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ΝΙΣΕ ΞΘ-ΒΙΑ 
ΟΕΡ ΑΟΘΡΩΠΙΞΡ 

1. Αλλθλεγγφθ - υνοχι 

2. Σα 5 Αιτιματα τθσ Παγκόςμιασ Πορείασ για τθν Ειρινθ και τθ Ξθ-βία 

3. Ρι 6 Αρχζσ του Οζου Ανκρωπιςμοφ, Silo 

4. Ρι 12 Αρχζσ τθσ Ζγκυρθσ Πράξθσ, Silo 

 Αναλυτικά με εικόνεσ (2 ςελίδεσ) 

 Αναλυτικά  

5. Ρι 4 Νογικζσ Αρχζσ και οι 4 υμπαντικοί Οόμοι, Silo 

6. ΒΙΑ και ΞΘ-ΒΙΑ ςε τίτλουσ 

7. Εκπαίδευςθ ςτθ Ξθ-βία 
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ΑΝΝΕ ΠΘΓΕ 

1. Ρι 6 Αρχζσ τθσ Ξθ-βίασ, τα 6 Βιματα τθσ Ξθ βίαιθσ Εκςτρατείασ, MLK 

 Αναλυτικά (1 ςελίδα) 

 Επιγραμματικά (1 ςελίδα) 

2. Σα 6 επιχειριματα υπζρ τθσ μθ-βίασ, MLK 

3. Ρι 10 Αρχζσ για Προςωπικι και Μοινωνικι Αλλαγι, Γκάντι 

 Αναλυτικά (2 ςελίδεσ) 

 Επιγραμματικά (1 ςελίδα) 

4. 198 Ξζκοδοι Ξθ βίαιθσ δράςθσ, Gene Sharp, Ινςτιτοφτο Αϊνςτάιν (4 ςελίδεσ) 

5. Δεκάλογοσ κατά τθσ ωματικισ Σιμωρίασ, Δίκτυο για τθν πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ  τθσ ςωματικισ τιμωρίασ ςτα παιδιά 

6. Ξθ βίαιθ επικοινωνία, Marshall B. Rosenberg 

 Συνοπτικά 

 Αναλυτικά (2 ςελίδεσ) 
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Αρχι τθσ Αλλθλεγγφθσ 

υμπεριφζρομαι ςτουσ άλλουσ 

όπωσ κζλω να μου 

ςυμπεριφζρονται 

 

Αρχι τθσ Συνοχισ 

κζφτομαι, αιςκάνομαι και δρω 

προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ. 
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Αιτιματα Παγκόςμιασ Πορείασ για 

τθν Ειρινθ και τθ Ξθ-βία 

1. Ραγκόςμιοσ πυρθνικόσ αφοπλιςμόσ 

2. Άμεςθ απόςυρςθ των ςτρατευμάτων 

ειςβολισ από τα κατεχόμενα εδάφθ 

3. Ρροοδευτικι αναλογικι μείωςθ των 

ςυμβατικϊν όπλων 

4. Υπογραφι ςυνκθκϊν μθ επίκεςθσ μεταξφ 

των χωρϊν 

5. Αποκιρυξθ από τισ κυβερνιςεισ τθσ 

χριςθσ του πολζμου ωσ μζςου επίλυςθ 

ςυγκροφςεων 
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Ρι αρχζσ του Οζου Ανκρωπιςμοφ 

 

1. Τοποκετοφμε τον Άνκρωπο ωσ κεντρικι αξία κι 

απαςχόλθςθ, κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε τίποτα να μθν είναι 

πάνω από τον άνκρωπο και κανζνασ άνκρωποσ να μθν είναι 

κάτω από άλλον. 

2. Επιβεβαιϊνουμε τθν ιςότθτα όλων των ανκρϊπων 

3. Αναγνωρίηουμε, τόςο  τθν προςωπικι, όςο και τθν 

πολιτιςμικι διαφορετικότθτα και καταδικάηουμε κάκε 

είδουσ διάκριςθ 

4. Αναπτφςςουμε τθ γνϊςθ και τθν επιςτιμθ ςτθν υπθρεςία 

τθσ ηωισ, πζρα από τα όρια που επιβάλλουν 

προκαταλιψεισ, απόλυτεσ αλικειεσ ι αυκεντίεσ 

5. Επιβεβαιϊνουμε τθν ελευκερία των ιδεϊν και των 

πεποικιςεων 

6. Απορρίπτουμε κάκε μορφι βίασ: φυςικι, ψυχολογικι, 

οικονομικι, φυλετικι, κρθςκευτικι, ιδεολογικι, 

γενεαλογικι, του φφλου, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, 

«παιδαγωγικι», κοινωνικόσ αποκλειςμόσ κλπ. 

 

Silo, από το Εςωτερικό Βλζμμα 
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ΡΙ 12 ΑΡΧΕ ΣΘ ΕΓΜΤΡΘ ΠΡΑΠΘ 
ίλο, από το «Εςωτερικό Βλζμμα» 

1. Αρχι τθσ προςαρμογισ 

Το να πθγαίνεισ ενάντια ςτθν εξζλιξθ των πραγμάτων είναι ςαν να 

πθγαίνεισ ενάντια ςε ςζνα τον ίδιο. 

 

2. Αρχι τθσ δράςθσ-αντίδραςθσ 

Πταν εξαναγκάηεισ κάτι προσ ζνα ςκοπό προκαλείσ το αντίκετο. 

 

 

3. Αρχι τθσ κατάλλθλθσ ςτιγμισ 

Μθν εναντιϊνεςαι ςε μια μεγάλθ δφναμθ. Οπιςκοχϊρθςε μζχρι 

να εξαςκενιςει. Τότε, προχϊρθςε με αποφαςιςτικότθτα. 

 

 

4. Αρχι τθσ ιςορροπίασ 

Τα πράγματα πάνε καλά, όταν προχωροφν μαηί, όχι μεμονωμζνα. 

 

 

5. Αρχι τθσ αποδοχισ 

Αν δζχεςαι εξίςου καλά τθ μζρα και τθ νφχτα, το καλοκαίρι και τον 

χειμϊνα, ζχεισ ξεπεράςει τισ αντιφάςεισ. 

 

 

6. Αρχι τθσ απόλαυςθσ 

Αν κυνθγάσ τθν απόλαυςθ, αλυςοδζνεςαι με τθν οδφνθ. 

Αλλά, όςο δε βλάπτεισ τθν υγεία ςου, απόλαυςε χωρίσ 

αναςτολζσ, όταν θ ευκαιρία παρουςιάηεται. 
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7. Αρχι τθσ άμεςθσ δράςθσ 

Αν κυνθγάσ ζνα ςκοπό, αλυςοδζνεςαι. Αν κάνεισ, το κακετί ςαν να 

είναι αυτοςκοπόσ, απελευκερϊνεςαι. 

 

8. Αρχι τθσ κατανόθςθσ 

Θα εξαφανίςεισ τισ ςυγκροφςεισ ςου όταν τισ καταλάβεισ ςε 

βάκοσ, όχι όταν προςπακιςεισ να τισ επιλφςεισ. 

 

 

9. Αρχι τθσ ελευκερίασ 

Πταν βλάπτεισ τουσ άλλουσ μζνεισ αλυςοδεμζνοσ. Αλλά, όςο δε 

βλάπτεισ κανζναν, μπορείσ να κάνεισ ελεφκερα ό,τι κζλεισ. 

 

 

10. Αρχι τθσ αλλθλεγγφθσ 

Πταν φζρεςαι ςτουσ άλλουσ όπωσ κα ικελεσ να ςου φζρονται, 

απελευκερϊνεςαι. 

 

 

11. Αρχι τθσ άρνθςθσ των αντικζςεων 

Δεν ζχει ςθμαςία ςε ποιά πλευρά ςε ζχουν τοποκετιςει τα 

γεγονότα. Το ςθμαντικό είναι να καταλάβεισ ότι εςφ δεν ζχεισ 

διαλζξει καμιά πλευρά. 

 

12. Αρχι τθσ ςυςςϊρευςθσ των πράξεων 

Οι αντιφατικζσ και οι ενωτικζσ πράξεισ ςυςςωρεφονται μζςα ςου. 

Αν επαναλαμβάνεισ τισ πράξεισ τθσ εςωτερικισ ενότθτασ, τίποτα 

δε κα μπορεί να ςε ςυγκρατιςει. Θα είςαι ςαν μια δφναμθ τθσ 

φφςθσ, που δε ςυναντά αντίςταςθ ςτο πζραςμά τθσ. Μάκε να διακρίνεισ εκείνο που 

είναι δυςκολία, πρόβλθμα, εμπόδιο, από αυτό που είναι αντίφαςθ. Αν τα πρϊτα ςε 

κινοφν ι ςε παροτρφνουν, θ αντίφαςθ ςε παγιδεφει ςε κφκλο. 
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ΡΙ 12 ΑΡΧΕ ΣΘ ΕΓΜΤΡΘ ΠΡΑΠΘ 
ίλο, από το «Εςωτερικό Βλζμμα» 

1. Αρχι τθσ προςαρμογισ 

Το να πθγαίνεισ ενάντια ςτθν εξζλιξθ των πραγμάτων είναι ςαν να πθγαίνεισ ενάντια ςε ςζνα τον ίδιο. 

2. Αρχι τθσ δράςθσ-αντίδραςθσ 

Πταν εξαναγκάηεισ κάτι προσ ζνα ςκοπό προκαλείσ το αντίκετο. 

3. Αρχι τθσ κατάλλθλθσ ςτιγμισ 

Μθν εναντιϊνεςαι ςε μια μεγάλθ δφναμθ. Οπιςκοχϊρθςε μζχρι να εξαςκενιςει. Τότε, προχϊρθςε 

με αποφαςιςτικότθτα. 

