
Διεθνές Περιοδικό 

Κόσμος χωρίς πολέμους και βία 

Τεύχος 4  

 
 

Μέσα στους επόμενους μήνες, στο διεθνές μας περιοδικό θα αρχίσουμε να σκιαγραφούμε κάποιες θέσεις 

σχετικά με το τι προσπαθούμε να πετύχουμε με τον Κόσμο Χωρίς Πολέμους. Όλοι ξέρουν, από το όνομα 

του οργανισμού, ότι έχουμε να κάνουμε με την εξάλειψη των πολέμων και της βίας, οι περισσότεροι 

άνθρωποι(αλλά όχι όλοι)καταλαβαίνουν ότι αυτό επίσης συνεπάγεται την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων 

και την μετατροπή των στρατιωτικών δαπανών  σε οικονομική παραγωγή και ανάπτυξη, άλλοι πάλι κάνουν 

την λογική σκέψη ότι αυτό σημαίνει βελτιωμένα ανθρώπινα δικαιώματα, εξάλειψη της φτώχειας και ένα νέο 

οικονομικό σύστημα. Αναρωτιέμαι πόσοι θα μπορούσαν να κάνουν ένα βήμα παρακάτω και να φανταστούν 

έναν κόσμο χωρίς σύνορα, χωρίς διαβατήρια και χωρίς χρήματα; Ο Silo έδωσε ένα όνομα σε αυτόν τον 

παράξενο, νέο, μη βίαιο κόσμο που επιδιώκουμε. Τον ονόμασε  Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος. Σε αυτές τις 

γραμμές θα αρχίσουμε να σχηματίζουμε εικόνες αυτού του κόσμου. Ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί να 

πετύχουμε οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, γι’ αυτό ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες 

εικόνες έμπνευσης. Ίσως, αν είναι σαφές το πού πάμε, να μπορούμε να δούμε καθαρά το πώς θα πάμε εκεί. 

Στο πρώτο άρθρο εξερευνούμε την Γεωγραφία του Παγκόσμιου Ανθρώπινου Έθνους. 

 

Γεωγραφία του Παγκόσμιου Ανθρώπινου Έθνους 

Από τον Tony Robinson, τον διεθνή εκπρόσωπο τύπου του Κόσμου Χωρίς Πολέμους και Χωρίς Βία 

 

Πρώτα από όλα για να είμαστε σαφείς, δεν αναφερόμαστε στην φυσική γεωγραφία, στα ποτάμια, στις 

ερήμους, στους ωκεανούς και στα βουνά. Εικάζουμε ότι θα δημιουργήσουμε αυτόν τον κόσμο στον πλανήτη 

που ήδη ζούμε αντί να ψάξουμε έναν πλανήτη που θα μπορεί να υποστηρίξει την ζωή και που θα μας δεχτεί. 

Ούτε μιλάμε για πολιτική γεωγραφία :τις σχεδιασμένες γραμμές στους χάρτες, την συσσωρευμένη δύναμη 

των ανθρώπων μέσα σε αυτές τις γραμμές, τα διαβατήρια και τις βίζες που οι άνθρωποι πρέπει να 

κουβαλούν για να κινηθούν από την μία πλευρά μιας γραμμής στον χάρτη στην άλλη. 

 

Ουτοπία, η Κοινωνία των Εθνών, τα Ηνωμένα Έθνη 

Η έννοια της ιδανικής κοινωνίας δεν είναι καινούρια. Ακόμα και πριν τον Thomas More-τον άγγλο 

φιλόσοφο και ανθρωπιστή της Αναγέννησης-που έγραψε το βιβλίο Ουτοπία, το 1561,που αργότερα άρχισε 

να συμβολίζει κάθε κοινωνία κυβερνούμενη από ένα ιδανικό κοινωνικοπολιτικό και νομικό σύστημα, έχουν 

υπάρξει πολυάριθμες προτάσεις για μία ιδανική κοινωνία, ξεκινώντας με την Πολιτεία του Πλάτωνα τον 4
ο
 

αιώνα π.Χ., στο οποίο ο Σωκράτης και άλλοι πρότειναν μία πόλη διοικούμενη από φιλόσοφους-βασιλιάδες. 

"Οι φιλόσοφοι [πρέπει] να γίνονται βασιλιάδες… ή αυτοί που τώρα ονομάζονται βασιλιάδες [πρέπει] …να 

φιλοσοφούν αληθινά και επαρκώς. 

