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Χτίζοντας γέφυρες Μηβίας

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου η Παγκόσμια 
Πορεία για την Ειρήνη & τη Μηβία ξεκίνησε 
στο Ουέλλιγκτον της Νέας Ζηλανδίας στις 
2 Οκτώβρη 2009, το όνειρο ενός κόσμου 
χωρίς πολέμους και βία διαψεύδεται από την 
πραγματικότητα: Σε μια εποχή τρομακτικής 
οικονομικής κρίσης και άγριων περικοπών 
στις κοινωνικές δαπάνες, το μόνο που 
αυξάνει είναι οι δαπάνες για όπλα, οι οποίες 
το 2009 έφτασαν τα 1.531 δισ. δολάρια, 6% 
αυξημένες σε σχέση με το 2008 (σύμφωνα 
με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την 
Ειρήνη της Στοκχόλμης). Ως συνήθως, οι 
μισός τζίρος των όπλων ανήκει στις ΗΠΑ, 
με 661 δισ. δολάρια, κι ακολουθούν η Κίνα 
(100 δισ.), η Γαλλία (63.9 δισ.), η Βρετανία 
(58.3 δισ.), η Ρωσία (53.3 δισ.), η Γερμανία 
(45.6 δισ.) και η Ιταλία (35.8 δισ.) Συμβαίνει 
οι 5 πρώτες χώρες σε αυτήν την τραγική 
λίστα να είναι και πυρηνικές δυνάμεις.

Με αυτά τα θλιβερά δεδομένα, δεν ξαφνιάζει 
η έλλειψη προόδου προς τον αφοπλισμό.

Παρόλ’αυτά δεν πρέπει να χάνουμε την 
ελπίδα μας: ο κόσμος που θέλουμε είναι 
εφικτός, είναι εφικτό να χτίσουμε γέφυρες 
μεταξύ των ανθρώπων, των γενεών, των 
χωρών και των πολιτισμών, που, παρά τις 
διαφορές τους, τις ενώνουν τα κοινά ιδανικά 
της Ειρήνης και της απόρριψης της βίας. 
Πέρσι είχαμε μια άμεση τέτοια εμπειρία, με 
την Παγκόσμια Πορεία.

Αυτό το περιοδικό έχει στόχο να συνεχίσει 
και να ενδυναμώσει την ενότητα και την 
αμοιβαία έμπνευση που ξεκίνησε με αυτό 
το σπουδαίο εγχείρημα, και να δώσει χώρο 
σε πρωτοβουλίες, νέα και απόψεις που 
μπορούν να βοηθήσουν όσους πιστεύουν 
στη Μηβία ως τη μόνη έξοδο από την 
σημερινή κρίση, να συνεχίσουν την πορεία 
τους και να κινητοποιήσουν άλλους με 
κοινές ευαισθησίες.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία, Παγκόσμια Ανθρωπιστική Οργάνωση # 0, Αύγουστος 2010
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Ελλάδα, Δούρειος Ίππος της 
χρεωκοπίας της Ε.Ε.;
Η οικονομική βία προς τους Ευρωπαίους πολίτες έχει δραματικά αυξηθεί μέσα στο 2010. 
Η ανεργία και η δραστική πτώση του επιπέδου ζωής έχει γίνει αισθητή και ο Δούρειος 
Ίππος αυτής της εισβολής δείχνει να είναι η Ελλάδα. Η είσοδος του ΔΝΤ στη χώρα 
επέφερε την επιβολή κάποιων εξαιρετικά αυστηρών μέτρων προς όφελος των λεγόμενων 
οικονομικών δεικτών και σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Ο «Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Χωρίς Βία» στην Ελλάδα ξεκίνησε από το Μάρτιο μια 
σταθερή και συνεπή διαδικασία διαμαρτυρίας εναντίον αυτής της βίας με την καμπάνια 
«Αόρατοι», η οποία είχε για πρώτη φορά χρησιμοποιηθεί 3 χρόνια πριν από τους 
Τσέχους Ανθρωπιστές επιτυγχάνοντας την ακύρωση της εγκατάστασης της περιβόητης 
αντιπυραυλικής ασπίδας. Το σκεπτικό των «Αοράτων» είναι πως αντιπροσωπεύουν 
τον καθημερινό άνθρωπο, ο οποίος δεν ακούγεται από τους πολιτικούς και ο οποίος 
αρνείται τους βίαιους δρόμους αντίδρασης. Αυτούς τους 4 μήνες η κατάσταση στην 
Ελληνική κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο βίαιη. Οι «Αόρατοι» έχουν αποκτήσει μια 
ξεκάθαρη ταυτότητα και καταφέρνουν να εισάγουν νέα μονοπάτια για να δείξουν την 
αντίδραση των πολιτών με δυναμικούς μηβίαιους δρόμους, προκαλώντας ταυτόχρονα 
την προσοχή των εθνικών και διεθνών ΜΜΕ.

