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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν για τις 2 
Οκτωβρίου, σας παρουσιάζουμε μια λίστα από 
ιστοσελίδες του ΚΧΠ σε διάφορες χώρες:

Αργεντινή www.mundosinguerras.net

Βέλγιο www.mondesansguerre.be

Βολιβία www.msgbolivia.org

Καναδάς www.worldwithoutwars.ca

Χιλή www.mundosinguerras.cl

Τσεχία www.svetbezvalek.cz

Εκουαδόρ www.mundosinguerras.ec

Γαλλία www.mondesansguerres.org

Γερμανία www.mundosinguerrasmdp.org.ar

Ελλάδα www.kosmosxorispolemous.gr

Ουγγαρία www.haborunelkulivilag.hu

Ινδία www.worldwithoutwars.in

Ιταλία www.mondosenzaguerre.org

Ρωσία www.humanismo.narod.ru

Ισπανία www.mundosinguerras.es

Ελβετία www.weltohnekrieg.ch

Περιεχόμενα

2 Οκτωβρίου: Παγκόσμια ημέρα για 
τη Μηβία | 6 Αυγούστου: 65η επέτειος 
πτώσης της ατομικής βόμβας | Κάμπινγκ 
στην Ελλάδα | Εκπαίδευση για τη Μηβία

2 Οκτωβρίου: Παγκόσμια 
ημέρα Μηβίας
Τον Ιούνιο του 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καθιερώθηκε 
η Διεθνής Ημέρα ΜηΒίας να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου. Η μέρα 
επιλέχθηκε στην μνήμη της επετείου των γενεθλίων του Μαχάτμα Γκάντι, του Ινδού 

πολιτικού και φιλόσοφου  που οδήγησε την Ινδία 
στην ανεξαρτησία και ενέπνευσε κινήματα για πολιτικά 
δικαιώματα και ελευθερία σ’όλο τον κόσμο. Όπως ο 
Γκάντι είχε πει η μη βία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στη 
διάθεση της ανθρωπότητας. Είναι πιο δυνατή και από το 
ισχυρότερο καταστροφικό όπλο που επινοήθηκε ποτέ 
από την ανθρώπινη ιδιοφυΐα.

Η Παγκόσμια Πορεία για την Ειρήνη 
και τη Μηβία

Από την στιγμή που καθορίστηκε η 2η Οκτωβρίου ως Διεθνής ημέρα  της Μηβίας, 
ο Κόσμος χωρίς Πολέμους και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έφεραν εις πέρας 
διάφορες δραστηριότητες σ’ όλο τον κόσμο. Το 2009 η μέρα σήμανε την έναρξη ενός 
ιστορικού ταξιδιού γύρω από την οικουμένη με σκοπό να πιέσει τους παγκόσμιους 
ηγέτες για την άμεση εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και την σταδιακή μείωση των 
συμβατικών όπλων. Η πρώτη επέτειος της έναρξης της Παγκόσμιας Πορείας για την 
Ειρήνη και τη Μη Βία θα εορταστεί στις 2 Οκτωβρίου μέσω πολλών δραστηριοτήτων 
που οργανώθηκαν από το ΚΧΠ, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας του επίσημου 
βιβλίου της Παγκόσμιας Πορείας, το οποίο απεικονίζει γραφικά τις 94 ημέρες αυτής 
της ασυνήθιστης περιπέτειας. 

Η σπουδαιότητα της Μηβίας στον σημερινό κόσμο 

Ο Σίλο, ιδρυτής του Ανθρωπιστικού Κινήματος και εμπνευστής της Παγκόσμιας 
Πορείας,  δήλωσε κατά τη διάρκεια της απονομής βραβείων Νόμπελ Ειρήνης στις 11 
Νοεμβρίου 2009, στο Βερολίνο όπου πήρε μέρος: “Είναι αναγκαίο να αφυπνίσουμε 
μια συνείδηση ενεργής μηβίας, που μας επιτρέπει να απορρίψουμε όχι μόνο την 
σωματική βία, αλλά και κάθε είδους οικονομικής, 
φυλετικής, ψυχολογικής, και σεξιστικής βίας. Φυσικά, 
ελπίζουμε πως αυτή η νέα αισθαντικότητα μπορεί 
να ριζωθεί και να εμπνεύσει κάθε κοινωνική δομή, 
ανοίγοντας μονοπάτι στο μελλοντικό Παγκόσμιο 
Ανθρωπιστικό Έθνος. Από την πλευρά μας, θα 
κάνουμε κάθε προσπάθεια να θρονιάσουμε στο 
κοινωνικό σύνολο την αξιοπιστία των θεμάτων της 
Ειρήνης και της Μη Βίας, και είναι ξεκάθαρο πλέον 
πως πλησιάζει η στιγμή όπου ατομικές και συλλογικές 
αντιδράσεις θα γεννιούνται μαζί. Εκείνη θα είναι η 
στιγμή μιας θεμελιώδους αλλαγής στον κόσμο μας. “

