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Υπό την αιγίδα

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υποστηρικτής
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» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Δουλεύοντας από το 1983 και για πολλά χρόνια, μάλλον μέχρι και σήμερα και
για όσο θα ζω, σαν Εισαγγελέας Ανηλίκων ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο με την
παραβατικότητα, την κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών. Αισθάνθηκα
άχρηστη και ανεπαρκής να συμπεριφερθώ στους ανήλικους παραβάτες και
στα ανήλικα θύματα αλλά και στους δράστες, που θυματοποίησαν ανηλίκους.
Έβλεπα, πως στην προσπάθειά μου να συλλέξω αποδεικτικά στοιχεία για τους
δράστες και τις πράξεις τους, «κακοποιούσα» για δεύτερη φορά τα θύματα,
χωρίς να μπορώ να τα προστατέψω αποτελεσματικά.
Μου πήρε αρκετό καιρό, για να μάθω, πως ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας
δεν μπορεί αλλά, και δεν πρέπει να σηκώνει μόνος του το βάρος της ανήλικης
παραβατικότητας και θυματοποίησης. Ακόμη και στο μύθο της λερναίας ύδρας
ένας ημίθεος δεν μπόρεσε να τα καταφέρει μόνος του.
Εκείνος έκοβε ένα κεφάλι κι αν ο Ιόλαος, ένας κοινός θνητός, δεν το έκαιγε,
φύτρωναν δύο. Πόσο μάλλον στο χώρο της παραβατικότητας και θυματοποίησης
ανηλίκων, που είναι λερναία ύδρα και εμείς όλοι είμαστε κοινοί θνητοί.
Το 1985, στην Αλαμπάμα των Η.Π.Α., ένας Εισαγγελέας με τους ίδιους προβληματισμούς, δημιούργησε το πρώτο Κέντρο Αρωγής Παιδιών «CHILD ADVOCACY
CENTRE» (CAC), για ανηλίκους που είχαν υποστεί οποιασδήποτε μορφής
κακοποίηση, το οποίο σχηματικά είχε το παιδί στο κέντρο του και γύρω
από αυτό σε ίσες αποστάσεις είχε τους επαγγελματίες, πολλαπλών ειδικοτήτων,
που θα επιλαμβάνονταν:
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Αυτό αναζητούμε σήμερα. Να γνωριστούμε με άλλους επαγγελματίες, να εμπιστευθούμε ο ένας τον άλλο και να ορκιστούμε, πως ο καθένας θα παίξει το ρόλο
που του αναλογεί στο χώρο της κακοποίησης παιδιών και να συμφωνήσουμε:
• Ποιος κάνει, τι
• Ποιος θα επέμβει και πότε
• Πώς θα ανταλλάξουμε ιδέες
• Πώς θα εκπαιδευτούμε, για να συνυπάρξουμε, να είμαστε αποτελεσματικοί
και να μην προκαλέσουμε βλάβη.
• Πώς θα βοηθήσουμε τα θύματα, που πολλές φορές είναι χρόνια ασθενείς:
«σύνδρομο κακοποιημένου παιδιού».
• Πώς θα εντάξουμε τους δράστες στην παραδεκτά κοινωνική δομή της «μη βίας».
Ένας Γάλλος συγγραφέας, ο Debor, που έζησε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και
βίωσε τη βία και τον ευτελισμό λέει: «Πέθανα σ΄ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης
και μετά η ζωή είναι ένα φόρεμα που δεν μου έρχεται».
Στο χώρο της κακοποίησης παιδιών το σύμπαν, ακόμη χειρότερα, καταρρέει σε
μαύρη τρύπα, που δεσμεύει για πάντα σχεδόν την αξιοπρέπεια του θύματος, την
αυτοπεποίθησή του, τον αυτοσεβασμό του, την εμπιστοσύνη του στους άλλους,
την πίστη του στα συστήματα.
Το να είναι κάποιο παιδί θύμα είναι ακούσιο, το να του παράσχουμε βοήθεια
είναι υποχρεωτικό.
Φθάνει να έχουμε ψυχή, να έχουμε αποκτήσει ικανότητες, τεχνογνωσία και
να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας.

