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Ο ΟΛΗ Α.Ε ΣΤΕΛΝΕΙ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Όλοι άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν δικαιώματα. Από την στιγμή που γεννιούνται. Η 19η
Νοεμβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης . Ένα από τα κυριότερα
κοινωνικά φαινόμενα και ο σοβαρότερος παράγοντας παιδικής θνησιμότητας αποτελεί η
κακοποίηση των παιδιών. Όταν αναφερόμαστε στις έννοιες της κακοποίησης και
παραμέλησης ανηλίκων αναφερόμαστε στους όρους με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση
ακόμη και στην απλή προφορική εκφορά των λέξεων.
Προκαλούν έντονα συναισθήματα και αυτός είναι ένας λόγος που η Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ,
πέρα από την συμπαράστασή του και την έμπρακτη ευαισθησία του προς τα παιδιά αυτά,
επιθυμεί μέσα από την ενημέρωση να συμβάλλει στην πληροφόρηση και στη στάση αλλά
και στις αντιλήψεις των γονέων και της κοινωνίας γενικότερα ως προς τους τρόπους
ανατροφής των παιδιών.
Η παιδική κακοποίηση περιλαμβάνει πράξεις ή απουσία πράξεων ενός γονέα ή άλλου
ενήλικα του άμεσου περιβάλλοντος του παιδιού που τραυματίζουν ή απειλούν να
τραυματίσουν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά ένα παιδί. Η κακοποίηση παρατηρείται
περισσότερο στην βρεφονηπιακή ηλικία για αυτό είναι σημαντικό να ξέρουμε πως
ουσιαστικό για την ψυχική υγεία ενός βρέφους ή ενός μικρού παιδιού είναι η στενή και η
συνεχής ζεστή σχέση με τους γονείς.
Η κακοποίηση, η παραμέληση παιδιού την οποία βιώνει ένα παιδί , εμπεριέχουν την βία, την
κακή μεταχείριση, και οι μορφές τους περιλαμβάνουν την σωματική ή σεξουαλική
κακοποίηση, την λεκτική βία, την συναισθηματική- ψυχική κακοποίηση, την παραμέληση
ασφάλειας, την στέρηση τροφής, την έκθεση σε κινδύνους, την ανεπαρκή παρουσία στο
σχολείο, τις κακές συνθήκες διαβίωσης καθώς και την κάθε είδους εκμετάλλευση.
Επειδή η παιδική κακοποίηση, αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνάς
Παπαδάκης, ευδοκιμεί στη σιωπή, στη συγκάλυψη, στην αδιαφορία, είναι υπόθεση και
ευθύνη όλων μας να κάνουμε τον κόσμο πιο ασφαλή για τα παιδιά μας. Γιατί η συνέχεια η
δική μας είναι το μέλλον των παιδιών μας . Πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά τον τρόπο που
ως κοινωνία αντιμετωπίζουμε και διαχειριζόμαστε το φαινόμενο. Να ενημερωθεί σωστά η
κοινωνία ώστε να μάθουμε στα παιδιά μας να προστατεύουν τον εαυτό τους, και να
επικοινωνήσουμε αμέσως με τους αρμόδιους φορείς εάν υποψιαστούμε ότι κάποιο παιδί
βιώνει κακοποίηση ή παραμέληση στο περιβάλλον του.

Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους παρέχει τα αναγκαία υλικά
αγαθά και διασφαλίζει τη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη
αναφέρει ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς.
Καμμιά λοιπόν ανοχή στην παιδική κακοποίηση είναι υποχρέωση μας να κρατούμε τα παιδιά
μας ασφαλή, καταλήγει η Διοίκηση του ΟΛΗ. Απαραίτητη και επιβεβλημένη αποτελεί η
συμμετοχή όλων μας σε μία κοινή προσπάθεια προστασίας των παιδιών από την κακοποίηση
και την παραμέληση, προκειμένου τα παιδιά μας να συναντήσουν την ενήλικη ζωή τους
χωρίς τραύματα και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να μεταφέρουν τον κύκλο της
βίας στις επόμενες γενιές.
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