
Η σημασία της τέχνης στην πρώιμη παρέμβαση για την πρόληψη ενάντια στη βία κατά 
των γυναικών.  

 

Το τι είναι επιτρεπτό και τι όχι μέσα στην κοινωνία ορίζεται από ηθικές αξίες οι οποίες με τη 
σειρά τους θα διαμορφώσουν τους κανόνες και του νόμους αυτής της κοινωνίας. Αν και οι 
ηθικές αντιλήψεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, την ιστορική 
περίοδο και τις αλλαγές που φέρνουν η επιστήμη και η τεχνολογία, εντούτοις υπάρχουν 
ορισμένες αξίες που θεωρούνται παγκόσμιες και ως τέτοιες έχουν καθοριστεί στην 
οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Η άσκηση βίας κατά των γυναικών αποτελεί ένα ηθικό ζήτημα με διαφορετικές διαστάσεις 
στα διάφορα μέρη του πλανήτη. Ακούμε συχνά από τα μέσα ενημέρωσης για τη βία που 
υφίστανται γυναίκες σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής και την ακραία ανισότητα των 
φύλων στις χώρες αυτές. Δυσκολευόμαστε όμως να αντιληφθούμε τη διάσταση του 
προβλήματος στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Στην εισήγηση αυτή θα περιοριστούμε στην 
πληροφορία πως για την τριετία 2007-2009 έχουν καταγραφεί 40 δολοφονίες  γυναικών, 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.  

Το ζητούμενο λοιπόν, σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι να μπορέσουμε να παρέμβουμε 
προληπτικά ως κοινωνία ώστε να ανατρέψουμε αυτή τη συνθήκη αναπτύσσοντας στους 
πολίτες την ηθική εκείνη στην οποία η άσκηση οποιασδήποτε βίας κατά των γυναικών να 
είναι μη επιτρεπτή. Πως μπορεί όμως να διαμορφώσει κανείς την ηθική ενός ατόμου και 
κατά συνέπεια της ίδιας της κοινωνίας; 

Σε αυτό το σημείο θα ανατρέξουμε για λίγο στην ψυχολογία και στην ανάπτυξη του ατόμου.  

Ο Freud διατύπωσε μια αρκετά προκλητική θεωρία σύμφωνα με την οποία ο ψυχισμός του 
κάθε ανθρώπου διακατέχεται από δύο βασικές ορμές: την ορμή της ζωής και την ορμή του 
θανάτου. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης, το μικρό παιδί ζει εμπειρίες αγάπης και μίσους προς 
το επιθυμητό αντικείμενο, προς τη μητέρα δηλαδή που το φροντίζει. Το παιδί θα αναπτυχθεί 
ψυχικά ανάλογα με τον τρόπο ανταπόκρισης της μητέρας, αλλά και του περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο αυτή ζει. Έτσι θα προκύψουν, εκτός από την αγάπη και το μίσος, αισθήματα όπως 
η θλίψη και η ενοχή. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια φυσιολογική εξέλιξη, οδηγώντας τελικά 
το άτομο στην οργάνωση ενός ψυχικού κόσμου ο οποίος διακρίνεται, σύμφωνα πάντα με τον 
Freud, στο Εκείνο, στο Εγώ και στο Υπερεγώ. Το Εκείνο περιέχει τα ένστικτα και τις 
βασικές ορμές του ανθρώπου, το Υπερεγώ τις ηθικές και κοινωνικές αξίες που δέχεται από 
το περιβάλλον και τέλος το Εγώ, το οποίο μεσολαβεί στις άλλες δύο περιοχές, καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του υποκειμένου και του επιτρέπει να τα βγάλει πέρα τόσο με 
την εσωτερική, όσο και με την εξωτερική πραγματικότητα.  