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία, Παγκόσμια Ανθρωπιστική Οργάνωση # 1, Σεπτέμβριος 2010

διεθνές
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Αργεντινή

Χίλιοι ερωδιοί για την 
ειρήνη

Τουκουμάν | Την Παρασκευή 6 
Οκτωβρίου, αποδώσαμε φόρο τιμής στα 
θύματα της Χιροσίμα,  η Ιαπωνία γιόρτασε 
άλλη μια επέτειο από την ρίψη της ατομικής 
βόμβας και ανέρτησε χίλιους χάρτινους 
ερωδιούς και Χαϊκιού φτιαγμένους από 
φημισμένους Ιάπωνες συγγραφείς στην 

πλατεία της Ανεξαρτησίας. 
Συμμετείχε ένα παραδοσιακό μπαλέτο 
με παραδοσιακούς Αργεντίνικους 
χωρούς, μια ομάδα παιδιών ζωγράφισε 
και ανάρτισε τα έργα της και το οριγάμι 
διδάχτηκε σε όσους ενδιαφέρονταν.  
Ένα στεφάνι προσφέρθηκε από τον 
πρόεδρο της Ιταλικής κοινότητας του 
Λάτσιο, Νοέμι Κόντε, νέος λαογράφος 
από το Τουκουμάν.
Η Μαρία Μπελέν Αγκουάϊρ αφηγήθηκε 
την ιστορία των «χιλίων ερωδιών» από 
την Έλσα Μπόρνμαν.  Η Νόρμα Γκομέζ και 
η Μαρία Τερέζα Πορσέλ φιλοξένησαν το 
γεγονός ενώ ο Μόζες Ζελάγια έδωσε μια 

λεπτομερή ομιλία σχετικά με την πολεμική 
κατάσταση που επικρατεί σήμερα.
Στο τέλος, οι παρευρισκόμενοι 
συμμετείχαν σε μια συγκινητική «Τελετή 
Ειρήνης» με κεριά, οργανωμένη από την 
Σύλβια Σόργια, μέλος του Μυνήματος 
του Σίλο, όπου το κοινό εξέφρασε τις 
βαθύτερές του επιθυμίες.

Πορτογαλία

Οριγκάμι: έτος για την 
ειρήνη

Σάντο Αμάρο – Λάγος/Αλγκάρβε | Σαν 
τελικό μέρος ενός έτους εργαστηρίων για 
οριγκάμι, ένας συνεργάτης αποφάσισε 
να ενώσει τις δραστηριότητες της 6ης 
Αυγούστου και να προωθήσει χίλιους 
μικρούς ερωδιούς δεμένους σε μικρά 
μπαλόνια.
Στη διάρκεια του έτους τα παιδιά έμαθαν 
την ιστορική σημασία των ερωδιών, 
έμαθαν να τα κατασκευάζουν και 
αποφάσισαν να σηματοδοτήσουν την 
65η επέτειο από τη ρίψη της βόμβας στη 
Χιροσίμα προωθώντας μια κοινή έκκληση 

για Ειρήνη στον κόσμο, αλληλεγγύη, 
αγάπη, φιλία, ευτυχία και υγεία σε έναν 
καθαρό γαλάζιο ουρανό.

