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Γενικά για τη Μη-βία 

1. Τι είναι η Μη-βία; 

Η Μη-βία είναι η στάση ζωής που απορρίπτει τη χρήση βίας προς άνθρωπο, για 

οποιονδήποτε λόγο. 

2. Τι είναι η Ενεργή Μη-βία; 

Η Ενεργή Mη-βία είναι μια ολιστική θεωρία και πρακτική δράσης σε προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο, η οποία βασίζεται σε δύο απλές αρχές: 

 Τη μη άσκηση βίας (και τη μη ανταπόδοση βίας) 

 Τη μη ανοχή της βίας 

 σε όλες τις μορφές της, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Η Ενεργή Mη-βία ορίζεται επίσης από το τι δεν είναι: 

 Δεν είναι φιλειρηνισμός, ούτε ένας απλός τρόπος διαμαρτυρίας. 

 Δεν είναι η παθητική στάση ζωής, όπου όλα μπορούν να ξεπεραστούν με την 

υπομονή και την αδράνεια. 

Αντίθετα, προτείνει την ενεργή στάση ζωής και την επιδίωξη αλλαγών σε προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο, με γνώμονα: 

 την απόρριψη κάθε μορφής βίας και διάκρισης 

 την αναγνώριση της ισότητας και 

 την τοποθέτηση του ανθρώπινου όντος ως πρωταρχικής αξίας.  

Είναι φιλοσοφία ζωής και μεθοδολογία δράσης, η οποία έχει εμπνεύσει ηθικές και 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και σήμερα είναι η μόνη λογική απάντηση στην ανεξέλεγκτη 

έξαρση της βίας που μας περιβάλλει. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα της τελευταίας 

ομιλίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968: 

«Για αιώνες τώρα, οι άνθρωποι συζητούν για την Ειρήνη και τον Πόλεμο. Τώρα πια δεν 

μπορούν απλά να συζητούν. Δεν έχουν πια να επιλέξουν ανάμεσα στη Βία και τη Μη-βία, 

αλλά ανάμεσα στη Μη-βία και τη μη ύπαρξη» (αναφερόμενος στην πυρηνική απειλή). 

Η Ενεργή Μη-βία αποτελεί στρατηγική αγώνα του Νέου Ανθρωπισμού, που καταγγέλλει 

συστηματικά όλες τις μορφές βίας που ασκεί το Σύστημα. Είναι ακόμα τακτική δράσης που 

εφαρμόζεται σε καταστάσεις όπου λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε μορφή βίας ή διάκρισης. 

3. Ποιο είναι το ηθικό πρόβλημα με τη βία; 

Η ελεύθερη βούληση αποτελεί ειδοποιό χαρακτηριστικό του ανθρώπου και βασικό 

ανθρώπινο δικαίωμα. Τη στιγμή που κάποιος ασκεί βία σε συνάνθρωπό του, του αφαιρεί 

την ελεύθερη βούληση και τον υποβιβάζει έτσι στο επίπεδο του αντικειμένου. 

4. Είναι δικαιολογημένη η βία στην περίπτωση της αυτοάμυνας; 

Στην περίπτωση που τίθεται σε –πραγματικό κι όχι υποθετικό– κίνδυνο η προσωπική 

ασφάλεια κάποιου, τότε η βία δικαιολογείται στο βαθμό που μπορεί να αποτρέψει αυτόν 
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τον κίνδυνο. Οι περιπτώσεις αυτές είναι σπάνιες. Πολύ συχνά, η μη ανταπόδοση της βίας 

είναι πιο αποτελεσματική από την ανταπόδοσή της. Η μη-βία αποθαρρύνει την αυτοδικία.  

5. Είναι η βία δικαιολογημένη σε άλλες περιπτώσεις; 

Η μη-βία δεν είναι δόγμα. Είναι μια λογική επιλογή που πηγάζει από διαπιστώσεις όπως: 

1. Η χρήση βίας «νομιμοποιεί» στη συνείδηση πολλών ανθρώπων την ανταπόδοσή 

της στο μέλλον (βεντέτα) ή δίνει την δικαιολογία σε καθεστώτα να καταστείλουν με 

τη βία κινήματα που θεωρούν επικίνδυνα.  

2. Η ανταπόδοση της βίας καταλήγει σε φαύλο κύκλο που οδηγεί στην καταστροφή. 

3. Η αποτελεσματικότητα που έχει η βία σε πολλές περιπτώσεις είναι προσωρινή, ενώ 

αργότερα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. 

4. Η βία, ακόμα κι όταν πετυχαίνει το στόχο της, έχει πάντα αρνητικές συνέπειες  ή 

«παράπλευρες απώλειες» 

5. Η βία αποκτηνώνει σταδιακά εκείνον που την ασκεί, καθώς τον φέρνει σε 

σύγκρουση με το θεμελιώδες ένστικτο της αποφυγής του πόνου. 

6. Η βία είναι αντιφατική ως μέσο όταν χρησιμοποιείται από ανθρώπους που 

δηλώνουν ότι ο σκοπός τους είναι ένας ειρηνικός κόσμος (π.χ. αναρχικοί). Αντίθετα, 

η μη-βία είναι συνεπής προς τον εαυτό της, αφού σε αυτήν ο σκοπός και το μέσο 

ταυτίζονται. 

Συνεπώς, κάθε άνθρωπος οφείλει να εξετάζει κατά περίπτωση τις επιλογές που έχει, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνέπειές τους. Η μη βία δηλώνει ότι ο σκοπός ΔΕΝ αγιάζει τα 

μέσα. Η θέση αυτή εκφράζεται στη σύγχρονη Ηθική Επιστήμη1 με την αρχή της μη-βλάβης. 

6. Η Μη-βία είναι πάντοτε αποτελεσματική; 

Όχι. Η μη-βία είναι πολύ πιθανό να μη φέρει αποτέλεσμα απέναντι σε εξαιρετικά βίαιες 

συμπεριφορές. Συχνά, απλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος, όμως δεν υπάρχει εγγύηση 

επιτυχίας. Επιπλέον, η ενεργή μη-βία μπορεί να θέσει όσους την εφαρμόζουν σε 

σημαντικό κίνδυνο, συχνά μεγαλύτερο από εκείνον που θα δημιουργούσε μια αντίστοιχη 

βίαιη συμπεριφορά. 

Όμως, η ενεργή μη-βία δίνει πιθανότητες επιτυχίας σε καταστάσεις όπου η βία είναι 

καταδικασμένη να επιδεινώσει την κατάσταση. 

7. Ποια είναι τα εργαλεία της Ενεργής Μη-βίας; 

Καταγγελίες, πολιτική ανυπακοή, μη ανταπόδοση της βίας, ενημερωτικές καμπάνιες, 

απεργίες, ευρηματικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, προσωπικά και κοινωνικά 

μποϊκοτάζ, και κυρίως συντονισμένες δράσεις σε διαφορετικά μέρη, είναι τα κύρια 

εργαλεία της Μη-βίας σήμερα. 

                                            
1
 Στη σύγχρονη Ηθική Επιστήμη, ηθική είναι η πράξη που: 

1. Δε θίγει τη ζωή ή την αξιοπρέπεια κανενός ανθρώπινου όντος (Αρχή της μη βλάβης) 
2. Προκαλεί περισσότερα οφέλη από ότι ζημίες (Αρχή της μέγιστης ωφέλειας) 
3. Σέβεται την ελεύθερη βούληση όλων των ανθρώπων (Αρχή της αυτονομίας) 
4. Έχει ως κίνητρό της να ωφελήσει (Αρχή της πρόθεσης) 
5. Σέβεται τους κανόνες του εκάστοτε περιβάλλοντος (Αρχή της δεοντολογίας) 
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8. Ποιες είναι οι ρίζες της Μη-βίας στην ιστορία της Ανθρωπότητας; 

Η ιδέα της Μη-βίας είναι τόσο παλιά όσο κι ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ίσως οι 

αρχαιότερες γνωστές εκφράσεις της είναι: 

 Ο Τζαϊνισμός (αρχαία Ινδική θρησκεία), με την αρχή της Ahimsa (Αχίμσα), δηλαδή 

του σεβασμού της ζωής, της ελευθερίας και της βούλησης κάθε ζωντανού όντος. 

 Ο Χρυσός Κανόνας της Ηθικής, που στη σύγχρονη εκδοχή του διατυπώνεται ως 

«Φέρσου στους άλλους όπως θα ήθελες να σου φέρονται», εμφανίζεται με 

διάφορες μορφές στους περισσότερους αρχαίους πολιτισμούς (Αρχαία Βαβυλώνα, 

Αίγυπτο, Ελλάδα, Ινδία, Κίνα) και θρησκείες (Βουδισμός, Ινδουισμός, Ισλάμ, 

Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός κλπ.) 

Παρόλα αυτά, η ολοκληρωμένη μεθοδολογία της Ενεργής Μη-βίας αναπτύχθηκε κι 

εφαρμόστηκε στον 20ό αιώνα, από τους Μαχάτμα Γκάντι και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. 

9. Τι είναι ο Νέος Ανθρωπισμός; 

Ρεύμα ιδεών με κύριο εκφραστή τον Αργεντινό συγγραφέα Mario Rodriguez Cobos, 

γνωστό ως Silo. Οι βασικές αρχές του είναι οι εξής: 

1. Η τοποθέτηση του ανθρώπινου όντος ως κεντρικής αξίας και απασχόλησης, κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε τίποτα να μην είναι πάνω από τον άνθρωπο και κανένας 

άνθρωπος να μην είναι κάτω από άλλον. 

2. Η επιβεβαίωση της ισότητας όλων των ανθρώπων. 

3. Η αναγνώριση, τόσο της προσωπικής, όσο και της πολιτισμικής διαφορετικότητας 

και η καταδίκη κάθε είδους διάκρισης. 

4. Η ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήμης στην υπηρεσία της ζωής, πέρα από τα 

όρια που επιβάλλουν προκαταλήψεις, απόλυτες αλήθειες ή αυθεντίες. 

5. Η επιβεβαίωση της ελευθερίας των ιδεών και των πεποιθήσεων. 

6. Η απόρριψη κάθε μορφής βίας: φυσική, ψυχολογική, οικονομική, φυλετική, του 

φύλου, θρησκευτική, ιδεολογική, γενεαλογική, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

«παιδαγωγική», κοινωνικός αποκλεισμός κλπ. 
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Είπαν για τη βία και τη Μη-βία 

«Η μη-βία είναι η μεγαλύτερη δύναμη που έχει στη διάθεσή της η ανθρωπότητα» 

 «Απορρίπτω τη βία, επειδή, ακόμα κι όταν φαίνεται να ωφελεί, το όφελός της είναι 

προσωρινό, ενώ η βλάβη που προκαλεί είναι μόνιμη» 

«Η θρησκεία μου βασίζεται στην αλήθεια και τη μη-βία. Η αλήθεια είναι ο Θεός μου. Η μη-

βία είναι το μέσο για να Την φτάσω» 

Γκάντι (Gandhi) 

«Μη-βία σημαίνει να αποφεύγει κανείς, όχι μόνο την εξωτερική φυσική βία, αλλά και την 

εσωτερική βία του πνεύματος. Δεν αρνείσαι μόνο να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, αλλά 

αρνείσαι να τον μισήσεις» 

«Η μη-βία είναι η απάντηση στα κρίσιμα πολιτικά και ηθικά ζητήματα της εποχής μας. Η 

ανάγκη του ανθρώπου να ξεπεράσει την καταπίεση και τη βία, χωρίς να καταφύγει στην 

καταπίεση και τη βία. Η ανθρωπότητα πρέπει να αναπτύξει για όλες τις συγκρούσεις μια 

μέθοδο που να απορρίπτει την εκδίκηση και την επιθετικότητα. Το θεμέλιο μιας τέτοιας 

μεθόδου είναι η αγάπη» 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (MLK) 

«Αυτό είναι η μη-βία: οργανωμένη αγάπη» 

Τζόαν Μπάεζ (Joan Baez) 

«Η βία απλά πληγώνει όσους ήδη είναι πληγωμένοι… Αντί να αποκαλύπτει τη βαρβαρότητα 

του καταπιεστή, τη δικαιολογεί» 

Σέζαρ Τσάβες (Cesar Chavez) 

 «Η ουσία της μη-βίας είναι η αγάπη. Από αγάπη, κι από την πρόθεση να δράσει κανείς με 

ανιδιοτέλεια, προκύπτουν φυσικά οι στρατηγικές, οι τακτικές και οι τεχνικές για έναν μη 

βίαιο αγώνα. Η μη-βία δεν είναι δόγμα. Είναι διαδικασία» 

Τιχ Νατ Χαν (Thich Nhat Hanh) 

«Όλες οι μορφές βίας -φυσική, οικονομική, φυλετική, θρησκευτική, ιδεολογική κ.α.- που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για να εμποδίσουν την ανθρώπινη πρόοδο είναι απεχθείς στους 

ανθρωπιστές» 

Σίλο (Silo) 

«Όσοι εγκρίνουν τη χρήση βίας , υποστηρίζουν ότι δεν είναι παρά ένα μέσο για να 

επιτευχθεί δικαιοσύνη και ειρήνη. Αλλά η ειρήνη και η δικαιοσύνη είναι η μη-βία… ο τελικός 

προορισμός της ιστορίας. Όσοι εγκαταλείπουν τη μη-βία δεν έχουν αίσθηση της ιστορίας. 

