
 Ο ΚΧΠΒ έχει ένα αποκεντρωμένο οργανωτικό 
μοντέλο που στηρίζεται στις δράσεις των 
μελών του που συγκροτούν τις «ομάδες 
βάσης» ανά τον κόσμο. 

 Η καρδιά και η ουσία του οργανισμού είναι οι 
πρωτοβουλίες των μελών του. Η συμμετοχή 
όλων των  μελών ε ίναι  αποκλε ιστ ικά 
εθελοντική.

 Δεν υπάρχουν κεντρικά γραφεία και κάθε 
ομάδα βάσης θέτει σε κίνηση δράσεις που της 
φαίνονται οι πιο κατάλληλες στην κατεύθυνση 
της ενεργής μη-βίας.

 Οι ομάδες βάσης συναντιούνται συνήθως με 
ένα εβδομαδιαίο ρυθμό.

 Η πρώτη φάση στη δημιουργία μιας «υπό 
διαμόρφωση ομάδας» έχει συνήθως έως 10 
μέλη ενώ «ομάδα βάσης» καλείται όταν: έχει 
διψήφιο αριθμό μελών (συνήθως έως 15-20), 
τουλάχιστον ένα πλήρες μέλος και εκλέγει ένα 
συντονιστή.

 Ο συντονιστής έχει τη λειτουργία του 
καλύτερου συντονισμού της ομάδας αλλά και 
της διασύνδεσής της με τις υπόλοιπες 
ομάδες.

Ομάδες βάσης

οργανωτικό μοντέλο

Διεθνής συντονιστική ομάδα (ΔΣΟ)

Η ΔΣΟ αποτελείται από 12 μέλη, εκλεγμένα 
άμεσα από τα πλήρη μέλη κάθε δύο χρόνια. Η 
εκπροσώπηση εθνικών, πολιτιστικών και 
γεωγραφ ικών  με ιονοτήτων  ε ί να ι  πολύ 
σημαντική.

 Αρμοδιότητες ΔΣΟ
 Συντονισμός κοινών δράσεων 
 Ενημερωτικό υλικό δράσεων (Bulletin)  
 Διεθνής ιστοσελίδα
 Διεθνή δελτία τύπου 
 Σχέσεις με άλλες οργανώσεις σε διεθνές 

επίπεδο. 
 Α π ο δ ο χ ή  α ι τ ή σ ε ω ν  ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν  ή 

συλλογικοτήτων που επιθυμούν να είναι 
«Υποστηρικτές» του ΚΧΠΒ. 

 Κάθε πρόταση ή δράση που περιλαμβάνει την 
αλλαγή των επίσημων υλικών ή σημαντικών 
οργανωτικών θεμάτων του ΚΧΠΒ αποφασίζεται 
μόνο από ψήφισμα όλων των πλήρων μελών.

Εθνική συντονιστική ομάδα (ΕΣΟ)

Η ΕΣΟ αποτελείται από 4 έως 12 μέλη, εκλεγμένα 
άμεσα από τα πλήρη μέλη της χώρας κάθε ένα 
χρόνο. Για τη δημιουργία ΕΣΟ είναι απαραίτητη η 
υπάρξη τουλάχιστον 4 ομάδων βάσης στη χώρα, 
ενώ οι λειτουργίες της είναι οι αντίστοιχες με τη ΔΣΟ 
σε εθνικό επίπεδο.

συμμετοχή
 Μέλος μιας ομάδας θεωρείται όποιος 

συμμετέχει σταθερά ή περιστασιακά στις 
συναντήσεις και/ή στις δράσεις της. 

 Πλήρες μέλος θεωρείται το μέλος που 
συμμετέχει συστηματικά στις συναντήσεις 
και στις δράσεις της ομάδας και καταβάλει 
την ετήσια συνδρομή, η οποία για την Ελλάδα 
ορίζεται στα 50 ευρώ. Δικαίωμα ψήφου και 
εκλογής για την ΕΣΟ και τη ΔΣΟ έχουν τα 
πλήρη μέλη.

 Φίλος του ΚΧΠΒ θεωρείται όποιος λαμβάνει 
ενημέρωση για τις δράσεις μας και 
συμμετέχει με όποιον τρόπο θελήσει, χωρίς 
να αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη 
λειτουργία σε κάποια ομάδα.

χρηματοδότηση
 Ο ΚΧΠΒ βασίζεται στις συνδρομές των μελών 

του, για να χρηματοδοτεί τις τοπικές, εθνικές 
και διεθνείς δράσεις του.

 Το ποσό της συνδρομής καθορίζεται από την 
ΕΣΟ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 
μέσου μηνιαίου μισθού της χώρας.