Ακολουθώντας την πρόταση του γερμανού φιλόσοφου Immanuel Kant το 1795,η Κοινωνία των Εθνών 

ιδρύθηκε τελικά το 1920, αλλά αποδείχτηκε ανίκανη να σταματήσει την έναρξη του 2
ου

 Παγκοσμίου 

Πολέμου. Το καταστροφή του 2
ου

 Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησε, μέσα σε λίγες εβδομάδες, στην υπογραφή 

του Καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών από 50 κράτη στο Σαν Φραντσίσκο που τέθηκε σε ισχύ λίγο 

αργότερα με την τελική επικύρωση του από τα πέντε μόνιμα μέλη του συμβουλίου ασφαλείας στις 24 

Οκτωβρίου του 1945. 

Είναι σαφές ότι η σημερινή παγκόσμια συσχέτιση των κρατών έχει επίσης αποδειχτεί ανίκανη να αποτρέψει 

τους πολέμους. Επιπλέον, έχει επίσης αποδειχτεί ανίκανη  να εξαλείψει την φτώχεια, να αντιμετωπίσει την 

κλιματική αλλαγή, να πετύχει μια παγκόσμια εκπαίδευση, να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. 

Και παρόλο που κάποια πράγματα έχουν επιτευχθεί από κάποιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, όπως η 

εξάλειψη της ευλογιάς, υπάρχουν λίγες αξιοσημείωτες επιτυχίες και όσο και αν καθοδηγούμαστε από τα 

Μ.Μ.Ε να πιστέψουμε ότι η ζωή στον πλανήτη δεν ήταν ποτέ καλύτερη, αυτό δεν είναι το καθημερινό 

βίωμα για ολόκληρο σχεδόν τον πληθυσμό του πλανήτη. 

 

Εδαφικές διαμάχες 

Παρά την ύπαρξη των Ηνωμένων Εθνών και το εμφανές τέλος της αποικιοκρατίας μέσα στον τελευταίο 

αιώνα, υπάρχει ένας αδιανόητος αριθμός εδαφικών συγκρούσεων.200 τέτοιες συγκρούσεις αναφέρονται στο 

Wikipedia, συμπεριλαμβανομένων των διεθνώς γνωστών διενέξεων στην Κορέα, ανάμεσα στο Ισραήλ και 



στην Παλαιστίνη, στα νησία Φώκλαντ-Μαλβίνες, στο Κασμίρ κτλ. 

Υπάρχουν και άλλες διαμάχες εξίσου εκρηκτικές όπως στην Νότια Οσσετία και την Αμπχαζία (που οδήγησε 

σε έναν πολύ σύντομο πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Γεωργία το 2008),στη Σερβία και το Κόσσοβο 

και στα νησιά Κούριλ που διεκδικούν η Ιαπωνία και η Ρωσία. 

Και υπάρχουν και άλλες διαμάχες που εξαιτίας της μεγάλης τους διάρκειας έχουν σχεδόν ξεχαστεί από τον 

υπόλοιπο κόσμο όπως αυτές της Δυτικής Σαχάρας και οι ισχυρισμοί της Βολιβίας για εδαφική καταπάτηση 

από την Χιλή σε πόλεμο πριν από 100 χρόνια. Τελικά, υπάρχουν και οι διαμάχες που αν και δεν φαίνεται 

πιθανό να οδηγήσουν σε συγκρούσεις, αυξάνονται περίεργα και δραματικά σε έναν κόσμο που προχωρά 

προς την περιφερειοποίηση όπως στην περίπτωση του Γιβραλτάρ. 

Παράλληλα με αυτές τις διεθνείς διαμάχες, ο κόσμος ρυπαίνεται με εθνικιστικά κινήματα , κάποια 

δυνατότερα από άλλα, σε διάφορα μέρη του κόσμου που πολεμούν για ανεξαρτησία από τα κράτη τα όποια 

αρνούνται τέτοιες αξιώσεις. Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις είναι της Σκωτίας στην Αγγλία, του Κεμπέκ 

στον Καναδά, της Καταλονίας και των Βάσκων στην Ισπανία ,του Θιβέτ, του Ατσέ στην Ινδονησία και των 

Κούρδων στην Τουρκία. 

Και επιπρόσθετα σε όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι, πολιτισμοί και εθνικότητες σε διάφορες χώρες που 

ζητούν επιτακτικά ανεξαρτησία, δικαιοσύνη και το ύστατο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού από χώρες 

δημιουργημένες από παλιές αποικιοκρατικές δυνάμεις, όπως τα παραδείγματα των Μαπούτσε στην Χιλή, 

των ιθαγενών της Αυστραλίας και των Μάορι της Νέας Ζηλανδίας.   

