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3 Νέα από την Ισπανία και τη Ρωσία

 Ανοιχτή Συνάντηση στο Πάρκο του Τολέδο

4 Νέα από τα Κανάρια Νησιά

Στην Αίγυπτο και την Τυνησία η μη βία 
υπήρξε η κινητήρια δύναμη της μετατροπής 
Από τον Rafael de la Rubia, Διεθνής Ομάδα  Συντονισμού, Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία 

Οι σκληρές δικτατορίες σε Τυνησία και Αίγυπτο πέφτουν σε λιγότερο από ένα μήνα. Το κύμα 
της ελευθερίας και της επιθυμίας των πολιτών να συμμετέχουν ταξιδεύει σε όλον τον αραβικό 
κόσμο. Οι χιλιάδες των πολιτών στην Τυνησία και σε άλλες πόλεις της βόρειας Αφρικής 
που βγαίνουν στον δρόμο, σε ένδειξη αλληλεγγύης για να γιορτάσουν την παραίτηση 
του Χόσνι Μουμπάρακ ... όλα αυτά είναι εκδηλώσεις των βαθέων και γρήγορων αλλαγών 
που λαμβάνουν χώρα στον αραβικό κόσμο. Αλλαγές απρόβλεπτες από τους «επίσημους 
αναλυτές» των διεθνών δυνάμεων. Ακριβώς όπως η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ή η 
πρόσφατη οικονομική κρίση ήταν απρόβλεπτες. 

Η καλύτερη σύγκριση μπορεί να γίνει με την πτώση του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, αλλά 
αυτό το κύμα που κινείται γύρω από τη Βόρεια Αφρική έχει μια διαφορετική παγκόσμια 
διάσταση και υπερβατικότητα. 

Σε αυτά τα γεγονότα βλέπουμε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα την πραγματική δύναμη  των 
ανθρώπων και την ικανότητά τους για μετασχηματισμό που σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα μπορεί να προκαλέσει αδιανόητες αλλαγές χωρίς τη χρήση βίας, ή μάλλον, 
χρησιμοποιώντας μη βία. Αν, αντίθετα, το σύνθημα ήταν «οι άνθρωποι παίρνουν τα 
όπλα εναντίον του δικτάτορα,« οι δυνάμεις ασφαλείας θα είχαν προκαλέσει  αιματηρές 
συγκρούσεις που θα οδηγούσαν στον κίνδυνο του εμφυλίου πολέμου. Αυτό θα ενίσχυε 
και “θα έδινε επιχειρήματα” στους δικτάτορες για μεγαλύτερη καταπίεση, προκειμένου να 
παραμείνουν στην εξουσία, με ένα σοβαρό κόστος για το λαό. 

Το πιο σημαντικό γεγονός που συνέβη  αυτές τις εβδομάδες, δεν είναι η αποχώρηση των 
Προέδρων Ben Ali και Χόσνι Μουμπάρακ, το πιο σημαντικό είναι η ένωση των ανθρώπων 
στη μη βίαιη διαμαρτυρία, η αντίσταση στη βία των προβοκατόρων, η αντίσταση στη βία 
των ίδιων των θεσμικών τους οργάνων, η αντίσταση στη βία της αστυνομίας. Ο στρατός 
της Αιγύπτου και της Τυνησίας δεν ηττήθηκε με όπλα ή αντιπαράθεση, αλλά με αγκαλιές 
και ανοικτά χέρια. Οι στρατιώτες, που στέλνονται, είναι και αυτοί άνθρωποι και όσα όπλα 
και αν έχουν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να νικήσουν μέσω της βίας ένα λαό που 
αντιστέκεται και διαδηλώνει σθεναρά, διεκδικώντας τα δικαιώματά του με ειρηνικό τρόπο 
και με τη μεθοδολογία της μη βίας. Ο αγώνας μπορεί να κατασταλεί για λίγο, αλλά κάτι τέτοιο 
θα αμαυρώσει ακόμη περισσότερο τους καταπιεστές και θα δυναμώσει  ακόμα περισσότερο 
την ηθική στάση των άοπλων ανθρώπων, η οποία θα φέρει τελικά την οριστική νίκη. Αυτό 
μας θυμίζει τους αγώνες των Γκάντι και Λούθερ Κινγκ. Ο αιγυπτιακός λαός απελευθερώθηκε 
από έναν δικτάτορα με μη βία ακριβώς όπως η Ινδία απελευθερώθηκε από τους Βρετανούς. 
Η διαφορά με αυτόν τον αγώνα είναι ότι η Ινδία βασιζόταν σε έναν ηγέτη, τον Γκάντι, ενώ σε 
αυτήν την περίπτωση δεν υπήρχε αναγνωρισμένος ηγέτης, ο πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος ο 
αιγυπτιακός λαός. 