 Τα χρήματα συλλέγονται κάθε Μάιο από τις 
Ομάδες Βάσης και διανέμονται αναλογικά: Το 
50% παραμένει στις Ομάδες Βάσης για να 
χρηματοδοτούν τις δράσεις τους, ενώ οι 
Εθνικές Συντονιστικές Ομάδες και η Διεθνής 
Συντονιστική Ομάδα λαμβάνουν από 25% για 
να χρηματοδοτούν εθνικές και διεθνείς 
δράσεις αντίστοιχα. Επιπλέον ανάγκες 
μπορούν να καλύπτονται από εθελοντικές 
εισφορές μελών και υποστηρικτών. Σε 
περίπτωση μη ύπαρξης εθνικής συντονιστικής 
ομάδας το 25% παραμένει στις Ομάδες 
Βάσης. 

 Η ετήσια συνδρομή δίνεται από όλα τα πλήρη 
μέλη του οργανισμού. 

 Οργανώνουμε δράσεις (πάρτυ, παζάρια, 
κάμπινγκ κτλ) και διαθέτουμε συμβολικά 
προϊόντα (ημερολόγια, μπλουζάκια κτλ.) που 
συνδυάζουν την προώθηση ενός σκοπού, τη 
διασκέδαση και την οικονομική ενίσχυση.

 Δεχόμαστε επιλεκτικές χορηγίες. Τα κριτήρια 
αποδοχής μιας χορηγίας έχουν να κάνουν με 
τ ο  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ,  τ η ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  κ α ι 
περιβαλλοντική ευθύνη της εκάστοτε 
εταιρείας & τις εργασιακές συνθήκες. 
Ιδιαίτερα το σεβασμό των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, της Ειρήνης και της Μη-βίας.

 Δεχόμαστε δωρεές σε χρήματα ή σε είδος 
από ιδιώτες ή εταιρείες.



Διεθνής Οργανισμός του Ανθρωπιστικού Κινήματος

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.

Προφίλ 

Εγχειρίδιο οργάνωσης

θεσμική μορφή
 Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία έχει τη 

μορφή μη κερδοσκοπικης, μη κυβερνητικής 
οργάνωσης, ανάλογα με το νομικό πλαίσιο σε 
κάθε χώρα. Στην Ελλάδα υπάρχει ως «μη 
κερδοσκοπικό σωματείο» από τον Αύγουστο 
του 2001.

 Σ ε  δ ι ε θ ν έ ς  ε π ί π ε δ ο  έ χ ε ι  τ η  μ ο ρ φ ή 
ομοσπονδίας οργανώσεων.

 Το καταστατικό της κάθε εθνικής οργάνωσης 
ορίζει ένα οργανωτικό μοντέλο και αρχές 
παρόμοιες με εκείνες που προτείνονται στα 
επίσημα υλικά σε διεθνές επίπεδο.

 Στις 27 Ιουλίου 2012 ο ΟΗΕ, μέσω του 
Οικονομικού και Κοινωνικού συμβουλίου του 
(ECOSOC), αναγνώρισε τον Κόσμο Χωρίς 
Πολέμους και Βία ως ΜΚΟ συμβουλευτικού 
χαρακτήρα.

λήψη αποφάσεων
 Βασικό μέσο λήψης αποφάσεων είναι η 

σύγκλιση απόψεων (”consensus”) μέσω από 
διαδικασία διαλόγου και ανάδειξης των 
σημείων οπτικής όλων των πλευρών.

 Η εκλογική διαδικασία χρησιμοποιείται μόνο 
για την ανάδειξη συντονιστή στις ομάδες 
βάσης, των εθνικών συντονιστικών ομάδων 
και της διεθνούς συντονιστικής ομάδας.

 
 Ε σ ω τ ε ρ ι κ ά  δ η μ ο ψ η φ ί σ μ α τ α 

χρησιμοποιούνται σπάνια, συνήθως για 
σημαντικά οργανωτικά θέματα

Στοιχεία επικοινωνίας
Ερμού 74, Αθήνα

Ταχ/κή θυρίδα 8143, Τ.Κ. 10010, Αθήνα
URL: http://www.kosmosxorispolemous.gr

email: info@kosmosxorispolemous.gr
Ομάδα Ηρακλείου:

Γραφεία: Γαληνού 6, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΤΕ.
Επικοινωνία: 6937 880733

Email: klokas@kosmosxorispolemous.gr

προτεραιότητες
Οι οργανωτικές προτεραιότητες κάθε ομάδας 
βάσης είναι: α) αύξηση (των μελών της και του 
μηνύματος της ενεργής μη-βίας στο περιβάλλον), 
β) επικοινωνία (εσωτερικά στον οργανισμό και 
προς το περιβάλλον) γ) Εκπαίδευση (με θέματα 
προσωπικής εξέλιξης για τα μέλη και το 
περιβάλλον). 
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