. Ενάντια ςτα 

ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα, ςτο εμπόριο όπλων και πάνω απ' όλα, ςτα πυρθνικά όπλα, θ Ενεργι 

Μθ-βία είναι θ μόνθ μεκοδολογία δράςθσ που είναι ςυνεπισ με τον εαυτό τθσ. Στθν οποία τα 

μζςα είναι ςε ςυμφωνία με το ςκοπό. Από τθν εμφάνιςι του, ο Νζοσ Ανκρωπιςμόσ εφαρμόηει 

τθν Ενεργι Μθ-βία, όχι μόνο για τθν επίλυςθ μεμονωμζνων ςυγκροφςεων, μα και για τθ 

δθμιουργία μιασ νζασ παγκόςμιασ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ, μιασ πραγματικισ αλλαγισ 

κατεφκυνςθσ του κόςμου ςτον οποίο ηοφμε. 

Ωσ ότου το ανκρϊπινο ον να είναι ζτοιμο να δθμιουργιςει μια ανκρϊπινθ κοινωνία, δθλαδι 

μια κοινωνία ςτθν οποία τθν εξουςία κατζχει το ςφνολο τθσ κοινωνίασ -κι όχι ζνα μζροσ τθσ που 

ελζγχει κι εκμεταλλεφεται το ςφνολο- θ βία κα χαρακτθρίηει τθν κοινωνικι δραςτθριότθτα 

ςυνολικά. Ζτςι, δε μπορεί κανείσ να μιλάει για βία, χωρίσ να μιλάει για τισ κατεςτθμζνεσ δομζσ 

& κεςμοφσ τθσ κοινωνίασ μασ. Κι αν επιλζγει να αντιτίκεται ςε αυτζσ τισ δομζσ μθ βίαια, πρζπει 

να τονίςουμε ότι “θ μθ βίαιθ ςτάςθ ςθμαίνει ακριβϊσ ότι δεν ανζχεται τθ βία”. Η Ενεργι Μθ-

βία δεν είναι μια κεωρία για να δικαιολογθκεί ζνασ ςυγκεκριμζνοσ τφποσ αγϊνα, για να 

οριςτοφν οι ςυνκικεσ τθσ βίασ που επιβάλει αυτό το απάνκρωπο ςφςτθμα. 

 

1.6. Επίςθμα Υλικά 

 Διακιρυξθ για ζναν Κόςμο Χωρίσ Πολζμουσ 

 Ανκρωπιςτικό Ζγγραφο, Silo 

 Εγχειρίδιο Προςωπικισ Εξζλιξθσ για μζλθ του Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ. Κζντρο 

Ανκρωπιςτικϊν Μελετϊν, Punta de Vacas Park, 2009 

 Αφοπλιςμόσ και Συμφιλίωςθ για ζναν κόςμο χωρίσ πολζμουσ, Rafael de la Rubia. 

 Χάρτθσ για ζναν Κόςμο Χωρίσ Βία 
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2. Οργάνωςθ και οδθγίεσ 

 

2.1. Πλαίςιο 

Οι οδθγίεσ που δίνουμε ζχουν ςκοπό να ορίςουν ζνα οργανωτικό μοντζλο που να διοχετεφςει 

τθν ορμι εκατομμυρίων ανκρϊπων που απορρίπτουν τον πόλεμο και τθ βία ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

Αυτό προχποκζτει μια παγκόςμια οργάνωςθ. Μια οργάνωςθ ανκρωπιςτικι, ανοιχτι και 

ςυμμετοχικι. Όπου όλα τα μζλθ παίρνουν πλιρθ και ενεργό ρόλο ςτο ξεπζραςμα τθσ βίασ, τον 

τερματιςμό των πολζμων και των ςτρατιωτικϊν ειςβολϊν, ςτον αφανιςμό των όπλων, 

πυρθνικϊν ι ςυμβατικϊν. 