Αυτό το ταρακούνημα της μη βίας, των διεκδικήσεων για κοινωνικό μετασχηματισμό 
με ειρηνικό τρόπο, της ανυπομονησίας για ελευθερία και δημοκρατική συμμετοχή 

συνεχίζεται...

Ευχαριστούμε  Αίγυπτο! 
Η παραίτηση του Μουμπάρακ σηματοδοτεί 
μια εξαιρετική νίκη του λαού. Μέσα σε 
18 ημέρες μη βίαιης κινητοποίησης, 
αντιστεκόμενοι σε επιθέσεις κάθε είδους, οι 
Αιγύπτιοι κατάφεραν να απαλλαγούν από 
ένα δικτάτορα, ο οποίος τους καταπίεζε επί 
τριάντα χρόνια! 

Το θάρρος και η επιμονή που εκφράζονται 
από τους διαδηλωτές είναι ένα παράδειγμα 
που ελπίζουμε ότι άλλοι λαοί θα 
ακολουθήσουν. Και όχι μόνο στον αραβικό 
κόσμο. 

Η μετάβαση στην αληθινή δημοκρατία και 
μια βαθιά αλλαγή δεν θα είναι εύκολη και ο 
αιγυπτιακός λαός πρέπει να παραμείνει σε 
εγρήγορση και έτοιμος για νέες διαδηλώσεις, 
αλλά τώρα είναι η ώρα της γιορτής. 

Τώρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι μία μη 
βίαιη επανάσταση είναι αδύνατη.

Milan
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ΡωΣΙΑ – ΑγΙΑ ΠΕΤΡΟύΠΟλη
Στις 22 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα εικοστής επετείου της ίδρυσης της Ακαδημίας Οικονομικής 
Διαχείρισης του Αγ. Πετρούπολης, το βιβλίο της Παγκόσμιας Πορείας δόθηκε στον 
αντιπρύτανη Γκνέβκο Βίκτορ Άντρεβιτς μπροστά σε 500 φοιτητές και καθηγητές. Το βιβλίο θα 
παραμείνει στο μουσείο του Πανεπιστημίου, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι δάσκαλοι. 
Το συμβάν αυτό συμπλήρωσε τις περιπτώσεις στις οποίες το βιβλίο της Παγκόσμιας Πορείας 
παρουσιάστηκε επίσημα σε κόσμο και οργανισμούς που στήριξαν την Παγκόσμια Πορεία 
στη Ρωσία.

μόλις έχει αρχίσει. Ακολουθούν αυτό το μονοπάτι στην Υεμένη, στην Ιορδανία, 
στην Αλγερία και στο Μαρόκο με ενδείξεις κοινωνικής κινητοποίησης. Τι θα συμβεί 
στα Αραβικά Εμιράτα και σε άλλους δικτάτορες του αραβικού κόσμου; Τι θα συμβεί 
στη Κίνα, όπου η ελευθερία συνολικά περιορίζεται; 

Προφανώς υπάρχουν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, των οποίων τα καθεστώτα 
είναι στρατηγικά ευθυγραμμισμένα εδώ και χρόνια και έχουν πιστό συνεργάτη τους 
την αιγυπτιακή κυβέρνηση με στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές συμφωνίες 
επί δεκαετίες. 

Μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, δυτικές δυνάμεις, με τις ΗΠΑ επικεφαλείς, δημιούργησαν 
ένα νέο διεθνές εχθρό: τους Άραβες, ή το Ισλάμ, πανικοβάλλοντας τους ανθρώπους 
με το ενδεχόμενο μια πιθανής σύγκρουσης πολιτισμών. Το πραγματικό ενδιαφέρον 
τους ήταν να μπορέσουν να συνεχίσουν να δικαιολογούν την παράλογη κούρσα των 
εξοπλισμών τους, και να μας κάνουν να πιστέψουμε στην ανάγκη αντιμετώπισης 
αυτού του “μεγάλου κινδύνου” , έχοντας στη διάθεσή μας μία δύναμη που θα 
μπορούσε να μας προστατεύσει από “αυτούς” σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτός ο 
νέος εχθρός προικίστηκε με τα χαρακτηριστικά του φανατισμού, της βίας και του 
παραλογισμού ... και ως ένα βαθμό αυτό έχει διεισδύσει και έχει μεταφερθεί σε 
διαφορετικούς τομείς (κινηματογράφος, τηλεόραση, διεθνείς ελέγχους, ταξιδιωτικές 
οδηγίες, μη ανεκτική νομοθεσία κατά των ατόμων αραβικής καταγωγής). Αλλά τα 
γεγονότα στην Τυνησία και την Αίγυπτο, καθώς και οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε 
σε άλλες χώρες της περιοχής, μας δείχνουν πληθυσμούς πολύ διαφοροποιημένους 
από αυτό το ριζωμένο στερεότυπο. Αυτοί είναι ειρηνικοί άνθρωποι, όπως και κάθε 
άλλοι, με τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες προσδοκίες, τους φόβους και την επιθυμία για 
ελευθερία και δημοκρατία. Άνθρωποι που χρειάζονται και λαχταρούν να έχουν μια 
αξιοπρεπή ζωή. 

Ο αιγυπτιακός και Τυνησιακός λαός έδωσαν στον κόσμο ένα μάθημα μη βίας 
και φιλειρηνισμού. Έδωσαν ένα μάθημα για το πώς να μην συμμορφώνεται 
κανείς και αντίθετα να αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Έδωσαν στον υπόλοιπο 
κόσμο ένα πρότυπο για τη μη βίαιη επανάσταση. Μας έδωσαν την απόδειξη, ένα 
αναμφισβήτητο γεγονός που θα έχει συνέπειες και επιπτώσεις. Και, τέλος, πρέπει να 
τονιστεί ότι οι πρωταγωνιστές ήταν όλοι κυρίως νέοι άνθρωποι. 

Όλοι οι λαοί, στις καλύτερες στιγμές τους, έχουν συμβάλει στην ανθρώπινη εξέλιξη. 
Δίνουμε ευχαριστίες και γιορτάζουμε αυτές τις μη βίαιες επαναστάσεις, επειδή 
ανοίγουν το μέλλον για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πλησιάζουμε στο Παγκόσμιο 
Ανθρώπινο Έθνος. 

... συνέχεια ΙΣΠΑΝΙΑ– ΒΙγκΟ
Στις 29 Ιανουαρίου οργανώθηκε στο Βίγκο ένα «Φεστιβάλ χορών για τη μη βία». Με αυτό 
το γεγονός ξεκίνησε η εκστρατεία «Χιλιάδες συναισθήσεις ενωμένες στη μη βία, από 30 
Ιανουαρίου έως 2 Οκτωβρίου. Ένα μονοπάτι που θα ταξιδέψουμε.»

Συμμετείχαν 100 σχεδόν χορευτές και το κοινό ανερχόταν σε περίπου 500 άτομα. Εκτός από 
τους χορούς, μέλη του Κόσμου Χωρίς Πολέμους, εξήγησαν την εκστρατεία  και μίλησαν για 
τη μη βία.

