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03 ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩ-

ΠΗ...ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

01 ΣΚΕΨΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙ-

ΣΜΟΙ  

Παραμέληση των παιδιών στην 

εποχή της κρίσης 

02 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ Δια-

βάστε τα νέα από τα προγράμμα-

τά μας 

Παραμέληση στην εποχή της κρί-

σης 

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες σε ακραίες καταστά-

σεις φτώχειας. Πέραν των πιο ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού, πλέον και άλλες οικογένειες, βρέθηκαν– 

και σε κάποιες περιπτώσεις κυριολεκτικά από τη μια 

μέρα στην άλλη– με δραματικά μειωμένο εισόδημα ή και μηδενικό.  Οικογένειες 

που πριν, έστω με δυσκολία, μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για 

τα παιδιά τους, πια αδυνατούν να τα ζήσουν. Εκπαιδευτικοί μιλούν για παιδιά 

που υποσιτίζονται, και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου,  ενώ κάποιοι γονείς, 

αδυνατώντας να παράσχουν τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση στα 

παιδιά τους, απευθύνουν έκκληση για βοήθεια ή ακόμα και για τη  φιλοξενία 

των παιδιών τους σε δημόσια ιδρύματα παιδικής προστασίας ή σε ιδιωτικές δο-

μές φροντίδας, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε, βέβαια, ότι 

όταν δεν μπορεί ο γονιός να εξασφαλίσει το φαγητό στο παιδί του, όλα τα υπό-

λοιπα, εξίσου θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξή του, όπως η ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη, η ένδυση, η εκπαίδευση. η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 

μπαίνουν στο περιθώριο. Τα διλήμματα που μπορεί να προκύψουν για τους ε-

παγγελματίες που θα έρθουν σε επαφή με τέτοιες περιπτώσεις παιδιών είναι 

πολλά. Πώς θα κρίνει ο επαγγελματίας αν η παραμέληση ενός παιδιού οφείλε-

ται στην ανεπάρκεια του γονιού και την κακή άσκηση γονικής μέριμνας ή στην 

πραγματική αδυναμία του παρά τη βούλησή του να μεγαλώσει σωστά το παιδί 

του; Χρειάζεται πολύ προσεκτική διερεύνηση σε όλο το σύστημα για να μπορέ-

σει ο επαγγελματίας να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Η  επαφή τόσο με 

το άμεσο όσο και το ευρύτερο οικογενειακό, φιλικό, επαγγελματικό και κοινωνι-

κό δίκτυο της οικογένειας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον επαγγελματία να 

προβεί σε μια ορθή εκτίμηση της κατάστασης και την όσο το δυνατόν καλύτερη 

διαχείρισή της, με στόχο την  προστασία και την προαγωγή της υγείας του παι-

διού.  

04 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ Ανά-

πτυξη του εγκεφάλου & κακοποί-

ηση 

05 ΕΙΔΑΜΕ, ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ, ΑΚΟΥ-

ΣΑΜΕ 

06 ΝΕΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-
2013“Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και 
Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών” στο 
www.esa-kapa-p.gr   

 

01 Σκέψεις και προβληματισμοί 
 

Διαβάστε σε αυτό το τεύ-

χος: 

http://www.esa-kapa-p.gr/


 

02 Τα προγράμματά μας  

Πιλοτική Εφαρμογή Πρωτο-

κόλλου Διερεύνησης, Διά-

γνωσης και Διαχείρισης Περιστα-

τικών Κακοποίησης-Παραμέλησης 

Παιδιών 

 

Το διάστημα Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου 

πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε 

επαγγελματίες των χώρων της υγείας, 

της ψυχικής υγείας, της δικαιοσύνης και 

της εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση 

του Πρωτοκόλλου.  