4. Αρχι τθσ ιςορροπίασ 

Τα πράγματα πάνε καλά, όταν προχωροφν μαηί, όχι μεμονωμζνα. 

5. Αρχι τθσ αποδοχισ 

Αν δζχεςαι εξίςου καλά τθ μζρα και τθ νφχτα, το καλοκαίρι και τον χειμϊνα, ζχεισ ξεπεράςει τισ 

αντιφάςεισ. 

6. Αρχι τθσ απόλαυςθσ 

Αν κυνθγάσ τθν απόλαυςθ, αλυςοδζνεςαι με τθν οδφνθ. Αλλά, όςο δε βλάπτεισ τθν υγεία ςου, 

απόλαυςε χωρίσ αναςτολζσ, όταν θ ευκαιρία παρουςιάηεται. 

7. Αρχι τθσ άμεςθσ δράςθσ 

Αν κυνθγάσ ζνα ςκοπό, αλυςοδζνεςαι. Αν κάνεισ, το κακετί ςαν να είναι αυτοςκοπόσ, 

απελευκερϊνεςαι. 

8. Αρχι τθσ κατανόθςθσ 

Θα εξαφανίςεισ τισ ςυγκροφςεισ ςου όταν τισ καταλάβεισ ςε βάκοσ, όχι όταν προςπακιςεισ να τισ 

επιλφςεισ. 

9. Αρχι τθσ ελευκερίασ 

Πταν βλάπτεισ τουσ άλλουσ μζνεισ αλυςοδεμζνοσ. Αλλά, όςο δε βλάπτεισ κανζναν, μπορείσ να 

κάνεισ ελεφκερα ό,τι κζλεισ. 

10. Αρχι τθσ αλλθλεγγφθσ 

Πταν φζρεςαι ςτουσ άλλουσ όπωσ κα ικελεσ να ςου φζρονται, απελευκερϊνεςαι. 

11. Αρχι τθσ άρνθςθσ των αντικζςεων 

Δεν ζχει ςθμαςία ςε ποιά πλευρά ςε ζχουν τοποκετιςει τα γεγονότα. Το ςθμαντικό είναι να 

καταλάβεισ ότι εςφ δεν ζχεισ διαλζξει καμιά πλευρά. 

12. Αρχι τθσ ςυςςϊρευςθσ των πράξεων 

Οι αντιφατικζσ και οι ενωτικζσ πράξεισ ςυςςωρεφονται μζςα ςου. Αν επαναλαμβάνεισ τισ πράξεισ 

τθσ εςωτερικισ ενότθτασ, τίποτα δε κα μπορεί να ςε ςυγκρατιςει. Θα είςαι ςαν μια δφναμθ τθσ 

φφςθσ, που δε ςυναντά αντίςταςθ ςτο πζραςμά τθσ. Μάκε να διακρίνεισ εκείνο που είναι 

δυςκολία, πρόβλθμα, εμπόδιο, από αυτό που είναι αντίφαςθ. Αν τα πρϊτα ςε κινοφν ι ςε 

παροτρφνουν, θ αντίφαςθ ςε παγιδεφει ςε κφκλο. 
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ΡΙ ΝΡΓΙΜΕ ΑΡΧΕ 

1. Αρχι τθσ Εμπειρίασ τθσ Εκδιλωςθσ 

Δε νοείται Ύπαρξθ χωρίσ Εκδιλωςθ ςτον κόςμο 

Συνεπϊσ, δε μποροφμε να μιλάμε για κάτι αν δεν ζχουμε εμπειρία τθσ εκδιλωςισ του. 

2. Αρχι τθσ Διαβάκμιςθσ τθσ Αλικειασ 

Αυτό που «είναι» κι αυτό που «δεν είναι» επιδζχονται ζνα εφροσ τιμών πικανότθτασ και βεβαιότθτασ 

Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι «αλθκι» ι «ψευδι», αλλά υπάρχει ζνα ςυνεχζσ πικανοτιτων 

ανάμεςα ςτο «είναι» και το «δεν είναι». 

3. Αρχι τθσ Μθ Αντίφαςθσ (Ορκολογιςμοφ) 

Δεν είναι δυνατό κάτι να «είναι» και να «μθν είναι», όταν μιλάμε για τθν ίδια ςτιγμι και με το ίδιο 

νόθμα 

Ζνα πράγμα μπορεί να είναι διαφορετικό από τον εαυτό του, αν αλλάηει θ ςτιγμι θ το νόθμα με το 

οποίο το προςεγγίηουμε. 

4. Αρχι τθσ Μεταβλθτότθτασ του Είναι 

Το Ον «είναι» και «δεν είναι» ταυτόςθμο με τον εαυτό του, ςφμφωνα με το αν το εξετάςουμε ωσ μια 

ςτιγμι ι ωσ διαδικαςία 

Είναι παρόμοιο με όςα εξθγιςαμε παραπάνω αλλά ςε διαφορετικό πλαίςιο. Εξθγεί ότι: Το «ον» 

ταυτίηεται με τον εαυτό του όταν κεωρείται ωσ μια ςτιγμι, αλλά δεν ταυτίηεται με τον εαυτό του όταν 

κεωρείται ωσ διαδικαςία. 

 

ΡΙ ΤΞΠΑΟΣΙΜΡΙ ΟΡΞΡΙ 

1. Οόμοσ τθσ Δομισ 

Τίποτα δεν υπάρχει απομονωμζνο, αλλά ςε δυναμικι ςχζςθ με άλλεσ οντότθτεσ ςε ζνα οριςμζνο 

Περιβάλλον. 

2. Οόμοσ τθσ υγχρονικότθτασ (παράλλθλων διαδικαςιϊν) 

Κάκε διαδικαςία κακορίηεται από ςχζςεισ ςυγχρονικότθτασ με διαδικαςίεσ του ίδιουσ Ρεριβάλλοντοσ κι 

όχι με γραμμικζσ ςχζςεισ αιτίασ-αποτελζςματοσ με τθν προθγοφμενθ ςτιγμι από τθν οποία προιλκε. 

(Άλλωςτε όλα υπάρχουν-ςυμβαίνουν ταυτόχρονα κι ο χρόνοσ είναι μια ψευδαίςκθςθ). 

3. Οόμοσ τθσ κυκλικότθτασ (ςπιράλ) 

Κακετί ςτο Σφμπαν είναι ςε εξζλιξθ και κινείται από το απλοφςτερο ςτο πιο περίπλοκο και πιο 

οργανωμζνο, ςφμφωνα με Εποχζσ και κυκλικοφσ Ρυκμοφσ. 

4. Οόμοσ τθσ υπζρβαςθσ του παλιοφ από το νζο 

Θ ςυνεχισ εξζλιξθ του Σφμπαντοσ φανερϊνει τθν τάςθ για –ρυκμικά– αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα ςτθ 

Διαφοροποίθςθ, τθν Ενοποίθςθ (Συνδυαςμόσ) και τθ φνκεςθ. Μια νζα Σφνκεςθ ενςωματϊνει τισ 

προθγοφμενεσ διαφοροποιιςεισ κι απορρίπτει φλθ κι ενζργεια που δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ 

ποιότθτα για να προχωριςουν ςε επόμενα πιο περίπλοκα ςτάδια. 
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ΒΙΑ 

1. Ακυρϊνει τθν ελεφκερθ βοφλθςθ του όντοσ που τθ δζχεται κι ζτςι το υποβιβάηει ςτο επίπεδο του αντικειμζνου 

2. Ραίρνει πολλζσ μορφζσ, φανερζσ και μθ, ςε προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο 

 Φυςικι: πόλεμοσ, κακοποίθςθ, ςτζρθςθ ελευκερίασ, ςεξουαλικι βία, δουλεμπόριο, διακίνθςθ λευκισ 

ςάρκασ, «παιδαγωγικι» βία κλπ. 

 Ψυχολογικι-λεκτικι: εκφοβιςμόσ, ςτζρθςθ ελευκερίασ ιδεϊν και ζκφραςθσ, λογοκριςία, προπαγάνδα, 

αποκαρρυντικι / μειωτικι ςυμπεριφορά, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ κλπ. 

 Οικονομικι: ςτζρθςθ πόρων επιβίωςθσ, εκμετάλλευςθ, φτϊχεια 

 Διάκριςθ: φυλετικι, κρθςκευτικι, γενεαλογικι, φφλου, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ κλπ. 

 Κοινωνικι: υποβάκμιςθ αςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ποιότθτασ ηωισ, ςτζρθςθ πρόςβαςθσ 

ςε παιδεία ι περίκαλψθ, εξαναγκαςμζνεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ (γάμοι ανθλίκων) κλπ. 