Αστυνομικός
Εισαγγελέας

Γιατρός

Φθάνει να διαθέτουμε, όπως λέει η Αστυνομικός Cattol Ellis, Διευθύντρια του
Τμήματος Αντιμετώπισης Θυμάτων Βίας, του Αστυνομικού Τμήματος της Κομητείας
Φαίρφαξ της Πολιτείας Βιρτζίνια των Η.Π.Α., τα τρία Η (ΗΗΗ):
H e a r t = καρδιά
H e a d = κεφάλι

Δικαστής

Εκπαιδευτικός

παιδί

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου
ΜΚΟ

Παιδοψυχολόγος
Κοινωνικός
Λειτουργός

H a n d = χέρι

Παιδοψυχίατρος
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» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΙΖΑ
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι που βρισκόμαστε σήμερα μαζί
σας, για τη 2η ημερίδα που εντάσσεται στο 1ο Εθνικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Εισαγγελέων και Δικαστικών Λειτουργών για τη Διαχείριση Περιστατικών
Κακοποιημένων Παιδιών.
Το ΕΛΙΖΑ, μέσα από την Πανελλαδική Εκστρατεία ενάντια στην Κακοποίηση
Ανηλίκων που άρχισε το 2016, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των επαγγελματιών που φροντίζουν μικρά παιδιά και δρουν καταλυτικά ως κρίκοι της
αλυσίδας προστασίας τους. Μέχρι σήμερα, μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιούμε, έχουν εκπαιδευθεί περισσότεροι από 1.450 ιατροί και νοσηλευτές,
1.000 δάσκαλοι και 2.000 γονείς, καθώς και 800 αστυνομικοί, δημιουργώντας
ένα τείχος προστασίας γύρω από τα κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά.
Η σημερινή εκπαίδευση είναι υψίστης σημασίας για εμάς, καθώς γνωρίζουμε
πολύ καλά τον κομβικό ρόλο των εισαγγελέων και δικαστικών λειτουργών στην
προστασία των πολιτών εν γένει και ειδικότερα των παιδιών και των ευάλωτων
οικογενειών. Γνωρίζουμε τον καθημερινό αγώνα για ένα αύριο ασφαλέστερο
για όλους μας και ευελπιστούμε πως μέσα από το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα
μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε καίρια και πρακτικά ερωτήματα, λύσεις
σε καθημερινούς προβληματισμούς και πολύτιμη γνώση, δείχνοντας πως κανείς
δεν είναι μόνος του στην προσπάθεια να προστατέψει τα παιδιά που έχουν ανάγκη.
Ευχαριστούμε θερμά κάθε έναν από εσάς για τη συμμετοχή σας και ιδιαίτερα την
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κα. Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου, που από την
πρώτη στιγμή πίστεψε στο όραμά μας και μας προσέφερε πολύτιμη βοήθεια.
Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους έγκριτους καθηγητές από τις ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων των Η.Π.Α., Yale και Iowa, για την
εμπιστοσύνη τους, που έχει μετουσιωθεί σε μία μακρόχρονη συνεργασία
για την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας, τεχνογνωσίας και συνεχούς
καθοδήγησης. Η παρουσία της Δρ. Oral, Καθηγήτριας και Εμπειρογνώμονος
στην κακοποίηση παιδιών από το Νοσοκομείο Παίδων του Πανεπιστημίου
της Ιowa, σήμερα εδώ μας γεμίζει υπερηφάνεια και τιμή.
Είμαστε βέβαιοι πως η σημερινή ημέρα αποτελεί την αρχή για μία σειρά ουσιαστικών αλλαγών, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο, καθώς όλοι μαζί
αποτελούμε μία ομάδα που πρέπει και μπορεί ενωμένη να λειτουργήσει σωστά,
ώστε να προστατέψει όλα τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη.

Μαρίνα Καρέλλα
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΖΑ
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» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
08:30 – 09:00

Εγγραφές - Καλωσόρισμα με καφέ

09:00 – 09:15

Χαιρετισμός Ξ. Δημητρίου - Βασιλοπούλου

09:15 – 09:30

Χαιρετισμός Α. Στάθη

09:30 – 10:10

H διεπιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση περιστατικών
κακοποιημένων παιδιών στην Αμερική (επαγγελματίες υγείας,
κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομία, εισαγγελείς και δικαστικοί
λειτουργοί) - R. Oral

10:10 – 11:00

Νομικά ζητήματα και Κακοποίηση του παιδιού - Η. Κουτσούκου

11:00 – 11:10

Ερωτήσεις / Συζήτηση

11:10 – 11:40

Διάλειμμα - καφές

11:40 – 11:55

Η ψυχοκοινωνική διάσταση του φαινομένου (κύκλος της βίας, τροχός
ισχύος, λάθος μηνύματα που λαμβάνουν τα παιδιά) - Α. Στάθη

