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Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία 

Ρίζες 

Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία (ΚΧΠΒ) είναι οργανισμός του Ανθρωπιστικού Κινήματος. Το 
Κίνημα ξεκίνησε στις 4 Μάη του 1969, με μια δημόσια ομιλία του ιδρυτή του, Σίλο (Mario 
Rodriguez Cobos), με τον τίτλο “Η θεραπεία της Οδύνης”, σε μια στρατιωτική βάση στις Άνδεις, 
στη θέση Punta de Vacas, στα σύνορα Αργεντινής και Χιλής. 

Το Ανθρωπιστικό Κίνημα βασίζεται στο ρεύμα ιδεών που είναι γνωστό ως Νέος Ανθρωπισμός ή 
Οικουμενικός Ανθρωπισμός. Το ρεύμα αυτό εκφράζεται στις εργασίες του Σίλο και των 
ποικίλων συγγραφέων που εμπνεύστηκαν από αυτό. 

Αυτό το ρεύμα ιδεών, που εκφράζει παράλληλα έναν συναισθηματισμό κι έναν τρόπο ζωής, 
παίρνει μορφή σε πολλαπλά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας και δημιουργεί 
διαφορετικούς οργανισμούς και μέτωπα δράσης. Κάθε Οργανισμός εργάζεται στο πεδίο 
δραστηριότητάς του με έναν κοινό σκοπό: Να εξανθρωπίσει τη Γη, προωθώντας έτσι την 
ελευθερία και τη χαρά των Ανθρώπων. Έχουν κοινό τους σημείο τη μεθοδολογία της Ενεργής 
Μη-βίας και την πρόταση της προσωπικής μεταμόρφωσης ως μέσου για την κοινωνική 
μεταμόρφωση. 

Άλλοι Οργανισμοί που προέρχονται από το Ανθρωπιστικό Κίνημα είναι το Ανθρωπιστικό Κόμμα, 
η Κοινότητα για την Ανθρώπινη Εξέλιξη, η Σύγκλιση Πολιτισμών και το Παγκόσμιο Κέντρο 
Ανθρωπιστικών Μελετών. 

Ο ΚΧΠΒ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1995 στην Ανοιχτή Συγκέντρωση για τον 
Ανθρωπισμό, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο της Χιλής. 

 

Στόχοι 

Ο ΚΧΠΒ είναι ένα κοινωνικό κίνημα με στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας συνείδησης της 
Μη-βίας. Αυτή η νέα συνείδηση θα είναι το απαραίτητο βήμα προς έναν κόσμο ελεύθερο από 
τη βία, όχι μόνο στην πλέον σκληρή μορφή της, αυτής των πολέμων και της φυσικής βίας, αλλά 
ελεύθερο από κάθε βία: οικονομική, φυλετική, θρησκευτική, σεξουαλική, ψυχολογική, ηθική. 

Συγκεκριμένα εργάζεται για: 

 τον τερματισμό των πολέμων και των ενόπλων συγκρούσεων σε όλον τον κόσμο 

 την ολοκληρωτική εξαφάνιση των πυρηνικών όπλων 

 τον σταδιακό και αναλογικό αφοπλισμό από συμβατικά όπλα 

 την απόσυρση των στρατευμάτων εισβολής από περιοχές υπό κατοχή 

 την αποκήρυξη του πολέμου ως μέσου επίλυσης διαφορών με ενσωμάτωση διάταξης 
στο Σύνταγμα κάθε χώρας η οποία θα απαγορεύει ρητά τη χρήση του πολέμου 
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 έναν επαναπροσδιορισμό του ρόλου των σημερινών Ενόπλων Δυνάμεων, 
εγκαθιδρύοντας σαν κύρια λειτουργία τους την αποτροπή των πολέμων. Για να γίνει 
αυτό, είναι απαραίτητο να περιοριστεί η χρήση των ενόπλων δυνάμεων, να 
εκδημοκρατιστεί η λειτουργία τους και οι σχέσεις τους με την κοινωνία και να τεθούν 
υπό τον έλεγχο των πολιτών 

Το όραμα του ΚΧΠΒ είναι να ενώσει τα αντιπολεμικά κινήματα, να φέρει σε επαφή τις ομάδες 
πασιφισμού και της μη-βίας από διαφορετικά μέρη της Γης και να συνεισφέρει την οπτική του 
για φαινομενικά ασύνδετα θέματα, με σκοπό την αυξημένη παγκόσμια κατανόηση γύρω από 
τον πόλεμο και τη βία. 

