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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

  

 

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ 
 
∆ήµητρα Κογκίδου 

 

Θεσσαλονίκη, 
26/4/2010 

Τηλ.:  2310 99 1232   
Fax:   2310 99 5061 
e-mail: dkogidou@eled.auth.gr  & 
info@educ.auth.gr 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Κτίριο:  Πύργος (3ος όροφος) 

  

 

 

 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  «Είναι στο χέρι σου!» 
 

                               
ΤΙΤΛΟΣ: «Είναι στο χέρι σου!» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

• Πέµπτη 29 Απριλίου 2010,  Πύργος της Παιδαγωγικής, ΑΠΘ. 

• Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 (Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Σωµατικής Τιµωρίας των 

Παιδιών) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ, κινηµατογράφος ΟΛΥΜΠΙΟΝ (πλ. Αριστοτέλους), 

Θεσσαλονίκη.  

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΠΘ                                                      

• ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

• ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ 

ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:    

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,  ΑΠΘ.  τηλ.  2310 

991295 

     ∆ήµητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια, Κοσµητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής, ΑΠΘ.   Τηλ.  2310 

991232, κιν. 6972028799 

 

• ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ 

ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ -Συντονιστικό Γραφείο στον Συνήγορο του Πολίτη – Συνήγορος του Παιδιού 

τηλ.  2107289703, 2107289605.   

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του ∆ικτύου και τους φορείς που συµµετέχουν σε αυτό 

στον ιστοχώρο του  http:// www.somatikitimoria.gr  
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ΒΛ. επίσης ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ http://www.0-18.gr/gia-megaloys/nea/absikoste-ta-

cheria-kata-tis-somatikis-timorias-ton-paidion-bb 

 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

«Είναι στο χέρι σου!» 

 

Ένα χρόνο µετά την  παρουσίαση της πανευρωπαϊκής εκστρατείας του Συµβουλίου της 

Ευρώπης κατά της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών σε ανοικτή εκδήλωση στο Ζάππειο 

Μέγαρο στην Αθήνα, την σκυτάλη παίρνει η Θεσσαλονίκη. Αν και τα δικαιώµατα των παιδιών 

δεν πρέπει να τα θυµόµαστε µόνον τις παγκόσµιες µέρες, ορισµένες φορές οι µέρες αυτές 

βοηθάνε για να αναδείξουµε σηµαντικά ζητήµατα. Μια τέτοια µέρα, την 30η Απριλίου -

παγκόσµια ηµέρα κατά της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών- πήρε ως αφορµή το Κέντρο 

Ενταξιακής Πολιτικής της  Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ για να  διοργανώσει εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης για το θέµα στην πόλη µας σε συνεργασία µε τον Συνήγορο του Παιδιού 

και το ∆ίκτυο για την Πρόληψη και την Καταπολέµηση της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά.  

 

 «Τα χέρια είναι για να φροντίζουν και όχι για να τιµωρούν. Σηκώστε το χέρι σας κατά 

της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών» ήταν πέρσι το κεντρικό σύνθηµα της 

πανευρωπαϊκής εκστρατείας για µια διαπαιδαγώγηση των παιδιών χωρίς βία, επιδιώκοντας 

την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας από την ζωή τους. Φέτος οι εκδηλώσεις µας έχουν  

γενικό τίτλο   «Είναι στο χέρι σου!». Στόχος τους είναι και φέτος να αναγνωρίσουν γονείς, 

παιδιά, εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελµατίες που εργάζονται µε παιδιά  το δικαίωµα των 

παιδιών να µην υφίστανται  σωµατική τιµωρία. Η συλλογική αυτή προσπάθεια βασίζεται στις 

σύγχρονες επιστηµονικές αντιλήψεις και στην ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού. Η εξάλειψη της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών  υποστηρίζεται και στη χώρα µας 

από ειδική νοµοθετική ρύθµιση, που προβλέπει ότι η σωµατική τιµωρία δεν περιλαµβάνεται 

στα επιτρεπόµενα µέσα σωφρονισµού των παιδιών στο πλαίσιο της ανατροφής τους 

(ν.3500/2006 άρθρο 4). 
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Το θέµα της σωµατικής τιµωρίας είναι ένα θέµα που αγγίζει πολύ µεγάλο αριθµό οικογενειών 

στην Ελλάδα µέσα στις οποίες ακόµη και σήµερα -δυστυχώς- θεωρείται ότι το ξύλο …βγήκε 

από τον παράδεισο!!! Μπορεί και να βγήκε από τη δική µας κόλαση… 

 Πάντως τραυµατίζει τη σχέση µας µε τα παιδιά και  δυσχεραίνει την επικοινωνία µαζί τους. 

Το ξύλο δεν αποτελεί παιδαγωγικό µέσο. Μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο για το παιδί, 

να το τραυµατίσει σωµατικά και ψυχολογικά, να το ταπεινώσει, να θίξει την αξιοπρέπειά του, 

να το κάνει να νοιώθει ανασφάλεια. Και να µη ξεχνάµε ότι το ξύλο αναπαράγεται. 