Είναι μια οργάνωςθ όπου κάκε ςυμμετζχων είναι υπεφκυνοσ για ότι κάνουν και χτίηουν, αλλά 

κυρίωσ όλα τα μζλθ ςυνεργάηονται και καταςκευάηουν μια καλφτερθ πραγματικότθτα για 

ολόκλθρθ τθν ανκρωπότθτα. 

Από αυτιν τθν οπτικι, είναι μια οργάνωςθ που εργάηεται από τθ βάςθ και οργανϊνεται ςε 

διαφορετικά επίπεδα, με τθν πρόκεςθ αυτά να αποτελζςουν ςθμεία ςυντονιςμοφ για κοινζσ 

δράςεισ. Η βαςικι δομι του ΚΧΠΒ είναι οι «ομάδεσ βάςθσ», που αναπτφςςουν τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ ςε γειτονιζσ, ςχολεία, πανεπιςτιμια, χϊρουσ εργαςίασ, το Διαδίκτυο κλπ. 

 

2.2. Μζλθ και υμμετοχι 

Η ςυμμετοχι είναι ανοιχτι ςε όλουσ χωρίσ διακρίςεισ. Κάκε άτομο που ςυμφωνεί με τουσ 

βαςικοφσ ςκοποφσ του ΚΧΠΒ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτον οργανιςμό ωσ πλιρεσ μζλοσ ι ωσ 

υποςτθρικτισ και να πάρει μζροσ ςτισ δραςτθριότθτεσ και τα ςεμινάρια που τρζχουν ι να 

προτείνει νζεσ δράςεισ. 

 Πλιρθ μζλθ: Συμμετζχουν ςτισ οργανωτικζσ ςυναντιςεισ κι αναλαμβάνουν οι ίδιοι τθν 

εςωτερικι τουσ εξζλιξθ, ενδυναμϊνοντασ τουσ εαυτοφσ τουσ μζςα από τθν προςωπικι 

εργαςία που προτείνει ο ΚΧΠΒ. Τα πλιρθ μζλθ ζχουν δικαίωμα ψιφου ςτα διάφορα 

επίπεδα οργάνωςθσ, το οποίο καλοφνται να αςκοφν. Επίςθσ, παίρνουν πρωτοβουλίεσ 

για τθ δθμιουργία νζων ομάδων βάςθσ χωρίσ γεωγραφικά όρια. Τα πλιρθ μζλθ 

ςυντθροφν οικονομικά τον ΚΧΠΒ. 

 Ενεργά μζλθ: Συμμετζχουν ςε ςυναντιςεισ, αναπτφςςονται εςωτερικά μζςα από τισ 

προςωπικζσ εργαςίεσ που προτείνονται από τον ΚΧΠΒ. Ζχουν δικαίωμα ψιφου ςε 

κζματα δράςθσ, αλλά όχι ςε οργανωτικά κζματα. 

 Υποςτθρικτζσ: Λαμβάνουν πλθροφόρθςθ, ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και 

ςυνεργάηονται ςτθν ανάπτυξθ των ομάδων βάςθσ. 

Κάκε μζτωπο δράςθσ, ομάδα, οργάνωςθ ι ςυλλογικότθτα μπορεί να ηθτιςει να ςυμπεριλθφκεί 

ςτουσ υποςτθρικτζσ του ΚΧΠΒ. 
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2.3. Βαςικι οργάνωςθ 

Όταν μια ομάδα ανκρϊπων ςυμφωνοφν να ξεκινιςουν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ του ΚΧΠΒ, 

ςυναντιοφνται ςυςτθματικά κι  εμβακφνουν ςτθν εξάςκθςθ και τθ μελζτθ τθσ μθ-βίασ ςτο 

προςωπικό και κοινωνικό πεδίο, τότε ζχουμε μιασ πρωτογενοφσ οργάνωςθσ βάςθσ που 

ονομάηουμε «Ομάδα Προώκθςθσ» (ΟΠ). 