Η εξάλειψη των πολέμων θα σημάνει την οριστική  έξοδο από την ανθρώπινη προϊστορία κι ένα 
γιγάντιο βήμα στην εξελικτική πορεία του είδους μας. Ένας «κόσμος χωρίς πολέμους» είναι μια 
πρόταση που κοιτάζει προς το μέλλον και επιδιώκει να γίνει πράξη σε κάθε γωνιά της Γης, ώστε 
ο διάλογος  να μπορέσει να αντικαταστήσει τη βία. 

Ο ΚΧΠΒ επισημαίνει το προφανές γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν 
επιθυμούν πολέμους ή βία, αλλά την ίδια στιγμή δεν πιστεύουν ότι είναι δυνατό να  
εξαλειφθούν αυτά. Κατανοεί λοιπόν ότι, εκτός από την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, είναι 
ανάγκη να εργαστεί για να αντιστρέψει την πεποίθηση γύρω από την υποτιθέμενα αμετάβλητη 
πραγματικότητα. 

 

Κύριες Ιδέες: Γιατί είναι απαραίτητος ένας κόσμος χωρίς πολέμους και βία 

Η ανθρώπινη ιστορία μετρά πάνω 2500 πολέμους, στους οποίους χάθηκαν εκατομμύρια 
άνθρωποι. Οι πόλεμοι διεξάγονται συνήθως για να ανακατανεμηθούν τα υλικά αγαθά. Με τη 
χρήση ένοπλης βίας, τα υλικά αφαιρούνται από κάποιους ανθρώπους και παραδίδονται σε 
άλλους.1 Σπανιότερα πόλεμοι διεξάγονται για λόγους ιδεολογίας, κυρίως εθνικής 
υπερηφάνειας ή θρησκευτικής προκατάληψης. 

Σήμερα, αυτά τα συμφέροντα κρύβονται πίσω από κίνητρα γεωπολιτικά, «υπεράσπισης» των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Την ίδια στιγμή, η τεχνολογική πρόοδος οδηγεί στην κατασκευή 
όλο και πιο καταστροφικών όπλων που στοχεύουν στον άμαχο πληθυσμό, ενώ το ανθρώπινο 
κόστος δικαιολογείται ως «παράπλευρες απώλειες». 

Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές δυνάμεις που έχουν συμφέρον από τον 
πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της πολεμικής βιομηχανίας, ρατσιστικών ομάδων, ακραίων 
εθνικιστών και φανατικών, οργανωμένων εγκληματιών κλπ. Το εμπόριο όπλων συνεχίζει να 
είναι μια από τις πιο κερδοφόρες εξαγωγές για πολλές χώρες, ιδιαίτερα για τα 5 μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Παρά τις προσπάθειες από διάφορες διεθνείς οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ), ο 
πόλεμος κι η βία εξακολουθούν να δικαιολογούνται ως μέρος μιας υποτιθέμενης «ανθρώπινης 
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 Σίλο, Λεξικό Νέου Ανθρωπισμού, Άπαντα, Τόμος1 



  3 / 8 

φύσης». Ο ΚΧΠΒ βλέπει τον άνθρωπο ως ένα ον ιστορικό, του οποίου η φύση δεν είναι στατική, 
αλλά διαμορφώνεται παράλληλα με την κοινωνική του δράση2. 

