
 
 

 
Προς την Πρόεδρο  
της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» Παράρτημα Μαραθώνα 
κυρία Εμανουέλα Μομφεράτου 
 

 
 

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2022 
 

 

Αξιότιμη κυρία Μομφεράτου,  
 
Διανύοντας τον ένατο χρόνο, ο αγώνας για την πρόληψη της παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης βρίσκει τεράστια απήχηση σε ολόκληρη την 
Ελλάδα, με ενημερωτικές δράσεις, συναντήσεις και συνεργασίες με 
θεσμικούς και πολιτειακούς παράγοντες, φιλοξενία σε μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, διανομή χιλιάδων αντιτύπων ενημερωτικού υλικού.  

Στόχος μας, είναι μία Ελλάδα μηδενικής ανοχής στη σεξουαλική βία 
κατά των παιδιών. Με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, εργαζόμαστε 
ώστε να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό κύκλο εμπιστοσύνης και ασφάλειας 
για κάθε παιδί.  
 Στο πλαίσιο αυτό θα σας παρακαλούσα θερμά να συμβάλλετε στον 
αγώνα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 
προωθώντας την ενημέρωση που ακολουθεί στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Οργάνωσης ή όπου κρίνετε εσείς απαραίτητο με στόχο την 
ευαισθητοποίηση και αφύπνιση για το συγκεκριμένο θέμα. 

Με την πεποίθηση ότι τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή, σας 
ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στον κοινό αγώνα για έναν 
πιο προστατευμένο κόσμο για τα παιδιά. 
 

Με εκτίμηση 
Έλενα Ράπτη  

Συντονίστρια της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» 
Επικεφαλής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών  

από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση  
Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης 
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Καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»  
του Συμβουλίου της Ευρώπης  

για τον τερματισμό  
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 

 

Η καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του 
Συμβουλίου της Ευρώπης είναι μια 
πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την 
πρόληψη και τον τερματισμό της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης. Εντάσσεται στο 
ευρύτερο πρόγραμμα «Χτίζοντας μια 
Ευρώπη ΓIA και ΜΕ τα παιδιά».  
Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην 

Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Το 
ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται στο 16%.  
 

Συνεργασίες και δράσεις της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» 
 

  Με την ιδιότητα του μέλους στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του Δικτύου Κοινοβουλευτικών για τον 
τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ανέλαβα το συντονισμό 
της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» (2010-2015) στην Ελλάδα το 2013.  
  Πραγματοποίησα πάνω από 220 συναντήσεις με θεσμικούς και 
πολιτειακούς παράγοντες μέσα από τις οποίες έχτισα πολύτιμες συνεργασίες 
και συμμαχίες, ώστε να γίνουμε περισσότεροι και να μεταδώσουμε το -
μήνυμα της καμπάνιας με μεγαλύτερη ισχύ.  

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 767 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με τη Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον ΣΕΓΑΣ, φορείς της εκπαίδευσης, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία της Ελλάδας, την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, φορείς της 
Κοινωνίας των Πολιτών, το Χαμόγελο του Παιδιού, ώστε η ενημέρωση να 
φτάσει σε κάθε σπίτι.  
  Φιλοξενήθηκα σε 320 τηλεοπτικές εκπομπές υψηλής τηλεθέασης, για 
να αφυπνίσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες τηλεθεατές. Το σποτ «Κίκο και 
το Χέρι προβλήθηκε ως κοινωνικό μήνυμα από τους 14 μεγαλύτερους 
δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας.  
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Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων υπέγραψε σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας με το Τμήμα 
Δικαιωμάτων του Παιδιού (Children’s Rights Division) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων της καμπάνιας μέσα από 
τη χρήση του ενημερωτικού υλικού του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Επιπλέον, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας δύο εκπαιδευτικά 
μας πρόγραμμα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης με 
τίτλο «Ο κανόνας των Εσωρούχων». Το πρώτο πρόγραμμα εντάσσεται στα 
«Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και, αρχικά, υλοποιήθηκε πιλοτικά στα 
πειραματικά και πρότυπα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της χώρας, ενώ 
πλέον έχει ενταχθεί στο υποχρεωτικό αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ 
Δημοτικού. Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα Νηπιαγωγεία και 
Δημοτικά Σχολεία της χώρας (τάξεις Α’, Β’ Γ’ και Δ’). 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, 12 Περιφέρειες έχουν υπογράψει σύμφωνο 
συνεργασίας με το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού, με στόχο τη 
δρομολόγηση από κοινού ενεργειών και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε νομούς των Περιφερειών αυτών 
Σύμφωνο συνεργασίας έχει υπογράψει και η Κεντρική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) και προγραμματίζονται συνέργιες, δράσεις και άλλες 
πρωτοβουλίες. 