Στην τελευταία τους εμφάνιση στις 13 Ιουλίου, οι «Αόρατοι» βρέθηκαν στο Σύνταγμα, 
έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παράλληλα με τη διαμαρτυρία, διένειμαν 
πραγματική πληροφόρηση για το τι συμβαίνει και πρότειναν σαφείς και συγκεκριμένες 

προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει. Το κεντρικό σημείο 
είναι η ακύρωση της συμφωνίας που υπογράφηκε από 
την ελληνική κυβέρνηση στις 11 Μαϊου γνωστή ως 
Μνημόνιο Συνεργασίας, η οποία είναι αντισυνταγματική. 
Αυτή η δραστηριότητα υποστηρίχτηκε δυναμικά από 
μέλη του Κόσμου Χωρίς Πολέμους & Χωρίς Βία στο 
Μιλάνο, τη Πράγα, τη Μαδρίτη, τη Στοκχόλμη, το 
Δουβλίνο και το Μαπούτο έξω από τις ελληνικές πρεσβείες 
με το σύνθημα «Ελλάδα Είμαστε Όλοι» παραδίδοντας 

επιστολή διαμαρτυρίας στους Έλληνες πρέσβεις. 

Οι πολιτικοί και τα οικονομικά συμφέροντα που προστατεύουν δείχνουν αποφασισμένοι να 
συνεχίσουν αυτή τη άδικη, χωρίς προηγούμενο πολιτική. Αποφασισμένοι είμαστε όμως και 
εμείς…

διεθνές
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Βιβλίο της Παγκόσμιας 
Πορείας + 3 DVDs
To βιβλίο είναι μια συλλογή οπτικού 
υλικού, με πολλές έγχρωμες 
φωτογραφίες, που δείχνουν τα 
καλύτερα στιγμιότυπα της Παγκόσμιας 
Πορείας για την Ειρήνη & τη Μηβία 
(ΠΠ). Ένα ενθύμιο και μια σύνθεση 
που τεκμηριώνει την Παγκόσμια 
Πορεία, ενώ παράλληλα προσπαθεί 
να απεικονίσει το εύρος και το βάθος 

της. Δίγλωσση έκδοση: Ισπανικά- 
Αγγλικά. Τα DVD περιέχουν τα καλύτερα 
ντοκιμαντέρ, ταινίες και μουσική που 
δημιουργήθηκαν για την Πορεία.

Θα εκδοθεί στις 31 Αυγούστου και θα 
είναι διαθέσιμο στις 2 Οκτωβρίου 2010, 
διεθνή ημέρα του ΟΗΕ για τη Μηβία και 
πρώτη επέτειο της έναρξης της Παγκόσμιας 
Πορείας.

Προπώληση: 25€ για το βιβλίο και τα 3 DVD 
www.shop.theworldmarch.org

Φεστιβάλ Μηβίας Καναδά
Το 6ο ετήσιο Φεστιβάλ Μηβίας στο Kitchen-
er του Καναδά ένωσε περισσότερους από 
1000 ανθρώπους κάτω από τη σημαία της 
μηβίας. Το φεστιβάλ διήρκησε μία ημέρα 
και το αποτελούσαν: περισσότερα από 30 
τραπεζάκια πωλητών και οργανώσεων, 
μία σκηνή για τοπικούς μουσικούς και 
ομιλητές, φαγητό, δρώμενα για παιδιά 
κι ένας «χώρος περισυλλογής» για 
διαλογισμό κι εργαστήρια γιόγκα, τάι-τσι 
κι επίλυσης συγκρούσεων. 