 

Η ψευδαίσθηση του “Κράτους” 

Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπό στο Λονδίνο να λέει “Τα Φώκλαντς είναι βρετανικά!” τόσο 

κατηγορηματικά; Τι στην ευχή έχουν να κάνουν αυτά τα νησιά που βρίσκονται 6000 μίλια μακριά και σε ένα 

διαφορετικό ημισφαίριο με έναν Λονδρέζο; Σε έναν κόσμο όπου η αποικιοκρατία υποτίθεται ότι ανήκει στο 

παρελθόν, τι πιθανή αιτιολογία μπορεί να υπάρξει για έναν τέτοιο ισχυρισμό; Ακόμα, μπορούμε να πούμε το 

ίδιο πράγμα για τον κάτοικο του Μπουένος  Άιρες ο οποίος λέει “Οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή!” με 

την ίδια αιτιολόγηση και πεποίθηση. Αν και γεωγραφικά βρίσκεται πιο κοντά στα νησιά αυτά του νότιου 

Ατλαντικού, ο Αργεντινός είναι πιο απίθανο από ότι ο Άγγλος να πάει να τα επισκεφτεί, πόσο μάλλον να 

ζήσει εκεί! Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι σε μία περιοχή πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν σαν 

δική τους μία άλλη περιοχή ακόμα και όταν δεν πρόκειται ποτέ να πάνε εκεί? 

Ο λόγος είναι ότι έχουμε την αυταπάτη ότι έννοιες σαν το “Κράτος” είναι ζωτικής σημασίας για τις ζωές μας 

και ότι η ασφάλεια μας επιτυγχάνεται εξαιτίας τους. Πιστεύουμε ότι ένα ισχυρό Κράτος είναι το  μόνο 

πράγμα που μπορεί να μας προστατεύσει από άλλα ισχυρά Κράτη  που βρίσκονται εκεί έξω για να 

εισβάλλουν και να καταλάβουν “τη χώρα μας”. Βέβαια αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί αυτό είναι το 

θλιβερό μονοπάτι της ανθρώπινης ιστορίας μέχρι σήμερα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει για 

να σχεδιαστούν γραμμές στους χάρτες. Αλλά πού βρίσκονται αυτές οι γραμμές; Δεν μπορείς φυσικά να τις 

δεις. Τα πουλιά και τα ζώα δεν τις προσέχουν, παρόλα αυτά οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο νιώθουν ότι αυτό 

που βλέπουν στην μία πλευρά της γραμμής είναι δικό τους και ότι η άλλη πλευρά ανήκει σε κάποιον άλλο 

και περνάνε αυτές τις αντιλήψεις στην επόμενη γενιά. Και μπορούν ακόμα και να πειστούν να σκοτώσουν 

άλλους που ισχυρίζονται ότι οι γραμμές βρίσκονται σε λάθος μέρος. Τόσο ισχυρή είναι η αυτή η 

ψευδαίσθηση. 

Φυσικά αυτές οι στάσεις δεν ήρθαν από το πουθενά. Με κάποιο τρόπο έχουν διεισδύσει στην ανθρώπινη 

συνείδηση εξαιτίας κάποιων σκοπιμοτήτων (αφού πρόκειται για νοητικά ανθρώπινα κατασκευάσματα) και 

πρέπει να εκπληρώνουν τους στόχους κάποιων για να βρίσκονται ακόμα εκεί. 

Ευτυχώς οι νέες γενιές δεν βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Αισθάνονται ότι βρίσκονται σε έναν 

γερασμένο κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί ένα γερασμένο τρόπο να λειτουργεί. Δεν ενδιαφέρονται για την 

πολιτική που διχάζει. Ενδιαφέρονται για την επικοινωνία  και την σύνδεση. 

Υπάρχουν πολλές αιτίες για την αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας από κάποιους, με πρώτη την εμφανή 

περίπτωση των καταπιεσμένων που ζουν σε ένα μέρος κατειλημμένο από μία κυβέρνηση εκτός της περιοχής 

αυτής. Συνήθως μεροληπτούν εις βάρος αυτών των ανθρώπων και τους καταπιέζουν με κάθε τρόπο 

ευδιάκριτο ή μη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να μην επιθυμούν τον αυτοπροσδιορισμό τους και να μην 

εναντιώνονται στην κατοχή τους? 