11:55 – 12:25

Όταν τα παιδιά επιλέγουν τη σιωπή: Το σύνδρομο της απόκρυψης
της σεξουαλικής κακοποίησης - Ο. Θεμελή

12:25 – 13:25

H συνεργασία των διεπιστημονικών ομάδων με αφετηρία
το Νοσοκομείο & παρουσίαση του Child Advocacy Center - R. Oral

13:25 – 13:35

Ερωτήσεις / Συζήτηση

13:35 – 14:20

Διάλειμμα - Ελαφρύ μεσημεριανό

14:20 – 15:10

Καταθέτοντας στο Σπίτι του Παιδιού - οι βασικές αρχές της δικανικής
εξέτασης - Ο. Θεμελή

15:10 – 15:40

Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών & Πρωτόκολλο
διαχείρισης περιστατικών για τους ιατρούς - Α. Σολδάτου

15:40 – 15:50

Ερωτήσεις / Συζήτηση

15:50 – 16:00

Διάλειμμα - καφές

16:00 – 16:30

Πρακτικά παραδείγματα από την Αμερική όπου η διεπιστημονική
συνεργασία είναι μονόδρομος (σύνδρομο ταρακουνήματος μωρού,
σεξουαλική παρενόχληση) - R. Oral

16:30 – 17:00

Παρουσίαση Ενιαίας Ιατροδικαστικής Αναφοράς - Χ. Σπηλιοπούλου

17:00 – 17:30

Παρουσίαση Πρωτοκόλλου Απομάκρυνσης Ανηλίκων - Δ. Τσιαρδακλή

17:30 – 17:45

Ερωτήσεις / Συζήτηση

17:45 – 18:00

Συμπεράσματα Ημερίδας - Ξ. Δημητρίου - Βασιλοπούλου, Α. Στάθη
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» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Resmiye Oral Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εμπειρογνώμονας, Νοσοκομείο Παίδων
Πανεπιστημίου Iowa. Διευθύντρια στο Πρόγραμμα Προστασίας Παιδιών
Η Oral Resmiye, M.D., είναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής και εμπειρογνώμονας με
εξειδίκευση στην παιδιατρική των κακοποιημένων παιδιών. Έχει ολοκληρώσει την
υποτροφία της στην παιδιατρική των κακοποιημένων παιδιών στο Ohio-State
University και σήμερα εργάζεται ως Διευθύντρια στο Πρόγραμμα Προστασίας Παιδιών
στο Νοσοκομείο Παίδων του University of Iowa, Iowa City, Iowa. Έχει δημοσιεύσει
σημαντικό αριθμό άρθρων για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών και
συμμετέχει ενεργά στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης
και παραμέλησης των παιδιών. Το 1993 θέσπισε την πρώτη διεπιστημονική ομάδα
παρακολούθησης για τα κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά στην Τουρκία,
την χώρα καταγωγής της. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου καθώς και τριών
κεφαλαίων ενός δεύτερου βιβλίου σχετικά με την κακοποιημένα παιδιά το οποίο
χρησιμοποιείται εκτενώς από την ιατρική κοινότητα στην Τουρκία. Ήταν επίσης από
κοινού συντάκτης δυο εκπαιδευτικών οδηγών που δημοσιεύτηκαν από το Ohio State
University σχετικά με την σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.
Τα ενδιαφέροντα της είναι τα διεθνή συστήματα που μπορούν να δομηθούν ώστε
να αντιμετωπιστεί η κακοποίηση και η παραμέληση των παιδιών, τα παιδιά που
διατρέχουν κίνδυνο από τα φάρμακα, το σύνδρομο ταρακουνήματος του μωρού, και
η πρώιμη παρέμβαση στα κακοποιημένα παιδιά ώστε να αποφευχθούν οι σοβαρές
και συνήθως μη αναστρέψιμες συνέπειες της κακοποίησης συμπεριλαμβανομένου
του βίαιου θανάτου. Κάνει 50-60 διαλέξεις το χρόνο σε ιατρικό και μη ιατρικό
επαγγελματικό κοινό σχετικά με την κακοποίηση και την παραμέληση του παιδιού
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Όλγα Θεμελή - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας,
Επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΙΖΑ
Η Όλγα X. Θεμελή σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στην
Εγκληματολογία, στη Νομική Σχολή Αθηνών και εργάστηκε ως ερευνήτρια
στον τομέα κλινικής ψυχολογίας στο Vrije Universiteit Amsterdam και στο
διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό Defence for Children International - ΝL.
Aπό το 2002 διδάσκει Εγκληματολογία και Εγκληματολογική Ψυχολογία στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σήμερα είναι Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας. Έχει λάβει μέρος σε πολλά εθνικά
και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει μέλος σημαντικών
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Παράλληλα, από το 2016 είναι πρόεδρος
του ΚΕΣΑΘΕΑ (Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της
Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων/Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).
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Αν και τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα που
αφορούν τα «δεινά του εγκλεισμού» και την ευάλωτη ομάδα των κρατουμένων,
μετά την πενταετή της εμπειρία ως Ειδικού Επιστήμονα στο Συνήγορο
του Παιδιού, τα τελευταία χρόνια ασχολείται ερευνητικά με την κατεξοχήν ευπαθή
κοινωνική ομάδα, τους ανήλικους.