3. Είναι το μζςο άςκθςθσ εξουςίασ και ελζγχου 

4. Ξεκινά πάντα από τθ ςυνείδθςθ εκείνου που τθν αςκεί. Σχετίηεται ςτενά με 

 τθ βία προσ τον εαυτό 

 τισ επικυμίεσ και τουσ φόβουσ, ιδιαίτερα το φόβο του κανάτου και τθσ μοναξιάσ 

5. Είναι κατά κανόνα ενςτικτϊδθσ αντίδραςθ, αποτζλεςμα ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ κι όχι λογικισ ςκζψθσ 

6. Δεν είναι, ςυνικωσ, αποτελεςματικι ςτο ςφγχρονο κόςμο 

7. Ακόμα κι όταν είναι αποτελεςματικι για κάποιο ςκοπό, προκαλεί αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςε όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ 

πλευρζσ, με αποτζλεςμα να είναι αςυνεπισ και να εγείρει θκικά προβλιματα 

8. Αποκτθνϊνει εκείνον που τθν αςκεί 

9. Ρροκαλεί επικυμία ανταπόδοςθσ τθσ βίασ – εκδίκθςθσ και ξεκινά ζτςι ζναν φαφλο κφκλο 

10. Ρεριπλζκει και δυςκολεφει τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία και ςχζςεισ 

ΕΟΕΡΓΘ ΞΘ-ΒΙΑ 

1. Συνίςταται ςτθ μθ άςκθςθ και τθ μθ ανοχι τθσ βίασ, ςε κάκε περίπτωςθ και ςε κάκε μορφι 

2. Απαιτεί ιδιαίτερο κάρροσ, αυτοζλεγχο κι αφοςίωςθ 

3. Ρροχποκζτει εργαςία ςε προςωπικό-εςωτερικό επίπεδο (αναγνϊριςθ τθσ βίασ ςτθ ςυνείδθςθ, ζλεγχοσ κυμοφ 

κλπ.) και παράλλθλα εφαρμογι ςε διαπροςωπικό και κοινωνικό επίπεδο 

4. Ρθγάηει από τον Χρυςό Κανόνα «Να ςυμπεριφζρεςαι όπωσ κζλεισ να ςου ςυμπεριφζρονται» 

5. Δεν είναι φιλειρθνιςμόσ, οφτε πακθτικι αποδοχι τθσ βίασ, αλλά ενεργόσ τρόποσ ηωισ και μεκοδολογία δράςθσ 

ςε προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο, που εφαρμόηεται όπου λαμβάνει χϊρα κάποια μορφι βίασ 

6. Εργαλεία τθσ είναι: Καταγγελίεσ, πολιτικι ανυπακοι, ενθμερωτικζσ καμπάνιεσ, ευρθματικζσ διαδθλϊςεισ και 

διαμαρτυρίεσ, μποϊκοτάη, μθ ανταπόδοςθ τθσ βίασ, ςυντονιςμζνεσ δράςεισ ςε πολλά μζρθ κλπ. 

7. Συχνά χρειάηεται αρκετό χρόνο για να δϊςει αποτελζςματα, αλλά αυτά διαρκοφν πολφ 

8. Οι κφριοι εκφραςτζσ τθσ είναι οι Γκάντι, Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ και Σίλο 

9. Είναι θ μεκοδολογία δράςθσ του Νζου Ανκρωπιςμοφ 

10. Είναι ςυνεπισ προσ τον εαυτό τθσ, αφοφ ςε αυτιν ςκοπόσ και μζςα ταυτίηονται 

11. Τερματίηει τον κφκλο τθσ βίασ κι επιδιϊκει τθ ςυμφιλίωςθ 

12. Διδάςκεται και  μακαίνεται 

13. Απλουςτεφει και διευκολφνει τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία και ςχζςεισ 

14. Απελευκερϊνει εκείνον που τθν αςκεί 
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ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΣΘ ΞΘ-ΒΙΑ 

Η εκπαίδευςθ πάνω ςτθ φιλοςοφία, τθ μεκοδολογία και τθν πρακτικι τθσ ενεργισ μθ-βίασ 

αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ επζνδυςθ για τθ διαςφάλιςθ ενόσ κόςμου ειρθνικοφ, χωρίσ βία, χωρίσ 

διακρίςεισ. 

 

τόχοι εκπαίδευςθσ ςτθ Ξθ-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 

 

Άξονεσ δράςθσ Δικτφου χολείων για τθ Ξθ-βία 

1. Ομάδεσ βάςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργισ μθ-βίασ ςτο ςχολείο 

Στισ 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 Ραιδεία, Ηϊνθ Ευζλικτων Δράςεων κλπ.) ι εκτόσ αυτϊν. 

2. Βιωματικά ςεμινάρια ενεργισ μθ-βίασ για εκπαιδευτικοφσ & γονείσ 

Ρρόκειται 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,. Σκοπόσ είναι θ αναηιτθςθ μθ βίαιων λφςεων ςτα προβλιματα 

επικοινωνίασ και θ καλλιζργεια υγιϊν ςχζςεων εντόσ κι εκτόσ ςχολείου. 

3. Ραραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν ενεργι μθ-βία 

Το εκπαιδευτικό υλικό απευκφνεται ςε μακθτζσ και νζουσ. Σκοπό ζχει τθν προϊκθςθ των 

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

ζξω από το ςχολικό περιβάλλον. Το υλικό παράγεται από μακθτζσ και δαςκάλουσ, ςε 

ςυνεργαςία με μζλθ του Κόςμου Χωρίσ Ρολζμουσ και Βία.  

http://www-ethicaloath.blogspot.com/
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ΡΙ ΑΡΧΕ ΣΘ ΞΘ-ΒΙΑ 
Από το βιβλίο Stride Toward Freedom του Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ 

1. Η βία είναι τρόποσ ηωισ για ανκρώπουσ με κάρροσ. Είναι μια κετικι δφναμθ ενάντια ςτισ δυνάμεισ τθσ 

αδικίασ. Χρθςιμοποιεί τθ δίκαιθ αγανάκτθςθ και τισ πνευματικζσ, ςυναιςκθματικζσ και διανοθτικζσ 

ικανότθτεσ των ανκρϊπων ωσ τθ ηωτικι δφναμθ για αλλαγι και ςυμφιλίωςθ. 

2. Η Αγαπθμζνθ Κοινότθτα είναι το πλαίςιο εργαςίασ για το μζλλον. Θ ιδζα τθσ μθ-βίασ ςυνίςταται ςτθν 

προςπάκεια να δθμιουργιςουμε ζναν ςυμφιλιωμζνο κόςμο, εξυψϊνοντασ τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ ςτο 

επίπεδο όπου θ δικαιοςφνθ κριαμβεφει κι οι άνκρωποι πραγματϊνουν πλιρωσ τισ δυνατότθτζσ τουσ. 

3. Να αντιτίκεςαι ςτισ δυνάμεισ του κακοφ, όχι ςτα πρόςωπα που κάνουν κακό. Θ μθ βίαιθ προςζγγιςθ 

βοθκά να αναλφςει κανείσ τισ κεμελιϊδεισ ςυνκικεσ, τακτικζσ και πρακτικζσ τθσ ςφγκρουςθσ, αντί να 

αντιδρά ςτουσ αντιπάλουσ του. 

4. Να δζχεςαι να υποφζρεισ χωρίσ να ηθτάσ εκδίκθςθ, για χάρθ του ςκοποφ που επιδιώκεισ. Το να 

υπομζνεισ τα βάςανα από επιλογι είναι λυτρωτικό και βοθκά το κίνθμα να μεγαλϊςει ςε πνευματικι 

και ανκρωπιςτικι διάςταςθ. Το θκικό κφροσ του να υπομζνει κανείσ εκελοντικά για ζνα ςκοπό 

επικοινωνεί το ςκοπό ςτο φιλικό περιβάλλον και τθν κοινότθτά του, αλλά και ςτον αντίπαλο. 

5. Να αποφεφγεισ, όχι μόνο τθν εξωτερικι φυςικι βία, αλλά και τθν εςωτερικι βία του πνεφματοσ. Θ μθ 

βίαιθ ςτάςθ διαποτίηει όλεσ τισ πλευρζσ τθσ εκςτρατείασ. Ραρζχει ζναν κακρζφτθ τθσ κατάςταςθσ ςτον 

αντίπαλο και ςτθν κοινότθτα γενικά. Συγκεκριμζνεσ δράςεισ πρζπει να ςχεδιαςτοφν για να βοθκιςουν 

να διατθρθκεί ζνα υψθλό πνευματικό και θκικό επίπεδο κατά τθ διάρκεια τθσ μθ βίαιθσ εκςτρατείασ. 

6. Το Σφμπαν είναι με το μζροσ τθσ Δικαιοςφνθσ. Θ αλικεια είναι ςυμπαντικι και θ κοινωνία των 

ανκρϊπων και κάκε άνκρωποσ προςανατολίηεται ςτθ δίκαιθ αίςκθςθ τθσ τάξθσ του Σφμπαντοσ. Σε όλεσ 

τισ μεγάλεσ κρθςκείεσ, οι κεμελιϊδεισ αξίεσ περιλαμβάνουν τθν ιδζα ότι το θκικό τόξο του Σφμπαντοσ 

κλίνει προσ τθ δικαιοςφνθ. Για εκείνον που αςκεί τθ μθ-βία, θ μθ-βία ειςάγει ζνα νζο θκικό πλαίςιο ςτο 

οποίο θ μθ-βία είναι και τα μζςα και ο ςκοπόσ. 

ΣΑ ΒΘΞΑΣΑ ΣΘ ΞΘ ΒΙΑΙΘ ΕΜΣΡΑΣΕΙΑ 
Από το King Center, βαςιςμζνεσ ςε κείμενα του Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ 

1. Συλλογι πλθροφοριών. Ο προςδιοριςμόσ των γεγονότων, των διακζςιμων επιλογϊν και τθσ χρονικισ 

ςτιγμισ που κα τεκεί το ηιτθμα δθμόςια είναι ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ. 

2. Εκπαίδευςθ. Θ διαδικαςία δθμιουργίασ ετοιμόλογων θγετϊν που είναι γνϊςτεσ των κεμάτων. 

Απευκφνεται ςτθν κοινότθτα με όλα τα μζςα διάδοςθσ με ςκοπό να ενθμερϊςει για τα πραγματικά 

ηθτιματα και τισ ςυνζπειεσ μιασ άδικθσ κατάςταςθσ. 

