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“Η ειρήνη δεν θα προκύψει από μία βίαιη αντιμετώπιση της βίας.”[1]

Καθώς η εξέγερση στη Λιβύη συνεχίζεται, 
οι δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών άρχισαν 
τους βομβαρδισμούς για να επιβάλουν μία 
ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Ο Κόσμος 
χωρίς Πολέμους καταδικάζει τη βία, την 
υποκρισία των δυτικών χωρών και την 
πολιτική του προληπτικού πολέμου.

Εμείς στον Κόσμο χωρίς Πολέμους και Βία 
έχουμε τρομοκρατηθεί παρακολουθώντας 
τον πρόσφατο”προληπτικό” πόλεμο 
των Ηνωμένων Εθνών: μια στρατιωτική 
επιχείρηση η οποία είναι εξίσου υποκριτική, 
όσο και καταδικασμένη να αποτύχει και να 
φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Η κατάσταση είναι πραγματικά περίπλοκη, 
αλλά μπορούμε να επισημάνουμε ορισμένα 
βασικά σημεία.

[1] Λόγια του Σίλο στην πρώτη ετήσια γιορτή του Μηνύματος του Σίλο, στο Punta de Vacas, Αργεντινή , 4 Μαΐου 2004

[2] Η δεύτερη αρχή της Έγκυρης  Πράξης, από το κεφάλαιο XIII του βιβλίου Το μήνυμα του Σίλο 

Καλούμε:
 › Τις χώρες που συμμετέχουν στην 
επιχείρηση του ΟΗΕ να αποσύρουν άμεσα 
τη στρατιωτική υποστήριξη τους σε τέτοιες 
ενέργειες

 › Καλούμε τους διοικητές του λιβυκού 
στρατού να προστατεύσουν όλους τους 
ανθρώπους της Λιβύης - όπως ακριβώς 
είναι η λειτουργία τους

 › Καλούμε όλους όσους αντιτίθενται 
στο σημερινό καθεστώς της Λιβύης 
να καταθέσουν τα όπλα τους και να 
αναζητήσουν μη βίαιες μεθόδους 
για την επίτευξη των στόχων τους-
συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου

 › Και καλούμε όλα τα έθνη του κόσμου 
να σταματήσουν άμεσα κάθε είδους 
εμπορικές συναλλαγές με το καθεστώς 
της Τρίπολης, με εξαίρεση την παροχή 
τροφίμων, των ανθρωπιστικών και 
ιατρικών εφοδίων - αυτό σημαίνει ΟΧΙ 
ΑΛΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

Κάνουμε έκκληση για το τέλος όλων των 
δικτατορικών καθεστώτων σε ολόκληρο 
τον πλανήτη και για τη μετάβαση σε 
μια πραγματικά δημοκρατική μορφή 
διακυβέρνησης, πέρα από τα τυπικά 
δημοκρατικά μοντέλα των δυτικών 
κρατών, με βάση τις αρχές της ειρήνης, 
της μη βίας , την κεντρική αξία της 
ανθρώπινης ζωής και την εξάλειψη της 
βίας σε όλες της τις μορφές.

Είμαστε πραγματικά ανήσυχοι για τους 
αθώους πολίτες της Λιβύης που θα 
σκοτωθούν από τις επιθέσεις των Ηνωμένων 
Εθνών και από τις επιθέσεις των ένοπλων 
παραστρατιωτικών ομάδων της Λιβύης.  
Ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη 
και πιστεύουμε ότι αν δεν σταματήσει 
αμέσως θα οδηγήσει σε μια μαζική 
καταστροφή που θα επηρεάσει όλες τις 
χώρες της Μεσογείου και άλλες πέραν 
αυτής.