Δεν είναι, όμως, μόνο οι πόλεμοι και η βία που συνοδεύουν την ανθρωπότητα στην ιστορική 
της εξέλιξη. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει, σχεδόν σε κάθε τομέα και σε πολλά μέρη του 
πλανήτη, την εμφάνιση μιας νέας ηθικής, μιας νέας στάσης αλληλεγγύης και συμπόνιας, που 
είναι επαναστατική και ταυτόχρονα ανθρωπιστική. 

 

Βία και Μη-βία 

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι ανοιχτή προς τον κόσμο και λειτουργεί σε αυτόν με ελεύθερη 
βούληση. Μπορεί να αφανίσει τον κόσμο (και μαζί του το σώμα του, τη φύση και/ή την 
κοινωνία) ή να τον εξανθρωπίσει. Με αυτήν την ελευθερία βούλησης οι άνθρωποι επιλέγουν 
να δεχτούν ή να απορρίψουν τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες γεννιούνται, 
αναπτύσσονται και πεθαίνουν. 

Όλες οι μορφές βίας εκδηλώνονται ως άρνηση της βούλησης των άλλων ανθρώπινων όντων 
(και φυσικά της ελευθερίας τους), ως άσκηση εξουσίας πάνω σε άλλον άνθρωπο ή ομάδα 
ανθρώπων. Αυτή η «αντικειμενοποίηση» του ανθρώπου, επιτρέπει σε κάποιους να στερήσουν 
από κάποιους άλλους το δικαίωμά τους στην ελευθερία, τη χαρά και τελικά, τη ζωή. Επιτρέπει 
επίσης, σε μια μειονότητα να ελέγχει ολόκληρη την κοινωνία, συγκεντρώνοντας βίαια πλούτο 
και πόρους. 

Έτσι, το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, οι διεθνείς σχέσεις και οι κανόνες συμβίωσης, έχουν 
όλα οργανωθεί έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από τη βία, και θεωρούνται γενικά φυσιολογικά, 
παρόλο που ο πόνος και η οδύνη, σε προσωπικό & κοινωνικό επίπεδο φανερώνουν την ανάγκη 
μετασχηματισμού αυτού του συστήματος. 

Η Μη-βία συναντάται από τα αρχαία χρόνια σε όλες σχεδόν τις κουλτούρες και τις θρησκείες, 
στις πιο ανθρωπιστικές στιγμές τους, με διαφορετικές εκφράσεις. Όπως ο Χρυσός Κανόνας της 
συμβίωσης 

«Να συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θέλεις να σου συμπεριφέρονται», 

ο οποίος εκφράζεται στην Αρχή της Έγκυρης Πράξης ως: 

«Όταν συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες να σου συμπεριφέρονται, 
απελευθερώνεσαι» (5). 

Στη σύγχρονη εποχή, η ιδέα της Μη-βίας εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη μεθοδολογία δράσης. 
Καταγγελίες, Πολιτική ανυπακοή, Μη ανταπόδοση της βίας, απεργίες, διαδηλώσεις, 
προσωπικά & κοινωνικά μποϊκοτάζ, και κυρίως συντονισμένες δράσεις σε διαφορετικά μέρη, 
είναι τα κύρια εργαλεία της Μη-βίας σήμερα. 

Από τα κινήματα κατά της δουλείας και της αποικιοκρατίας, ως τα κινήματα για τα πολιτικά 
δικαιώματα των φυλετικών μειονοτήτων, των εργατών & των γυναικών. Ενάντια στα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, στο εμπόριο όπλων και πάνω απ' όλα, στα πυρηνικά όπλα, η Ενεργή 
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Μη-βία είναι η μόνη μεθοδολογία δράσης που είναι συνεπής με τον εαυτό της. Στην οποία τα 
μέσα είναι σε συμφωνία με το σκοπό. Από την εμφάνισή του, ο Νέος Ανθρωπισμός εφαρμόζει 
την Ενεργή Μη-βία, όχι μόνο για την επίλυση μεμονωμένων συγκρούσεων, μα και για τη 
δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας ανθρώπινης κοινωνίας, μιας πραγματικής αλλαγής 
κατεύθυνσης του κόσμου στον οποίο ζούμε. 