ΙΤΑλΙΑ - ΜΙλΑΝΟ 
Στις 12 Φεβρουαρίου η είδηση της 
παραίτησης Μουμπάρακ μετέτρεψε 
μια πορεία , που οργανώθηκε από την 
αιγυπτιακή κοινότητα στο Μιλάνο για την 
υποστήριξη της διαμαρτυρίας στο Κάιρο, 
σε μια χαρούμενη γιορτή όπου συμμετείχαν 
μέλη του ΚΧΠ και άλλες οργανώσεις.

Ανοιχτή Συνάντηση 
στο Πάρκο του 
Τολέδο
Φέρνοντας κοντά 12 εκλεγμένους 
αντιπρόσωπους από 11 χώρες και 5 
ηπείρους, η τριήμερη συνέλευση της ομάδας 
συντονισμού του Κόσμου χωρίς Πολέμους 
και Βία θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη, 
Ισπανία από τις 10 έως τις 12 Μαρτίου του 
2011. Σε μια στιγμή παγκόσμιας αισιοδοξίας 
ακολουθώντας τη μη βίαιη επανάσταση που 
σάρωσε μέσω της Τυνησίας και μετά της 
Αιγύπτου, ο Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία 
συναντιέται για να σκεφτεί την τρέχουσα 
παγκόσμια κατάσταση και να σχεδιάσει την 
στρατηγική για την επόμενη χρονιά.

Η τελευταία μέρα της συνέλευσης του 
Κόσμου χωρίς Πολέμους και Βία το 
Σάββατο στις 12 Μαρτίου θα λάβει χώρα 
στο συμβολικό Πάρκο Μελέτης και 
Περισυλλογής, στο Τολέδο. Αυτή θα είναι 
μια ανοιχτή συνάντηση για όλα τα μέλη της 
οργάνωσης ν’ ακούσουν τι συμβαίνει στις 
θεμελιώδεις αρχές και να αναπτύξουν ιδέες, 
που θα εκκινήσουν με αυτήν την ευκαιρία.

Είμαστε πού ενθουσιασμένοι που είμαστε 
σε θέση να συναντηθούμε με όλους όσους 
τα καταφέρουν να έρθουν στο Τολέδο, και 
για όσους δεν μπορούν θα αποπειραθούμε 
να επικοινωνήσουμε μέσω στρίμινγκ. 
Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε ένα δυνατό και 
συναρπαστικό σχέδιο για το 2011 και μετά.

Milan Vigo

Milan
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ΙΣΠΑΝΙΑ – κΑΝΑΡΙΑ ΝηΣΙΑ

Τον Οκτώβριο του περασμένου χρόνου, 
ο διεθνής Οργανισμός «Κόσμος χωρίς 
Πολέμους» ξεκίνησε μια εκστρατεία 
συλλογής υπογραφών μέσω του διαδικτύου, 
συνηγορώντας για μια δραστική μείωση 
στρατιωτικών δαπανών ώστε να μειωθεί 
το εθνικό έλλειμμα σαν εναλλακτική στις 
κοινωνικές περικοπές που υλοποιούνται 
από την κυβέρνηση.

Μπορείτε να δείτε την πρόταση στα ισπανικά 
από τον παρακάτω σύνδεσμο:

h t t p : / / a c t u a b l e . e s / p e t i c i o n e s /
dilenuestro-gobierno-recorte-gastosmil-
itares-y-no

Έχουμε την αντίληψη ότι μια δίκαιη και 
σωστή πολιτική αυστηρής οικονομίας θα 
έπρεπε, καταρχάς, να ξεκινάει να χτυπάει 
τους λιγότερο απαραίτητους τομείς του 
προϋπολογισμού όπως τιε δαπάνες σε 
όπλα. Χρόνο με το χρόνο και κυβέρνηση 
με τη κυβέρνηση, στον Κόσμο χωρίς 
Πολέμους  παρακολουθούμε έκπληκτοι ότι 
οι επενδύσεις σε «Άμυνα» και «Ασφάλεια»  
είναι διπλάσιες από αυτές που δίνονται στην 
Υγεία και την Εκπαίδευση, σαν η ευημερία 
μιας χώρας να καθορίζεται από τον αριθμό 
των στρατιωτών και των αστυνομικών 
και όχι από τον αριθμό των  γιατρών και 
δασκάλων.