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι προσδιο-

ριστές επικινδυνότητας του φαινομέ-

νου, τα σημάδια που μαρτυρούν πιθανή 

κακοποίηση – παραμέληση, ο ρόλος των 

επαγγελματιών στη διαχείριση των πε-

ριστατικών, η διαδικασία της αναφοράς 

καθώς και το νομικό πλαίσιο που ισχύει 

στη χώρα μας. Στόχος των εκπαιδεύσε-

ων ήταν η προετοιμασία των επαγγελ-

ματιών προκειμένου να ξεκινήσουν το 

Φεβρουάριο την τρίμηνη δοκιμαστική 

χρήση του Πρωτοκόλλου, μια διαδικασί-

α η οποία θα καταδείξει τις  αναγκαίες 

βελτιώσεις για την καλύτερη λειτουργία 

του Πρωτοκόλλου στην πράξη. 

 

 

SESN «Νοτιοανατολικό Δίχτυ Προστασίας:  

Πρόληψη της εμπορίας παιδιών και  

προστασία ασυνόδευτων  

ανηλίκων στα ελληνοτουρκικά σύνορα»  

 

“Their Voice project” λέγεται η παρέμβαση που υλο-

ποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος σε ξενώνες προ-

σωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλά-

δα.  

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενδυνάμωση των ασυνό-

δευτων ανηλίκων, η ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά 

τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού και τρόπους αυτοπροστασίας από το 

trafficking, καθώς και από άλλους κινδύνους που μπορεί 

να συναντήσουν.  

Η παρέμβαση σε κάθε ξενώνα αποτελείται από σύντομα 

4ημερα εργαστήρια (workshops) και μία κύρια ομάδα ερ-

γασίας (12 συναντήσεις) και χρησιμοποιεί τεχνικές κοινω-

νικού θεάτρου και ομαδικές συζητήσεις για την ανάπτυξη 

των θεμάτων που αναδύονται και την ψυχολογική υπο-

στήριξη των συμμετεχόντων.  

Από τον Οκτώβριο 2014 έως τις αρχές Ιανουαρίου 2015 η 

παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στον ξενώνα ασυνόδευ-

των ανηλίκων «Μέλλον» της ΜΚΟ Νόστος στην Αθήνα και 

στα μέσα Μαρτίου 2015 ολοκληρώνεται η παρέμβαση 

στον ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων της ΜΚΟ Αρσις στο 

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η παρέμβαση θα συνεχιστεί 

τους επόμενους μήνες σε άλλους 2 ξενώνες φιλοξενίας 

ασυνόδευτων, στο Βόλο και την Κρήτη. 



Στην 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμ-

ματος, που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο, παρου-

σιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης σχε-

τικά με την αξιολόγηση δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης 

σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο γονείς ανηλίκων.  

Τα προγράμματα μη-τυπικής εκπαίδευσης που αξιολογή-

θηκαν αφορούσαν: α) μαθήματα εκμάθησης της ελληνι-

κής γλώσσας, β) προγράμματα ενίσχυσης του    γονεϊκού 

ρόλου (π.χ. ομάδες γονέων) ή/και ενδυνάμωσης της σχέ-

σης γονιού-παιδιού (π.χ. Video Interaction Guidance), και 

γ) προσωπικές και ομαδικές υπηρεσίες επαγγελματικού 

προσανατολισμού/σχεδιασμού σε ανέργους. 

Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι παράγο-

ντες επιτυχίας των προγραμμάτων παρέμβασης στους συ-

γκεκριμένους πληθυσμούς 

Από τις δομημένες συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν 

στους συμμετέχοντες,- όλοι τους γονείς ανήλικων παιδιών

– προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

Σύμφωνα με  τους εκπαιδευτές οι παράγοντες επιτυχίας 

τέτοιων παρεμβάσεων σχετίζονται με: 1) τα ποιοτικά χα-

ρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ συντονιστών και συμμε-

τεχόντων: συνεργατικότητα, ευελιξία, αποδοχή της δια-

φορετικότητας και εμπιστοσύνη, 2) τα ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά της ομάδας-στόχου: εθνικότητα, μορφωτικό επί-

