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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ (ΚΕΔΕ)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

1. Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) πραγματοποιεί ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
με τις γυναίκες κρατούμενες στον Κορυδαλλό από τον Ιούνιο 2012. Από τον
Οκτώβριο 2012 η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ προς τις γυναίκες κρατούμενες στον Κορυδαλλό
διευρύνθηκε με την εφαρμογή προγράμματος με τίτλο: Επικοινωνία Δίχως Βία-Η
Δύναμη Είναι Μέσα Σου, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση και υποστήριξη των
γυναικών, την γνωριμία των γυναικών με την Επικοινωνία Δίχως Βία και την γλώσσα
της καρδιάς, την μείωση της βίας, την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των επιλογών
του ανθρώπου ακόμη και μέσα στις δραματικές συνθήκες της φυλακής, χωρίς να
υποτιμώνται καθόλου η ανάγκη του αγώνα στο πολιτικό και στο κοινωνικό επίπεδο,
για καλλίτερες συνθήκες, σωφρονιστική πολιτική, υποδομές, κοινωνική πρόνοια
κατά την αποφυλάκιση. Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν
δημιουργηθεί τρεις (3) ομάδες γυναικών με όριο συμμετοχής δεκαπέντε (15)
γυναικών. Η ομάδα των γυναικών λειτουργεί επί τρίωρο κάθε Τρίτη και κατά τον
μήνα Ιανουάριο 2015 λειτούργησε στις 13/1/2015, 20/1/2015, 27/1/2015. Την
ομάδα υποστηρίζουν η Κατερίνα Αρβανιτάκη και η Φωτεινή Σιάνου.
2. Από τον Οκτώβριο 2014 το πρόγραμμα Επικοινωνία Δίχως Βία-Η Δύναμη Είναι
Μέσα Σου επεκτάθηκε και στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού στο πλαίσιο του
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί εντός των Φυλακών Κορυδαλλού. Η
ομάδα λειτουργεί κάθε Τρίτη και κατά τον μήνα Ιανουάριο 2015 λειτούργησε στις
13/1/2015, 20/1/2015, 27/1/2015. Την ομάδα υποστηρίζουν οι καθηγήτριες του
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κονταξή Ελένη και
Αριστογένη Βάσσια με
εκπαιδεύτρια την Φωτεινή Σιάνου.
3. Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) υποστηρίζει τις γυναίκες στην
διαδικασία της δίκης με φυσική παρουσία και υποστήριξη. Την υποστήριξη
παρέχουν η Κατερίνα Αρβανιτάκη και η Φωτεινή Σιάνου. Υποστήριξη παρείχαν σε
δίκες που έγιναν στις 16/1/2015 και 30/1/2015.
4. Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) υποστηρίζει συμβουλευτικά
γυναίκες που έχουν αποφυλακιστεί. Την συμβουλευτική υποστήριξη παρέχουν η
Κατερίνα Αρβανιτάκη και η Φωτεινή Σιάνου. Ατομική συμβουλευτική υποστήριξη
παρείχαν στις 23/1/2015 και 31/1/2015.
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ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Στις 28 Νοεμβρίου 2014 το
Κέντρο Έρευνας και Δράσης για
την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) οργάνωσε
ημερίδα με θέμα: ΣΧΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: μία πρακτική
επίλυσης της ενδοσχολικής βίας.
Μετά
από
την
ημερίδα
οργανώθηκε το Δίκτυο για την
Σχολική
Διαμεσολάβηση,
εμπνεύστρια του οποίου είναι η
καθηγήτρια Βίλμα Μενίκη από
το Γυμνάσιο της Αρτέμιδας. Το Δίκτυο για την Σχολική Διαμεσολάβηση υποστηρίζεται από
την Βίλμα Μενίκη και την Ελευθερία Γκόβα. Στο πλαίσιο του Δικτύου πραγματοποιήθηκε
μία συνάντηση οργανωτικού χαρακτήρα τον Δεκέμβριο 2014 στο 2ο Γυμνάσιο
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού. Δύο τετράωρες συναντήσεις του Δικτύου,
εκπαιδευτικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκαν στις 16/1/2015 και στις 18/1/2015 με
μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών.
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ WINPEACE

Η ετήσια κατασκήνωση ειρήνης
της
WINPEACE
που
πραγματοποιείται από το έτος
2000 θα διοργανωθεί και
φέτος. Ήδη έχει συμφωνήσει
το Πανεπιστήμιο SABANCI στην
Κωνσταντινούπολη για την
φιλοξενία των μαθητών/τριών.
Βρισκόμαστε
σε
τακτική
συνεργασία με τις αδελφές μας
στην Τουρκία και στην Κύπρο
για την επιτυχή διοργάνωση
και
στο
πλαίσιο
αυτό
πραγματοποιήθηκε
και
συνάντηση στην Αθήνα στις 29/1/2015.
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος: Επικοινωνία Δίχως Βία για Σχολεία Δίχως
Βία, που εφαρμόζει το ΚΕΔΕ από τον Σεπτέμβριο 2011 και μέσω του οποίου
έχουν επιμορφωθεί πάνω από 1000 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο 15
ωρών το Σαββατοκύριακο 31/1/2015 και 1/2/2015 με θέμα:
«Καταπολεμώντας τον φασισμό μέσα μας και έξω από μας». Εκπαιδεύτρια
και επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος η Μαρία Ζάννη.