3. Προςωπικι δζςμευςθ. Σθμαίνει να ελζγξει κανείσ τθν εςωτερικι κι εξωτερικι εμπλοκι του ςτθ μθ 

βίαιθ εκςτρατεία και να προετοιμαςτεί για βραχυπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ δράςθ. 

4. Διαπραγμάτευςθ. Είναι θ τζχνθ του να ςυγκλίνουν οι απόψεισ δυο πλευρϊν, ϊςτε να φτάςουν ςε μια 

δίκαιθ ςφνκεςθ ι να διευκρινίςουν τα άλυτα κζματα, οπότε θ ςφγκρουςθ παίρνει επίςθμο χαρακτιρα. 

5. Άμεςθ δράςθ. Ρραγματοποιείται όταν οι διαπραγματεφςεισ ζχουν διακοπεί ι ζχουν αποτφχει να 

παραγάγουν μια δίκαιθ απάντθςθ ςτα επίμαχα κζματα. 

6. Συμφιλίωςθ. Το απαραίτθτο κλείςιμο τθσ εκςτρατείασ, όπου ςφμμαχοι κι αντίπαλοι γιορτάηουν τθ νίκθ 

και παίρνουν κοινζσ πρωτοβουλίεσ για να επιτευχκεί θ αλλαγι. 
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ΡΙ ΑΡΧΕ ΣΘ ΞΘ-ΒΙΑ 
Από το βιβλίο Stride Toward Freedom του Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ 

1. Θ βία είναι τρόποσ ηωισ για ανκρϊπουσ με κάρροσ 

2. Θ Αγαπθμζνθ Κοινότθτα είναι το πλαίςιο εργαςίασ για το μζλλον 

3. Να αντιτίκεςαι ςτισ δυνάμεισ του κακοφ, όχι ςτα πρόςωπα που 

κάνουν κακό 

4. Να δζχεςαι να υποφζρεισ χωρίσ να ηθτάσ εκδίκθςθ, για χάρθ του 

ςκοποφ που επιδιϊκεισ 

5. Να αποφεφγεισ, όχι μόνο τθν εξωτερικι φυςικι βία, αλλά και τθν 

εςωτερικι βία του πνεφματοσ 

6. Το Σφμπαν είναι με το μζροσ τθσ Δικαιοςφνθσ 

 

 

 

ΣΑ ΒΘΞΑΣΑ ΣΘ ΞΘ ΒΙΑΙΘ ΕΜΣΡΑΣΕΙΑ 
Από το King Center, βαςιςμζνεσ ςε κείμενα του Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ 

1. Συλλογι πλθροφοριϊν 

2. Εκπαίδευςθ 

3. Ρροςωπικι δζςμευςθ 

4. Διαπραγμάτευςθ 

5. Άμεςθ δράςθ 

6. Συμφιλίωςθ 
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ΣΑ 6 ΕΠΙΧΕΙΡΘΞΑΣΑ ΤΠΕΡ ΣΡΤ ΞΘ ΒΙΑΙΡΤ ΑΓΩΟΑ, MLK 

Από το βιβλίο «Αγϊνασ για τθν ελευκερία» (Stride Toward Freedom), 1958 

 

1. Θ μθ βίαιθ αντίςταςθ δεν είναι για δειλοφσ. Δεν είναι μια ιςυχθ, πακθτικι 

αποδοχι του κακοφ. Είμαςτε πακθτικοί και μθ βίαιοι ςωματικά, αλλά πολφ 

ενεργοί  πνευματικά, αναηθτϊντασ πάντα τρόπουσ να πείςει τον αντίπαλο για τα 

πλεονεκτιματα του δρόμου τθσ αγάπθσ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ειρινθσ. 

2. Ο ςτόχοσ δεν είναι να νικιςεισ και να ταπεινϊςεισ τον αντίπαλο, αλλά να τον 

πάρεισ με το μζροσ ςου, βοθκϊντασ τον να κατανοιςει νζουσ τρόπουσ 

ςυνεργαςίασ κι ενότθτασ. 

3. Ο μθ βίαιοσ αγωνιςτισ επιτίκεται ςτισ δυνάμεισ του κακοφ, όχι ςτουσ 

ανκρϊπουσ που εμπλζκονται ςτθν αδικία. Ππωσ είπε ο ΜΛΚ ςτο Μοντγκόμερι: 

«Καταδιϊκουμε τθν αδικία, όχι λευκοφσ που μπορεί να είναι άδικοι». 

4. Ο μθ βίαιοσ αγωνιςτισ δζχεται όςα υποφζρει χωρίσ να αποηθτά εκδίκθςθ. 

Δζχεται τθ βία, αλλά ποτζ δεν τθν αςκεί. Ο Γκάντι είπε: 

«Ποταμοί αίματοσ μπορεί να χρειαςτοφν για να κερδίςουμε τθν ελευκερία μασ, 

αλλά πρζπει να είναι το δικό μασ αίμα». 

Ο Γκάντι κι ο Κινγκ είχαν αντιλθφκεί ότι τα βάςανα των ακτιβιςτϊν ζχουν τθ 

μυςτθριϊδθ δφναμθ να μεταπείκουν αντιπάλουσ οι οποίοι διαφορετικά δε κα 

δζχονταν να ακοφςουν. 

5. Στθ μθ βίαιθ αντίςταςθ, μακαίνει κανείσ να αποφεφγει τθ φυςικι βία και να 

αγαπά τον αντίπαλο με ανιδιοτελι αγάπθ, Αυτι θ αγάπθ δεν προςδοκά κάποια 

ανταπόδοςθ. Είναι ο Θεόσ που ρζει ςτθν ανκρϊπινθ καρδιά. Είναι θ Αχίμςα. 

«τθ ηωι, είναι ανάγκθ να ζχει κανείσ αρκετι λογικι και θκικι για να διακόψει 

τθν αλυςίδα του μίςουσ». 

6. Θ μθ βίαιθ αντίςταςθ βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι το Σφμπαν είναι δίκαιο. 

Υπάρχει ο Θεόσ -ι μια δθμιουργικι δφναμθ- που μασ ωκεί διαρκϊσ προσ τθ 

ςυμπαντικι αγάπθ και πλθρότθτα. Συνεπϊσ, όλθ θ δουλειά μασ για τθ 

δικαιοςφνθ κα αποδϊςει καρποφσ, τουσ καρποφσ τθσ αγάπθσ, τθσ ειρινθσ και 

τθσ δικαιοςφνθσ για όλα τα όντα, παντοφ.  
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ΡΙ ΑΡΧΕ ΣΡΤ ΓΜΑΟΣΙ ΓΙΑ ΠΡΡΩΠΙΜΘ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΑΝΝΑΓΘ 

1. Προςωπικι αλλαγι 

«Ρρζπει να γίνεισ θ αλλαγι που κζλεισ να δεισ ςτον κόςμο» 

«Ωσ ανκρϊπινα όντα, το μεγαλείο μασ ζγκειται, όχι τόςο ςτθν ικανότθτά μασ να 

αναμορφϊςουμε τον κόςμο (αυτόσ είναι ζνασ μφκοσ τθσ ατομικισ εποχισ), όςο ςτο 

να αναμορφϊνουμε τουσ εαυτοφσ» 

2. Ζλεγχοσ 

«Κανείσ δε μπορεί  να με βλάψει χωρίσ τθν άδειά μου» 

«Το τι νιϊκεισ και το πϊσ αντιδράσ ςε κάτι εξαρτάται πάντα από ςζνα. Μπορείσ να 

επιλζξεισ τισ ςκζψεισ, τισ αντιδράςεισ και τα ςυναιςκιματά ςου ςχεδόν ςτα πάντα. 

Κανείσ εκτόσ από ςζνα δε μπορεί να ελζγξει το πϊσ νιϊκεισ» 

3.  υγχϊρεςθ 

«Ο αδφναμοσ δε μπορεί να ςυγχωριςει. Θ ςυγχϊρεςθ είναι γνϊριςμα των 

δυνατϊν» 

«Το «οφκαλμόσ αντί οφκαλμοφ» κα δθμιουργοφςε ζναν κόςμο τυφλϊν» 

«Το να πολεμάσ το κακό με κακό δεν βοθκά κανζναν. Πταν δε ςυγχωρείσ, αφινεισ 

το παρελκόν και κάποιον άλλον να ελζγχει πϊσ νιϊκεισ. Πταν ςυγχωρείσ 

απελευκερϊνεςαι από αυτά τα δεςμά και μπορείσ να ςυγκεντρωκείσ ολοκλθρωτικά 

ςτον επόμενο ςτόχο ςου» 

4.  Δράςθ 

«Ζνα γραμμάριο πράξθσ αξίηει περιςςότερο από τόνουσ διδαςκαλίασ» 

«Χωρίσ δράςθ λίγα μποροφν να γίνουν. Το διάβαςμα μπορεί να δϊςει γνϊςθ. Πμωσ 

πρζπει να δράςεισ για να μεταφράςεισ τθ γνϊςθ ςε αποτελζςματα και κατανόθςθ» 

5.  Ξείνε ςτο Παρόν 

«Δε κζλω να προβλζπω το μζλλον. Με ενδιαφζρει να φροντίςω το παρόν. Ο Θεόσ 

δε μου ζχει δϊςει εξουςία πάν ςτο Μζλλον» 

«Ο καλφτεροσ τρόποσ για να ξεπεράςεισ τθν εςωτερικι αντίςταςθ, που ςυχνά ςε 

εμποδίηει να δράςεισ, είναι να ηεισ όςο το δυνατό περιςςότερο ςτο παρόν και να 

ζχεισ αποδοχι» 