Αυτι θ ομάδα, όχι μόνο οργανϊνει τισ δικζσ δραςτθριότθτεσ, αλλά επίςθσ προωκεί ςχζςεισ και 

ςυμπεριφορζσ μεταξφ των μελϊν τθσ βαςιςμζνεσ ςτο Χρυςό Κανόνα: «Να ςυμπεριφζρεςαι 

ςτουσ άλλουσ όπωσ κζλεισ να ςου ςυμπεριφζρονται». 

Αυτζσ οι ομάδεσ προϊκθςθσ ςυντονίηονται από τθν πρϊτθ ςτιγμι από τουσ ανκρϊπουσ που τισ 

ξεκινοφν και τισ αναπτφςςουν ακολουκϊντασ τισ προτεινόμενουσ ςτόχουσ ςτα επίςθμα 

ζγγραφα και υλικά του ΚΧΠΒ. 

Όταν μια ομάδα προϊκθςθσ επιτφχει μια ελάχιςτθ ανάπτυξθ (περίπου 10 πλιρθ μζλθ), 

αποκτιςει ςτακερό ρυκμό ςυναντιςεων κι ζνα από τα μζλθ τθσ επιλεγεί με άμεςθ ψθφοφορία 

να επιτελεί λειτουργία ςυντονιςτι, τότε αναγνωρίηεται ωσ Ομάδα Βάςθσ του ΚΧΠΒ (ΟΒ) 

Οι Ομάδεσ Βάςθσ του ΚΧΠΒ μποροφν να δθμιουργιςουν δεςμοφσ με άλλεσ ομάδεσ και/ι 

οργανϊςεισ ςτα περιβάλλοντά τουσ (ανταλλαγι απόψεων, κοινζσ δράςεισ και ςυνεργαςίεσ), 

αλλά χωρίσ να εγκακιδρφουν κάποια οργανωτικι ςχζςθ μαηί τουσ. 

Από το ξεκίνθμά τουσ, οι Ομάδεσ Προϊκθςθσ και οι Ομάδεσ Βάςθσ κζτουν ςε κίνθςθ 3 

μθχανιςμοφσ-λειτουργίεσ: 

 Ανάπτυξθ: Κατευκφνουν τισ δράςεισ τουσ προσ άτομα, δίκτυα και οργανϊςεισ, με 

ςτόχο να κάνουν γνωςτζσ τισ προτάςεισ και τα εργαλεία τουσ. 

 Επικοινωνία: Διατθροφν ςυχνι επικοινωνία με άλλεσ ομάδεσ βάςθσ κι άλλεσ 

οργανϊςεισ, με ςυγγενείσ ςτόχουσ. 

 Εκπαίδευςθ: Φροντίηουν για τθν προοδευτικι εςωτερικι εξζλιξθ των μελϊν τουσ. 

Προςφζρουν εργαλεία για το ξεπζραςμα τθσ εςωτερικισ κι εξωτερικισ βίασ. Αυτζσ οι 

μελζτεσ και οι πρακτικζσ μποροφν να βρεκοφν ςτα επίςθμα υλικά. 

 

2.4. υντονιςμόσ ςε διαφορετικά επίπεδα: Εκνικό, Διεκνζσ 

Ο διεκνισ ςυντονιςμόσ είναι ευκφνθ τθσ Διεκνοφσ Συντονιςτικισ Ομάδασ (ΔΣΟ), που 

αποτελείται από 12 μζλθ που εκλζχκθκαν με άμεςθ ψθφοφορία των πλιρων μελϊν από όον 

τον κόςμο κάκε 2 χρόνια. 

Η ςφνκεςθ τθσ ΔΣΟ λαμβάνει υπόψθ τθν εκπροςϊπθςθ εκνικϊν, πολιτιςμικϊν και 

κρθςκευτικϊν μειονοτιτων. 

