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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ  

 

 
 

Με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες για τα Δικαιώματα του Παιδιού και για την 

Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (20 και 25/11 αντίστοιχα) οι μαθητές έξι 

τμημάτων  του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (Γ έως ΣΤ τάξεων) ανταποκρίθηκαν 

στην πρόσκληση του Τμήματος Ένταξής του και συμμετείχαν σε Εκδήλωση 

Ευαισθητοποίησης για την Ενδοοικογενειακή Βία. 

Έτσι, την Παρασκευή 25-11-2016 περίπου εκατό παιδιά μαζί με τους 

συνοδεύοντες εκπαιδευτικούς, παρουσία του Διευθυντή του 11ου Κου Κλουκίνα 

Λεωνίδα, όπως και της εκπαιδευτικού Ταμπάκη Σοφίας, υπεύθυνης του Τμήματος 

Ένταξης του 63ου Δημοτικού σχολείου, ακολούθησαν τα παρακάτω βήματα: 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ : Είπαν μία δυνατή τραγουδιστή «Καλημέρα» και 

συνειδητοποίησαν ότι αυτή είναι -ή θα έπρεπε να είναι- μία γλυκιά ευχή που 

ανταλλάσσεται στο σπίτι τους καθημερινά με τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους. 

 Συμφώνησαν ότι τα μέλη της οικογένειας τους είναι πολύ σημαντικά στη 

ζωή τους και ότι οι σχέσεις τους μέσα στην οικογένεια είναι  πολύτιμη. 

 Κατονόμασαν (και έτσι προσκάλεσαν - ενσωμάτωσαν νοερά) τα μέλη που 

νιώθουν ότι αποτελούν την οικογένειά τους στην μεγάλη ομάδα μας. Δόθηκε λοιπόν, η 



ευκαιρία να αναλογιστούν τη θέση τους στην οικογένειά τους και εν συντομία να 

εισαχθούν στις έννοιες της ομοιότητας και της διαφορετικότητας των ποικίλλων 

μορφών οικογένειας (ολιγομελής/πολυμελής πυρηνική/διευρυμένη, μονογονεϊκή, από 

άλλη χώρα, με άλλη κουλτούρα, με άλλη γλώσσα, με άλλη θρησκεία, με άλλη 

κοινωνική-οικονομική θέση …) 

 (Μέσω Χρήσης Κατασκευασμένου Σεναρίου) αναζήτησαν τις πιθανές 

αναλογίες που κρύβονταν σε ένα παιχνίδι μελέτης  άλλων παιδιών - από παλιά- που 

είχαν δουλευτεί αρκετά στο θέμα. Το ερώτημα / πυροδότης τους  ήταν:  «Αν η 

οικογένειά μου ήταν (αντικείμενο, θα ήταν ) …» 

 Κριτικά σκεπτόμενα λοιπόν, τα παιδιά έκαναν υποθέσεις γιατί ένα 

συνομήλικό τους να επιλέγει συνειδητά και να παρουσιάζει την οικογένειά του 

φέρνοντας στην τάξη ένα χαρακτηριστικό αντικείμενο και διατυπώνοντας παρομοιώσεις 

όπως «Η Οικογένειά μου είναι … Σαν μια ομπρέλα; Σαν μία πυξίδα; Σαν ένα μαξιλάρι; 

Σαν έναν ανεμόμυλο; Σαν ένα κερί; Σαν ένα βαζάκι καραμέλες; Σαν τον χρωματιστό 

κύβο του Ρούμπικ; Σαν μία  δερμάτινη ζώνη; Σαν μία μεγάλη πέτρα; Σαν ένα κουτάκι 

αυτοκόλλητους επιδέσμους;  Σαν έναν τρίφτη τυριού;»  

 

 ΚΕΝΤΡΙΚΑ : Παρακολούθησαν προσεκτικότατα σε video-προβολή τις 

ιστορίες πέντε (max) παιδιών / πρωταγωνιστών της Ταινίας Animation, 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ (από το Διακρατικό Πρόγραμμα Daphne).   

