
Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη & τη μη-βία, 2/10/2009-2/01/2012
π ρ ο ά γ ο ν τ α ς  τ η ν  α ν α λ ο γ ι κ ά  α υ ξ α ν ό μ ε ν η 
αποστρατικοποίηση ανάμεσα στις χώρες και τη 
σταδιακή εξάλειψη των στρατιωτικοβιομηχανικών 
εξοπλισμών, 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). Κεντρική προτεραιότητα της πορείας 
αυτής και του οργανισμού συνολικά ο πυρηνικός 
αφοπλισμός

εκπαίδευση
με το «Δίκτυο Σχολείων για τη μη-
βία» που ενώνει χιλιάδες νεανικές 
φωνές ανά τον κόσμο μέσω 
διαφορετικών δράσεων και 
εναλλακτικών εκπαιδευτικών 
προσεγγ ίσεων με  στόχο  να 
φωτίσει τις αρχές της ελευθερίας, 
τ η ς  α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς ,  τ η ς 
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.

προάγοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως 
μέσου αποτροπής της οικονομικής βίας και των πολέμων 
που γίνονται για τον έλεγχο και την κυριαρχία των 
συμβατικών πηγών ενέργειας ανά τον κόσμο. 
Αντιστεκόμαστε στο να μετατραπούν και οι ΑΠΕ σε ένα νέο 
στοιχείο διάσπασης και φτωχοποίησης του πληθυσμού, 
υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του κάθε ανθρώπινου 
όντος στην ελεύθερη πρόσβαση στην ενέργεια και 
αντιστεκόμαστε στα τεράστια συμφέροντα των ΒΑΠΕ.
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ΦΟΡΟΥΜ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

διάδοση μη-βίας ενέργεια

αφοπλισμός



Διεθνής Οργανισμός του Ανθρωπιστικού Κινήματος

Στο Ηράκλειο δραστηριοποιούμαστε: 

 Ενεργοποιώντας για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα το «Δίκτυο Σχολείων 
για τη μη-βία» δίνοντας έμπνευση 
να ακολουθήσουν η Αθήνα, η 
Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, η Θήβα, η 
Λειβαδιά, η Χαλκίδα, η Λάρισα, η 
Πρέβεζα και η Κέρκυρα.

 Διοργανώνοντας την Έκθεση 
«Προσωπικότητες και Αγώνες της 
μη-βίας»  στη Βασιλική του Αγίου 
Μ ά ρ κ ο υ  α π ό  2 5  έ ω ς  2 8 
Φεβρουαρίου 2013.

 Πραγματοποιώντας 4 σεμινάρια 
των 5 ωρών το κάθε ένα για τη βία 
στο προσωπικό και κοινωνικό 
πεδίο και το ξεπέρασμά της.

 Προγραμματίζοντας  για τον Ιούνιο, 

το Φεστιβάλ «Εν δράσει» 

αναδεικνύοντας δράσεις  ενάντια 
στη Βία.

Εδώ και 17 χρόνια ο «Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Χωρίς 
Βία» με δράση σε περισσότερες από 30 χώρες, προσπαθεί 
να συνεισφέρει στη δημιουργία αυτού του παγκόσμιου 
κοινωνικού Κινήματος για την παύση των πολέμων και το 
τερματισμό της βίας σε κάθε της μορφή. Αυτό το 
παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα αποκηρύσσει κάθε άποψη 
που θέλει τον άνθρωπο από τη «φύση» του βίαιο και 
πιστεύει στην εξέλιξη που βιώνεται προσωπικά και 
κοινωνικά στην ανθρώπινη συνείδηση. 
 
Με αυτό το σημείο εκκίνησης ο «Κόσμος Χωρίς Πολέμους & 
Χωρίς Βία» αναλαμβάνει ευχάριστα την ευθύνη να 
πιστέψει σε ένα διαφορετικό κόσμο δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο βήμα 
σε μια ευρεία κλίμακα, χτυπώντας την απογοήτευση και 
τον υποτιθέμενο «ρεαλισμό» του σήμερα. Αξιοποιώντας μια 
μακρόχρονη εμπειρία σήμερα ο «ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ», έχει τους παρακάτω στόχους: 

1. Να δυναμώσουμε κοινωνικές σχέσεις βασισμένες 
στη μη-βία, στην ανοχή, στην κατανόηση και την 
ανατροφοδότηση
2. Να καταγγείλουμε και να αγωνιστούμε ενάντια σε 
οποιαδήποτε μορφή βίας (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική, 
οικονομική, φυλετική, θρησκευτική, σεξουαλική κλπ) από 
όπου και αν προέρχεται.
3. Να δημιουργήσουμε χώρους και περιβάλλοντα 
δράσης, σχέσεων και ανταλλαγής απόψεων βασισμένα 
στη μη-βία.

Σε μια εποχή που η βία απασχολεί την Κοινωνία 

από το επίπεδο της οικογένειας έως την πολιτική 

σκηνή, η δράση μας, 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. Δεν είμαστε 

παρατηρητές, αλ λά ενεργοί πολίτες που 

επιλέγουμε συνειδητά να δράσουμε προσωπικά και 

κοινωνικά με τα εργαλεία της μη βίας, θεωρώντας 

πως είναι ο μοναδικός αποτελεσματικός και 

ουσιαστικός δρόμος.
“Μοιάζει πάντα αδύνατο μέχρι να γίνει ”

Nelson Madela

Προφίλ 
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Συμμετοχή

Προσθέσου!
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