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ΠΡΟΣ: 

 

 

ΚΟΙΝ.:  

    

 «Οι μαθητές συμμετέχουν στις δράσεις για την 

Διεθνή Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών» 

 
ΣΧ.:  1. Μνημόνιο συνεργασίας (15/09/2014) του Υπουργείου Παιδείας με το «Το Χαμόγελο του    

Παιδιού»  για την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε μαθητές. 

          2. Η υπ΄ αριθμ. Φ13.1/166695/Δ2/20-10-2015 έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

  

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας με αφορμή τη «Διεθνή 

Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών» και στο πλαίσιο του θεματικού Δικτύου Αγωγής 

Υγείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Έφηβοι πολίτες του κόσμου – Ενεργοί Πολίτες», συμμετέχει 

στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών ενάντια στα φαινόμενα Βίας κατά των Παιδιών, 

την οποία υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπό την αιγίδα της του Προέδρου της Δημοκρατίας 

κ. Πρ. Παυλόπουλου και εκπροσωπώντας τη χώρα μας μαζί με άλλους 63 φορείς από 38 χώρες στη 

διεθνή εκστρατεία.   

 
Η εκστρατεία θα κορυφωθεί στις 19 Νοεμβρίου στην  Πάτρα, όπου με τη συμμετοχή 

μαθητών και εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας  θα υλοποιηθούν δράσεις που θα περιλαμβάνουν: 

 
 ΔΡΩΜΕΝΟ, κατά το οποίο ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΕΙΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ γράφοντας τα μηνύματα υποστήριξής τους σε κάθε παιδί θύμα. Το δρώμενο θα 

λάβει χώρα στην πλατεία Γεωργίου κατά τις ώρες 10:00 – 12:00, με τη συμμετοχή μαθητών 

της Α’ τάξης Γυμνασίου. Οι μαθητές που θα συμμετέχουν θα παρακολουθήσουν την 
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προηγούμενη ημέρα, 18 Νοεμβρίου 2015, σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για τα «Δικαιώματα του Παιδιού», διάρκειας μίας διδακτικής ώρας στο 

σχολείο τους, από την Ψυχολόγο του «Χαμόγελου του Παιδιού», κα  Μαρία Τσονοπούλου,. 

 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Ο «ΓΔΑΡΜΕΝΟΣ» του Καλλιτεχνικού Οργανισμού 

ΚΟΧΥΛΙ, την οποία θα παρακολουθήσουν μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου. Η παράσταση θα 

προβληθεί κατά τις ώρες 12:45 – 13:45 στο Δημοτικό Θέατρο Πατρών «Απόλλων» και η 

παρακολούθηση από τους μαθητές είναι δωρεάν.  

 
Λίγα λόγια για το έργο: Ο «Γδαρμένος» είναι μια παράσταση που μιλά για τη δημιουργία της 

βίας στην ψυχή ενός παιδιού και φανερώνει βήμα-βήμα τις επικίνδυνες επιπτώσεις που μπορεί να 

έχει αυτή η επίδραση στο άτομο και την κοινωνία. 

 Ένας νεαρός, ο Εντ, μέλος μιας βίαιης συμμορίας, βρίσκεται στο έδαφος χτυπημένος από 

τους πρώην συντρόφους του. Καθώς παλεύει στα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου ξετυλίγεται, σαν μια 

ταινία, το κουβάρι της ζωής του πίσω στο χρόνο. Ο Έντ ταξιδεύει στην εποχή που ήταν δώδεκα ετών, 

όταν η βία μπήκε στην καθημερινότητά του. Μιλά για την αδρεναλίνη που ρέει μέσα σε μια γροθιά 

και τα δάκρυα που κυλούν πάνω σ’ ένα μελανιασμένο μάγουλο. Μιλά για θύματα και δράστες, για τη 

μεθυστική δύναμη και την ταπείνωση. Αγγίζει βαθιά μέσα του την αγάπη και την απώλεια. 

Τον ρόλο του Εντ ερμηνεύει ο Νικόλας Αναστασόπουλος. Η παράσταση βασίζεται σε κείμενο 

του Σουηδού θεατρικού συγγραφέα Ματς Σιέλμπυ (Mats Kjelbye), σε μετάφραση της Εύας Στυλάντερ 

και σκηνοθεσία του Στρατή Πανούριου. 

Κεντρικός στόχος του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει, να προβληματίσει, να μεταδώσει 

αξίες ανθρωπισμού. Το έργο απεικονίζει με άμεσο τρόπο πώς η βία έχει τη δύναμη να διαβρώσει την 

ψυχή μιας κοινωνίας, όταν σημαντικές ανθρώπινες αξίες όπως η κατανόηση, η αλληλεγγύη, η 

συμπαράσταση, η συμπόνια γίνονται σπάνιο αγαθό. 

 
Σας καλούμε να συμμετέχουμε όλοι στις δράσεις και να γίνουμε η «φωνή» κάθε παιδιού 

που με κάθε τρόπο κακοποιείται βιώνοντας την απόλυτη καταπάτηση των δικαιωμάτων του!  

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην 

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στο τηλ.: 2610-465837 

                                                                                                             
                                                                                                   Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 
 

                                                                                                          ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
 