Μετά υπάρχουν και αυτοί που βρίσκονται σε μια περιοχή και νιώθουν με κάποιο τρόπο ότι έχουν το 

δικαίωμα να ασκούν έλεγχο σε μία άλλη περιοχή, ή πιστεύουν ότι εκφράζοντας μία τέτοια στάση με κάποιο 

τρόπο επωφελούνται από αυτό. Για πολλούς αιώνες έχουμε τροφοδοτήσει τον εθνικισμό στην κουλτούρα 

μας, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στα Μ.Μ.Ε. Στις μέρες μας ο εθνικισμός διοχετεύεται ανύποπτα 

μέσα στον αθλητισμό, ομαδικό και μη, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο το οποίο λαμβάνει μεγάλη εθνική 

βαρύτητα. Παρόλα αυτά δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό όπως μαρτυρεί η λίστα των  εδαφικών 



διενέξεων. Οι πολιτικοί όλων των χρωμάτων έχουν γίνει ειδικοί στο να χρησιμοποιούν τις εδαφικές διαμάχες 

ώστε να φαίνονται ισχυροί και να αντιμετωπίζουν την κριτική των αντιπολιτευτικών κομμάτων όταν 

βρίσκονται στην κυβέρνηση. Η Margaret Thatcher, πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας, όδευε προς μία 

ταπεινωτική ήττα από ένα νέο αντιπολιτευτικό κόμμα, μέχρι την στιγμή που ο στρατηγός Galtierri έστειλε 

αργεντινά στρατεύματα στο Port Stanley. Κέρδισε δύο εκλογικές αναμετρήσεις στην σειρά με τις πλάτες του 

εθνικισμού που παρήγαγε, με ολέθριες συνέπειες για τους χιλιάδες ανέργους που είχε δημιουργήσει η 

πολιτική της ιδεολογία. 

Μετά υπάρχουν και οι φαινομενικά πιο περίπλοκες  καταστάσεις όπου κάποιοι άνθρωποι που ζουν σε μία 

περιοχή πιστεύουν ότι η διακυβέρνηση αυτής της περιοχής πρέπει να γίνεται από ανθρώπους της ίδιας 

κουλτούρας, θρησκείας και παράδοσης με την δική τους. Τέτοια είναι η περίπτωση των Βαλκανίων και της 

Μέσης Ανατολής. Πολλές ομάδες ανθρώπων μέσα στους αιώνες έχουν διεκδικήσει το δικαίωμα του ελέγχου 

της περιοχής μέσα στην οποία ζουν. Οι πρόγονοι τους σκότωσαν τους προγόνους μίας άλλης φατρίας, των 

οποίων οι συγγενείς ορκίστηκαν εκδίκηση, η οποία οδήγησε σε περισσότερη εκδίκηση και ο φαύλος κύκλος 

συνεχίστηκε έτσι μέσα στους αιώνες. Για μεγάλα διαστήματα άνθρωποι από μια φατρία ζούσαν και 

πέθαιναν, ρίζωναν κάπου ,εξασκώντας τη θρησκεία τους και απολαμβάνοντας τον πολιτισμό τους, ώσπου 

εξαιτίας ενός πολέμου γίνονταν πρόσφυγες και μία άλλη φατρία ερχόταν να μείνει εκεί που έμεναν και να 

κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ενώ το μίσος και η εκδίκηση μεγάλωνε και φυτευόταν και στις επόμενες 

γενεές. 

Όπως και να έχει , ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση οι φατρίες δεν έπιαναν έτσι εύκολα τα όπλα για να 

σκοτώσουν άλλους ανθρώπους. Πάντα υπάρχει κάποιος ή μία ομάδα που βρίσκεται εκεί για να οργανώνει , 

να τροφοδοτεί την προπαγάνδα και να υποκινεί τη βία. 

 

Η δύναμη πίσω από την κυβέρνηση 

Πίσω από κάθε είδος κυβέρνησης υπάρχουν αυτοί που ελέγχουν τον στρατό, την οικονομία και τα Μ.Μ.Ε. 

Δίχως αυτά τα τρία στοιχεία είναι πολύ δύσκολο για μία κυβέρνηση να παραμείνει στην εξουσία. 

Όταν αυτές οι δυνάμεις νιώσουν τον κίνδυνο της απώλειας του ελέγχου , θα πάρουν οποιοδήποτε 

απαραίτητο μέτρο ώστε να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Ο στρατός, οι τράπεζες και τα Μ.Μ.Ε είναι όλα ικανά να 

ρίξουν μία κυβέρνηση όταν αυτή δεν τραγουδά πια το σωστό τραγούδι. 

