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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 



1η συνάντηση 

 Διευκρίνιση του όρου «Κοινωνικός αποκλεισμός» 

 

 Διερεύνηση από τους μαθητές   των αιτιών και  των 
αποτελεσμάτων του 

 

   Ομάδες και άτομα που αφορά 

 

  Προβολή σχετικών  video από το διαδίκτυο 

 

  Συζήτηση 



2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

  Προσέγγιση στο θέμα των αστέγων 
 

 Διερεύνηση των αιτιών και των αποτελεσμάτων του σε ατομικό, κοινωνικό , 
πολιτικό επίπεδο 
 

 Αναζήτηση της λέξης ανέστιος σε κείμενα της αρχαίας και της νέας ελληνικής 
γραμματείας 
 

  Βιωματική  προσέγγιση του θέματος με γραφή αυθόρμητων κειμένων  
«Υποθέστε ότι βρίσκεστε ξαφνικά σε κατάσταση αστεγίας. Γράψτε μια ιστορία 
ή αποτυπώστε σκέψεις και συναισθήματα»  

     { Διαθέσιμος χρόνος 15’} 
  Προβολή σχετικών video ( «Η ιστορία ενός αστέγου», 
      Μια ιστορία με τη « Σχεδία», Οι άστεγοι των Αθηνών κ.α) και τραγουδιών από 

το διαδίκτυο ( P. Collins, You and me in Paradise, Σχεδία Στ. Παπαγεωργίου,  
Σαν κιθαρίστας του Θεού Β. Παπακωνσταντίνου)  

  
 



 
«…ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος, 
ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος.» 
( νόμο δεν έχει ούτε φυλή ούτε εστία έχει 
αυτός που τον εμφύλιο πόλεμο τον άγριο αγαπάει)ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ  
 
 

    

«…ο δίχως πόλη άνθρωπος (θέλω να πω: ο εκ φύσεως δίχως πόλη άνθρωπος, 
όχι ο δίχως πόλη από κάποια τυχαία συγκυρία) ή είναι άνθρωπος κατώτερης 
ποιότητας ή είναι ένα ον ανώτερο από τον άνθρωπο· είναι σαν εκείνον που ο 

Όμηρος τον στόλισε με τους χαρακτηρισμούς «άνθρωπος δίχως σόι, δίχως νόμους, 
δίχως σπιτικό»· αυτός ο άνθρωπος, ο δίχως πόλη από τη φύση του, είναι —την 
ίδια στιγμή— και άνθρωπος που παθιάζεται με τον πόλεμο: είναι σαν ένα 
απομονωμένο πιόνι στο παιχνίδι των πεσσών». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
 
 
 
 
  

Κωνσταντίνος Καβάφης «Ἀς Φρόντιζαν» 

 
Κατήντησα σχεδόν ἀνέστιος καί πένης. 
Αὐτή ἡ μοιραία πόλις, ἡ Αντιόχεια 

όλα τά χρήματα μου τά ‘φαγε: 
αυτή ἡ μοιραία μέ τόν δαπανηρό της βίο. 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3085,12349/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3085,12349/


3η Συνάντηση 

 Προγραμματισμένη επίσκεψη στο  κέντρο υποδοχής 
και φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Ηρακλείου 
κατόπιν συνενόησης με την προϊσταμένη των 
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Υποδοχή , ενημέρωση 
και ξενάγηση από την ίδια και από την υπεύθυνη 
κοινωνική λειτουργό. 

 Τα παιδιά τραγούδησαν και χόρεψαν με το γαϊτανάκι  
   ( μουσικοχορευτικό έθιμο αποκριάς) που είχαν φτιάξει 

προηγουμένως στο σχολείο.  
 Λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και της 

καλοκαιρίας  που επικρατούσε οι παρόντες άστεγοι ήταν 
ελάχιστοι ωστόσο ήταν προσηνείς και απόλαυσαν την 
ολιγόωρη παρουσία των παιδιών. 