Ηλέκτρα Κουτσούκου - Δρ. Δικαιώματα Παιδιού, Δικηγόρος, Επιστημονικός
συνεργάτης ΕΛΙΖΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Η Δρ. Ηλέκτρα Κουτσούκου, δικηγόρος, σπούδασε νομικά στην Ελλάδα, τη
Γερμανία και την Αυστρία και εξειδικεύθηκε στην προστασία των δικαιωμάτων
των παιδιών. Διδάσκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει διδάξει στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία,
τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κ.α.
Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν πλήθος άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, καθώς και τη μονογραφία "Νομική Προστασία του παιδιού
στην Ελλάδα" (Νομική Βιβλιοθήκη, 2013). Επίσης, συμμετείχε στη μονογραφία
"Το εγκληματικό φαινόμενο στην Ελλάδα σήμερα" (Παπαζήση, 2016), ενώ
συνεπιμελήθηκε το βιβλίο "Εμπειρίες του Κυβερνοχώρου" (Σιδέρης, 2018).
Συμμετέχει σε συνεργασία του ΕΛΙΖΑ με τα Πανεπιστήμια Yale, Ιοwa και την
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ έχει συνεργαστεί με το ΕΚΚΕ, το ΙΥΠ, τη ΓΓΝΓ κ.α.

Αλεξάνδρα Σολδάτου - Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΙΖΑ
Η Αλεξάνδρα Σολδάτου σπούδασε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε
με Άριστα. Ακολούθως ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στο University of Iowa
Hospitals and Clinics, στις Η.Π.Α. και έλαβε το δίπλωμα American Boards
of Pediatrics. Η Αλεξάνδρα μετεκπαιδεύθηκε στο τμήμα Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών και Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Great Ormond Street
Hospital στο Λονδίνο. Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο
της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Νοσοκομείου Ελπίδα
- Μαριάννα Βαρδινογιάννη, με το οποίο διατηρεί επιστημονική συνεργασία.
Εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αρχικά στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Νοσ.
«Αγία Σοφία» και ακολούθως στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του Νοσ.
«Π. & Α. Κυριακού». Έλαβε υποτροφία για πρακτική άσκηση στο Child Abuse
Program του Yale University των Η.Π.Α.
Είναι μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου
της Ray Helfer Society, και έχει πραγματοποιήσει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή
ιατρικά περιοδικά. Είναι υπεύθυνη της Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των
Παιδιών στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Χαρά Σπηλιοπούλου - Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα και σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Φαρμακευτικού Τμήματος και της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Τοξικολογία και κατέχει
τον τίτλο της Ιατροδικαστικής. Έχει μετεκπαιδευτεί στις Η.Π.Α., στη Σκωτία και
στην Ισπανία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 10 κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα,
έχει συγγράψει δύο μονογραφίες και έχει περισσότερες από 170 δημοσιευμένες
εργασίες σε ξένα περιοδικά. Διδάσκει Ιατροδικαστική και Τοξικολογία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, του Φαρμακευτικού
Τμήματος καθώς και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Αστυνομικής
Ακαδημίας της ΕΛ.ΑΣ. Τέλος, διδάσκει στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.
Ασκεί την Ιατροδικαστική στην Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια και καλείται
ως Σύμβουλος από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σοβαρές
υποθέσεις που παρουσιάζονται στο Δικαστήριο.