Σημειώματα εκπαιδευτικών:
Νάσια Καπετάνιου
Το σεμινάριο που
παρακολούθησα το
Σαββατοκύριακο ήταν για
μένα πολύ
ενδιαφέρον και χρήσιμο.
Ασχοληθήκαμε με ένα
πολύ σημαντικό θέμα,
την κατανόηση των
αναγκών που επηρεάζουν
τη συμπεριφορά μας. Οι
εκπαιδευτικοί
χρειαζόμαστε βοήθεια και
υποστήριξη για να
μπορέσουμε να
κατανοήσουμε τους
εφήβους και να διαχειριστούμε προβλήματα που
αναδύονται καθημερινά στη σχολική τάξη. Χρειαζόμαστε επιπλέον βοήθεια
για να κατανοήσουμε και τη δική μας στάση και να μπορέσουμε να την
μεταβάλλουμε, όταν είναι απαραίτητο. Αυτές οι γνώσεις μας κάνουν
περισσότερο αποτελεσματικούς στην τάξη, με τους εφήβους μαθητές, αλλά
και στο σπίτι μας με τους εφήβους -παιδιά μας, μας βοηθούν παράλληλα
στην προσωπική μας ισορροπία και εξέλιξη. 'Εμαθα
πολλά, τα οποία επεξεργάζομαι αυτή την εβδομάδα, και θέλω παράλληλα να
εκφράσω τη διάθεσή μου να μάθω και να αισθανθώ περισσότερα σε κάποιο άλλο
υποστηρικτικό σεμινάριο του ΚΕΔΕ.
Χέλγκα Νατόλι
Θέλω να ευχαριστήσω την Φωτεινή Σιάνου για τα υπέροχα σεμινάρια που
διοργανώνει και την Μαρία Ζάννη που τα εισηγείται, θεωρώ ότι αυτές οι δύο
γυναίκες πράττουν ουσιαστικό έργο για την επίτευξη μιας διαφορετικής
εκπαιδευτικής προσέγγισης στα σχολεία. Από τα σεμινάρια στις 8-9/11/2014 και
31/1-1/2/2015 που παρακολούθησα, εισέπραξα αυτήν την ελπίδα μέσω της
εφαρμόσιμης γνώσης που κυριολεκτικά μου χάρισαν στο βιωματικό και θεωρητικό
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επίπεδο. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σε όλες τις συγκεντρώσεις και
σεμινάρια του ΚΕΔΕ που παρακολούθησα, είδα εκπαιδευτικούς με ανοιχτό μυαλό
και θέληση, ότι δηλαδή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να αλλάξουν προσέγγιση
στην αντιμετώπιση των μαθητών και της μάθησης γενικότερα. Θέλω να ελπίζω ότι
αυτές οι προσπάθειες στηρίζονται καταλλήλως από δημόσιους φορείς, από το
Υπουργείο Παιδείας πιο συγκεκριμένα, για να γίνει αντιληπτή η αναγκαιότητα για
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Δεν θεωρώ ότι αυτό που μου έδωσε το σεμινάριο
είναι επικεντρωμένο μόνο στην αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας ή
ακραίου φασισμού. Αυτό που προσωπικά μου δόθηκε μέσω της Μαρίας και της
Φωτεινής είναι τρόπος ουσιαστικής σχέσης με τους ανθρώπους γύρω μου,
δεξιότητες για έναν δίκαιο τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας με τον εαυτό μου και
τους συνανθρώπους μου γενικότερα.
Εύη Βλαχιώτη
Απο την συμμετοχη μου στο σεμιναριο ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΑΣ, έφυγα πλήρης, με ευεργετική γνώση και
θεωρητική και θεραπεία σωματική. Το βρήκα εξαιρετικό.
Μάρω Σκόμπα
θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ζήσω
πρωτόγνωρη εμπειρία μέσω του σεμιναρίου. Καλή συνέχεια.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Η Ένωση Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.) είναι ένωση προσώπων που
ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2010 ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής
Ομοσπονδίας. Στις 15 και 16 Μαΐου 2015 πραγματοποιείται στην Αθήνα η
Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας καθώς και
ανοιχτή εκδήλωση με θέμα την εκκοσμίκευση. Το Κέντρο Έρευνας και
Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) έχει αναλάβει να υποστηρίξει εθελοντικά την
διοργάνωση και εργάζεται για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού.
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