Χτίζοντας γέφυρες 
ειρήνης

Πόρτο | Σημειώσαμε την ημερομηνία 
της 6ης Αυγούστου και ταυτόχρονα 
ξεκινήσαμε να χτίζουμε γέφυρες με τους 
ανθρώπους. Ζητήσαμε την συνεργασία 
των διαφόρων καταστημάτων, 
εστιατορίων, καφετεριών και βιβλιοθηκών 
να προσφέρουν στους πελάτες/χρήστες 
τους έναν ερωδιό με την ημερομηνία της 
6ης Αυγούστου και να κάνουν έκκληση, 
ώστε ό,τι συνέβη εκείνη την ημέρα να μην 
ξανασυμβεί ποτέ. Βάλαμε το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο του Κόσμου χωρίς 
Πολέμους στην Πορτογαλία, έτσι ώστε να 
μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας οι 
ενδιαφερόμενοι.

6 Αυγούστου, 65η επέτειος από τη ρίψη της ατομικής βόμβας

Ιταλία

Ήχοι στη Γη χωρίς Πόλεμο

Ρώμη, 23 Ιουλίου | Μουσικό γεγονός 
οργανωμένο από τον Κόσμο χωρίς 
Πολέμους και χωρίς Βία σε συνεργασία 
με την Eufonicka και τον σύλλογο των 
καλλιτεχών για την εθνική καμπάνια «Ας 
εξαλείψουμε την πυρηνική απειλή», με 
βιντεο-προβολές, σταντ πληροφοριών 
και συλλογή υπογραφών για την αίτηση. 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης πέντε 
μουσικά γκρουπ κι ένας θετρικός θίασος 
έδωσαν μια μουσική παράσταση. 1000 
άνθρωποι έλαβαν μέρος, 100 υπογραφές 
συλλέχθηκαν μαζί με 600 ευρώ για την 
χρηματοδότηση της καμπάνιας.

Φανάρια για τη Χιροσίμα 
και το Ναγκασάκι

Μιλάνο, 5 Αυγούστου | Στα πλαίσια του 
της μνήμης των θυμάτων των ατομικών 
βομβών του 1945 η παραδοσιακή τελετή 
των φαναριών, μια βαθιά και από κοινού 
αισθητή τελετή, πραγματοποιήθηκε στο 
Μιλάνο.

Κάρτ-ποστάλ από το 
Τσέρνομπιλ

Σαλό, Μπρέσια | Μαρτυρία-έκθεση που 
διοργάνωσε τον ιούλιο σε συνεργασία 
με την Greenpeace, τον σχετικό τύπο και 
τον εκδότη περιοδικών Airone-Cairo: 24 
χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή 
προσπαθήσαμε να  ανακαλύψουμε τι 
συνέβει στους ανθρώπους που ζουν 
εκεί.

“Πυρηνική ή μηΠυρηνική“ 
συνάντηση

Μπρέσια, 15 Ιουνίου | Ο Γιάννι Λέινς 
(ερευνητής δημοσιογράφος που εξετάζει 
την διακίνηση των τοξικών αποβλήτων 
στην περιοχή της Μεσογείου) και ο 
Πιέρο Π. Τζιώρτζι (βιολόγος, ιδρυτής 
της σειράς μαθημάτων για την Ειρήνη 
στο πανεπιστήμιο του Queensland, στην 
Αυστραλία) εκφώνησαν μια ομιλία. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.mondosenzaguerre.orgΦωτό: Daniel Burgos
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Κέρκυρα: Διακοπές και 
συναντήσεις, ένας καλός 
συνδυασμός!
Πάνω από 20 μέρες τον Αύγουστο αρκετοί φίλοι ανθρωπιστές, οι περισσότεροι από 
την Ιταλία,  την Ελλάδα και την Ισπανία κατευθύνθηκαν στο όμορφο νησί της Κέρκυρας 
όπου είχαν την δυνατότητα να συνδυάσουν τις διακοπές με τις ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες του ΚΧΠ. Το Ανθρωπιστικό Κάμπινγκ οργανώθηκε στο χωριό Ρόδα 
από την Ελληνική αποστολή του ΚΧΠ. Οι κύριες εκδηλώσεις επικεντρώθηκαν 
κυρίως στο τριήμερο 18 με 20 Αυγούστου. Το σχέδιο ήταν να εγκατασταθούν ομάδες 
βάσεις της οργάνωσής μας και στην Κέρκυρα ενώ ταυτόχρονα να δημιουργηθεί ένας 
ενδιαφέρον πεδίο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ενεργών μελών γύρω από την 
Μεσόγειο.

