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 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Με τον όρο "κακοποίηση - παραμέληση παιδιών" περιγράφεται ένα φαινόμενο 
σύμφωνα με το οποίο ένας ή περισσότεροι ενήλικες που έχουν την ευθύνη της φροντίδας 
ενός παιδιού, προκαλούν ή επιτρέπουν να προκληθούν στο παιδί σωματικές κακώσεις, ή 
συνθήκες στέρησης σε τέτοιο βαθμό, ώστε συχνά να επιφέρουν σοβαρές διαταραχές 
σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής ή κοινωνικής μορφής, ακόμα και το θάνατο. 

Επισημαίνεται, ότι άτομα με σχέση φροντίδας ως προς το παιδί, μπορεί -εκτός των 
γονέων- να είναι άλλοι συγγενείς, όπως και το προσωπικό ιδρυμάτων, δάσκαλοι, 
βρεφοκόμοι και άλλοι. 

Α. Σωματική κακοποίηση 

Η σωματική κακοποίηση περιλαμβάνει κάθε είδους τραυματισμούς ή κακώσεις, 
διαφορετικής σοβαρότητας και συχνά διαφορετικών ηλικιών, που δεν οφείλονται σε 
ατυχήματα. Η κάκωση μπορεί να είναι μία ή πολλές, παρατηρούνται δε συχνότερα στο 
κεφάλι και στα άκρα του παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα μέρη του σώματος. Οι 
επαγγελματίες υγείας οφείλουν, ακόμα και με την παραμικρή υποψία, να εξετάζουν με 
προσοχή όλο το σώμα του παιδιού. 

Β. Ψυχολογική κακοποίηση 

Η ψυχολογική κακοποίηση ενός παιδιού μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις και 
συμπεριφορές οι οποίες εμπεριέχουν απόρριψη, εκφοβισμό, απομόνωση, εκμετάλλευση, 
υποτίμηση, συναισθηματική απροσφορότητα όπως και κοινωνικά αποκλίνουσες πράξεις. 

Γ. Παραμέληση 

Ως παραμέληση θεωρείται το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο η διατροφή, η ιατρική 
φροντίδα, η ένδυση, η στέγαση, η σχολική φοίτηση ή η παρακολούθηση που παρέχεται 
στο παιδί είναι έντονα ανεπαρκής ή ακατάλληλη, σε βαθμό τέτοιο ώστε να παραβλέπεται ή 
να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία και η ανάπτυξή του. Ένα παιδί είναι παραμελημένο 
εάν αφεθεί χωρίς φροντίδα για μακρά χρονικά διαστήματα ή εάν εγκαταληφθεί. 

Στα πλαίσια της παραμέλησης εντάσσεται και η ανεπάρκεια της αύξησης ή δυστροφία 
μη οργανικής αιτιολογίας. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, αναφέρεται ως 
ξεχωριστή κατηγορία. 

Δ. Ανεπάρκεια αύξησης/δυστροφία μη-οργανικής αιτιολογίας 

Με τον όρο "σύνδρομο δυστροφίας μη-οργανικής αιτιολογίας" περιγράφεται η 
νοσολογική οντότητα σύμφωνα με την οποία το βάρος σώματος ενός παιδιού βρίσκεται 
κάτω από τα φυσιολογικά για την ηλικία του όρια, δηλαδή σε τιμές κάτω από την 3η 
εκατοστιαία θέση, χωρίς να υπάρχει κάποια οργανική νόσος ή κληρονομική επιβάρυνση. 

 

 



Ε. Σύνδρομο Μυγχάουζεν δι' αντιπροσώπου 

Το σύνδρομο περιγράφει περιπτώσεις γονέων - στην πλειοψηφία μητέρων - που 
κατασκευάζουν ψευδώς ένα ιατρικό πρόβλημα στο παιδί τους προκαλώντας ιατρικά 
συμπτώματα όπως καρδιοαναπνευστική ανακοπή, άπνοια, αιματέμεση, διάρροια, 
υπερνατριαιμία, σπασμούς, εμέτους ή/και προκαλούν αλλοίωση των εργαστηριακών 
ευρημάτων (π.χ. αίματος, ούρων). Με τις ενέργειές τους αυτές, απομιμούνται ή 
προκαλούν μια γνωστή διαταραχή ή δημιουργούν ένα σοβαρό διαγνωστικό πρόβλημα για 
τους γιατρούς. 

Ζ. Μη τυχαία δηλητηρίαση 

Η μη τυχαία δηλητηρίαση ή "χημική κακοποίηση" περιγράφει την ηθελημένη χορήγηση 
τοξικής ουσίας σε ένα παιδί, συνήθως μικρής ηλικίας, με στόχο την πρόκληση βλάβης 
ή/και θανάτου. Ορισμένες μορφές της έχουν επαλληλία με το "Σύνδρομο Μυγχάουζεν δι' 
αντιπροσώπου". 

Η. Σύνδρομο του αμέτοχου θεατή 

Ως "σύνδρομο του αμέτοχου θεατή" ορίζεται η έκθεση του παιδιού για μακρύ χρονικό 
διάστημα σε διάφορες μορφές ενδοοικογενειακής βίας χωρίς το ίδιο να υφίσταται 
σωματικές κακώσεις. Η βία μεταξύ των συζύγων (1:4 ζευγάρια στη Μ. Βρετανία) είναι η 
χαρακτηριστικότερη μορφή ενώ άλλες μορφές είναι η κακοποίηση -σωματική, σεξουαλική- 
άλλου αδελφού μέσα στην οικογένεια ή η βία εναντίον του παππού ή της γιαγιάς. Η 
λεκτική βία (βρισιές, απειλές) είναι από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του συνδρόμου 
του αμέτοχου θεατή. 

Θ. Σεξουαλική παραβίαση - Αιμομιξία 

Σεξουαλική παραβίαση θεωρείται η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και εφήβων σε 
πράξεις με σεξουαλικό περιεχόμενο υποκινούμενες από ενήλικα, συνήθως, που έχει σχέση 
φροντίδας ή οικειότητας με το παιδί, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση 
ή/και ικανοποίηση του ενήλικα. Χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι η ανηλικιότητα του 
παιδιού, η σχέση εξάρτησης ή εμπιστοσύνης μεταξύ δράστη και θύματος, η έλλειψη 
συνειδητής κατανόησης της έννοιας και του περιεχομένου της πράξης αυτής, άρα και η 
έλλειψη συνειδητής συναίνεσης του παιδιού. Οι πράξεις αυτές παραβιάζουν όχι μόνο τον 
αιμομικτικό φραγμό, αλλά και τις γενικότερες αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά με τις 
οικογενειακές σχέσεις και τα όρια των οικογενειακών ρόλων. 

Η σεξουαλική παραβίαση εμπεριέχει διάφορες μορφές με ή χωρίς επαφή, από την 
έκθεση σε επίδειξη, τις θωπείες και τις ασελγείς πράξεις μέχρι το βιασμό και την αιμομιξία. 
Η παιδική πορνογραφία και η πορνεία δεν είναι παρά οι εμπορευματικές πλευρές αυτού 
του ζητήματος, οι οποίες αναφέρονται με τον όρο "σεξουαλική εκμετάλλευση". 