Παρακάμπτουν την ιστορία, την παγώνουν, την προδίδουν» 

Αντρέ Τροκμέ (Andre Trocme) 

«Θεωρώ ότι η ιδέα της βίας είναι σήμερα ακατάλληλη. Η μη-βία είναι η κατάλληλη μέθοδος 

Δαλάι Λάμα (Dalai Lama) 

«Το σύστημα σε εκνευρίζει -σου τραβάει τα γένια, σε χτυπάει στο πρόσωπο- ώστε να σε 

κάνει να αντιδράσεις βίαια, επειδή όταν γίνεις βίαιος ξέρουν πώς να σε χειριστούν. Το μόνο 

πράγμα που δεν ξέρουν πώς να χειριστούν είναι η μη-βία και το χιούμορ» 

Τζων Λέννον (John Lennon) 
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Βία και Ενεργή Μη-βία 

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι ανοιχτή προς τον κόσμο και λειτουργεί σε αυτόν με ελεύθερη 

βούληση. Μπορεί να αφανίσει τον κόσμο (και μαζί του το σώμα του, τη φύση και/ή την 

κοινωνία) ή να τον εξανθρωπίσει. Με αυτήν την ελευθερία βούλησης, οι άνθρωποι 

επιλέγουν να δεχτούν ή να απορρίψουν τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες 

γεννιούνται, αναπτύσσονται και πεθαίνουν. 

Όλες οι μορφές βίας εκδηλώνονται ως άρνηση της βούλησης των άλλων ανθρώπινων όντων 

(και φυσικά της ελευθερίας τους), ως άσκηση εξουσίας πάνω σε άλλον άνθρωπο ή ομάδα 

ανθρώπων. Αυτή η «αντικειμενοποίηση» του ανθρώπου, επιτρέπει σε κάποιους να 

στερήσουν από κάποιους άλλους το δικαίωμά τους στην ελευθερία, τη χαρά και τελικά, τη 

ζωή. Επιτρέπει επίσης, σε μια μειονότητα να ελέγχει ολόκληρη την κοινωνία, 

συγκεντρώνοντας βίαια πλούτο και πόρους. 

Έτσι, το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, οι διεθνείς σχέσεις και οι κανόνες συμβίωσης, 

έχουν όλα οργανωθεί έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από τη βία, και θεωρούνται γενικά 

φυσιολογικά, παρόλο που ο πόνος και η οδύνη, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο 

φανερώνουν την ανάγκη μετασχηματισμού αυτού του συστήματος. 

Η Μη-βία συναντάται από τα αρχαία χρόνια σε όλες σχεδόν τις κουλτούρες και τις 

θρησκείες, στις πιο ανθρωπιστικές στιγμές τους, με διαφορετικές εκφράσεις. Όπως ο 

Χρυσός Κανόνας «Να συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θέλεις να σου συμπερι-

φέρονται», ο οποίος εκφράζεται στην Αρχή της Έγκυρης Πράξης ως: «Όταν συμπεριφέρεσαι 

στους άλλους όπως θα ήθελες να σου συμπεριφέρονται, απελευθερώνεσαι» 

Στη σύγχρονη εποχή, η ιδέα της Μη-βίας εξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη μεθοδολογία 

δράσης. Καταγγελίες, πολιτική ανυπακοή, μη ανταπόδοση της βίας, απεργίες, διαδηλώσεις, 

προσωπικά και κοινωνικά μποϊκοτάζ, και κυρίως συντονισμένες δράσεις σε διαφορετικά 

μέρη, είναι τα κύρια εργαλεία της Μη-βίας σήμερα. 

Από τα κινήματα κατά της δουλείας και της αποικιοκρατίας, ως τα κινήματα για τα πολιτικά 

δικαιώματα των φυλετικών μειονοτήτων, των εργατών και των γυναικών, ενάντια στα 

ολοκληρωτικά καθεστώτα, στο εμπόριο όπλων και πάνω απ’ όλα, στα πυρηνικά όπλα, η 

Ενεργή Μη-βία είναι η μόνη μεθοδολογία δράσης που είναι συνεπής με τον εαυτό της. Στην 

οποία τα μέσα είναι σε συμφωνία με το σκοπό. Από την εμφάνισή του, ο Νέος 

Ανθρωπισμός εφαρμόζει την Ενεργή Μη-βία, όχι μόνο για την επίλυση μεμονωμένων 

συγκρούσεων, μα και για τη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας ανθρώπινης κοινωνίας, μιας 

πραγματικής αλλαγής κατεύθυνσης του κόσμου στον οποίο ζούμε. 

Ως ότου το ανθρώπινο ον να είναι έτοιμο να δημιουργήσει μια ανθρώπινη κοινωνία, 

δηλαδή μια κοινωνία στην οποία την εξουσία κατέχει το σύνολο της κοινωνίας -κι όχι ένα 

μέρος της που ελέγχει κι εκμεταλλεύεται το σύνολο- η βία θα χαρακτηρίζει την κοινωνική 

δραστηριότητα συνολικά. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για βία, χωρίς να μιλάει για τις 

κατεστημένες δομές και θεσμούς της κοινωνίας μας. Κι αν επιλέγει να αντιτίθεται σε αυτές 

τις δομές μη βίαια, πρέπει να τονίσουμε ότι “η μη βίαιη στάση σημαίνει ακριβώς ότι δεν 

ανέχεται τη βία”. Η Ενεργή Μη-βία δεν είναι μια θεωρία για να δικαιολογηθεί ένας 

συγκεκριμένος τύπος αγώνα, για να οριστούν οι συνθήκες της βίας που επιβάλλει αυτό το 

απάνθρωπο σύστημα.  
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Εκπαίδευση στη Μη-βία και τη Μη Διάκριση 

Γενικά 

"Όλα είναι θέμα Παιδείας" 

Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η εκπαίδευση ορίζεται ως 

δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, που σκοπό έχει: 

1. Να του επιτρέψει να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό του και να ζήσει μια πλήρη και 

δημιουργική ζωή 

2. Να προάγει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και 

την κατανόηση, την ανεκτικότητα, τη φιλία και την ειρήνη ανάμεσα στους 

ανθρώπους, στα έθνη, στις φυλές, στις θρησκευτικές και άλλες ομάδες. 

Η καλλιέργεια κουλτούρας γύρω από τη μη-βία και τη μη διάκριση είναι βασικός στόχος του 

Νέου Ανθρωπισμού. Η εκπαίδευση πάνω στη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και την πρακτική 

της ενεργής μη-βίας αποτελεί για μας τη σημαντικότερη επένδυση για τη διασφάλιση ενός 

ειρηνικού κόσμου, χωρίς βία, χωρίς διακρίσεις. Στο Χάρτη για έναν κόσμο χωρίς βία 

περιγράφεται με τον καλύτερο τρόπο το όραμα ενός τέτοιου κόσμου. 

Στόχοι εκπαίδευσης στη Μη-βία: 

1. Δημιουργία συνείδησης γύρω από τη βία και τη διάκριση και τις συνέπειές τους στο 

άτομο και στην κοινωνία 

2. Αναγνώριση της βίας που ασκούμε και δεχόμαστε στην καθημερινότητά μας 

3. Αναγνώριση των αιτιών της βίας στη ζωή μας 

4. Εκτίμηση της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας ανθρώπων και λαών 

(πολυπολιτισμικότητα) 

5. Αναγνώριση της σχέσης αιτίας-αποτελέσματος που συνδέουν τη βία με τον πόνο 

και την οδύνη και αντίστροφα (ανατροφοδοτούμενος κύκλος της βίας) 

6. Διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής βίας και η μεταξύ τους σχέση 

7. Αναγνώριση του αδιεξόδου της βίας 

8. Ανάπτυξη μη βίαιων μεθόδων αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων 

9. Καλλιέργεια εσωτερικής ειρήνης 

10. Καλλιέργεια πανανθρώπινου αισθήματος 

11. Καθιέρωση μιας ηθικής της επιστήμης και της γνώσης 

  

http://www.kosmosxorispolemous.gr/filosofia/neos-anthropismos/
http://www.kosmosxorispolemous.gr/2009/11/%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B2%CE%AF%CE%B1/
http://www-ethicaloath.blogspot.com/
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Δίκτυο Σχολείων για τη Μη-βία 

Τι είναι το Δίκτυο 

Το Δίκτυο Σχολείων για τη Μη-βία είναι μια διεθνής πρωτοβουλία του Κόσμου Χωρίς 

Πολέμους και Βία. Σκοπός του είναι να καλλιεργήσει την κουλτούρα της Ενεργής Μη-βίας 

και της Μη Διάκρισης. Στην Ελλάδα λειτουργεί σε Αθήνα, Θήβα, Κέρκυρα, Ηράκλειο. 

Περισσότερα στο http://sxoleiagiathmhvia.wordpress.com 

 

Άξονες δράσης  

1. Ομάδες βάσης για την προώθηση της ενεργής μη-βίας στο σχολείο 

Στις ομάδες συμμετέχουν μαθητές κι εκπαιδευτικοί κι έχουν σκοπό να οργανώσουν 

καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές κι άλλες δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον. Οι ομάδες 

μπορούν να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια σχολικών μαθημάτων (πχ Ερευνητική 

Εργασία (Project), Ολυμπιακή Παιδεία, Ζώνη Ευέλικτων Δράσεων κλπ.) ή εκτός αυτών. 

2. Βιωματικά σεμινάρια ενεργής μη-βίας για εκπαιδευτικούς & γονείς 

Πρόκειται για ημερήσια ή διήμερα σεμινάρια για τη μη-βία με ρυθμό περίπου ένα κάθε 

μήνα. Αντικείμενο μελέτης είναι η προσωπική κατάσταση γονέων κι εκπαιδευτικών καθώς 

και οι σχέσεις τους με τα παιδιά,. Σκοπός είναι η αναζήτηση μη βίαιων λύσεων στα 

προβλήματα επικοινωνίας και η καλλιέργεια υγιών σχέσεων εντός κι εκτός σχολείου. 

3. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ενεργή μη-βία 

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές και νέους. Σκοπό έχει την προώθηση των 

ιδεών και της μεθοδολογίας της ενεργής μη-βίας, της μη διάκρισης, της ανεκτικότητας μέσα 

κι έξω από το σχολικό περιβάλλον. Το υλικό παράγεται από μαθητές και δασκάλους, σε 

συνεργασία με μέλη του Κόσμου Χωρίς Πολέμους και Βία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ 

   
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, Σύνοδος κορυφής των βραβευμένων με Νόμπελ Ειρήνης 

Η βία μπορεί να προληφθεί. 

Κανένα κράτος ή άτομο δεν μπορεί να είναι ασφαλές σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Οι αξίες 

της μη βίαιης πρόθεσης, σκέψης και δράσης είναι σήμερα όχι μια επιλογή, μα μια 

αναγκαιότητα. Οι αξίες αυτές αφορούν στις σχέσεις μεταξύ κρατών, ομάδων και ατόμων. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η προσήλωση στις αξίες της μη-βίας θα οδηγήσει σε μια πιο 

ειρηνική, πολιτισμένη παγκόσμια τάξη πραγμάτων στην οποία μπορεί να γίνει 

πραγματικότητα μια πιο αποτελεσματική και δίκαιη διακυβέρνηση, η οποία να σέβεται την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ιερότητα της ίδιας της ζωής. 

Οι πολιτισμοί μας, οι ιστορίες μας και οι ζωές μας είναι αλληλένδετες και οι πράξεις μας 

είναι αλληλοεξαρτώμενες. Ειδικά σήμερα, όσο ποτέ πριν, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε 

μπροστά σε μια αλήθεια: η μοίρα μας είναι κοινή. Και η μοίρα μας θα καθοριστεί από τις 

προθέσεις, τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας σήμερα. 

Είμαστε επίσης πεπεισμένοι ότι η δημιουργία μιας κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, 

παρ' ότι δύσκολη και μακρά διαδικασία, είναι ένας σκοπός τόσο αναγκαίος όσο και 

ευγενής. 

Η επιβεβαίωση των αξιών που περιέχονται στον παρόντα Χάρτη είναι ένα ζωτικό βήμα για 

να διασφαλιστεί η επιβίωση και η ανάπτυξη της ανθρωπότητας και να γίνει 

πραγματικότητα το όραμα ενός κόσμου χωρίς βία. 

Εμείς, οι βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης Οργανισμοί και πρόσωπα, 

Επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή μας στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου· 

Κινητοποιημένοι από το ενδιαφέρον μας για την ανάγκη να σταματήσει η εξάπλωση της 

βίας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και ιδιαίτερα οι απειλές που τίθενται σε παγκόσμια 

κλίμακα και θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας· 

Επιβεβαιώνοντας ότι η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης είναι η ρίζα της 

δημοκρατίας και της δημιουργικότητας· 

Αναγνωρίζοντας ότι η βία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, όπως οι ένοπλες συγκρούσεις, 

η στρατιωτική κατοχή, η φτώχεια, η οικονομική εκμετάλλευση, η καταστροφή του 
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περιβάλλοντος, η διαφθορά και η προκατάληψη με βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο, ή 

το σεξουαλικό προσανατολισμό· 

Συνειδητοποιώντας ότι η μεγαλοποίηση της βίας, όπως προβάλλεται από τα εμπορικά μέσα 

και προϊόντα ψυχαγωγίας μπορεί να συμβάλλει στην αποδοχή της βίας ως μιας 

φυσιολογικής και αποδεκτής κατάστασης· 

Γνωρίζοντας ότι εκείνοι που βλάπτονται περισσότερο από τη βία είναι οι πλέον αδύναμοι 

και ευάλωτοι· 

Ενθυμούμενοι ότι η ειρήνη δεν είναι μόνο η απουσία της βίας, αλλά είναι η παρουσία της 

δικαιοσύνης και της ευημερίας των ανθρώπων· 

Συνειδητοποιώντας ότι η αποτυχία των κρατών να φιλοξενήσουν την εθνολογική, 

πολιτισμική και θρησκευτική ποικιλομορφία των ανθρώπων ευθύνεται για ένα μεγάλο 

μέρος της βίας στον κόσμο· 

Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί μια εναλλακτική προσέγγιση της 

συλλογικής ασφάλειας, βασισμένης σε ένα σύστημα στο οποίο καμία χώρα ή ομάδα χωρών 

δεν θα στηρίζεται σε πυρηνικά όπλα για την ασφάλεια της· 

Γνωρίζοντας ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από αποτελεσματικούς παγκόσμιους μηχανισμούς 

και προσεγγίσεις για τη μη βίαιη πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, καθώς και ότι αυτές 

είναι πιο επιτυχείς όταν εφαρμόζονται στο αρχικό στάδιο· 

Επιβεβαιώνοντας ότι τα πρόσωπα που κατέχουν εξουσία  φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη 

για τον τερματισμό της βίας όπου εκδηλώνεται και την πρόληψη της βίας όπου αυτό είναι 

δυνατό· 

Διακηρύσσοντας ότι οι αξίες της μη-βίας πρέπει να θριαμβεύσουν σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνίας, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών· 

Απευθύνουμε έκκληση προς την παγκόσμια κοινότητα να προάγει τις ακόλουθες αρχές: 

1η: Σε έναν κόσμο αλληλεξάρτησης, η πρόληψη και η παύση των ένοπλων συγκρούσεων 

μεταξύ και εντός των κρατών είναι πιθανό να απαιτεί τη συλλογική δράση της διεθνούς 

κοινότητας. Η ασφάλεια των επιμέρους κρατών μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με την 

ανάπτυξη της παγκόσμιας ανθρώπινης ασφάλειας. Αυτό προϋποθέτει την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής ικανότητας του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών καθώς και των 

περιφερειακών συνεργαζόμενων οργανισμών. 