Κι έτσι έγινε! Την πρώτη μέρα οργανώσαμε μια συνέντευξη τύπου με την συμμετοχή 
όλων των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την τωρινή κατάσταση και 
τις προτάσεις του ΚΧΠ. Η συμμετοχή του Ραφαέλ ντε λα Ρούμπια στο πάνελ αύξησε 
το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και αυτό οδήγησε αργότερα  την ίδια μέρα σε μια 
συνέντευξη 15 λεπτών στον αέρα στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό κανάλι της Κέρκυρας.

Η δεύτερη μέρα αφιερώθηκε σε μια παρουσίαση στην τοπική κοινότητα, η οποία 
ολοκληρώθηκε από τον σχηματισμό της πρώτης ομάδας βάσης στην Κέρκυρα 
προσανατολισμένη κυρίως σε θέματα της εκπαίδευσης και της Μηβίας. Είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ότι η παρουσίαση αυτή ονομάστηκε «Άλλος ένας κόσμος είναι εφικτός» 
και συνδιοργανώθηκε με τον τοπικό δήμο.

Τέλος στις 20 Αυγούστου μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ των διαφόρων μελών του ΚΧΠ με την συμμετοχή της νεοδημιούργητης ομάδας 
βάσης. Πέρα από την ανταλλαγή εμπειριών από διάφορα είδη δραστηριοτήτων γύρω 
από την περιοχή της Μεσογείου, δώσαμε έμφαση στην ιδέα της στενής συνεργασίας 
για να δυναμώσουμε τοπικές και εθνικές δραστηριότητες, προκειμένου να είμαστε σε 
θέση να προωθήσουμε μια περιφερειακή εκστρατεία κάποια στιγμή σύντομα. Αυτό 
πηγάζει από την ανάγκη να εργαστούμε για την δημιουργία της ευαισθητοποίησης 
στην περιοχή της Μεσογείου. Η ιδέα να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να 
δημιουργήσουμε ομάδες βάσης του ΚΧΠ στις Μεσογειακές χώρες όπου δεν έχουν 
ακόμα εγκατασταθεί συζητήθηκε και εξετάζεται σοβαρά.

Μοζαμβίκη

Κατά την διάρκεια τεσσάρων ημερών, 
μέλη του Κόσμου χωρίς Πολέμους 
στη Μοζαμβίκη έθιξαν δημόσια ένα 
ευαίσθητο θέμα στην κοινότητα της 
Μοζαμβίκης: την εθνική σημαία η οποία 
είναι η μοναδική σημαία στον κόσμο 
που απεικονίζει ένα σύγχρονο όπλο. Η 
πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στην 
διάρκεια του σαββατοκύριακου ακριβώς 
πριν από τις 6 Αυγούστου έτσι ώστε οι 
άνθρωποι να ενημερωθούν συγχρόνως 
για την 65η επέτειο των βομβαρδισμών 
στη Χιροσίμα.

Το όπλο στην σημαία είναι ένα Ρώσικο 
ΑΚ-47 και χρησιμοποιείται ευρέως 
στη Μοζαμβίκη και από την κρατική 
αστυνομία αλλά και από κάθε είδους 
εγκληματία, έτσι η ενέργεια αυτή θέλησε 
να προσεγγίσει τον καθημερινό πολίτη 
για να μάθει τι σκέφτεται για την θέση της 
στην σημαία. 

Μια γρήγορη έρευνα αποκάλυψε πως μια 
μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων γνωρίζουν 
πως το όπλο αντιπροσωπεύει τον αγώνα 
για Εθνική Ανεξαρτησία και θεωρούν 
σωστό αυτό να απεικονίζεται και στην 
σημαία. Τα αποτελέσματα της τριήμερης 
έρευνας στους δρόμους αξιολογήθηκαν  
και συζητήθηκαν από τα μέλη στην 
μηνιαία ημέρα της προσωπικής εργασίας 
τους, και μερικά πλάνα σχεδιάστηκαν για 
το πως να συνεχίσουν τη δραστηριότητά 
τους.
Ο ασυνήθιστος συνδυασμός ενός 
ζητήματος εθνικού ενδιαφέροντος με τις 
πληροφορίες ενός ενίοτε «απόμακρου» 
προβλήματος των πυρηνικών όπλων 
είχε θετική ανταπόκριση από τους 
ερωτηθέντες, και μερικοί εγγράφηκαν για 
να ανακαλύψουν περισσότερα για τον 
Κόσμο χωρίς Πολέμους.