Καταγγέλλουμε: 
 › Την υποκρισία των δυτικών χωρών 
που υποστήριζαν επί χρόνια τον Λίβυο 
δικτάτορα πουλώντας του όπλα για να 
προστατεύσουν τα συμφέροντά τους 
και τώρα για τον ίδιο λόγο επιτίθενται σε 
αυτόν. Δείτε πώς τα γαλλικά αεροπλάνα 
που  επιτίθενται σήμερα στη Λιβύη είναι 
τα νεότερα μοντέλα των αεριωθούμενων 
αεροπλάνων Mirage που ανήκουν στον 
Καντάφι! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μόλις 
αυτός ο πόλεμος τελειώσει η Γαλλία θα 
σπεύσει να πουλήσει ακόμα νεότερα 
μοντέλα των αεροπλάνων της στην 
Τρίπολη.

 › Την υποκρισία των χωρών, οι οποίες αν 
και εκφράζουν την ανησυχία τους για 
την ευημερία των πολιτών στη Βεγγάζη 
δείχνουν σχεδόν πλήρη αδιαφορία 
για την ευημερία των πολιτών στο 
Μπαχρέιν και την Υεμένη,  όπου μη βίαιοι 
διαδηλωτές σκοτώνονται και δέχονται 
επιθέσεις καθημερινά από τις ένοπλες 
δυνάμεις, για να μην αναφέρουμε και την 
Ακτή Ελεφαντοστού, όπου η δολοφονία 
αθώων αμάχων που έχουν παγιδευτεί 
σε έναν αγώνα εξουσίας  μεταξύ δύο 
προέδρων συνεχίζεται εδώ και μήνες.

 › Και την πολιτική των προληπτικών 
πολέμων. Η πολιτική αυτή, που 
χρησιμοποιείται στο Ιράκ και στο 
Αφγανιστάν, έχει οδηγήσει  το στρατό 
των εμπλεκόμενων χωρών στη 
δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων 
Αφγανών και Ιρακινών, στη χρήση 
όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου 
αφήνοντας τους άμαχους μεγάλων 
περιοχών του Ιράκ στο έλεος του 
καρκίνου, προκαλώντας ελαττωματικές 
γεννήσεις και άλλες πολλές 
φρικαλεότητες. Και τι χειρότερο από μια 
κατάσταση που φαίνεται άλυτη και πιθανή 
να οδηγήσει σε είδη κυβερνήσεων που οι 
ΗΠΑ ειδικά ήλπιζαν να αποφύγουν. “Όταν 
εξαναγκάζεις κάτι προς μία κατεύθυνση 
προκαλείς το αντίθετο. ”[2]

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία, Διεθνής Ανθρωπιστική Οργάνωση  Τεύχος 5, Μάρτιος του 2011 
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Οι  συναντήσεις έγιναν στο φόντο των 
μη βίαιων επαναστάσεων στην Αίγυπτο 
και την Τυνησία και ταυτόχρονα με τον 
αναπτυσσόμενο εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη 
και τις συνεχιζόμενες μη βίαιες διαμαρτυρίες 
στο Μπαχρέιν και την Υεμένη. Επίσης, 
μας έφταναν ανησυχητικά νέα από μια 
ανθρωπιστική καταστροφή που εκτυλίσσεται 
στην Ακτή του Ελεφαντοστού την οποία τα 
δυτικά μέσα ενημέρωσης αγνοούν εντελώς.  

Την Παρασκευή, θυμηθήκαμε τις καταστροφές 
του πολέμου στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 
και τις συνεπακόλουθες τρομοκρατικές 
επιθέσεις στο σταθμό Atocha της Μαδρίτης, 
καταλήγοντας όλοι στην πραγματική 
αναγκαιότητα για τον Κόσμο χωρίς Πολέμους 
να γίνει ισχυρότερος από ποτέ σε κάθε χώρα 
του κόσμου. Νωρίς το πρωί όμως, έφτασε σε 
εμάς και η φρικτή είδηση από το σεισμό και 
το επακόλουθο τσουνάμι στην Ιαπωνία. Έγινε 
αμέσως σαφές ότι ο κόσμος αντιμετωπίζε 
τώρα μία ακόμα μεγαλύτερη απειλή, με τη 
μορφή των πληγμένων πυρηνικών σταθμών 
της ιαπωνικής ακτογραμμής  που ήταν 
ανυπεράσπιστοι μπροστά σε ένα τεράστιο 
τσουνάμι. Η ανευθυνότητα των ηγετών του 
κόσμου που συνεχίζουν την εξάρτησή τους 
από την πυρηνική ενέργεια στην σύγχρονη 
εποχή κόβει πραγματικά την ανάσα. 

