
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

  καλή σχολική χρονιά! 

  Ο Συνήγορος του Παιδιού φιλοδοξεί φέτος να "συναντήσει" μέσω skype ακόμη 

περισσότερα παιδιά από σχολεία νησιών, χωριών ή κωμοπόλεων, που δεν μπορεί 

εύκολα να επισκέπτεται!  Στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, επισημαίνουμε για 

άλλη μία φορά ότι το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού επιβαρύνεται από τις 

δημόσιες, συχνά υπερβολικές αναφορές, που προξενούν ανησυχία στους γονείς και 

τους ωθούν να προσφεύγουν σε ποινικούς ή άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.  

  Προτείναμε επίσης εκ νέου να υπάρξει διακομματική συμφωνία για να μην 

χρησιμοποιούνται παιδιά σε προεκλογικές εκστρατείες και να προστατεύεται η εικόνα 

τους.  Παράλληλα ο Συνήγορος δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα μικρής 

διαδικτυακής έρευνάς του σχετικά με τον ρατσισμό στα σχολεία, και συζήτησε με 

μαθητές για τις διακρίσεις στη φετινή Βουλή των Εφήβων, όπου επίσης εισηγήθηκε 

νομοθετική πρόταση για την «πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων στο χώρο 

του σχολείου».  Συμμετείχε επίσης στο 19o Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού, όπου συζητήθηκε το ζήτημα των παιδιών που 

μετακινούνται αναζητώντας προστασία στην Ευρώπη αλλά και το θέμα της βίας σε 

βάρος των παιδιών.  Για όσες και όσους βρίσκεστε στην Αθήνα, ελπίζουμε να τα 

πούμε από κοντά στη "Λοξή Τάξη" (αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου, Πεδίον του Άρεως) 

και να συζητήσουμε για το δικαίωμα των παιδιών στην αντίρρηση! 

  Διαβάστε αναλυτικά τα νέα μας παρακάτω και μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τον 

ιστοχώρο μας www.0-18.gr! 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Γιώργος Μόσχος 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού   

  

  

Το δικαίωμα των παιδιών στην αντίρρηση 

 

Την Τρίτη 13.10.2015 (19:00 - 21:00), ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού συζητά με μαθητές - μαθήτριες γυμνασίων και ενήλικες με θέμα "Το 
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δικαίωμα των παιδιών στην αντίρρηση", στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο "H 

Λοξή Τάξη στο Υπαίθριο Σχολείο της Κοινότητας" που διοργανώνουν η 

Παιδαγωγική Ομάδα "το Σκασιαρχείο" και η Περιφέρεια Αττικής στο Πεδίο του 

Άρεως στην Αθήνα. περισσότερα… 

 Συνεργασία μεταξύ γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του 

σχολικού εκφοβισμού, συνιστά ο Συνήγορος του Παιδιού 

 

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Συνήγορος του Παιδιού επισημαίνει 

εκ νέου ότι το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού ανάμεσα σε μαθητές 

απαιτεί ειδική παιδαγωγική αντιμετώπιση, ενώ επιβαρύνεται από τις δημόσιες, συχνά 

υπερβολικές αναφορές, που προξενούν ανησυχία στους γονείς και τους ωθούν να 

προσφεύγουν σε ποινικούς ή άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.περισσότερα… 

Ο Συνήγορος του Παιδιού συναντά μέσω skype παιδιά που μένουν σε 

απομακρυσμένες περιοχές 

 

Tη σχολική χρονιά 2015-16, o Συνήγορος του Παιδιού ξεκινά τακτικές διαδικτυακές 

συναντήσεις - συζητήσεις με μαθητές και μαθήτριες σχολείων σε απομακρυσμένες 

περιοχές της Ελλάδας, σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και όποιο ειδικό θέμα 

θέλουν να θίξουν τα παιδιά. περισσότερα… 

Η προστασία της εικόνας των παιδιών κατά την προεκλογική εκστρατεία 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, 

δημοσιοποιεί την επιστολή που έστειλε προς τους επικεφαλής των κομμάτων που 

εκπροσωπούνταν στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωκοινοβούλιο και προς το 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τον Ιανουάριο του 2015. Με την επιστολή του 

αυτή ο Συνήγορος είχε προτείνει να υπάρξει διακομματική συμφωνία για να 

αποφεύγεται η φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση των πολιτικών με παιδιά, καθώς 

και η εμφάνιση και συμμετοχή των παιδιών σε πολιτικά μηνύματα, διαφημίσεις, 
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αφίσες, προεκλογικές ομιλίες και εκδηλώσεις. περισσότερα…   

Επίσκεψη στην Κρήτη 

 

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε στο 5ο συνέδριο 

"Επ' Αρωγή" που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

και στη συνέχεια επισκέφτηκε την Παιδόπολη Νεάπολης και το Κέντρο Παιδικής 

Μέριμνας Θηλέων Ηρακλείου. περισσότερα… 

Ο Συνήγορος στη Βουλή των Εφήβων 2015 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, συμμετείχε 

τον Σεπτέμβρη του 2015 για δεύτερη φορά στις εργασίες της Βουλής των Εφήβων, 

επιχειρώντας να συνδέσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των 

Ελλήνων με την ειδική αποστολή της Αρχής για την προάσπιση και προαγωγή των 

δικαιωμάτων του παιδιού και να κινητοποιήσει τους/τις έφηβους βουλευτές να 

συζητήσουν για θέματα που συνδέονται με τις ανάγκες και εμπειρίες τους. 

περισσότερα… 

Υπάρχει ρατσισμός στα σχολεία; Διαδικτυακή έρευνα του Συνηγόρου του 

Παιδιού 

 

Μια μικρή διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τον ρατσισμό στα σχολεία 

πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Παιδιού, με στόχο να καταγραφεί η γνώμη των 

μαθητών/μαθητριών για το τι συμβαίνει στα σχολεία αλλά και να δώσει ιδέες και 

αφορμή σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για συζητήσεις και δράσεις κατά των 

διακρίσεων. Τις 10 ερωτήσεις του Συνηγόρου απάντησαν 800 μαθητές και μαθήτριες. 

περισσότερα… 
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Οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού ζητούν την προστασία των παιδιών που 

μετακινούνται 

 

Η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) 

υιοθέτησε δημόσια δήλωση για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών που 

μετακινούνται . περισσότερα… 
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