Εκτός όμως από το ατομικό υπερεγώ, ο Freud υποστηρίζει πως υπάρχει και ένα πολιτισμικό 
Υπερεγώ το οποίο διαμορφώνει τους ηθικούς κανόνες της κοινωνίας. “Ο πολιτισμός», 
γράφει, «τιθασεύει την επικίνδυνη ευχαρίστηση επιθετικότητας του ατόμου 



αποδυναμώνοντας την, αφοπλίζοντάς την και εγκαθιστώντας στο εσωτερικό του ένα θεσμό 
που την επιτηρεί όπως η φρουρά την κατεχόμενη πόλη». 

Έτσι, σε χώρες όπου ο πολιτισμός όχι μόνο δεν τιθασεύει αυτή την επιθετικότητα προς τη 
γυναίκα, αλλά την ευνοεί, είναι ιδιαίτερα δύσκολο, να παρέμβει κανείς ώστε να ανατρέψει 
την κακοποίηση των γυναικών.  

Σε κοινωνίες όμως όπως η δική μας και στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων, οι 
πολιτισμικές ηθικές αξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό μετακινηθεί. Για να καταλάβουμε το 
μέγεθος αυτής της μετακίνησης αρκεί να θυμηθούμε το πώς ο ελληνικός κινηματογράφος 
παρουσίαζε πριν από λίγα χρόνια όχι μόνο ως αθώα μερικά χαστούκια προς την αναιδή 
σύζυγο, αλλά και απαραίτητα για τη συγκρότηση της οικογένειας.  

Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει πλέον αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, όπου η άσκηση βίας 
θεωρείται απαράδεκτη, μένει να δούμε το πώς και το κάθε άτομο αυτής της κοινωνίας θα 
διακατέχεται από την ανάλογη ηθική.  

Ποιος όμως μπορεί να διαμορφώσει αυτή την ηθική στους πολίτες; Σε ποια ηλικία και με 
ποιον τρόπο;  

Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου διαμορφώνεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, πριν ακόμα φτάσει 
στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Οι κοινωνικοί αυτοί φορείς επιδρούν σε μεγάλο 
βαθμό στη διαμόρφωση του χαρακτήρα αφού είναι οι πρώτοι σημαντικοί άλλοι μετά από 
τους γονείς. Όλοι ξέρουμε την παραδρομή που κάνουν αρκετά παιδιά ονομάζοντας το 
δάσκαλο ή τη δασκάλα τους μπαμπά ή μαμά, αλλά και τη σημασία των πρώτων φίλων που 
συχνά τους λέμε αδελφικούς. Το σχολείο δηλαδή, ως μια νέα οικογένεια, μπορεί να 
αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της 
συμπεριφοράς ενός παιδιού.  

Κατά συνέπεια, η όποια παρέμβαση από το σχολικό περιβάλλον στην ηθική διαμόρφωση 
ενός παιδιού θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα και να έχει διάρκεια. Στο 
πρόγραμμα που έχουν ανακοινώσει τα Ηνωμένα Έθνη με τον τίτλο «Φωνές ενάντια στη 
βία», η παρέμβαση ξεκινά από το νηπιαγωγείο και φτάνει μέχρι και τη νεανική ηλικία των 25 
ετών.  

Αφού λοιπόν έχουμε δει το ποιος μπορεί να παρέμβει και το πότε μένει να δούμε το πώς, τον 
τρόπο δηλαδή που μπορεί να διαμορφωθεί μια ηθική στους νέους ανθρώπους στην οποία θα 
είναι τελείως απαράδεκτη η άσκηση της βίας κατά των γυναικών.  