Η ΔΣΟ είναι υπεφκυνθ για το γενικό διεκνι ςυντονιςμό και μπορεί να προτείνει κοινζσ δράςεισ 

ποικίλων κεματικϊν και ςκοπϊν. 
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Οι λειτουργίεσ  τθσ Διεκνοφσ Συντονιςτικισ Ομάδασ είναι: 

 Συντονιςμόσ κοινϊν δράςεων 

 Διανζμει πλθροφορία ςτισ Ομάδεσ βάςθσ (Διεκνζσ Περιοδικό - Bulletin) 

 Διαχειρίηεται τθν επίςθμθ διεκνι ιςτοςελίδα ςε διάφορεσ γλϊςςεσ. Εκεί αναρτϊνται 

τα επίςθμα υλικά κι όλεσ οι πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ διεκνϊσ. 

 Πραγματοποιεί επίςθμεσ διεκνείσ εκδόςεισ 

 Διατθρεί ςχζςεισ με άλλουσ οργανιςμοφσ ςε παγκόςμια κλίμακα 

 Κάνει τισ επαφζσ με διεκνείσ ι τοπικζσ οργανϊςεισ ι μζτωπα δράςθσ που επικυμοφν 

να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ υποςτθρικτζσ του ΚΧΠΒ. 

Κάκε πρόταςθ ι δράςθ που περιλαμβάνει τροποποίθςθ των επίςθμων υλικϊν ι ςθμαντικϊν 

οργανωτικϊν κεμάτων του ΚΧΠΒ πρζπει να εγκρίνεται από άμεςθ ψθφοφορία όλων των 

πλιρων μελϊν του. 

Για τον εκνικό ςυντονιςμό είναι υπεφκυνθ θ Εκνικι υντονιςτικι Ομάδα (ΕΟ), που 

αποτελείται από 12 μζλθ που εκλζχκθκαν με άμεςθ ψθφοφορία των πλιρων μελϊν ςε κάκε 

χϊρα, κάκε 2 χρόνια. Επιτελεί τισ λειτουργίεσ τθσ Διεκνοφσ Συντονιςτικισ Ομάδασ ςε επίπεδο 

χϊρασ. 

Συνοψίηοντασ, θ ΕΣΟ και θ ΔΣΟ είναι μόνιμα μζλθ του ςυντονιςμοφ που εκλζγονται με άμεςθ 

ψθφοφορία από τα πλιρθ μζλθ. 

Άλλα επίπεδα ςυντονιςμοφ είναι προςωρινά και ανταποκρίνονται ςε περιςταςιακζσ ανάγκεσ. 

Σχθματίηονται όταν προκφψουν ανάγκεσ (κοινζσ δράςεισ, φόρα, εκςτρατείεσ κλπ.), αλλά δεν 

ζχουν μόνιμο χαρακτιρα, ςε αντίκεςθ με τθ ΔΣΟ και τθν ΕΣΟ. 

 

2.5. Κοινζσ δράςεισ 

Οι ομάδεσ βάςεισ, όπωσ και οι Εκνικζσ Συντονιςτικζσ Ομάδεσ και θ Διεκνισ Συντονιςτικι 

Ομάδα, μποροφν, αν το κεωριςουν απαραίτθτο, να ορίςουν λειτουργίεσ που βοθκοφν τισ 

κοινζσ δράςεισ, όπωσ: 

 Εκπρόςωποσ: Υπεφκυνοσ για τθν εκπροςϊπθςθ του ΚΧΠΒ ςε κεςμικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ςτον τφπο και ςε κάκε περίπτωςθ όπου είναι απαραίτθτο να 

παρουςιαςτοφν οι απόψεισ του ΚΧΠΒ 

 Σχζςεισ με άλλεσ οργανϊςεισ 

 Νομικζσ και δικαςτζσ λειτουργίεσ 

 Διάδοςθ πλθροφορίασ: προσ τον τφπο, τα κοινωνικά δίκτυα κλπ 

 Άλλεσ ειδικζσ λειτουργίεσ 
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Αυτζσ οι λειτουργίεσ εκλζγονται με άμεςθ ψθφοφορία από τα πλιρθ μζλθ των αντίςτοιχων 

ομάδων (ομάδων βάςθσ, εκνικζσ ι διεκνισ ςυντονιςτικι ομάδα) και διαρκοφν ζνα χρόνο ςτθν 

περίπτωςθ των ομάδων βάςθσ και 2 χρόνια ςτθν περίπτωςθ των εκνικϊν και τθσ διεκνοφσ 

ςυντονιςτικισ ομάδασ. 

