
κοπόσ 

Ο ΚΧΠΒ είναι ζνα κοινωνικό κίνθμα με ςτόχο τθ 

δθμιουργία μιασ παγκόςμιασ ςυνείδηςησ τησ Μη-

βίασ, θ οποία κα οδθγιςει ςε ζνα Παγκόςμιο 

Ανκρϊπινο Ζκνοσ: Ζναν κόςμο όπου θ ανκρϊπινθ 

ηωι είναι θ κεντρικι αξία. Αυτι θ νζα ςυνείδθςθ κα 

είναι το απαραίτθτο βιμα προσ ζναν κόςμο 

ελεφκερο από κάκε μορφι βίασ. Συγκεκριμζνα 

εργαηόμαςτε για: 

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

2. τθν εξαφάνιςθ των πυρθνικϊν όπλων 
3. τθ μείωςθ των ςτρατιωτικϊν δαπανϊν και τον 

ςταδιακό, αναλογικό αφοπλιςμό 
4. τθν απόςυρςθ των ςτρατευμάτων κατοχισ 
5. τθν αποκιρυξθ του πολζμου ωσ μζςου 

επίλυςθσ διαφορϊν 
6. ζναν επαναπροςδιοριςμό του ρόλου των 

Ενόπλων Δυνάμεων, ϊςτε κφριοσ ςτόχοσ τουσ 
να είναι θ αποτροπι των πολζμων. 

Σο όραμά μασ για τον πόλεμο 

Η ανκρϊπινθ ιςτορία μετρά πάνω 2500 πολζμουσ, 

ςτουσ οποίουσ χάκθκαν εκατομμφ-ρια άνκρωποι. 

Οι πόλεμοι γίνονται ςυνικωσ με ςκοπό να 

ανακατανεμθκεί ο κοινωνικόσ πλοφτοσ με τθ 

δφναμθ των όπλων, αφαιρϊντασ τον από κάποιουσ 

ανκρϊπουσ και δίνοντάσ τον ςε άλλουσ. 

Σπανιότερα, πόλεμοι γίνονται για λόγουσ 

ιδεολογίασ, εκνικισ υπερθφάνειασ, κρθςκευτικισ ι 

άλλθσ προκατάλθψθσ. 

Σιμερα, αυτοί οι ςκοποί κρφβονται πίςω από 

κίνθτρα γεωπολιτικά, «υπεράςπιςθσ» των ανκρω-

πίνων δικαιωμάτων κλπ. Τθν ίδια ςτιγμι, θ τεχνο-

λογικι πρόοδοσ οδθγεί ςτθν καταςκευι όλο και πιο 

καταςτροφικϊν όπλων που ςτοχεφουν ςτον άμαχο 

πλθκυςμό, ενϊ το ανκρϊπινο κόςτοσ δικαιο-

λογείται ωσ «παράπλευρεσ απϊλειεσ». Το εμπόριο 

όπλων ςυνεχίηει να είναι μια από τισ πιο κερδοφό-

ρεσ εξαγωγζσ για πολλζσ χϊρεσ, ιδιαίτερα για τα 5 

μόνιμα μζλθ του Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΗΕ. 

Επιδιϊκουμε να ηιςουμε ςε ζναν κόςμο όπου τα 

ζκνθ επιλφουν τισ διαφορζσ τουσ χωρίσ να 

καταφεφγουν ςτον πόλεμο και αποκθρφςςουν τθ 

χριςθ του πολζμου ςτο Σφνταγμά τουσ. 

Σο όραμά μασ για τη βία 

Οραματιηόμαςτε ζναν κόςμο ελεφκερο από 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. 

Μη-βία: Η ςτάςη ζωήσ μασ 

Η Μθ-βία ςυναντάται από τα αρχαία χρόνια ςε 

όλουσ ςχεδόν τουσ πολιτιςμοφσ και τισ κρθςκείεσ, 

ςτισ πιο ανκρωπιςτικζσ ςτιγμζσ τουσ, με 

διαφορετικζσ εκφράςεισ. Όπωσ ο Χρυςόσ Κανόνασ: 

«Να ςυμπεριφζρεςαι ςτουσ άλλουσ όπωσ θα 

ήθελεσ να ςου ςυμπεριφζρονται». 