Έτσι , μία από τις τακτικές που χρησιμοποιείται πάντα  από αυτές τις δυνάμεις είναι το να καταφύγουν στον 

εθνικισμό. Δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ποτίσει την νεολαία κάθε κράτους με τον μύθο ενός 

υπερήφανου και μεγαλοπρεπούς Έθνους ,  με σχετικά τραγούδια, ιστορίες, σύμβολα και αργίες, οι άνθρωποι 

πάντα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την προστασία της πατρίδας και αξιώνουν αυτά που έχουν  “άδικα 

κλαπεί”. 

Θα ήταν ωραίο να πούμε ότι το εκλογικό σώμα είναι μία δύναμη πίσω από την κυβέρνηση και ότι οι 

ψηφοφόροι μπορούν επίσης να ρίξουν μία κυβέρνηση, αλλά σπάνια βλέπουμε τους ανθρώπους να 

κινητοποιούνται και να δρουν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια,  ο  Gandhi και ο Luther King μέσω της 

πνευματικής τους καθοδήγησης επέφεραν κοινωνική αλλαγή εμπνέοντας τους ανθρώπους. Η πτώση του 

τείχους του Βερολίνου και οι κομμουνιστικές κυβερνήσεις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη προήλθαν 

από την ελεύθερη θέληση των ανθρώπων που εκφράστηκε δίχως βία , αλλά αυτά δεν είναι καθημερινά 

φαινόμενα. Αυτή η τελευταία περίπτωση παρόλα αυτά είναι μία ενδιαφέρουσα περίπτωση  μια εθνικής 

ψευδαίσθησης που ξαφνικά εξαφανίζεται, ενός λαού που ξυπνάει, που νιώθει την αποτυχία και που 

ενεργοποιείται ώστε να αλλάξει την κατάσταση. Κάτι σαν και αυτό θα απαιτηθεί ώστε να δημιουργήσουμε 

ένα Παγκόσμιο  Ανθρώπινο Έθνος. 

Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τις διαμαρτυρίες στην Τυνησία που αν και μη βίαιες, έχουν σίγουρα δείξει 

ότι ο κόσμος ξύπνησε από την αυταπάτη μέσα στην οποία ζούσε και την αντίληψη ότι είναι ανίκανος να 

αλλάξει οτιδήποτε. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα, αλλά αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα 

στιγμή για τους ανθρώπους να αναλογιστούν το μέλλον τους και τους ευχόμαστε τα καλύτερα σε αυτήν τους 

την περισυλλογή. 

 

Το Παγκόσμιο  Ανθρώπινο Έθνος-ένας κόσμος δίχως Σύνορα 

Για ποιο λόγο είναι απαραίτητα τα σύνορα και τα διαβατήρια; Για να γνωρίζουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτά 

σε ποιους να πληρώσουν τους φόρους τους. Για ποιο λόγο ένα κράτος χρειάζεται μεγαλύτερα σύνορα; Για 

να μπορεί η κυβέρνηση να αυξήσει τα έσοδα από φόρους και να ελέγξει τους φυσικούς πόρους που 

υπάρχουν πέρα από τα σύνορά της. 

Σε ένα Παγκόσμιο  Ανθρώπινο Έθνος μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν απαιτούνται φυσικά σύνορα γιατί 

δεν θα υπάρχει ανάγκη να μένουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτά. Οπουδήποτε ένας άνθρωπος ζει και εργάζεται 

εκεί και θα πληρώνει τους φόρους του και θα λαμβάνει τις ίδιες ποιοτικά δημόσιες υπηρεσίες. Παρόλο που 



μπορεί να υπάρχουν διοικητικοί λόγοι για την ύπαρξη γραμμών στους χάρτες που να διαχωρίζουν τις τοπικές 

διοικήσεις , η υψηλότατη ποιότητα των προσφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών δεν πρέπει να διαφέρει. 

Οι φυσικοί πόροι μέσα στον φλοιό της γης ανήκουν σε ολόκληρο τον πληθυσμό του πλανήτη ή και σε 

κανέναν. Εξαρτάται  πώς το βλέπει κανείς. Τα κέρδη από την εκμετάλλευση αυτών των πόρων πρέπει να  

μεταφράζονται σε όφελος για ολόκληρο τον πληθυσμό για αυτό και είναι μεγάλη η ανάγκη για την ύπαρξη 

ενός Κράτους που να διαχειριστεί τα εδάφη όλων. 