Από τότε που η Παγκόσμια Πορεία τελείωσε 
είδαμε τον Κόσμος χωρίς Πολέμους να 
προχωρά αθόρυβα με τις ομάδες βάσεις, σε 
διάφορα μέρη του κόσμου, αναπτύσσοντας 
μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων οι 
οποίες έχουν αναφερθεί στις σελίδες αυτού 
του ενημερωτικού δελτίου που έχει ήδη 
εκδοθεί 7 φορές.

Αν και η Παγκόσμια Ομάδα Συντονισμού 
εξελέγη το Μάιο του περασμένου έτους, τα 
μέλη της δεν είχαν συναντηθεί ποτέ έως τώρα 
από κοντά. Ακόμη και η παρουσία όλων για 
μια συνεδρίαση μέσω Skype θεωρείται συχνά 
μεγάλη πρόκληση! Κάποια μέλη γνωρίζονται 
μεταξύ τους από τη συμμετοχή τους στην 
οργανωτική δομή του Ανθρωπιστικού 
Κινήματος και άλλοι έχουν συνδεθεί με τον 
Κόσμο χωρίς Πολέμους μέσω της Παγκόσμιας 
Πορείας. 

Διεθνής συνάντηση του Κ.Χ.Π στη Μαδρίτη 
Σε διάφορες άτυπες συνομιλίες με μέλη 
μας τους τελευταίους μήνες έχει καταστεί 
σαφές ότι υπάρχει η ανάγκη για μια νέα 
ενωτική εικόνα που θα καθοδηγήσει τον 
οργανισμό στο τρέχον έτος και στο 2012. Έτσι, 
αποφασίσαμε να λανσάρουμε το Παγκόσμιο 
Φόρουμ για την Ειρήνη και τη μη βία - μια 
παγκόσμια πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί 
με τρεις αρχές: 1)  συμμετοχή ανοιχτή σε όλες 
τις ομάδες βάσης πάνω σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετικά με την ειρήνη και τη μη βία, 2) ένα 
κοινό λογότυπο και  όνομα και 3) ένα κοινό 
χρονικό πλαίσιο. 

Αυτή θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας 
να αξιοποιήσουμε το έργο που επιτελέστηκε 
κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Πορείας. 
Θα επωφεληθούμε από σημαντικές 
ημερομηνίες, όπως την 21η Σεπτεμβρίου 
και τις 2 Οκτωβρίου για την προώθηση 
των Φόρουμ,  και μεταξύ της 7ης και 13ης 
του Νοέμβρη, ελπίζουμε ότι σε όλον τον 
κόσμο πρωτοβουλίες, δραστηριότητες  και  
φόρουμ θα λάβουν χώρα  δημιουργώντας 
την αίσθηση ενός διεθνούς φαινομένου σε 
κίνηση, μια συνέχιση της Παγκόσμιας Πορείας, 
και ένα σκαλοπάτι για ακόμα μεγαλύτερες και 
καλύτερες δραστηριότητες μέσα στο 2012. 

Για πολλούς από τους ακτιβιστές μας 
φανταζόμαστε ότι ένα τέτοιο γεγονός μπορεί 
να αποτελέσει ευκαιρία για την επέκταση του 
δικτύου μας στον αραβικό κόσμο. Πιστεύουμε 
ότι δεν θα υπάρξει καμία δυσκολία στο να 
βρούμε ανθρώπους που συντονίζονται με 
τα θέματα μας για την ειρήνη και τη μη βία. 
Έχουμε δει τις δραματικές επαναστάσεις 
στην Αίγυπτο και την Τυνησία που έχουν 
προκληθεί από τις  συντριπτικά σε πλειοψηφία 
μη βίαιες ενέργειες των ανθρώπων που έχουν 
αποφασίσει ότι φτάνει πια. 