Ως ότου το ανθρώπινο ον να είναι έτοιμο να δημιουργήσει μια ανθρώπινη κοινωνία, δηλαδή 
μια κοινωνία στην οποία την εξουσία κατέχει το σύνολο της κοινωνίας -κι όχι ένα μέρος της που 
ελέγχει κι εκμεταλλεύεται το σύνολο- η βία θα χαρακτηρίζει την κοινωνική δραστηριότητα 
συνολικά. Έτσι, δε μπορεί κανείς να μιλάει για βία, χωρίς να μιλάει για τις κατεστημένες δομές 
& θεσμούς της κοινωνίας μας. Κι αν επιλέγει να αντιτίθεται σε αυτές τις δομές μη βίαια, πρέπει 
να τονίσουμε ότι “η μη βίαιη στάση σημαίνει ακριβώς ότι δεν ανέχεται τη βία”. Η Ενεργή Μη-
βία δεν είναι μια θεωρία για να δικαιολογηθεί ένας συγκεκριμένος τύπος αγώνα, για να 
οριστούν οι συνθήκες της βίας που επιβάλει αυτό το απάνθρωπο σύστημα. 

 

Επίσημα Υλικά 

 Ανθρωπιστικό Έγγραφο 

 Εγχειρίδιο Προσωπικής Εξέλιξης για μέλη του Ανθρωπιστικού Κινήματος. Κέντρο 
Ανθρωπιστικών Μελετών, Punta de Vacas Park, 2009 

 Άπαντα Σίλο, τόμοι 1 και 2 

 Αφοπλισμός και Συμφιλίωση για έναν κόσμο χωρίς πολέμους, Rafael de la Rubia. 

 Αυτοαπελευθέρωση, Luis A. Ammann. 

 



  5 / 8 

Οργάνωση και οδηγίες 

1. Πλαίσιο 

Οι οδηγίες που δίνουμε έχουν σκοπό να ορίσουν ένα οργανωτικό μοντέλο που να διοχετεύσει 
την ορμή εκατομμυρίων ανθρώπων που απορρίπτουν τον πόλεμο και τη βία σε όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Αυτό προϋποθέτει μια παγκόσμια οργάνωση. Μια οργάνωση ανθρωπιστική, ανοιχτή και 
συμμετοχική. Όπου όλα τα μέλη παίρνουν πλήρη και ενεργό ρόλο στο ξεπέρασμα της βίας, τον 
τερματισμό των πολέμων και των στρατιωτικών εισβολών, στον αφανισμό των όπλων, 
πυρηνικών ή συμβατικών. 

Είναι μια οργάνωση όπου κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για ότι κάνουν και χτίζουν, αλλά 
κυρίως όλα τα μέλη συνεργάζονται και κατασκευάζουν μια καλύτερη πραγματικότητα για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Από αυτήν την οπτική, είναι μια οργάνωση που εργάζεται από τη βάση και οργανώνεται σε 
διαφορετικά επίπεδα, με την πρόθεση αυτά να αποτελέσουν σημεία συντονισμού για κοινές 
δράσεις. Η βασική δομή του ΚΧΠΒ είναι οι «ομάδες βάσης», που αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους σε γειτονιές, σχολεία, πανεπιστήμια, χώρους εργασίας, το Διαδίκτυο κλπ. 

 

2. Μέλη και Συμμετοχή 

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους χωρίς διακρίσεις. Κάθε άτομο που συμφωνεί με τους 
βασικούς σκοπούς του ΚΧΠΒ μπορεί να συμμετάσχει στον οργανισμό ως πλήρες μέλος ή ως 
υποστηρικτής και να πάρει μέρος στις δραστηριότητες και τα σεμινάρια που τρέχουν ή να 
προτείνει νέες δράσεις. 

Πλήρη μέλη: Συμμετέχουν στις οργανωτικές συναντήσεις κι αναλαμβάνουν οι ίδιοι την 
εσωτερική τους εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τους εαυτούς τους μέσα από την προσωπική εργασία 
που προτείνει ο ΚΧΠΒ. Τα πλήρη μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στα διάφορα επίπεδα 
οργάνωσης, το οποίο καλούνται να ασκούν. 