Προςωπική και κοινωνική αλλαγή 

Η 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 

ότι θ πραγματικότθτα δε μπορεί να αλλάξει. 

Χρειάηεται να ενδυναμϊςουμε τθν εςωτερικι μασ 

πίςτθ ςτθν δυνατότθτά μασ να αλλάξουμε ωσ 

άτομα και ωσ κοινωνία. «Χωρίσ εςωτερικι πίςτθ 

υπάρχει φόβοσ. Ο φόβοσ προκαλεί οδφνθ. Η οδφνθ 

προκαλεί βία. Η βία φζρνει καταςτροφι. Συνεπϊσ, 

θ εςωτερικι πίςτθ από-τρζπει τθν καταςτροφι» 

(Silo, Μαδρίτη, 1981). 

Για να επιτφχουμε τθν προςωπικι αλλαγι, 

εργαηόμαςτε για να μειϊςουμε τθν προςωπικι μασ 

οδφνθ, επειδι αυτι θ οδφνθ προδίδει μια 

εςωτερικι βία που ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτισ επικυμίεσ 

μασ. 

Δράςεισ 

Οι δράςεισ μασ ςτοχεφουν ςτθν ενθμζρωςθ γφρω 

από τισ διάφορεσ μορφζσ βίασ και γφρω από το πϊσ 

οι κφριεσ αξίεσ τθσ κοινωνίασ μασ (χριμα, εξουςία, 

κοινωνικι αναγνϊριςθ) φζρνουν βία ςτθν 

κακθμερινότθτά μασ. Η κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ 

μεταξφ προςωπικισ και κοινωνικισ βίασ είναι για 

εμάσ το κλειδί για να επιλζξει κανείσ τον τρόπο που 

κζλει να ηει και να δρα ςτον κόςμο. 

Ρίζεσ 

Ο ΚΧΠΒ γεννικθκε το 1995, ωσ ζκφραςθ τθσ 

φιλοςοφίασ του Παγκόςμιου Ανκρωπιςμοφ και του 

Ανκρωπιςτικοφ Κινιματοσ που ίδρυςε ο Mario 

Rodriguez Cobos (Silo) το 1969.  Άλλεσ οργανϊςεισ 

με κοινζσ ρίηεσ είναι: Η Κοινότθτα για τθν 

Ανκρϊπινθ Εξζλιξθ, Το Ανκρωπιςτικό Κόμμα, Η 

Σφγκλιςθ Πολιτιςμϊν και το Παγκόςμιο Κζντρο 

Ανκρωπιςτικϊν Μελετϊν. 

www.humanistmovement.net 

http://anthropistikokinima.wordpress.com 

http://www.humanistmovement.net/


Καμπάνιεσ ςε εξέλιξη 

Οι ακτιβιςτζσ μασ ςε όλον τον κόςμο, τρζχουν, 

μεταξφ άλλων, τισ καμπάνιεσ: 

Πυρηνικόσ Αφοπλιςμόσ 

Η Συνκικθ Μθ Διάδοςθσ των Πυρθνικϊν Όπλων 

του 1970 δεν ζχει εφαρμοςτεί κακολικά και θ 

παραγωγι ενζργειασ από πυρθνικι ςχάςθ ζχει 

αποδειχκεί πολφ επικίνδυνθ. Ο ΚΧΠΒ εργάηεται 

από κοινοφ με άλλεσ αντιμιλιταριςτικζσ 

οργανϊςεισ, τθν ομάδα Οργανιςμϊν Abolition 

2000, τθ Διεθνή Καμπάνια για τον Πυρηνικό 

Αφοπλιςμό, αλλά και περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, 

για να πιζςουν τουσ πολιτικοφσ θγζτεσ να 

εξαλείψουν τθν πυρθνικι απειλι. 