Το πλοίο της Ειρήνης
Το Πλοίο της Ειρήνης ξεκίνησε το παγκόσμιο ταξίδι του από την Ιαπωνία στις 16 Απριλίου 
2010. Μαζί με περισσότερους από 850 συμμετέχοντες, μια ομάδα 10 Hibakusha (επιζώντες 
των ατομικών βομβών της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι), επισκέπτονται 22 λιμάνια σε 20 
χώρες, σε ένα ταξίδι που θα διαρκέσει 101 ημέρες. Καταθέτουν συγκινητικές μαρτυρίες 
των εμπειριών τους. Αντιπροσωπεία μελών του Κόσμου Χωρίς Πολέμους συνεργάστηκε 
για την υποδοχή τους σε 2 χώρες.

Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία 
(ΚΧΠΒ) είναι μέρος του Ανθρωπιστικού 
Κινήματος. Το Κίνημα ιδρύθηκε το 
1969 από τον Αργεντινό συγγραφέα και 
στοχαστή Σίλο (www.silo.net). Ο Κόσμος 
Χωρίς Πολέμους & Βία παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά το 1995 στο Σαντιάγο της 
Χιλής.

Γιατί είναι ο ΚΧΠΒ απαραίτητος;
Η ανθρώπινη ιστορία είναι διάσπαρτη 
με περισσότερους από 2.500 πολέμους, 
στους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους 
δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ο πόλεμος 
και η βία συνεχίζουν να θεωρούνται 
δικαιολογούνται, ως τμήμα της υποτιθέμενης 
«ανθρώπινης φύσης». Μια στάση 
βασισμένη στην ηθική, την αλληλεγγύη και 
τη συμπόνια, μια στάση επαναστατική και 
εξανθρωπιστική, είναι η μοναδική δύναμη 
που μπορεί να βγάλει την ανθρωπότητα 
από την προϊστορία, προς ένα Παγκόσμιο 
Ανθρώπινο Έθνος.

Ποιοι είναι οι στόχοι του;
Ένα κοινωνικό κίνημα που προσπαθεί να 
δημιουργήσει μια παγκόσμια μη βίαιη 
συνείδηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
ανθρώπων δεν θέλει πολέμους και βία, 
αλλά δεν πιστεύει πως είναι δυνατόν να 
εξαλειφθούν. Για το σκοπό αυτό ο ΚΧΠΒ: 
1) Οργανώνει μη βίαιες κοινωνικές δράσεις 
και 2) Εργάζεται για την αναθεώρηση των 
αντιλήψεων που περιβάλλουν αυτήν την 
δήθεν μη αναστρέψιμη πραγματικότητα.

Κόσμος χωρίς πολέμους και βία
Γιατί πρόκειται για ένα παγκόσμιο 
κίνημα;
Ο ΚΧΠΒ κατανοεί πως ο,τιδήποτε 
συμβαίνει σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο 
κι έτσι, είναι αδύνατο να δράσει κανείς 
απομονωμένα. Γι’ αυτό, ο ΚΧΠΒ έχει στόχο 
να δράσει, να αλλάξει και να δημιουργήσει 
αναφορά σε τοπικό επίπεδο (γειτονιάς, 
πόλης κλπ.), διατηρώντας παράλληλα 
ένα παγκόσμιο όραμα και μια παγκόσμια 
κατανόηση.
Ποια είναι η μεθοδολογία του 
κοινωνικού του αγώνα; 
Η Ενεργή Μηβία! Είναι βασισμένη στον 
αρχαίο οικουμενικό κανόνα: «Όταν 
συμπεριφέρεσαι στους άλλους με τον τρόπο 
που θα ήθελες να σου συμπεριφέρονται, 
απελευθερώνεσαι». Συνίσταται στα 
εξής: καταγγελίες, καμπάνιες πολιτικής 
ανυπακοής, απεργίες, διαμαρτυρίες, 
κινητοποιήσεις, προσωπικά και κοινωνικά 
μποϋκοτάζ, μη ανταπόδοση της βίας 
και κυρίως συντονισμένες ταυτόχρονες 
δράσεις σε διαφορετικά σημεία. Αυτά είναι 
τα κύρια εργαλεία της Μηβίας σήμερα.
Πώς οργανώνεται;
Ο ΚΧΠΒ είναι ένας συμμετοχικός 
παγκόσμιος οργανισμός. Εργάζεται από 
την βάση και οργανώνεται σε διαφορετικά 
επίπεδα. Η βασική δομή του είναι οι 
«ομάδες βάσης» που αναπτύσσουν τις 
δραστηριότητές τους σε γειτονιές, σχολεία, 
εργασιακούς χώρους, το Διαδίκτυο, κλπ.