Επίσης, παίρνουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων ομάδων βάσης χωρίς γεωγραφικά 
όρια. Τα πλήρη μέλη συντηρούν οικονομικά τον ΚΧΠΒ. 

Ενεργά μέλη: Συμμετέχουν σε συναντήσεις, αναπτύσσοντια εσωτερικά μέσα από τις 
προσωπικές εργασίες που προτείνονται από τον ΚΧΠΒ. Έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα 
δράσης, αλλά όχι σε οργανωτικά θέματα. 

Υποστηρικτές: Λαμβάνουν πληροφόρηση, συμμετέχουν σε δραστηριότητες και συνεργάζονται 
στην ανάπτυξη των ομάδων βάσης. 

Κάθε μέτωπο δράσης, ομάδα, οργάνωση ή συλλογικότητα μπορεί να ζητήσει να συμπεριληφθεί 
στους υποστηρικτές του ΚΧΠΒ. 

 



  6 / 8 

3. Βασική οργάνωση 

Όταν μια ομάδα ανθρώπων συμφωνούν να ξεκινήσουν κάποιες δραστηριότητες του ΚΧΠΒ, 
συναντιούνται συστηματικά κι  εμβαθύνουν στην εξάσκηση και τη μελέτη της μη-βίας στο 
προσωπικό και κοινωνικό πεδίο, τότε έχουμε μιας πρωτογενούς οργάνωσης βάσης που 
ονομάζουμε «Ομάδα Προώθησης» (ΟΠ). 

Αυτή η ομάδα, όχι μόνο οργανώνει τις δικές δραστηριότητες, αλλά επίσης προωθεί σχέσεις και 
συμπεριφορές μεταξύ των μελών της βασισμένες στο Χρυσό Κανόνα: «Να συμπεριφέρεσαι 
στους άλλους όπως θέλεις να σου συμπεριφέρονται». 

Αυτές οι ομάδες προώθησης συντονίζονται από την πρώτη στιγμή από τους ανθρώπους που τις 
ξεκινούν και τις αναπτύσσουν ακολουθώντας τις προτεινόμενους στόχους στα επίσημα 
έγγραφα και υλικά του ΚΧΠΒ. 

Όταν μια ομάδα προώθησης επιτύχει μια ελάχιστη ανάπτυξη (περίπου 10 πλήρη μέλη), 
αποκτήσει σταθερό ρυθμό συναντήσεων κι ένα από τα μέλη της επιλεγεί με άμεση ψηφοφορία 
να επιτελεί λειτουργία συντονιστή, τότε αναγνωρίζεται ως Ομάδα Βάσης του ΚΧΠΒ (ΟΒ) 

Οι Ομάδες Βάσης του ΚΧΠΒ μπορούν να δημιουργήσουν δεσμούς με άλλες ομάδες και/ή 
οργανώσεις στα περιβάλλοντά τους (ανταλλαγή απόψεων, κοινές δράσεις και συνεργασίες), 
αλλά χωρίς να εγκαθιδρύουν κάποια οργανωτική σχέση μαζί τους. 

Από το ξεκίνημά τους, οι Ομάδες Προώθησης και οι Ομάδες Βάσης θέτουν σε κίνηση 3 
μηχανισμούς-λειτουργίες: 

 Ανάπτυξη: Κατευθύνουν τις δράσεις τους προς άτομα, δίκτυα και οργανώσεις, με 
στόχο να κάνουν γνωστές τις προτάσεις και τα εργαλεία τους. 

 Επικοινωνία: Διατηρούν συχνή επικοινωνία με άλλες ομάδες βάσης κι άλλες 
οργανώσεις, με συγγενείς στόχους. 

 Εκπαίδευση: Φροντίζουν για την προοδευτική εσωτερική εξέλιξη των μελών τους. 
Προσφέρουν εργαλεία για το ξεπέρασμα της εσωτερικής κι εξωτερικής βίας. Αυτές οι 
μελέτες και οι πρακτικές μπορούν να βρεθούν στα επίσημα υλικά. 