Αυτζσ οι λειτουργίεσ είναι ςτθν υπθρεςία του ςυνόλου, ςφμφωνα με τθν κατεφκυνςθ και 

ακριβείσ οδθγίεσ που δίνει θ ςυντονιςτικι ομάδα. Οι εκλεγμζνοι μποροφν να είναι ξανά 

υποψιφιοι. 

 

2.6. Χρθματοδότθςθ 

Ο ΚΧΠΒ ςυντθρείται από τισ εκελοντικζσ ειςφορζσ των μελϊν του. Τα μζλθ καταβάλουν μια 

ετιςια ςυνδρομι για να ςυντθριςουν τισ κοινζσ δραςτθριότθτεσ με τθ ςυμμετοχι των πλιρων 

μελϊν από όλον τον κόςμο. 

Το ποςό τθσ ςυνδρομισ ορίηεται από τισ Εκνικζσ Συντονιςτικζσ Ομάδεσ, με βάςθ ζνα ποςοςτό 

του μζςου μιςκοφ τθσ εκάςτοτε χϊρασ. 

Τα χριματα διανζμονται αναλογικά μεταξφ των ομάδων βάςθσ, των εκνικϊν ςυντονιςτικϊν 

ομάδων και τθσ παγκόςμιασ ςυντονιςτικισ ομάδασ, ςφμφωνα με το ποςοςτό που ορίηεται από 

τθ Διεκνι Ομάδα Προϊκθςθσ. 

Επιπλζον χριματα μποροφν να ςυλλζγονται περιςταςιακά με βάςθ τισ ανάγκεσ που μπορεί να 

προκφψουν, ςτισ οποίεσ τα πλιρθ μζλθ και οι υποςτθρικτζσ μποροφν να ςυνειςφζρουν 

εκελοντικά. Το ποςό ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δε μπορεί να υπερβαίνει το ποςό τθσ ετιςιασ 

ςυνδρομισ. 

Ωσ οργανιςμόσ με ανκρϊπινθ βάςθ, ο ΚΧΟΒ ςυντθρείται από τισ ειςφορζσ των μελϊν του. 

 

2.7. Θεςμικι μορφι 

Σε διεκνζσ επίπεδο, ο ΚΧΠΒ εκπροςωπείται ωσ μθ κερδοςκοπικι Ομοςπονδία Οργανϊςεων. 

Σφμφωνα με το βακμό ανάπτυξθσ και αφξθςθσ του ΚΧΠΒ ςε κάκε χϊρα, και με ςκοπό να 

διευκολφνουν τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον τουσ, οι ομάδεσ 

ςυνθκίηουν να νομιμοποιοφνται ωσ μθ κερδοςκοπικά ςωματεία (ι το ανάλογο ςε κάκε χϊρα). 

Τα καταςτατικά λειτουργίασ των οργανιςμϊν αυτϊν κα αντανακλοφν ζνα οργανωτικό μοντζλο 

και αρχζσ πανομοιότυπεσ με αυτζσ που προτείνονται ςτα επίςθμα οργανωτικά υλικά ςε διεκνζσ 

επίπεδο.  
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3. Διακιρυξθ για ζναν Κόςμο Χωρίσ Πολζμουσ 

 

Στθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ, ο πόλεμοσ πάντα ιταν παρόν. Αυτό το δράμα είναι κάκε μζρα 

πιο τραγικό επειδι θ τεχνολογικι εξζλιξθ επιτρζπει ςτουσ βίαιουσ να παράγουν μθχανιματα 

κάκε φορά πιο καταςτροφικά. Σιμερα θ πυρθνικι απειλι βάηει τθν ανκρωπότθτα ςτο χείλοσ 

τθσ αβφςςου. 

