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Ανοικτή Επιστολή στα Παιδιά, τους Γονείς και τους Εκπαιδευτικούς 

 

    Με αφορµή την 30η Απριλίου, Παγκόσµια Ηµέρα κατά της σωµατικής 
τιµωρίας των παιδιών, οι φορείς που συµµετέχουµε στο «∆ίκτυο για την 
Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά» 
σας καλούµε να πάρετε µέρος στην προσπάθειά µας να βγάλουµε το ξύλο 
και κάθε µορφή βίας από τη ζωή µας, να µάθουµε να επικοινωνούµε µε µη 
βίαιους τρόπους σε όλους τους χώρους όπου συνυπάρχουµε. 

   Οι σύγχρονες παιδαγωγικές επιστήµες τονίζουν ότι το ξύλο, όπως και η 
χρήση βίας γενικότερα, δεν κάνει καλό στα παιδιά. Αντιθέτως, βλάπτει την 
ψυχική τους ισορροπία, δεν τα συνετίζει πραγµατικά, προσβάλλει την 
προσωπικότητά τους, τα µαθαίνει να χρησιµοποιούν και τα ίδια τη βία για 
να επιβληθούν, ενώ µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε σοβαρές µορφές 
κακοποίησής τους. Αυτοί είναι και οι λόγοι για τους οποίους έχει 
αναπτυχθεί µια παγκόσµια κίνηση για την εξάλειψη  της βίας από τη ζωή 
των παιδιών. Στην Ελλάδα, ο νόµος  του 2006 για την αντιµετώπιση της 
βίας στην οικογένεια καθιστά σαφές ότι η σωµατική τιµωρία σε βάρος των 
παιδιών δεν επιτρέπεται. Η χρήση της σωµατικής τιµωρίας δεν επιτρέπεται 
ούτε στο σχολείο και στα ιδρύµατα. 

    Ωστόσο, ο νόµος δεν αρκεί. Χρειάζεται να αλλάξουν και οι συνήθειές 
µας. Να δοκιµάσουµε άλλους τρόπους διαπαιδαγώγησης όπως το διάλογο, 
την κατανόηση, την υποµονή και την πειθώ. Να θέσουµε ξεκάθαρους 
κανόνες µε συνέπειες οι οποίες  όµως δεν θα  προσβάλλουν την 
προσωπικότητα του παιδιού. Και  το κυριότερο, µε το παράδειγµά µας να 
πείσουµε τη νεότερη γενιά ότι η χρήση βίας δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος 
για να αντιµετωπίζουµε τις δυσκολίες µας και να επιβαλλόµαστε. 

     Για να τα πετύχουµε αυτά, χρειάζεται να προσπαθήσουµε όλοι µας. Να 
συζητάµε, να συµφωνούµε ή να διαφωνούµε και, προπάντων, να εξηγούµε 
το πώς θα συνυπάρχουµε ειρηνικά.  

    Οι µεγαλύτεροι µε το παράδειγµά µας και οι µικρότεροι µε τους τρόπους 
µας, να επιδιώκουµε την τήρηση των κανόνων και την επίλυση των 
προβληµάτων µας, χωρίς να προσφεύγουµε στη βία, που µπορεί να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις για όλους.  

   Γιατί είναι δικαίωµα όλων των παιδιών αλλά και των µεγάλων, να 
µπορούµε να µεγαλώνουµε και να ζούµε ειρηνικά, χωρίς βία.     

   Για πολλά χρόνια στη χώρα µας µάθαµε να λέµε ότι «το ξύλο βγήκε από 
τον Παράδεισο». Σήµερα, µπορούµε να υιοθετήσουµε ένα νέο σύνθηµα:  

 

«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Ας βγει και από τη ζωή µας» ! 
  

 

 
 