Σαν ομάδα συντονισμού  αναμφίβολα 
επωφεληθήκαμε από τον χρόνο που 
περάσαμε μαζί, καλλιεργώντας την αμοιβαία 
κατανόηση και πάνω απ ‘όλα την ομαδική 
δουλειά. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα 
των προσπαθειών μας θα είναι χρήσιμα για 
όλες τις ομάδες βάσης σε όλο τον κόσμο και 
περιμένουμε τα σχόλιά και τις σκέψεις σας. 

Μια μεγάλη αγκαλιά για όλους 

Η Συντακτική Ομάδα

Η ομάδα αποτελείται από 9 άνδρες και 3 
γυναίκες που προέρχονται από 5 ηπείρους 
και 11 χώρες. Ανακαλύψαμε την ύπαρξη 
μεταξύ μας 8 μητρικών γλωσσών (αραβικά, 
τσέχικα, αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά, 
πορτογαλικά και ισπανικά). Πρόκειται για μια 
μεγάλη πολυμορφία και για εκείνους από εμάς 
που έχουν συνηθίσει την ισπανόφωνη ομιλία 
να κυριαρχεί στις συναντήσεις ήταν εξαιρετικά 
εμπνευστικό να ακούμε ανθρώπους να μιλούν 
αραβικά. 

Οι συναντήσεις ξεκίνησαν με ανεπίσημο τρόπο 
το Σάββατο στις 5/3 με την άφιξη του Ricardo 
από τη Βραζιλία και μέχρι τη στιγμή που και 
οι τελευταίοι έφτασαν την Τετάρτη είχαμε μια 
καθαρή εικόνα της ημερήσιας διάταξης που 
έπρεπε να ακολουθήσουμε τις επόμενες δύο 
ημέρες πριν από την ανοιχτή συνάντηση του 
Σαββάτου στις 12/3.

Rafa Tony Anna

Kostas Anne Jana

Remigio Javier Ali

Miloud Luis Ricardo
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Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τη 
λήξη της Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη 
και τη μη βία και η Ανθρωπιστική οργάνωση, 
Κόσμος χωρίς Πολέμους και χωρίς  Βία (Κ.Χ.Π), 
ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα παγκόσμια 
καμπάνια για να χτίσει πάνω στην επιτυχία 
της Πορείας, άλλο ένα βήμα σε μια σειρά των 
όλο και μεγαλύτερων δράσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί από την ίδρυσή της το 1995. 

Κατά την ανοιχτή συνέλευση των μελών 
της οργάνωσης στο Πάρκο Μελέτης και 
Περισυλλογής του Τολέδο της Ισπανίας 
στις 12 Μαρτίου ένα νέο σχέδιο δράσης 
ανακοινώθηκε. 

Από τις 7 έως και τις 13 Νοέμβρη του 2011 
μια εβδομάδα δραστηριοτήτων θα λάβει 
χώρα σε όλο τον κόσμο. Όλα τα είδη των 
δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με την 
ειρήνη και τη μη βία θα προωθηθούν. Πορείες, 
συναυλίες, εκθέσεις, εργαστήρια, συζητήσεις, 
κ.λπ., και επίσης μια σειρά από πολυκεντρικά 
και αποκεντρωμένα φόρουμ θα οργανωθούν 
από τις ομάδες βάσης του Κ.Χ.Π.

Μιλώντας για το Φόρουμ ο Rafa de la Ru-
bia είπε: “Με αυτό το Φόρουμ για την Ειρήνη 
και τη μη βία θα βασιστούμε στο έργο της 
Παγκόσμιας Πορείας, αλλά ενώ η Πορεία είχε 
διάρκεια 3 μήνες, αυτό θα διαρκέσει μόλις μία 
εβδομάδα.” 