Οι πόλεμοι και θ παραγωγι όπλων επθρεάηουν αρνθτικά τθν οικονομία των λαϊν 

απορροφϊντασ κεφάλαια τα οποία κα ζπρεπε να πθγαίνουν ςτθν Παιδεία, τθν Υγεία, τον 

Πολιτιςμό και ςτθν καλυτζρευςθ τθσ ηωισ. Η επιρροι που ζχει θ ςτρατιωτικι βιομθχανία ςτισ 

κυβερνιςεισ και τθν κοινωνία κάνει τισ χϊρεσ που παράγουν όπλα να πιζηουν ϊςτε να 

διατθρθκοφν οι ςυγκροφςεισ και ζτςι να καταναλωκοφν, να χρθςιμοποιθκοφν και να 

δοκιμαςτοφν τα όπλα τουσ τθ ςτιγμι που καμουφλάρουν τθν απλθςτία τουσ με κεωρίεσ 

ςχετικά με το αδφνατο, το αναγκαίο ι ακόμθ και το «ειρθνοποιό» των ςτρατιωτικϊν 

ςυγκροφςεων, για τθν οικονομία τουσ. 

Στο ξεκίνθμα τθσ τρίτθσ χιλιετίασ, οι ςυγκροφςεισ ςε διάφορα πεδία (οικονομικά, εκνικά ι 

κρθςκευτικά) όχι μόνο δεν θρεμοφν, αλλά τείνουν να αυξθκοφν. Το ίδιο ςυμβαίνει με τθν 

τρομοκρατία. Με τθ ςειρά τθσ και ςυνδεδεμζνθ με το μοντζλο που προτείνει, θ κοινωνικι βία 

αυξάνεται τραβϊντασ μασ, απίςτευτα χρόνια πίςω. Αν δεν υπάρξει μία αλλαγι κατεφκυνςθσ, 

ςτο μζλλον κα πρζπει να αντιμετωπίςουμε γεγονότα ςε διάφορα πεδία όλο και πιο βίαια και 

κάκε μεγζκουσ. 

Για να δϊςουμε ζνα ενδεικτικό παράδειγμα: θ πείνα ςτον κόςμο κα μποροφςε να εξαλειφκεί 

με το 10% των δαπανϊν για εξοπλιςμοφσ. Μποροφμε να φανταςτοφμε τι κα γινόταν αν 

δίνονταν το 30 ι το 50%, για να καλυτερεφςει θ ηωι του κόςμου αντί να δίνεται ςτθν 

καταςτροφι; 

Ζπειτα από αιϊνεσ με βία, είναι δφςκολο να φανταςτοφμε τθν ειρινθ. Αναμφιςβιτθτα, όμωσ, 

γιατί να μθν εργαςτοφμε ς' αυτι τθν κατεφκυνςθ με πρόκεςθ να αλλάξουμε τθ ροι τθσ 

ιςτορίασ, καταςκευάηοντασ ζνα αλθκινό μζλλον με Ειρινθ και Μθ-βία; 

Θεωροφμε ότι αυτι είναι θ υπευκυνότθτά μασ ωσ ανκρϊπινα όντα. Ο κακοριςμόσ ενάντια ςτον 

πόλεμο είναι μια πράξθ με νόθμα, είναι θκικι, ςυνεκτικι και επείγουςα, δεδομζνθσ τθσ 

πορείασ που παίρνουν τα ςυμβάντα. 