Ο ψυχαναλυτής Donald Winnicott στο κείμενό του «Ηθική και εκπαίδευση», κάνει σαφές 
πως μια ηθική διαπαιδαγώγηση στο πλαίσιο της κατήχησης δεν μπορεί να έχει κανένα 
αποτέλεσμα για την ανάπτυξη της προσωπικής ηθικής των μικρών παιδιών. Οι ηθικές αξίες 
μπορούν να μεταλαμπαδευτούν όπως και ο πολιτισμός. Όταν όμως ο Winnicott μιλάει για 
πολιτισμό στην εκπαιδευτική πρακτική δεν εννοεί την γνώση που αφορά στις τέχνες αλλά 
την ίδια την εμπειρία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο ίδιος γράφει: «Δώστε σε ένα παιδί 
από την πρώτη στιγμή Mozart, Haydn και Scarlatti. Το αποτέλεσμα θα είναι ίσως ένα 
πρόωρο καλό γούστο, που μπορεί να επιδειχθεί στις κοινωνικές συναναστροφές». Και λίγο 



αργότερα στο ίδιο κείμενο καταλήγει: «η εκτίμηση του θαυμαστού θα πρέπει να είναι 
προσωπική επίτευξη και όχι ένα εμφύτευμα.  

Με τον ίδιο τρόπο η ανάπτυξη της ηθικής μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να 
αποτελεί μία φυσική εξέλιξη μέσω της διαδικασίας ωρίμανσης που μία καλή περιβαλλοντική 
φροντίδα διευκολύνει. Αυτό το διευκολυντικό περιβάλλον είναι ένας διαθέσιμος τόπος 
παροχής ευκαιριών, ώστε το κάθε άτομο να αναπτύξει το δικό του ηθικό κώδικα που θα 
πλαισιώνεται και θα «συνομιλεί» με τον κώδικα της πολιτισμικής και κοινωνικής 
κληρονομιάς της εποχής. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το άτομο βρίσκεται σε επαφή με τις 
παρορμήσεις και τα συναισθήματά του. Ας μην ξεχνάμε ότι η επιθετικότητα δεν οδηγεί 
απαραίτητα στη βία. Αντιθέτως, μέσα σε ένα διευκολυντικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει 
στην ικανότητα προσωπικής έκφρασης και στη δημιουργία.  

Στη δημιουργία ενός τέτοιου διευκολυντικού περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλουν ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στις τέχνες. Σε αυτά τα προγράμματα ο στόχος δεν 
είναι η διδασκαλία των τεχνών, αλλά η εμπειρία της δημιουργίας μαζί με τον διαφορετικό 
άλλο. Η εμπειρία αυτή ανοίγει το δρόμο σε μία βιωματική κατανόηση των πολιτιστικών 
αξιών. Η γαλλίδα ψυχαναλύτρια Φρανσουά Ντολτό αναρωτιέται πόσες σοβαρές διαταραχές 
χαρακτήρα θα είχαν αποφευχθεί αν το σχολείο κατακλύζονταν από δράσεις σχετικές με την 
τέχνη και τον πολιτισμό.  

Ας δούμε όμως ένα σύντομο και αρκετά απλοϊκό παράδειγμα για να καταλάβουμε όλα τα 
παραπάνω:  

Μια ομάδα νηπίων ακούει το γνωστό μουσικό έργο «Εικόνες από μία έκθεση» του 
Μουσόργκσκι. Τα παιδιά, με αφορμή το έργο και τη μορφολογική του δομή επινοούν μια 
ιστορία που αφορά στην καθημερινή ζωή ανθρώπων σε ένα χωριό, την εποχή του παππού και 
της γιαγιάς, λίγο πριν ξεσπάσει μια καταιγίδα. Μέσα από τη συζήτηση θα αναδυθούν οι 
αντιλήψεις των παιδιών και τα βιώματά τους. «Οι γυναίκες θα μείνουν σπίτι και οι άντρες θα 
πάνε στα χωράφια» ή «το σπίτι το καθαρίζουν οι γυναίκες και όχι οι άντρες» ή «Εμένα στο 
σπίτι μας μαγειρεύει μόνο ο μπαμπάς μου». Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
είναι καθοριστικός. Είναι εκεί για να ακούει με σεβασμό τον άλλον. Μπορεί βέβαια και ίσως 
να πρέπει να τοποθετηθεί και ο ίδιος αλλά το βασικό είναι να μπορέσει να δημιουργήσει ένα 
κλίμα εμπιστοσύνης στο οποίο κάθε παιδί να αισθάνεται ελεύθερο να μιλήσει. Η  Ντολτό, 
μιλώντας για το σχολείο, εξηγεί πως μια έκφραση που γίνεται δεκτή μέσα σε ελεύθερες 
συνομιλίες μπορεί να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τη συνείδηση του παιδιού.  

