
 
     Θεσσαλονίκη, 14/02/2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
1η Ηµερίδα του Τοµέα Προσχολικής Αγωγής:  
«ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
 
 
Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ, ο µεγαλύτερος ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας 
στη χώρα µας, πραγµατοποιεί εκδηλώσεις και δράσεις (συνέδρια, διαλέξεις, 
ηµερίδες) µε εξειδικευµένους επαγγελµατίες και εξέχοντες επιστήµονες, που έχουν 
ως στόχο την ανάπτυξη της επιστηµονικής προσέγγισης σε µείζονα θέµατα της 
εποχής µας, την καλλιέργεια του κοινωνικού διαλόγου, και βεβαίως την συνεχή 
επιµόρφωση των σπουδαστών του. 
 
Η πρώτη ηµερίδα του Τµήµατος Παιδαγωγικών του Mediterranean College 
και του Τοµέα Προσχολικής Αγωγής των ΙΕΚ ΞΥΝΗ, µε θέµα: «Οι µορφές 
βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία», θα πραγµατοποιηθεί την 
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, από τις 15:00 το µεσηµέρι, έως τις 21:00 το 
βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης (Εθν. 
Αµύνης 27). 
 
Η ηµερίδα έχει ως στόχο να προσεγγίσει το θέµα της βίας εναντίον των παιδιών, 
υπό το πρίσµα ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και εκπαιδευτικών αναλύσεων. 
Αποτελεί µια ευκαιρία για ενηµέρωση, προβληµατισµό και ευαισθητοποίηση όλων 
όσων εµπλέκονται στην ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών στη σύγχρονη 
κοινωνία. Είναι γεγονός ότι στην κοινωνία του σήµερα, παρατηρείται η εµφάνιση 
νέων µορφών βίας κατά των παιδιών, που συνδέεται µε τη διάσπαση της 
οικογένειας, τη  βία/τροµοκρατία στο σχολείο από οµάδες συνοµηλίκων, την κακή 
χρήση του διαδικτύου και το ηλεκτρονικό έγκληµα, την παιδική πορνογραφία, την 
σεξουαλική  εκµετάλλευση των ανηλίκων.  
 
Οµιλητές της είναι εκπρόσωποι τοπικών αλλά και ευρωπαϊκών φορέων, που µέσα 
από τις δράσεις τους στοχεύουν στην εξάλειψη του φαινοµένου της βίας κατά των 
παιδιών. Επίσης, στην ηµερίδα συµµετέχουν εκπρόσωποι της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης – εκπαιδευτικοί και σχολικοί σύµβουλοι-, εκπρόσωπος της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο., καθώς και µέλη της 
πανεπιστηµιακής κοινότητας  της πόλης µας. 
 
Η ηµερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης,  σε φορείς, οργανισµούς και σωµατεία που δραστηριοποιούνται στην 
εξάλειψη της βίας και υπέρ των δικαιωµάτων του παιδιού, σε ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς και νοµικούς, σε φοιτητές παιδαγωγικών, ψυχολογίας και 
νοµικής, και σε όλους όσους ενδιαφέρονται πραγµατικά για την ευηµερία του 
παιδιού και την υπεράσπιση και την προαγωγή των δικαιωµάτων του.  



 
 
Η ηµερίδα τελεί υπό την Αιγίδα του Δήµου Θεσσαλονίκης. 
 
Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η Δηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, η 
Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη», ο Σύλλογος «Οικογένεια & Παιδί», ο Σύλλογος 
Φίλων-Εθελοντών Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, το Κέντρο 
Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε 
Ειδικές Ανάγκες «Ο ΣΩΤΗΡ», το Ορφανοτροφείο «Η Μέλισσα», το Ελληνικό 
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, ο Σύλλογος Συνδρόµου DOWN Ελλάδος, το 
νηπιαγωγείο «Νέα Αγωγή», ο παιδότοπος «Γιούπι», το Ιατρικό Διαβαλκανικό 
Θεσσαλονίκης, οι κατασκηνώσεις “Skouras” και η coffee company “Mikel”. Χορηγοί 
της εκδήλωσης είναι η εταιρεία AutoGas Bitloglou, και τα κέντρα αισθητικής 
Figura. Χορηγοί επικοινωνίας της ηµερίδας είναι ο τηλεοπτικός σταθµός Μακεδονία 
TV, το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο OLA FM, το περιοδικό About, το περιοδικό Παράθυρο 
και τα websites www.aboutthessaloniki.gr, www.semifind.gr, www.thinkfree.gr, 
www.seleo.gr, www.parathyro.gr. 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

15.00-15.30: Προσέλευση και εγγραφές 

15.30-15.45: Έναρξη ηµερίδας – Χαιρετισµοί 

 

1η Ενότητα: ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ-CYBER BULLYING 

15.45-16.00: «Σχολικός εκφοβισµός και δικαιώµατα του παιδιού: Δράσεις 

και παρεµβάσεις της ΑΡΣΙΣ σε επίπεδο πρόληψης» 