2η: Για την επίτευξη ενός κόσμου χωρίς βία, τα κράτη πρέπει να συμμορφώνονται πιστά 

στους νόμους και να τιμούν τις νομικές δεσμεύσεις τους σε κάθε περίπτωση. 

3η: Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση προς την καθολική 

και επαληθεύσιμη εξάλειψη των πυρηνικών και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής. Τα 

κράτη που κατέχουν τέτοια όπλα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα βήματα προς τον 

αφοπλισμό και να εφαρμόσουν ένα σύστημα ασφαλείας που δεν βασίζεται στην 

αντιμετώπιση πυρηνικής επίθεσης. Ταυτόχρονα, τα κράτη πρέπει να συνεχίσουν τις 

προσπάθειές τους για την εδραίωση της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, 

λαμβάνοντας μέτρα όπως η ενίσχυση πολυμερών μηχανισμών ελέγχου και επαλήθευσης, η 

προστασία των πυρηνικών υλικών και ο προοδευτικός αφοπλισμός. 
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4η: Για να προωθηθεί η εξάλειψη της βίας στην κοινωνία, η παραγωγή και η πώληση όπλων 

και ελαφρού οπλισμού πρέπει να μειωθεί και να ελέγχεται αυστηρά σε διεθνές, 

περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον θα πρέπει να επιβληθούν πλήρως και 

καθολικά οι διεθνείς συμφωνίες για τον αφοπλισμό, όπως η  Συνθήκη Απαγόρευσης των 

Ναρκών του 1997, και να υποστηριχθούν νέες προσπάθειες που στοχεύουν στην εξάλειψη 

των επιπτώσεων από τα όπλα παθητικής ενεργοποίησης και τα “τυφλά όπλα”, όπως τα 

πυρομαχικά διασποράς. Μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Συνθήκη για το Εμπόριο 

Όπλων πρέπει να τεθεί σε ισχύ. 

5η: Η τρομοκρατία δεν μπορεί ποτέ να είναι δικαιολογημένη, διότι η βία γεννά βία και 

επειδή καμία τρομοκρατική ενέργεια εναντίον άμαχου πληθυσμού σε οποιαδήποτε χώρα 

δεν μπορεί να γίνεται στο όνομα οποιουδήποτε σκοπού. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας 

δεν μπορεί, ωστόσο, να δικαιολογήσει καμία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πολιτισμικών κανόνων ή της δημοκρατίας. 

6η: Η εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας προϋποθέτει τον άνευ όρων σεβασμό για την 

ισότητα, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των γυναικών, των ανδρών και 

των παιδιών από κάθε άτομο, θεσμό του κράτους, θρησκεία και κοινωνία. Νόμοι και 

συμβάσεις που θα προστατεύουν τα παραπάνω πρέπει να δημιουργηθούν σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο. 

7η: Κάθε άτομο και κάθε κράτος έχει την ευθύνη για την πρόληψη της βίας κατά των 

παιδιών και των νέων, που αποτελούν το κοινό μας μέλλον και το πιο πολύτιμο δώρο. Όλοι 

έχουν δικαίωμα σε μια ποιοτική παιδεία, σε αποτελεσματική πρωτοβάθμια υγειονομική 

περίθαλψη, στην προσωπική ασφάλεια, στην κοινωνική προστασία, στην πλήρη συμμετοχή 

στην κοινωνία και σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον που να προάγει τη μη-βία ως τρόπο ζωής. Η 

εκπαίδευση για την Ειρήνη, η προώθηση της μη-βίας και η έμφαση στην έμφυτη ανθρώπινη 

τάση της συμπόνιας, πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος σπουδών 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε επιπέδου. 

8η: Η πρόληψη των συγκρούσεων που προκύπτουν από την εξάντληση των φυσικών 

πόρων, και συγκεκριμένα των πηγών ενέργειας και του νερού, προϋποθέτει από τα κράτη 

να δράσουν αποφασιστικά και μέσω της δημιουργίας νομικών μηχανισμών και προτύπων, 

να φροντίσουν για την προστασία του περιβάλλοντος και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους 

να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους βάσει των διαθέσιμων πόρων και των 

πραγματικών ανθρώπινων αναγκών. 

9η: Απευθύνουμε έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη και στα κράτη μέλη τους να προωθήσουν την 

εκτίμηση της εθνικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής πολυμορφίας. Ο χρυσός κανόνας ενός 

μη βίαιου κόσμου: Να συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες να σου 

συμπεριφέρονται. 

10η: Τα κύρια πολιτικά εργαλεία για την πραγμάτωση ενός μη βίαιου κόσμου είναι η 

λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και του διαλόγου, βασισμένου στην αξιοπρέπεια, τη 

γνώση και το συμβιβασμό, που διεξάγεται στη λογική της ισορροπίας μεταξύ των 

συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει ανησυχίες 

σχετικά με το σύνολο της ανθρωπότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. 



 

14 

11η: Όλα τα κράτη, οργανισμοί και ιδιώτες πρέπει να στηρίξουν τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην κατανομή των οικονομικών πόρων, και την επίλυση των 

κατάφορων αδικιών που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη βία. Η ανισορροπία των 

συνθηκών διαβίωσης οδηγεί αναπόφευκτα σε έλλειψη ευκαιριών και, σε πολλές 

περιπτώσεις, στην απώλεια της ελπίδας. 

12η: Η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, των ακτιβιστών της ειρήνης και του περιβάλλοντος, πρέπει να 

αναγνωρίζονται και να προστατεύονται ως ζωτικά στοιχεία για την οικοδόμηση ενός μη 

βίαιου κόσμου, καθώς και όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

λαών τους και όχι το αντίθετο. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν 

και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία, ιδίως των γυναικών, στις 

πολιτικές διαδικασίες σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

13η: Κατά την εφαρμογή των αρχών του παρόντος Χάρτη καλούμε όλους να εργαστούν από 

κοινού για έναν δίκαιο κόσμο, στον οποίο δεν αφαιρείται η ζωή κανενός ανθρώπου. Στον 

οποίο ο καθένας έχει το δικαίωμα να μη θανατώνεται και την ευθύνη να μη θανατώνει 

άλλους. 

Ενθαρρύνουμε την επιστημονική έρευνα αναφορικά με όλες τις μορφές βίας, στους τομείς 

της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και του διαλόγου, και καλούμε την ακαδημαϊκή, 

επιστημονική και θρησκευτική κοινότητα να συμμετάσχουν και να μας βοηθήσουν στη 

μετάβαση προς κοινωνίες χωρίς βία, όπου κανείς δεν αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. 

Υπογράφουν οι βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης: 

 Μέιριντ Κόριγκαν Μαγκουάηρ 

 Η Αγιότητά του, ο Δαλάι Λάμα 

 Μιχαήλ Γκορμπατσόφ 

 Λεχ Βαλέσα 

 Φρεντερίκ Βιλέμ ντε Κλερκ 

 Αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου Μπίλο 

 Τζόντι Ουίλιαμς 

 Σιρίν Εμπαντί 

 Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι 

 Τζων Χιούμ 

 Κάρλος Φιλίπε Χιμένες Μπέλο 

 Μπέτι Ουίλιαμς 

 Μουχάμαντ Γιουνούς 

 Βανγκάρι Ματάι 

 Διεθνής Ιατρική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και κατά της Πυρηνικής 

και Βιοχημικής Απειλής  

 Ερυθρός Σταυρός 

 Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

 Αμερικανική Επιτροπή Φιλίας 

 Διεθνές Γραφείο για την Ειρήνη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Σύντομη Ιστορία της Μη-βίας 
 

Οι ρίζες της Μη-βίας φτάνουν βαθιά στο χρόνο. Σε όλες τις εποχές κι όλους τους 

πολιτισμούς υπήρξαν γυναίκες κι άνδρες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα 

δικαιώματά τους αξιοποιώντας τις μεθόδους της μη-βίας. Αυτό συμβαίνει επειδή η μη-βία 

βασίζεται στις βασικές ηθικές αρχές που είναι κοινές σε όλους τους πολιτισμούς και τις 

θρησκείες. 

Η Μη-βία εμφανίζεται στην Ιστορία ως άρνηση της βίας και ως η ηθική που δίνει αξία στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κάθε φορά που η βία χρησιμοποιείται με σκοπό την κυριαρχία και 

την καταστροφή, εμφανίζεται στον Άνθρωπο μια συνείδηση της Μη-βίας που εκφράζεται με 

το σεβασμό της ζωής και της αξιοπρέπειας των συνανθρώπων του. 

Πολλοί από τους υπέρμαχους της μη-βίας έμειναν ανώνυμοι, ενώ ορισμένοι έμειναν στην 

ιστορία: Ο Θορό, ο Τολστόι, ο Γκάντι, ο Κινγκ κι άλλοι επέλεξαν τη μη-βία ως στάση ζωής και 

μεθοδολογία δράσης και την ακολούθησαν σε όλη τους τη ζωή. 

Παρακάτω θα δούμε ορισμένα πρόσωπα και ρεύματα σκέψης που εμφανίζονται στο 

γενεαλογικό δέντρο του κινήματος της μη-βίας. Μελετώντας τις ιδέες και τις δράσεις τους, 

μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα την επιλογή της μη-βίας ως μεθοδολογία δράσης. 

Ορισμένοι από τους χαρακτήρες μπορεί να μην έχουν υπάρξει στη μορφή που η ιστορία ή η 

παράδοση μας διδάσκει, αλλά άσχετα από την ιστορικότητά τους, είναι σημαντικοί ως 

τμήμα της αλυσίδας της έμπνευσης και των προτύπων. Άλλοι μπορεί να μην ήταν πάντα 

αφοσιωμένοι στη μη-βία, αλλά ο ηθικός και μεθοδολογικός αγώνας τους συνεισφέρει στην 

συζήτηση μας γι’ αυτήν την σημαντική επιλογή. 

 

Αμένοφις Δ’ (Ακενατόν) Αίγυπτος (14ος αιώνας π.Χ.) 

Τον 14ο αιώνα π.Χ., ο φαραώ Αμένοφις άλλαξε άρδην το 

κοινωνικό και πολιτικό τοπίο στην Αίγυπτο: Καθιέρωσε μια 

μονοθεϊστική θρησκεία και πολιτικές βασισμένες στην ειρήνη και 

την κοινωνική δικαιοσύνη. Πίστευε ότι: 

«Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ τόσο ευτυχισμένος όσο όταν 

προσφέρει ευτυχία στους άλλους». 

 

Ιουδαϊσμός: Ταλμούδ (10ος αιώνας π.Χ. ως σήμερα) 

Στο Ταλμούδ, συλλογή ιερών κειμένων του Ιουδαϊσμού, 

διαβάζουμε: 

«Μπορεί κανείς να πει ψέματα για χάρη της ειρήνης, αλλά η 

ειρήνη δεν πρέπει ποτέ να είναι ψέμα». 

«Όποιος αφαιρέσει μια ζωή είναι ένοχος σα να είχε καταστρέψει ολόκληρο τον κόσμο. Κι 

όποιος σώσει μια ζωή, είναι σα να σώζει ολόκληρο τον κόσμο». 
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Ζωροάστρης ή Ζαρατούστρας, Περσία (7ος αιώνας π.Χ.) 

Η φιγούρα του Ζωροάστρη κινείται μεταξύ ιστορίας και μύθου. 

Γύρω στο 660 π.Χ. δίδαξε την ύπαρξη ενός μοναδικού αληθινού 

Θεού και σωτήρα, του Αχούρα Μάζντα (Λόρδος της σοφίας). Έτσι 

γεννήθηκε η θρησκεία του Ζωροαστρισμού, από την οποία 

εξελίχθηκαν οι μεγάλες σημερινές θρησκείες. Ο ίδιος ο 

Ζωροάστρης θεωρείται αρχέτυπο αρκετών θρησκευτικών 

προσώπων, καθώς του αποδίδεται θαυματουργική γέννηση, 

ανάσταση κλπ. Η διδασκαλία του συνοψιζόταν στο: 

«Σκέψου το καλό, κάνε το καλό, να λες την αλήθεια» 

και σε μια ηθική της προσωπικής ευθύνης, σύμφωνα με την οποία, μόνο μεταδίδοντας 

αγάπη κι όχι μαχόμενοι ο ένας τον άλλο, μπορούμε να εξαλείψουμε το μίσος και την έχθρα: 

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να καταπολεμηθεί το κακό: Καθένας να συνεισφέρει σε 

καλοσύνη. Κι ένας μόνο τρόπος να νικηθεί το σκοτάδι: Καθένας να προσθέτει φως». 

Σιντάρτα Γκαουτάμα Βούδας, Ινδία (563 - 483 π.Χ.) 