Ισπανία | Ο ΚΧΠΒ εκμεταλλεύτηκε την 
ευκαιρία να συνεχίσει τη δράση «Δήμοι 
για την Ειρήνη», που ξεκίνησε πέρσι κατά 
τη διάρκεια της Παγκόσμιας Πορείας. 
Συντονίζοντας τις προσπάθειές τους, 
μέλη του ΚΧΠΒ και του Πλοίου της 
Ειρήνης διοργάνωσαν μια συνάντηση 
στις 25 Μαΐου, με προσκεκλημένους 
τους δημάρχους από 8 δήμους της 
Γαλατίας, για να τους εξηγήσουν πώς 
και γιατί να προσυπογράψουν αυτήν την 
πρωτοβουλία. Ακολούθησε η προβολή 
του ντοκιμαντέρ της Παγκόσμιας Πορείας 
ειδικά για τους επιβάτες του Πλοίου της 
Ειρήνης.

Ιρλανδία | Στο Δουβλίνο, οργανώθηκε 
συνέντευξη τύπου για την άφιξη 
του πλοίου στις 14 Ιουνίου. Ακόμη, 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή 
προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων 
ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης 
Mairead Corrigan Maguire, βουλευτές 
της Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ. Στο τέλος, 
τηρήθηκε σιγή στη μνήμη των θυμάτων 
της ατομικής βόμβας. Η κατάθεση 
λουλουδιών συνοδεύτηκε από τη 
μουσική γνωστού τοπικού τραγουδιστή 
και ενεργού υποστηρικτή του Ιρλανδικού 
ΚΧΠΒ. Συγκινητικές μαρτυρίες των Hiba-
kusha έφεραν την πραγματικότητα των 
συνεπειών πιο κοντά, καθώς αποκάλυψαν 
πώς υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες 
της ραδιενέργειας και πώς ένας ατομικός 
πόλεμος μπορεί να επηρεάσει τις 
μελλοντικές γενιές κι όχι μόνο τα άμεσα 
θύματα.
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Αγώνας για την Κατάργηση 
των Πυρηνικών
Με τη ρητορική του Ομπάμα στην Πράγα και την υπογραφή της νέας Συνθήκης Μείωσης 
των Στρατηγικών Όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που ακολούθησε, θα νόμιζε κανείς 
πως οδεύουμε επιτέλους προς την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Το Συνέδριο για 
την ανανέωση της Συνθήκης Μη διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, που έγινε το Μάιο 
στη Νέα Υόρκη, θα μπορούσε να είναι άλλο ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Εκπρόσωποι από δεκάδες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) έφτασαν στη Νέα Υόρκη, 
ανάμεσά τους κι ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία, με 46 εκπροσώπους από 16 χώρες.

Πριν το Συνέδριο, οργανώθηκε ένα προ-συνέδριο των ΜΚΟ στο Riverside Church, 
όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 1,000 άνθρωποι. Οι εθελοντές του ΚΧΠΒ 
συμμετείχαν ενεργά στην διοργάνωσή του.

Στις 2 Μαΐου, 15.000 άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από την έδρα του ΟΗΕ και 
απαίτησαν άμεση ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Οι Δαυλοί του Πυρηνικού 
Αφοπλισμού που έκαναν το γύρο της Γης μέσω της Παγκόσμιας Πορείας παραδόθηκαν 

στον Πρέσβη του ΟΗΕ για τον Aφοπλισμό, Σέρτζιο Ντούαρτ, από τον εκπρόσωπο της 
Παγκόσμιας Πορείας, Ραφαέλ ντε λα Ρούμπια.

