
Breaking news

Σήμα ειρήνης
Στις 21 Μαρτίου 2009 διοργανώνουμε 
το Σήμα της Ειρήνης στην Αθήνα-
Μοναστηράκι! 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.
Πάρε μια θέση για την Ειρήνη!
Διοργάνωση: Be positive, Ελιξ, Fair Trade  
Hellas, Helmsic, Κόσμος χωρίς πολέμους 
και βία, Praksis
Το Σήμα της ειρήνης σε άλλες 10 
πόλεις στην Ελλάδα.
Αθήνα 21/3 
Θεσσ/νίκη 21/3 
Πάτρα 21/3 
Ηράκλειο 21/3 
Σύρος 21/3 
Λαμία 21/3 
Αίγινα 14/3 
Κέρκυρα 22/3 
Κεφαλλονιά 20/03
Μυτιλήνη 21/03

Περισσότερες πληροφορίες :
www.worldmarch.gr
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Στήριξε με έναν από τους 
παρακάτω τρόπους:

Αφισοκόλληση
Διανομή Φυλλαδίων
Μεταφράσεις

Συμμετοχές: info@worldmarch.gr
T: 8012004862

 Ο Lou Reed είναι ένας Αμερικανός μουσικός της ρόκ γνωστός ως 
ο κιθαρίστας και ερμηνευτής των ‘‘The Velvet Underground‘‘.Ο Reed 
είχε επίσης μια επιτυχημένη σόλο καριέρα. Μεταξύ των γνωστών του 
τραγουδιών βρίσκουμε τα 'Walk on the Wild Side' και 'Sweet Jane'. 
http://www.loureed.com

Hunter ‘Patch’ Adams Ιατρός. Ιδρυτής του ‘Τhe Gesundheit! Insti-
tute‘ in 1971.Η ταινία Patch Adams με τον Robin Williams στον ρόλο 
του Hunter, είναι εμπνευσμένη από την ζωή του. Εισήγαγε την χρήση 
του γέλιου για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς καθώς και της 
εισαγωγής του ως εργαλείο της σύγχρονης ιατρικής. Είναι ακτιβιστής, 
διπλωμάτης, επαγγελματίς κλόουν, ηθοποιός και συγγραφέας.
http://www.patchadams.org/

Daniel Barenboim Μαέστρος, πιανίστας. Μουσικός απο την 
Αργεντινή με εβραϊκές ρίζες από την Ρωσία και κάτοχος Εβραικής, 
Ισπανικής και Παλεστινιακής υπηκοότητας. Το 2001 διήθυνε ένα έργο 
του Γερμανού συνθέτη Richard Wagner στο Ισραήλ, γεγονός που 
δημιούργησε αντιδράσεις. Μετέτρεψε την μουσική σε πεδίο ειρήνης 
μεταξύ των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι – μαζί με 
τον Edward Said – ίδρυσε το ‘West Eastern Divan Workshop‘ το 1999, 
μια ορχήστρα που αποτελούταν από νεαρούς Άραβες και Ισραηλινούς 
μουσικούς, γεγονός για το οποίο έλαβε το Concord Prize του βασιλιά 
της Αστούριας το 2002 καθώς και το Wolf Prize for the Arts in Jeru-
salem.
http://www.danielbarenboim.com

Μπάσσαμ Αραμίν Συνιδρυτής των μαχητών για την Ειρήνη, ένα 
κίνημα Παλαιστινίων και Ισραηλινών το οποίο συμμετείχε ενεργά 
στον κύκλο της βίας και αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα όπλα τους, 
και να παλέψουν μαζί για την ειρήνη. Η αφοσίωση του Μπάσσαμ 
δοκιμάστηκε το 2007 όταν η δεκάχρονη κόρη του, Αμπίρ, σκοτώθηκε 
από Ισραηλινό συνοριοφύλακα γυρνώντας από το σχολείο στο σπίτι 
της.