Ι. Παιδική εργασία 

Η διεύρυνση του ορισμού της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών κάτω από 
την επήρεια της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, ενέταξε και την 
παιδική εργασία ως μία μορφή παραμέλησης, κακομεταχείρισης αλλά και οικονομικής και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ως παιδική εργασιακή εκμετάλλευση δεν πρέπει να θεωρείται 
η ολιγόωρη ημερήσια ή εβδομαδιαία εργασία ενός παιδιού άνω των 15 ετών, η οποία δεν 
αναστέλλει ή επηρεάζει τα δικαιώματά του για σχολική φοίτηση, ψυχαγωγία και 
ανάπαυση. 



Κ. Τελετουργική και σατανιστική κακοποίηση 

Ως τελετουργική κακοποίηση ορίζεται η συστηματική σεξουαλική, σωματική και 
ψυχολογική κακοποίηση παιδιών από ενήλικες ως μέρος μιας κλειστής αιρετικής ομάδας ή 
ομάδας σατανιστικής λατρείας. Η τελετουργική κακοποίηση δεν είναι απαραίτητα και 
σατανιστική. Περιπτώσεις τελετουργικής κακοποίησης αφορούν έναν μεγάλο αριθμό 
παιδιών και δραστών οι οποίοι, συνήθως, είναι γυναίκες. 

Λ. Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών από το σύστημα και τους θεσμούς 

Πρόκειται για κατάσταση η οποία οδηγεί στην πρόκληση σωματικών, ψυχολογικών και 
νοητικών βλαβών σε παιδιά και εφήβους, που θα ήταν δυνατόν να προληφθούν. Οι 
βλάβες αυτές προκαλούνται στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων που έχουν ως στόχο 
τη φροντίδα και την προστασία τους. Η ανάπτυξη, η ασφάλεια και το γενικότερο 
συμφέρον των παιδιών υπονομεύονται από τις πράξεις ή τις παραλήψεις ατόμων ή από 
την έλλειψη ή/και την επικινδυνότητα κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών ή πρακτικών, 
στα πλαίσια συστημάτων ή θεσμών. 

Μια ή περισσότερες μορφές κακοποίησης - παραμέλησης, αν και διαφορετικές, μπορεί 
να συνυπάρχουν στην ίδια οικογένεια. 

 

V ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν απλές ενδείξεις ενώ η 
πληρέστερη αξιολόγηση γονέων και οικογένειας θα μας οδηγήσει σε μια πιο 
ολοκληρωμένη άποψη. 

 1. Σωματική κακοποίηση 

  α. Ευρήματα από την κλινική εξέταση 

 • Μελανιές ή σημάδια από χτύπημα 
 • Διαστρέμματα, εξαρθρώσεις, δαγκώματα, κοψίματα 
 • Κατάγματα στο κεφάλι και στα άκρα, ιδιαίτερα σε βρέφη 
 • Πληγές ή εκδορές 
 • Δηλητηρίαση 
 • Κακώσεις από τράνταγμα σε βρέφη, π.χ. αιμορραγία αμφιβληστροειδούς 
 • Υποσκληρίδειο αιμάτωμα 
 • Εσωτερικές κακώσεις 
 • Κάψιμο από τσιγάρο ή άλλα εγκαύματα 

  β. Άλλα διαγνωστικά χαρακτηριστικά 

 • Καθυστέρηση στην αναζήτηση βοήθειας. 
 • Ιστορικό με ασάφειες, που δεν ταιριάζουν με την κλινική εικόνα ούτε με την 

εξελικτική φάση του παιδιού (π.χ. ένα βρέφος 2-3 μηνών δεν πέφτει μόνο του 
από το κρεβάτι). 

 • Βλάβες, συχνά πολλαπλές και πολύμορφες (π.χ. κάταγμα και εκχυμώσεις). 
 • Βλάβες, συχνά διαφορετικής ηλικίας (επανειλημμένα επεισόδια βίας). 



 • Βλάβες χαρακτηριστικές κακοποίησης (π.χ. ρήξη χαλινού άνω χείλους, έγκαυμα 
σε πέλμα βρέφους). 

 • Ο τρόπος που οι γονείς μιλούν στο ή για το παιδί τους δείχνει απόρριψη: 
"δύσκολο", "χαζό", "γκρινιάρικο" "αρρωστιάρικο" ή δεν αναφέρονται ονομαστικά 
σε αυτό το παιδί, σε αντίθεση με τα άλλα τους παιδιά. 

 • Οι βλάβες υποχωρούν μόλις εισαχθεί το παιδί στο νοσοκομείο. 
 • Απότομη και σταθερή αύξηση βάρους δυστροφικών παιδιών μετά την εισαγωγή 

τους στο νοσοκομείο. 
 • Το παιδί αναφέρει κάκωση από τους γονείς του ή δίνει αταίριαστη εξήγηση για 

κάποια κάκωση. 
 • Το παιδί δεν αντιδρά στον αποχωρισμό από τους γονείς, φαίνεται να προτιμάει το 

νοσοκομείο από το σπίτι, ακολουθεί εύκολα τους επαγγελματίες. 

 2. Παραμέληση 

  - Συστηματική κακή σίτιση. 
  - Δυστροφία μη-οργανικής αιτιολογίας. 
  - Κακή υγιεινή. 
  - Ακατάλληλη ένδυση (π.χ. καλοκαιρινά ρούχα στα μέσα του χειμώνα). 
  - Εγκατάλειψη. 
  - Στέρηση τροφής. 
  - Ασταθής σχολική φοίτηση ή εγκατάλειψη του σχολείου. 
  - Παράταση της παραμονής στο σχολείο χωρίς συγκεκριμένο λόγο. 
  - Συνεχής κόπωση, απάθεια, ή ύπνος μέσα στην τάξη. 
  - Το παιδί αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανείς για να το φροντίζει. 
  - Χρήση οινοπνευματωδών ή τοξικών ουσιών από το παιδί. 

 3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΥ Η 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

  - Δυσκολία να επενδύει στις σχέσεις με τους ενήλικες. 
  - Ανησυχία όταν άλλα παιδιά κλαίνε (υπερευαισθησία). 
  - Φόβος προς τους γονείς του. 
  - Φόβος να επιστρέψει στο σπίτι του. 
  - Προσκόλληση σε άγνωστα άτομα. 
  - "Παγωμένο" βλέμμα. 
  - Εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
  - Παιδί υπερβολικά υπάκουο, παθητικό, αποσυρμένο. 
  - Έκδηλο άγχος. 
  - Παιδί που παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στις συναναστροφές με συνομήλικους ή 

ενήλικες. 
  - Καθυστερημένη ή διαταραγμένη ομιλία. 
  - Παλινδρομημένη συμπεριφορά (ενούρηση, εγκόπριση, κ.λπ.). 

 

 

 



 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχουν αποδείξει ότι η σωματική κακοποίηση και 
παραμέληση όλων των μορφών επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική, νοητική και 
συναισθηματική ανάπτυξη και κοινωνική προσαρμογή, ενώ μπορεί να επιφέρει θάνατο και 
μόνιμη αναπηρία . Σε μελέτη του ΙΥΠ (Αγάθωνος, 1995) σε κλινικό δείγμα 197 σωματικά 
κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών, η θνητότητα ήταν 6% στον πληθυσμό των 
σωματικά κακοποιημένων παιδιών και 17% στην ομάδα των παιδιών με σοβαρές κακώσεις. 
Η ίδια μελέτη αναφέρει ότι 33% των σωματικά κακοποιημένων παιδιών υπέστη προσωρινή 
αναπηρία (π.χ. κάταγμα άκρου), ενώ 9 παιδιά (8%) υπέστησαν μόνιμη αναπηρία (π.χ. 
κώφωση, τραυματικό καταρράκτη, παραπληγία, παραμόρφωση προσώπου, νοητική 
υστέρηση μετά από σοβαρή κάκωση κρανίου). 