Αλλάζουμε
σήμερα τη ζωή
των παιδιών
προς το καλύτερο

Αφροδίτη Στάθη - Διοικητική Διευθύντρια ΕΛΙΖΑ, MSc Οργανωσιακή και
Κοινωνική Ψυχολογία, London School of Economics and Political Sciences (LSE)
H Αφροδίτη Στάθη είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) από το London
School of Economics and Political Sciences (LSE), στον επιστημονικό τομέα
Οργανωσιακής και Κοινωνικής Ψυχολογίας, καθώς και απόφοιτος Ψυχολογίας
(BA) του Deree College/ Αμερικάνικου Κολλεγίου της Ελλάδος, (ACG). Διαθέτει
πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μέσα από την εθελοντική
της συμμετοχή σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, που ασχολούνται με τις ευαίσθητες
κοινωνικά ομάδες. Εργάστηκε για περισσότερα από 15 χρόνια ως υψηλόβαθμο
στέλεχος στους τομείς της έρευνας, στρατηγικής, ανάπτυξης και επικοινωνίας, σε
ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Είναι επίσης μια από τους λίγους Έλληνες
Διευθυντές Μη Κερδοσκoπικών Οργανισμών που έχει λάβει τη διακεκριμένη υποτροφία
Marshall Memorial Fellowship (GMF)-απόφοιτος 2017.

Δήμητρα Τσιαρδακλή - Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Η Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού - ΕΛΙΖΑ είναι μια εξειδικευμένη
Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2008, με μοναδικό σκοπό την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που
έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση και είναι
η μόνη στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στην προσχολική ηλικία.
Υψηλά ποσοστά έκθεσης των παιδιών σε κακοποίηση και παραμέληση έχουν
εντοπισθεί στην Ελλάδα:
• 9 στις 10 σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης παραμένουν χωρίς διάγνωση,
προστασία και αντιμετώπιση
• 1 στα 2 παιδιά έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής σωματικής βίας τουλάχιστον
1 φορά
• 1 στα 5 παιδιά έχει υποστεί σεξουαλική βία
• Τα παιδιά κάτω των 4 ετών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από
κακοποίηση

Εκστρατεία ενάντια στην κακοποίηση ανηλίκων πανελλαδικά
Κύριοι στόχοι της Εκστρατείας που ξεκινήσαμε το 2016 είναι:
• Βελτιστοποίηση του ευρύτερου μηχανισμού διάγνωσης και αντιμετώπισης περιστατικών
κακοποίησης παιδιών, σε θεσμικό επίπεδο
• Επιμόρφωση επαγγελματιών που κατ’ οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε επαφή με τα παιδιά
• Προαγωγή της διεπιστημονικής συνεργασίας στη διαχείριση περιστατικών που
αφορούν ευάλωτα παιδιά
• Καθοδήγηση παιδιών, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική
κακοποίηση
• Στήριξη γονιών με βρέφη και μικρά παιδιά
• Ευαισθητοποίηση και αφύπνιση της κοινωνίας γύρω από το φαινόμενο της κακοποίησης
και παραμέλησης των παιδιών

Α. Πρότυπη Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών

σχολών των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ Yale και Iowa, ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης με
θέμα τη διαχείριση περιστατικών σωματικά κακοποιημένων παιδιών, για μία ομάδα ιατρών
από όλες τις Πανεπιστημιακές παιδιατρικές κλινικές της χώρας. Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε περαιτέρω για να καλύπτει τις ανάγκες των νοσηλευτών. Μέχρι σήμερα έχουν
επιμορφωθεί 1.220 επαγγελματίες, κυρίως ιατροί και 230 νοσηλευτές.

2. Αστυνομία
Παράλληλα, επιμορφώνουμε αστυνομικούς όλων των βαθμίδων πχ ομάδα ΔΙΑΣ,
ομάδα Ζ, αξιωματικοί υπηρεσίας, Άμεση Δράση, κτλ., παρέχοντάς τους πρακτική καθοδήγηση και γνώση. Ήδη κατά τις τέσσερις πρώτες ημερίδες σε Αθήνα, Αγρίνιο, Χαλκίδα,
Ηράκλειο και Τρίπολη επιμορφώσαμε 800 αστυνομικούς, καλύπτοντας περιοχές της
Αττικής, της Κρήτης, της Πελοποννήσου και εννέα περιφερειών στη Στερεά και Δυτική
Ελλάδα. Στόχος μας είναι να επιμορφώσουμε πάνω από 1.400 αστυνομικούς διοργανώνοντας αντίστοιχες ημερίδες σε όλη την Ελλάδα.
3. Εκπαιδευτικοί
Μέχρι στιγμής έχουμε επιμορφώσει επίσης 1.000 δασκάλους γύρω από το πολυδιάστατο
φαινόμενο της κακοποίησης και το δικό τους ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπισή του.