DR. Helen Caldicott (Αυστραλία)Βιογραφία: Η Helen Caldicott είναι 
μια Αυστραλή φυσικός, συγγραφέας και κατακριτής των πυρηνικών 
η οποία έχει ιδρύσει πολλές οργανώσεις κατά των πυρηνικών όπλων, 
της διάδοσης τους, της στρατιωτικής δράσης και ειδικότερα κατά της 
χρήσης όπλων απεμπλουτισμένου Ουρανίου.
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Τζον Έιβερι Η σύγχρονη επιστήμη έχει, για πρώτη φορά στην ιστορία, δώσει στην ανθρωπότητα τη 
δυνατότητα για μια ζωή άνεσης, ελεύθερη από την πείνα και το κρύο, και ελεύθερη από τη μόνιμη 
απειλή του θανάτου από τις μολυσματικές ασθένειες. Ταυτόχρονα η επιστήμη έχει δώσει στους 
ανθρώπους τη δύναμη να εξαφανίσουν τον πολιτισμό τους ή να καταστήσουν τη γη ακατοίκητη 
εξ αιτίας του υπερπληθυσμού και της μόλυνσης. Το ερώτημα για το ποιο από αυτά τα μονοπάτια 
επιλέγουμε είναι κυριολεκτικά ένα ζήτημα ζωής και θανάτου.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις μοντέρνες επιστημονικές ανακαλύψεις εποικοδομητικά και θα επιλέξουμε,  
επομένως, το μονοπάτι που οδηγεί στη ζωή; Ή θα χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη για να συνεχίσουμε 
να παράγουμε όπλα αφανισμού τα οποία, αργά ή γρήγορα, μέσω τεχνικού ή ανθρώπινου λάθους, θα 
οδηγήσουν σ’ έναν καταστροφικό πυρηνικό πόλεμο;

Θα καταστρέψουμε απερίσκεπτα τον όμορφο πλανήτη μας μέσω της απεριόριστης πληθυσμιακής και 
βιομηχανικής ανάπτυξης; Η επιλογή ανάμεσα σ’ αυτές τις εναλλακτικές είναι δική μας. Ζούμε σε μια 
κρίσιμη στιγμή της ιστορίας – μια στιγμή κρίσης του πολιτισμού μας. Πρέπει να αντικαταστήσουμε 
τον παλαιό κόσμο της διεθνούς αναρχίας, των χρόνιων πολέμων και της θεσμοθετημένης αδικίας με 
έναν νέο έννομο κόσμο.  

Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό που νέοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι διατεθειμένοι να ενώσουν 
τα χέρια τους και να διασχίσουν περπατώντας ολόκληρη τη γη για να στρέψουν την προσοχή μας σε 
αυτά τα κρίσιμα προβλήματα Η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη και τη μηβία αποτελεί μια τεράστια 
προσφορά στην ανθρωπότητα σε μια αποφασιστική καμπή της ιστορίας.
Τζον Σκέιλς Έιβερι, Διδάκτωρ
Πρόεδρος Εθνικού Όμιλου Δανίας
Συνέδρια Πάγκγουας πάνω στην Επιστήμη και τις Διεθνείς Υποθέσεις 

Πιτ Σίγκερ, (Η.Π.Α.)τραγουδιστής παραδοσιακός, πολιτικός ακτιβιστής και τυμπανίστας, έχει δηλώσει 
την συμπαράστασή του στη διαδικασία αφοπλισμού και την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και του αγώνα για το περιβάλλον. Στιχουργός των τραγουδιών “Where all the flowers gone” και του “If 
i had a hammer) είναι ένας από τους τραγουδιστές που βοήθησαν στην ευρεία διάδοσης του γκόσπελ 
“We shall overcome”.
http://www.peteseeger.net/

Κρις Γουέλς (Η.Π.Α.)Εκπρόσωπος του Νέου Ανθρωπισμού στη β. Αμερική
Μαρτυρία:
Η Παγκόσμια Πορεία είναι ένα εμπνευσμένο εγχείρημα και το υποστηρίζω για χάρη των παιδιών μου και 
για οποιονδήποτε επιζητά την ειρήνη. Η Πορεία ανακινεί την ευαισθητοποίηση για το  μεγαλύτερο κίνδυνο 
της εποχής μας, αυτόν των πυρηνικών όπλων και προωθεί μια βαθύτερη αλλαγή της συνειδητότητας 
σχετικά με την καταπολέμηση της βίας σε όλες της τις μορφές, όχι μόνο τη σωματική αλλά και την 
οικονομική βία και εκμετάλλευση, τη ρατσιστική βία, τις διακρίσεις, τη σεξουαλική βία, την ηθική και 
θρησκευτική βία. Η ώρα είναι τώρα!
Ιστοσελίδα: http://chriswells.humanism.org/ 

