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ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
1.  Τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, 
έχουν δικαίωμα στην προστασία 
από κάθε μορφή βίας. 
2. Η σωματική τιμωρία είναι μια μορφή βίας. 
Το ξύλο, το χαστούκι, το τράβηγμα αυτιού 
και γενικά η επιβολή σωματικού πόνου στο παιδί 
είναι μορφές σωματικής τιμωρίας και πλέον 
δεν επιτρέπονται από το νόμο (Ν.3500/06, άρθρο 4). 
3. Κανένα πρόσωπο που έχει στην ευθύνη του 
ένα παιδί, δεν έχει δικαίωμα να του επιβάλλει 
σωματική τιμωρία. 
4. Οι γονείς έχουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης 
των παιδιών τους και οφείλουν να τα μεγαλώνουν 
χωρίς να χρησιμοποιούν βία σε βάρος τους 
και να προσβάλουν την αξιοπρέπειά τους. 
5. Η σωματική τιμωρία θίγει την προσωπικότητα 
του παιδιού. 
6. Η σωματική τιμωρία δεν είναι 
αποτελεσματικό μέσο διαπαιδαγώγησης. 
7. Ένα παιδί που μεγαλώνει με ξύλο, 
μαθαίνει να λύνει τα προβλήματά του 
με βίαιο τρόπο και είναι πιθανό 
να ασκήσει βία σε άλλους αργότερα στη ζωή του. 
8. Η σωματική τιμωρία μπορεί 
να οδηγήσει σε σοβαρές μορφές κακοποίησης. 
9. Ο διάλογος και η μη βίαιη διαπαιδαγώγηση 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνει 
ένα παιδί τους κανόνες και τα όρια, 
τα οποία χρειάζεται στη ζωή του. 
10. Είναι στο χέρι μας να βγάλουμε το ξύλο και τη βία 
από τη ζωή των παιδιών! 
www.somatikitimoria.gr  
Συνήγορος του Πολίτη  - Συνήγορος του Παιδιού.  Δ/νση :  
Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα,  11528   Τηλ.  210.7289703 

 
 
 

Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΖΑΡΙΩΝ !!!  
 

Από το βράδυ  της Πέμπτης 16 έως και το πρωί 
του  Σαββάτου 18  Δεκεμβρίου, το Σχολείο μας 
βάζει τα καλά του και σας προσκαλεί όλους να… 
…αγοράσετε  μικρά δωράκια από το Παζάρι  με τις 
κατασκευές των παιδιών !  
…διασκεδάσετε στις Προβολές Ταινιών για 
μικρούς και μεγάλους ! 
… Πάρετε μέρος σε Παιχνίδια βιωματικά – κινητικά 
και περιπέτειας ! 
…πιείτε και φάτε μετά μουσικής στο Μουσικό 
Καφέ – Ζαχαροπλαστείο!  
…μαγευτείτε ακούγοντας μοναδικά Παραμύθια ! 
Τα έσοδα θα διατεθούν για κοινωφελείς σκοπούς. 

ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 6- 9/ ΣΑΒΒΑΤΟ: 10-1 

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
-Η ώρα της «κρίσης» σε μία εποχή κρίσης- 
 

Τη Δευτέρα 20-12-2010, στις 12 το μεσημέρι, οι 
γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών και των 
μαθητριών του Σχολείου μας θα λάβουν ενημέρωση για 
την πρόοδό τους, στο Α’  τρίμηνο. 

Το σίγουρο είναι ότι όλοι   – μικροί και μεγάλοι- 
κάναμε τεράστια προσπάθεια να δουλέψουμε «πάνω» 
απ’ το βαρύ κλίμα της κρίσης! ΑΞΙΖΟΥΜΕ  ΜΠΡΑΒΟ… 
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