Εκπαίδευςη ςτη Μη-βία 

Το οικολογικό κίνθμα κατάφερε να ριηϊςει ςτθν 

κοινωνία χάρθ ςτισ δραςτθριότθτεσ που ξεκίνθςαν 

ςτα ςχολεία 30 χρόνια πριν. Αντίςτοιχα, 

δθμιουργοφμε ζνα δίκτυο ςχολείων που προωκεί 

τη μη-βία και την επίλυςη ςυγκροφςεων μζςω του 

διαλόγου. Όταν τα παιδιά κατακλφηονται από 

εικόνεσ πολζμου και προκλιςεων μεταξφ κρατϊν 

ςτθν τθλεόραςθ και τον τφπο, δεν είναι περίεργο 

που αναπαράγουν αυτιν τθ ςυμπεριφορά μεταξφ 

τουσ. 

Πολιτιςμόσ 

Ο ΚΧΠΒ ζχει δθμιουργιςει ποικίλεσ πολιτιςμικζσ 

εκφράςεισ, μεταξφ των οποίων: τον Διεκνι 

διαγωνιςμό φωτογραφίασ «Ειρήνη είναι…», το 

Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ταινιών Μη-βίασ και το Ετιςιο 

Βραβείο Μη-βίασ. 

υμμετοχή 

Ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται ςε πόλεισ 

ανά τον κόςμο. Δεν υπάρχει όριο ςε όςα μποροφμε 

να κάνουμε. Αν εμπνζεςαι από όςα είδεσ ςε άλλα 

μζρθ ι από νζεσ ιδζεσ, τότε ςε καλοφμε να 

ςυμμετζχεισ. Είμαςτε το αποτζλεςμα των 

πρωτοβουλιϊν των μελϊν μασ. 

Οργανωτική μορφή 

Η οργάνωςι μασ λειτουργεί ςε τρία επίπεδα: 

 Τισ Ομάδεσ Βάςησ που οργανϊνουν δράςεισ για 

να προωκιςουν τουσ ςκοποφσ μασ 

 Τισ Εθνικζσ Συντονιςτικζσ Ομάδεσ που 

υποςτθρίηουν τισ Ομάδεσ Βάςθσ 

 Τθ Διεθνή Συντονιςτική Ομάδα, που υποςτθ-

ρίηει τισ διάφορεσ χϊρεσ, διαχζει πλθροφορία 

μεταξφ των και οργανϊνει διεκνείσ καμπάνιεσ. 

Κακζνασ ζχει τθν επιλογι να ςυμμετζχει ωσ πλήρεσ 

μζλοσ (με ετιςια ςυνδρομι) ι ενεργό μζλοσ (χωρίσ 

ςυνδρομι). 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ 

Ερμοφ 74, 2οσ όροφοσ, Μοναςτθράκι 

Ανοικτι ςυνάντθςθ κάκε Τρίτη 20.00-22.00 

Διεκνισ διαγωνιςμόσ φωτογραφίασ 

«Ειρήνη είναι…» 

www.eirinieinai.gr 

Δίκτυο Σχολείων για τθ Μθ-βία 

http://sxoleiagiathmhvia.wordpress.com 

Διεκνισ ιςτοςελίδα ΚΧΠΒ 

www.worldwithoutwars.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η διαφορά ανάμεςα ςτο όνειρο & την 

πραγματικότητα είναι η δράςη! 
 

www.kosmosxorispolemous.gr 

 

Διεκνισ Ανκρωπιςτικόσ Οργανιςμόσ 

 

Συμβουλευτικόσ οργανιςμόσ του Οικονομικοφ και 

Κοινωνικοφ Συμβουλίου (ESOCOP) του ΟΗΕ 

http://sxoleiagiathmhvia.wordpress.com/
http://www.worldwithoutwars.org/
http://www.kosmosxorispolemous.gr/

