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"Είναι στο χέρι σου" 

 
Με αυτό το κεντρικό σύνθημα διοργανώνονται φέτος εκδηλώσεις με αφορμή την 30η 

Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σωματικής Τιμωρίας των Παιδιών στη 
Θεσσαλονίκη, από το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, σε 
συνεργασία με το Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα 
Παιδιά και τον Συνήγορο του Παιδιού. 

Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται: Εικαστικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης, 
θεατρικά δρώμενα, έκθεση αφισών, εργαστήριο βιωματικής εμπειρίας για μαθητές, 
στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Από τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών χωρίς βία σε μια κοινωνία 
χωρίς βία». (Αναλυτικότερες πληροφορίες και σχετικό υλικό υπάρχουν στο: 
www.somatikitimoria.gr.) 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων διακίνησε Εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία της χώρας με την οποία 
προτείνεται, την 30η Απριλίου, οι δύο τελευταίες διδακτικές ώρες να αφιερωθούν σε 
εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις με το θέμα αυτό.   

Oι φετινές εκδηλώσεις έρχονται σε συνέχεια παρόμοιων εκδηλώσεων, συζητήσεων 
στα σχολεία και επιμορφωτικών ημερίδων που διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια από το 
Δίκτυο και τα μέλη του. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών, 
και κυρίως των γονέων και των εκπαιδευτικών, για τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης βίας 
στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και τη διαιώνιση του κύκλου της βίας που συνεπάγεται. 

Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι, παρά τη ρητή νομοθετική απαγόρευση 
της χρήσης της σωματικής τιμωρίας των παιδιών (ν.3500/06, άρθρο 4), οι γονείς 
εξακολουθούν σε μεγάλο ποσοστό να την χρησιμοποιούν ως μέθοδο σωφρονισμού.  

To Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας καλεί τους 
γονείς, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όλους τους επαγγελματίες που 
ασχολούνται με το παιδί και την οικογένεια, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, να 
δραστηριοποιηθούν ενάντια στη σωματική τιμωρία και να ενισχύσουν τη διάδοση της μη 
βίαιης διαπαιδαγώγησής τους. 
 
Επικοινωνία: Συνήγορος του Παιδιού, Συντονιστικό Γραφείο του Δικτύου, τηλ.210 7289703. 
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