 





4η Συνάντηση 

 Τέχνη και άτομα με ειδικές ανάγκες 

 -Προσέγγιση της πραγματικότητας  και ένταξη στο 
κοινωνικό περιβάλλον από άτομα με κάποια 
«ιδιαιτερότητα»! Διαδραστική παρουσίαση από 
συναδέλφους του σχολείου, συναδέλφων ειδικής 
αγωγής, κοινωνικής λειτουργού, μαθητών. 

 -Παρουσίαση έργων τέχνης από δημιουργούς με 
αναπηρία ή προβολή του θέματος μέσω των 
απεικονίσεών τους ( Π.χ D. Vellasketh, 
Νάνοι,Tουλούζ Λωτρεκ, Αυτοπροσωπογραφία, Β. 
ΓΚΟΓΚ, αυτ/φια, Φρ. Κάλλο κ.λ.π) 

 



5η Συνάντηση –Οργάνωση ημερίδας για την 
«ειδική οικογένεια» 



6η Συνάντηση 

 Οργάνωση βιωματικού εργαστηρίου  στο σχολείο 
από εκπροσώπους του  Κέντρου Διαχείρισης 
θεμάτων Ισότητας ( ΚΕΘΙ) για την συντροφική και 
ενδοοικογενειακή βία. 

 -Προσέγγιση του θέματος με διανομή σεναρίων και 
ρόλων. 

 - Μορφές βίας 

 - Ποινές και νομικά δικαιώματα ( ειδικά για τις 
γυναίκες και τα παιδιά) 

   

 





7η Συνάντηση 

 - Προγραμματισμένη ενημερωτική ομιλία στο σχολείο 
από ψυχολόγο του ξενώνα φιλοξενίας  κακοποιημένης 
γυναίκας του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: « Σύγχρονες 
μορφές βίας εναντίον των γυναικών»- Συζήτηση 

  - Προγραμματισμένη εκδήλωση από το EUROPE 
DIRECT με αφορμή  την ημέρα της Ευρώπης και το 
δικαίωμα ψήφου των εφήβων στις επικείμενες εκλογές. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπαιδευτικοί  και από 
άλλα σχολεία του Ηρακλείου, των Χανίων , του 
εξωτερικού ( Erasmus), φοιτητές, εκπρόσωποι της 
Περιφέρειας και της Β/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου. 

 



Παλιές και σύγχρονες μορφές βίας εναντίον των 
γυναικών 

 Βρεφοκτονία ( όταν πρόκειται για κορίτσι με την 
«δικαιολογία» ότι θα επιβαρύνει οικονομικά την 
οικογένεια . Ο «Θεσμός» της προίκας συνεχίζει να 
απασχολεί και σήμερα τους οικονομικά ασθενέστερους. 
Στην ελληνική λογοτεχνία αποδόθηκε με το έργο του Αλ. 
Παπαδιαμάντη «Η Φόνισσα» ενώ σε χώρες της Ασίας 
είναι συχνό φαινόμενο και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί η 
κύηση. 

 Κλειτοριδεκτομή  
 Trafficking 
 Απειλές , εκβιασμοί, σωματική κακοποίηση 
 Σεξουαλική παρενόχληση 
 Οικονομική εκμετάλλευση    



Εκδήλωση Εurope Direct 





 
8η Συνάντηση 

ομιλία ψυχολόγου με θέμα: 

 Η σχολική διαρροή στην κοινότητα Ρομά του 
καταυλισμού της Νέας Αλικαρνασσού 

   (Ηράκλειο) –Αιτίες-πρακτικές αντιμετώπισης 

 Διευκρίνιση του όρου Ρομά 

 Ανιχνευτική ερώτηση προς τους μαθητές τι γνωρίζουν 
για τους Ρομά 

 Η παρουσίαση επικεντρωμένη στο προφίλ του παιδιού 
ρομά ( απουσία εκπαίδευσης και καλλιέργειας άλλων 
δεξιοτήτων, στερεοτυπική ανατροφή παιδιών, 
υποχρεωτική ανάληψη ευθυνών από μικρή ηλικία, φτωχό 
λεξιλόγιο προσαρμοσμένο κυρίως στις επαγγελματικές 
και οικονομικές συναλλαγές) 





9η Συνάντηση 

 Άτομα εξαρτημένα από ουσίες ( αλκοόλ-ναρκωτικά) 

 Αιτίες και συνέπειες της χρήσης 

 Η συνάντηση επικεντρωμένη περισσότερο στο αλκοόλ. 

