
 

 

 

 
 
 

 

                                          
  
   

 
 

 
 

Διεθνής Ημέρα Μη Βίας 
 

Η Διεθνής Ημέρα Μη Βίας καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου 2007 με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου, 
ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι (1869). Στόχος της γιορτής είναι να 
περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα 
από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. 

Ο Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι ήταν Ινδός πολιτικός, στοχαστής και 
επαναστάτης ακτιβιστής. Υπήρξε η κεντρική μορφή του εθνικού κινήματος για την 
ινδική ανεξαρτησία και εμπνευστής της μεθόδου παθητικής αντίστασης χωρίς τη 
χρήση βίας έναντι των καταπιεστών. 

Η διδασκαλία του επηρέασε το διεθνές κίνημα για την ειρήνη και μαζί με τον 
ασκητικό βίο του συνέτειναν στο να καταστεί παγκόσμιο σύμβολο και ορόσημο της 
φιλοσοφικής και κοινωνικοπολιτικής διανόησης του 20ού αιώνα. Έγινε ευρύτερα 
γνωστός με την προσωνυμία Μαχάτμα, που φέρεται να του απέδωσε στα 1915 ο 
Ινδός νομπελίστας ποιητής και φιλόσοφος Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ και στα 
σανσκριτικά σημαίνει Μεγάλη Ψυχή. 

Η βία ως κοινωνικό φαινόμενο έχει στενή σχέση µε την κοινωνική ανισότητα, 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη ματαίωση και τη διαφορετικότητα. Είναι συνυφασμένη 
µε την παραβατικότητα, το αδιέξοδο και το φόβο αλλά και µε την εκμηδένιση, την 
απαξίωση του ανθρώπου από τον άνθρωπο.   

Η ΓΙΦ της ΠΟΜΕΝΣ καταγγέλλει τέτοιες συμπεριφορές , βρίσκεται και θα 
βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων της  με σκοπό της συστηματικές 
προσπάθειες για την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση 
των αξιών του σεβασμού, της ισότητας και της αλληλεγγύης. 

 
 
  

Για την Γραμματεία Ισότητας Φύλων της ΠΟΜΕΝΣ 
 

ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
       

     Member of ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη στα 
βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και 
αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr - Facebook ΠΟΜΕΝΣ 
 

Email: info@pomens.gr 
 

Τηλ.:  2106598117 
 

Τηλ. Γραμ.:  6983513068  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020 
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