Εκτός των άλλων και σε απάντηση αυτής 
της πρωτοβουλίας, η Προεδρία μας έστειλε 
ένα γράμμα στο οποίο αισχρά διαφώνησαν 
ότι τέτοια μέτρα δεν είναι δυνατόν να 
δοθούν, ότι η στρατιωτική  ισπανική 
βιομηχανία δημιουργεί πολλές δουλειές, 
οδηγώντας δηλαδή στο συμπέρασμα ότι το 
πιο σημαντικό πράγμα είναι η δημιουργία 
απασχόλησης με κάθε κόστος ανεξάρτητα 
από ηθικά ζητήματα αναφορικά με τη 
δραστηριότητα που έχουν αναλάβει. Σε 
αυτό το γράμμα κατάφεραν ακόμη και να 
υπονοήσουν ότι οι Ισπανοί θα έπρεπε να 
αισθανόμαστε περήφανοι για το υψηλό 
τεχνολογικό επίπεδο που έχουμε κατακτήσει 
στον τομέα των δολοφονιών και του 
ακρωτηριασμού άλλων ανθρώπινων όντων 
από τη χώρα μας.

γράμμα απάντησης
Από τον Κόσμο χωρίς Πολέμους και Βία, να θέλαμε, καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι το 
αντικείμενο της εκστρατείας που ξεκινήσαμε δεν είναι να παροτρύνουμε την Κυβέρνηση να 
μειώσει το γενικό προϋπολογισμό που προορίζεται στην Άμυνα με δραστικό και ομοιογενή 
τρόπο. Αυτό που προτείνουμε είναι η χώρα μας να σταματήσει ν’ αγοράζει όπλα για ένα 
χρόνο ώστε να  διασωθούν 18 δις ευρώ τα οποία είναι περισσότερα από όσα θα κοπούν από 
τον κοινωνικό  προϋπολογισμό. Απλά λέμε ο στρατός να γρασάρει καλά τα όπλα του και να 
φροντίσει τα τανκ, αεροπλάνα και καράβια που έχει ώστε να αντέξουν για έναν ακόμη χρόνο.

Παρόλα αυτά  και καθώς θίγετε αυτό το θέμα στο γράμμα σας δηλώνοντας πως  αναφορικά 
με το δάνειο που παραχωρήθηκε, ο προϋπολογισμός που προοριζόταν στην Άμυνα ήταν 
απέριττος, θα θέλαμε να μάθουμε τότε πως θα χαρακτηρίζατε τον προϋπολογισμό που 
προορίζεται στην Υγεία και Εκπαίδευση, ο οποίος είναι μισός από αυτόν της  Άμυνας … Θα 
ήταν ίσως παθητικό ή μίζερο το ίδιο επίθετο? Και σχετικά με τον Πολιτισμό που λαμβάνει το 
ένα τέταρτο? Ούτε καν με ένα λεξικό στο χέρι δε θα μπορούσαμε να βρούμε το σωστό επίθετο.

Αλλά το πιο εκπληκτικό πράγμα στο γράμμα είναι το επιχείρημα που επιδέξια χρησιμοποιήσατε, 
ότι δηλαδή η στρατιωτική βιομηχανία είναι χρήσιμη γιατί δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας.

Αυτή η στάση είναι τόσο απεγνωσμένη, όσο αισχρή και ανήθικη. Ακολουθώντας αυτά 
τα κριτήρια θα μπορούσαμε ακόμα και να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη οργανωμένου 
εγκλήματος, δάκτυλων πορνείας ή διακίνησης ναρκωτικών δεδομένου του μεγάλου αριθμού 
ανθρώπων που απασχολούνται σε αυτά.
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