Γ. "Ασφαλές Άγγιγμα" - Πρόγραμμα Πανελλαδικής εμβέλειας για την
πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης

Με πρωτοβουλία του ΕΛΙΖΑ, η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών - Σόφη
Βαρβιτσιώτη, της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και εγκαινιάστηκε
στις 5 Ιουνίου 2018 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Στόχος της Μονάδας είναι να διασφαλιστεί η αναγνώριση των βρεφών και παιδιών σε
κίνδυνο για όλες τις μορφές κακοποίησης / παραμέλησης σε ολοένα μικρότερες ηλικίες,
καθώς και η προστασία ευάλωτων οικογενειών.
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η Μονάδα διαθέτει ένα ιατρείο κατάλληλα διαμορφωμένο και φιλικό για την εξέταση των παιδιών, καθώς και έναν χώρο συνάντησης και
εργασίας για όλους όσοι εμπλέκονται στη φροντίδα τους.

Β. Επιμόρφωση Επαγγελματιών που εμπλέκονται στην προστασία κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών, σε εθνικό επίπεδο/A child to care for
1. Ιατροί και Νοσηλευτές
Το ΕΛΙΖΑ δημιούργησε μία πολυεπίπεδη συνεργασία με τη Β’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
και ανέπτυξε με τη συνεργασία και καθοδήγηση κορυφαίων επιστημόνων των Ιατρικών

Η μέθοδος προέρχεται από αντίστοιχο πρόγραμμα του Τhe New York Society for the
Prevention of Cruelty to Children, της πρώτης οργάνωσης παγκοσμίως που ασχολήθηκε
με το φαινόμενο.
Στόχος του προγράμματος είναι να μάθoυν τα παιδιά να ξεχωρίζουν το ασφαλές από
το μη ασφαλές άγγιγμα, να λένε ΟΧΙ και να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη
σεξουαλική κακοποίηση. Μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευθεί 2.600 παιδιά 5-9 ετών,
1.000 δάσκαλοι και 2.000 γονείς. Πέρα από τη βελτίωση της γνώσης παιδιών, γονέων
και δασκάλων στοχεύουμε μέσα από το Πρόγραμμα και στην ενεργοποίηση του ευρύτερου κρατικού μηχανισμού.
Απώτερος στόχος του Προγράμματος, το οποίο, με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος πραγματοποιείται με την έγκριση και συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, είναι
να ενταχθεί σε όλα τα νηπιαγωγεία και τις Α', Β' και Γ' τάξεις των δημόσιων σχολείων
της Ελλάδας.

Δ. Πρόληψη κακοποίησης και στήριξη οικογενειών μέσα από Κοινοτικά
Προγράμματα
To καινοτόμο Κοινοτικό Πρόγραμμα «ΒΗΜΑ», το οποίο υλοποιεί το ΕΛΙΖΑ σε συνεργασία
με την οργάνωση «ένα παιδί, ένας κόσμος», επικεντρώνεται σε παιδιά που βρίσκονται σε
κίνδυνο κακοποίησης. Το Πρόγραμμα προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
και υποστήριξη, καθώς και ομαδικές δραστηριότητες σε ευάλωτες οικογένειες, που ζουν
σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα στα τέσσερα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του Προγράμματος, έχουμε ήδη στηρίξει 250 οικογένειες και 500 παιδιά.

Ε. Στήριξη και συμβουλευτική σε γονείς
1.200 γονείς και παιδαγωγοί έχουν ήδη συμμετάσχει σε ανοιχτές συναντήσεις σχετικές με
τη φροντίδα και ανατροφή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συγχρόνως έχουμε διανείμει
22.000 οδηγούς: «Γονιός δεν γεννιέσαι, γίνεσαι» και 17.000 έντυπα για το
«Σύνδρομο ταρακουνήματος» σε γονείς και φροντιστές βρεφών και παιδιών.

ΕΛΙΖΑ - Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού
Ερμού & Χριστοπούλου 2, Αθήνα, 105 63
Τ: 210 323 1704, F: 210 325 4144, Email: info@eliza.org.gr
www.eliza.org.gr
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