Γεννήθηκε πρίγκιπας. Ο πατέρας του προσπάθησε να τον 

κρατήσει στο παλάτι, μακριά από όλα τα δεινά και αφοσιωμένο 

σε απολαύσεις χωρίς όρια. Στην εφηβεία, ανακάλυψε τον κόσμο 

και συγκλονίστηκε από τον ανθρώπινο πόνο που αντίκρισε: τα 

γηρατειά, την αρρώστια, το θάνατο. Προσπάθησε να επιτύχει την 

πνευματική εξέλιξη μέσω των γνωστών ασκητικών μεθόδων της 

εποχής και, όταν απέτυχε, ανέπτυξε τη «μέση οδό», την οποία μετέδωσε στους μαθητές 

του. Πρότεινε τη φιλοσοφία της μη-βίας, την οικουμενική αγάπη και την ειρήνη 2.500 

χρόνια πριν. Ο αυτοκράτορας Ασόκα  Μαουρίγια της Ινδίας αναγνώρισε επίσημα αυτήν την 

ειρηνική φιλοσοφία τον τρίτο αιώνα π.Χ. κι έστειλε Βουδιστές ιεραποστόλους στην Άπω 

Ανατολή και στην κεντρική Ασία. Για αυτήν του την πρωτοβουλία να διαδώσει το μήνυμα 

της ειρήνης και της μη-βίας, έμεινε στην μνήμη, όχι μόνο των Ινδών, αλλά και των 

ειρηνιστών σε όλη τη Γη. 

Τζαϊνισμός: Αχίμσα (6ος αιώνας π.Χ. ως σήμερα) 

Ο Τζαϊνισμός γεννήθηκε στην Ινδία γύρω στο 500 π.Χ., περίπου 

την ίδια χρονική περίοδο με το Βουδισμό. Ιδρύθηκε από τον 

Μαχαβίρα (περ. 599-527 π.Χ.). Ο Μαχαβίρα, όπως και ο Βούδας, 

ανήκε στην κάστα των πολεμιστών. Ο Μαχαβίρα ονομαζόταν 

“jina” που σημαίνει «ο μεγάλος νικητής», από όπου προήλθε το 

όνομα της θρησκείας. Από πολλές πλευρές ο Τζαϊνισμός είναι 

παρόμοιος με τον Βουδισμό. Και οι δυο αναπτύχθηκαν ως διαφωνία στην φιλοσοφία του 

βραχμανισμού, η οποία κατείχε δεσπόζουσα θέση εκείνη την περίοδο στην 

βορειοανατολική Ινδία. Και οι δυο μοιράζονται την πίστη στην μετενσάρκωση η οποία 

τελικά οδηγεί στην απελευθέρωση.  Ο Τζαϊνισμός διαφέρει από τον Βουδισμό στις 

ασκητικές πρακτικές τους. Και οι δυο θρησκείες δίνουν έμφαση στη μη-βία, αλλά στο 

Τζαϊνισμό η μη-βία είναι ο πυρήνας της διδασκαλίας. 
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Σωκράτης, Ελλάδα (470 – 399 π.Χ.) 

Ίσως ο σπουδαιότερος φιλόσοφος της Αρχαίας Ελλάδας. Ενδεικτικό 

της σημασίας του είναι το γεγονός ότι οι ιστορικοί χωρίζουν τους 

αρχαίους φιλοσόφους σε Προσωκρατικούς και Μετασωκρατικούς. 

Πίστευε ότι η Αλήθεια βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο κι ανέπτυξε 

τη «μαιευτική μέθοδο» -μια διαδικασία αυτογνωσίας μέσα από το 

διάλογο- για να την φέρει στην επιφάνεια. Έφερε στο προσκήνιο της 

φιλοσοφικής μελέτης τον άνθρωπο κι εγκαινίασε έτσι την πρώτη 

ανθρωπιστική φάση της ελληνικής και της δυτικής φιλοσοφίας. 

Θεωρούσε τη βία ανήθικη και δίδασκε τη μη-βία και τον αλτρουισμό 

στους μαθητές του. Δήλωσε ότι: 

«Αν πρέπει να αδικούμαι ή να αδικώ, τότε προτιμώ να αδικούμαι» 

 

Πλάτων, Ελλάδα (427 – 347 π.Χ.) 

Στην Πολιτεία και στους Νόμους, ο Πλάτων απέρριψε τον πόλεμο και 

την επικράτηση μίας τάξης, και υποστήριξε την ειρήνη μέσα στην 

κοινωνική πολυμορφία. Η ειρήνη για τον Πλάτωνα δεν είναι ένα 

στάτους κβο που σχετίζεται με το συμφέρον της προνομιούχου τάξης, 

αλλά μια αξία που οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν. Γράφει: 

«Ο κομματισμός κι ο εμφύλιος πόλεμος είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι 

για μια πόλη. Η ειρήνη που εξασφαλίζεται με την νίκη της μιας και την 

καταστροφή της αντίπαλης πλευράς, δεν πρέπει να προτιμάται από την κοινωνική ειρήνη 

που επιτυγχάνεται μέσω της φιλίας και της συνεργασίας όλων των τμημάτων της πόλης». 

 

Αυτοκράτορας Ασόκα Μαουρίγια, Ινδία (304 – 232 π.Χ.) 

Οχτώ χρόνια μετά την στέψη του, ο στρατός του Ασόκα επιτέθηκε 

και κατέλαβε την Καλίγκα. Οι ανθρώπινες απώλειες από τον 

πόλεμο, τα αντίποινα, οι εκτοπίσεις πληθυσμών, αλλά και η 

αναταραχή που πάντα ακολουθεί έναν πόλεμο, προκάλεσαν 

τέτοια φρίκη στον Ασόκα, που η προσωπικότητά του άλλαξε 

ριζικά. Μετά τον πόλεμο, ο Ασόκα αφιέρωσε το υπόλοιπο της 

ζωής του στην προσπάθεια να εφαρμόσει τις Βουδιστικές αρχές στη διακυβέρνηση της 

απέραντης αυτοκρατορίας του. Στα διατάγματά του, με βάση την Αχίμσα (μη-βία), θέσπισε 

μεταρρυθμίσεις και πρότεινε ηθικές αρχές, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια 

δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία. Έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη διάδοση του Βουδισμού, τόσο 

στην Ινδία, όσο κι έξω από αυτήν. 
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Ιησούς Χριστός,  Ιουδαία 

Ο Χριστιανισμός σίγουρα δε μπορεί να ενταχθεί στους υποστηρικτές 

της μη-βίας. Όμως στον Ιησού αποδίδεται μια σειρά από σπουδαίες 

διδασκαλίες με κεντρικό θέμα την Αγάπη, στις οποίες είναι σαφής η 

άρνηση της χρήσης αλλά και της ανταπόδοσης της βίας. Όπως: 

«Ο αναμάρτητος ας ρίξει πρώτος το λίθο» (Κατά Ιωάννη 8.7), 

αναφερόμενος στην ανάγκη για επιείκεια και συγχώρεση. 

 «Βάλε το μαχαίρι σου πίσω στην θέση του. Γιατί αν μαχαίρι δώσεις, 

μαχαίρι θα λάβεις» (Κατά Ματθαίον 26:52), αναφερόμενος στον φαύλο κύκλο που ξεκινά 

κάθε βίαιη πράξη. 

Έχετε ακούσει πώς ειπώθηκε: «Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». Εγώ 

όμως σας λέω: «Μην αντιστέκεσαι στον κακόβουλο, αλλά αν σε χτυπήσει στο μάγουλο, 

στρέψε του και το άλλο. Αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο και να σου πάρει το 

πουκάμισο, άφησέ του και το σακάκι σου. Κι αν σε αναγκάσει να περπατήσεις ένα μίλι, 

περπάτησε μαζί του δύο μίλια» (Κατά Ματθαίον 5.38-41). 

 

Τοπιλτζίν,  Κεντρική Αμερική (περίπου 900) 

Ο βασιλιάς των Τολτέκων κι αρχιερέας Τσε Ακατλ Τοπιλτζίν 

Κουετζαλκοατλ κι οι ακόλουθοί του ίδρυσαν το Τόλλαν, ένα νέο 

θρησκευτικό σύστημα βασισμένο σε μια εσωτερική θεολογία. Οι 

Τολτέκοι στις προφορικές και εικαστικές παραδόσεις τους του 

αποδίδουν την εφεύρεση του ημερολογίου, της επεξεργασίας 

κοσμημάτων και κάθε είδους καλλιτεχνική αρετή. Ο Τοπιλτζίν 

υποστήριξε τη μη διάκριση κατά διαφορετικών εθνοτήτων. Ακόμα, 

απαγόρευσε τις ανθρωποθυσίες και την αιματοχυσία, σε μια εποχή όπου κυριαρχούσαν οι 

πόλεμοι. 

 

Σουφισμός (7ος αιώνας  ως σήμερα) 

Οι Σούφι αντιτίθενται στην ιδέα ότι η θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει 

να βασίζονται σε τίτλους και αξιώματα. Αντίθετα, οι δάσκαλοι 

Σούφι κερδίζουν την αποδοχή και την στήριξη των πιστών από τις 

ενοράσεις τους και την ικανότητά τους να μεταδίδουν εμπειρίες 

φωτισμένης συνείδησης στους μαθητές τους. Ακόμα, σε αντίθεση με άλλες θρησκείες, η 

ιστορία του Σουφισμού βρίθει από παραδείγματα συνεργασίας διαφορετικών δογμάτων. Ο 

Ιμπναλαράμπι υποστηρίζει στη διδασκαλία του ότι ολόκληρο το Σύμπαν είναι η εκδήλωση 

του Θεού. Αυτή η άποψη καταργεί τα σύνορα μεταξύ των ανθρώπων που ανήκουν σε 

διαφορετικές θρησκείες. Έτσι, η ειρήνη, η φιλία και η αγάπη αποτέλεσαν το κέντρο της 

διδασκαλίας της συγκεκριμένης  σχολής του Σουφισμού. 
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Μοριορί, Νησιά Τσάταμ, Νέα Ζηλανδία (15ος αιώνας ως σήμερα) 

Μικρός κι ευάλωτος πληθυσμός, οι Μοριορί υιοθέτησαν έναν 

ειρηνικό τρόπο ζωής που απέφευγε αυστηρά τις εχθροπραξίες. 

Έλυναν τις διαφορές τους με τελετουργικές «μάχες» και 

συμβιβασμούς. Η απαγόρευση των εχθροπραξιών και του 

κανιβαλισμού αποδίδεται στον πρόγονό τους Nunuku-whenua. 

Παρά τις δυσκολίες και τη γενοκτονία που υπέφεραν στο 

παρελθόν με μνημειώδη στωικότητα και ειρηνική διάθεση, οι 

Μοριορί απολαμβάνουν σήμερα μια πολιτισμική αναγέννηση, 

τόσο στα Νησιά Τσάταμ  (Rekohu στη γλώσσα τους) όσο και στην 

ηπειρωτική Νέα Ζηλανδία. 

 

Μπαχάι, Περσία, (19ος αιώνας ως σήμερα) 

«Ζητώ από τον καθένα σας να επικεντρώσει όλη τη σκέψη του στην 

αγάπη και την ενότητα. Όταν μια σκέψη πολέμου εμφανίζεται,  να 

την αντικρούετε με μια ισχυρότερη σκέψη ειρήνης. Μια σκέψη 

μίσους πρέπει να καταστραφεί από μια δυνατότερη σκέψη αγάπης. 

Οι σκέψεις πολέμου καταστρέφουν κάθε αρμονία, ευημερία, 

γαλήνη και χαρά. Οι σκέψεις αγάπης χτίζουν την αδελφοσύνη, την 

ειρήνη, την φιλία και την ευτυχία». Αμπντούλ Μπαχάι. 

 

Λάουρα Τσερέτα, Ιταλία (1469 - 1499) 

Αναγεννησιακή κριτικός λογοτεχνίας και φεμινίστρια. Τόνισε την αξία 

του συναισθήματος στη λογοτεχνία, κάτι που οι κριτικές της εποχής 

αγνοούσαν. Προσπάθησε να επαναπροσδιορίσει την έννοια του 

φύλου. Πρότεινε την αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών και την ιδέα 

μιας κοινότητας των γυναικών. Είδε τις οικιακές εργασίες ως εμπόδιο 

για τις πνευματικές φιλοδοξίες των γυναικών και έκρινε ότι «όλα τα 

ανθρώπινα όντα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, γεννιούνται 

με το δικαίωμα στην εκπαίδευση». Αύξησε τη συμμετοχή των 

γυναικών στην λογοτεχνία και σε χώρους που παραδοσιακά κατείχαν οι άνδρες κι 

αναζήτησε τρόπους πρόσβασης των γυναικών στη δημόσια ζωή. 

 

Βαρθολομαίος ντε λας Κάζας, Ισπανία (1484 - 1566) 

Ο επίσκοπος Βαρθολομαίος ντε λας Κάζας ήταν Ισπανός άποικος στο 

Μεξικό, λόγιος κι ιστορικός. Αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση 

των ιθαγενών της Αμερικής και σήμερα θεωρείται ένας από τους 

προδρόμους της θεωρίας και της πρακτικής των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Ήταν ο ιδρυτής μιας ουτοπικής κοινότητας κι ο 

πρώτος επίσκοπος της Τσιάπας στο Μεξικό. 
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Τζορτζ Φοξ, Αγγλία (1624 - 1691). Ιδρυτής των Κουάκερων 

Έζησε σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών ανακατατάξεων. 

Επαναστάτησε ενάντια στις θρησκευτικές και πολιτικές συμβάσεις 

και πρότεινε μια ριζοσπαστική προσέγγιση της χριστιανικής πίστης.  

Στις αρχές του 16ου αιώνα οι Κουάκεροι ξεκίνησαν τον αγώνα τους 

κατά της δουλείας. Για τη Μη-βία, δήλωσαν στο βασιλιά Κάρολο Β’ 

το 1660: 

«Αρνούμαστε απερίφραστα όλους τους πολέμους, τις συγκρούσεις 

και τις διαμάχες με οποιαδήποτε μέσα, για οποιονδήποτε σκοπό, με 

οποιοδήποτε πρόσχημα, κι αυτή είναι η μαρτυρία μας σε όλον τον κόσμο». 