πεδο, προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία, 3) τη μεθοδο-

λογία των παρεμβάσεων: βιωματική, με δυνατότητα συμ-

μετοχής των παιδιών τους στη διαδικασία, με δυνατότητα 

συνδιαμόρφωσης μαζί με το γονιό των δραστηριοτήτων, 

δωρεάν, χωρίς κριτική-με αποδοχή, 4) τα προσωπικά κίνη-

τρα των συμμετεχόντων: η αναζήτηση εργασίας, τα προ-

βλήματα με τα παιδιά που αντιμετώπιζαν ως γονείς.  

Οι γονείς, από την πλευρά τους,  ξεχώρισαν τα εξής: 1) τον 

τόπο υλοποίησης: μέσα στην κοινότητα και κοντά στο σπί-

τι τους, 2) το μηδενικό κόστος συμμετοχής, 3) το περιεχό-

μενο των δραστηριοτήτων όταν ήταν προσαρμοσμένο 

στις ηλικίες των παιδιών τους και στις καθημερινές συ-

γκρούσεις ή καταστάσεις που αντιμετώπιζαν με τα παιδιά 

τους, 4) την προσβασιμότητα του εκπαιδευτή/-τριας ή 

συντονιστή/-στριας για  ερωτήσεις  στις απορίες τους.  

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 

ενός εγχειριδίου καλών πρακτικών μη τυπικής εκπαίδευ-

σης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε διαφορετικούς πληθυ-

σμούς προσώπων φροντίδας ανηλίκων που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,, με βάση τις αντίστοιχες 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα στις υπό-

λοιπες συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος, Αγγλία, 

Ιταλία και Πορτογαλία.  

 

 

02 Τα προγράμματά μας  (συνέχεια) 

GRUNDTVIG «Φροντιστές παιδιών που βρίσκονται σε  

κίνδυνο - Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων» 

Μαθαίνοντας να φροντίζω, Φροντίζοντας να μαθαίνω: 

Καλές πρακτικές προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης σε γονείς μετανάστες  



03 Μια ματιά στην Ευρώπη… και τον κόσμο 

στην Ελλάδα: 

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων και έπειτα από την παρότρυνση του βοηθού Συνηγόρου 

του Πολίτη – κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, κου Μόσχου η Ελλάδα 

αναπτύσσει για πρώτη φορά Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παι-

διού για τη χρονική περίοδο 2015-2020. Συγκεκριμένα σκέλη του Σχεδίου 

ήταν ανοιχτά σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και η οποία ολοκλη-

ρώθηκε μόλις τον Ιανουάριο. Τώρα αναμένεται το Σχέδιο Δράσης να ε-

μπλουτιστεί, να λάβει την τελική του μορφή και να τεθεί σε ισχύ. 

στην Ευρώπη: 

Το 2006 ξεκίνησε στην Ευρώπη η στρατηγική «Building a Europe for and with Children». Οι ευρωπαϊ-

κές πολιτικές που σχεδιάζονται για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού αξιολογούνται και αναθεωρούνται 

ανά 3 έτη, με αποτέλεσμα τώρα να κλείνει ο τρίτος κύκλος πολιτικών σχεδιασμών (2012-15). Στο πλαίσιο, λοιπόν, 

της στρατηγικής του Συμβουλίου της Ευρώπης «Council of Europe Strategy on the Rights of the Child 2012-2015» 

ζητήθηκε από όλα τα Κράτη – Μέλη να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το πώς επηρέασαν οι Συ-

στάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης την εθνική πολιτική για τα δικαιώματα του παιδιού σε διάφορους ουσιώδεις 

τομείς, όπως η δικαιοσύνη, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, η προστασία των παιδιών από 

κάθε μορφή βίας και η προώθηση των δικαιωμάτων συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων παιδιών (με αναπηρία, Ρο-

μά, μετανάστες) και τι προτείνουν για το μέλλον. Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ως ένας φορέας – σημείο ανα-

φοράς για τα δικαιώματα και την προστασία του παιδιού κλήθηκε να συμμετάσχει σε αυτή την εθνική αξιολόγηση. 

