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30 Απριλίου: Παρουσίαση της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας  
κατά της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών! 

 
«Τα χέρια είναι για να φροντίζουν και όχι για να τιµωρούν.  

Σηκώστε το χέρι σας κατά της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών» 
 

Αυτό είναι το κεντρικό σύνθηµα της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, που θα παρουσιαστεί µε αφορµή την «Παγκόσµια Ηµέρα κατά της σωµατικής 
τιµωρίας των παιδιών» την Πέµπτη 30 Απριλίου 2009 στο Ζάππειο Μέγαρο, σε ανοικτή 
εκδήλωση από τις 10:30 ως τις 13:00. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ∆ίκτυο για την 
Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά που λειτουργεί στη χώρα 
µας από τον Οκτώβριο του 2005.  

Σε µια εποχή που τα φαινόµενα βίας κυριαρχούν στην επικαιρότητα και απασχολούν 
έντονα τις περισσότερες κοινωνίες, η Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία υποστηρίζει τη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών χωρίς βία, επιδιώκοντας την πρόληψη και την εξάλειψη της 
βίας από την ζωή τους. Τα πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το 
∆ίκτυο δείχνουν ότι παρά τη ρητή νοµοθετική απαγόρευση της χρήσης της σωµατικής 
τιµωρίας των παιδιών στο πλαίσιο της αγωγής τους (ν.3500/06, άρθρο 4), οι γονείς 
εξακολουθούν σε µεγάλο ποσοστό να την χρησιµοποιούν ως µέθοδο σωφρονισµού τους. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, σε 
αντιπροσωπευτικό δείγµα γονέων µαθητών Α’ Γυµνασίου σε νησιά του Β.Α. Αιγαίου, το 
53% δηλώνουν πως εξακολουθούν να χρησιµοποιούν σωµατική τιµωρία ως µέσο 
διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, ενώ σε αντίστοιχη έρευνα του 1997 σε γονείς µαθητών 
δηµοτικού στην περιοχή της πρωτεύουσας, το ποσοστό αυτό υπολογιζόταν στο 65,5%1.  

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν: η εξέλιξη της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας, από τη 
συντονίστριά της κα Elda Moreno, το τηλεοπτικό σποτ του Συµβουλίου της Ευρώπης, το 
οποίο θα προβληθεί από τηλεοπτικούς σταθµούς στη χώρα µας, οι δράσεις του ∆ικτύου για 
την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά, από το συντονιστή 
του και Συνήγορο του Παιδιού κ. Γιώργο Μόσχο, και κάλεσµα του Προέδρου της Εθνικής 
Επιτροπής της UNICEF κ. Λάµπρου Κανελλόπουλου. Επίσης: 
- Η ηθοποιός Κάρµεν Ρουγγέρη θα παρουσιάσει τον ∆εκάλογο κατά της σωµατικής 
τιµωρίας των παιδιών του ∆ικτύου.  
- Ο γνωστός εγκληµατολόγος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ευγένιος Τριβιζάς θα 
παρουσιάσει µια ιστορία και κάρτες που εµπνεύστηκε και προγραµµατίζεται να διανεµηθούν 
σε παιδιά και γονείς.  Τις κάρτες φιλοτέχνησε η ζωγράφος Λίνα Καρανικολάου.  
- Ο καραγκιοζοπαίχτης Ευγένιος Σπαθάρης θα χαιρετήσει την εκδήλωση και στη συνέχεια 
ο συνεργάτης του Σπαθάρειου Μουσείου Γιάννης Νταγιάκος θα παρουσιάσει µια µικρή 
παράσταση Καραγκιόζη σχετική µε το θέµα της ηµέρας. 

                                                 
1  Έρευνα Ι.Υ.Π, 1997: Ε. Φερέτη – Μ. Σταυριανάκη, Έρευνα Ι.Υ.Π/Παν. Αιγαίου, 2008:  
  Κ. Πετρουλάκη, Μ. Σταυριανάκη, Σ. Γεωργούλας, Γ. Νικολαϊδης.  
 



- Μαθητές από δηµοτικά και γυµνάσια σχολεία θα µεταφέρουν τη δική τους φωνή στην 
εκδήλωση για την εξάλειψη κάθε µορφής βίας στα παιδιά, µέσα από έργα ζωγραφικής, και 
κείµενα, καθώς και µε παρουσίαση σχετικής έρευνας που έκαναν στο σχολείο τους.  

- Την µαρτυρία τους θα καταθέσουν γονείς που παρακολουθούν τµήµατα των Σχολών 
Γονέων, που σχεδιάζει η Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης και υλοποιεί το Ινστιτούτο 
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

- Τέλος, στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το τραγούδι µε τίτλο «Χέρια» 
σε στίχους της Βασιλικής Μανώλη, εµπνευσµένο από το τηλεοπτικό σποτ της εκστρατείας, 
το οποίο µελοποίησαν και ερµηνεύουν οι OMINUS & DJ ''S''.  

Στον προθάλαµο του Ζαππείου θα εκτεθούν έργα ζωγραφικής παιδιών (επιλογή έργων 
που συγκέντρωσε η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, στο πλαίσιο πανελλήνιου 
διαγωνισµού µε θέµα «Τα παιδιά και οι έφηβοι µιλούν για τη βία»), καθώς και ενηµερωτικό 
υλικό των ιδρυτικών και συνδεδεµένων µελών του ∆ικτύου.  

Η εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα οποία έχουν 
φροντίσει ώστε την 30η Απριλίου, Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Σωµατικής Τιµωρίας των 
Παιδιών, να διακινηθεί σχετική ενηµέρωση σε σχολεία, ιδρύµατα και φορείς που 
εποπτεύουν. 
Χορηγός Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ Α.Ε.  
Παρουσιάστρια της εκδήλωσης θα είναι η δηµοσιογράφος Λένα Αρώνη. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Συντονισµού του ∆ικτύου: Συνήγορος του Πολίτη, 
Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, τηλ: 210.7289703, φαξ 210.7289639. 
 
 

  
  
 
 

 
Ιδρυτικά Μέλη του ∆ικτύου για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά: 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 Γενική  Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης 
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» - Συνήγορος του Παιδιού  
Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία  
Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF 

 
Συνδεδεµένα – Συνεργαζόµενα µέλη του ∆ικτύου:  

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος 
Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βρεφονηπιαγωγών Τ.Ε.Ι. 
Ίδρυµα Νεότητας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
∆ήµος Κορυδαλλού– ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
∆ήµος Γαλατσίου – Κοινωνική Υπηρεσία 
Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. Ν. Ηλείας 
«ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ» Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Πατρών 
ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 
Το «Χαµόγελο του Παιδιού» 
Κατασκηνώσεις «Χαρούµενα Παιδιά – Χαρούµενα Νιάτα» 
Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κατερίνης 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης    

 
 