Διαβάστε την ιδεολογική θέση του ΚΧΠ για τις ένοπλες 
δυνάμεις, στο επίσημο υλικό: Σίλο, 8η Επιστολή στους 
φίλους μου, Τα Άπαντα - κεφ. 1. Ενημερωθείτε για τις ελληνικές δράσεις στην ιστοσελίδα μας: www.kosmosxorispolemous.gr
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Γεννιέται η παγκόσμια Μηβίαιη συνείδηση! 
Στα τέλη του 20ου αιώνα, διακεκριμένοι ειδικοί στην κοινωνιολογία, ανθρωπολογία 
και φιλοσοφία έδειξαν πως η παγκοσμιοποίηση θα ωθούσε σε μια διαδικασία 
φθοράς κάθε είδους κοινωνικής, πολιτισμικής και πνευματικής δομής. Ανέφεραν 
πως οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των εθνών, πολιτισμών και θρησκειών θα γίνονταν 
αναπόφευκτες στον 21ο αιώνα.

Βρισκόμαστε υπό τις παρούσες συνθήκες σε μια περίοδο γενικευμένης αντιπαράθεσης. 
Αντιπαραθέσεις και άλλα προβλήματα δεν απαντώνται μόνο μεταξύ των εθνών, 
πολιτισμών και θρησκειών. Εμφανίζονται και μεταξύ των ατόμων, στο μυαλό 
και τις καρδιές τους. Σε «αναπτυγμένες χώρες», αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι 
καταναλώνουν κάθε είδους ψυχοφαρμακευτικών ουσιών που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά και το πνεύμα τους καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο δυνατή τη 
συνέχεια σ’ ένα απάνθρωπο σύστημα.

 

Στο μεταξύ, σε «αναπτυσσόμενες περιοχές», η βία οργανώνεται από τις δυνάμεις ενός 
απάνθρωπου συστήματος που υποστηρίζει πολέμους, φτώχεια, ανεργία, διαφθορά, 
διάκριση και τρομοκρατία. Αυτού του είδους η βία επηρεάζει καθημερινά ολοένα και 
περισσότερο την ανθρωπότητα. Δισεκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν με 
διαρκή ανασφάλεια. Επιπρόσθετα, αυτοί οι πληθυσμοί ζουν με τις καταστροφικές 
κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους: πλημμύρες, τεράστιες δασικές πυρκαγές, 
ακραίες καιρικές συνθήκες, κλπ.

Προφανώς η παρούσα κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Οι πιθανότητες που υπάρχουν 
να ζήσει η ανθρωπότητα κάποια στιγμή ειρηνικά και χωρίς βία μοιάζουν αμφίβολες. 
Παρόλα αυτά δεν είναι τελείως αποθαρρυντική. Στην διάρκεια της Παγκόσμιας 
Πορείας για την Ειρήνη και τη Μη Βία, παρατηρήσαμε ότι σε διάφορους πολιτισμούς 
και περιοχές του κόσμου, η σκέψη έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει, νιώσαμε πως μια 
μεγάλη αλλαγή πλησιάζει. Είδαμε όλοι, στις συγκεντώσεις που οργανώθηκαν, τους 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σε κάθε γεωραφικό πλάτος, να εργάζονται με 
ενθουσιασμό για τη δημιουργία μιας μη βίαιης παγκόσμιας συνείδησης.