Κατά τη διάρκεια των 4 εβδομάδων του συνεδρίου στον ΟΗΕ, οι ΜΚΟ οργάνωσαν 
εργαστήρια και παρουσιάσεις. Οι εκπρόσωποι του ΚΧΠΒ συμμετείχαν σε διάφορες 
συναντήσεις, ενδυνάμωσαν τις σχέσεις τους με άλλες οργανώσεις κι έκαναν νέες 
επαφές. Το ντοκιμαντέρ της Παγκόσμιας Πορείας θα περιληφθεί στο DVD που θα 
κυκλοφορήσει με το βιβλίο της Παγκόσμιας Πορείας, το οποίο παρουσιάστηκε στον 
ΟΗΕ στις 4 Μαΐου κι άγγιξε τις καρδιές του κοινού.

Παρά τις προσπάθειες, το επιθυμητό βήμα προς την κατάργηση δεν έγινε. Τα 
περισσότερα από τα μη-πυρηνικά κράτη εξέφρασαν την αυξανόμενη υποστήριξή τους 
για μια Συνθήκη για τα πυρηνικά Όπλα. Όμως, λόγω της απροθυμίας των πυρηνικών 
κρατών να αφοπλιστούν, έγινε μόνο μια ασαφής δέσμευση κατάργησης, χωρίς να 
τεθεί κάποιο χρονικό πλαίσιο. Όχι και τόσο σπουδαίο κατόρθωμα, αν αναλογιστεί 
κανείς πως μια τέτοια δέσμευση συμπεριλαμβάνεται στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των 
Πυρηνικών, που υπογράφηκε πριν 40 χρόνια. Υπάρχουν 23.000 πυρηνικές κεφαλές 
στον κόσμο. Το Συνέδριο απέδειξε πως αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, παρά μόνο 
αν υπάρξει ένα ισχυρό κοινωνικό κίνημα που θα ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις. Ο 
Κόσμος Χωρίς Πολέμους πρέπει να αναλάβει την πρόκληση και να γίνει ένα τέτοιο 
κίνημα.

Καναδάς | Στις 5 Ιουνίου στο Τορόντο ο 
Κόσμος Χωρίς Πολέμους και υποστηρικτές 
οργάνωσαν τη δραστηριότητα: «Διώξτε 
το Θάνατο», μια ποδηλατοπορεία 5 
χιλιομέτρων με σταθμούς τα προξενεία 
των χωρών που κατέχουν πυρηνικά όπλα: 
Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Γαλλία, Μ. Βρετανία 
και ΗΠΑ. Σε κάθε προξενείο έκαναν μια 
πολύ σύντομη ομιλία για την ιστορία του 
πυρηνικού προγράμματος της χώρας.ons 
program. 

Ιταλία: 
να εξαφανίσουμε την 
πυρηνική απειλή

Τον Μάιο, ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους 
ξεκίνησε μια εκστρατεία για τον παγκόσμιο 
πυρηνικό αφοπλισμό σε αρκετές πόλεις.

Δεδομένου ότι η Ιταλική κυβέρνηση 
προσπαθεί να επανεισάγει την πυρηνική 
ενέργεια, παρά το δημοψήφισμα του 
1987 που την απέρριψε, η εκστρατεία 
έχει στόχο επίσης να ενημερώσει το κοινό 
για τους κινδύνους, με μια συλλογή 
υπογραφών που ζητά από την κυβέρνηση: 
να διαπραγματευτεί για μια Συνθήκη για 
τα Πυρηνικά Όπλα, να απομακρύνει τις 
90 αμερικάνικες πυρηνικές βόμβες που 
βρίσκονται στις στρατιωτικές βάσεις του 
Αβιάνο και του Γκέντι, να αποθηκεύσουν 
το πυρηνικό υλικό με ασφάλεια, να 
εγκαταλείψουν την κατασκευή νέων 
πυρηνικών εγκαταστάσεων και να 
επενδύσουν σε εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας.

Στα πλαίσια της εκστρατείας 
πραγματοποιούνται πολλές διαφορετικές 
πρωτοβουλίες: διαδηλώσεις, συνέδρια 
και δραστηριότητες με πνεύμα καυστικό 
και δημιουργικό.

