
Δίκτυο Σχολείων για τθ Μθ-βία 

Σο Δίκτυο χολείων για τθ Μθ-βία είναι μια διεκνισ πρωτοβουλία του Κόςμου Χωρίσ 

Πολζμουσ και Βία. κοπόσ του είναι να καλλιεργιςει τθν κουλτοφρα τθσ Ενεργισ Μθ-βίασ 

και τθσ Μθ Διάκριςθσ. τθν Ελλάδα λειτουργεί ςε Ακινα, Θιβα, Κζρκυρα, Ηράκλειο. 

http://sxoleiagiathmhvia.wordpress.com 

Άξονεσ δράςθσ του Δικτφου 

1. Ομάδεσ βάςησ για την προώθηςη τησ ενεργήσ μη-βίασ ςτο ςχολείο 

τισ ομάδεσ ςυμμετζχουν μακθτζσ κι εκπαιδευτικοί κι ζχουν ςκοπό να οργανϊςουν 

καλλιτεχνικζσ, εκπαιδευτικζσ κι άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Οι 

ομάδεσ μποροφν να δραςτθριοποιοφνται ςτα πλαίςια ςχολικϊν μακθμάτων (πχ 

Ερευνθτικι Εργαςία (Project), Ολυμπιακι Παιδεία, Ζϊνθ Ευζλικτων Δράςεων κλπ.) ι 

εκτόσ αυτϊν. 

2. Βιωματικά ςεμινάρια ενεργήσ μη-βίασ για εκπαιδευτικοφσ και γονείσ 

Πρόκειται για θμεριςια ι διιμερα ςεμινάρια για τθ μθ-βία με ρυκμό περίπου ζνα κάκε 

μινα. Αντικείμενο μελζτθσ είναι θ προςωπικι κατάςταςθ γονζων κι εκπαιδευτικϊν 

κακϊσ και οι ςχζςεισ τουσ με τα παιδιά,. κοπόσ είναι θ αναηιτθςθ μθ βίαιων λφςεων 

ςτα προβλιματα επικοινωνίασ και θ καλλιζργεια υγιϊν ςχζςεων εντόσ κι εκτόσ ςχολείου. 

3. Παραγωγή εκπαιδευτικοφ υλικοφ για την ενεργή μη-βία 

Σο εκπαιδευτικό υλικό απευκφνεται ςε μακθτζσ και νζουσ. κοπό ζχει τθν προϊκθςθ των 

ιδεϊν και τθσ μεκοδολογίασ τθσ ενεργισ μθ-βίασ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ ανεκτικότθτασ 

μζςα κι ζξω από το ςχολικό περιβάλλον. Σο υλικό παράγεται από μακθτζσ και 

δαςκάλουσ, ςε ςυνεργαςία με μζλθ του Κόςμου Χωρίσ Πολζμουσ και Βία. 

 

 

  

 

Ενεργι Μθ-βία 

Διαβατιριο για το μζλλον 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χζδιο: Σο ςφμβολο τθσ Ενεργισ Μθ-βίασ, Steve  Attila Kopiás, 2006 

http://sxoleiagiathmhvia.wordpress.com/


Τι είναι θ Μθ-βία; 

τάςθ ηωισ που απορρίπτει τθ χριςθ βίασ προσ άνκρωπο, για οποιονδιποτε λόγο. 

Τι είναι θ Ενεργι Μθ-βία; 

Η Ενεργι Mθ-βία είναι μια ολιςτικι κεωρία και πρακτικι δράςθσ ςε προςωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο, θ οποία βαςίηεται ςε δφο απλζσ αρχζσ: 

 Σθ μθ άςκθςθ βίασ (και τθ μθ ανταπόδοςθ βίασ) 

 Σθ μθ ανοχι τθσ βίασ 

 ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ, ςε προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Η Ενεργι Mθ-βία ορίηεται επίςθσ από το τι δεν είναι: 

 Δεν είναι φιλειρθνιςμόσ, οφτε ζνασ απλόσ τρόποσ διαμαρτυρίασ. 

 Δεν είναι θ πακθτικι ςτάςθ ηωισ, όπου όλα μποροφν να ξεπεραςτοφν με τθν 

υπομονι και τθν αδράνεια. 

Αντίκετα, προτείνει τθν ενεργι ςτάςθ ηωισ και τθν επιδίωξθ αλλαγϊν ςε προςωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Η Ενεργι Μθ-βία αποτελεί ςτρατθγικι αγϊνα του Νζου 

Ανκρωπιςμοφ, που καταγγζλλει ςυςτθματικά όλεσ τισ μορφζσ βίασ, αλλά και τακτικι 

δράςθσ που εφαρμόηεται όπου λαμβάνει χϊρα οποιαδιποτε μορφι βίασ ι διάκριςθσ. 

Ποιο είναι το θκικό πρόβλθμα με τθ βία; 

Η ελεφκερθ βοφλθςθ αποτελεί ειδοποιό χαρακτθριςτικό του ανκρϊπου και βαςικό 

ανκρϊπινο δικαίωμα. Σθ ςτιγμι που κάποιοσ αςκεί βία ςε ςυνάνκρωπό του, του αφαιρεί 

τθν ελεφκερθ βοφλθςθ και τον υποβιβάηει ζτςι ςτο επίπεδο του αντικειμζνου. 