“Αυτό που κάναμε μοναδικά στην Παγκόσμια 
Πορεία ήταν να συγκεντρώσουμε τα ζητήματα 
της Ειρήνης και της μη βίας και να τα βγάλουμε 
έξω προς τον κόσμο. Αν και ο στόχος της 
Παγκόσμιας Πορείας για την εξάλειψη των 
πυρηνικών όπλων συνεχίζεται, αποτύχαμε σε 
αυτό το κομμάτι, αλλά από την άποψη της 
συνειδητοποίησης που δημιουργείται στο 
κόσμο, πιστεύουμε ότι είναι πολλή μεγάλη 
και πέρα από κάθε μέτρο. Αρκεί να δείτε τον 
αριθμό των νέων που συμμετείχαν σε αυτές τις 
εκδηλώσεις που έγιναν για να καταλάβετε ότι 
άξιζε τον κόπο. “ 

“Θα δούμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε 
το φόρουμ πάνω σε αυτήν την αφύπνιση και 
να την μεγαλώσουμε με άλλες εκδηλώσεις 
μέσα στο 2012.” 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ  
γΙα τηΝ ΕΙρηΝη καΙ τη Μη βΙα 

Ανοικτή συνάντηση στο Πάρκο Τολέδο
Σε μια ημέρα έμπνευσης στο Πάρκο 
Μελέτης και Περισυλλογής του Τολέδο, 
δεκάδες ακτιβιστές μας συγκεντρώθηκαν 
για να γνωριστούν, να ενημερωθούν για τη 
συνάντηση της συντονιστικής ομάδας και 
να ακούσουν τα σχέδια για το Παγκόσμιο 
Φόρουμ. 

Μέλη από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, 
το Μαρόκο και το Εκουαδόρ ταξίδεψαν στο 
Τολέδο. Τελειώσαμε την ημέρα με μια όμορφη 
τελετή στην αίθουσα διαλογισμού ζητώντας 
να μπορέσουμε να βρούμε όλοι την δύναμη 
να δράσουμε στον κόσμο. 

7 – 13 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
> Εβδομάδα δράσεων: μία ή περισσότερες ημέρες 

> Εστίαση στις 11 Νοέμβρη:
 “11 δευτερόλεπτα περισυλλογής για τη μη βία”

ΠΟλΥΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ 
> Σε επίπεδο βάσης 

> ανοικτά για συμμετοχή και άλλων οργανώσεων 
και για υποστήριξη με διαφορετικούς τρόπους

> Φόρουμ και άλλα είδη δράσεων (πορείες, 
εκδηλώσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες)

Η Διεθνής Εκπρόσωπος Τύπου του Κόσμου 
χωρίς Πολέμους, Tony Robinson, δήλωσε: 
“Νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι νέο, κάτι 
στο οποίο ο καθένας μπορεί να συμμετέχει και 
κάτι που μπορεί να κάνει όλες οι οργανώσεις 
που ασχολούνται με την ειρήνη και τη μη 
βία να αναπτυχθούν και να βοηθήσουν 
στην προώθηση των προτάσεών μας. Δεν 
θα είμαστε μόνοι μας σε αυτό. Η πρόταση 
αυτή είναι ανοιχτή σε όλους. Όπου υπάρχουν 
ομάδες βάσης του Κ.Χ.Π  θα προωθήσουμε 
τα φόρουμ, όπου δεν υπάρχουν θα δούμε 
πώς θα κινητοποιήσουμε νέους ακτιβιστές 
και όπου άλλες οργανώσεις επιθυμούν να 
συμμετάσχουν, θα τους δώσουμε την πλήρη 
ελευθερία να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο 
αυτές μπορούν. “ 