Ο Silo στο ‘‘Τέταρτο γράμμα στους φίλους μου’’, λέει: “Η βία μπορεί να εδραιωθεί και να διαιωνιστεί μέσω 

του ελέγχου… του Κράτους. Κατά συνέπεια, η κοινωνική οργάνωση απαιτεί ένα προηγμένο είδος 

συντονισμού, που να αποκλείει κάθε συγκέντρωση εξουσίας, είτε αυτή είναι ιδιωτική είτε δημόσια. ”Δεν 

υπάρχει όντως καλύτερος τρόπος για την εξάλειψη της κρατικής και παρακρατικής βίας από την εξάλειψη 

αυτής της αντίληψης και τη δημιουργία ενός προηγμένου είδους συντονισμού. “Αλλά πώς θα συνεχίσουμε 

να υποστηρίζουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου; ” Μπορώ να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν 

καθώς διαβάζουν αυτές τις γραμμές, όμως για ποιο λόγο χρειάζεστε την έννοια του Κράτους ή ένα 

διαβατήριο ώστε να υποστηρίξετε μία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου; Ο Silo διαχώρισε την έννοια του 

Κράτους, “ένας φορέας που στην πραγματικότητα έχει να κάνει με συγκεκριμένα είδη διακυβέρνησης 

καθορισμένα από τον νόμο” και του Έθνους, “Αυτό που καθορίζει ένα έθνος είναι η αμοιβαία αναγνώριση 

που υπάρχει ανάμεσα σε άτομα που ταυτίζονται με παρόμοιες αξίες και επιθυμούν ένα κοινό μέλλον. ” 

Μόλις όλοι εμείς στον πλανήτη αυτό συμφωνήσουμε ότι η αξία που μας εκφράζει περισσότερο είναι αυτή 

της ανθρώπινης ζωής, ξεπερνώντας τον πόνο και την οδύνη μέσα και έξω από εμάς, μόλις συμφωνήσουμε  

στην σημασία της αμοιβαίας αποδοχής και δούμε όλους τους άλλους γύρω μας σαν ανθρώπινα όντα και όχι 

σαν αντικείμενα, μόλις αποφασίσουμε να φερόμαστε στους άλλους όπως θα θέλαμε να μας φέρονται και 

μόλις συμφωνήσουμε ότι ο βαθύτερος δεσμός ανάμεσα μας είναι ισχυρότερος  από οποιοδήποτε κράτος ή 

θεσμό, τότε ίσως η εκπλήρωση αυτής της Ουτοπίας γίνει πιθανή και κάνουμε αυτό το κοινό μέλλον 

πραγματικότητα. 
 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

ΚΑΝΑΔΑΣ  

17 Ιανουαρίου – Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 
Ανά τον κόσμο την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου  άνθρωποι γιόρτασαν και θυμήθηκαν τον Μάρτιν 

Λούθερ Κινγκ ως ηρωική φιγούρα στο αφρικανικό - αμερικάνικο κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων. 

Για να επισημανθεί αυτή η ημερομηνία, φοιτητές, ομάδες, οργανισμοί και θεσμοί στα Ηνωμένα 

Κράτη και τον Καναδά θυμήθηκαν του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ  το μη βίαιο κίνημα και το κίνημα 

που γυρεύει την αλήθεια. Ο Κινγκ ενέπνευσε γενεές ανθρώπων με το μήνυμά του. 

Μέλη του Κόσμου χωρίς Πολέμους και Βία στον Καναδά οργάνωσαν δραστηριότητες. Στο 

Κίτσενερ, η 4
η
 επέτειος της γιορτής του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ , έλαβε χώρα στο Δημαρχείο του 

Κίτσενερ. Περίπου 75 άνθρωποι  παρευρέθηκαν. Το βράδυ προβλήθηκαν τοπικοί μουσικοί, 

ντράμερ και εκκλησιαστική χορωδία. Είχαμε επίσης αναγνώσεις Γραμμάτων  του Κινγκ από τη  

φυλακή του Μπέρμιγκαμ. Η βίντεο - οθόνη πίσω από τη σκηνή έδειξε εικόνες και παραθέσεις από 

αυτόν τον μεγάλο ηγέτη της μη βίας. Στο Μόντρεαλ και το Πινκούρ , μαθητές δημοτικών και 

γυμνασίων παρέλαβαν βιβλιαράκι πάνω στη ζωή και την κληρονομιά του Κινγκ. 

Αυθεντικά γραμμένη από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αυτή η δεσμευτική υπόσχεση για  μη βία 

τροποποιήθηκε από soulforce Το 2003 και δημοσιεύτηκε από το φεστιβάλ μη βίας του Κίτσενερ το 

2010.  