...και στον κόσμo: 
Τον Ιανουάριο η Σομαλία κύρωσε με νόμο τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δι-

καιώματα του Παιδιού όντας έτσι το 195ο κράτος-μέλος στη διεθνή αυτή 

συμφωνία για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και αφήνοντας πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-

ρικής και το Βόρειο Σουδάν τα μοναδικά κράτη που δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση αυτή ακόμη.  

Ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Παιδιών στην ετήσια ανα-

φορά του έθιξε τα θέματα της βίας στην εποχή των κοινωνικών δικτύων και των σύγχρονων τεχνολογιών και της ευ-

ρείας πρακτικής της φυλάκισης των παιδιών που εμπλέκονται με το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης και τους κιν-

δύνους που αυτό συνεπάγεται για την ψυχική και σωματική ακεραιότητα των παιδιών. 

Με την καινούρια χρονιά η Μάλτα έγινε το 37ο κράτος στον κόσμο που απαγόρευσε ρητά τη σωματική τιμωρία 

των σε κάθε πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου και του σπιτιού. Ακολούθησαν το Σαν Μαρίνο και η Εσθονία. 

Τον Απρίλη του 2014 τέθηκε σε ισχύ το 3ο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δί-

νοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να υποβάλλουν παράπονο ενώπιον της Επιτροπής των Ηνωμένων για τα Δικαιώμα-

τα του Παιδιού, όταν ένα Κράτος – Μέλος παραβιάζει τα δικαιώματα τους και έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά ένδικα 

μέσα. Μέχρι τώρα 16 κράτη έχουν κυρώσει το Πρωτόκολλο αυτό και άλλα 35 το έχουν υπογράψει μόνο. Η 

χώρα μας ακόμη δεν ανήκει σε κάποια από τις δύο περιπτώσεις. 



Διανύουμε τη δεκαετία του εγκεφάλου. Η πρόοδος στις νευροεπιστήμες είναι τεράστια 

και συνεχίζει με αλματώδεις ρυθμούς. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα επικεντρώνεται 

στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και στο πώς οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής μπορούν να 

επηρεάσουν αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι γεννιόμαστε με μια γενετικά καθορι-

σμένη προδιάθεση να αναπτυχθούμε με συγκεκριμένους τρόπους, όμως οι εμπειρίες 

μας, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεών μας με τους άλλους, ασκούν πολύ 

σημαντική επίδραση στην εξέλιξή μας.  Πλέον δε, και σε ό, τι αφορά συγκεκριμένα στην 

κακοποίηση και την παραμέληση, έχει αποδειχθεί επιστημονικά, μέσω των νευροαπει-

κονιστικών μεθόδων, ότι τέτοιες εμπειρίες ιδίως σε πρώιμα στάδια της ανάπτυξης, μπο-

ρούν στην κυριολεξία να αλλοιώσουν τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου.   

Ο εγκέφαλος απoτελείται από δισεκατομμύρια κύτταρα, τους «νευρώνες», που συνδέο-

νται μεταξύ τους. Οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων ονομάζονται «συνάψεις», και εί-

ναι αυτές που ρυθμίζουν την εγκεφαλική δραστηριότητα, ενώνοντας τα διάφορα τμήματα του εγκεφάλου. Η ανάπτυξη των συ-

νάψεων συντελείται με έναν ταχύτατο ρυθμό κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής σε άμεση συνάρτηση με τις εμπει-

ρίες του βρέφους. Κάποιες από αυτές γίνονται πολύ ισχυρές και εδραιώνονται, ενώ άλλες σταδιακά αποδυναμώνονται και κατά 

κάποιο τρόπο τίθενται «εκτός λειτουργίας».   