«Πταν ηεισ ςτο παρόν δεν ανθςυχείσ για το παρελκόν ι το μζλλον, τα οποία δε 

μπορείσ να αλλάξεισ οφτωσ ι άλλωσ. Ζτςι, θ αντίςταςθ ςτθ δράςθ –θ οποία 

προζρχεται από τθν προβολι αρνθτικϊν μελλοντικϊν ςυνεπειϊν ι από αποτυχίεσ 

του παρελκόντοσ– χάνει τθ δφναμι τθσ, και γίνεται ευκολότερο να δράςεισ και να 

μζνεισ ςυγκεντρωμζνοσ ςτθ ςτιγμι ϊςτε να αποδίδεισ καλφτερα» 
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6. Ρ κακζνασ είναι άνκρωποσ 

«Είμαι ζνασ άνκρωποσ που κάνει λάκθ, όπωσ και όλοι οι άλλοι. Πμωσ, είμαι αρκετά 

ταπεινόσ ϊςτε να ομολογιςω τα λάκθ μου και να ανακεωριςω τισ απόψεισ μου» 

«Δεν είναι ςοφό να είναι κανείσ ςίγουροσ τθ ςοφία του. Είναι υγιζσ να κυμάται ότι ο 

δυνατότεροσ μπορεί να εξαςκενίςει κι ο ςοφότεροσ μπορεί να ςφάλλει» 

7. Επιμονι 

«Ρρϊτα ςε αγνοοφν, ζπειτα γελάνε μαηί ςου, ζπειτα ςε πολεμοφν, ζπειτα νικάσ» 

«Να είςαι επίμονοσ. Με το χρόνο θ αντίςταςθ γφρω ςου κα εξαςκενίςει» 

«Βρεσ τι ςου αρζςει πραγματικά να κάνεισ. Τότε κα βρεισ το εςωτερικό κίνθτρο για 

να ςυνεχίςεισ» 

8. Δεσ το καλό ςτουσ ανκρϊπουσ 

«Κοιτάηω μόνο τισ καλζσ ποιότθτεσ των ανκρϊπων. Μιασ και δεν είμαι αλάνκαςτοσ 

ο ίδιοσ, δεν είμαι κατάλλθλοσ να εξετάηω τα ςφάλματα των άλλων» 

«Υποκζτω ότι ςτο παρελκόν θ αρχθγία είχε να κάνει με τθ μυϊκι δφναμθ, όμωσ 

ςιμερα ζχει να κάνει με τθν ικανότθτα να τα βγάηεισ πζρα με τουσ ανκρϊπουσ» 

«Υπάρχουν πάντα κετικά κι αρνθτικά ςτοιχεία ςτουσ ανκρϊπουσ. Πμωσ, μπορείσ να 

επιλζξεισ ςε ποια να επικεντρωκείσ. Αν κζλεισ βελτίωςθ, τότε θ επικζντρωςθ ςτα 

καλά των ανκρϊπων είναι μία χριςιμθ επιλογι. Κάνει τθ ηωι πιο εφκολθ και οι 

ςχζςεισ γίνονται πιο ευχάριςτεσ και κετικζσ» 

«Είναι ευκολότερο να παρακινείσ τον εαυτό ςου να βοθκά τουσ ςυνανκρϊπουσ ςου 

και να τουσ δίνει αξία. Ζτςι, όχι μόνο θ ηωι γίνεται καλφτερθ, αλλά ςιγά-ςιγά τείνεισ 

να πάρεισ πίςω αυτό που δίνεισ. Και τα άτομα που βοθκάσ αποκτοφν τθν τάςθ να 

βοθκοφν άλλουσ ανκρϊπουσ. Ζτςι δθμιουργείται μία ανοδικι ςπείρα κετικισ 

αλλαγισ μου μεγαλϊνει και ιςχυροποιείται» 

9. Οα ζχεισ εςωτερικι ςυνοχι, να είςαι αυκεντικόσ, να είςαι ο εαυτόσ ςου 

«Ευτυχία είναι όταν αυτά που ςκζφτεςαι, λεσ και κάνεισ, είναι ςε αρμονία» 

«Ράντα να επιδιϊκεισ τθν πλιρθ αρμονία  ςκζψθσ, λζξεων και πράξθσ. Ράντα να 

προςπακείσ να εξαγνίςεισ τισ ςκζψεισ ςου κι όλα κα πάνε καλά» 

10. Εξζλιξθ 

«Θ ςυνεχισ εξζλιξθ είναι νόμοσ τθσ ηωισ. Εκείνοσ που προςπακεί να διατθρεί τα 

δόγματά του για να φανεί ςυνεπισ με τον εαυτό του, οδθγείται ςε λανκαςμζνεσ 

κζςεισ»  
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ΡΙ ΑΡΧΕ ΣΡΤ ΓΜΑΟΣΙ ΓΙΑ ΠΡΡΩΠΙΜΘ ΜΑΙ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΑΝΝΑΓΘ 

1. Προςωπικι αλλαγι 

«Ρρζπει να γίνεισ θ αλλαγι που κζλεισ να δεισ ςτον κόςμο» 

2. Ζλεγχοσ 

«Κανείσ δε μπορεί  να με βλάψει χωρίσ τθν άδειά μου» 

3.  υγχϊρεςθ 

«Ο αδφναμοσ δε μπορεί να ςυγχωριςει. Θ ςυγχϊρεςθ είναι γνϊριςμα των 

δυνατϊν» 

«Το «οφκαλμόσ αντί οφκαλμοφ» κα δθμιουργοφςε ζναν κόςμο τυφλϊν» 

4.  Δράςθ 

«Ζνα γραμμάριο πράξθσ αξίηει περιςςότερο από τόνουσ διδαςκαλίασ» 

5.  Ξείνε ςτο Παρόν 

«Δε κζλω να προβλζπω το μζλλον. Με ενδιαφζρει να φροντίςω το παρόν. Ο Θεόσ 

δε μου ζχει δϊςει εξουςία πάν ςτο Μζλλον» 

6. Ρ κακζνασ είναι άνκρωποσ 

«Είμαι ζνασ άνκρωποσ που κάνει λάκθ, όπωσ και όλοι οι άλλοι. Πμωσ, είμαι αρκετά 

ταπεινόσ ϊςτε να ομολογιςω τα λάκθ μου και να ανακεωριςω τισ απόψεισ μου» 

«Δεν είναι ςοφό να είναι κανείσ ςίγουροσ τθ ςοφία του. Είναι υγιζσ να κυμάται ότι ο 

δυνατότεροσ μπορεί να εξαςκενίςει κι ο ςοφότεροσ μπορεί να ςφάλλει» 

7. Επιμονι 

«Ρρϊτα ςε αγνοοφν, ζπειτα γελάνε μαηί ςου, ζπειτα ςε πολεμοφν, ζπειτα νικάσ» 

8. Δεσ το καλό ςτουσ ανκρϊπουσ 

«Κοιτάηω μόνο τισ καλζσ ποιότθτεσ των ανκρϊπων. Μιασ και δεν είμαι αλάνκαςτοσ 

ο ίδιοσ, δεν είμαι κατάλλθλοσ να εξετάηω τα ςφάλματα των άλλων» 

9. Οα ζχεισ εςωτερικι ςυνοχι, να είςαι αυκεντικόσ, να είςαι ο εαυτόσ ςου 

«Ευτυχία είναι όταν αυτά που ςκζφτεςαι, λεσ και κάνεισ, είναι ςε αρμονία» 

«Ράντα να επιδιϊκεισ τθν πλιρθ αρμονία  ςκζψθσ, λζξεων και πράξθσ. Ράντα να 

προςπακείσ να εξαγνίςεισ τισ ςκζψεισ ςου κι όλα κα πάνε καλά» 

10. Εξζλιξθ 

«Θ ςυνεχισ εξζλιξθ είναι νόμοσ τθσ ηωισ. Εκείνοσ που προςπακεί να διατθρεί τα 

δόγματά του για να φανεί ςυνεπισ με τον εαυτό του, οδθγείται ςε λανκαςμζνεσ 

κζςεισ» 
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198 ΞΕΘΡΔΡΙ ΞΘ ΒΙΑΙΘ ΔΡΑΘ 
Κδρυμα Άλμπερτ Αϊνςτάιν www.aeinstein.org 

Gene Sharp, από το βιβλίο Από τθ Δικτατορία ςτθ Δθμοκρατία

ΞΕΘΡΔΡΙ ΞΘ ΒΙΑΙΘ ΔΙΑΞΑΡΣΤΡΙΑ ΜΑΙ ΔΙΕΜΔΙΜΘΘ 
Επίςθμεσ Δθλϊςεισ 

1. Δθμόςιεσ ομιλίεσ 
2. Επιςτολζσ εναντίωςθσ ι υποςτιριξθσ 
3. Δθλϊςεισ οργανιςμϊν και ιδρυμάτων 
4. Υπογεγραμμζνεσ δθμόςιεσ δθλϊςεισ 
5. Καταγγελίεσ και δθλϊςεισ πρόκεςθσ 
6. Ομαδικζσ ι μαηικζσ ςυλλογζσ υπογραφϊν 

Επικοινωνία με το Ευρφ Μοινό 
7. Συνκιματα, γελοιογραφίεσ και ςφμβολα 
8. Ρανό, αφίςεσ, αναρτιςεισ γενικότερα 
9. Ενθμερωτικά ζντυπα, φυλλάδια και βιβλία 
10. Εφθμερίδεσ και περιοδικά 
11. Θχθτικά μθνφματα, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ 
12. Μθνφματα αναρτθμζνα ςε αεροπλάνο ι ορατά από ψθλά 

Ρμαδικι Εκπροςϊπθςθ 
13. Αντιπροςωπείεσ 
14. Ειρωνικζσ βραβεφςεισ 
15. Ομαδικι πίεςθ 
16. Ρικετοφορία 
17. Εικονικζσ (προςποιθτζσ) εκλογζσ 

