
1ο Σεμινάριο 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

Δίκτυο Σχολείων  
για τη Μη-βία 



Α’ Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 



 Ενδιαφέρον και δομή των 4 σεμιναρίων 

• Νέος Ανθρωπισμός 

• Αναπαραγωγή σεμιναρίων 

• Δράσεις στα σχολεία 

α) Ενδιαφέρον 
σεμιναρίων 

• Εργαλεία μελέτης και κατανόησης 

• Εργαλεία βιωματικών εμπειριών 
β) Δομή      

σεμιναρίων 

• Εργασία στη «συμπαρουσία» 

• Ενδείξεις και στόχοι ανά βδομάδα 
γ) Μέθοδος 
σεμιναρίων 



Εισαγωγή στο Νέο Ανθρωπισμό 

Νέος Ανθρωπισμός: 
Ρεύμα ιδεών με κύριο 
εκφραστή τον Αργεντινό 
συγγραφέα Mario 
Rodriguez Cobos, 
γνωστός ως Silo. 



Βασικές αρχές του Νέου Ανθρωπισμού 

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, γενεολογική, σεξουαλικού προσανατολισμού, «παιδαγωγική», κοινωνικός 
αποκλεισμός κλπ. 



Σχέση του Νέου Ανθρωπισμού με τον ιστορικό Ανθρωπισμό 

Ο Νέος Ανθρωπισμός εμπνέεται 
από:  
 
Τον Ανθρωπισμό της Κλασσικής 
Αρχαιότητας και του Διαφωτισμού 
και από πολυάριθμα ανθρωπιστικά 
κινήματα από όλες τις εποχές και 
περιοχές της Γης. 
 

Διαφοροποίηση από τον ιστορικό 
Ανθρωπισμό: 

 
1. Διεθνικότητα – Οικουμενικότητα 
     Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος 
 
2.    Ενεργή Μη-βία 
 



Η κρίση σαν έλλειμμα πνευματικότητας στην προσωπική και 
κοινωνική ζωή 

Στην αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, οι πολιτισμοί 
εμφανίστηκαν, αναπτύχθηκαν και παρήκμασαν μεμονωμένα. 

Στο πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε η επαφή μεταξύ των 
λαών και των πολιτισμών με το εμπόριο, τους πολέμους, τις 
κατακτήσεις και τη μετανάστευση. 

Η τεχνολογία ώθησε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. 
Σήμερα όλοι οι λαοί και οι πολιτισμοί συσχετίζονται και είναι 
συνδεδεμένοι σε ένα πλανητικό δίχτυ. 

Έτσι ερχόμαστε κοντά σε ένα άλμα προς ένα νέο εξελικτικό 
στάδιο. 



 Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από μια βαθιά κρίση σε όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης ζωής και από βίαιες αντιδράσεις κάθε τύπου. 
 
 Κάποια από τα συμπτώματα αυτής της κρίσης είναι: οι πόλεμοι, τα 
πυρηνικά ατυχήματα, οι κοινωνικές εκρήξεις, η κατάρρευση του 
οικονομικού και παραγωγικού συστήματος, η ψυχική ανισορροπία, οι 
αυτοκτονίες κλπ. 
 
 Βιώνεται μια παγκόσμια κοινωνική και προσωπική αστάθεια. 
 

 



 
 Σε παγκόσμια κλίμακα τα άτομα, οι λαοί και οι πολιτισμοί είναι σε 
μια διαδικασία αλλαγής και κρίσης. Πρόκειται για ένα μεταβατικό 
στάδιο. 
 
 Το ανθρώπινο ον και οι κοινωνίες βρίσκονται μεταξύ δύο κόσμων: 
του παλιού που δεν λειτουργεί πια και του νέου που είναι 
ανεπαίσθητος, αμφίβολος. 
 
 Το βίαιο σύστημα καταρρέει. 
 
 Όπως έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας νέος 
πολιτισμός προμηνύεται στην αυγή μιας νέας πνευματικότητας. 



Τι είναι η πραγματική πνευματικότητα; 

 Η προσπάθειά μας να βελτιωθούμε ως άνθρωποι και συγχρόνως να βοηθήσουμε 
και τους υπόλοιπους. 

