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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ 

 
«ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΗΛΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ» 

 
Το σύνολο της κοινωνίας παρακολουθεί σοκαρισμένο τα γεγονότα που αφορούν στο 

θάνατο των τριών ανήλικων παιδιών από την Πάτρα. Από τα ΜΜΕ γινόμαστε 

μάρτυρες διαφόρων πτυχών της ζωής τους, τόσο των ίδιων των παιδιών, όσο και 

προσωπικών και ιδιωτικών τους στιγμών και δραστηριοτήτων (ζωγραφιές, 

φωτογραφίες, βίντεο), οι οποίες εκτίθενται απερίσκεπτα και αναλύονται από 

ειδικούς ψυχικής υγείας (και μη), χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ η παραμικρή επαφή του 

επαγγελματία με το παιδί. Η πάγια θέση και συνειδητή επιλογή της 

παιδοψυχιατρικής κοινότητας είναι να μην προβαίνει σε τοποθετήσεις στα ΜΜΕ, 

σεβόμενη την μέγιστη ανάγκη της προστασίας της ψυχικής και κοινωνικής υπόστασης 

των παιδιών. Στην προκειμένη περίπτωση οφείλουμε, επιπλέον, να προστατέψουμε 

τη βραχύχρονη ιστορία τους στη ζωή και να σεβαστούμε τη μνήμη τους.  

Καλούμε τόσο τους ειδικούς όσο και τους φορείς να συνταχθούν μαζί μας σε αυτή 

την προσπάθεια, να αποδοθεί ο σεβασμός στη μνήμη των τριών αδελφών από την 

Πάτρα, και να σταματήσει η έκθεση προσωπικών στιγμών ή και απεικονίσεων κατά τη 

μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων. Καλούμε, επίσης, όλους τους ειδικούς 

ψυχικής υγείας να αποφεύγουν να εκφέρουν “διαγνώσεις”, εικασίες ή “αναλύσεις”

του εσωτερικού και συναισθηματικού κόσμου των παιδιών με βάση αναπόδεικτες 

πληροφορίες που εκτίθενται και διασπείρονται από τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα. 

                                                                    Για το Δ.Σ. 
της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος - Ένωσης Ψυχιάτρων  
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