Στη συνέχεια του παραδείγματός μας, τα παιδιά ετοιμάζουν ένα θεατρικό δρώμενο και το 
παίζουν ακούγοντας τη μουσική. Εδώ, κάθε μαθητής συναντά τη δημιουργία μαζί με τον 
άλλον, μαθαίνει να μοιράζεται και να σέβεται αφού μπορεί να συμβιβάζεται με τις 
απαιτήσεις της συνεργασίας και της ομαδική δημιουργίας. 

Στο τέλος ο εκπαιδευτικός ρωτάει: «Νομίζετε πως αυτά που ακούγαμε είναι ο πραγματικός 
ήχος του ήλιου, του χωριού και της καταιγίδας; Τι νομίζετε ότι ακούμε;» Τα μικρότερα 
παιδιά, δυσκολεύονται σε ορισμένες περιπτώσεις να διαχωρίσουν το πραγματικό από το 
συμβολικό και έτσι είναι πιθανόν να απαντήσουν πως ακούνε τον ήλιο. Ο εκπαιδευτικός 



μπορεί να δείξει την ορχήστρα να εκτελεί το μουσικό έργο, να μιλήσει για τα μουσικά 
όργανα και τη λειτουργία του μαέστρου. Στην προβολή που παρακολουθούν τα παιδιά, στο 
ρόλο του μαέστρου βρίσκεται μια γυναίκα. Αυτό μπορεί να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για 
το ρόλο των δύο φύλλων σε διάφορα επαγγέλματα.  

Τι έγινε με όλα αυτά;  

Σε προσωπικό επίπεδο, το παιδί μαθαίνει να είναι δημιουργικό παίζοντας με τις τέχνες. Δεν 
μαθαίνει τέχνη, αλλά το ότι η τέχνη μπορεί να τον φέρει σε δημιουργική συνάντηση με τον 
άλλο. Μπορεί να χάσει την απόλαυση του να έχει ό,τι θέλει με αντάλλαγμα τη χαρά του 
παιχνιδιού μαζί με τους άλλους. Η συνθήκη αυτή αναπτύσσει με έναν αβίαστο τρόπο την 
προσωπική του ηθική.  

Σε κοινωνικό επίπεδο έρχεται σε επαφή με τις στερεότυπες αντιλήψεις που αφορούν στα δύο 
φύλα και διαπραγματεύεται με αυτές. Ο μεγάλος Άλλος που συντονίζει τη συζήτηση, είναι 
εκεί με σεβασμό στο μικρό άλλο, έτσι ώστε ο τελευταίος να μπορέσει να εκφραστεί 
ελεύθερα, δίχως το φόβο του θυμού ή της τιμωρίας. Μέσα σε μία τέτοια συνθήκη μπορεί να 
μετακινηθεί και σε ψυχικό επίπεδο, να μετακινηθεί δηλαδή, όπως είπαμε και στην αρχή 
αυτής της ομιλίας σε θέματα που αφορούν στη δομή του Υπερεγώ. 

Έτσι, αντί για μια στείρα ηθική διαπαιδαγώγηση, μπορούμε να προσφέρουμε στους 
μελλοντικούς ενήλικες πολίτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν το σύνολο των πολιτιστικών 
επιτευγμάτων του ανθρώπου μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργία. Μέσα σε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και ελευθερίας μπορούν να εκφραστούν και να 
αλληλεπιδράσουν με τους άλλους αναπτύσσοντας μια ισχυρή ταυτότητα. Μια ταυτότητα που 
δεν θα φοβάται τη βία και την τιμωρία, αλλά ούτε θα την αποζητά για τους άλλους. 