υμβολικζσ Δθμόςιεσ Ενζργειεσ 
18. Σθμαίεσ, ςυμβολικά χρϊματα 
19. Σφμβολα ςτα ροφχα 
20. Ρροςευχι και λατρευτικζσ εκδθλϊςεισ 
21. Διανομι ςυμβολικϊν αντικειμζνων 
22. Γδφςιμο ωσ διαμαρτυρία 
23. Καταςτροφι προςωπικισ (μασ) περιουςίασ 
24. Συμβολικόσ φωτιςμόσ 
25. Ρροβολι πορτρζτων προςωπικοτιτων 
26. Ηωγραφικι 
27. Νζα ςφμβολα και ονόματα 
28. Συμβολικοί ιχοι 
29. Συμβολικι ανακατάλθψθ 
30. Αγενείσ χειρονομίεσ 

Πίεςθ ςε υγκεκριμζνα Άτομα 
31. «Στοίχειωμα» επιςιμων 
32. Γελοιοποίθςθ επιςιμων 
33. Αδερφοποίθςθ 
34. Ολονυκτίεσ 

Θζατρο και Ξουςικι 
35. Χιουμοριςτικά ςκετσ και φάρςεσ 
36. Θεατρικζσ και μουςικζσ παραςτάςεισ 
37. Τραγοφδι 

Πομπζσ 
38. Ρορείεσ 
39. Ραρελάςεισ 
40. Θρθςκευτικζσ πομπζσ 
41. Ρροςκυνιματα 
42. Μθχανοκίνθτεσ πομπζσ 

Σιμζσ ςτουσ Οεκροφσ 
43. Ρολιτικό πζνκοσ 
44. Εικονικζσ κθδείεσ 
45. Κθδείεσ-διαδθλϊςεισ 
46. Απόδοςθ τιμϊν ςε χϊρουσ ταφισ 

Δθμόςιεσ υνελεφςεισ 
47. Συλλαλθτιρια διαμαρτυρίασ ι υποςτιριξθσ 
48. Συγκεντρϊςεισ διαμαρτυρίασ 
49. Συγκαλυμμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ διαμαρτυρίασ 
50. Φοιτθτικζσ ςυνελεφςεισ 

Αποχϊρθςθ και Αποποίθςθ 
51. Αποχϊρθςθ 
52. Σιωπι 
53. Αποποίθςθ/ επιςτροφι τιμϊν/ τίτλων/ βραβείων 
54. Άρνθςθ, εγκατάλειψθ 

ΞΕΘΡΔΡΙ ΑΡΟΘΘ ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΤΟΕΡΓΑΙΑ 
Εξοςτρακιςμόσ Ατόμων 

55. Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ 
56. Επιλεκτικόσ κοινωνικόσ αποκλειςμόσ 
57. Άρνθςθ ςεξουαλικισ πράξθσ (τφπου Λυςιςτράτουσ) 
58. Αφοριςμόσ 
59. Απαγορεφςεισ 

Άρνθςθ υμμετοχισ ςε Μοινωνικά Δρϊμενα, Ζκιμα, Θεςμοφσ 
60. Ματαίωςθ κοινωνικϊν ι ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων 
61. Μποϊκοτάη κοινωνικϊν εκδθλϊςεων 
62. Φοιτθτικι απεργία 
63. Κοινωνικι ανυπακοι 
64. Αποχϊρθςθ από κοινωνικοφσ κεςμοφσ 

Απομάκρυνςθ από το Μοινωνικό φςτθμα 
65. Κατ’ οίκον περιοριςμόσ (αυτοβοφλωσ) 
66. Ρλιρθσ προςωπικι άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ 
67. Αποχϊρθςθ εργαηομζνων 
68. Χριςθ αςφλου 
69. Συλλογικι απουςία 
70. Μετανάςτευςθ ωσ διαμαρτυρία (hijrat) 

 

ΞΕΘΡΔΡΙ ΑΡΟΘΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΤΟΕΡΓΑΙΑ: 
1. ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΞΠΡΛΜΡΣΑΗ 
Δράςθ Ματαναλωτϊν 

71. Καταναλωτικό μποϊκοτάη 
72. Άρνθςθ κατανάλωςθσ ςυγκεκριμζνων προϊόντων 
73. Ρολιτικι λιτότθτασ 
74. Ραρακράτθςθ ενοικίου 
75. Άρνθςθ ενοικίαςθσ 
76. Εκνικό καταναλωτικό μποϊκοτάη 
77. Διεκνζσ καταναλωτικό μποϊκοτάη 

Δράςθ Εργατϊν και Παραγωγϊν 
78. Μποϊκοτάη εργατϊν 
79. Μποϊκοτάη παραγωγϊν 

Δράςθ Ξεςαηόντων 
80. Μποϊκοτάη προμθκευτϊν και διαχειριςτϊν 

Δράςθ Ιδιοκτθτϊν και Διοικθτικϊν τελεχϊν 
81. Μποϊκοτάη εμπόρων 
82. Άρνθςθ ενοικίαςθσ ι πϊλθςθσ περιουςίασ 
83. Κλείςιμο επιχείρθςθσ (προςωρινό) 
84. Άρνθςθ βιομθχανικισ βοικειασ 
85. Γενικι απεργία εμπόρων 

Δράςθ Ματόχων Ρικονομικϊν Πόρων 
86. Ανάλθψθ τραπεηικϊν κατακζςεων 
87. Άρνθςθ πλθρωμισ αμοιβϊν, οφειλϊν και φόρων 
88. Άρνθςθ πλθρωμισ χρεϊν ι τόκων 
89. Άρνθςθ παροχισ χρθματοδότθςθσ και πίςτωςθσ 
90. Άρνθςθ καταβολισ φόρου ειςοδιματοσ 
91. Άρνθςθ αποδοχισ χρθμάτων από το κράτοσ 

Δράςθ από Μυβερνιςεισ 
92. Εγχϊριο εμπάργκο 
93. Μαφρθ λίςτα εμπόρων 
94. Εμπάργκο ειςαγωγϊν 
95. Εμπάργκο εξαγωγϊν 
96. Εμπάργκο διεκνοφσ εμπορίου 

 

ΣΡΡΠΡΙ ΑΡΟΘΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΤΟΕΡΓΑΙΑ: 
2. ΑΠΕΡΓΙΑ 
υμβολικζσ Απεργίεσ 

97. Απεργία διαμαρτυρίασ 
98. Σφντομθ αποχι (αςτραπιαία απεργία) 

Γεωργικζσ Απεργίεσ 
99. Απεργία αγροτϊν 
100. Απεργία εργαηομζνων ςτθ γεωργία-κτθνοτροφία 
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Απεργίεσ Ειδικϊν Ρμάδων 
101. Άρνθςθ υποχρεωτικισ εργαςίασ 
102. Απεργία κρατουμζνων 
103. Απεργία τεχνιτϊν 
104. Απεργία επαγγελματιϊν 

Μοινζσ Βιομθχανικζσ Απεργίεσ 
105. Απεργία ςε εγκατάςταςθ 
106. Απεργία βιομθχανίασ 
107. Απεργία ςυμπαράςταςθσ 

τοχευμζνεσ Απεργίεσ 
108. Λεπτομερισ απεργία 
109. Απεργία διαρκείασ 
110. Εργαςία με μειωμζνο ρυκμό 
111. Λευκι απεργία 
112. Διλωςθ αςκενείασ (ψευδισ) 
113. Ραραίτθςθ 
114. Ρεριοριςμζνθ απεργία 
115. Επιλεκτικι απεργία 

 Δια-βιομθχανικζσ Απεργίεσ 
116. Γενικευμζνθ απεργία 
117. Γενικι απεργία 

υνδυαςμόσ Απεργιϊν με Ρικονομικό Αποκλειςμό 
118. Γενικι απεργία με κλείςιμο ςχολείων, κεςμϊν κλπ (hartal) 
119. «Κλείςιμο» τθσ οικονομίασ 

 

ΞΕΘΡΔΡΙ ΑΡΟΘΘ ΠΡΝΙΣΙΜΘ ΤΟΕΡΓΑΙΑ 
Απόρριψθ Εξουςίασ 

120. Αναςτολι ι ανάκλθςθ υπακοισ 
121. Άρνθςθ δθμόςιασ υποςτιριξθσ 
122. Λογοτεχνία και ομιλίεσ που υπζρ τθσ αντίςταςθσ 

Άρνθςθ υνεργαςίασ Πολιτϊν με τθν Μυβζρνθςθ 
123. Μποϊκοτάη νομοκετικϊν ςωμάτων 
124. Μποϊκοτάη των εκλογϊν (εκλογικι απεργία) 
125. Μποϊκοτάη απαςχόλθςθσ και κζςεων ςτθν Κυβζρνθςθ 
126. Μποϊκοτάη κρατικϊν οργανιςμϊν, υπθρεςιϊν, φορζων 
127. Αποχϊρθςθ από κρατικά εκπαιδευτικά ιδρφματα 
128. Μποϊκοτάη οργανιςμϊν που ςτθρίηονται από το κράτοσ 
129. Άρνθςθ βοικειασ ςε όργανα επιβολισ του νόμου 
130. Αφαίρεςθ διακριτικϊν ςθμάτων, πινακίδων (δικϊν μασ) 
131. Άρνθςθ αποδοχισ εξουςιοδοτθμζνων υπαλλιλων 
132. Άρνθςθ διάλυςθσ υπαρχόντων κεςμϊν 