Φωτό και βίντεο www.kosmosxorispolemous.gr

Μοζαμβίκη | Μέλη του ΚΧΠΒ στη 
Μοζαμβίκη που ασχολούνται με το 
θέμα του πυρηνικού αφοπλισμού 
(του οποίου η σημαντικότητα για την 
Αφρική δεν αναγνωρίζεται ιδιαίτερα) 
συμμετείχαν στη δράση στις 5 
Ιουνίου. Ένα εργαστήριο οργανώθηκε 
σ’έναν δημόσιο κήπο, με στόχο να 
παράγει υλικά που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές 
διαδηλώσεις. Τέσσερις ομάδες 5-8 
ατόμων πέρασαν ένα ευχάριστο 
απόγευμα ανταλλάσσοντας ιδέες 
πάνω στα έγγραφα της Συνθήκης κι 
ετοιμάζοντας αφίσες και φυλλάδια.

5 Ιουνίου - Ημέρα 
Κατάργησης των Πυρηνικών 
Όπλων
Στις 5 Ιουνίου, άνθρωποι σε όλον τον 
κόσμο ανταποκρίθηκαν στο αποτέλεσμα 
του Συνεδρίου για την Αναθεώρηση της 
Συνθήκης Μη Εξάπλωσης των Πυρηνικών. 
Το μήνυμα ήταν απλό: Είναι καιρός να 
διαπραγματευτούμε μια Συνθήκη για τα 
Πυρηνικά Όπλα που να τα θέτει εκτός 
νόμου και να ορίζει ένα πλαίσιο για την 
καθολική κατάργησή τους.

Το κάλεσμα για δράση έκανε η Διεθνής 
Καμπάνια για τη Κατάργηση των Πυρηνικών 
Όπλων (ICAN) και είχε την υποστήριξη του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗ,Ε Ban Ki-moon. 
50 δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν 
σε 25 χώρες, ορισμένες από τις οποίες από 
ομάδες βάσης του ΚΧΠΒ.
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Διαγωνισμός φωτογραφίας: 
 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, διοργανώθηκε 
ο πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας 
με θέμα “Ειρήνη Είναι”. Ο διαγωνισμός, 
εκτός από τη σημαντική αναγνώρισή 
του από τους θεσμούς και την αιγίδα 
τους, έχει και την υποστήριξη 17 
φωτογραφικών ομάδων, σε 12 πόλεις: 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λειβαδιά, Λάρισα, 
Λαμία, Φλώρινα, Χανιά, Ρόδος, Κοζάνη, 
Χίος, Τρίκαλα και Κέρκυρα.

Μέσα από το διαγωνισμό, στοχεύουμε 
στην ανάδειξη των αξιών της Ειρήνης 
και της ΜηΒίας, μέσα από την τέχνη 
της φωτογραφίας. Επιλέξαμε τον 
συγκεκριμένο τρόπο, πιστεύοντας 
στη δύναμη της εικόνας αλλά και 
στην προσωπική ενασχόληση των 
συμμετεχόντων, ως μια ευκαιρία να 
ανακαλύψουμε περισσότερα πράγματα 
από Διεθνείς Ημέρες και ευχολόγια, για 
αυτές τις δύο πιο σημαντικές αξίες της 
ανθρωπότητας για εμάς.

Η φωτογραφία απαιτεί σκέψη και δράση, 
και το αποτέλεσμά της μπορεί να έχει 
άμεσο αντίκτυπο στο μυαλό και την 
καρδιά χιλιάδων ανθρώπων. Ειδικά 
φέτος, αποφασίσαμε και δημιουργήσαμε 
μία ακόμα κατηγορία, αυτή της 
συμμετοχής μαθητών Γυμνασίου και 
Λυκείου, σε μια προσπάθεια για διάδοση 
αυτών των αξιών στους έφηβους μέσω 
μιας διαδραστικής διαδικασίας, και όχι 
μιας στείρας ανάγνωσης γνωμικών και 
αποφθευγμάτων.