Ο εγκέφαλος του βρέφους, λοιπόν, μεγαλώνει και αναπτύσσεται, καθώς αυτό αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και μαθαίνει πώς 

να λειτουργεί μέσα σε αυτό. Κάθε φορά που το κλάμα του μωρού επιφέρει την ανακούφιση μέσω της λήψης φαγητού, της τρυ-

φερότητας, της φροντίδας, ισχυροποιείται η σύναψη αυτή και το μωρό μαθαίνει πώς να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Όταν όμως 

αντί για τη  θετική ανταπόκριση στο κλάμα του, αυτό συνοδεύεται από αδιαφορία, απόρριψη ή κακοποίηση, τότε το μωρό εκ-

παιδεύεται να αντιμετωπίζει ένα αρνητικό ή και εχθρικό περιβάλλον, και καθίσταται ανίκανο να ανταποκρίνεται στη φροντίδα 

και την ευγένεια, αφού αποτελεί μια εντελώς άγνωστη και ανοίκεια συνθήκη.  

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το στρες που συσσωρεύεται λειτουργεί τοξικά για τον εγκέφαλο και μπορεί να αλλοιώσει σημαντι-

κά την ανάπτυξή του, με αρνητικά αποτελέσματα στη φυσική, γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική του ωρίμανση.   

Η σωματική κακοποίηση μπορεί να προκαλέσει απευθείας βλάβη στον αναπτυσσόμενο εγκέ-

φαλο (πχ καταστροφή του ιστού).  Ωστόσο, η χρόνια κακοποίηση με διάφορες μορφές μπορεί 

να επιφέρει μια σειρά από μακροχρόνιες συνέπειες: 

 το χρόνιο στρες ή το επαναλαμβανόμενο τραύμα μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από 

βιολογικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης μια μόνιμης κατάστασης φόβου. Η χρόνια ε-

νεργοποίηση των περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη βασική fight or flight αντίδραση (την αντίδραση, δηλαδή, 

σε καταστάσεις απειλής, κινδύνου, φόβου), μπορεί να οδηγήσει στη μόνιμη εγκατάσταση τέτοιων αυτόματων αντιδράσεων 

ακόμα και σε μη απειλητικά ερεθίσματα, χωρίς καμία συνειδητή επεξεργασία. Τα νευροχημικά συστήματα επηρεάζονται και 

αλλαγές μπορούν να παρατηρηθούν στην προσοχή, τον έλεγχο των παρορμήσεων, τον ύπνο και τον κινητικό έλεγχο.  

 το χρόνιο, τραυματικό στρες ευαισθητοποιεί τον εγκέφαλο, ώστε  τα παιδιά βρίσκονται σε μια κατάσταση υπερδιέγερσης 

και αντιδρούν υπερβολικά σε ερεθίσματα που δεν είναι απειλητικά.  

 τα παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση, μπορεί να διαμορφώνουν μηχανισμούς αντιμετώπισης αυτής της κακοποίησης ή 

άλλων ψυχικά επώδυνων καταστάσεων, που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την  άρνηση της πραγματικότητας και την ψυχι-

κή απόσυρση από αυτήν.  

 Η επαναλαμβανόμενη κακοποίηση μπορεί να επιφέρει σοβαρές διαταραχές στο συναισθηματικό δεσμό του παιδιού με τους 

φροντιστές του αρχικά, και με τους ανθρώπους με τους οποίους θα προσπαθήσει να έχει στενή συναισθηματική 

σχέση στην πορεία της ζωής του. Μην  έχοντας αισθανθεί ηρεμία, ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή, το παιδί μπορεί 

να έχει σοβαρές δυσκολίες στο να διαχειριστεί τα συναισθήματά του αλλά και να συνδεθεί συναισθηματικά με 

άλλους ανθρώπους.  