Ο Γουίλιαμ Πεν, μέλος των Κουάκερων, δήλωσε το 1693: «Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα κι 

ούτε πρέπει να δεχόμαστε να κάνουμε κακό με σκοπό να βγει κάτι καλό από αυτό». 

 

 Εμμάνουελ Καντ, Πρωσία (1724 - 1804) 

Το 1795, ο Καντ  δημοσίευσε ένα δοκίμιο με τίτλο Προς την Αιώνια 

Ειρήνη:  Ένα Φιλοσοφικό Δοκίμιο. Κατά την άποψή του, η Συνθήκη 

της Βασιλείας (πόλη) μεταξύ της Πρωσίας και της Γαλλίας ήταν απλά 

προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών κι όχι ειρήνη.  Στο δοκίμιο 

ο Καντ υποστηρίζει ότι είναι άμεσο καθήκον της ανθρωπότητας να 

επιλύσει το πρόβλημα της βίας και να υιοθετήσει ένα οικουμενικό 

ιδεώδες για μια κοινότητα όλων των λαών, που να διέπεται από ένα 

κράτος δικαίου. Ο Καντ πίστευε ότι η ειρήνη θα μπορούσε να 

επεκτείνεται σταδιακά. Το πρώτο βήμα είναι το κράτος να γίνει δημοκρατικό. Το δεύτερο 

βήμα είναι όλα τα δημοκρατικά κράτη να ενταχθούν σε μια Ομοσπονδία. Μια μέρα αυτή η 

Ομοσπονδία θα αγκαλιάσει όλα τα κράτη της γης. Ο ίδιος θεωρείται η έμπνευση για την 

δημιουργία της  Κοινωνίας των Εθνών, ως μέσου για τον τερματισμό όλων των πολέμων. 

 

Τομ Πέιν, Αγγλία (1737 - 1809) 

«Η φτώχεια είναι απαράδεκτη. Πρέπει και μπορεί να εξαλειφθεί», 

πρότεινε ο Πέιν. Αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της Αμερικής.  Το 

βιβλίο του Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκδόθηκε στη Μ. Βρετανία 

το 1792. Απαγορεύθηκε λόγω της αντικαθεστωτικής του θέσης, 

αλλά έγινε ανάρπαστο. Αντιτάχθηκε στη δουλεία κι ήταν από  τους 

υπέρμαχους της κοινωνικής ασφάλισης, της καθολικής δωρεάν 

δημόσιας παιδείας κι ενός εγγυημένου ελάχιστου μισθού. 
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Μαίρη Γουολστοουνκράφτ, Αγγλία (1759 -  1797) 

Περιέγραψε την διαδικασία με την οποία οι γονείς ανέθρεφαν τις 

κόρες τους ώστε να είναι υπάκουες κι εξοικειωμένες με την 

οικογενειακή ζωή και τα καθήκοντά της. Υποστήριξε ότι, αν τα 

κορίτσια είχαν ενθαρρυνθεί από νεαρή ηλικία να αναπτύξουν το 

μυαλό τους, θα παρατηρούσαν ότι είναι λογικά πλάσματα και γι’ 

αυτό δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην μπορούν να έχουν τις ίδιες 

ευκαιρίες με τα αγόρια όσον αφορά στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. «Οι γυναίκες θα μπορούσαν να έχουν επαγγελματική σταδιοδρομία όπως 

ακριβώς και οι άνδρες». Το βιβλίο της Θεμελίωση των Δικαιωμάτων της Γυναίκας 

δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. 

Χένρυ Ντέιβιντ Θορό, ΗΠΑ (1817-1862) 

Αμερικανός δοκιμιογράφος, ποιητής και πρακτικός φιλόσοφος, 

γνωστός ως εκπρόσωπος του Υπερβατισμού (ο οποίος μεταξύ 

άλλων πρεσβεύει το τέλος της δουλείας) όπως καταγράφεται στο 

αριστούργημά του Walden (1854). Υπήρξε δραστήριος υπέρμαχος 

των πολιτικών ελευθεριών, όπως φαίνεται στο σπουδαίο δοκίμιό 

του Πολιτική Ανυπακοή (1849). 

«Κάθε άνθρωπος έχει την ηθική υποχρέωση να αρνηθεί να 

συνεργαστεί με ένα άδικο κοινωνικό σύστημα». 

Λέων Τολστόι, Ρωσία (1828-1910) 

Ρώσος μυθιστοριογράφος, μεταρρυθμιστής, ειρηνιστής και ηθικός 

στοχαστής, γνωστός για τις ιδέες του πάνω στη μη βίαιη 

αντίσταση. Γεννήθηκε αριστοκράτης, αλλά παραιτήθηκε από τα 

προνόμιά του. Οι χριστιανικές ιδέες του Τολστόι βασίζονταν στην 

Επί του Όρους Ομιλία και κυρίως στη φράση του Ιησού «Αν σε 

χτυπήσουν στο μάγουλο, γύρνα και το άλλο», κάτι που θεωρούσε 

ως επιβεβαίωση της ορθότητας του φιλειρηνισμού.  Αυτές οι ιδέες ήρθαν μετά από μια 

περίοδο σοβαρής κατάθλιψης με αυτοκτονικές τάσεις. Πίστευε ότι ένας χριστιανός πρέπει 

να κοιτάξει στο βάθος της καρδιάς του για να βρει την εσωτερική ευτυχία, αντί να την 

ψάχνει έξω, στην εκκλησία ή το κράτος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του είναι 

η πίστη του στη μη-βία απέναντι στην καταπίεση. 

Ο Τολστόι επηρέασε άμεσα τον Γκάντι, κι έτσι έχει τεράστια επιρροή στο κίνημα της μη 

βίαιης αντίστασης μέχρι και σήμερα. Πίστευε ότι η αριστοκρατία ζούσε σε βάρος των 

φτωχών και θεωρούσε ότι η μοναδική λύση για να συνυπάρξουμε ειρηνικά είναι η αναρχία. 

Απέρριπτε την ιδιωτική ιδιοκτησία καθώς και στον θεσμό του γάμου, ενώ αναγνώριζε την 

αξία της σεξουαλικής εγκράτειας. 

Σε μια από τις επιστολές του, ο Τολστόι σημείωσε ότι ο Θορό είχε γράψει για την Πολιτική 

Ανυπακοή πενήντα χρόνια νωρίτερα. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι επηρεάστηκε από το κίνημα 

των Κουάκερων και το κίνημα κατά της δουλείας στις ΗΠΑ. 
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Τζέιν Άνταμς, ΗΠΑ (1860-1935) 

Το 1889 η Τζέιν Άνταμς, συνιδρυτής του Hall House στο Σικάγο, του 

πρώτου από μια σειρά κέντρων κοινωνικών υπηρεσιών που 

ιδρύθηκαν στις φτωχές γειτονιές των ΗΠA. Αναμίχθηκε σε ευρείες 

προσπάθειες για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων 

η στέγαση, οι συνθήκες υγιεινής και εργασίας, τα δικαιώματα των 

μεταναστών, των γυναικών και τα παιδιών, ο φιλειρηνισμός και η 

καθιέρωση του οκταώρου εργασίας. Υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος 

του Εθνικής Ένωσης για το Δικαίωμα Ψήφου των Γυναικών το 

διάστημα 1911-1914 και τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1931. 

Μοχάντας Κ. Γκάντι, Ινδία (1869 - 1948) 

Ο Γκάντι πήγε στην Αγγλία για να σπουδάσει νομικά το 1889 και 

αποφοίτησε από το Inner Temple του Λονδίνου. Όσο ήταν στην 

Αγγλία, μια ομάδα χορτοφάγων φίλων του τον έπεισαν να 

μελετήσει τις Ινδικές θρησκείες και την Ινδική λογοτεχνία. Όταν 

επέστρεψε στην Ινδία, δε μπορούσε να βρει δουλειά, γι’ αυτό 

δέχτηκε μια προσφορά να εργαστεί στην Νότια Αφρική. 

Προσελήφθη ως δικηγόρος ενός πλούσιου Ινδού εμπόρου που είχε 

εγκατασταθεί εκεί. Στη Νότια Αφρική, ενώ ταξίδευε προς τον τόπο 

εγκατάστασής του, ο Γκάντι υπέστη άσχημη μεταχείριση από τους 

λευκούς υπαλλήλους του τρένου, εξ αιτίας του χρώματος του δέρματός του. Από εκείνη τη 

στιγμή, ο Γκάντι άρχισε να εξετάζει την μεταχείριση των μειονοτήτων και πιθανούς τρόπους 

για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο φυλετικός διαχωρισμός ήταν τότε μέρος του Δικαίου του 

κράτους της Νότιας Αφρικής. Αργότερα αυτή η κατάσταση ονομάστηκε Απαρτχάιντ. Αφού 

διευθέτησε, λοιπόν, τα νομικά θέματα του εργοδότη του, ξεκίνησε να οργανώνει την τοπική 

Ινδική κοινότητα με σκοπό να απαιτήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Στα 20 χρόνια που 

έμεινε στη Νότια Αφρική, ο Γκάντι ανέπτυξε τις αρχές της μη βίαιης αντίστασης. Οδήγησε 

τον αγώνα σε μη βίαιες αντιπαραθέσεις με την κυβέρνηση. 

Οι κανόνες που έθεσε για την μη βίαιη αντίσταση είναι οι εξής:  

 Να  μην ανταποδίδεις το χτύπημα – Να μη ζητάς εκδίκηση 

 Να υπομένεις τον πόνο και την οδύνη, ακόμα και τον θάνατο 

 Να εκφράζεις την αγάπη και την συγχώρεσή σου προς τον καταπιεστή 

 Να μην έχεις καμιά πρόθεση να βλάψεις τον καταπιεστή, αλλά την επιθυμία να 

συμφιλιώσεις τις μεταξύ σας διαφορές. 

Αφού πέτυχε πολλές μεταρρυθμίσεις των πολιτικών δικαιωμάτων των Ινδών, ο Γκάντι 

εγκατέλειψε την Νότια Αφρική κι επέστρεψε στην Ινδία το 1914. Αρχικά ταξίδεψε πολύ 

στην χώρα για να δει ο ίδιος τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι φτωχοί, και να μάθει από 

αυτούς με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει. 

Στη συνέχεια, έγινε ηγέτης του κόμματος του Εθνικού Κογκρέσου το 1920 κι άρχισε να 

διαμαρτύρεται ενάντια στη Βρετανική κατοχή της Ινδίας. Μεσολάβησε επιτυχώς σε μια 

εργασιακή διαμάχη στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας στην πόλη του Αχμενταμπάντ. 

Όταν η συνοικία των Μπαρντόλι αρνήθηκε να πληρώσει φόρους που οι κάτοικοι 
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θεωρούσαν άδικους, ο Γκάντι ενθάρρυνε άλλες συνοικίες να κάνουν το ίδιο για υποστήριξη, 

πιστεύοντας ότι αυτό θα ανέτρεπε την Βρετανική κυβέρνηση. Ωστόσο, όταν  ορισμένοι 

υποστηριχτές του ξέσπασαν και δολοφόνησαν 20 αστυνομικούς στο Τσάουρι-Τσάουρα, ο 

Γκάντι ανέστειλε την επανάσταση. Ένιωσε προσωπικά υπεύθυνος για τις δολοφονίες. Δεν 

ήθελε να σκοτώσει τους Βρετανούς για να πετύχει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη για το λαό 

του. Πίστευε ότι το να σκοτώνεις για να πάρεις αυτό που θέλεις είναι λάθος, κι έτσι επέλεξε 

να αποτύχει, παρά να επιτύχει την ανεξαρτησία της Ινδίας με αυτόν τον τρόπο. Συνέχισε να 

υποστηρίζει τις αρχές της μη-βίας και κέρδισε τον τίτλο του Μαχάτμα (Η Μεγάλη Ψυχή). 

Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η Μουσουλμανική  Ένωση αποσχίστηκε 

από τον Γκάντι κι απαίτησε την διάσπαση της Ινδίας σε δυο χώρες: Μία Μουσουλμανική και 

μία Ινδουιστική. Ο Γκάντι δεν συμφώνησε με αυτή τη θέση, καθώς κάθε πόλη, κωμόπολη 

και χωριό είχε μικτούς πληθυσμούς με πολλές θρησκείες. Φοβόταν ότι η διαίρεση αυτή θα 

οδηγούσε σε πόλεμο, και το 1947, όταν οι Βρετανοί διαίρεσαν την χώρα σε Ινδία και 

Πακιστάν, η πρόβλεψή του βγήκε αληθινή. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο 

Γκάντι κατοικούσε στην Πολιτεία της Βεγγάλης, στην Ανατολική Ινδία. Έφερε ειρήνη σε αυτό 

το τμήμα της χώρας. Στη συνέχεια, πήγε στο Νέο Δελχί και πέτυχε το ίδιο εκεί. Έπειτα 

σχεδίαζε να μεταβεί στο νεοσύστατο κράτος του Πακιστάν και να ικετεύσει για ειρήνη. 

Αλλά στις 30 Ιανουαρίου του 1948, η ειρηνική του αποστολή τελείωσε. Δολοφονήθηκε από 

έναν φανατικό Ινδό εθνικιστή. 

Μπέρτραντ Ράσελ, Μ. Βρετανία (1872-1970) 

Σημαντικός Βρετανός μαθηματικός, φιλόσοφος κι επιστήμονας της 

λογικής. Υπήρξε παράδειγμα για κάθε μη θρησκευόμενο αγωνιστή 

της ειρήνης. Απολύθηκε από το Κολέγιο Trinity και φυλακίστηκε 

για πέντε μήνες, εξ αιτίας των αντιπολεμικών του διαδηλώσεων. Ο 

προγραμματισμένος διορισμός του στο Κολέγιο Σίτυ της Νέας 

Υόρκης ακυρώθηκε έπειτα από τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις. 