Ασ αναλάβουμε αυτι τθν ευκφνθ με ελεφκερθ βοφλθςθ και ασ τθν προωκιςουμε μαηί με 

όλουσ εκείνουσ που απορρίπτουν κάκε μορφισ βία και υπεραςπίηονται κακθμερινά, τθν 

ανάπτυξθ για όλουσ, τθν πραγματικι δθμοκρατία, τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν 

υπθρεςία τθσ επιςτιμθσ και τθν επιςτιμθ ςτθν υπθρεςία του ανκρϊπου και τθσ ειρινθσ. Σε 

εμάσ αντιςτοιχεί να καταγγείλουμε τισ βίαιεσ μειοψθφίεσ, να τισ απομονϊςουμε και να τισ 

πιζςουμε ϊςτε να αλλάξουν τισ πολεμοχαρείσ πολιτικζσ τουσ κατευκφνοντάσ τεσ προσ τθν 

ανκρϊπινθ εξζλιξθ. 
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Ζνασ κόςμοσ χωρίσ πολζμουσ είναι ζνασ κόςμοσ άγνωςτοσ μζχρι τϊρα για τον πλανιτθ Γθ. Η 

εξάλειψθ των πολζμων κα ςθμαίνει ότι βγικαμε οριςτικά από τθν ανκρϊπινθ προϊςτορία και 

ότι κάναμε ζνα τεράςτιο βιμα ςτο δρόμο τθσ εξζλιξθσ για το είδοσ μασ. 

Ζνασ κόςμοσ χωρίσ βία είναι μία πρόταςθ που κοιτάηει προσ το μζλλον και που προςδοκά να 

γίνει πράξθ ςε κάκε γωνιά του πλανιτθ ϊςτε θ βία να αντικαταςτακεί από το διάλογο. 

Σ' αυτι τθν προςδοκία μασ ςυνοδεφει θ δφναμθ τθσ φωνισ των χιλιάδων προθγοφμενων 

γενεϊν που υπζφεραν τισ ςυνζπειεσ των πολζμων, και των οποίων θ θχϊ ςυνεχίηει να 

ακοφγεται ςιμερα ςε όλουσ τουσ τόπουσ όπου οι πόλεμοι αφινουν το καταςτροφικό ςθμάδι 

τουσ με νεκροφσ, εξαφανιςμζνουσ, ανάπθρουσ, πρόςφυγεσ, και εκτοπιςμζνουσ. 

Ζχει φτάςει θ ςτιγμι να ακουςτεί θ φωνι όςων δεν ζχουν φωνι, εκατομμυρίων ανκρϊπων που 

ηθτοφν από ανάγκθ να ςταματιςουν οι πόλεμοι! Μποροφμε να το κατορκϊςουμε ενϊνοντασ 

όλεσ τισ δυνάμεισ του ειρθνιςμοφ και τθσ Ενεργισ Μθ-βίασ. 

Προςκαλοφμε λοιπόν άτομα, κακϊσ και αντιπροςϊπουσ και μζλθ οργανϊςεων, ςωματείων, 

ομάδων, πολιτικϊν κομμάτων, ςυνδικάτων, να ενωκοφν μαηί μασ ς' αυτιν τθ διακιρυξθ και να 

εργαςτοφμε ο κάκε ζνασ ςτο πεδίο του, και ςτθ ςυνζχεια να ςυμμετζχουμε ςε κοινζσ δράςεισ, 

ςε ςυμμαχίεσ και φόρα, ϊςτε τελικά να παράγουμε ζνα μεγάλο κίνθμα το οποίο κα ςταματιςει 

τουσ πολζμουσ και κάκε μορφι βίασ. 

Ασ εργαςτοφμε ςιμερα για να εξαςφαλίςουμε ζνα καλφτερο μζλλον για τισ γενιζσ που 

ζρχονται. 

Γιατί πιςτεφω ςτθν Ειρινθ και ς' ζναν πιο Ανκρϊπινο Κόςμο! 

Ζναν Κόςμο Χωρίσ Πολζμουσ! 