Στη συναισθηματική σφαίρα και στη συμπεριφορά, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι 
επιπτώσεις της σωματικής κακοποίησης και παραμέλησης συνδέονται με κατάθλιψη, 
χαμηλή εκτίμηση εαυτού, δυσκολία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, επιθετικότητα και 
αποκλίνουσα συμπεριφορά, μετέπειτα παραβατικότητα. Επίσης, περιγράφονται σοβαρά 
μαθησιακά προβλήματα, διαλείπουσα σχολική φοίτηση και εγκατάλειψη της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. 

Προοπτική μελέτη του ΙΥΠ (Αγάθωνος, 1995) εκτίμησε 89 σωματικά κακοποιημένα - 
παραμελημένα παιδιά 2-12 χρόνια μετά την αρχική αναγνώριση του προβλήματος. Ένας 
ικανός αριθμός παιδιών παρουσίαζε προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας: 22% 
μέτρια ως σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, 27% μέτρια ως σοβαρή νοητική υστέρηση, 
45% μέτρια ως σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών δεν 
παρακολουθούσε την κανονική εκπαίδευση: 20% φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο ή τάξη ενώ 
17% είχαν διακόψει το σχολείο. Σε μέση ηλικία 11 ετών, 12% ήταν ήδη εμπλεγμένα σε 
κλοπές, βανδαλισμούς και πορνεία ενώ 20% είχαν εκδηλώσει βία εναντίον ενηλίκων εκτός 
οικογένειας και 10% εναντίον των γονέων τους. Τέλος, 15% των παιδιών και των δύο 
φύλων είχαν τουλάχιστον μία εμπειρία σεξουαλικής παραβίασης παρά τη θέλησή τους από 
άτομο τουλάχιστον 5 χρόνια μεγαλύτερο, μέσα ή έξω από την οικογένεια. 

Η αναφορά των ευρημάτων αυτών στοχεύει στο να επισημάνει την ανάγκη για 
εξειδικευμένες θεραπευτικές και προληπτικές παρεμβάσεις σε οικογένειες και παιδιά, που 
διαφέρουν κατά πολύ από την κλασική αντιμετώπιση των οικογενειών με κοινωνικά 
προβλήματα. Ο χαρακτηρισμός του προβλήματος ως "κοινωνικό" στερεί τις εμπλεκόμενες 
οικογένειες και παιδιά-θύματα από μια ολιστική προσέγγιση κατανόησης του ειδικού αυτού 
φαινομένου και κατ' επέκταση, από την πλέον ενδεικνυόμενη θεραπεία και υπηρεσίες. 
Συγχρόνως, καθησυχάζει πολιτεία και επαγγελματίες εφόσον η προσφορά επιδομάτων και 
θέσεων σε ιδρύματα θεωρείται ως η δόκιμη αντιμετώπιση της φτώχειας ή/και της γονεϊκής 
ακαταλληλότητας ή ανημποριάς. 

Η σύνδεση της κακοποίησης και παραμέλησης με τη νεανική παραβατικότητα και με τη 
συνέχιση του κύκλου θύτης-θύμα, κινητοποίησε σε πολλές χώρες μια σειρά αναδρομικών 
και προοπτικών ερευνών οι οποίες συμβάλουν σε βελτιώσεις προγραμμάτων τόσο για τις 
οικογένειες που εμπλέκονται σε κακομεταχείριση των παιδιών τους όσο και στο 
σωφρονιστικό σύστημα για νέους παραβάτες (Βrowne, 1993). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτών των μελετών: 
- 97% από τους άρρενες ανήλικους επαναλαμβανόμενων παραβάσεων είχαν ιστορικό 
σοβαρής σωματικής τιμωρίας και κακοποίησης στην οικογένεια. 

- 50% των οικογενειών που καταγγέλθηκαν για κακοποίηση ή/και παραμέληση ενός 
παιδιού τους είχαν τουλάχιστον ένα παιδί που στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο 
δικαστήριο ανηλίκων για παραβατική συμπεριφορά. 

- Ανήλικοι παραβάτες με εμπειρίες κακοποίησης είχαν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες 
να εμπλακούν σε σοβαρές επιθέσεις εναντίον τρίτων, από εκείνους χωρίς εμπειρίες. 



- 24 φορές συχνότερα διέπρατταν εμπρησμούς. 
- 58 φορές συχνότερα διέπρατταν βιασμούς. 
- 2 φορές συχνότερα διέπρατταν επιθέσεις. 
Ανάλογο ερευνητικό ενδιαφέρον υπάρχει για τον κίνδυνο συνέχισης της βίας μεταξύ 

των γενεών. Έρευνα στη Μ. Βρεττανία (Browne και Saqi, 1989) σε 14.500 οικογένειες 
έδειξε ότι: 

- Αν κάποιος κακοποιήθηκε στην παιδική του ηλικία, οι πιθανότητες να κακοποιήσει το 
δικό του παιδί είναι 1 στις 14. 

- Αν δεν υπάρχει ιστορικό κακοποίησης, οι πιθανότητες είναι 1 στις 400. 
Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν το συνεχιζόμενο κύκλο της κακοποίησης από 

γενεά σε γενεά. Πέρα όμως από την αρνητική τους έννοια, μας οδηγούν και σε αρκετά 
αισιόδοξες σκέψεις και δράσεις τόσο σε επίπεδο κλινικής δουλειάς όσο και σε επίπεδο 
κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή, εφόσον οι πιθανότητες να περάσει η κακοποίηση στην 
επόμενη γενεά είναι 1 στις 14, τότε σε 13 στις 14 περιπτώσεις, δεν συνεχίζεται. Άρα, αν 
αναζητήσουμε τους προστατευτικούς παράγοντες που επιδρούν θετικά αναστέλλοντας την 
προδιάθεση, η προώθηση προληπτικών ενεργειών θα μπορέσει να την ανακόψει και στο 
ποσοστό της 1 στις 14 πιθανότητες. 

Προστατευτικοί παράγοντες που αναφέρονται είναι η ανάπτυξη σταθερής, 
υποστηρικτικής σχέσης με συνομήλικους και ενήλικες που δεν έχουν σχέση με κακοποίηση 
και η συναλλαγή με δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης. Συγχρόνως, η εφαρμογή της 
δευτερογενούς πρόληψης, μέσω της εντόπισης των νέων γονέων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου και προδιάθεση για κακοποίηση και 
παραμέληση των παιδιών τους και η έγκαιρη στήριξή τους, θα συμβάλλει σημαντικά στην 
πρόληψη της συνέχισης του φαινομένου στην επόμενη γενεά. 

 Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

Η εκτίμηση της πραγματικής συχνότητας στο γενικό πληθυσμό των παιδιών 0-18 ετών 
δεν είναι εύκολα εφικτή για πολλούς λόγους. Αυτοί είναι: α) Η έλλειψη ενός διεθνούς 
λειτουργικού ορισμού που να επιτρέπει μεταξύ των χωρών συγκρίσεις, β) η έλλειψη 
εθνικού συστήματος αναφοράς σε πολλές χώρες, γ) η αποτυχία της διάγνωσης των 
κακώσεων που προκαλούνται από κακοποίηση, δ) η αποτυχία αναφοράς της περίπτωσης 
σε κατάλληλη υπηρεσία, ε) η αποτυχία του συστήματος να καταγράψει την περίπτωση ως 
"κακοποίηση", προτιμώντας ηπιότερες διαγνώσεις όπως "κοινωνικό πρόβλημα", 
"διαλυμένη οικογένεια" κ.ά., αποφεύγοντας έτσι την πιθανή εμπλοκή με ανακρίσεις και 
νομικές παρεμβάσεις, ή ακόμα και τις αντιστάσεις της οικογένειας και της κοινότητας. 

Παρ' όλα αυτά, εκτιμήσεις της συχνότητας υπάρχουν σε χώρες με υποχρεωτικό 
σύστημα αναφοράς όπως και σε ειδικούς πληθυσμούς παιδιών. 

Στη Μ. Βρεττανία, η συχνότητα κατ' έτος έχει εκτιμηθεί ως 1-2% των παιδιών του 
γενικού πληθυσμού κάτω των 5 ετών (Browne, 1993α), ενώ στις ΗΠΑ αναφέρεται το ίδιο 
ποσοστό κατ' έτος για τις ηλικίες 0-18 ετών εκ των οποίων 2.500-5.000 παιδιά πεθαίνουν 
(Krugman, 1992). Οι μελέτες σε ειδικούς πληθυσμούς παιδιών αναφέρονται σε: 

- 10% απ' όλα τα ατυχήματα σε παιδιά < 3 ετών, εκτός από τα τροχαία. 
- 10% των παιδιών < 5 ετών που εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων για 
κάποιο τραυματισμό. 

- 25% απ' όλα τα κατάγματα σε παιδιά < 3 ετών. 
- 3-5% των βαριά κακοποιημένων παιδιών πεθαίνουν ή μένουν με μόνιμες σοβαρές 
αναπηρίες. 



Στην Ελλάδα, η εκτίμηση της συχνότητας της κακοποίησης και παραμέλησης των 
παιδιών στο γενικό πληθυσμό μπορεί να προσεγγισθεί με βάση τη συχνότητα του 1-2% 
και προβολή στον ετήσιο αριθμό γεννήσεων των 100.000 περίπου παιδιών. Έτσι, 
αναμένουμε 1.000-2.000 νέες περιπτώσεις κατ' έτος, για κάθε έτος ηλικίας, με 
μεγαλύτερη συχνότητα στις μικρές ηλικίες. Εφόσον διεθνώς εκτιμάται ότι 2 στα 3 
σωματικά κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά είναι 0-5 ετών, αναμένουμε ότι στην 
Ελλάδα 5.000 ως 10.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας υφίστανται κακοποίηση ή/και 
παραμέληση από το οικογενειακό τους περιβάλλον ή τα υποκατάστατά του, κάθε χρόνο. 
Οι εκτιμήσεις αυτές αναφέρονται σε αναμενόμενη και όχι δήλη συχνότητα, εφόσον ο 
μεγαλύτερος αριθμός είναι σκοτεινός. 

Επί μέρους μελέτες στην Ελλάδα αναφέρονται σε ενδεικτικές συχνότητες. Στον 
πληθυσμό των νοσηλευθέντων παιδιών στο Νοσ. Παίδων "Αγία Σοφία" τη χρονική περίοδο 
1984-1992, το ποσοστό των παιδιών που διαγνώσθηκαν και καταγράφηκαν ως 
κακοποιημένα ήταν κατά μέσο όρο 0.62‰ (Αγάθωνος, 1995). Η χαμηλή αυτή εκτίμηση 
οφείλεται στην απουσία συστήματος υποχρεωτικής αναφοράς, στην έλλειψη ποιοτικών 
δομών για άμεση προστασία και θεραπευτική παρέμβαση και στην απροθυμία του ιατρικού 
προσωπικού να εμπλακεί με περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Έτσι, καταγράφονται ως 
"κακοποίηση" μόνο οι σοβαρές περιπτώσεις. 

Μελέτη στον πληθυσμό παιδιών 0-15 ετών που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία του 
Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" σε μέρα εφημερίας, απεκάλυψε ότι σε 5% των παιδιών 
υπήρχε βέβαιη ευθύνη των γονέων για το ιατρικό πρόβλημα του παιδιού είτε με πράξεις 
ενέργειας είτε με πράξεις παράλειψης, σε άλλο 11% δε, υπήρξε ουσιαστική συμβολή 
(Πάλλης και συν, 1981). Η συχνότητα αυτή δεν αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις βίας 
εναντίον των παιδιών αλλά κυρίως σε παραμέληση φροντίδας προβλημάτων υγείας των 
παιδιών που είχε ως συνέπεια επιδείνωση του σωματικού προβλήματος και προσωρινές ή 
μόνιμες βλάβες. 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Η διαγνωστική εκτίμηση αρχίζει από την ημέρα που αποκαλύπτεται η σωματική 
κακοποίηση του παιδιού και  γίνεται γνωστή στους ειδικούς (Σχολείο, Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας, Κοινωνική Υπηρεσία, Νοσοκομείο, Δικαστήριο, Αστυνομία). 

Είναι σημαντικό να ολοκληρώνεται η φάση αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι 
ώστε να αξιολογούνται οι προτεραιότητες και οι τρόποι της θεραπευτικής προσέγγισης και 
της προστασίας του παιδιού, αν το επιβάλλουν οι συνθήκες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σωστή και αντικειμενική διαγνωστική εκτίμηση 
παιδιού και οικογένειας είναι η στάση των επαγγελματιών. Είναι εύκολο να ταυτισθούν με 
το παιδί-θύμα και να αισθανθούν ή και να φερθούν επιθετικά στους γονείς. Το αποτέλεσμα 
τότε θα είναι να απειληθούν οι γονείς, να μη θελήσουν να συνεργασθούν και να 
αναγκασθεί ο επαγγελματίας είτε να εγκαταλείψει την περίπτωση ως "μη συνεργάσιμη", 
είτε να χρησιμοποιήσει μηχανισμούς της δικαιοσύνης για να βοηθηθεί ο ίδιος και όχι ως 
μέρος μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης στην οικογένεια, όταν χρειάζεται. 
Θα πρέπει να τονισθεί, ότι αρκετοί γονείς -"υπαίτιοι" υπήρξαν παιδιά-θύματα. 

Η εντόπιση του "υπαίτιου" δεν ενδιαφέρει κατά την αρχική διαγνωστική φάση. Αρκεί η 
διαπίστωση ότι όλα αυτά έχουν συμβεί στο παιδί μέσα στην οικογένειά του, άρα, θα πρέπει 
να αντιμετωπισθεί μια οικογένεια σε κρίση, χρόνια ή/και οξεία. 