 Να ξεπεράσουμε τον πόνο και την οδύνη μέσα μας και να βοηθήσουμε να το 
ξεπεράσουν και οι άλλοι. 

 Να μαθαίνουμε χωρίς όρια. 

 Να αγαπάμε την πραγματικότητα που χτίζουμε. 

 

    …δεν είναι η δεισιδαιμονία, ούτε η θρησκευτική μισαλλοδοξία , ούτε ο 
δογματισμός, ούτε η θρησκευτική βία, ούτε η δυσκινησία των ξεπερασμένων αξιών.            
           Silo 
“ 



Από ποιον θα γεννηθεί αυτή η πνευματικότητα; 

 Από ανθρώπους που θα μπορέσουν να δείξουν μια νέα 
κατεύθυνση όταν το σύστημα σταματήσει να λειτουργεί. 
 
 
 Από ανθρώπους βαθιά πνευματικούς από διάφορους 
πολιτισμούς, τρόπους ζωής, κοινωνικά στρώματα, ηλικίες και γένη. 



Προσωπική εξέλιξη – Κοινωνική μεταλλαγή 

Νέος 
Ανθρωπισμός 

• Παράλληλη 
δράση στο 
εσωτερικό και 
στο κοινωνικό 
πεδίο 

Κινήματα        
60’ – 70’ 

• Αγώνες για 
κοινωνική 
αλλαγή 

Ρεύματα/Σχολές  
80’ – 90’ 

• Μέθοδοι 
εσωτερικής 
διεργασίας 



Από το λεξιλόγιο του Νέου Ανθρωπισμού 

• Κάθε πράξη ή 
στάση που 
προκαλεί πόνο και 
οδύνη ή παραβιάζει 
την ελεύθερη 
βούληση. 

Βία 

• Η μη χρήση βίας και 
η μη ανταπόδοσή 
της. 

Μη-βία 

• Η μη χρήση και η μη 
ανοχή της βίας, με 
ταυτόχρονη δράση 
για την εξάλειψή 
της. 

Ενεργή μη-
βία 



Η μεθοδολογία της μη-βίας 

 Πολιτική ανυπακοή 

 Μποϊκοτάζ 

 Αυτοοργάνωση 

 Μη-βίαιη διαμαρτυρία 

 Άρνηση συμμόρφωσης 

 Εναλλακτική οικονομία 

 Εκπαίδευση στη μη-βία 

 Δράσεις ενεργής μη-βίας 

… 

Η βία δεν είναι 
αποτελεσματική 



Στάδια της ανθρώπινης συνείδησης 

Εκδίκηση  

Να κάνεις κάποιον να 
υποφέρει όπως αυτός έκανε 

κάποιον άλλον ή εσένα να 
υποφέρει (αίσθημα 

μνησικακίας) 

Συγχώρεση 

Ένα από τα μέρη τοποθετείται 
ηθικά σε ανώτερο σημείο και 

το άλλο καταλήγει να 
ταπεινώνεται απέναντι σε 

αυτόν που το συγχωρεί 

Συμφιλίωση 

Αναζητούμε τη συμφιλίωση 
με τους εαυτούς μας και με 
εκείνους που μας πλήγωσαν 

γιατί θέλουμε μια βαθιά 
αλλαγή στη ζωή μας 



Φιλανθρωπία: 
εξάρτηση, 
συντήρηση 
των αιτιών, 

έκτακτη 
ανάγκη 

Ανθρωπισμός: 
ανεξαρτησία, 
αυτάρκεια, 

ανατροφοδό- 
τηση 

Τακτικός 
ειρηνισμός: 
«τώρα» όχι 

στον πόλεμο 

Ενεργή μη-
βία: 

συνειδητά 
τρόπος ζωής 



Νέος Ανθρωπισμός 

Οργανισμοί 

 

Κόσμος χωρίς 
πολέμους και 

βία 

 

Κοινότητα για 
την ανθρώπινη 

εξέλιξη 

Σύγκλιση 
πολιτισμών 

Ανθρωπιστικό 
κόμμα 

 