Απολύθηκε από το Ίδρυμα του Barnes στην Πενσυλβανία κι ίδρυσε 

το Συνέδριο Pugwash για τις Επιστήμες και τα Παγκόσμια 

Ζητήματα (Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 1995). Ακόμα, ίδρυσε κι έγινε πρόεδρος της 

Εκστρατείας για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό και φυλακίστηκε (για τελευταία φορά) στην 

ηλικία των 89 ετών για μια εβδομάδα, για συμμετοχή σε αντι-πυρηνικές διαδηλώσεις. 

Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γερμανία, ΗΠΑ (1879 – 1955) 

Ο Αϊνστάιν υποστήριξε την ειρήνη σε όλη του τη ζωή. Μετά το 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, έπαιξε ενεργό ρόλο στο κίνημα για τον 

πυρηνικό αφοπλισμό. Υπήρξε θαυμαστής του Γκάντι και της 

φιλοσοφίας της μη-βίας. Από τις πολλές διάσημες φράσεις του: 

«Πιστεύω ότι η ειρήνη θα έρθει στον κόσμο μόνο αν εφαρμόσουμε 

τη μέθοδο τη μη-βίας του Γκάντι σε μεγαλύτερη κλίμακα». 

«Διαμορφώθηκα από μια ηθική  στάση απέναντι στη ζωή, τη 

αγάπη, τη δικαιοσύνη και τη γνώση, και μια επιθυμία για ανεξαρτησία» 
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Απεχθανόταν τις διακρίσεις και υποστήριζε τους Εβραίους και την επιθυμία τους για μια 

πατρίδα, όχι ως πολιτική κατάσταση, αλλά ως ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν τον πολιτισμό τους και να μοιραστούν τη γη με τους γείτονές τους. 

 

Αβραάμ Γιοχάνες Μιούστ, ΗΠΑ (1885 – 1967) 

Ο Α. Τζ. Μιούστ υπήρξε από τους κορυφαίους μη βίαιους 

κοινωνικούς ακτιβιστές της εποχής του. Ξεκίνησε ως ιερέας στην 

Ολλανδική Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία, έγινε ακτιβιστής στην 

εργατική ένωση κι εργάστηκε με ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, 

μεταξύ των οποίων η Αδελφότητα της Συμφιλίωσης, το Κογκρέσο 

της Φυλετικής Ισότητας και η Αντιπολεμική Συμμαχία. 

Απολάμβανε καθολικού σεβασμού και θαυμασμού στο κίνημα για 

κοινωνική δικαιοσύνη, χάρη στην ικανότητά του να σχετίζεται με 

τους ανθρώπους κάθε ηλικίας και κουλτούρας και να γεφυρώνει τις αποστάσεις μεταξύ των 

ανθρώπων. 

 

Χαν Αμπντούλ Γκαφάρ Χαν, Πακιστάν  (1890 - 1988) 

Ο μεγάλος μη βίαιος ήρωας του Ισλάμ. Βαθιά αφοσιωμένος 

Μουσουλμάνος, αλλά ταυτόχρονα επιεικής και φιλελεύθερος, ο 

μεθοριακός Γκάντι υπήρξε αφοσιωμένο μέλος του Κογκρέσου και 

υποστηρικτής του Γκάντι σε όλη του τη ζωή. Αντιτάχθηκε στη 

διαίρεση Ινδίας-Πακιστάν. Ο Μπάντσαχ Καν, όπως ήταν επίσης 

γνωστός, υπήρξε πρότυπο μη-βίας σε μια κοινωνία στην οποία 

κυριαρχούσε η βία. Η ακλόνητη πίστη του και η φανερή 

γενναιότητά του τον βοήθησαν να κερδίσει ευρεία αποδοχή και σεβασμό. Εξ αιτίας των 

αρχών του, ο Μπάντσαχ  Χαν φυλακίστηκε επανειλημμένα, τόσο από την Βρετανική όσο και 

από την Πακιστανική κυβέρνηση. Πέρασε 33 χρόνια στις φυλακές. 

 

 Άλντο Καπιτίνι, Ιταλία (1899 – 1968) 

Την περίοδο της ηγεσίας του Μουσολίνι, δραστηριοποιήθηκε 

έντονα στη μυστική αντιφασιστική προπαγάνδα που αναπτύχθηκε 

μεταξύ της νέων στην κεντρική Ιταλία. Έγραψε ένα βιβλίο στο 

οποίο τόνισε τις απεριόριστες λανθάνουσες δυνατότητες που 

είναι έμφυτες σε κάθε άνθρωπο, αλλά καταπιέζονται από μια 

αρνητική κοινωνία. Πίστευε ότι σπουδαίες εμπειρίες 

απελευθέρωσης μπορούν να ξεκινήσουν από μια εσωτερική 

διαδικασία κι ότι δε χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερες γνώσεις 

γι’ αυτό. Χαρακτηριστική είναι η  δήλωσή του: «Ο Θεός δεν είναι αλήθεια, ο Θεός είναι το 

να επιλέγεις». Παρότι δεν ανήκε σε κάποιο πολιτικό κόμμα, η ζωή του έγινε πρότυπο των 

Ιταλών αντιφασιστών. Παρατήρησε ότι «το κύριο ζητούμενο δεν είναι να κατέχει κάποιος τη 

μέθοδο της μη-βίας, αλλά να έχει θέληση, να είναι ανοιχτός στο πνεύμα της μη-βίας». 
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Το 1962 (την περίοδο της Κρίσης των πυραύλων της Κούβας) ξεκίνησε μια πορεία ειρήνης 

από την Περούτζια ως την Ασίζη (28 χλμ). Η πορεία κατάφερε να ενώσει για πρώτη φορά 

τους υποστηρικτές της ειρήνης από όλη την Ιταλία, παρότι προέρχονταν από πολύ 

διαφορετικές ιδεολογίες (φιλόσοφοι όπως ο Ν. Μπόμπιο και ο Α. Καλογκέρο ήταν στενοί 

του φίλοι). Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε μια Ιταλική παράδοση; Η πορεία ειρήνης 

επαναλήφθηκε αρκετές φορές έκτοτε, ως η πιο σημαντική δράση για την ειρήνη στην Ιταλία 

 

Κβάμε Νκρούμαχ, Γκάνα (1909-1972) 

Εμπνευσμένος από τη διδασκαλία του Γκάντι, ο Νκρούμαχ 

υιοθέτησε την φιλοσοφία της Θετικής Δράσης με αρχή τη μη-βία. 

Το 1950 ξεκίνησε τον αγώνα του για την ανεξαρτησία της τότε 

Χρυσής Ακτής (σημερινή Γκάνα), η οποία το 1957 έγινε το πρώτο 

έθνος που ανεξαρτητοποιήθηκε στην υποσαχάρια Αφρική. Ο 

Νκρούμαχ τέθηκε τότε επικεφαλής του αγώνα για τη συνολική 

απελευθέρωση της Αφρικής από την αποικιοκρατία, αλλά και της εκστρατείας για μια 

πολιτική ένωση και οικονομική συνεργασία των ανεξαρτητοποιημένων αφρικανικών 

κρατών. Παρότι η ηγεσία του έχει επικριθεί ως αυταρχική και αντιδημοκρατική, γνώριζε ότι 

το σοσιαλιστικό του σχέδιο είχε πολλούς εχθρούς στο εξωτερικό, κι απέφυγε 5 απόπειρες 

δολοφονίας. Θεωρείται ένας από τους μεγάλους ηγέτες του Παναφρικανικού Κινήματος. 

 

Σουφραζέτες, Βρετανία και ΗΠΑ (2ος αιώνας) 

Στην Βρετανία και στις ΗΠΑ, εργάσθηκαν επί δεκαετίες για το 

δικαίωμα ψήφου των γυναικών, αρχικά με ήρεμες διαμαρτυρίες 

και, αφού αυτό απέτυχε, με πολιτική ανυπακοή, μια τακτική που 

πολλοί διαδηλωτές θα υιοθετήσουν αργότερα. Έσπασαν λάμπες 

στο δρόμο, έκοψαν τηλεφωνικές γραμμές κι έσκισαν πίνακες σε μουσεία. Μια σουφραζέτα 

έπεσε μπροστά στο άλογο του βασιλιά στη διάρκεια ενός αγώνα δρόμου και σκοτώθηκε. Το 

Μάρτιο του 1913, 5.000 γυναίκες διαδήλωσαν στην Ουάσινγκτον για το δικαίωμα ψήφου 

τους κι αντιστάθηκαν στην επίθεση του όχλου ως τη στιγμή που επενέβη η αστυνομία. 

«Τίποτα λιγότερο από ταραχές», έγραψε ο τύπος. 

Οχτώ μήνες αργότερα στο Λονδίνο, μια διαμαρτυρία στο Κοινοβούλιο κατέληξε στη Μαύρη 

Παρασκευή, την οποία ένας ιστορικός περιέγραψε ως «μια μάχη ανάμεσα στην αστυνομία 

κι όχι άνεργους, άστεγους ή άπορους, αλλά γυναίκες κάθε ηλικίας της μεσαίας και της 

ανώτερης τάξης». Μια ομάδα γυναικών διαφώνησαν με τις ακραίες πρακτικές και το 

τραμπουκικό στυλ της ηγεσίας κι εγκατέλειψαν την ομάδα το 1907. Με ηγέτες τις 

Ντεσπάρντ, Έντιθ Χάου Μάρτιν, Τερέζα Χίλινγκτον – Γκρέγκ, Οκτάβια Λούιν και Καρολάιν 

Χόντζεσον, σχημάτισαν μια άλλη μαχητική, αλλά αυτή τη φορά μη βίαιη, οργάνωση: το 

Μέτωπο Απελευθέρωσης των Γυναικών, το οποίο οργάνωσε δράσεις πολιτικής ανυπακοής. 
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Νέλσον Μαντέλα, Νότια Αφρική (1918 - 

Αρχικά, η εκστρατεία του Νέλσον Μαντέλα ενάντια στο 

Απαρτχάιντ βασιζόταν στη μη-βία. Αργότερα, όμως, έκρινε ότι το 

σαμποτάζ, ακόμα και ο ένοπλος αγώνας είχαν την θέση τους στη 

μάχη ενάντια σε ένα από τα πιο βίαια συστήματα που έχει 

γνωρίσει ο κόσμος. Έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Σήμερα, 

δηλώνει ότι θεωρεί τη βία αναγκαίο κακό σε ορισμένες 

περιπτώσεις. Όμως μεγάλο μέρος της εκστρατείας του που οδήγησε στη λήξη του 

Απαρτχάιντ βασίστηκε στη μη-βία και είναι σημαντική πηγή παραδειγμάτων επιτυχημένης 

μη βίαιης δράσης: Οι διεθνείς πιέσεις, η πολιτική ανυπακοή και η άρνηση του ίδιου του 

Μαντέλα να φύγει από την φυλακή, η οποία αύξησε περαιτέρω τη διεθνή πίεση. Γι’ αυτό 

και τον περιλαμβάνουμε στην ιστορία της μη-βίας. 

Πατρίς Λουμούμπα, Κονγκό (1925 - 1961) 

Ηγέτης του αγώνα για την ανεξαρτησία του Κονγκό και μετέπειτα 

Πρωθυπουργός του. Από  την ομιλία του για την ανεξαρτησία: 

«... Θα δώσουμε ένα τέλος στην καταπίεση της ελεύθερης σκέψης 

και θα φροντίσουμε ώστε όλοι οι πολίτες μας να απολαμβάνουν 

στο ακέραιο τις θεμελιώδεις ελευθερίες που προβλέπονται στη 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». 

«Θα καταργήσουμε κάθε είδους διάκριση και θα εξασφαλίσουμε 

για κάθε άνθρωπο την αξιοπρέπεια που του ταιριάζει». 

«Θα κυριαρχήσουμε όχι με την ειρήνη των όπλων, αλλά με την 

ειρήνη της καρδιάς και της θέλησης...». 

Τζην Σαρπ, ΗΠΑ (1928 - 

Είναι ο συγγραφέας του Από τη Δικτατορία στη Δημοκρατία, στο 

οποίο περιγράφει 198 μεθόδους μη βίαιης δράσης, και πολλών 

βιβλίων για το μη βίαιο αγώνα, την εξουσία, τα πολιτικά 

καθεστώτα και την αμυντική πολιτική. Το βιβλίο έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στις επαναστάσεις της «Αραβικής Άνοιξης» το 

2010-2011 και σε αντίστοιχες επαναστάσεις σε όλον τον κόσμο. Το 

1983 ίδρυσε το Ινστιτούτο Άλμπερτ Αϊνστάιν, με σκοπό την 

προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης πάνω στη 

στρατηγικές χρήσεις του μη βίαιου αγώνα ενάντια σε όλες τις μορφές καταπίεσης. 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (1929 - 1968) & Ρόζα Παρκς (1913 - 2005) 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεότερος προερχόταν από μια σκληρά 

εργαζόμενη, τίμια και πολύ μορφωμένη μεσοαστική οικογένεια. 

Μελέτησε τα γραπτά του Γκάντι στα μαθητικά του χρόνια και 

συνειδητοποίησε ότι οι μέθοδοι της μη βίαιης αντίστασης ήταν τα 

σωστά εργαλεία για να διεκδικήσουν οι μειονότητες τα πολιτικά 

τους δικαιώματα. Σε όσους τον κατηγόρησαν ότι δημιουργεί αναστάτωση, ο Κινγκ 
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απάντησε ότι οι άνθρωποι που δέχονται καταπίεση και κακομεταχείριση δεν έχουν άλλη 

επιλογή για να κερδίσουν δικαιοσύνη και ειρήνη, από το να διαμαρτύρονται μη βίαια, 

ώσπου τα αιτήματά τους να εισακουστούν.  

Το μποϊκοτάζ των λεωφορείων στο Μοντγκόμερι το 1955-1956 έδωσε στον αιδεσιμότατο 

Κινγκ την πρώτη ευκαιρία να δοκιμάσει τη μη βίαιη αντίσταση απέναντι σε άδικους νόμους. 