Δεν χρειάζεται να αποσιωπηθεί από τους γονείς αυτό που πραγματικά είναι ορατό, 
δηλαδή ένα παιδί με κακώσεις, ή με άλλα ευρήματα που συνηγορούν υπέρ της διάγνωσης 
της παραμέλησης. Οι ανησυχίες του επαγγελματία πρέπει να συζητηθούν με τους γονείς 
με τρόπο ευαίσθητο και διακριτικό, αναγνωρίζοντας και συζητώντας τις δικές τους ανάγκες 
και τα δικά τους συναισθήματα λύπης και απόγνωσης. Συγχρόνως, οι γονείς πρέπει να 
καθησυχασθούν ότι είναι δυνατόν να βοηθηθούν, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν ότι η 
κακοποίηση / παραμέληση του παιδιού τους σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα 
μόνοι τους, τουλάχιστον κατά τον παρόντα χρόνο. 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η συνεργασία με τους γονείς -παρ' όλες τις 
προσπάθειες των επαγγελματιών- είναι αδύνατη, τουλάχιστον στο στάδιο της οξείας 
οικογενειακής κρίσης, ενώ συγχρόνως διαφαίνεται η ανάγκη για άμεση προστασία του 
παιδιού. Τότε, είναι απαραίτητο να προσφύγουν οι επαγγελματίες σε άμεσες ενέργειες που 
απαιτούνται για την προστασία του παιδιού, με βάση την ελληνική νομοθεσία. Τέτοιες 
ενέργειες μπορεί να είναι εισαγγελική εντολή για άμεση υποχρεωτική νοσηλεία του 
παιδιού στο νοσοκομείο ή εισαγωγή του σε ίδρυμα κλειστής περίθαλψης έως ότου οι 
φορείς παιδικής προστασίας επιτύχουν, έστω και στοιχειώδη συνεργασία με τους γονείς 
και την ευρύτερη οικογένεια, όταν υπάρχει. 

Συμπερασματικά, η άμεση προστασία του παιδιού σε περιπτώσεις που κινδυνεύει, 
πρέπει να θεωρηθεί ως βασική προϋπόθεση της διαγνωστικής εκτίμησης παιδιού και 
οικογένειας. 

Μια ολοκληρωμένη διαγνωστική εκτίμηση περιλαμβάνει: 
Α. Κοινωνική αξιολόγηση της οικογένειας με έμφαση στην κατανόηση της 

οικογενειακής λειτουργίας, των ιδιαίτερων αναγκών των μελών της και τη διερεύνηση 
ύπαρξης υποστηρικτικών συστημάτων για την οικογένεια. 

Β. Παιδιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση του κακοποιημένου παιδιού Επίσης, 
εξέταση όλων των αδελφών του κατά το χρόνο εξέτασης του κακοποιημένου παιδιού. 

Γ. Κλινική ψυχολογική εκτίμηση του παιδιού και της οικογένειας. 
Δ. Ψυχιατρική εκτίμηση των γονέων (εφόσον χρειάζεται). 
Η στάση των επαγγελματιών κατά τη διαγνωστική φάση θα είναι πολύ υποβοηθητική 

αν: 
1. Ακούσουν με προσοχή το παιδί και το καθησυχάσουν, διαβεβαιώνοντάς το ότι θα 

προσπαθήσουν να το βοηθήσουν. 
2. Απενοχοποιήσουν και πιστέψουν το παιδί. Σπάνια τα παιδιά λένε ψέματα για τη δική 

τους κακομεταχείριση. 
3. Εξηγήσουν στο παιδί τον τρόπο που θα ενεργήσουν, ώστε να αισθανθεί σιγουριά. 
4. Κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ένα σωματικά κακοποιημένο παιδί δεν 

θέλει να εγκαταλείψει την αγκαλιά του γονέα-υπαίτιου για την κακοποίηση (συναισθήματα 
ανασφάλειας για το μέλλον του, ενοχής για πιθανή τιμωρία του γονέα του κλπ.). 

5. Ο ρόλος των επαγγελματιών δεν πρέπει να είναι ανακριτικός. Η συλλογή πολλών 
λεπτομερειών στη φάση αυτή δεν βοηθάει. 

Η χρησιμοποίηση της Κλίμακας Αγάθωνος (1995) για την πρόβλεψη της σωματικής 
κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών, θα βοηθήσει στη λήψη του ιστορικού και στην 
εκτίμηση της παρούσας κατάστασης, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη διαγνωστική 
εκτίμηση και πρόβλεψη της επικινδυνότητας και ανάγκης της οικογένειας για πρόσθετη 
βοήθεια. 



Για μία ολοκληρωμένη διαγνωστική εκτίμηση είναι σημαντική η ύπαρξη 
διεπιστημονικής ομάδας. Ωστόσο, επαγγελματίες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
κλινικούς ψυχολόγους ή ψυχιάτρους δεν πρέπει να αποθαρρύνονται και να μην 
προχωρούν στη διάγνωση και αντιμετώπιση του προβλήματος. Η συνεργασία κοινωνικών 
λειτουργών και παιδιάτρων κράτησε επί χρόνια το θέμα σε επικαιρότητα, πριν προστεθούν 
οι άλλες επιμέρους ειδικότητες. Ο "μόνος" επαγγελματίας είναι θεμιτό να αναζητήσει τη 
συνεργασία άλλων ειδικών και φορέων που ασχολούνται με την οικογένεια και το παιδί, 
για την υποστήριξή του και για την πληρέστερη διαχείριση της περίπτωσης. 

 ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΜΗ-ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Η δυστροφία μη-οργανικής αιτιολογίας, ή αλλιώς, "σωματική καθυστέρηση", ή 
"ανεπάρκεια αύξησης", είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
παιδίατρος στην καθημερινή άσκηση της παιδιατρικής σε όλα τα επίπεδα ιατρικής 
φροντίδας και περίθαλψης. 

Το σύνδρομο αυτό ανήκει στις σοβαρές παθήσεις της παιδικής ηλικίας γιατί, εκτός από 
την καθυστέρηση της ανάπτυξης, μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα στην ψυχική 
υγεία, τη νοημοσύνη και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών. 

Σύμφωνα με τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών, το 
σύνδρομο φαίνεται να έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον ανατροφής του παιδιού, 
ιδιαίτερα με την ποιότητα των σχέσεων αλληλεπίδρασης παιδιού-μητέρας (ή 
υποκατάστατου). Υποστηρίζεται δηλαδή, ότι παιδιά που μεγαλώνουν κάτω από δυσμενείς 
συναισθηματικές ή/και περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζονται αρνητικά ως προς την 
ψυχική τους διάθεση και επικοινωνία με το περιβάλλον, με αποτέλεσμα την άρνηση λήψης 
ικανοποιητικής ποσότητας τροφής. 

Κλινική έρευνα ιατροκοινωνικής παρέμβασης του ΙΥΠ (Μαραγκός και Σταυριανάκη, 
1993) απευθύνθηκε σε παιδιά ηλικίας 6-60 μηνών με δυστροφία μη-οργανικής 
αιτιολογίας. Προσέφερε εκτίμηση της σωματικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης, 
αξιολόγηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και συμβουλευτική οικογένειας. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 12 δυστροφικά παιδιά και οι οικογένειές τους. Το βάρος των 
παιδιών ήταν κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση. Ο ολοκληρωμένος διαγνωστικός, 
κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, δεν ανέδειξε κανένα οργανικό πρόβλημα στο οποίο 
μπορούσε να αποδοθεί ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του σωματικού βάρους. Τα 
χαρακτηριστικά των οικογενειών ήταν: διαταραγμένες σχέσεις του ζευγαριού, 
ανεκπλήρωτες επιθυμίες της μητέρας, άγχος και υπερπροστατευτικότητα προς το παιδί, 
ανεπιθύμητη κύηση. 