Ο Κώστας Κλώκας από την Ελλάδα ενημέρωσε 
τους παρευρισκόμενους για μία δράση κλειδί 
που μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια αυτής 
της εβδομάδας του Νοεμβρίου. “Θα δώσουμε 
ένα παγκόσμιο κάλεσμα για να σταματήσουμε 
για 11 δευτερόλεπτα στις 11 Νοεμβρίου 
του 2011( 11/11/11) και να διαλογιστούμε 
πάνω στο θέμα της μη βίας σε προσωπικό 
και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ιδέα είναι ότι 
στην ανθρώπινη πορεία μεγάλα βήματα 
και μεγάλες ανακαλύψεις δεν χρειάστηκαν 
περισσότερο από 11 δευτερόλεπτα για να τα 
φανταστεί ο άνθρωπος(για παράδειγμα: το να 
πετάξει, να πάει στο φεγγάρι, να σταματήσει τη 
δουλεία). Μιλάμε για φωτισμένες στιγμές στην 
ανθρώπινη διαδικασία σε κοινωνικό επίπεδο 
καθώς επίσης και για φωτισμένες στιγμές κάθε 
ατόμου σε προσωπικό επίπεδο. “ 

Όπως ο Rafael de la Rubia, εκπρόσωπος της 
Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη και τη 
μη βία, δήλωσε σχετικά, στις 2 Ιανουαρίου 
2010 στους πρόποδες του όρους Acon-
cagua: “Η Παγκόσμια Πορεία δεν σταματά 
εδώ. Πολυάριθμα σχέδια που έχουν ξεκινήσει 
πρέπει να συνεχίσουν. Αυτή η Πορεία  δεν θα 
σταματήσει μέχρι να επιτύχουμε την εξάλειψη 
των πολέμων και την καλλιέργεια μιας 
κουλτούρας μη βίαιης. “ 

Αυτά τα φόρουμ για την Ειρήνη και τη μη βία 
είναι τα επόμενα βήματα. 

ΣΤΟΧΟΙ
> Να αξιοποιηθεί η Παγκόσμια Πορεία για την 

Ειρήνη και τη μη βία 

> Να συνεχίσουμε την καλλιέργεια συνείδησης 
γύρω από τη μη βία στον κόσμο 

> Να συζητήσουμε και να αναλύσουμε την 
παρούσα τοπική κατάσταση, σε σχέση με την 
παγκόσμια κατάσταση 

> Να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο δράσης για 
δραστηριότητες σε επίπεδο βάσης που θα 
διεξαχθούν μετά το φόρουμ 

> Να εισάγουμε μια νέα διεθνή ή τοπική εκστρατεία



4 World without Wars and Violence

Ο Κόσμος χωρίς Πολέμους, υπό τη σκιά του 
ιαπωνικού σεισμού, τάσσεται υπέρ ενός γρήγορου 
τέλους στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας . 

Επισκεφθείτε τη νέα 
διεθνή ιστοσελίδα μας  
www.worldwithoutwars.org

Εκστρατεία κατά της επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία.

Μετά από μήνες σχεδιασμού, η Διεθνής 
Συντονιστική Ομάδα μας είναι στην ευχάριστη 
θέση να παρουσιάσει τη νέα ιστοσελίδα μας. 
Έχει δημιουργηθεί σε μια πλατφόρμα ανοικτού 
κώδικα η οποία θα πρέπει να κάνει το σύστημα 
εύκολο να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί στο 
μέλλον. 

Είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε 2 γλώσσες: 
αγγλικά και ισπανικά, αλλά είμαστε σε θέση 
να προσθέσουμε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 
τα μέλη μας ζητήσουν, αρκεί να  έχουμε 
έναν συντονιστή ανά γλώσσα και πρόθυμους 
μεταφραστές. 

Αν σας ενδιαφέρει να έχουμε την ιστοσελίδα 
στη γλώσσα σας ή αν βρείτε κάποιο πρόβλημα 
με αυτήν, όπως σπασμένες συνδέσεις, 
ορθογραφικά λάθη, μεταφραστικά σφάλματα 
ή οτιδήποτε άλλο, τότε παρακαλούμε 
επικοινωνήστε στο e-mail jana@svetbezvalek.
cz ή στο tonymrobinson@gmail.com 

Επίσης, μην ξεχάσετε να στείλετε τα σας θετικά 
σχόλιά. Αν σας αρέσει, ενημερώστε μας.

