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Διεθνής Οργανισμός του Ανθρωπιστικού Κινήματος

2 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Μη-βίας. Η ημέρα επιλέχτηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
για να τιμήσει τον Μαχάτμα Γκάντι που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1869 και υπήρξε στην εποχή του από τους 
πρωτεργάτες της μη-βίας. 

Εκατομμύρια άνθρωποι, σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή μέρα, 
διοργανώνουν εκδηλώσεις καλλιτεχνικές και αθλητικές, ομιλίες, σεμινάρια και κάθε είδους δράσεις γύρω από το θέμα 
της μη-βίας. Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης, το δίκτυο σχολείων για τη μη-βία, ενθαρρύνει και στηρίζει δράσεις 
μέσα στα σχολεία.

ΜΑ ΓΙΑΤΙ; Δεν είναι η βία μέσα στη φύση του ανθρώπου; Δεν είναι, ήταν  και θα είναι για πάντα βίαιη η κοινωνία μας; 
Δεν είναι μάταιο να πιστεύουμε σε ένα κόσμο όπου δεν θα υπάρχει βία;

Οι ανθρωπιστές όλου του κόσμου υψώνουμε τις φωνές μας και λέμε ότι η ζωή αναζητά την εξέλιξη! Λέμε ότι η καρδιά 
μας δεν ανέχεται άλλο τους πολέμους και τις τεράστιες συνέπειές τους, δεν ανέχεται την πείνα και την εξαθλίωση, δεν 
ανέχεται 8 στους 10 ανθρώπους να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν ανέχονται άλλο τη βία σε κάθε της 
μορφή. Δεν ανέχονται να μας επιβάλλεται ένας τρόπος ζωής που ποτέ δεν θελήσαμε. Απορρίπτουμε τη φυλετική, τη 
θρησκευτική, τη ψυχολογική και κάθε είδους βία και αναγνωρίζουμε όλο τον πλανήτη σαν μια μεγάλη οικογένεια.
Όλοι εμείς, που επιθυμούμε ένα κόσμο λαμπερό, απαλλαγμένο από τη βία είναι ανάγκη να μάθουμε να αναγνωρίζουμε 
τη βία που ασκούμαι στους άλλους, στους ανθρώπους που ζούμε μαζί τους καθημερινά. Είναι επείγον να μην 
προδώσουμε τους εαυτούς μας και τα όνειρά μας για ένα καλύτερο κόσμο. Αυτός ο κόσμος ξεκινάει από το άμεσο 
περιβάλλον μας, την οικογένεια μας, το σχολείο, τους φίλους μας. 
Όμως, δεν θα εκπληρώσουμε ολοκληρωτικά την αποστολή μας σε αυτό τον κόσμο αν κοιτάζουμε μόνο το άμεσο 
περιβάλλον μας. Όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, έχουμε ένα στόχο: Να εξανθρωπίσουμε τη γη. Είναι η βαθιά μας ανάγκη 
να προσφέρουμε, όχι γιατί πρέπει, όχι γιατί κάποιος μας το επιβάλει αλλά γιατί η ζωή μας γεμίζει όταν το βλέμμα μας 
φεύγει από το ΕΓΩ μας και στρέφεται προς τον κόσμο. Σε μια κοινωνία που γίνεται όλο και πιο βίαιη, μια νέα 
ευαισθησία γεννιέται, ένας δυνατός σπόρος έχει φυτευτεί στις καρδιές μας. Είναι ο σπόρος μιας νέας κουλτούρας σε 
αυτό τον πολιτισμό που γίνεται διαπλανητικός και που θα προσπαθήσει να αλλάξει την κατεύθυνσή του, αποδεχόμενο 
και δίνοντας αξία στις διαφορές και δίνοντας σε κάθε άνθρωπο, επειδή το αξίζει, επειδή απλά έχει γεννηθεί, ίδια 
δικαιώματα και ίδιες ευκαιρίες. Είναι μια αδύναμη φωνή που προαναγγέλλει τους καιρούς που βρίσκονται πιο πέρα 
από τον άνθρωπο που έχουμε γνωρίσει. Είναι ένα ποίημα και ένα ουράνιο τόξο με διαφορετικά χρώματα. Είναι ένας 
Δαβίδ απέναντι σε έναν άγριο Γολιάθ. Είναι η απαλότητα του νερού απέναντι στη σκληρότητα του βράχου.
Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, ας κάνουμε μαζί μια αρχή που θα είναι το ξεκίνημα για μια νέα ζωή. Από σήμερα, ας 
σχεδιάσουμε μαζί με τους διπλανούς μας δράσεις για τη μη-βία όπως μας φαίνονται πιο κατάλληλες. Ας βάλουμε σαν 
πυξίδα της ζωής μας όχι τα υλικά αγαθά, όχι τις επιτυχίες, όχι το χειροκρότημα αλλά μια απλή ερώτηση: «Με το 
πέρασμα του χρόνου αυξάνεται μέσα μου η ευτυχία ή η οδύνη;»

Ας φέρουμε το χέρι στην καρδιά μας και ας πάρουμε ένα λεπτό να αναλογιστούμε τις παρακάτω φράσεις:
Αν σου είναι αδιάφορος ο πόνος και η οδύνη των άλλων, κάθε βοήθεια που ζητάς δεν θα δικαιολογείται.
Αν δεν σου είναι αδιάφορος ο πόνος και η οδύνη των άλλων θα πρέπει να συμφωνούν αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που 
νοιώθεις και αυτά που τελικά κάνεις για να βοηθήσεις τους άλλους.
Μάθε να φέρεσαι στους άλλους όπως θέλεις να σου φέρονται.
Μάθε να ξεπερνάς τον πόνο και την οδύνη σε σένα, στον διπλανό σου, σε ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία.
Μάθε να αντιστέκεσαι στη βία που υπάρχει μέσα και έξω από σένα.
Μάθε να αναγνωρίζεις τα σημεία που είναι ιερά μέσα και έξω από σένα.

Για όλους,
Ειρήνη με το παρελθόν
δύναμη στο παρόν 
και χαρά στο μέλλον 
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