Η θεραπευτική παρέμβαση, διάρκειας 6 μηνών, βασίσθηκε σε παιδιατρική αξιολόγηση 
ανά μήνα και επισκέψεις κοινωνικού λειτουργού στο σπίτι ανά 15μερο, με στόχο την 
παρατήρηση της οικογενειακής δυναμικής, ιδιαίτερα της σχέσης μητέρας-παιδιού και τη 
συμβουλευτική στήριξη. Η απλή αυτή προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα 9:12 παιδιά να 
αυξήσουν το βάρος τους έως και 70 εκατοστιαίες θέσεις, ενώ κατά το εξάμηνο αυτό το 
βάρος τριών παιδιών έμεινε σταθερό. 

Η κλινική αυτή έρευνα τονίζει την ανάγκη οι παιδίατροι έγκαιρα να βάζουν τη 
διάγνωση της δυστροφίας μη-οργανικής αιτιολογίας και να ενημερώνουν τους γονείς. Η 
στάση πολλών παιδιάτρων να θεωρούν το σύνδρομο αυτό ως απλό σιτιστικό πρόβλημα 
του παιδιού και να καθησυχάζουν τους γονείς ότι το παιδί "δεν έχει τίποτα" ή ότι "θα 
μεγαλώσει αργότερα", συσκοτίζει και επιτείνει το πρόβλημα. Η συνεργασία παιδιάτρου και 
κοινωνικού λειτουργού και η βοήθεια από ομάδα ψυχικής υγείας, όταν χρειάζεται, κρίνεται 
ως απαραίτητη. 



 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Η άμεση διαγνωστική εκτίμηση παιδιού και οικογένειας μπορεί να οδηγήσει τον 
επαγγελματία ή την επιστημονική ομάδα -όπου υπάρχει- στη διαπίστωση, ότι πέρα από 
κάθε άλλη αντιμετώπιση, προέχει το απόλυτο συμφέρον του παιδιού. Η άμεση προστασία 
του παιδιού δεν εξαρτάται πάντα από τη σοβαρότητα των κακώσεων, εφ' όσον μια μέτρια 
κάκωση σήμερα μπορεί να επαναληφθεί αύριο, σε πολύ σοβαρότερη μορφή. Εύλογο είναι, 
ότι ένα παιδί με σοβαρά τραύματα πρέπει να εισαχθεί αμέσως στο νοσοκομείο, ακόμα και 
αν αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν στα εξωτερικά ιατρεία (π.χ. απλό κάταγμα άκρου). 
Εισαγωγή στο νοσοκομείο ενδείκνυται επίσης τόσο για ένα παιδί με ελαφρότερες 
κακώσεις, όσο και για περιπτώσεις που από τη συμπεριφορά των γονέων κρίνεται ότι 
υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλειά του. 

Οι επαγγελματίες που οδηγούν παιδί και γονείς στο νοσοκομείο - ιδιαίτερα ο γιατρός 
των εξωτερικών ιατρείων - χρειάζεται να εξηγήσουν στους γονείς με ψυχραιμία, 
σταθερότητα και ενδιαφέρον, ότι το παιδί πρέπει να εισαχθεί "για εξετάσεις", 
διαβεβαιώνοντάς τους συγχρόνως, ότι μπορούν να το επισκέπτονται όποτε θέλουν και να 
το φροντίζουν. 

Η χρήση του νομικού πλαισίου πρέπει να αποτελεί μια ύστατη παιδοκεντρική λύση, εφ' 
όσον γνωρίζουμε ότι πιθανόν θα επηρεάσει αρνητικά την περαιτέρω συνεργασία με την 
οικογένεια. 

Η συνεργασία μεταξύ φορέων υγείας, παιδικής προστασίας, δικαιοσύνης και δημόσιας 
τάξης, κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση οικογενειών σε οξεία κρίση. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η θεραπευτική προσέγγιση των οικογενειών με σωματικά κακοποιημένα ή 
παραμελημένα παιδιά αποτελεί ένα θεμελιώδες κεφάλαιο στην όλη αντιμετώπιση του 
φαινομένου. Με γνώμονα το γεγονός ότι οποιοσδήποτε χειρισμός απέναντι σε κάποιο 
πρόβλημα είναι και θεραπευτικός χειρισμός, η έννοια της θεραπευτικής προσέγγισης 
καθορίζει όλες μας τις ενέργειες από την αρχή ως το τέλος. Αρχίζει με το πρώτο 
τηλεφώνημα ή την πρώτη συνάντηση και ολοκληρώνεται -όταν χρειάζεται- με τη 
συστηματική θεραπευτική συνεργασία του ενός γονέα ή του ζευγαριού των γονέων, ή 
όλων των μελών της οικογένειας (όταν πρόκειται για οικογενειακή θεραπεία). 

Η εμπλοκή των επαγγελματιών με τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα της οικογένειας, 
συχνά, υποβαθμίζει την προτεραιότητα του ίδιου του παιδιού για θεραπευτική 
αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση των σωματικών κακώσεων δεν επαρκεί αν δεν δοθεί η 
ευκαιρία στο παιδί να εκφράσει μέσα από μια θεραπευτική σχέση -ανάλογα με την ηλικία 
και την ωριμότητά του- όλα εκείνα τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του, τους φόβους 
και τις ανασφάλειές του, έτσι ώστε να μπορέσει με τη βοήθεια του ειδικού να 
διαπραγματευτεί το "τραύμα". Η ανάγκη για θεραπεία του κακοποιημένου παιδιού ισχύει, 
άσχετα με το αν παραμείνει ή απομακρυνθεί από τη φυσική του οικογένεια. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι ως "θεραπευτή" θεωρούμε κάθε επαγγελματία που είτε 
μόνος, είτε ως μέλος επιστημονικής ομάδας, αναλαμβάνει τη στήριξη της οικογένειας. 
Κάθε χειρισμός του που αφορά είτε πρακτικά θέματα, είτε πολύπλοκες διεργασίες 
σχέσεων, θεωρείται ως θεραπευτικός εφόσον είναι αποτέλεσμα γνώσεων και 
πραγματοποιείται με μέτρο το συμφέρον του παιδιού και της οικογένειας. 

Οι σωστοί θεραπευτικοί χειρισμοί δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας 
θετικής συνεργασίας μεταξύ των θεραπευτών και της οικογένειας, με τη δημιουργία ενός 
πλαισίου εμπιστοσύνης, ασφάλειας και στήριξης. Έτσι, όταν περάσει η περίοδος της 
κρίσης, τα μέλη της οικογένειας είναι ώριμα να δεχθούν τη συνεργασία μέσα από ένα 
συγκεκριμένο θεραπευτικό πλαίσιο. 



Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με την οικογένεια συμβάλλει στην προστασία του 
παιδιού από περαιτέρω κακοποίηση και γενικότερα συνεισφέρει στη βελτίωση των 
οικογενειακών συνθηκών. 

Τέλος, η θεραπεία (ατομική ή οικογενειακή) θα βοηθήσει στην ανάλυση της 
συμπεριφοράς, των συνθηκών διαβίωσης και των συναισθημάτων που οδήγησαν τους 
γονείς να κακοποιήσουν ή να ανεχθούν μια κακοποίηση και το παιδί να μιλήσει για τις 
τραυματικές του εμπειρίες και να αναπτύξει καινούριους διορθωτικούς μηχανισμούς. 