Καθ’όλη τη διάρκεια της Παγκόσμιας Πορείας είδαμε και ακούσαμε τις παθιασμένες 
νέες γενιές να μιλούν για Ειρήνη και Μηβία. Περνώντας από την Ασία, είδαμε 
τους μαθητές στις Φιλιππίνες να δημιουργούν το μεγαλύτερο σήμα ειρήνης που 
έχει φτιαχτεί ποτέ τον κόσμο. Εμπευστήκαμε από τα εκατοντάδες εργαστήρια για 
τη Μηβία που προσφέρονται στα σχολεία  σ’όλο τον κόσμο. Μείναμε έκπληκτοι 
από τις μεγάλες πορείες στην Τουρκία, στα Βαλκάνια και την Νότια Αμερική, από 
τις συναυλίες, τις ζωγραφιές, τα τραγούδια και τους χωρούς νέων ανθρώπων όπως 
επίσης και από τα πολλά σύμβολα ειρήνης φτιαγμένα από χιλιάδες Καναδούς και 
Λατινοαμερικάνους νέους. Νιώσαμε την ανάγκη για ειρηνικές και μη βίαιες αλλαγές 
από την νεολαία στην Αφρική. Περισσότερο από ποτέ παρατηρήσαμε πως οι νέες 
γενιές μεγαλώνουν και αναπτύσσονται σ’ένα παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό και 
πολιτισμικό τοπίο. Είναι ισχυρά ευαισθητοποιημένοι σε παγκόσμια θέματα όπως 
το περιβάλλον, η μη βία και η ειρήνη. Μοιράζονται μια κοινή ευαισθησία για τα 
καθολικά ζητήματα του κόσμου. 

Με άλλα λόγια, ένας δεκαπεντάχρονος Πακιστανός αναπτύσσει μια εικόνα του 
κόσμου και κώδικες επικοινωνίας αντίστοιχους με αυτούς ενός νέου Αμερικάνου, 
Φιλιππινέζου, ή Αϊτινού. Έτσι η πολιτισμική απόσταση που χωρίζει αυτούς τους 
νέους ανθρώπους από τους παππούδες τους είναι μεγαλύτερη από την πολιτισμική 
απόσταση αναμεταξύ τους.

Για να δωθεί μια απάντηση στο πάθος της νεολαίας απέναντι στη μη βία, η 
Ομάδα Παγκόσμιου Συντονισμού του Κόσμου χωρίς Πολέμους και χωρίς Βία, 
έχει προωθήσει μια επιτροπή με τίτλο Νεολαία και Μη Βία. Ο πρώτος στόχος της 
επιτροπής είναι να προωθήσει την εκστρατεία  «Δρω χωρίς Βία» σε σχολεία γύρω 
από τον κόσμο στις 2 Οκτωβρίου του 2010. Στους ερχόμενους μήνες η επιτροπή 
θα προωθήσει επίσης ένα δίκτυο για τη Μηβία στα σχολεία, στους καθηγητές και 
στους μαθητές. Η επιτροπή στοχεύει να κερδίσει την υποστήριξη 200 εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων από 100 διαφορετικές χώρες στις 2 Οκτωβρίου του 2010.  Η επιτροπή 
θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου στις 
επόμενες βδομάδες. 

Τι είναι η εκπαίδευση 
για τη Μηβία; 

Που οδεύουμε; Πώς θέλουμε να ζούμε; 
Είναι δυνατόν να ενεργούμε χωρίς βία και 
να εξαλείψουμε κοινωνικά και οικονομικά 
αδικήματα; Αυτές είναι ερωτήσεις που 
εξετάζονται στα εργαστήρια και το 
πρόγραμμα για την εκπαίδευση στη μη 
βία.
Η εκπαίδευση για τη μηβία μελετά 
τους παράγοντες που συντηρούν την 
προσωπική, διαπροσωπική και καθολική 
βία στον κόσμο. Η Εκπαίδευση στη μηβία 
βοηθάει τους νέους να κατανοήσουν 
πως η προσωπική και η διαπροσωπική 
βία συνδέεται με την καθολική βία 
και αντίστροφα. Δίνει στους νέους την 
ευκαιρία να ανακαλύψουν μη βίαιες 
μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων 
και συγκρούσεων. Τα εργαστήρια 
εισάγουν μερικούς χαρακτήρες από 
την ιστορία της μη βίας, καθώς και τα 
εργαλεία για την αντανάκλαση και την 
χαλάρωση. Συνοψίζοντας, η εκπαίδευση 
στη μη βία παρουσιάζει διαφορετικά 
πρότυπα ενεργειών επιτρέποντας μη βίαιες 
αλλαγές σε κοινωνικούς, οικονομικούς 
και φυλετικούς όρους.

Επιθυμείτε το σχολείο, το κολλέγιο ή το πανεπιστήμιό 
σας να συμμετάσχει στο δίκτυο για την Μηβία που 
προωθείται από τον ΚΧΠ; Επικοινωνήστε μαζί μας: 
http://kxpvdiktyosxoleiwn.wordpress.com

Εκπαίδευση 
για τη Μηβία
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