Ολυµπιάδα Παρταλά, Φιλόλογος, Υπεύθυνη του προγράµµατος 

"'CYou!' Οι κοινότητες προλαµβάνουν τη νεανική βία" της ΜΚΟ 

ΑΡΣΙΣ 

16.00-16.15: «Η επιθετική συµπεριφορά και η εκδήλωσή της στο σχολικό 

χώρο» 

Σουσαµίδου Κατερίνα, Δρ Ψυχολογίας, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε.2ης 

Περιφέρειας Ν. Θεσ/νίκης 

16.15-16.30: «Βία στο σχολείο: Μια κριτική-νοµική προσέγγιση» 

Αθανασία Αντωνοπούλου, Δικηγόρος-Διδάκτωρ Νοµικής, 

Αν.Γραµµατέας ΚΕΣΑΘΕΑ 

16.30-16.45: «Cyber bullying: Εκφοβισµός µε τη χρήση των Νέων  

Τεχνολογιών» 

Γκουντσίδου Βασιλική, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος cost για το Cyberbullying, Φυσικός 



 
Ραδιοηλεκτρολόγος 

 

 

16.45-17.00: «Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου» 

Γιάννης Νάνος, Καθηγητής Mediterranean College, Τµήµα  

Πληροφορικής 

Συντονιστής:  Γιάννης Κεσσόπουλος, Δηµοσιογράφος thinkfree.gr - Σύµβουλος  
Επικοινωνίας 

 

17.15-17.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

2η Ενότητα: ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 

17.45-18.00: «Ενδοοικογενειακή βία, ένα σύγχρονο πρόβληµα της 
οικογένειας» 
Πατρινιού Χριστίνα, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, 

Ψυχοδραµατίστρια 

18.00-18.15: «Η κακοποίηση του παιδιού» 

Φαχαντίδου Άννα, Παιδίατρος – Ιατρός Κοινωνικής Παιδιατρικής,  

καθηγήτρια Α.Π.Θ. 

18.15-18.30: «Η µικρή Αλίκη» 

Στεφανία Τουφεξή, Κοινωνική λειτουργός, ΜΚΟ Α21, Υποστήριξη 

Θυµάτων Σωµατεµπορίας 

18.30-18.45: «Το νοµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση της  

ενδοοικογενειακής βίας-Μορφές και κυρώσεις» 

Δάµπαλη Σοφία, Δικηγόρος, µέλος του ΔΣΘ & Πτυχιούχος 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης 

18.45-19.00: «Το χάδι της µηΤέρας» H παιδική κακοποίηση δεν είναι ενός   

λεπτού θέαµα, αλλά η πραγµατικότητα µιας ζωής! 

Λυδία Γιαννακοπούλου, Συγγραφέας 

Συντονίστρια: Θεοδώρα Αυγέρη, Δηµοσιογράφος ΕΡΤ3 
 

19.00-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

3η Ενότητα: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

19.30-19.45: Θεόδωρος Πνευµατικός, Προϊστάµενος του Τµήµατος Ανηλίκων  

της Αστυνοµικής Δ/νσης  Θεσσαλονίκη 



 
19.45-20.00: Έλενα Ράπτη, µέλους του Συµβουλίου της Ευρώπης και του 

Δικτύου των Κοινοβουλευτικών για τον τερµατισµό της σεξουαλικής 

βίας ενάντια στα παιδιά, ιδρυτικό µέλος της Κοινωνικής Οργάνωσης 

«Αγάπη», βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 

20.00-20.15: Η φροντίδα της «ΜΕΛΙΣΣΑΣ» 

Όλγα Μπαµπάνη, Ψυχολόγος Ορφανοτροφείου «ΜΕΛΙΣΣΑ»,  

Γεωργία Χατζηχρήστου, Κοινωνική Λειτουργός Ορφανοτροφείου 

«ΜΕΛΙΣΣΑ» 

20.15-20.30: Παρουσίαση εργασίας: «Οι κυρίαρχες µορφές βίας κατά των 

παιδιών ανά ήπειρο». Ανασκόπηση ερευνητικών δεδοµένων της 

τελευταίας δεκαπενταετίας από τους Σπουδαστές Προσχολικής 

Αγωγής του  ΙΕΚ ΞΥΝΗ 

20.30-20:45: Παρουσίαση έρευνας: «Η ενδοσχολική βία», από τους 

σπουδαστές Παιδαγωγικών του Mediterranean College 

 

*Σηµείωση: Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και 
φάκελο µε τα πρακτικά 
 
 

 
Με την παράκληση της δηµοσίευσης 

 
Βαλαωρίτου 9, Θεσσαλονίκη, 2310552406 

iek@xinis.net ,  www.iek-xini.edu.gr 
 

 
 