Εναλλακτικζσ Επιλογζσ Ανυπακοισ για τον Πολίτθ 
133. Απρόκυμθ και αργι ςυμμόρφωςθ με το νόμο 
134. Ανυπακοι όταν δεν υπάρχει άμεςθ εποπτεία 
135. Ομαδικι ανυπακοι 
136. Συγκεκαλυμμζνθ ανυπακοι 
137. Άρνθςθ διάλυςθσ ςυνάκροιςθσ ι ςυνζλευςθσ 
138. Κακιςτικι διαμαρτυρία 
139. Άρνθςθ ςτράτευςθσ και απζλαςθσ 
140. Κρφψιμο, δραπζτευςθ και πλαςτζσ ταυτότθτεσ 
141. Ρολιτικι ανυπακοι ςε ακζμιτουσ νόμουσ 

Δράςθ από Μυβερνθτικό Προςωπικό 
142. Επιλεκτικι άρνθςθ βοικειασ από κρατικοφσ υπαλλιλουσ 
143. Μπλοκάριςμα ροισ εντολϊν και πλθροφοριϊν 
144. Κωλυςιεργία και παρεμπόδιςθ 
145. Γενικι άρνθςθ ςυνεργαςίασ τθσ διοίκθςθσ 
146. Άρνθςθ ςυνεργαςίασ του δικαςτικοφ ςϊματοσ 
147. Σκόπιμθ αναποτελεςματικότθτα και επιλεκτικι  άρνθςθ 

ςυνεργαςίασ από τα όργανα επιβολισ του νόμου 
148. Στάςθ, εξζγερςθ 

Εγχϊρια Μυβερνθτικι Δράςθ 
149. Θμι-νόμιμεσ υπεκφυγζσ και κακυςτεριςεισ 
150. Άρνθςθ ςυνεργαςίασ από μζλθ τθσ κυβζρνθςθσ 

Διεκνισ Μυβερνθτικι Δράςθ 
151. Αλλαγζσ διπλωματικϊν ι άλλων εκπροςϊπων 
152. Κακυςτζρθςθ και ακφρωςθ διπλωματικϊν γεγονότων 
153. Άρνθςθ διπλωματικισ αναγνϊριςθσ 

154. Διακοπι διπλωματικϊν ςχζςεων 
155. Αποχϊρθςθ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 
156. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ 
157. Εκδίωξθ από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

 

ΞΕΘΡΔΡΙ ΞΘ ΒΙΑΙΘ ΠΑΡΕΞΒΑΘ 
Ψυχολογικι Παρζμβαςθ 

158. Αυτοζκκεςθ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ 
159. Νθςτεία 

a) Νθςτεία για θκικι πίεςθ 
b) Απεργία πείνασ 
c) Σατυαγραχικι νθςτεία 

160. Αντίςτροφθ δίκθ 
161. Μθ βίαιθ παρενόχλθςθ 

Φυςικι Παρζμβαςθ 
162. Κακιςτικι διαμαρτυρία 
163. Πρκια διαμαρτυρία 
164. Διαμαρτυρία με οχιματα 
165. wade-in 
166. mill-in 
167. Μαηικι δθμόςια προςευχι 
168. Μθ βίαιεσ επεμβάςεισ 
169. Μθ βίαιεσ αεροπορικζσ επιδρομζσ 
170. Μθ βίαιθ ειςβολι 
171. Μθ βίαιθ παρζμβαςθ 
172. Μθ βίαιθ παρεμπόδιςθ 
173. Μθ βίαιθ κατάλθψθ 

Μοινωνικι Παρζμβαςθ 
174. Εγκακίδρυςθ νζων κοινωνικϊν προτφπων 
175. Υπερφόρτωςθ εγκαταςτάςεων 
176. stall-in 
177. speak-in 
178. Αντάρτικο Θζατρο 
179. Εναλλακτικοί κοινωνικοί κεςμοί 
180. Εναλλακτικό ςφςτθμα επικοινωνίασ 

Ρικονομικι Παρζμβαςθ 
181. Αντίςτροφθ απεργία (εκτζλεςθ απαγορευμζνθσ εργαςίασ) 
182. Λευκι απεργία 
183. Μθ βίαιθ κατάλθψθ γθσ 
184. Αψιφιςθ περιοριςμϊν κίνθςθσ 
185. Τφπωμα χριματοσ με πολιτικά κίνθτρα 
186. Αποκλειςτικι αγορά 
187. Κατάςχεςθ κεφαλαίων 
188. Ρϊλθςθ ςε πολφ χαμθλζσ τιμζσ για ανταγωνιςμό ςτο 

κακεςτϊσ (ντάμπινγκ) 
189. Επιλεκτικι οικονομικι ςτιριξθ επιχειριςεων 
190. Εναλλακτικζσ αγορζσ 
191. Εναλλακτικά ςυςτιματα μεταφοράσ 
192. Εναλλακτικοί οικονομικοί κεςμοί 

Πολιτικι Παρζμβαςθ 
193. Υπερφόρτωςθ των διοικθτικϊν ςυςτθμάτων 
194. Αποκάλυψθ ταυτότθτοσ μυςτικϊν πρακτόρων 
195. Επιδίωξθ φυλάκιςθσ 
196. Ρολιτικι ανυπακοι ςε "ουδζτερουσ" νόμουσ 
197. Εργαςία χωρίσ ςυνεργαςία 
198. Διπλι εξουςία και παράλλθλθ κυβζρνθςθ (αυτονόμθςθ) 

 

Πάρα πολφ ςυχνά, οι άνκρωποι που μάχονται για τα δθμοκρατικά 
δικαιϊματα και τθ δικαιοςφνθ δεν είναι ενιμεροι για το εφροσ 
των μεκόδων μθ βίαιθσ δράςθσ που είναι διακζςιμεσ. Ρρκι 
ςτρατθγικι, προςοχι ςτθ δυναμικι του μθ βίαιου αγϊνα και 
προςεκτικι επιλογι μεκόδων μποροφν να αυξιςουν τισ 
πικανότθτεσ επιτυχίασ μιασ ομάδασ. 

Ρ Gene Sharp ερεφνθςε και ςυγκζντρωςε τισ 198 μεκόδουσ κι 
ζδωςε μια πλοφςια ςυλλογι ιςτορικϊν παραδειγμάτων ςτο ζργο 
του Οι πολιτικζσ τθσ Μθ Βίαιθσ Δράςθσ (3 τόμοι). Βοςτϊνθ: Porter 
Sargent, 1973. 
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O δεκάλογοσ κατά τθσ ςωματικισ τιμωρίασ ςτα παιδιά 

1. Σα παιδιά, όπωσ και οι μεγάλοι, ζχουν δικαίωμα ςτθν προςταςία από κάκε 

μορφι βίασ. Θ ςωματικι τιμωρία είναι μια μορφι βίασ.  

2. Σο ξφλο, το χαςτοφκι, το τράβθγμα αυτιοφ και γενικά θ επιβολι ςωματικοφ 

πόνου ςτο παιδί είναι μορφζσ ςωματικισ τιμωρίασ και πλζον δεν 

επιτρζπονται από το νόμο (Ο.3500/06, άρκρο 4).  

3. Μανζνα πρόςωπο που ζχει ςτθν ευκφνθ του ζνα παιδί δεν ζχει δικαίωμα 

να του επιβάλλει ςωματικι τιμωρία. 

4. Ρι γονείσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ των παιδιϊν τουσ και 

οφείλουν να τα μεγαλϊνουν χωρίσ να χρθςιμοποιοφν βία ςε βάροσ τουσ 

και να προςβάλλουν τθν αξιοπρζπειά τουσ.  

5. Θ ςωματικι τιμωρία κίγει τθν προςωπικότθτα του παιδιοφ.  

6. Θ ςωματικι τιμωρία δεν είναι αποτελεςματικό μζςο διαπαιδαγϊγθςθσ.  

7. Ζνα παιδί που μεγαλϊνει με ξφλο, μακαίνει να λφνει τα προβλιματά του 

με βίαιο τρόπο και είναι πικανό να αςκιςει βία ςε άλλουσ αργότερα.  

8. Θ ςωματικι τιμωρία μπορεί να οδθγιςει ςε ςοβαρζσ μορφζσ 

κακοποίθςθσ.  

9. διάλογοσ και θ μθ βίαιθ διαπαιδαγϊγθςθ είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να 

μακαίνει ζνα παιδί τουσ κανόνεσ και τα όρια που χρειάηεται ςτθ ηωι του.  

10. Είναι ςτο χζρι μασ να βγάλουμε το ξφλο και τθ βία από τθ ηωι των 

παιδιϊν! 

www.somatikitimoria.gr



 

20 
 

Ξθ βίαιθ επικοινωνία 
Marshall B. Rosenberg 

ΔΙΑΣΤΠΩΘ ςε 1ο ενικό ΠΕΡΙΕΧΡΞΕΟΡ 

Α ΦΑΘ 

1. ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ: 
...Πταν βλζπω ότι εςφ... 

...Πταν ακοφω να λεσ ότι... 

Διατυπϊνω τθν ςυγκεκριμζνθ παρατιρθςθ*. Χωρίσ να 

κρίνω, χωρίσ να ενοχοποιϊ, χωρίσ να ςχολιάηω, χωρίσ να 

ερμθνεφω, χωρίσ να χρωματίηω ςυναιςκθματικά τα 

λεγόμενά μου 

*αυτό που βλζπω, ακοφω, αυτό που κυμάμαι, αυτό που 

φαντάηομαι... 

2. ΤΟΑΙΘΘΞΑΣΑ*: 
...τότε αιςκάνομαι... νιϊκω... ςυγκινοφμαι... 

