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Νόαμ Τσόμσκι, συγγραφέας, φιλόσοφος

“Η παγκόσμια πορεία για την ειρήνη και τη μηβία είναι μια πανέμορφη ιδέα, 
τόσο ταιριαστή με την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Γκάντι... 
θα πρέπει να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για όλους όσους επιθυμούν 
την πραγμάτωση των ιδανικών που είχε σε όλη του τη ζωή ο Γκάντι με 
τρόπους και πρακτικές που δύσκολα τις πλησιάζουμε σήμερα”.

Δαλάι Λάμα, θρησκευτικός οδηγός και ηγέτης του Θιβέτ, 
νομπελίστας ειρήνης

Η αγιοσύνη του, ο 14ος Δαλάι Λάμα, Τενζίν Γκιάτσο, είναι αρχηγός κράτους 
αλλά και θρησκευτικός οδηγός του Θιβέτ. Ζει στην εξορία στη Νταραμσαλά 
της βόρειας Ινδίας. Το 1989 του δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τον μηβίαιο 
αγώνα του με στόχο την απελευθέρωση του Θιβέτ.

Φίλιπ Γκλας, ορχηστρικός συνθέτης παγκοσμίου εμβέλειας

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες που επηρέασαν τα τέλη 
του 20ου αιώνα, έχοντας γράψει διεθνώς αναγνωρισμένες όπερες, συμφωνίες, 
κονσέρτα, σόλο δουλειές, έγχορδα κουαρτέτα και μουσική ταινιών (για την 
οποία ήταν υποψήφιος 3 φορές για Όσκαρ). Οι όπερές του καθώς και τα “Ein-
stein on the Beach”, “Akhenaton,”  και “Satyagraha”, έχουν ως θέμα τα πρώτα 
χρόνια της ζωής του Μαχάτμα Γκάντι.
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Mikro, μουσικό συγκρότημα

«Ονειρευόμαστε έναν κόσμο χωρίς σύννεφα πολέμου όπου όλοι θα 
ζούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Ευχόμαστε να βγούνε τα όνειρά μας 
αληθινά και να ζήσουμε με ειρήνη στη γη!» 

Σύντομο βιογραφικό 
Νίκος (Nikonn): programming, synths, vocals

Ρία (Ri@r): synths, vocals 
Γιάννης (John-John): all guitars 

Στέλιος (Chillout Destroyer): synths, loops, noises 
Ο ήχος τους 

Electro-pop, rock, punk, break beat, trip hop, easy listening, 
disco, funky, space pop, alternative.

Breaking news

Σήμα ειρήνης
Στις 21 Μαρτίου 2009 διοργανώνουμε 
το Σήμα της Ειρήνης στην Αθήνα! 
Σχηματίζουμε το Σήμα της Ειρήνης από 
ανθρώπους με αναμμένες δάδες, δίνοντας 
ένα ειρηνικό αλλά ταυτόχρονα ζωντανό 
και δυνατό μήνυμα!
Είναι η τρίτη φορά στην Αθήνα που 
διοργανώνεται αυτή η συμβολική πράξη 
και σημειώνει κάθε χρόνο όλο και 
μεγαλύτερη συμμετοχή.
Περισσότερες πληροφορίες και 
δήλωση συμμετοχής:
info@kosmosxorispolemous.gr

Το Σήμα της ειρήνης σε άλλες πόλεις
Πέρσι για πρώτη φορά διοργανώθηκε 
και στην Πάτρα. Φέτος οι Πατρινοί 
διοργανωτές φιλοδοξούν να ξεπεράσουν 
τους εαυτούς τους...
Πρωτάρηδες στο Σήμα ειρήνης είναι οι 
φίλοι μας από την Αίγινα και την Κέρκυρα, 
όμως αυτό δεν τους πτοεί... Δηλώνουν 
πανέτοιμοι και αποφασισμένοι για το 
καλύτερο.
Περισσότερες πληροφορίες: 
gp@bepositive.gr

LGBT block
Η ελληνική οργάνωση Be Positive καλεί 
τους LGBT της Ελλάδας στη δημιουργία 
ενός μπλόκ που θα κατέβει στην 
παγκόσμια πορεία με το σύνθημα Love 
Grows Beyond Taboos. Η οργάνωση 
ανοίγει τις πόρτες σε συνεργασία και 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την ειρήνη 
και τη μηβία, ευθυγραμμίζοντας τα 
αιτήματα της ελληνικής LGBT κοινότητας 
με την ανάγκη για ορατότητα.
Περισσότερες πληροφορίες: 
mkloka@yahoo.com


