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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αναδεικνύεται σε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα των ημερών μας. Τα 
μηνύματα που έρχονται από παντού και η σχετική ειδησεογραφία το επιβεβαιώνουν. Ταυτόχρονα, τα μέσα 
που χρησιμοποιούν οι θύτες αναπροσαρμόζονται στις δυνατότητες της εποχής και πολλαπλασιάζουν τους 
κινδύνους. 
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί έρχεται καθημερινά σε μετωπική επαφή με το πρόβλημα, φιλοξενώντας και 
περιθάλποντας παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και αντιμετωπίζοντας περιστατικά, μέχρι 
την πλήρη εξιχνίασή τους και την παραπομπή των ενόχων στη Δικαιοσύνη.  
Η εμπειρία του Οργανισμού μας και η συμμετοχή μας στις σχετικές διαδικασίες ανέδειξαν στα μάτια μας μία 
σειρά από ζητήματα, όπως 

 Πως μπορούμε να θωρακίσουμε αποτελεσματικότερα την κοινωνία, με ουσιαστικές δράσεις 
ενημέρωσης και πρόληψης; 

 Είναι οι εντεταλμένοι να ασχοληθούν με περιστατικά κακοποίησης (γιατροί, αστυνομικοί, 
εισαγγελείς, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) επαρκώς καταρτισμένοι για να το κάνουν; 

 Πως αντιμετωπίζονται τα νέα πεδία που συνεχώς ανοίγουν (εκμετάλλευση μέσω διαδικτύου κλπ); 
 Και μετά την κακοποίηση τι; Εφαρμόζεται –και σε ποια κλίμακα, με ποια πρωτόκολλα, με ποια 

αποτελέσματα-  η θεραπεία τραύματος για τα θύματα; 
Απαντώντας στο τελευταίο ερώτημα, η Πρωτοβουλία για το Παιδί  εγκαινιάζει την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 
2017 και ώρα 12:00, το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ «Ιωάννης Κούσιος» , επί της Βενιζέλου 46, στη 
Βέροια. Τα εγκαίνια θα κάνει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου. 
Ταυτόχρονα, η Πρωτοβουλία για το Παιδί αναζητώντας κάποιες απαντήσεις και επιθυμώντας να συμβάλει με 
ουσιαστικό τρόπο στην μεγάλη υπόθεση της αντιμετώπισης της κακομεταχείρισης των παιδιών, 
συνδιοργανώνει τη Διημερίδα, με τον Δικηγορικό Σύλλογο  Βεροίας, τον Δήμο Βεροίας και την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.  

 Η πρώτη ημέρα της Διημερίδας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017, στον Χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βεροίας και είναι ανοικτή για το κοινό. Η ώρα έναρξης είναι 15:00. 

 Η δεύτερη ημέρα (εργαστήρια) θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας με ώρα έναρξης 9:30 και απευθύνεται στους ειδικούς και στους επαγγελματίες 
του τομέα της παιδικής προστασίας (εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς λειτουργούς, 
γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους κλπ) και –λόγω του 
περιορισμένου των θέσεων - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή μέσω των Φορέων τους. Είναι επιθυμητή η γνώση της αγγλικής. 

Σε όσους συμμετάσχουν είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη ημέρα θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
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