Η επιτυχής πρόγνωση της θεραπείας εξαρτάται από την όσο το δυνατόν πληρέστερη 
αναγνώριση όλων των παραμέτρων που συνθέτουν το πρόβλημα. Οι σημαντικότεροι από 
αυτούς είναι: 

1. Η φύση του βασικού προβλήματος (είδος κακοποίησης, σοβαρότητα, χρονιότητα 
κ.λπ.). 

2. Η επιθυμία των γονέων να βοηθηθούν. 
3. Η ικανότητα των επαγγελματιών να αντιμετωπίσουν σωστά την περίπτωση. 
4. Η επάρκεια των πηγών βοήθειας. 
Πρέπει να τονισθεί, ότι η άμεση προστασία του παιδιού κατά το στάδιο της οξείας 

οικογενειακής κρίσης ή η προγραμματισμένη τοποθέτησή του σε πλαίσιο κλειστής 
περίθαλψης -όταν χρειάζεται- δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά εντάσσονται στα πλαίσια 
της θεραπευτικής οικογενειακής προσέγγισης. Γενικά, η επιτυχία της θεραπευτικής 
παρέμβασης θα εξαρτηθεί σημαντικά από την ύπαρξη και την ποιότητα εναλλακτικών 
μορφών παιδικής προστασίας και υποστηρικτικών σχημάτων για την οικογένεια, στα 
πλαίσια της κοινότητας. 

Η διασυνδετική θετική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της κοινότητας λειτουργεί 
ως πλέγμα προστασίας για την οικογένεια αλλά και για τους ίδιους τους επαγγελματίες. Ο 
μόνος επαγγελματίας είναι δυνατόν να είναι επικίνδυνος τόσο για την περίπτωση όσο και 
για τον εαυτό του, εφόσον η επαγγελματική μοναξιά και εξάντληση δημιουργούν συχνά 
αισθήματα "παραίτησης" αλλά και "παντοδυναμίας". Το κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης 
και ειλικρίνειας που καλλιεργείται στα πλαίσια της δυναμικής της διασυνδετικής 
συνεργασίας, αναπαράγεται στη δυναμική της σχέσης οικογένειας και υπηρεσιακού 
δικτύου και επηρεάζει θετικά τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. 

Η κλασική αντιμετώπιση των οικογενειών σε κρίση μέσω της μεθόδου της κοινωνικής 
εργασίας με άτομα, προέβλεπε έναν παθητικό πελάτη που ζητάει βοήθεια και έναν 
επαγγελματία που προσπαθεί να εντάξει το αίτημα του πελάτη στις παροχές του 
συστήματος. Με βάση την ακαμψία του συστήματος και την αδυναμία του να προσφέρει 
λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε παιδιού και οικογένειας, ο επαγγελματίας 
κοινωνικός λειτουργός έδινε "ότι είχε", δηλαδή είτε οικονομική βοήθεια -εφόσον η ανάγκη 
μπορούσε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα- είτε εισαγωγή παιδιού σε ίδρυμα κλειστής 
προστασίας. Η σταδιακή μείωση του πληθυσμού των παιδιών στα ιδρύματα και η αδυναμία 
της πολιτείας να λάβει δραστικές αποφάσεις για την κατάργηση των περισσοτέρων και τη 
μετεξέλιξη ορισμένων από αυτά σε μικρά θεραπευτικά πλαίσια, προσφέρει τη δυνατότητα 
κενών θέσεων. 

Αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνεται έτσι το αίτημα της οικογένειας-πελάτη του 
συστήματος, ώστε εφόσον δεν υπάρχει τίποτα άλλο να της προσφερθεί, να αποδέχεται την 
προσφορά της θέσης στο ίδρυμα, με οτιδήποτε αυτό σημαίνει μακροπρόθεσμα για παιδί 
και οικογένεια. 

Στην Ελλάδα, ο θεσμός της αναδοχής, αν και νομικά κατοχυρωμένος, αναπτύσσεται με 
κυμαινόμενη και ασαφή ποιότητα, κυρίως στο κέντρο, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί η 
απαιτούμενη στελεχιακή επιστημονική υποδομή για την επιτυχή ανάπτυξη και αξιολόγησή 
του. 



Η αποκέντρωση των υπηρεσιών και η ανάθεση της ευθύνης της ποιότητας ζωής των 
πολιτών στον α΄ και β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης δίνει μια μοναδική ευκαιρία για συνεργασία 
των δομών υγείας, ψυχικής υγείας και πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε οι λύσεις 
που προσφέρονται σε κάθε οικογένεια να είναι τοπικές, ευέλικτες και εύκολα 
αξιολογήσιμες. 

 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Η σύγχρονη αντιμετώπιση της σωματικής κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών 
βασίζεται σημαντικά στη συνεργασία με τους γονείς αλλά και με την ευρύτερη οικογένεια, 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και στην πορεία εξέλιξης. Οι παράγοντες που 
συνέβαλαν σε αυτή τη στροφή είναι: α) τα ευρήματα προοπτικών μελετών στον 
ευρωπαϊκό χώρο σε πληθυσμούς κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών που 
μεγάλωσαν σε κλασικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα οποία οι επιπτώσεις της ιδρυματικής 
ζωής ήταν ανεξίτηλες σε ένα σημαντικό αριθμό από αυτά, ενώ όλα σχεδόν τα παιδιά δεν 
απέκτησαν κοινωνικές δεξιότητες και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για επανένταξη στο 
κοινωνικό πλαίσιο, β) τα ευρήματα μελετών του θεσμού της αναδοχής, τα οποία 
διαψεύδουν την "ειδυλλιακή" ατμόσφαιρα στην ανάδοχη οικογένεια. Πλημμελή κριτήρια 
επιλογής αναδόχων, σοβαρή ψυχική κόπωση αναδόχων γονέων με δύσκολα παιδιά, σε 
συνδυασμό με επαγγελματική εξάντληση αυτών που πρέπει να τους στηρίζουν και με την 
ακαμψία του συστήματος, γ) η υπογραφή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
από τα κράτη μέλη, δ) ο νέος νόμος για την παιδική προστασία στη Μ. Βρεττανία (1989) 
που ακολούθησε την υπόθεση σεξουαλικής παραβίασης παιδιών στο Cleveland. 

Η συμμετοχή των γονέων στα διεπιστημονικά συμβούλια για κακοποιημένα παιδιά στη 
Μ. Βρεττανία, έχει συμβάλλει στη μείωση της επιθετικότητάς τους, σε ηπιότερες 
παρεμβάσεις και στην άμβλυνση του "εξουσιαστικού ρόλου" των επαγγελματιών. Τα 
διευρυμένα αυτά επιστημονικά συμβούλια περιλαμβάνουν και τα ίδια τα παιδιά, όταν 
κριθεί ότι είναι αρκετά ώριμα να συμμετέχουν στη διαδικασία των αποφάσεων γι' αυτά και 
για την οικογένειά τους. Στην Αυστραλία, δοκιμάζεται με επιτυχία θεραπευτικό σχήμα με 
άξονα την εκτεταμένη-διευρυμένη οικογένεια, τα μέλη της οποίας καλούνται για να 
συμμετάσχουν στο συμβούλιο, από όπου και αν βρίσκονται, και με δεδομένες τις τεράστιες 
αποστάσεις αυτής της ηπείρου. Φυσικά, το οικονομικό κόστος καλύπτεται από το κράτος ή 
την οργάνωση που αντιμετωπίζει την περίπτωση του παιδιού. 