*κετικά ςυναιςκιματα (χαρά, ευτυχία, ηωντάνια) που 

ςυςχετίηονται με τθν εκπλιρωςθ των αναγκϊν ενόσ 

ανκρϊπου 

*αρνθτικά ςυναιςκιματα (κλίψθ, κυμό, ςτεναχϊρια, 

ηιλια) που ςχετίηονται με τθν μθ εκπλιρωςθ των 

αναγκϊν ενόσ ανκρϊπου 

Μοιράηομαι το ςυναίςκθμα, μοιράηομαι τθν ςυγκίνθςι 

μου. Μιλϊ ςε 1ο ενικό, χωρίσ να ενοχοποιϊ, χωρίσ 

υποκετικζσ αιτιολογιςεισ και αρκρϊνω αντί για τισ 

ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματά μου. 

3. ΑΟΑΓΜΕ: 
...επειδι χρειάηομαι... ζχω ανάγκθ... μου είναι 

ςθμαντικό… 

Εκφράηω τθν ανάγκθ που δεν ζχει εκπλθρωκεί ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ, ςτθν ςυγκεκριμζνθ πράξθ, 

ςτο ςυγκεκριμζνο ςυμβάν 

4. ΕΠΙΘΤΞΙΑ – ΠΑΡΑΜΝΘΘ: 
...κα ιςουν ζτοιμοσ... κα μποροφςεσ... κα επικυμοφςα... 

κα ςε παρακαλοφςα... επικυμϊ από ςζνα... κα 

μποροφςεσ να 

Εκφράηω κακαρά τον ςυγκεκριμζνθ τρόπο 

ςυμπεριφοράσ που κα επικυμοφςα να κάνει ο άλλοσ 

πράξθ ςε παρόμοια περίπτωςθ, τθ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ 

που κα επικυμοφςα να κάνει ςε παρόμοια περίπτωςθ. 

Ραρακαλϊ, ωσ παράκλθςθ/επικυμία, τόςο ςτον τόνο 

τθσ φωνισ όςο και ςτο περιεχόμενο. Πχι ωσ διαταγι, όχι 

ωσ απαίτθςθ, όχι ωσ παράπονο. Ο τρόποσ ζκφραςθσ δεν 

είναι προςτακτικόσ! 

Β ΦΑΘ 

1. ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ-ΤΠΡΘΕΘ: 
...Πταν βλζπεισ ότι εγϊ... 

...Πταν ακοφσ να λζω ότι... 

Υποκζτω ςε ποια ςυμπεριφορά μου αντιδρά ο άλλοσ. 

2. ΕΟΤΟΑΙΘΘΘ*: 
...τότε αιςκάνεςαι... 

...νιϊκεισ... 

...ςυγκινείςαι... 

ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΘΩ, ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΝΙΩΘΕΙ Ο 

ΑΛΛΟΣ 

3. ΑΟΑΓΜΕ-ΤΠΡΘΕΘ: 
Υποκζτω: ...χρειάηεςαι... ζχεισ ανάγκθ... ςου είναι 

ςθμαντικό 

Κάνω υπόκεςθ: για τθν ανάγκθ ςου που ςτισ τωρινζσ 

ςυνκικεσ δεν ζχει εκπλθρωκεί 

4. ΕΠΙΘΤΞΙΑ – ΠΑΡΑΜΝΘΘ: 
...και κα ικελεσ... 

...κα επικυμοφςεσ... 

Ονοματίηω μια ςυγκεκριμζνθ πράξθ, ζναν τρόπο 

ςυμπεριφοράσ που κα μποροφςε να ικανοποιιςει τθν 

ανεκπλιρωτθ ανάγκθ 
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Ξθ βίαιθ επικοινωνία 
Marshall B. Rosenberg 

Α ΦΑΘ: Μιλάει ο 1οσ ομιλθτισ ςε 1ο ενικό, ενϊ ο 2οσ ομιλθτισ βρίςκεται ςε ενεργι ακρόαςθ 

Β ΦΑΘ: Μιλάει ο 2οσ ομιλθτισ ςε 1ο ενικό, ενϊ ο 1οσ ομιλθτισ βρίςκεται ςε ενεργι ακρόαςθ 

ΒΘΞΑΣΑ 

1. Ραρατιρθςθ: Ονομάηω το ςυμβάν που ζφερε τθ ςφγκρουςθ 

2. Συναίςκθμα: Εκφράηω το ςυναίςκθμα 

3. Ανάγκθ: Λζω ποιά είναι θ ανάγκθ μου και 

4. Επικυμία – Ραράκλθςθ: Τί κα επικυμοφςα να κάνεισ (χωρίσ να ενοχοποιϊ και να κρίνω) 

 

ΔΙΑΣΤΠΩΘ ςε 1ο ενικό ΠΕΡΙΕΧΡΞΕΟΡ 

Α ΦΑΘ 

5. ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ: 

...Πταν βλζπω ότι εςφ... 

...Πταν ακοφω να λεσ ότι... 

Διατυπϊνω τθν ςυγκεκριμζνθ παρατιρθςθ*. Χωρίσ 

να κρίνω, χωρίσ να ενοχοποιϊ, χωρίσ να ςχολιάηω, 

χωρίσ να ερμθνεφω, χωρίσ να χρωματίηω 

ςυναιςκθματικά τα λεγόμενά μου 

*αυτό που βλζπω, ακοφω, αυτό που κυμάμαι, αυτό 

που φαντάηομαι... 

6. ΤΟΑΙΘΘΞΑΣΑ*: 

...τότε αιςκάνομαι... νιϊκω... ςυγκινοφμαι... 

*κετικά ςυναιςκιματα (χαρά, ευτυχία, ηωντάνια) 

που ςυςχετίηονται με τθν εκπλιρωςθ των αναγκϊν 

ενόσ ανκρϊπου 

*αρνθτικά ςυναιςκιματα (κλίψθ, κυμό, 

ςτεναχϊρια, ηιλια) που ςχετίηονται με τθν μθ 

εκπλιρωςθ των αναγκϊν ενόσ ανκρϊπου 

Μοιράηομαι το ςυναίςκθμα, μοιράηομαι τθν 

ςυγκίνθςι μου. Μιλϊ ςε 1ο ενικό, χωρίσ να 

ενοχοποιϊ, χωρίσ υποκετικζσ αιτιολογιςεισ και 

αρκρϊνω αντί για τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματά 

μου. 

7. ΑΟΑΓΜΕ: 

...επειδι χρειάηομαι... ζχω ανάγκθ... μου είναι 

ςθμαντικό… 

Εκφράηω τθν ανάγκθ που δεν ζχει εκπλθρωκεί ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ, ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

πράξθ, ςτο ςυγκεκριμζνο ςυμβάν 

8. ΕΠΙΘΤΞΙΑ – ΠΑΡΑΜΝΘΘ: 

...κα ιςουν ζτοιμοσ... κα μποροφςεσ... κα 

επικυμοφςα... κα ςε παρακαλοφςα... επικυμϊ από 

ςζνα... κα μποροφςεσ να 

Εκφράηω κακαρά τον ςυγκεκριμζνθ τρόπο 

ςυμπεριφοράσ που κα επικυμοφςα να κάνει ο άλλοσ 

πράξθ ςε παρόμοια περίπτωςθ, τθ ςυγκεκριμζνθ 

κίνθςθ που κα επικυμοφςα να κάνει ςε παρόμοια 

περίπτωςθ. Ραρακαλϊ, ωσ παράκλθςθ/επικυμία, 

τόςο ςτον τόνο τθσ φωνισ όςο και ςτο περιεχόμενο. 

Πχι ωσ διαταγι, όχι ωσ απαίτθςθ, όχι ωσ παράπονο. 

Ο τρόποσ ζκφραςθσ δεν είναι προςτακτικόσ! 
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Β ΦΑΘ 

5. ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ-ΤΠΡΘΕΘ: 
...Πταν βλζπεισ ότι εγϊ... 

...Πταν ακοφσ να λζω ότι... 

Υποκζτω ςε ποια ςυμπεριφορά μου αντιδρά ο 

άλλοσ. 

6. ΕΟΤΟΑΙΘΘΘ*: 
...τότε αιςκάνεςαι... 

...νιϊκεισ... 

...ςυγκινείςαι... 

ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΘΩ, ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΝΙΩΘΕΙ 

Ο ΑΛΛΟΣ 

7. ΑΟΑΓΜΕ-ΤΠΡΘΕΘ: 
Υποκζτω: ...χρειάηεςαι... ζχεισ ανάγκθ... ςου είναι 

ςθμαντικό 

Κάνω υπόκεςθ: για τθν ανάγκθ ςου που ςτισ 

τωρινζσ ςυνκικεσ δεν ζχει εκπλθρωκεί 

8. ΕΠΙΘΤΞΙΑ – ΠΑΡΑΜΝΘΘ: 
...και κα ικελεσ... 

...κα επικυμοφςεσ... 

Ονοματίηω μια ςυγκεκριμζνθ πράξθ, ζναν τρόπο 

ςυμπεριφοράσ που κα μποροφςε να ικανοποιιςει 

τθν ανεκπλιρωτθ ανάγκθ 

 

ΔΙΑΞΕΡΝΑΒΘΣΘ ΕΙΡHΟΘ 

Και οι δφο φάςεισ πραγματοποιοφνται με τθν υποςτιριξθ ενόσ μεςολαβθτι ειρινθσ που φροντίηει για τθν 

δίκαιθ επίλυςθ τθσ ςφγκρουςθσ. Πταν οι μακθτζσ μάκουνε να εφαρμόηουνε μόνοι τουσ τα τζςςερα 

βιματα, τότε θ παρουςία ενόσ μεςολαβθτι κρίνεται απαραίτθτθ μόνο αν το επικυμοφν οι δφο 

εμπλεκόμενοι ςτθ διαδικαςία. 

 