Ποιεσ είναι οι ρίηεσ τθσ Μθ-βίασ ςτθν ιςτορία τθσ Ανκρωπότθτασ; 

Η ιδζα τθσ Μθ-βίασ είναι παλιά όςο ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ. Παρολαυτά, θ 

ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία τθσ Μθ-βίασ αναπτφχκθκε τον 20
ο
 αιϊνα από τουσ Γκάντι 

και Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ. Οι αρχαιότερεσ γνωςτζσ εκφράςεισ τθσ είναι: 

 Ο Σηαϊνιςμόσ (Ινδικι κρθςκεία), με τθν αρχι τθσ Ahimsa (Αχίμςα), δθλαδι του 

ςεβαςμοφ τθσ ηωισ, τθσ ελευκερίασ και τθσ βοφλθςθσ κάκε όντοσ. 

 Ο Χρυςόσ Κανόνασ τθσ Ηκικισ, που ςτθ ςφγχρονθ εκδοχι του διατυπϊνεται ωσ 

«Φζρςου ςτουσ άλλουσ όπωσ κα ικελεσ να ςου φζρονται», εμφανίηεται με 

διάφορεσ μορφζσ ςτουσ περιςςότερουσ πολιτιςμοφσ και κρθςκείεσ. 

Ποια είναι τα εργαλεία κοινωνικισ δράςθσ τθσ Ενεργισ Μθ-βίασ; 

Καταγγελίεσ, πολιτικι ανυπακοι, ενθμερωτικζσ καμπάνιεσ, απεργίεσ, ευρθματικζσ 

διαδθλϊςεισ και διαμαρτυρίεσ, μποϊκοτάη, και κυρίωσ ςυντονιςμζνεσ δράςεισ ςε 

διαφορετικά μζρθ, είναι τα κφρια εργαλεία τθσ Μθ-βίασ ςιμερα. 

Τι είναι ο Νζοσ Ανκρωπιςμόσ; 

Ρεφμα ιδεϊν με κφριο εκφραςτι τον Αργεντινό ςυγγραφζα Mario Rodriguez Cobos, 

γνωςτό ωσ Silo. Οι βαςικζσ αρχζσ του είναι οι εξισ: 

1. Η τοποκζτθςθ του ανκρϊπινου όντοσ ωσ κεντρικισ αξίασ και απαςχόλθςθσ, κατά 

τζτοιο τρόπο ϊςτε τίποτα να μθν είναι πάνω από τον άνκρωπο και κανζνασ 

άνκρωποσ να μθν είναι κάτω από άλλον. 

2. Η επιβεβαίωςθ τθσ ιςότθτασ όλων των ανκρϊπων. 

3. Η αναγνϊριςθ, τόςο τθσ προςωπικισ, όςο και τθσ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ 

και θ καταδίκθ κάκε είδουσ διάκριςθσ. 

4. Η ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και τθσ επιςτιμθσ ςτθν υπθρεςία τθσ ηωισ, πζρα από τα 

όρια που επιβάλλουν προκαταλιψεισ, απόλυτεσ αλικειεσ ι αυκεντίεσ. 

5. Η επιβεβαίωςθ τθσ ελευκερίασ των ιδεϊν και των πεποικιςεων. 

6. Η απόρριψθ κάκε μορφισ βίασ: φυςικι, ψυχολογικι, οικονομικι, φυλετικι, του 

φφλου, κρθςκευτικι, γενεαλογικι, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, «παιδαγωγικι».. 

Εκπαίδευςθ ςτθ Μθ-βία και τθ Μθ Διάκριςθ 

Η καλλιζργεια κουλτοφρασ γφρω από τθ μθ-βία και τθ μθ διάκριςθ είναι βαςικόσ ςτόχοσ 

του Νζου Ανκρωπιςμοφ. Η εκπαίδευςθ πάνω ςτθ φιλοςοφία, τθ μεκοδολογία και τθν 

πρακτικι τθσ ενεργισ μθ-βίασ αποτελεί για μασ τθ ςθμαντικότερθ επζνδυςθ για ζναν 

ειρθνικό κόςμο, χωρίσ βία, χωρίσ διακρίςεισ. τον Χάρτη για έναν Κόσμο Χωρίς Βία 

περιγράφεται με τον καλφτερο τρόπο το όραμα ενόσ τζτοιου κόςμου 

Στόχοι εκπαίδευςθσ ςτθ Μθ-βία: 

1. Δθμιουργία ςυνείδθςθσ γφρω από τθ βία και τθ διάκριςθ και τισ ςυνζπειζσ τουσ ςτο 

άτομο και ςτθν κοινωνία 

2. Αναγνϊριςθ τθσ βίασ που αςκοφμε και δεχόμαςτε ςτθν κακθμερινότθτά μασ 

3. Αναγνϊριςθ των αιτιϊν τθσ βίασ ςτθ ηωι μασ 

4. Εκτίμθςθ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ ποικιλομορφίασ ανκρϊπων και λαϊν 

(πολυπολιτιςμικότθτα) 

5. Αναγνϊριςθ τθσ ςχζςθσ αιτίασ-αποτελζςματοσ που ςυνδζουν τθ βία με τον πόνο και 

τθν οδφνθ και αντίςτροφα (ανατροφοδοτοφμενοσ κφκλοσ τθσ βίασ) 

6. Διάκριςθ μεταξφ εςωτερικισ και εξωτερικισ βίασ και θ μεταξφ τουσ ςχζςθ 

7. Αναγνϊριςθ του αδιεξόδου τθσ βίασ 

8. Ανάπτυξθ μθ βίαιων μεκόδων αντιμετϊπιςθσ διαφόρων καταςτάςεων 

9. Καλλιζργεια εςωτερικισ ειρινθσ 

10. Καλλιζργεια πανανκρϊπινου αιςκιματοσ 

11. Κακιζρωςθ μιασ θκικισ τθσ επιςτιμθσ και τθσ γνϊςθσ 

http://www.kosmosxorispolemous.gr/filosofia/neos-anthropismos/
http://www-ethicaloath.blogspot.com/