Με την έγκριση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και έχοντας υπογράψει νέο σύμφωνο συνεργασίας 
συνεχίζω την πολυετή συνεργασία και για κάθε πρωτοβουλία σε εθνικό 
επίπεδο ενημερώνω το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, παίρνω 
έγκριση και προχωρώ στην υλοποίηση των δράσεων εξασφαλίζοντας την 
τήρηση όλων των κανόνων και προδιαγραφών υλοποίησης των 
προγραμμάτων της νέας Στρατηγικής. 

Τον Φεβρουάριο του 2022, υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης η νέα «Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2022-2027: Τα 
δικαιώματα των παιδιών στην πράξη: από τη συνεχή εφαρμογή στη 
συλλογική καινοτομία», πρώτη προτεραιότητα της οποίας είναι η 
απελευθέρωση από τη βία για όλα τα παιδιά.  
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Ενημερωτικά εργαλεία της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» 
 

  Το έντυπο ενημερωτικό υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης 
περιλαμβάνει:  

- το παραμύθι «Η Κίκο και το χέρι»,  
- το έντυπο «Ο Κανόνας των Εσωρούχων» με οδηγίες για γονείς,  
- το φυλλάδιο «7 τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας»,  
- το παραμύθι «Η Κίκο και το Φωτοσκορπούλι»,  
- το έντυπο για γονείς «Παιδική σεξουαλική κακοποίηση  
  στο διαδίκτυο: συμβουλές για την προστασία των παιδιών» 
- το βιβλιαράκι «Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι».  

 Μέχρι σήμερα, έχουν διανεμηθεί δωρεάν περισσότερα από 400.000 
αντίτυπα και συνεχίζουν να μοιράζονται σε δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλη 
την Ελλάδα. 

 Επιπλέον, δημιουργήθηκαν δύο ιστορίες κινουμένων σχεδίων (3D 
animations)  

- «Το Μυστικό της Νίκης» και  
- «Το μυστικό της Νίκης 2 - Η περιπέτεια του Βίκτωρα»  

 μέσα από τις οποίες περνούν όλα τα μηνύματα της καμπάνιας σε 
γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως σε παιδιά, με τρόπο οπτικοακουστικό, 
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό, συμβάλλοντας πολύ ουσιαστικά στην 
ευαισθητοποίηση όλων και εν τέλει στην προστασία των παιδιών. Οι ιστορίες 
προβάλλονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στη νοηματική για 
κωφάλαλα παιδιά, με ελληνικούς υπότιτλους για βαρήκοα παιδιά, με 
αγγλικούς, γαλλικούς και αραβικούς υπότιτλους για παιδιά πρόσφυγες. 

 Και οι δύο ιστορίες κινουμένων σχεδίων έχουν λάβει την έγκριση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και τη θετική γνωμοδότηση του  Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να 
αποτελέσουν συμπληρωματικό υλικό προς χρήση από τους εκπαιδευτικούς 
στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα σεξουαλικής 
κακοποίησης. Έχουν προβληθεί τρεις φορές σε ώρες υψηλής τηλεθέασης για 
παιδιά σε Ελλάδα και Κύπρο και αριθμούν πάνω από 3.599.140 και 788.200 
προβολές στο Youtube αντίστοιχα. Επιπλέον, έχουν διανεμηθεί δωρεάν 
πάνω από 608.000 DVD σε όλη την Ελλάδα. 
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«Η Κίκο και το χέρι» 
Το spot και το παραμύθι διδάσκουν σε παιδιά ηλικίας 
4-9 ετών τη διαφορά ανάμεσα στο καλό και στο κακό 
άγγιγμα. 
Γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γαλλική, αραβική, braille 
https://enastapente.gr/el/kiko-kai-to-xeri 

 

«Ο Κανόνας των Εσωρούχων»  
Το φυλλάδιο απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες. 
Βοηθά να εξηγήσουν στα παιδιά τους ποια είναι 
εκείνα τα σημεία του σώματός τους στα οποία δεν 
επιτρέπεται να τα αγγίζει κανείς. 
Γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γαλλική, αραβική 
https://enastapente.gr/el/o-kanonas-tou-eswrouxou 
 

«7 τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας» 
Το φυλλάδιο περιλαμβάνει γραμμές που παιδιά και 
γονείς μπορούν να καλούν για να ζητήσουν 
συμβουλές ή βοήθεια. 
Γλώσσες: ελληνική, αγγλική 
https://enastapente.gr/el/grammes-voitheias 

 
Η Κίκο και το φωτοσκορπούλι» 
Το spot και το παραμύθι διδάσκουν σε παιδιά ηλικίας 
4-9 ετών τους χρυσούς κανόνες της οθόνης και ότι η 
εικόνα τους τους ανήκει. 
Γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γαλλική 
https://enastapente.gr/el/kiko-and-the-manymes 
 

«Παιδική σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο: 
συμβουλές για την προστασία των παιδιών» 
Το φυλλάδιο απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες. 
Βοηθά να εξηγήσουν στα παιδιά τους ότι οι οθόνες 
μπορεί να γίνουν επικίνδυνες. 
Γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γαλλική 
https://enastapente.gr/el/kiko-and-the-manymes 