Ρόμπιν Παντίλλα (Φιλιππίνες)Ο Ρόμπιν είναι ένας Φιιππινέζος εν ενεργεία σταρ του σινεμά με πάνω 
από 50 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές στο ενεργητικό του. Έχει συμμετάσχει σε αγώνες κατά 
της ελονοσίας, σε εράνους για Μουσουλμανικά νεκροταφεία και έχει χτίσει ένα σχολείο για παιδιά 
μουσουλμάνων προσχολικής ηλικίας στο Quezon.
Ιστότοπος: http://www.youtube.com/watch?v=DEW-JT8M6Ww
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Συμμαχία για μια νέα Ανθρωπότητα (Η.Π.Α.)
Η Συμμαχία για μια νέα Ανθρωπότητα είναι ένα διεθνές δίκτυο ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα που επιθυμεί 
να δει θετικές αλλαγές στον κόσμο. Ο σκοπός του είναι να ενώσει ευσθητοποιημένα άτομα σε ένα παγκόσμιο ανθρώπινο 
δίκτυο και να οδηγήσει στη δημιουργία κριτικών μαζών, οι οποίες θα επηρεάζουν την εθνική και διεθνή πολιτική προς 
μια πιο συμπονετική ανθρωπότητα.
Μαρτυρία:
Η αποστολή μας είναι να συνενώσουμε ανθρώπους που μέσω προσωπικής και κοινωνικής μεταμόρφωσης σκοπεύουν 
να χτίσουν έναν ειρηνικό και υποστηρικτικό κόσμο ο οποίος θα αντανακλά την ενότητα για όλη την ανθρωπότητα. 
Πιστεύουμε ότι αν αρκετοί άνθρωποι συμμεριστούν την αξία της ειρήνης, ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει. Αν αρκετοί 
άνθρωποι στρέψουν την προσοχή τους προς την κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική 
σταθερότητα, τότε η δικαιοσύνη, η καταπίεση και η καταστροφή μπορούν να σταματήσουν.  Η συμμαχία έχει σκοπό να 
ενώσει άτομα, κοινότητες και ομάδες σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Προσπαθούμε να υπηρετήσουμε το αναδυόμενο κίνημα 
για μια νέα ανθρωπότητα, υποστηρίζοντας σκοπούς και δράσεις που σέβονται τη ζωή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
ελευθερία, την οικολογική σταθερότητα και την ειρήνη. Για αυτό το λόγο υποστηρίζουμε την υπόθεση της μη βίας και 
συμμετέχουμε στην Παγκόσμια Πορεία για την ειρήνη και τη μηβία.
Ιστότοπος: http://anhglobal.org

The Peace Foundation (Nέα Ζηλανδία)
 Η Peace Foundation είναι μια μη Κυβερνητική Οργάνωση που δρά ενεργά για την δημιουργία μιάς πιό φιλειρηνικής 
κοινωνίας. Η οργάνωση προωθεί τις ειρηνικές επαφές μεταξύ ανθρώπων όλων των ηλικιών, σε όλα τα επίπεδα μέσω της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της δράσης. http://www.peace.net.nz/
Nuclear Age Peace Foundation (ΗΠΑ)
 Η Nuclear Age Peace Foundation είναι μια μη Κυβερνητική Οργάνωση ενταγμένη στο πεδίο των συμβουλευτικών 
ιδρυμάτων του Οικονομικού και Κοινωνικού συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε και συνεχίζει 
να δρά κατά της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.
Μαρτυρία
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι πρέπει να υιοθετήσουν μια θέση, να κάνουν τις φωνές τους να εισακουστούν 
και να ξεκινήσουν την πορεία για έναν πιο έντιμο κόσμο, απαλλαγμένο από την απειλή του πολέμου και του πυρηνικού 
ολέθρου.Είμαστε σε μια εποχή αναπτερωμένης ελπίδας για ειρήνη, δικαιοσύνη και αξιοπρέπειας για όλους τους ανθρώπους. 
Οι προσπαθειές μας πρέπει να λάβουν χώρα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.Είμαι λοιπόν αισιόδοξος σχετικά με την 
δυναμική του παγκόσμιου κινήματος για την Ειρήνη και τη μη-Βία. 
Website:
www.wagingpeace.org 