Η Ρόζα Παρκ, μια μαύρη μοδίστρα κι ακτιβίστρια πολιτικών δικαιωμάτων, αρνήθηκε να 

δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό επιβάτη, κάτι που ο νόμος επέβαλε εκείνη 

την εποχή. Γι’ αυτή της την πράξη συνελήφθη κι οδηγήθηκε σε δίκη. Οι μαύροι πολίτες του 

Μοντγκόμερυ της Αλαμπάμα αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τα λεωφορεία για μια μέρα. 

Μετά την επιτυχία του μποϊκοτάζ, αποφάσισαν να το συνεχίσουν. Αρνήθηκαν να 

χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία μέχρις ότου τους αναγνωρισθεί αυτό που ο νόμος 

θεωρούσε δικαίωμα του κάθε πολίτη: Ευγενική μεταχείριση από τους οδηγούς των 

λεωφορείων κι ένα τέλος στον διαχωρισμό των θέσεων στα λεωφορεία. 

Ο Δρ. Κινγκ αναδείχθηκε ηγέτης αυτού του μποϊκοτάζ. Κατά τη διάρκεια των 382 ημερών 

που διήρκεσε, κατόρθωσε να πείσει τους ανθρώπους του να περπατούν, να χρησιμοποιούν 

άλογα ή ποδήλατα, να μοιράζονται αυτοκίνητα, αλλά να μη χρησιμοποιούν ποτέ το 

λεωφορείο για τη δουλειά, το σχολείο κλπ. Γι’ αυτή του τη δράση ο Δρ. Κινγκ φυλακίστηκε, 

βασανίστηκε και ταπεινώθηκε. Το σπίτι του δέχθηκε επιθέσεις, αλλά δεν ανταπέδωσε τη 

βία. Δίδαξε τους ακόλουθούς του να χρησιμοποιούν την ειρήνη, όχι τη βία, για να πετύχουν 

στους αγώνες τους. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε τελικά ότι ο σκοπός ήταν δίκαιος. 

Ο Κινγκ κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1964, αλλά δολοφονήθηκε το 1968. Η Ρόζα 

Παρκ κέρδισε το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου. 

 

Μιχαήλ Σεργκιέγιεβιτς Γκορμπατσόφ, Ρωσία (1931 - 

Ο Γκορμπατσόφ διετέλεσε γενικός γραμματέας του Σοβιετικού 

Κομμουνιστικού Κόμματος στο διάστημα 1985-1991. Επιχείρησε 

να αναβιώσει την παραπαίουσα σοβιετική οικονομία μέσω των 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων (περεστρόικα) και να 

απελευθερώσει την κοινωνία και την πολιτική με την Γκλάσνοστ 

(διαφάνεια, ελευθερία λόγου), τον ανταγωνισμό στις εκλογές και 

τη διακοπή των εξοπλισμών στο εξωτερικό μέσω της περιστολής 

των εξοπλισμών με τις ΗΠΑ. Απέσυρε τα σοβιετικά στρατεύματα 

από το Αφγανιστάν και επέτρεψε στα κράτη του Σοβιετικού μπλοκ 

να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία στην κεντρική Ευρώπη, μια 

κίνηση που σύντομα οδήγησε στη διάλυση του ΕΣΣΔ και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. 

Απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1990 για τη προώθηση μεγαλύτερης 

διαφάνειας στο ΕΣΣΔ και τη βοήθεια για τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου. Μαζί με 

άλλους νικητές του βραβείου Ειρήνης βοήθησε να ξεκινήσει  «η Δεκαετία της Ειρήνης και 

της μη-βίας για τα παιδιά του κόσμου» ένα πρόγραμμα για τα πρώτα 10 χρόνια της νέας 

χιλιετίας, αφιερωμένο στη μη-βία, σήμερα τρέχων από την UNESCO. 
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Μάριο Ροντρίγκες Κόμπος (Σίλο), Αργεντινή (1938 - 2010) 

Φιλόσοφος, συγγραφέας, ιδρυτής του ρεύματος σκέψης του 

Νέου Ανθρωπισμού και του Ανθρωπιστικού Κινήματος, ενός 

κινήματος στις αρχές της μη-βίας και της μη διάκρισης, ως 

απάντηση στην αυξανόμενη βία της στρατιωτικής δικτατορίας 

στη Αργεντινή. Η σκέψη του αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 

1960, ώσπου το 1969, στην τοποθεσία Punta de Vacas, στις 

Άνδεις (καθώς το καθεστώς δεν επέτρεπε ομιλίες στις πόλεις), 

έδωσε την πρώτη του δημόσια ομιλία με τίτλο «Η θεραπεία της οδύνης». Σε αυτήν, κάλεσε 

όλους, και κυρίως στους νέους, οι οποίοι κινδύνευαν να παρασυρθούν από βίαια κινήματα 

εκείνης της περιόδου, «να φέρουν την ειρήνη πρώτα στον εαυτό τους και μετά στους 

άλλους». Το ανθρωπιστικό κίνημα έχει σήμερα διαδοθεί σε πάνω από 100 χώρες, κι 

αναπτύσσει δράσεις σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Η φιλοσοφία του Νέου Ανθρωπισμού  μπορεί να συνοψιστεί στις αρχές που ο ίδιος 

περιέγραψε: 

 Τοποθετούμε τον Άνθρωπο ως κεντρική αξία κι απασχόληση 

 Επιβεβαιώνουμε την ισότητα όλων των ανθρώπων 

 Αναγνωρίζουμε την προσωπική και πολιτισμική διαφορετικότητα, καταδικάζοντας 

κάθε είδους διάκριση 

 Αναπτύσσουμε τη γνώση πέρα από τα όρια που επιβάλλουν προκαταλήψεις, 

απόλυτες αλήθειες ή αυθεντίες 

 Επιβεβαιώνουμε την ελευθερία των ιδεών και των πεποιθήσεων 

 Απορρίπτουμε κάθε μορφή βίας 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Σίλο ασχολήθηκε με το Μήνυμα, μια σειρά από 

κείμενα, εμπειρίες και διαλογισμούς για το πώς μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο που 

γεννά η σύγχρονη κοινωνία. 

 

Τζέσι Τζάκσον Λούις, ο πρεσβύτερος, ΗΠΑ (1941 - 

Αμερικανός ακτιβιστής των πολιτικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων, πολιτικός και Βαπτιστής ιερέας. Υπήρξε 

υποστηρικτής του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.  Ίδρυσε τους οργανισμούς 

Rainbow και PUSH, που δραστηριοποιούνται στα πολιτικά 

δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το Φεβρουάριο του 

2006, σε γκάλοπ του AP-AOL με τίτλο «Μαύρες Φωνές», ο Τζάκσον 

εξελέγη ως «ο σημαντικότερος μαύρος ηγέτης» με το 15% των 

ψήφων. 

 

 

 

Λεχ Βαλέσα (1943 - 
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Πολωνός πολιτικός, συνδικαλιστής κι ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Χαρισματικός ηγέτης, συνιδρυτής της Αλληλεγγύης (Solidarność), του πρώτου ανεξάρτητου 

συνδικάτου του Σοβιετικού Μπλοκ. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1983 και 

υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Πολωνίας στα 1990-1995. 

Ο Βαλέσα ήταν ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αμέσως μετά 

το άνοιγμα των ναυπηγείων του Γκντάινσκ, έγινε ακτιβιστής συνδικαλιστής. Γι’ αυτήν του 

την επιλογή διώχθηκε από την κομμουνιστική κυβέρνηση της Πολωνίας, τέθηκε υπό 

παρακολούθηση, απολύθηκε το 1976 και συνελήφθη αρκετές φορές. Τον Αύγουστο του 

1980 έπαιξε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην πρωτοποριακή 

Συμφωνία του Γκντάινσκ μεταξύ των εργαζομένων και της κυβέρνησης κι έγινε συνιδρυτής 

του σωματείου Αλληλεγγύη. Συνελήφθη εκ νέου μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου 

στην Πολωνία και η Αλληλεγγύη μπήκε στη μαύρη λίστα του Καθεστώτος. Μετά την 

απελευθέρωσή του συνέχισε τον ακτιβισμό και πρωτοστάτησε στη Συμφωνίας της 

Στρογγυλής Τραπέζης το 1989 η οποία οδήγησε στις ημι-ελεύθερες κοινοβουλευτικές 

εκλογές τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς και σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Αλληλεγγύης.  

Το 1990 κέρδισε τις προεδρικές εκλογές και εξελέγη πρόεδρος της Πολωνίας. Προήδρευσε 

στον μετασχηματισμό της χώρας από κομμουνιστικό σε ένα μετα-κομμουνιστικό κράτος, 

αλλά η δημοτικότητά του εξασθένισε. Αφού έχασε με μικρή διαφορά ψήφων  τις 

προεδρικές εκλογές του 1995, ο ρόλος του στην πολωνική πολιτική σκηνή περιορίστηκε. 

Ωστόσο, η φήμη του παραμένει διεθνής και συνεχίζει να δίνει διαλέξεις στην Πολωνία και 

στο εξωτερικό για την ιστορία και την πολιτική. 

 

Αούνγκ Σαν Σούου Κι, Μιανμάρ (πρώην Μπούρμα) (1945 - 

 Πηγές έμπνευσής της ήταν ο Γκάντι -για τον οποίο έμαθε την 

εποχή που η μητέρα της ήταν πρέσβειρα στην Ινδία- κι ο 

πατέρας της, Αούνγκ Σαν, ηγέτης του αγώνα για την  

απελευθέρωση της Μπούρμα. Ήταν μόλις 2 ετών όταν ο πατέρας 

της δολοφονήθηκε, αλλά μελέτησε επίμονα τη ζωή του. Από τον 

Γκάντι άντλησε τη δέσμευσή της στη μη-βία, ενώ από τον πατέρα 

της την κατανόηση ότι η ηγεσία είναι καθήκον και πως ο ηγέτης 

πρέπει να ηγείται με ταπεινότητα και με την εμπιστοσύνη και το 

σεβασμό του λαού του. Κι οι δυο ήταν για εκείνη παραδείγματα 

ανεξαρτησίας και μετριοφροσύνης. Η Αούνγκ Σαν αντιπροσώπευε αυτό που ονομάστηκε 

«βαθιά απλότητα». Το 1991 της απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Καθώς όμως 

ήταν ακόμα υπό κράτηση από τη στρατιωτική δικτατορία της Μιανμάρ, την 

αντιπροσώπευσαν οι δυο γιοι της, ο σύζυγός της και η φωτογραφία της μπροστά στο κοινό. 

Κατόπιν ιδρύθηκε η Εθνική Ένωση για την Δημοκρατία, με την Σούου Κι ως γενική 

γραμματέα. Η Ένωση προώθησε μια πολιτική μη-βίας και πολιτικής ανυπακοής. Η Σούου Κι 

έδωσε ομιλίες μπροστά σε μεγάλα πλήθη σε όλη την χώρα, παρά τη σχετική απαγόρευση. 

Συνέχισε την εκστρατεία της, παρά τις παρενοχλήσεις, τις συλλήψεις και τις δολοφονίες 

μελών του κινήματος από το στρατό. Της επιβλήθηκε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. 
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Υπήρχε ένα διάσημο περιστατικό στο δέλτα του ποταμού Ιραγουάντι όταν η Σούου Κι 

προχώρησε θαρραλέα προς τους στρατιώτες που την σημάδευαν με τα όπλα τους. Της 

επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός, χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή δίκη. Παρά την 

περιορισμό της, το κόμμα της κέρδισε τις εθνικές εκλογές με ποσοστό  82%. Η στρατιωτική 

χούντα, όμως, αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα. 

Το 1990 της απονεμήθηκε το βραβείο Ράφτο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το 1991 το 

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η Σούου Κι παραμένει υπό περιορισμό, αφού απέρριψε την 

προσφορά που της έγινε για ελευθερία με αντάλλαγμα να εγκαταλείψει τη Μπούρμα και 

να αποσυρθεί από τν πολιτική. Από τη διάσημη ομιλία της, «Ελευθερία από το Φόβο»: 

«Δεν είναι η εξουσία που διαφθείρει, αλλά ο φόβος. Ο φόβος να χάσουν την εξουσία 

διαφθείρει αυτούς που την ασκούν, εξίσου με αυτούς που, υποταγμένοι και φοβισμένοι 

υποκύπτουν στην ωμή βία της εξουσίας». 

 

Σιρίν Εμπαντί, Ιράν (1947 - 

Ως δικηγόρος, δικαστής, λέκτορας, συγγραφέας και ακτιβίστρια, 

μίλησε με ειλικρίνεια, θάρρος και αποφασιστικότητα, τόσο στο 

Ιράν, όσο και πολύ πέρα από αυτό. Δε συμμερίστηκε ποτέ τις 

απειλές που δέχτηκε για την ασφάλειά της. Ο κύριος αγώνας 

είναι γύρω από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα: 

«Καμιά κοινωνία δεν αξίζει να χαρακτηριστεί πολιτισμένη αν δε 

σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών». 

Σε μια εποχή βίας, υποστήριξε με συνέπεια τη μη-βία. «Είναι θεμελιώδες σε κάθε κοινωνία 

η πολιτική εξουσία να στηρίζεται σε δημοκρατικές εκλογές. Η εκπαίδευση και ο διάλογος 

είναι τα καλύτερα μέσα για την αλλαγή των νοοτροπιών και την επίλυση των 

συγκρούσεων». (από την ομιλία της στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2003). 