04 Ανάπτυξη του εγκεφάλου & κακοποίηση  



«Τα μυαλά που κουβαλάς» (Inside Out) είναι η 
νέα ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney και 
της Pixar , που έχει ως θέμα της τα ανθρώπινα 
συναισθήματα και τις σκέψεις που κρύβονται 
πίσω από τη χαρά, τη λύπη, το θυμό, τις ονειρο-
πολήσεις και γενικότερα πίσω από κάθε ανθρώ-
πινη σκέψη και συμπεριφορά. Πρωταγωνίστρια η 

μικρή Ράιλι και ο δύσκολος δρόμος της προς την ενηλικίω-
ση, που κάποιες φορές φαίνεται ότι είναι στρωμένος με …
αγκάθια. Οι δυσκολίες της ξεκινούν όταν αφήνει πίσω της 
την καθημερινή της ρουτίνα στα μεσοδυτικά και μετακο-
μίζει με την οικογένειά της στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς ο 
πατέρας της αποδέχθηκε μία νέα θέση εργασίας. Προσπα-

θώντας να προ-
σαρμοστεί στη νέα 
της ζωή η μικρή 
έρχεται αντιμέτω-
πη με τα συναι-
σθήματά της – χα-
ρά, φόβο, θυμό, 
αηδία και θλίψη – 
τα οποία συναι-
σθήματα είναι μι-
κρά ανθρωπάκια 
που ζουν μέσα στο 
Κέντρο Ελέγχου 

του μυαλού της, όπου την βοηθούν συμβουλευτικά, μέσω 
της καθημερινής ζωής. Καθώς η Ράιλι προσπαθεί να προ-
σαρμοστεί στη νέα ζωή της στο Σαν Φρανσίσκο, μια κρίση 
επέρχεται στο Κέντρο Ελέγχου. Αν και η Χαρά, το βασικό 
και πιο σπουδαίο συναίσθημα της Ράιλι, προσπαθεί να 
κρατήσει θετικά τις ισορροπίες, τα συναισθήματα για το 
ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος περιήγησης στη νέα πόλη, 
το σπίτι και το σχολείο συγκρούονται. Η ταινία αναμένε-
ται στις κινηματογραφικές αίθουσες αρχές καλοκαιριού. 

05 Είδαμε, διαβάσαμε, ακούσαμε... 

«Όλοι έχουμε γεννηθεί ελεύθεροι» 

Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων από την υπο-
γραφή της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία αυτό 
πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Καθένα από τα 30 άρθρα της Δι-
ακήρυξης έχουν εικονογραφηθεί από καταξιωμένους εικο-
νογράφους παιδικών βιβλίων.  

«Το σώμα μου μου ανήκει» 

Αυτό το βιντεάκι που βρήκαμε στο You Tube, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για να μιλήσουμε στο παιδί για το δικαίωμά του να ορίζει το σώ-

μα του και να το προστατεύει από οποιαδήποτε παραβίαση. Ακόμα, όμως, 

να ξέρει ότι αν συμβεί κάτι, δεν είναι υπαίτιο το ίδιο, και το καλύτερο που 

μπορεί να κάνει είναι να μιλήσει για αυτό που του συνέβη σε έναν ενήλικο 

που εμπιστεύεται. Έτσι, θα νιώσει δυνατό και ασφαλές.  

Μπορείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε το βίντεο “My Body Belongs to Me” στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://www.youtube.com/watch?v=a-5mdt9YN6I 
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 19/03/2015 - 21/03/2015 

5ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Πε-

ρίθαλψη The Met Hotel, Θεσσαλονίκη 

http://www.praxicon.gr/psychiatriko.html  

 

 23/04/2015 - 26/04/2015   

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΨυχιατρικήςΞενοδοχείο Larissa Impe-

rial,  Λάρισα 
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 02/04/2015 - 04/04/2015 
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 18/05/2015 - 22/05/2015 

20th Annual International Conference of the Association of Psy-
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http://www.appac.gr/displayITM1.asp?ITMID=46&LANG=EN 
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Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών”  

στο www.esa-kapa-p.gr   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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