United Nations Association of New Zealand (Nέα Ζηλανδία)
Περιγραφή:
Η UNANZ εργάζεται για να ευαισθητοποιήσει τους Νεοζηλανδούς σχετικά με τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών 
και των παραρτημάτων τους, την ανάμειξη της Νέας Ζηλανδίας καθώς και τρόπους ενεργούς συμμετοχής. Υιοθετούμε τα 
ιδεώδη των Ηνωμένων Εθνών και τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν στο κέντρο της πολυσχιδούς διεθνούς συνεργασίας 
για την προώθηση παγκόσμιας ειρήνης και δικαιοσύνης, και για την εξάλειψη της φτωχειας και της πείνας.
http://www.unanz.org.nz/Home/tabid/36/Default.aspx

Humanity’s team (Γερμανία)
Περιγραφή:
Η Humanity’s Team είναι ενα πνευματικό κίνημα σκοπός του οποίου είναι η διάδοση και πραγμάτωση της πεποίθησης 
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ένα, ένα με τον Θεό και ένα με την ζωή, σε ένα κοινό επίπεδο συμβίωσης, ούτως ώστε η 
ανθρώπινη συμπεριφορά να αλλάξει και να αντικατοπτρίζει αυτό το πιστεύω.
Μαρτυρία
Η “World March for Peace and Nonviolence” και η  “Α World without Wars“ είναι κινήματα που αρμόζουν απόλυτα με 
τους στόχους της Humanity’s Team για την δημιουργία ενός κόσμου όπου διαφορετικοί πολιτισμοί ζούν εν ειρήνη και 
όπου οι λύσεις για την επίλυση των συγκρούσεων, βρίσκονται μόνο στην επικοινωνία, για να φτάσουν εν τέλει σε μια 
πλανητική αντίληψη της ΕΝΟΤΗΤΑΣ όπου τα ανθρώπινα όντα αναγνωρίζουν την απόκλιση τους από τον Θεό και δρούν 
ανάλογα – αυτό θα είναι ένα νέο βήμα στην εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Website:
http://www.humanitysteam.org/



World newsletter  #02
ελληνικό τμήμα επικοινωνίας - Φεβρουάριος 2009

Υφυπουργείο Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Αργεντινή)
Περιγραφή
Υπουργείο Ομοσπονδιακού Σχεδιασμού, Δημόσιων Επενδύσεων και Υπηρεσιών
Γραμματεία Μεταφορών
Υπογραμματέας Σιδηροδρόμων

Μαρτυρία:
Στο πλαίσιο του ρόλου μου ως Υπογραμματέα Σιδηροδρόμων δίνω δεσμευτική υπόσχεση συνεργασίας, δικής μου αλλά 
και του συνόλου του προσωπικού των σιδηροδρόμων, επιδοκιμάζοντας θερμά τα ιδεώδη που κινητοποιούν την Πορεία. 
Αυτή είναι μια θέση για την οποία θα λάβει γνώση ο Γραμματέας Μεταφορών.
Προς αυτό το σκοπό, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ότι θα παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα ώστε να είναι διαθέσιμη 
η σιδηροδρομική υποστήριξη για το τμήμα της Πορείας που καλύπτει την απόσταση μεταξύ Μπουένος Άιρες και Μεντόζα, 
με αναχώρηση στις 30/12/2009 και επιστροφή στις 3/1/2010, με σκοπό τη μεταφορά όλων όσων τη χρειάζονται.

Παγκόσμιο Ίδρυμα Ασφαλείας (Η.Π.Α.)
Το Παγκόσμιο Ίδρυμα Ασφαλείας είναι αφοσιωμένο στην ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας και ασφάλειας που 
βασίζεται στο κράτος δικαίου, και εστιάζει κυρίως στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, τη μη διάδοσή τους και τον 
αφοπλισμό.
http://www.gsinstitute.org/ 