 

4. Συντονισμός σε διαφορετικά επίπεδα: Εθνικό, Διεθνές 

Ο διεθνής συντονισμός είναι ευθύνη της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας (ΔΣΟ), που 
αποτελείται από 12 μέλη που εκλέχθηκαν με άμεση ψηφοφορία των πλήρων μελών από όον 
τον κόσμο κάθε 2 χρόνια. 

Η σύνθεση της ΔΣΟ λαμβάνει υπόψη την εκπροσώπηση εθνικών, πολιτισμικών και 
θρησκευτικών μειονοτήτων. 

Η ΔΣΟ είναι υπεύθυνη για το γενικό διεθνή συντονισμό και μπορεί να προτείνει κοινές δράσεις 
ποικίλων θεματικών και σκοπών. 

Οι λειτουργίες  της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας είναι: 

 Συντονισμός κοινών δράσεων 



  7 / 8 

 Διανέμει πληροφορία στις Ομάδες βάσης (Διεθνές Περιοδικό - Bulletin) 

 Διαχειρίζεται την επίσημη διεθνή ιστοσελίδα σε διάφορες γλώσσες. Εκεί αναρτώνται 
τα επίσημα υλικά κι όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες διεθνώς. 

 Πραγματοποιεί επίσημες διεθνείς εκδόσεις 

 Διατηρεί σχέσεις με άλλους οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα 

 Κάνει τις επαφές με διεθνείς ή τοπικές οργανώσεις ή μέτωπα δράσης που επιθυμούν 
να συμπεριληφθούν στους υποστηρικτές του ΚΧΠΒ. 

Κάθε πρόταση ή δράση που περιλαμβάνει τροποποίηση των επίσημων υλικών ή σημαντικών 
οργανωτικών θεμάτων του ΚΧΠΒ πρέπει να εγκρίνεται από άμεση ψηφοφορία όλων των 
πλήρων μελών του. 

Για τον εθνικό συντονισμό είναι υπεύθυνη η Εθνική Συντονιστική Ομάδα (ΕΣΟ), που 
αποτελείται από 12 μέλη που εκλέχθηκαν με άμεση ψηφοφορία των πλήρων μελών σε κάθε 
χώρα, κάθε 2 χρόνια. Επιτελεί τις λειτουργίες της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας σε επίπεδο 
χώρας. 

Συνοψίζοντας, η ΕΣΟ και η ΔΣΟ είναι μόνιμα μέλη του συντονισμού που εκλέγονται με άμεση 
ψηφοφορία από τα πλήρη μέλη. 

Άλλα επίπεδα συντονισμού είναι προσωρινά και ανταποκρίνονται σε περιστασιακές ανάγκες. 
Σχηματίζονται όταν προκύψουν ανάγκες (κοινές δράσεις, φόρα, εκστρατείες κλπ.), αλλά δεν 
έχουν μόνιμο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τη ΔΣΟ και την ΕΣΟ. 

5. Κοινές δράσεις 

Οι ομάδες βάσεις, όπως και οι Εθνικές Συντονιστικές Ομάδες και η Διεθνής Συντονιστική 
Ομάδα, μπορούν, αν το θεωρήσουν απαραίτητο, να ορίσουν λειτουργίες που βοηθούν τις 
κοινές δράσεις, όπως: 

 Εκπρόσωπος: Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του ΚΧΠΒ σε θεσμικές 
δραστηριότητες, στον τύπο και σε κάθε περίπτωση όπου είναι απαραίτητο να 
παρουσιαστούν οι απόψεις του ΚΧΠΒ 

 Σχέσεις με άλλες οργανώσεις 

 Νομικές και δικαστές λειτουργίες 

 Διάδοση πληροφορίας: προς τον τύπο, τα κοινωνικά δίκτυα κλπ 

 Άλλες ειδικές λειτουργίες 

Αυτές οι λειτουργίες εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία από τα πλήρη μέλη των αντίστοιχων 
ομάδων (ομάδων βάσης, εθνικές ή διεθνής συντονιστική ομάδα) και διαρκούν ένα χρόνο στην 
περίπτωση των ομάδων βάσης και 2 χρόνια στην περίπτωση των εθνικών και της διεθνούς 
συντονιστικής ομάδας. 

