
Μια μάχη που
μπορούμε να κερδίσουμε

όλοι μαζί



WWW.ELIZA.ORG.GR



Η Ελίζα υπήρξε παιδί μιας μητέρας εθισμένης στα 

ναρκωτικά και ενός πατέρα που ανέλαβε τη φροντίδα 

της κόρης του, έως την ηλικία των 5 ετών. Ο θάνατος του 

στοργικού πατέρα, άλλαξε δραματικά τη ζωή της 5χρονης 

Ελίζας, που η ευθύνη της πέρασε στα χέρια της μητέρα 

της. Το ανυπεράσπιστο παιδί υποβάλλονταν σε ψυχική, 

σωματική και σεξουαλική κακοποίηση για έναν χρόνο, έως 

ότου έφυγε από τη ζωή, στα 6 της χρόνια, από τα χέρια της 

μητέρας της, χωρίς την έγκαιρη και σωστή παρέμβαση των 

κοινωνικών υπηρεσιών. Η τραγική κατάληξη της ζωής της  

Ελίζας στάθηκε η αφορμή για να αλλάξει ο νόμος στην 

πολιτεία της Νέας Υόρκης και έγινε η κινητήριος δύναμη 

της δημιουργίας του ΕΛΙΖΑ το 2008, από τη Μαρίνα 

Καρέλλα και τον σύζυγο της, πρίγκιπα Μιχαήλ. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΖΑΣ



Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ εργάζεται  γ ια να προλάβει,  να 

παρέμβει  πρώιμα και  να σταματήσει  το φαινόμενο της 

κακοποίησης στα παιδιά,  πριν αυτό τραυματίσει  γ ια 

πάντα την ενήλικη ζωή τους. 

Σκοπός του Σωματείου είναι η πρόληψη της σωματικής, 

σεξουαλικής και ψυχικής κακοποίησης και παραμέλησης 

των παιδιών.

ΤΟ ΕΛΙΖΑ



ΓΙΝΕ ΔΩΡΗΤΗΣ

Επειδή:

Η Αναγνώριση είναι το πρώτο βήμα παρέμβασης 
σε περιστατικά κακοποίησης και παραμέλησης. 
Η σωστή διαχείριση του φαινομένου οδηγεί στην 

αντιμετώπιση του. Για αυτό, εκπαιδεύουμε γιατρούς, 

νοσηλευτές, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, εισαγγελείς 

και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα αναγνώρισης 

κάθε μορφής κακοποίησης. 



Η Εκπαίδευση των ίδιων των παιδιών τα 
ενδυναμώνει ενάντια σε κάθε μορφή βίας. 
Για αυτό διδάσκουμε μικρά παιδιά, ηλικίας 5 έως 9 ετών 

πώς να προστατεύονται από τη σεξουαλική κακοποίηση. 

Το πρόγραμμα «Ασφαλές Άγγιγμα» εκπονείται σε δημόσια 

δημοτικά σχολεία, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, 

μέσα από την πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ).

Επειδή:



Επειδή:

Η  Ίδρυση Νοσοκομειακών Μονάδων αποκαλύπτει 
περιστατικά παιδικής κακοποίησης ή και 
παραμέλησης και τα αντιμετωπίζει. Οι Μονάδες 

ΕΛΙΖΑ που ιδρύει το Σωματείο, αποτελούν χώρους 

εξέτασης και διεπιστημονικής αντιμετώπισης βρεφών και 

παιδιών με υποψία κακοποίησης/παραμέλησης. Στόχος 

μας, η δημιουργία Μονάδων ΕΛΙΖΑ σε κάθε νοσοκομείο 

που υποδέχεται παιδιά.



Επειδή:

Η Ενημέρωση ευαισθητοποιεί, κινητοποιεί, 
αλλάζει τη νοοτροπία. Διοργανώνουμε ομιλίες 

ενημερώνοντας για το τι είναι κακοποίηση, ποιες είναι οι 

επιπτώσεις της, πώς μπορούμε να μην είμαστε κακοποιητικοί 

και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση 

του φαινομένου. Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης και 

οι ενέργειες επικοινωνίας που φτάνουν στο ευρύ κοινό, 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης μας.



ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Ετήσια υποστήριξη 20.000 ευρώ και άνω

Θα αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες προβολής του 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΙΖΑ, με το λογότυπο του και την επισήμανση 

«Χρυσός Χορηγός»

•       Στην ιστοσελίδα

•       Στο ενημερωτικό Έντυπο 

•       Στα Newsletters 

•       Στα Social Media

•       Σε αφιερώματα στον τύπο 

•       Σε ό,τι επικοινωνιακό υλικό δημιουργηθεί: TV Spot, 

Radio Spot, κ.ά.



ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Ετήσια υποστήριξη από 10.000 έως 19.000 ευρώ 

Θα αναφέρεται σε ενέργειες προβολής του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΕΛΙΖΑ, με το λογότυπο του και την επισήμανση «Μεγάλος 

Χορηγός»

•       Στην ιστοσελίδα

•       Στο ενημερωτικό Έντυπο 

•       Στα Newsletters 

•       Σε αφιερώματα στον τύπο για το Σωματείο



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Ετήσια υποστήριξη από 5.000 έως 9.000 ευρώ

Θα αναφέρεται σε ενέργειες προβολής του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΕΛΙΖΑ,  με το λογότυπο του και την επισήμανση «Υποστηρικτής»

•       Στην ιστοσελίδα

•       Στο ενημερωτικό Έντυπο 

•       Στα Newsletters



ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η συμβολή τους είναι ουσιαστική και πολύτιμη για κάθε μας 
δράση ξεχωριστά και για το σύνολο του έργου μας.

• Ιατρική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

• Ιατρικές Σχολές Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Θράκης, 

Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας, Πατρών.

• Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Β’ Πανεπιστημιακή 

Παιδιατρική Κλινική

• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, Γ’ Πανεπιστημιακή 

Παιδιατρική Κλινική

• Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου YALE & Dartmouth College

• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

• Υφυπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

• Υπουργείο Υγείας

• Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

• New York Society for the Prevention of Cruelty to Children

• National Society for the Prevention of Cruelty to Children



Στο ΕΛΙΖΑ τολμάμε να ονειρευτούμε ότι θα έρθει μία ημέρα 

που η κοινωνία μας συντεταγμένα, πολιτεία και πολίτες, θα 

στραφεί με όλες της τις δυνάμεις ενάντια στην κακοποίηση 

του παιδιού, στηρίζοντας με δομές και δράσεις την πρόληψη 

και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.
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