φωτό: Γιάννης Ξανθάκης

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 10 
Αυγούστου και ήδη οι κριτές ετοιμάζουν 
τα αποτελέσματα, που θα ανακοινωθούν 
την 1 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου 
(Παγκόσμια Ημέρα για την Ειρήνη) και 
στις 12 προαναφερθείσες πόλεις, θα 
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με 
αφορμή το διαγωνισμό, με θέμα την 
Ειρήνη και τη ΜηΒία. Παράλληλα, στόχος 
μας είναι, οι εκδηλώσεις να γίνουν την ίδια 
ώρα ώστε μέσω διαδικτύου να έχουμε 
παράλληλες συνδέσεις με όλες τις πόλεις, 
ώστε να αναδείξουμε περισσότερο τη 
δύναμη της συνεργασίας και της άμεσης 
επαφής διαφορετικών πόλεων και 
ανθρώπων, για δύο θεμελιώδεις αξίες για 
ένα πραγματικά Ανθρώπινο μέλλον.

Στην Αθήνα το ραντεβού μας είναι 
από τις 14 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 
Για περισσότερες πληροφορίες:                  
www.eirinieinai.gr

Υπό την αιγίδα:

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού |  
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNES-
CO | Δήμου Αθηναίων | Πολιτιστικού 
Οργανισμού Δήμου Αθηναίων

Περιοδικό του Κόσμου Χωρίς Πολέμους & Βία, Διεθνούς Ανθρωπιστικής 
Οργάνωσης
Συντάκτες | Άννα Πόλο (Ιταλία), Ρεμίζιο Σιλόλ (Μοζαμβίκη), Αν Φάρελ (Καναδάς), Χάνα 
Γεντλίτσκοβα (Τσεχία), Κώστας Κλώκας (Ελλάδα)
Επικοινωνία | bulletin@worldwithoutwars.org Όλα τα τεύχη του περιοδικού είναι διαθέσιμα στο 
www.kosmosxorispolemous.gr -  Διάθεση και μετάφραση ελεύθερη.

Ο Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Χωρίς Βία 
(ΚΧΠ&ΧΒ) συμμετείχε ενεργά στην Διεθνή 
Σύσκεψη του ΟΗΕ για τη μη Διάδοση και 
μη Εξάπλωση των Πυρηνικών Όπλων (NPT 
conference). Πιστεύεις ότι προχωρήσαμε 
κάποια βήματα μπροστά σχετικά με αυτό 
το ζήτημα; 
Από το σημείο οπτικής της ανθρωπότητας, 
δεν μπορώ να πω ότι προχωρήσαμε στην 
κατεύθυνση του πυρηνικού αφοπλισμού 
κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης. Το 
σίγουρο είναι ότι δεν κάναμε βήματα προς 
τα πίσω. [...] Το πρόβλημα είναι ότι δεν 
υπάρχει πολιτική βούληση για να υπάρξει 
αφοπλισμός στις χώρες που έχουν στην 
κατοχή τους πυρηνικά όπλα. Τα πυρηνικά 
όπλα είναι σαν το Viagra της διεθνούς 
διπλωματίας (τους κάνουν να αισθάνονται 
σκληροί) και υπάρχουν τεράστια 
οικονομικά συμφέροντα που αποτρέπουν 
τον αφοπλισμό. 
Ο καθημερινός άνθρωπος δεν δείχνει να 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα των 
πυρηνικών. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει 
αυτό; 
Είναι ασύλληπτο για πολλούς ανθρώπους 
ότι τα πυρηνικά όπλα θα χρησιμοποιηθούν. 
Η τελευταία φορά ήταν 65 χρόνια πριν. [...] 
Οπότε δεν αισθάνονται να απειλούνται όπως 
αντιθέτως συμβαίνει με τη βία κατά τόπους 
αλλά και την οικονομική βία, μορφές 
τις οποίες αισθάνονται σαν πραγματικές 
απειλές [...] Μέχρι μια βόμβα να εκραγεί, 
είτε από ατύχημα είτε σκόπιμα, το θέμα δεν 
θα αναγνωριστεί ως πραγματικά επείγον.  
Πέρσι συμμετείχες στην μεγαλύτερη πορεία 
της ανθρώπινης ιστορίας: την Παγκόσμια 
Πορεία για την Ειρήνη και τη Μηβία. Πόσο 
πιστεύεις ότι η πορεία συνεισέφερε στους 
στόχους της; 
Ξέραμε ότι δεν θα εξαλείψουμε τα όπλα ή 
τους πολέμους ή θα μειώναμε τις αμυντικές 
δαπάνες απλά κάνοντας την Παγκόσμια 
Πορεία. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε 
την πορεία σε αυτή τη βάση. Όμως, λέγαμε 
ότι ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε 
συνείδηση για τη μηβία και αυτό ξεκίνησε. 
Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια τέτοια 
συνείδηση μέσα σε ένα χρόνο, ούτε ίσως 
μέσα σε 10 χρόνια, χρειάζεται μια ολόκληρη 
γενιά για να χτιστεί. Από αυτή την άποψη 
το μοντέλο μας είναι το οικολογικό κίνημα 
του οποίου οι πρώτοι ακτιβιστές άρχισαν να 
οργανώνονται στη δεκαετία του 60. 
Η Πορεία μας κατασκευάστηκε ως 
αποτέλεσμα της εργασίας πολλών 
ανθρωπιστών τα τελευταία 40 χρόνια και 
δώσαμε έναν απλό τρόπο στον κόσμο για 
να συμμετέχει και να μπορέσουμε έτσι να 
φτάσουμε σε εκατομμύρια ανθρώπους. 
Τώρα, αν σε αυτό το διάστημα καταφέραμε 
να εμπνεύσουμε λίγους νέους ανθρώπους 
ώστε να γίνουν οι ακτιβιστές του αύριο 
συνεχίζοντας στην προηγούμενη εργασία 
μας, τότε πράγματι συνεισφέραμε σε ένα 
κόσμο Ειρήνης και Μηβίας. 