Η κακοµεταχείριση των παιδιών µε τη µορφή της σωµατικής και ψυχολογικής βίας από τους 

γονείς παραµένει συχνό φαινόµενο και το πιο ανησυχητικό είναι ότι  απουσιάζουν σε µεγάλο 

βαθµό οι πολιτικές πρόληψης και οι δοµές αντιµετώπισης. ∆εν έχουµε, επίσης, έναν ενιαίο 

εθνικό φορέα για καταγραφή αναφορών για κακοποίηση παιδιού και αντιµετώπιση του 

φαινοµένου. Τι κάνουµε, για παράδειγµα, µπροστά σε αυτή την αµηχανία των γονιών για τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους;  Τι τους προτείνουµε στη θέση της τιµωρίας και µε ποιο 

τρόπο;  Ποιες είναι οι σύγχρονες µορφές διαπαιδαγώγησης  για την εκµάθηση των ορίων και 

της πειθαρχίας στα παιδιά; Μέσα από ποιες δοµές  προσεγγίζουµε τους γονείς; Οι σχολές 

γονέων είναι λιγοστές και στον τοµέα της πρόληψης τα προγράµµατα ελάχιστα και µικρή 

αποτελεσµατικότητα Ποιος είναι ο ρόλος των επαγγελµατιών, του σχολείου και άλλων 

οργανισµών και θεσµών στην προσπάθεια για την εξάλειψη της σωµατικής τιµωρίας των 

παιδιών; Όλα αυτά είναι θέµατα που θα µας απασχολήσουν στις εκδηλώσεις. 

 

∆ήµητρα Κογκίδου 

Καθηγήτρια, Κοσµητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής, ΑΠΘ 

 

 

                                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  

«Είναι στο χέρι σου!» 

 

Εκδηλώσεις Πέµπτης 29 Απριλίου 2010 

στο ισόγειο του Πύργου της Παιδαγωγικής, ΑΠΘ. 

  

17:30-19:30  

 Εικαστικό εργαστήρι ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών της Παιδαγωγικής 

Σχολής 
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 Θεατρικά δρώµενα  µε φοιτήτριες και φοιτητές του τµήµατος Επιστηµών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ), ΑΠΘ, (διοργάνωση: τοµέας 

Αισθητικής Παιδείας). 

 

Εκδηλώσεις Παρασκευής 30 Απριλίου 2010 

στον κινηµατογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ (πλ. Αριστοτέλους) 

 

10:00-21:00  (στους χώρους έξω από το ΟΛΥΜΠΙΟΝ) 

 Αφίσες µε θέµα τη σωµατική τιµωρία 

Θα παρουσιασθούν -σε ειδική κατασκευή- αφίσες που φιλοτεχνήθηκαν µε αφορµή την 

"Παγκόσµια Ηµέρα ∆ικαιωµάτων του Παιδιού" στο πλαίσιο της συνεργατικής δράσης 

"∆ηµιουργικά Κύµατα"  της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας και του Συνήγορου του Παιδιού. 

 ∆ιανοµή έντυπου ενηµερωτικού υλικού  

(Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ, ∆εκάλογος κατά της σωµατικής 

τιµωρίας στα παιδιά, κ.ά). 

 

10:00-13:30 (στο φουαγιέ του ΟΛΥΜΠΙΟΝ) 

 
 Εργαστήριο βιωµατικής εµπειρίας για µαθητές/τριες δηµοτικών σχολείων.  

Το εργαστήριο πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή παιδιών ∆ηµοτικών Σχολείων και το 

συντονισµό από ειδικούς επιστήµονες -εµψυχωτές/τριες  σε  συνεργασία µε την 

«ΑΡΣΙΣ» (Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων). Έχει ως στόχο την  πληροφόρηση 

και ενδυνάµωση των παιδιών σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης της σωµατικής 

τιµωρίας. Συντονίζουν οι: Σοφία Συµεωνίδου, ψυχοθεραπεύτρια /ψυχοδραµατίστρια,  

Φωτεινή Παπαχαραλάµπους,  Βασιλική Παπαδοπούλου,  ψυχολόγοι /εκπαιδευόµενες 

ψυχοδραµατίστριες.  

 

 «θα φάς ξύλο! Κάστορας είµαι;» 

Ο δηµιουργός του εικονοβιβλίου «Τα παιδιά είναι…» ∆ηµήτρης Γαλάνης παίζει µε τα 

παιδιά το παιχνίδι των ερωτήσεων και δηµιουργούν µαζί εικόνες κατά της σωµατικής 

τιµωρίας. 
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 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

 

17:30 -20:30 στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» του κιν/φου ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

 

Στρογγυλό τραπέζι 

Από τη  διαπαιδαγώγηση των παιδιών χωρίς βία σε µια κοινωνία χωρίς βία 

Προεδρείο: ∆ήµητρα Κογκίδου 

Καθηγήτρια στο ΠΤ∆Ε, Κοσµητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ 

 

Συµµετέχουν οι: 

• Γιώργος Τσιάκαλος, Καθηγητής  στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 

ΑΠΘ, 

   Με την Παιδαγωγική του Janusz Korczak ενάντια στην καταδυνάστευση των παιδιών. 

 

• Γιώργος Μόσχος, Νοµικός - Εγκληµατολόγος, Βοηθός Συνήγορου του Πολίτη για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού 

Η εξάλειψη της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών ως δικαίωµα που απορρέει από τη 

∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 

 

• Ειρήνη Φερέτη, Εγκληµατολόγος – Κοινωνιολόγος, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού  

   Το φαινόµενο της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών. Από την έρευνα στη δράση. 

 

• Ιωάννα Τουλούπη, Συντονίστρια του Προγράµµατος Home-Start της Νέας Ιωνίας-

Βόλου 

  Εκπαιδευτική δράση για τους γονείς κατά της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών στο Βόλο 

και στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας . 

 
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ολιγόλεπτα θεατρικά δρώµενα από 

φοιτήτριες και φοιτητές του τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης(ΤΕΠΑΕ), ΑΠΘ,  (διοργάνωση: τοµέας Αισθητικής Παιδείας). 
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