Θα διαλογίζομαι στη ζωή και τα διδάγματα του Γκάντι και του Κινγκ, και άλλων αναζητών της 

αλήθειας. Θα θυμάμαι ότι το κίνημα της μη βίας γυρεύει δικαιοσύνη και συμφιλίωση ως  κοινή νίκη. 

Θα περπατώ και θα μιλώ με τρόπο αγάπης και μη βίας. Θα στοχάζομαι σε καθημερινή βάση τι μπορώ 

να κάνω ώστε όλοι οι άντρες και γυναίκες να είναι ελεύθεροι. Θα φέρομαι στους άλλους όπως θέλω 

να μου φέρονται. Θα παρατηρώ με φίλους και εχθρούς τους κοινούς κανόνες της ευγένειας. Θα 

υπηρετώ κανονικά τους άλλους και τον κόσμο. Θα απέχω από τη βία της γροθιάς, της γλώσσας και 

της καρδιάς. Θα προσπαθήσω να είμαι υγιής πνευματικά και σωματικά. 

 

ΡΩΣΙΑ 



Παρουσίαση του βιβλίου της Παγκόσμιας Πορείας στηνΤούλα 
Στις 18 Νοεμβρίου το Βιβλίο της Παγκόσμιας Πορείας δόθηκε στο κέντρο δόκιμων στην Τούλα, με 

τη συμμετοχή του Γενικού Μπόρις Νεβζόροφ, τον διευθυντή του κέντρου, όλους τους 

αξιωματικούς και πολλούς νέους δόκιμους. Αρκετοί τοπικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί 

παρακολούθησαν το γεγονός. 

Ένα μέρος από το ντοκυμαντέρ της Παγκόσμιας Πορείας προβλήθηκε και ο Χουάν Κάρλος Πίνο 

έβγαλε ένα σύντομο λόγο για την Πορεία. 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Μία σειρά από πέντε εργαστήρια μη βίας έλαβαν χώρα στην Ιρλανδία, στο Κιλκέννι, το 2010. Ήταν 

μία χρήσιμη, συνενωτική και ενθαρρυντική εμπειρία για τους διοργανωτές να κάνουν τα 

εργαστήρια της μη βίας με τους ίδιους ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους ίσως αναπαράγουν τα 

εργαστήρια με άλλους, ευελπιστούμε. Ο Κόσμος χωρίς Πολέμους σχεδιάζει να ανακινήσει αυτά τα 

εργαστήρια για γονείς και δασκάλους το 2011. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 
Το βιβλίο της Παγκόσμιας Πορείας και το Ντοκυμαντέρ παρουσιάστηκαν στην Πράγα, στις 10 

Δεκεμβρίου, τη διεθνή ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Τόνι Ρόμπινσον , ο διεθνής εκπρόσωπος 

τύπου του Κόσμου χωρίς Πολέμους και μέλος της ομάδας βάσης της Παγκόσμιας Πορείας, 

μοιράστηκε ιστορίες αι εμπειρίες από το ταξίδι του στον κόσμο. Στο τέλος, παρουσιάστηκε το 

σχέδιο να φτιάξουμε ένα κέντρο μελετών και περισυλλογής στην Τσέχικη Δημοκρατία. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 
Στις 30 Νοεμβρίου, δύο μέρες πριν την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, ο Κόσμος χωρίς 

Πολέμους και Βία σε συνεργασία με τον οργανισμό  της Θ.Φ. «Θετική Φωνή» πραγματοποίησε 

διαμαρτυρία έξω από το ελληνικό Υπουργείο Υγείας μέσω του κινήματος των «αοράτων», που 

έδρασε στη χώρα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2010. Υπήρχαν επίσης αντιπρόσωποι από 

άλλους δύο οργανισμούς και όλοι μαζί παραδώσαμε μία λίστα με τις απαιτήσεις μας στον Υπουργό 

Υγείας.  

Αυτή η διαμαρτυρία εστιάστηκε κυρίως  στην απόφαση ότι το Υπουργείο φαίνεται να είναι καθ’  

οδόν στο κλείσιμο 7 (!!!)νοσοκομείων  στη χώρα, λόγω οικονομικής κρίσης… Το κύριο σύνθημα 

της εμφάνισης ήταν «Εξοπλίστε τα νοσοκομεία, όχι το Στρατό!»Ήταν η 11
η
 φορά που οι αόρατοι 

έκαναν την εμφάνισή τους , στους τελευταίους 9 μήνες. 

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΛΛΑΔΑ 
Στις 12 Δεκεμβρίου, δύο μέρες μετά την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η τοπική ομάδα 

βάσης του Κόσμου χωρίς Πολέμους  οργάνωσε την προβολή της ταινίας «Παιδιά των Ανθρώπων» 

στον τοπικό κινηματογράφο της πόλης, με την ιδέα να παρουσιάσει την ελπίδα για έναν άλλον, μη 

βίαιο κόσμο. 

