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Οι Έλληνες Πρόσκοποι και η Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  

ενώνουν τις δυνάμεις τους για το παιδί! 
Εκδίδουν οδηγό για την προστασία ανηλίκων από κάθε μορφή κακοποίησης  

και διοργανώνουν σχετικές δράσεις ενημέρωσης 
 

Οι Έλληνες Πρόσκοποι, η μεγαλύτερη εθελοντική Κίνηση νέων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαρκούς 

προσπάθειας που καταβάλλουν για την προστασία των ανήλικων μελών τους, σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί 

για το Παιδί» ανέλαβαν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν έναν οδηγό για την προστασία ανηλίκων από κάθε 

μορφή κακοποίησης. Παράλληλα έχουν σχεδιάσει να οργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 

ολόκληρη την Ελλάδα. 

 

Το έντυπο φέρει τον τίτλο «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ» και απευθύνεται κυρίως στους 

πάνω από 7.000 ενήλικους εθελοντές των Ελλήνων Προσκόπων οι οποίοι έχουν υπό την εποπτεία τους τα 

Προσκοπικά Συστήματα και την ευθύνη όλων των ανήλικων μελών τους, αλλά και σε όλους τους ενήλικες που 

ασχολούνται με το παιδί. Περιέχει, εκτός από προτάσεις καλής συμπεριφοράς, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 

τα είδη της βίας, τι είναι η κακοποίηση, η παρενόχληση και ποια είναι η διαδικασία αντιμετώπισης που πρέπει να 

ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. 

 

30.000 παιδιά κακοποιούνται ετησίως στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο 30.000 παιδιά υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση, εγκατάλειψη και οικονομική 

εκμετάλλευση.  Το 1/3 των παιδιών αυτών είναι κάτω των 5 ετών και συνολικά από όλες τις περιπτώσεις μόλις το 

1/10 καταγγέλλεται. Το Μαζί για το Παιδί δέχεται καταγγελίες  κακοποίησης, μέσω της  πανελλαδικής 

συμβουλευτικής «Γραμμής 115 25» και στην συνέχεια τις παραπέμπει στις αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, 

ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινωνία μέσω του Συμβουλευτικού Κέντρου.  

 

Χριστόφορος Μητρομάρας: Χρέος μας η προστασία των παιδιών  

Ο Γενικός Έφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Χριστόφορος Μητρομάρας, ανέφερε χαρακτηριστικά για 

τη συνεργασία: «Ο Προσκοπισμός, ως παγκόσμιος φορέας διαπαιδαγώγησης με 110 χρόνια ιστορίας και 

αδιάλειπτης προσφοράς στο παιδί και την κοινωνία, στέκεται αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που αφορά στην 

προστασία των ανηλίκων. Τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέες και οι νέοι αποτελούν την ελπίδα για το μέλλον, τη βάση 

στην οποία θα πρέπει να στηριχθούμε για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Ο Ελληνικός Προσκοπισμός, 

έχει ήδη  αναπτύξει σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης των χιλιάδων ενηλίκων εθελοντών του, 

μέσω των οποίων διασφαλίζεται η προστασία των ανηλίκων από κάθε μορφή κακοποίησης και παράλληλα 

σχεδιάζει σειρά ενημερωτικών δράσεων για το θέμα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, οι Έλληνες Πρόσκοποι και η Ένωση 

«Μαζί για το παιδί» ενώνουμε τις δυνάμεις μας με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε κάθε ενήλικα που ασχολείται 

με τα παιδιά. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε και θα επιδιώξουμε να έχουμε συμμάχους όλους τους φορείς που 

συμμερίζονται την πεποίθησή μας ότι πρέπει να δρούμε προληπτικά, όπως η Ένωση «Μαζί για το παιδί», και ήδη 

έχουν αρχίσει να φαίνονται οι πρώτοι καρποί της συνεργασίας μας. Η προστασία των παιδιών είναι χρέος και 

ευθύνη όλων μας. 

 

Γιώργος Παπαδάκης: Η δύναμη του «ισχύς εν τη ενώσει» 

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», κ. Γιώργος Παπαδάκης, δήλωσε: «Το κοινό 

όραμα και οι κοινοί στόχοι για μια κοινωνία με παιδιά ευτυχισμένα και ξέγνοιαστα ήταν οι παρονομαστές 

σύμφωνα με τους οποίους η Ένωση Μαζί για το Παιδί και οι Έλληνες Πρόσκοποι ένωσαν τις δυνάμεις τους. 

Άλλωστε, βάση της φιλοσοφίας της Ένωσης είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και 



ουσιαστικότερα αποτελέσματα μέσω της έννοιας της συνεργασίας.  Το Μαζί για το Παιδί επί είκοσι ένα συνεχή 

χρόνια κάνει πράξη το «ισχύς εν τη ενώσει» εξυπηρετώντας πάνω από 30.000 παιδιά ετησίως. Εκπροσωπώντας 

την Ένωση Μαζί για το Παιδί θα ήθελα να υπογραμμίσω πως μάς χαροποιεί ιδιαίτερα η συνεργασία μας με το 

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, τον μεγαλύτερο και παλαιότερο φορέα εξωσχολικής διαπαιδαγώγησης με 107 χρόνια 

κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα με πάνω από 20.000 ενεργά μέλη παιδιά και  νέους. Θεωρούμε πως είναι μια 

συνεργασία με πολύ θετικό πρόσημο που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για το παρόν και για το μέλλον 

χιλιάδων παιδιών». 

 

Οι Έλληνες Πρόσκοποι και η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», ελπίζουν ότι η έκδοση αυτού του εντύπου το οποίο 

στοχεύει στην προώθηση της ευημερίας και προστασίας των παιδιών έως 18 ετών, από κάθε μορφή βίας θα 

αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για γονείς, εκπαιδευτικούς και εθελοντές που έρχονται σε επαφή με ανηλίκους. 

 

Το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:  http://bit.ly/2z7xYJe 

 

 

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και εφήβων με την 

προσκοπική μεθοδολογία που περιλαμβάνει την υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, την αυτενέργεια και αυτό-

εκπαίδευση. Αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 

25.000 μέλη και προσκοπικές οικογένειες σε όλη την επικράτεια. Το Σ.Ε.Π. το οποίο ιδρύθηκε το 1910 από τον 

Αθανάσιο Λευκαδίτη, συμπλήρωσε το 2017 107 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στο 

γίγνεσθαι της κοινωνίας. Είναι μια σύγχρονη κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που  

ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις των σύγχρονων καιρών, με αντικείμενο την ενεργό συμμετοχή στην 

παροχή υπηρεσιών και ανάληψης πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.  

 

Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  

Πρόκειται για μια ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται  από το 1996 για την 

ευημερία περισσότερων από 30.000 παιδιών κάθε χρόνο  εκ των οποίων τα 10.000 σε συστηματική βάση. Κύριος 

στόχος της Ένωσης είναι να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν την φτώχεια, την 

αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών 

για την κοινωνική του προσφορά. Τα Σωματεία-μέλη του Μαζί για το Παιδί: 

Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη» • Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειον» - Κ.Α.Σ.Π. • Εταιρεία Προστασίας 

Σπαστικών •Πνοή-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού• Οι Φίλοι του Παιδιού• Οι Φίλοι της Μέριμνας• 

Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.) •Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» •Σωματείο 

«Φίλοι του Θεοτόκος». 

Περισσότερα στο www.mazigiatopaidi.gr 
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