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Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΕΒΕΑ η εναρκτήρια εκδήλωση των δράσεων που
έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την
αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού που υπεγράφη μεταξύ της
Εκκλησίας της Ελλάδος, του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. και του ΕΒΕΑ.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το βιβλίο της γενικής γραμματέως του
ΙΔΕΜΕΔ κ. Αλεξίας Κουκκουλλή, Δικηγόρου, Διαιτητού και Εκπαιδεύτριας
Διαμεσολαβητών, με τίτλο «Η Δώρα και το δώρο της». Το βιβλίο αυτό αποτελεί την
πρώτη έκδοση του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης
Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) για τη σχολική διαμεσολάβηση και είναι η απαρχή μιας
σειράς δράσεων για την προώθηση του σκοπού αυτού.
Στην εκδήλωση εκ μέρους του Μακαριότατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου μετέφερε μήνυμα ο Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ.
Ιωάννης εξήροντας την προσπάθεια αυτή.
Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της του ΕΒΕΑ και του ΙΔΕΜΕΔ κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος ανέφερε:
“Σας καλωσορίζουμε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και βρίσκεστε σήμερα
εδώ. Στόχος της αποψινής εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει μια νέα, φιλόδοξη σειρά
δράσεων που ξεκινά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., σε
συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος. Πρόκειται για δράσεις που έχουν στόχο
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού, μέσα από την
αξιοποίηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.
Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. ιδρύθηκε με σκοπό να προάγει τους θεσμούς της Διαιτησίας
και της Διαμεσολάβησης. Μέσω της άρτιας πληροφόρησης των πολιτών, των
επιχειρήσεων, των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, φιλοδοξεί να συμβάλει στην
αποδοχή και στην υιοθέτηση αυτών των μεθόδων, ως παραγωγικών τρόπων για
ταχύτερη, ποιοτική και αξιόπιστη επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Απώτερος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να προσδώσει υπεραξία
στις εμπορικές συναλλαγές, να συμβάλει στην απομάκρυνση υφιστάμενων εμποδίων
και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα.
Ωστόσο, ούτε η ανάγκη, ούτε οι δυνατότητες του θεσμού της διαμεσολάβησης
εξαντλούνται στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης. Υπάρχουν, αντίθετα,
μεγάλα περιθώρια δράσης, με σκοπό την αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών
προβλημάτων.
Ένα από αυτά, είναι το θέμα της ενδοσχολικής βίας, που δυστυχώς λαμβάνει
όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος περνά σε μεγάλο
βαθμό μέσα από την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την ουσιαστική
ενδυνάμωση των μελών της σχολικής κοινότητας.
Θέλοντας να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προχωρήσαμε στη
συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος και στο σχεδιασμό μιας ειδικής σειράς
δράσεων. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά που
αποτελούν τα θύματα της σχολικής βίας και να αποτρέψουμε, αντίστοιχα, τα παιδιά
που αποτελούν τους θύτες ή τους παρατηρητές του σχολικού εκφοβισμού. Μέσα από
στοχευμένες δράσεις και προγράμματα, θέλουμε να καταστήσουμε τα ίδια τα παιδιά,
αλλά και τους δασκάλους και τις οικογένειες ικανούς να ανιχνεύουν, να
προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά σχολικής βίας.
Το συντονισμό αυτού του εγχειρήματος έχει αναλάβει η Γενική Γραμματέας
του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., η κ. Αλεξία Κουκκουλή. Η οποία, εκτός από έμπειρη δικηγόρος και
διαιτητής, είναι και ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Δεν διαθέτει μόνο τη γνώση, αλλά
και την όρεξη, τον ενθουσιασμό, την αφοσίωση και τη δημιουργικότητα που απαιτεί
η επαφή με τα παιδιά και τους νέους. Απόδειξη είναι βεβαίως και το εξαιρετικό
παιδικό βιβλίο που συνέγραψε και που παρουσιάζουμε σήμερα. Η «Δώρα και το
Δώρο της» ξεκινούν το ταξίδι τους από εδώ, με σκοπό να φθάσουν σε όσο το δυνατόν
περισσότερα παιδιά. Να κινήσουν το ενδιαφέρον τους, να τα βοηθήσουν να
προστατέψουν τον εαυτό τους, τους φίλους τους, το σχολείο τους.
Εμείς, θα συνεχίσουμε με υπερηφάνεια τη συνεργασία μας με την Εκκλησία
της Ελλάδος, με σκοπό να φέρουμε τη νέα γενιά, τους πολίτες, τους εργαζόμενους και
τους επιχειρηματίες του αύριο, σε επαφή με τις εναλλακτικές επίλυσης των διαφορών
τους. Πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο προσδίδουμε αξία στην ενήλικη ζωή τους,
ότι συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας”.
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