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ΜΟΧΑΤΜΑ ΚΑΡΑΜΤΣΑΝΤ ΓΚΑΝΤΙ 
 

• Ινδός πολιτικός, στοχαστής και  

επαναστάτης ακτιβιστής. 

 

• Κεντρική μορφή του εθνικού  

κινήματος για την ανεξαρτησία της  

Ινδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο  

στις αρχές και τα μέσα του 20ου αιώνα.  

 

• Παθητική αντίσταση: Αντίσταση χωρίς τη χρήση βίας 
έναντι των καταπιεστών.  

 



• Διδασκαλία που επηρέασε το διεθνές κίνημα για την 
ειρήνη. 

• Ασκητικός βίος.  
• Γεννήθηκε το 1869 στην Ινδία και δολοφονήθηκε το 

1948. 
• Δύσκολα παιδικά χρόνια.  
    Νομικές σπουδές στο Λονδίνο. 
• Νότια Αφρική: Αγώνας κατά των φυλετικών διακρίσεων 

και του απαρτχάιντ. 



 
• Συμμετοχή στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. 
 
 
• Υποστήριξη των Βρετανών -  Κριτική στάση 

απέναντί τους. 
 
 

• Προσπάθεια γεφύρωσης  
    διαφορών μεταξύ των  
    Μουσουλμάνων  
    και των Ινδουϊστών. 
 
 



Ειρηνοποιός  
μεταξύ συντηρητικών και ριζοσπαστών πολιτικών.  

 
Καταλυτική επίδραση στις τρεις σημαντικότερες 

επαναστάσεις του 20ου αιώνα: εναντίον της  
 

αποικιοκρατίας, των φυλετικών διακρίσεων και 
της βίας. 



ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ 
• Εμβληματική μορφή του αγώνα για την εξάλειψη των 

ανισοτήτων και των διακρίσεων. 

• Γεννήθηκε και πέθανε στην Νότια Αφρική (1918-2013). 

• Αγωνιστής της Νότιας Αφρικής. 

•  Ήταν ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρατικά εκλεγμένος 
πρόεδρος. 

• Νομικές σπουδές στο  Γιοχάνεσμπουργκ. 



• 1944: Μέλος του  
Αφρικανικού Εθνικού  
Κογκρέσου ANC. 
 
• Επικεφαλής του  
κινήματος κατά του  
Απαρτχάιντ  
(ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής). 
 
• Κατηγορία για εσχάτη προδοσία > Αφρικανικό Κογκρέσο => 
παράνομο => Φυλάκιση για 27 χρόνια. 
 
• Εκστρατεία στη διεθνή κοινότητα εναντίον του Απαρτχάιντ  
στηριγμένη στο πρόσωπο του φυλακισμένου Μαντέλα. 



1993: Νόμπελ Ειρήνης. 
 

1994 :  Δικαίωμα ψήφου σε 
λευκούς και μαύρους. 

 
Δραστηριότητα κατά του AIDS.  

Νέλσον Μαντέλα 
Γιώργος Μπίζος 



ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΓΙΟΥΝΟΥΣ 
 

• Οικονομολόγος και τραπεζίτης από το  

Μπαγκλαντές. 

• Επαναστατικό σύστημα μικρο-πίστωσης. 

• Προσπάθησε να καταπολεμήσει την  

φτώχεια και την πείνα. 

• Ίδρυσε την τράπεζα Γκράμιν. 

 

• 2006: Νόμπελ Ειρήνης  

« για τη δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών για 
τους φτωχούς, και ιδίως για τις γυναίκες, μέσω της καινοτόμου 
εργασίας του στη χορήγηση μικρών δανείων και εγγυήσεων.» 

 



        ΖΟΖΕ ΡΑΜΟΣ ΟΡΤΑ 
• Νομπελίστας ακτιβιστής για την  

ανεξαρτησία του Ανατολικού Τιμόρ. 

• Πρόεδρος της χώρας: 2007 - 2012. 

• Γεννήθηκε το 1947. 

• Εξορίστηκε <  Κριτική κατά της κυβέρνησης 

λόγω της αδυναμίας της να καταπολεμήσει  

την φτώχεια. 

• Ενάντια στο πορτογαλικό στρατιωτικό  

καθεστώς. 

 (Τιμόρ: πορτογαλική αποικία έως το 1975) 

 

• 1996: Νόμπελ Ειρήνης  

 



ΕΛΕΑΝΟΡ ΡΟΥΖΒΕΛΤ 

 
 

• Γεννήθηκε το 1884 και πέθανε το 1962 στην Νέα Υόρκη. 

• Επιρροή από γαλλίδα φεμινίστρια Μαρί Σουβέστρ. 

• Γάμος  με πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Ρούζβελτ. 

• Κοινωνική δράση:  

Διεκδίκηση φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου 

Κατά των διακρίσεων, υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της γυναικείας χειραφέτησης. 
 



Επίσκεψη στα Αμερικανικά  

στρατεύματα 

Χ. Τρούμαν:   

«Πρώτη κυρία του 
Κόσμου» 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής 

των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων 

«Οικουμενική Διακήρυξη  
των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων»  
 του ΟΗΕ το 1948 



ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ 

 • Αμερικανός πολιτικός αγωνιστής, ηγέτης των 
Αφροαμερικανών και εφημέριος => ενάντια στο 
φυλετικό ρατσισμό.  

• Γεννήθηκε στην Αλαμπάμα το 1929. 
 

Σπουδές στην Ατλάντα 
Αποφοίτηση το 1948                                     

 => σταδιοδρομία κληρικού 



• Ηγέτης «Ένωσης για την 
Πρόοδο». 

• «Συνδιάσκεψη της 
Χριστιανικής Ηγεσίας των 
Πολιτειών του Νότου». 

• Φυλάκιση. 

• Ομιλία:  «I have a dream» 

• 1964: Ψήφιση του νόμου 
περί πολιτικών 
δικαιωμάτων. 

• 1964: Νόμπελ ειρήνης.  



Απόσπασμα από τον λόγο «I have a dream», 1963, 250.000 υποστηρικτές. 



Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 
• Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Αθήνα: 1985 

• D. Downing, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Αθήνα: 2002, 
εκδ. Σαββάλα 

• www.sansimera.gr 

• www.wikipedia.org 

• gr.youthforhumanrights.org 

• www.mixanitouxronou.gr 
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