Αυτές οι λειτουργίες είναι στην υπηρεσία του συνόλου, σύμφωνα με την κατεύθυνση και 
ακριβείς οδηγίες που δίνει η συντονιστική ομάδα. Οι εκλεγμένοι μπορούν να είναι ξανά 
υποψήφιοι. 
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6. Χρηματοδότηση 

Ο ΚΧΠΒ συντηρείται από τις εθελοντικές εισφορές των μελών του. Τα μέλη καταβάλουν μια 
ετήσια συνδρομή για να συντηρήσουν τις κοινές δραστηριότητες με τη συμμετοχή των πλήρων 
μελών από όλον τον κόσμο. 

Το ποσό της συνδρομής ορίζεται από τις Εθνικές Συντονιστικές Ομάδες, με βάση ένα ποσοστό 
του μέσου μισθού της εκάστοτε χώρας. 

Τα χρήματα διανέμονται αναλογικά μεταξύ των ομάδων βάσης, των εθνικών συντονιστικών 
ομάδων και της παγκόσμιας συντονιστικής ομάδας, σύμφωνα με το ποσοστό που ορίζεται από 
τη Διεθνή Ομάδα Προώθησης. 

Επιπλέον χρήματα μπορούν να συλλέγονται περιστασιακά με βάση τις ανάγκες που μπορεί να 
προκύψουν, στις οποίες τα πλήρη μέλη και οι υποστηρικτές μπορούν να συνεισφέρουν 
εθελοντικά. Το ποσό σε αυτές τις περιπτώσεις δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ετήσιας 
συνδρομής. 

Ως οργανισμός με ανθρώπινη βάση, ο ΚΧΟΒ συντηρείται από τις εισφορές των μελών του. 

 

7. Θεσμική διάσταση 

Σε διεθνές επίπεδο, ο ΚΧΠΒ εκπροσωπείται ως μη κερδοσκοπική Ομοσπονδία Οργανώσεων. 

Σύμφωνα με το βαθμό ανάπτυξης και αύξησης του ΚΧΠΒ σε κάθε χώρα, και με σκοπό να 
διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων τους σε σχέση με το περιβάλλον τους, οι ομάδες 
συνηθίζουν να νομιμοποιούνται ως μη κερδοσκοπικά σωματεία (ή το ανάλογο σε κάθε χώρα). 

Τα καταστατικά λειτουργίας των οργανισμών αυτών θα αντανακλούν ένα οργανωτικό μοντέλο 
και αρχές πανομοιότυπες με αυτές που προτείνονται στα επίσημα οργανωτικά υλικά σε διεθνές 
επίπεδο. 

 

8. Συστάσεις για τη νέα φάση 

Συνίσταται ότι για να ξεκινήσει αυτή η νέα φάση, ο παγκόσμιος συντονισμός ανατίθεται σε μια 
«Διεθνή Ομάδα Προώθησης»3 με περίπου 10 μέλη. Μπορούν να συμμετέχουν άτομα από την 
επιτροπή που ετοίμασε αυτό το κείμενο ή  άλλοι που η Επιτροπή τους θεωρεί χρήσιμους στην 
παρούσα φάση. Η ομάδα θα λήξει τις εργασίες της όταν σχηματιστούν οι Συντονιστικές Ομάδες 
μετά τις εκλογές. 

                                                      
3
 Οι λεπτομέρειες της υλοποίησης, όπως ημερολόγια για οικονομικές καμπάνιες κι εκλογές, καθορισμός 

τρόπου υπολογισμού ετήσιων συνδρομών, διανομή των χρημάτων, ορισμός του επίσημου λογότυπου 
κλπ. παραμένουν ευθύνη της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας. 


