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Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την μεγάλη συμμετοχή, για το
ενδιαφέρον και την προσοχή σας. Η ημερίδα του ΚΕΔΕ και το πρόγραμμα
«Επικοινωνία Δίχως Βία για Σχολεία Δίχως Βία» πραγματοποιούνται μέσα
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό στον κόσμο και
στην Ελλάδα σήμερα από το οποίο δεν μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε.
Παίρνοντας αυτό το πλαίσιο υπόψη θα ήθελα να καταθέσω ορισμένες
σκέψεις:
1. Παραφράζοντας την ιστορική φράση του Κομμουνιστικού
Μανιφέστου «‘Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη»
θα πω ότι ένα «γκρίζο νέφος πλανιέται πάνω από την Αθήνα και
πάνω από την Ελλάδα». Ένα νέφος απελπισίας, φόβου και
τρόμου για το σήμερα και το αύριο. Οι δρόμοι της Αθήνας έχουν
γεμίσει με νεόπτωχους και νέους άστεγους. Άνθρωποι άνεργοι,
φτωχοί, χαμηλοσυνταξιούχοι. Τα πολυϊατρεία ανθρωπιστικών
οργανώσεων που προσέφεραν υπηρεσίες κυρίως σε μετανάστες
τώρα κατακλύζονται από Έλληνες που δεν έχουν την δυνατότητα
να πληρώσουν το αντίτιμο στο νοσοκομείο ή την εισφορά για τα
φάρμακα (Γιατροί του Κόσμου, Ίδρυμα Αστέγων). Η φτώχεια
πλήττει πλέον και ανθρώπους που είχαν επαρκές βιοτικό επίπεδο.
Η βία και η επιθετικότητα είναι διάχυτη.
2. Η περίοδος που διανύουμε είναι επώδυνη και αυτό που βλέπουμε
αυτή τη στιγμή είναι η κορυφή του παγόβουνου, ένα ελάχιστο
μέρος της εικόνας, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Υπάρχει
ανάγκη πολιτικής δράσης και σχεδίου για την αντιμετώπιση της
κατάστασης, και ανάγκη κοινωνικής δράσης και σχεδίου για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στο κοινωνικό και
ανθρωπιστικό επίπεδο. Είμαστε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
3. Μέσα από τις ωδίνες & τις διεργασίες της περιόδου που
διανύουμε θα αναδειχθούν: - νέες αντιστάσεις δημιουργικής
δικτύωσης, -νέες εναλλακτικές κοινωνικές δομές, - νέες
νοοτροπίες,
-μία
νέα
πολιτισμική
συνειδητότητα.
Θα
ανακαλύψουμε την αντίσταση που εκφράζεται στην
πολιτική της μικρής πράξης, «στον Θεό των μικρών
πραγμάτων».
4. Ποιες ποιότητες θέλουμε να επικρατήσουν; Ειρήνη, αφθονία,
συνεργασία, ομοψυχία, πολιτισμός. Να επικεντρώσουμε την
προσοχή, την εργασία και την στάση μας στις ποιότητες που
θέλουμε να επικρατήσουν. Σ’ αυτά που οραματιζόμαστε εμείς για
τον κόσμο. Να γίνουμε «η αλλαγή που θέλουμε να δούμε
στον κόσμο». Να ευθυγραμμίσουμε την σκέψη με τον λόγο και
την πράξη μας, να έχουμε δηλαδή ακεραιότητα.

1

5. Να παραιτηθούμε από την αυτολύπηση, την αρνητικότητα, την
γκρίνια, τον μηδενισμό. Η οργή και ο θυμός να
μετουσιώνεται, να διοχετεύεται συνειδητά
σε εκείνα τα
πράγματα που θέλουμε. Η οργή να μετουσιώνεται σε θετική
ενέργεια. Σε θετική δράση. Να επανεξετάσουμε την
«κουλτούρα της διεκδίκησης» όχι για να παραιτηθούμε από
την διεκδίκηση, ίσα ίσα που ένα τμήμα της Εκπαίδευσης για την
Ειρήνη και της Επικοινωνίας Δίχως Βία εκπαιδεύει στην
«διεκδικητικότητα», αλλά για να την μετουσιώσουμε σε πολιτική
ευθύνης μέσα από την ατομική και την συλλογική μας στάση και
πράξη.
Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω την Μαρία Ζάννη στέλεχος του ΚΕΔΕ
που έχει υπηρετήσει από διαφορετικές θέσεις ευθύνης, ως μέλος του Δ.Σ.,
ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως Συντονίστρια προγραμμάτων.
Υποψήφια Διδάκτωρ Εγκληματολογίας, MA Εγκληματολογίας, Κοινωνική
Ανθρωπολόγος, Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια.
Η Μαρία θα κάνει παρουσίαση του βιωματικού σεμιναρίου Επικοινωνία
Δίχως Βία προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για την
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.
Η Βασιλική Κατριβάνου συνεργάτης του ΚΕΔΕ με ΜΑ στην Επίλυση
Συγκρούσεων, ΜΑ στην Process Oriented Psychology, Ψυχοθεραπεύτρια,
Εκπαιδεύτρια & Διαμεσολαβήτρια στην Επίλυση Συγκρούσεων, με μεγάλη
διεθνή εμπειρία θα παρουσιάσει την διεργασία που ονομάζεται Process
Work.
Έτσι μέσα από τα βιωματικά σεμινάρια του Προγράμματος «Επικοινωνία
Δίχως Βία για Σχολεία Δίχως Βία» θα σας δοθούν δύο εργαλεία, θα
επιμορφωθείτε σε δύο διαδικασίες που έχουν τις ίδιες αρχές, το ίδιο
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και διαφορετική μεθοδολογία.
Πιστεύουμε ότι θα βρείτε ολόκληρο το επιμορφωτικό πρόγραμμα χρήσιμο
για τον εαυτό σας προσωπικά, για τους μαθητές/τριες, για την εργασία σας
και το σχολείο σας. Και αυτό το πρόγραμμα είναι μία συμβολή του ΚΕΔΕ
στην οικοδόμηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης που είναι ο σκοπός για τον
δημιουργήθηκε και λειτουργεί το ΚΕΔΕ τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Σας ευχαριστώ.

Φωτεινή Σιάνου
Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ
Συντονίστρια του Προγράμματος
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