Πάνω από 50 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, οι περισσότεροι από τους οποίους συμμετείχαν για 

πρώτη φορά σε μία δράση οργανωμένη από τον Κόσμο χωρίς Πολέμους. Μια σύντομη συζήτηση 

ακολούθησε την προβολή, η οποία φάνηκε γενικότερα να ικανοποιεί όλους τους 

παρευρισκόμενους. 

Το γεγονός ήταν το τρίτο στην πόλη, αφού η ομάδα βάσης μόλις σχηματίστηκε τον Αύγουστο στην 

Κέρκυρα, με την ευκαιρία του Διεθνούς κάμπινγκ του Κόσμου χωρίς πολέμους στο νησί. 

ΙΤΑΛΙΑ 
Νόμος δημοφιλούς πρωτοβουλίας υπέρ της ανανεώσιμης ενέργειας 

Μαζί με άλλους οργανισμούς, ο Κόσμος χωρίς Πολέμους συγκέντρωσε 100.000 υπογραφές για να 

ζητήσει στο Κοινοβούλιο να συζητήσουν ένα νόμο υπέρ της ανανεώσιμης ενέργειας. Ο αρχικός 

στόχος των 50.000 υπογραφών ξεπεράστηκε θριαμβευτικά. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια στιγμή όπου η ιταλική κυβέρνηση θέλει να εισάγει πυρηνική 

ενέργεια (παρά το δημοψήφισμα που έκλεισε όλες τις εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας το 1987) 

και χρηματοδοτεί μια τεράστια καμπάνια  υποστηρίζοντάς την με τηλεοπτικές διαφημίσεις στα 

Μέσα Ενημέρωσης. 



Παρά το γεγονός ότι οι υπογραφές παραδόθηκαν, οι όμιλοι αποφάσισαν να συνεχίσουν αυτή την 

καμπάνια με ανοιχτές συναντήσεις, συνέδρια, επιδείξεις και σεμινάρια, ώστε να αφυπνίσουν τη 

δημόσια γνώμη στο θέμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τηn ιστοσελίδα www.energiafelice.it 

 

ΔΗΛΩΣΗ 
Μακελειό Κοπτικών Χριστιανών στην Αίγυπτο 

Mαθαίνουμε  με  βαθιά οδύνη τα νέα του μακελειού των 23 Κοπτικών Χριστιανών την ημέρα της 

Πρωτοχρονιάς στην εκκλησία αλ-κιντισσιν, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 

Εκφράζοντας την απόλυτη αλληλεγγύη μας και συμπάθεια στα θύματα και τις οικογένειές τους, 

δράττουμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε, ακόμη πιο δυνατά, τα πιστεύω μας ως ανθρωπιστές. 

Η Ελευθερία της λατρείας είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, όπως επικυρώνεται στην 

Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όπως διδάσκεται από τον Γκάντι, «απ’ όλη τη 

βία, η πιο παράλογη και μη ανεκτή είναι ότι διαπράττεται στο όνομα του Χριστού». 

Θρησκευτικές, εθνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και σεξουαλικές μειοψηφίες, όπως και όσοι δεν 

αναγνωρίζουν κανένα θεό, χρειάζεται να είναι όλοι σεβαστοί και πρέπει να χαίρουν δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων, όπως κάθε άνθρωπος αυτού του πλανήτη. 

Τα βασικά σημεία της θρησκείας αποκλείουν κάθε είδους  βία εναντίον  άλλων ανθρώπινων όντων. 

Στη Βίβλο διαβάζουμε «ου φονεύσεις» και το κοράνι  λέει : «όποιος σκοτώσει έναν συνάνθρωπο, 

σκοτώνει όλον τον κόσμο». 

Έτσι αναμένουμε μια δυνατή και ενωμένη στάση των άλλων θρησκειών έναντι μιας επίθεσης που 

δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πίστη, ελπίζουμε στον σχηματισμό ομάδων που θα 

δουλεύουν, ευκαιρίες για διάλογο, μη εξομολογητήρια διδασκαλία όλων των θρησκειών, 

ξεκινώντας από τα σχολεία, γιατί η αμοιβαία κατανόηση είναι η πρώτη βάση για το χτίσιμο ενός 

αυθεντικού παγκόσμιο ανθρώπινου έθνους. 
 

 

 

http://www.energiafelice.it/