_ 

https://enastapente.gr/el/kiko-kai-to-xeri�
https://enastapente.gr/el/o-kanonas-tou-eswrouxou�
https://enastapente.gr/el/grammes-voitheias�
https://enastapente.gr/el/kiko-and-the-manymes�
https://enastapente.gr/el/kiko-and-the-manymes�
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«Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι» 
Το spot και το βιβλιαράκι μαθαίνουν σε παιδιά ηλικίας 
9-13 ετών τι είναι σεξουαλική βία και πώς μπορούν να 
προστατευτούν. 
Γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γαλλική 
https://enastapente.gr/el/deite-akoma 

 
«Το μυστικό της Νίκης» 
Ιστορία κινουμένων σχεδίων διάρκειας 20’.  
Η Νίκη, μια μαθήτρια του δημοτικού, δέχεται 
σεξουαλική παρενόχληση από κάποιο οικείο πρόσωπο 
και απευθύνεται για βοήθεια σε μια νεράιδα (μητρική 
φιγούρα). 
Γλώσσες: ελληνική, αγγλική, νοηματική 
Υπότιτλοι: ελληνικοί, αγγλικοί, γαλλικοί, αραβικοί  
https://enastapente.gr/el/to-mustiko-tis-nikis 
 

     «Η περιπέτεια του Βίκτωρα» 
Ιστορία κινουμένων σχεδίων διάρκειας 20’. 
Ο Βίκτωρας, ένα αγόρι του Δημοτικού, δέχεται 
σεξουαλική παρενόχληση από μεγαλύτερο (16χρονο) 
αγόρι και απευθύνεται για βοήθεια στη δασκάλα του.  
Γλώσσες: ελληνική, νοηματική 
Υπότιτλοι: ελληνικοί, αγγλικοί, γαλλικοί  

         https://enastapente.gr/el/i-peripeteia-tou-viktwra 

Σύντομα θα κυκλοφορήσει η τρίτη ιστορία κινουμένων σχεδίων με 
τίτλο «Το μυστικό της Νίκης 3-Η δύναμη της Βερονίκης», όπου η ηρωίδα, μια 
μαθήτρια δημοτικού με αναπηρία (σε αναπηρικό αμαξίδιο), δέχεται 
σεξουαλική παρενόχληση από έναν άγνωστο στο χώρο του αθλητισμού και 
με τη βοήθεια των φίλων της επιλέγει να απευθυνθεί σε έναν αστυνομικό.  

  Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εργαλεία και για όλη τη 
δραστηριότητα της καμπάνιας τόσο στην ιστοσελίδα μας enastapente.gr όσο 
και στο www.facebook.com/EnaStaPente/ 
 
 
 

https://enastapente.gr/el/deite-akoma�
https://enastapente.gr/el/to-mustiko-tis-nikis�
https://enastapente.gr/el/i-peripeteia-tou-viktwra�
http://www.enastapente.gr/�
http://www.facebook.com/EnaStaPente/�
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Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών  
από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 

 
Το Νοέμβριο του 2021, με αφορμή την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
ανακοίνωσε στην ολομέλεια της Βουλής τη δημιουργία 
ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των 
Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και 
Εκμετάλλευση, στο οποίο με όρισε επικεφαλής. 

Όραμά μας, μια Ελλάδα μηδενικής ανοχής στην σεξουαλική βία κατά 
των παιδιών που θα έχει κινητοποιήσει όλες τις θεσμικές και κοινωνικές της 
δυνάμεις για την εξάλειψη του φαινομένου.  

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στοχεύει να αναπροσαρμόσει τις θεσμικές 
λειτουργίες στην κατεύθυνση των φιλικών προς το παιδί διαδικασιών, να 
μειώσει τα κρούσματα που συμβαίνουν και να αυξήσει τα περιστατικά που 
αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.  

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης δημιουργούνται οι διαδικασίες και οι 
προϋποθέσεις προστασίας των παιδιών στην πράξη, που σημαίνει 
κατάλληλες υπηρεσίες, πρωτόκολλα λειτουργίας και συντονισμού των 
εμπλεκόμενων φορέων και συνεκτικό νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται 
πλήρως. 

Εγκαινιάζονται 11 νέες πολιτικές και δρομολογούνται στην 
κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών δεκάδες άλλες. Εμβληματικές είναι 
οι διυπουργικές οριζόντιες πολιτικές, όπου απαιτείται συντονισμένη 
διατομεακή συνεργασία στον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών. Το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας και στη 
Συντονιστική Επιτροπή μετέχουν 11 Υπουργεία. 
 

Τα παιδιά είναι το πολυτιμότερο κοινωνικό μας κεφάλαιο. Είναι 
δύσκολο για τα παιδιά να μιλήσουν. Εμείς οφείλουμε να σπάσουμε τη σιωπή. 
Όλοι μαζί κοινωνία και πολιτεία σπάμε την σιωπή για να προστατεύσουμε 
τα παιδιά μας.  

 