Κέντρο 
ανθρωπιστικών 

μελετών 

Μήνυμα 
του Silo 

Κοινότητες του 
μηνύματος 

Πάρκα μελέτης και περισυλλογής 





Το «βλέμμα» 

Οπτική του 
συστήματος Ανθρωπιστική 

οπτική 



Κατασκευή ρόλων και προσανατολισμός ζωής 

Μοντέλο 

Επιτυχία Αποτυχία 



Το σύστημα αξιών σήμερα 

Αξίες 

Αναγνώριση 

Σεξ 

Χρήμα 

Φόβοι 

Θάνατος 

Μοναξιά 

Αρρώστια 

Αναπλήρωση 



Οι ψευδαισθήσεις 

 Τα πράγματα δεν αλλάζουν 

 

 Είναι στη φύση του ανθρώπου να μην αλλάζει 

 

 Επιβολή του δικού μου τοπίου 

 

 Τα «πρέπει» 



Γιατί εστιάζουμε συνήθως στο αρνητικό; 

 Έχει εσωτερικό αντίκτυπο 

 

 Το νιώθουμε και άρα το πιστεύουμε 

 

 Οι διακρίσεις είναι ζωτικό συστατικό της βιωσιμότητας του συστήματος 



Διαφορά ανθρώπου και ζώου 

Ανθρώπινο ον 

Ιστορική μνήμη 
Ιστορικότητα 
συνείδησης 

Πρόθεση 



«Εγγραφές» 

 Οτιδήποτε κάνω «εγγράφεται» στο σύστημα της 
συνείδησης 

 Έχουμε θετικές και αρνητικές «εγγραφές» 

 Μπορώ να ελέγχω τι «εγγραφές» κάνω 

 Μετατροπή των μηχανικών «εγγραφών» σε συνειδητές 

 Επανάληψη των «εγγραφών» που θέλω 

 

Συνείδηση 

Ερέθισμα 

Απάντηση 



Πεδίο αναπαράστασης 

Το πεδίο αναπαράστασης είναι η «οθόνη» στην οποία η 
συνείδηση μπορεί να αντιληφθεί τις δραστηριότητές της 
και να τις κατευθύνει με το μηχανισμό της προσοχής ή 
ακόμα, οι δραστηριότητες  μπορεί να κινηθούν αυτόματα 
από εκεί χωρίς τη συμμετοχή της προσοχής. 



Η ανθρωπιστική οπτική 

Λέω ότι η ηχώ του πραγματικού μουρμουρίζει ή φωνάζει ανάλογα με την ακοή που 
την αντιλαμβάνεται και αν άλλη ήταν η ακοή, άλλο τραγούδισμα θα είχε εκείνο που 
εσύ ονομάζεις «πραγματικότητα». 
 
 Τότε ας επιβεβαιώσει η καρδιά σου: «Αγαπώ την πραγματικότητα που 
κατασκευάζω». 
 

Silo, Να εξανθρωπίσουμε τη γη 
 
 
 

“ 



Β’ Μέρος: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 



Εργαλεία αυτογνωσίας 

α) Πεδίο αναπαράστασης 

 

β) Εντάσεις και κλίματα 

 

γ) Κύκλος αξιών 

 

δ) Ανταλλαγή απόψεων 



Καθοδηγούμενη εμπειρία 

α) Τα επίπεδα συνείδησης και το «ενεργό μισοξύπνιο» 

 

β) Χαλάρωση εξωτερική, εσωτερική, διανοητική 

 

γ) Καθοδηγούμενη εμπειρία: «Τα σύννεφα» 

 

δ) Ανταλλαγή απόψεων 



Εργασία 

1η εβδομάδα: Παρατήρηση 

 

2η εβδομάδα: Ανακάλυψη 

 

3η εβδομάδα: Επιλογή των θεμάτων που θα ήθελα να επέμβω 

 

4η εβδομάδα: Εφαρμογή ή αλλαγή της δράσης στα επιλεγμένα θέματα σε όλα μου 

                           τα περιβάλλοντα 



Σας ευχαριστούμε! 



 
 

 Δίκτυo Σχολείων 
 για τη Μη-βία 

 

www.kosmosxorispolemous.gr 