 

 Mέσω σχολιαστικών παρεμβάσεων - παροτρύνσεων για συζήτηση - από τον 

εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης, ο οποίος είχε την ευθύνη για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση της Δράσης Ευαισθητοποίησης,  εστίασαν στα παρακάτω θέματα :  

 



 

 Τι είναι ενδοοικογενειακή βία, τι μορφές έχει; πώς την αναγνωρίζω; 

κάποιος φταίει; ποια –σύνθετα- συναισθήματα και ποιες σκέψεις και συμπεριφορές 

προκύπτουν όταν ζούμε σε μη ασφαλές περιβάλλον; πώς συνήθως αντιδρούμε μέσα σε 

αυτές τις καταστάσεις; πώς μπορούμε να αναλάβουμε δράση μέσα στην οικογένεια ή 

πέριξ αυτής π.χ. με φίλους, στο σχολείο κ.α.; τι μύθοι υπάρχουν σχετικά με το θέμα;, 

ποιοι φορείς και ποιες δομές είναι διαθέσιμες για να υποστηρίξουν μία κακοποιημένη 

γυναίκα και τα παιδιά της; τι γίνεται με το θύτη; τι σημαίνει διεκδικώ το δικαίωμά μου 

στη μη βία και μέσα στην οικογένειά μου; Τι γίνεται μετά; … 

 

 Κάποια  παιδιά αυτοβούλως μοιράστηκαν -εμπιστεύτηκαν-  στην ευρεία 

ομάδα (και πάντα σε προστατευμένο και ημικαθοδηγούμενο πλαίσιο) μερικές δικές τους 

ιστορίες που είχαν βιώσει, καθοιονδήποτε τρόπο. 

 

 ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ:  Η ομάδα αποχαιρετίστηκε ενθουσιασμένη τραγουδώντας, (ως 

σύνθημα ραπ) τα πέντε βασικά βήματα θετικής αντιμετώπισης του προβλήματος:   

 

 1. ΝΙΩΘΩ ΒΙΑ … ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 

 
 2. ΣΑΣ ΜΙΛΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΩ 

 
 3. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΑ ΒΡΩ ΓΥΡΙΖΩ 

 
 4. ΝΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ !!! ΘΑ ΠΙΑΣΤΩ!!! 

 
 5. ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΩ … 

 

 



 

Δηλαδή, στο τέλος τα παιδιά έμαθαν τις φάσεις  για την προσέγγιση των 

προβλημάτων αυτού του είδους – σύμφωνα με τα ερευνητικά – επιστημονικά 

πρωτόκολλα. 

Ήτοι: 

1. Επισήμανση της παθολογίας, εν ψυχρώ ονομασία και ανάλυση. 

2. Δράση για να ξεφύγει κάποιος από το συμβιβαστικό χαρακτήρα του 

θύματος. 

3. Ψυχολογική υποστήριξη με φίλους η επαγγελματίες (ψυχολόγοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί … Αυτοί δεν επιλέγουν τη φυγή). 

4. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη με μια απόφαση… Οφείλεται η πρώτη αλλαγή – 

εντείνει τις ορθές επόμενες αλλαγές… Γιατί κάποιοι δεν θα θέλουν να αλλάξει τίποτε 

από τη ζωή τους π.χ. τα παιδιά. 

5. Διασφάλιση διακοπής επαφών και αύξησης ασφαλείας. 

 

 

Σημειώνεται ότι για τέσσερα  από τα έξι τμήματα κατά την έξοδό τους από την 

εκδήλωση δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής σε δημοσκόπηση με κάλπη για την 

ανώνυμη κατάθεσή τους στο Θέμα, τύπου ΝΑΙ / ΟΧΙ: «Έχω ζήσει κάτι παρόμοιο;» 

Τέλος, για όλα τα τμήματα δόθηκε μέσω των συνοδευόντων εκπαιδευτικών η ευκαιρία 

μελλοντικής πρόσβασης στο τρέχον οπτικοακουστικό υλικό για τη συνέχιση του 

θέματος και την επέκτασή του στην τάξη, όπως και επιπλέον χρηστικές πληροφορίες 

λαμβάνοντας τα δύο σχετικά τεύχη (114 και 118) από την Εφημερίδα του Τμήματος 

Ένταξης  του  Σχολείου μας. 

 

Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμμετέχοντες -μικρούς και μεγάλους- για την 

σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που επέδειξαν κατά την σύντομη αυτή Δράση  

Ευαισθητοποίησης για την Ενδοοικογενειακή Βία.  

 

Κυριάκος Περβανάς (ειδικός παιδαγωγός, υπεύθυνος του Τ.Ε.) 

 



 

  

 

  

 

   

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό  υλικό : Νόβας Θωμάς – Κλουκίνας Λεωνίδας  