 

Μπέτυ Γουίλιαμς και Μέιριντ Κόριγκαν, Β. Ιρλανδία (2ος αιώνας) 

Οι δύο γυναίκες ηγήθηκαν διαδηλώσεων για την ειρήνη και τη μη-

βία, στις οποίες συμμετείχαν μαζί Προτεστάντες και Καθολικοί. Το 

1976 τους απονεμήθηκε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης με τα παρακάτω 

λόγια: «Η Γουίλιαμς και η Κόριγκαν μας έδειξαν τι μπορούν να 

κάνουν οι απλοί άνθρωποι για να προωθήσουν την ειρήνη». Είχαν 

το κουράγιο να κάνουν το πρώτο βήμα. «Το έκαναν στο όνομα της 

ανθρωπότητας και της αγάπης για τον πλησίον. Κάποιος έπρεπε να 

αρχίσει να συγχωρεί… Η αγάπη για τον πλησίον είναι ένας από 

τους θεμέλιους λίθους του ανθρωπισμού, πάνω στον οποίο έχει 

στηριχθεί ο δυτικός πολιτισμός». Είναι ζωτικής σημασίας να «λάμψει όταν το μίσος και η 

εκδίκηση απειλούν να κυριαρχήσουν». Η πράξη τους,  θαρραλέα και ανιδιοτελής, 

αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για χιλιάδες ανθρώπους, άναψε ένα φως στο σκοτάδι...». 

Ίδρυσαν την Κοινότητα Ανθρώπων για την Ειρήνη, η οποία συνεχίσει να εργάζεται για το 

τέλος της βίας στην Ιρλανδία. 
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Ριγκομπέρτα Μέντσου, Γουατεμάλα (1959 - 

Η Ινδή Μάγια από την Γουατεμάλα βραβεύθηκε με το Βραβείο 

Νόμπελ Ειρήνης το 1992, ως αναγνώριση του έργου της για την 

κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτισμική συμφιλίωση, που 

βασίζεται στο σεβασμό για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων 

πληθυσμών. Έγινε ενεργό μέλος της Επιτροπής των Ενωμένων 

Ινδιάνων και φτωχών αγροτών της Λατινικής Αμερικής και στη 

συνέχεια βοήθησε να ιδρυθεί η οργάνωση Επαναστάτες 

Χριστιανοί. Η Μέντσου εξήγησε: «Αντιλαμβανόμαστε την 

επανάσταση με την έννοια του μετασχηματισμού. Αν είχα επιλέξει τον ένοπλο αγώνα, θα 

ήμουν στα βουνά τώρα». Παρόλο που παραδέχτηκε ότι το βιβλίο της περιέχει κάποια 

γεγονότα που αργότερα αποδείχτηκαν αναληθή, η επιτροπή των Νόμπελ το δέχτηκε ως μια 

αληθινή αναπαράσταση της ζωής των Ινδιάνων της Γουατεμάλα, αν όχι την πραγματική 

αυτοβιογραφία της.  
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Παράρτημα 3 

Λεξιλόγιο Μη-βίας 

Βία: Κάθε πράξη ή στάση που προκαλεί πόνο ή παραβιάζει την ελεύθερη βούληση. 

Παίρνει μορφές όπως:, φυσική (σωματική), οικονομική, θρησκευτική, φυλετική, 

σεξουαλική, σεξιστική, λεκτική - ψυχολογική κλπ. 

Μη-βία: Η μη χρήση βίας και η μη ανταπόδοσή της 

Ενεργή Μη-βία: Η μη χρήση και η μη ανοχή της βίας, με ταυτόχρονη δράση για την 

εξάλειψή της 

Διάκριση: Η προκατάληψη, η μειωτική συμπεριφορά ή η άνιση μεταχείριση ενάντια 

σε άτομα ή σύνολα, όσον αφορά στα δικαιώματά τους, τις προϋποθέσεις εξάσκησής 

τους, τις ευκαιρίες ή τις υποχρεώσεις τους, με βάση κάποιο χαρακτηριστικό τους 

(εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, φύλο, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλικός 

προσανατολισμός, οικονομική κατάσταση, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις κλπ.) 

Έμμεση διάκριση: Κάθε περίπτωση στην οποία μια  εκ πρώτης όψεως ουδέτερη 

διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση 

προσώπων, λόγω κάποιου χαρακτηριστικού, εκτός εάν η πρακτική μπορεί να 

δικαιολογηθεί αντικειμενικά από ένα θεμιτό σκοπό. (Λεξικό ΕΕ) 

Μη διάκριση: Η αποφυγή κάθε είδους διάκρισης 

Πολιτική ανυπακοή: Η μη συμμόρφωση με άδικους κανόνες και νόμους , με σκοπό 

την κατάργησή τους χωρίς τη χρήση βίας. Συνήθως χρησιμοποιείται απέναντι στο 

κράτους 

Μποϊκοτάζ: Η αποχή από δραστηριότητες ή προϊόντα, με σκοπό να πληχθούν 

συμφέροντα ή να δηλωθεί η αντίθεση σε συγκεκριμένες πρακτικές 

Συμφιλίωση: Διαδικασία και στάση για την επίλυση δυσάρεστων γεγονότων και 

καταστάσεων του παρελθόντος, που συνήθως είναι αποτέλεσμα κάποιου είδους 

βίας. Σε αντίθεση με τη συγχώρεση, η συμφιλίωση δεν τοποθετεί εκείνον που 

συγχωρεί σε ανώτερη ηθική θέση από εκείνον που συγχωρείται 

Satyagraha: Κυριολεκτικά σημαίνει «Επιμονή στην αλήθεια» ή «Δύναμη της 

αλήθειας». Φιλοσοφία και πρακτική ενεργής μη-βίας που αναπτύχθηκε από τον 

Γκάντι για την αντιμετώπιση κυρίως της κρατικής βίας και περιλαμβάνει κανόνες 

ηθικής ενδυνάμωσης του ατόμου ώστε να ανταπεξέλθει στην πρόκληση 

Ahimsa: Μη-βία στην ινδική κουλτούρα 

Ubuntu: Αφρικανική ηθική φιλοσοφία που διδάσκει μεταξύ άλλων την ενότητα των 

ανθρώπων και τη μη-βία. Χρησιμοποιήθηκε από προσωπικότητες όπως ο Ντέσμον 

Τούτου κι ο Νέλσον Μαντέλα  
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Πηγές για περισσότερη μελέτη 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

Σελίδες του Δικτύου 

 Δίκτυο Σχολείων για τη Μη-βία Καναδά | www.educationnonviolence.ca 

 Δίκτυο Σχολείων για τη Μη-βία Βελγίου | www.non-violence.be 

Καμπάνιες συγγενών Οργανισμών για την Εκπαίδευση στη Μη-βία 

 Ένωση Ανθρωπιστών για την Εκπαίδευση στη Μη-βία | http://ahenva.iespana.es 

 Καμπάνια για την Εκπαίδευση στη Μη-βία - Κοινότητα για την Ανθρώπινη Εξέλιξη 

http://pazfuerzayalegria.net/Campana-Internacional-de-Eduacion 

 Κέντρο Ανθρωπιστικών Μελετών "Αλήθεια", Χιλή 

www.cehum.cl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=36&Itemid=90 

 Λατινοαμερικάνικη Καμπάνια για την Εκπαίδευση στη Μη-βία - Κοινότητα για την 

Ανθρώπινη Εξέλιξη | www.scribd.com/doc/6980259/Taller-Red-de-NoViolencia-Activa 

 Μόνιμα Συμβούλια για την Ενεργή Μη-βία | www.noviolencia.org.ar/index.php 

 Το Σχολείο της Μη-βίας, Σαντιάγο Χιλής 

www.facebook.com/escueladelanoviolencia?ref=ts 

Εκπαίδευση στην Ενεργή Μη-βία, την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 Humanipedia, η Ανθρωπιστική εγκυκλοπαίδεια | www.humanipedia.org 

 The non-violence Project | www.nonviolence.com 

 UNESCO portal for Education in Non-violence 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=1261&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 UNESCO Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

www.auth.gr/inter/unesco/index_el.html 

 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια μη βίαιης επικοινωνίας & επίλυσης συγκρούσεων από τους 

Ανοιχτούς | Ορίζοντες www.humanrights.gr/site04/Happenings_workshops_gr.htm#B 

 Ίδρυμα Άλμπερτ Αϊνστάιν | www.aeinstein.org 

 Κέντρο έρευνας και δράσης για την ειρήνη | www.kede.org 

 Πρόγραμμα mPPACT: Δημιουργική επίλυση συγκρούσεων στα σχολεία 

http://gym-artem.att.sch.gr/img/agogi_igias/NEO_ENTYPO1.pdf 

 http://www.cehum.cl 

 http://www.csuroma.org 

 http://www.dragoncillos.com/fhe/jornadas.php?ev=1 

 http://www.leonalado.org 

 http://humanisteducation.com/bio.html?user_id=11 

http://www.educationnonviolence.ca/
http://ahenva.iespana.es/
http://pazfuerzayalegria.net/Campana-Internacional-de-Eduacion
http://www.cehum.cl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=36&Itemid=90
http://www.scribd.com/doc/6980259/Taller-Red-de-NoViolencia-Activa
http://www.noviolencia.org.ar/index.php
http://www.facebook.com/escueladelanoviolencia?ref=ts
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=1261&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=1261&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.auth.gr/inter/unesco/index_el.html
http://www.kede.org/
http://gym-artem.att.sch.gr/img/agogi_igias/NEO_ENTYPO1.pdf
http://www.cehum.cl/
http://www.csuroma.org/
http://www.dragoncillos.com/fhe/jornadas.php?ev=1
http://www.leonalado.org/
http://humanisteducation.com/bio.html?user_id=11
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Εναλλακτική Εκπαίδευση 

 Σχολεία Summerhill | www.summerhillschool.co.uk 

 Ελευθεριακό σχολείο "Παιδεία" | www.paideiaescuelalibre.org 

 Μοντεσσοριανά σχολεία | www.montessori.gr 

 Μοντεσσοριανή σχολή Αθηνών | www.montessoriani.gr 

 Το σχολείο της οδού Βιτρύβ | http://anexmk.blogspot.com/2008/04/blog-post.html 

Παιδί 

 Το χαμομηλάκι | http://hamomilaki.wordpress.com 

Λοιπά 

 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας | www.132grava.net 

 Βικτώρια Πρεκατέ | www.brightplanet.blogspot.com 

 Διδασκαλία της εξέλιξης | http://users.att.sch.gr/thanoscapsalis/form.htm 

 Δίκτυο για το Θέατρο στην εκπαίδευση | www.theatroedu.gr 

 Δίκτυο ενάντια στη σωματική τιμωρία | http://somatikitimoria.gr 

 Τα παιδία ΔΕΝ παίζει | http://tvxs.gr/node/54710/307037 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

Ειρήνη, Μη-βία, Ανθρώπινα δικαιώματα 

 Nonviolent Communication: A Language of Life, Marshall Rosenberg 

 Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ινστιτούτο Έρευνας για 

την Ειρήνη 

 Αιώνια Ειρήνη, Εμμάνουελ Καντ 

 Human Rights: Practical activities for Primary and Secondary Schools, UNESCO 

Βία και παιδί  

 Βιβλία Συμπεριφοράς, Μαρτίν Αγκάσι, Ελίζαμπεθ Βέρντικ  

 Η κακοποίηση του παιδιού στο σχολείο & στην οικογένεια, Βικτώρια Πρεκατέ 

 Σεξουαλική κακοποίηση. Μυστικό; όχι πια!, Καφέτσιος Κωνσταντίνος, Μακά Ζωή, 

Πρεκατέ Βικτωρία, Χατήρα Καλλιόπη 

 Οδηγός εκπαιδευτικών και γονέων για την ανίχνευση της παιδικής κακοποίησης, 

Ορέστης Γιωτάκος, Βικτώρια Πρεκατέ 

 Εγώ και το περιβάλλον μου, Τόνυ Μάχα-Ευαγγελοπούλου (εκδ. Καστανιώτη) 

 Οδηγός θεραπείας από το βιασμό, Ματσάκη Αφροδίτη 

http://www.summerhillschool.co.uk/
http://www.paideiaescuelalibre.org/
http://www.montessori.gr/
http://www.montessoriani.gr/
http://anexmk.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://hamomilaki.wordpress.com/
http://www.132grava.net/
http://www.brightplanet.blogspot.com/
http://users.att.sch.gr/thanoscapsalis/form.htm
http://www.theatroedu.gr/
http://somatikitimoria.gr/
http://tvxs.gr/node/54710/307037
http://tvxs.gr/node/54710/307037
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Εναλλακτική Εκπαίδευση  

 Αρχές Παιδαγωγικής, Λιαντίνης 

 Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης (Μπουκουμάνης, 1972) 

 Ελευθερία - όχι αναρχία (Μπουκουμάνης, 1975) 

 Το πράσινο σύννεφο (Μπουκουμάνης, 1976) 

 Η καταγραφή μιας φιλίας (Αποσπερίτης 1983) 

 Σάμερχιλ, το ελεύθερο σχολείο (Καστανιώτης 1989) 

 Το αλφαβητάρι της ελευθεριακής εκπαίδευσης, Τζόελ Σπρινγκ 

 

ΒΙΝΤΕΟ 

Ντοκιμαντέρ (ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα) 

 The Story of Human Rights | www.youtube.com/watch?v=Ot8YGiRtB7U 

 Non-violent communication | https://www.youtube.com/watch?v=M-129JLTjkQ 

Ταινίες 

Βία και εκπαίδευση 

 Ο κύκλος των χαμένων ποιητών | www.imdb.com/title/tt0097165 

 Τα παιδιά της χορωδίας | www.imdb.com/title/tt0372824 

 Bang Bang, you are dead | www.imdb.com/title/tt0288439 

 Freedom writters | www.imdb.com/title/tt0463998 

Ειρήνη, Μη-βία 

 Γκάντι, ο ειρηνοποιός | www.imdb.com/title/tt0083987 

 Έχω ένα όνειρο | www.imdb.com/title/tt0196628 

 Ο χαρταετός | www.imdb.com/title/tt0419887 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Collected Works, Silo 

 Λεξικό Νέου Ανθρωπισμού, Silo 

 Booklet pour la paix et la non-violence, Καναδική επιτροπή προώθησης της Παγκόσμιας 

Πορείας για την Ειρήνη και τη Μη-βία, Monde Sans Guerre et Sans Violence, Canada 

 Wikipedia 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ot8YGiRtB7U
http://www.imdb.com/title/tt0288439/
http://www.imdb.com/title/tt0419887