 Τα θετικά του αποτελέσματα όταν καταναλώνεται στις 
ενδεδειγμένες ποσότητες  

 Οι επιπτώσεις  της υπερβολικής του χρήσης 

 Γιατί είναι ανεπιθύμητος  ένας αλκοολικός από το 
περιβάλλον του ( Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 
Τρίκουλος από την ταινία της Τόνιας Μαρκετάκη ‘Η τιμή 
και το χρήμα) 

 



10η Συνάντηση 

 Παρουσίαση από μέλη της ομάδας του θέματος των 
ομοφυλόφιλων μέσω φωτογραφικού υλικού 

 Η αντιμετώπιση από το περιβάλλον τους (την οικογένεια, το 
σχολείο, την εργασία)-η ομοφοβία 

 Ο ιδιαίτερος σεξουαλικός προσανατολισμός συχνή αιτία 
Bulling 

 Συζήτηση και διαπιστώσεις για την μεγάλη αλλαγή που 
συντελείται σήμερα σχετικά με τα σύμφωνα συμβίωσης και 
την δυνατότητα σύναψης γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών 
και τη δυνατότητα ανατροφής παιδιών. Η κατάργηση των 
παραδοσιακών οικογενειακών  προτύπων ( πατέρας-μητέρα 
και η αντικατάστασή τους από απλή αναφορά σε «γονέα 1» 
και «γονέα 2») 

 Οι παρελάσεις pride 
 





11η Συνάντηση 

 Παρουσίαση από μέλος της ομάδας του 
κοινωνικού αποκλεισμού που δέχονται οι 
ηλικιωμένοι –Συζήτηση. 

 Πότε και γιατί θεωρείται ανεπιθύμητος από το 
περιβάλλον του ένας ηλικιωμένος 

 Τρόποι  αποδοχής και στήριξης 

 Μέτρα που λαμβάνει ή δεν λαμβάνει η πολιτεία 

 Οι αντιδράσεις τους 





12η Συνάντηση 

 Ανατροφοδότηση και ανταλλαγή εμπειριών 
και απόψεων όσον αφορά τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα. 

 ΕΠΙΛΟΓΗ  των υποψηφίων βουλευτών από 
την ομάδα ( με ψηφοφορία εκλέχτηκε ένα 
τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος). 

 - Βιντεοσκόπηση των μηνυμάτων του 
προγράμματος 



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 2018-19 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Κάββαλου Χρυσούλα ( Α2), Γαλανός Βασίλης (Β1), Γεωλδάσης 
Σπύρος ( Β1), Ευαγγέλου Φ. ( Β2), Ζερβού Αναστασία (Β2), Ιατράκη Μαρία ( Β2), 
Ιωακειμίδη Μαρία,( Β2), Καλλέργη Άρτεμις ( Β2), Καρβέλη Μαρία ( Β2),  
Κωνσταντουλάκης Αλέξης ( Β3), Λαζοπούλου Εμμανουέλα ( Β3), Μηλιάκη Εύη (Β4), 
Μπιτζαράκη Χαρά ( Β4), Οικονομάκη Μαρία ( Β4), Παπαδάκη Βασιλεία ( Β4), 
Τσακονίκου Χαρά (Β6).   
  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ:  1. Καλλέργη Άρτεμις ( Τακτικό μέλος) 
                                                           2. Μπιτζαράκη Χαρά ( Αναπληρωματικό μέλος) 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ( ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) –ERASMUS+ 
                                            TEΡΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 3ου Γ.Λ.Η 