14 Μαρτίου 2011 | Ο σεισμός στην 
Ιαπωνία και η επακόλουθη κατάρρευση των 
πυρηνικών αντιδραστήρων έχει προκαλέσει 
φόβους για μια πυρηνική καταστροφή άνευ 
προηγουμένου. Με το πλησίασμα της 25ης 
επετείου από την καταστροφή του Τσέρνομπιλ, 
για την οποία ανεπίσημες έρευνες αναφέρουν 
τον θάνατο μέχρι και 950.000 ανθρώπων, 
ο εκπρόσωπος τύπου του Κόσμου χωρίς 
Πολέμους μιλάει για τη χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας. 

Ο σεισμός που έπληξε την Ιαπωνία 
προκάλεσε την έκρηξη μέσα σε δύο 
πυρηνικούς αντιδραστήρες του πυρηνικού 
σταθμού στην Φουκουσίμα, με πιθανό τον 
κίνδυνο κατάρρευσης ενός τρίτου ακόμα 
αντιδραστήρα , προκαλόντας ένα ραδιενεργό 
νέφος, την εκκένωση της περιοχής από 
170.000 ανθρώπους και την άμεση εισαγωγή 
στο νοσοκομείο εκατό ανθρώπων. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις από την ιαπωνική 
κυβέρνηση, η κατάσταση μπορεί να 
επιδεινωθεί και η αναστάτωση της πυρηνικής 
βιομηχανίας είναι ήδη ορατή καθώς 
προσπαθεί να μειώσει την αυξανόμενη 
εναντίωση στην πυρηνική ενέργεια.

Αυτό που συνέβη αποδεικνύει ότι οι πυρηνικοί 
σταθμοί είναι επισφαλείς και επικίνδυνοι, 
όχι μόνο για τα ραδιενεργά απόβλητα που 
αφήνονται πίσω για τις μελλοντικές γενιές για 

χιλιάδες χρόνια, αλλά και για τους τεράστιους 
κινδύνους για εκείνους που ζουν κοντά. 
Η ιαπωνική κυβέρνηση υπήρξε εντελώς 
ανεύθυνη σε ότι αφορά την επιδίωξη μιας 
πυρηνικής ενεργειακής πολιτικής , δεδομένης 
της γεωλογικής αστάθειας της χώρας. 

Ο Tony Robinson, εκπρόσωπος του 
οργανισμού δήλωσε: “Ο Κόσμος χωρίς 
Πολέμους υποστηρίζει την εγκατάλειψη 
αυτής της πηγής ενέργειας, η οποία, πέραν 
του ότι αποτελεί απειλή για τη διάδοση 
των πυρηνικών όπλων, είναι ξεπερασμένη, 
επισφαλής και ακριβή και αντίθετα υποστηρίζει 
την υιοθέτηση ενεργειακών προτύπων που 
βασίζονται σε εναλλακτικές και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 

“Από τη στιγμή που το ουράνιο εξορύσσεται 
από το έδαφος μέχρι τη στιγμή που καταλήγει 
σε άχρηστο βιομηχανικό απόβλητο προκαλεί 
δηλητηριάσεις, διάδοση των πυρηνικών 
όπλων και διαμάχες για τον έλεγχο των 
μεταλλευμάτων. Είναι απολύτως ανεύθυνο για 
τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν πυρηνική 
ενέργεια. Αυτό δεν είναι περιορισμός σχετικά 
με τα δικαιώματα των ανεξάρτητων χωρών 
να ακολουθήσουν τις ενεργειακές πολιτικές 
που απαιτούνται για την επίτευξη των εθνικών 
τους απαιτήσεων. Πρόκειται για την αποφυγή 
δηλητηρίασης ολόκληρου του πλανήτη για τις 
εκατοντάδες γενιές που έπονται “. 

Περιοδικό του Κόσμου Χωρίς Πολέμους & Βία, Διεθνής Ανθρωπιστική Οργάνωση
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