Συνέντευξη: Tony Robinson
ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΚΧΠΒ

Το 2010 είναι διαφορετικό από τη 
δεκαετία του 60 που οι άνθρωποι ήταν 
στους δρόμους κάνοντας επανάσταση. 
Ποιά είναι η επανάσταση του σήμερα; 
Πρέπει να δεις τη δεκαετία του 60 ως ένα 
ιδιαίτερο μέρος της Ιστορίας που πέρασε. 
[...] Τότε υπήρχε ένας πολύ ορατός 
εχθρός: αποικιοκρατικές δυνάμεις, 
λευκοί, κομουνιστές, άνδρες, ετερόφυλοι 
κλπ. 
Η διαμάχη του σήμερα δεν είναι μια 
διαμάχη με μια ορατή ομάδα ανθρώπων. 
Η σημερινή διαμάχη είναι με το σύστημα 
κοινωνικών αξιών. [...]
Η επανάστασή μας λοιπόν είναι εναντίον 
ενός Συστήματος. Και πιο συγκεκριμένα 
ενός οικονομικού Συστήματος όπου το 
χρήμα είναι η κεντρική αξία. Το πρόβλημα 
που έχουμε να υπερπηδήσουμε είναι ότι 
οι άνθρωποι δεν συνδέουν πραγματικά 
τα διαφορετικά σημεία της διαμάχης. Δεν 
είναι σαφές στον κόσμο ότι το πρόβλημα 
στο σπίτι που εκφράζεται με κατάθλιψη, 
άγχος, οικογενειακές διαμάχες, 
αλκοολισμό και ναρκωτικά, τοπική βία, 
απομόνωση κλπ. είναι συνδεμένο με 
το οικονομικό Σύστημα, το τραπεζικό 
σύστημα, την έλλειψη δημοκρατίας, τη 
δύναμη της βιομηχανίας όπλων κλπ. 
Η δουλειά μας στον ΚΧΠ&ΧΒ είναι να 
συνδέσουμε τα κομμάτια του πάζλ. [...]
Τι να περιμένουμε από τον νεοεκλεγμένο 
σώμα του Ιουνίου της διεθνούς 
συντονιστικής ομάδας του ΚΧΠ&ΧΒ; 
Πρέπει να χτίσουμε ένα κοινωνικό κίνημα 
από μια μικρή βάση. Ξέρουμε ότι μερικές 
εκατοντάδες μέλη δεν θα αλλάξουν 
ένα ολόκληρο Σύστημα, άρα πρέπει να 
γίνουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ή 
ακόμα καλύτερα μερικά εκατομμύρια. 
Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 2 
χρόνια αλλά αυτό που μπορούμε να 
κάνουμε είναι να θέσουμε τις βάσεις ώστε 
η επόμενη ομάδα να συνεχίσει τα επόμενα 
βήματα. [...]

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη: 
www.kosmosxorispolemous.gr