Τα προγράμματα της διαφύλαξης και της προαγωγής της οικογένειας αναπτύσσονται 
με ταχείς ρυθμούς στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο. Στόχος τους είναι 
η παραμονή του κακοποιημένου παιδιού στην οικογένεια, μειώνοντας τον κίνδυνο και 
αυξάνοντας τη λειτουργικότητα της οικογένειας, με την προσφορά κατ' οίκον παρέμβασης 
με πολυμορφικό περιεχόμενο. Ανάδοχες οικογένειες ανακούφισης των φυσικών γονέων 
φιλοξενούν το παιδί ή τα παιδιά το Σαββατοκύριακο, τις αργίες ή όταν οι γονείς το 
χρειάζονται. Οικογενειακοί βοηθοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ενώ εθελοντές, υπό 
την εποπτεία του τοπικού κοινωνικού κέντρου, προσφέρονται για κάλυψη αναγκών που 
δεν εντάσσονται στις οργανωμένες υπηρεσίες της κοινότητας. Ας σημειωθεί, ότι η 
κινητοποίηση της κοινότητας στα προγράμματα αυτά στοχεύει στην ανάλογη κινητοποίηση 
της οικογένειας να ενταχθεί στον υγιή κοινωνικό ιστό της κοινότητας, προωθώντας τους 
μηχανισμούς της αυτοφροντίδας. 

 



 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Εφ'όσον η εμψύχωση και ενδυνάμωση της οικογένειας δεν είναι εφικτή, ή όταν η 
οικογένεια παλινδρομεί ή περνάει δύσκολες φάσεις λειτουργίας με αυξημένη 
επικινδυνότητα για το παιδί, η πλέον δόκιμη λύση σήμερα είναι η προστασία του παιδιού 
σε θεραπευτικό πλαίσιο, για όσο χρόνο χρειάζεται, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του 
παιδιού.  

Παιδιά μικρότερα των 6 ετών φιλοξενούνται σε ανάδοχες οικογένειες. Για κάθε όμως 
παιδί και τη φυσική του οικογένεια σχεδιάζεται εξατομικευμένη αντιμετώπιση με τρίμηνες 
προβλέψεις που αξιολογούνται και βάσει αυτών λαμβάνονται αποφάσεις. 

Στη σημερινή Ευρώπη παρατηρείται μια νέα στροφή προς τη θεραπευτική βραχύχρονη 
προστασία σε μικρές κοινοτικές δομές που λειτουργούν ως θεραπευτικές κοινότητες. Ο 
χρόνος αυτός της παρέμβασης λειτουργεί καταλυτικά για την έκβαση της πορείας του 
παιδιού. Πολλά παιδιά γίνονται ικανά να ενταχθούν σε μακρόχρονη αναδοχή, ή να 
υιοθετηθούν, κυρίως τα μικρότερης ηλικίας. Αλλα, μετά το στάδιο αυτό, εντάσσονται σε 
πλαίσια ημι-αυτόνομης διαβίωσης μέσα στην κοινότητα. Ένας πολύ μικρός αριθμός 
παιδιών αυτής της κατηγορίας επιστρέφει στη φυσική οικογένεια. 

Συμπερασματικά, κάθε χώρα πρέπει να αναπτύξει το δικό της πλαίσιο με γνώμονα τα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά και την οικονομική και κοινωνική δομή της. Βασική 
προϋπόθεση είναι η επένδυση στην πρόληψη και στην πρόοδο του κράτους, κύριος 
άξονας της οποίας είναι τα πιο ευάλωτα μέλη της, τα παιδιά και οι νέοι. 

 
 Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Κάθε μορφή πρόληψης χρειάζεται να εκτιμά τις ιδιαιτερότητες κάθε φαινομένου με 

γνώμονα πάντα τις ανάγκες του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται. Στόχος πρέπει να 
είναι η ταυτόχρονη προσέγγιση και των τριών μορφών πρόληψης: της πρωτογενούς, της 
δευτερογενούς και της τριτογενούς. Η πρωτογενής πρόληψη στοχεύει στη γενική 
βελτίωση της ποιότητας ζωής όλου του πληθυσμού. Οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, 
κατοικίας, εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, πρόνοιας, εργασίας, όπως και οι 
υγιέστερες οικογενειακές σχέσεις αποτελούν στόχο της πρωτογενούς πρόληψης. Η 
συνεχής ευαισθητοποίηση του πληθυσμού οφείλει να στοχεύει στην αλλαγή των 
κοινωνικών αξιών, δομών και θεσμών που προωθούν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα και 
άλλες κοινωνικές ανισότητες .Η δευτερογενής πρόληψη στοχεύει στην έγκαιρη εντόπιση 
πληθυσμού νέων ατόμων, πριν ή μετά το γάμο, νέων γονέων ή οικογενειών- που 
χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες για την ανάπτυξη συμπεριφορών "υψηλού κινδύνου" όσον 
αφορά τις οικογενειακές σχέσεις και το γονεϊκό ρόλο. Η έγκαιρη στήριξη των ομάδων 
αυτών μπορεί να προλάβει σημαντικά τις περισσότερες μορφές της κακοποίησης και 
παραμέλησης των παιδιών. Τέλος, η τριτογενής πρόληψη έχει στόχο τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση παιδιών που ήδη κακοποιούνται ή/και παραμελούνται και των οικογενειών 
τους και τη διακοπή του κύκλου της βίας. Όλα τα μέτρα για την προστασία του παιδιού, η 
νομική παρέμβαση με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειάς του και η στήριξη της 
οικογένειας ως σύνολο, αποτελούν στόχο της τριτογενούς πρόληψης. 

Ο τρόπος προσέγγισης του πληθυσμού για την πρόληψη της σωματικής κακοποίησης 
ή/και παραμέλησης των παιδιών διαφέρει σημαντικά από εκείνον που στοχεύει στην 
πρόληψη της σεξουαλικής παραβίασης. Η σωματική κακοποίηση και παραμέληση 
συνδέονται με λιγότερη κοινωνική ενοχή, εφ'όσον συχνά εκλαμβάνονται ως ακραίες 
μορφές πειθαρχίας παιδιών από τους γονείς τους, ή ως προεκτάσεις της γενικότερης 
κοινωνικής "βίας" στην οικογένεια. Επιπλέον, και οι δύο μορφές της σωματικής 
κακοποίησης -ενεργητική, παθητική- είναι συνήθως ορατές εφόσον αναφέρονται σε 
κακώσεις και σε καθυστέρηση της ανάπτυξης. 



Αντίθετα, η σεξουαλική παραβίαση των παιδιών συνδέεται με υψηλή κοινωνική ενοχή, 
άρα και με αντιστάσεις, εφ'όσον παραβιάζεται ο αιμομικτικός φραγμός, εντοπίζεται πολύ 
δυσκολότερα, απαιτεί εξειδικευμένους χειρισμούς, ενώ χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 
πολυπλοκότητα και παθολογία στις διαπροσωπικές σχέσεις και την οικογενειακή 
λειτουργία. 

Το υψηλό κόστος, ο παρατεταμένος χρόνος και συχνά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα της 
τριτογενούς πρόληψης και οι οργανωτικά δύσκολες προϋποθέσεις της δευτερογενούς, 
έχουν δώσει ώθηση στην πρωτογενή πρόληψη. Αυτή επικεντρώνεται σε δύο κύριους 
στόχους, το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή το ευρύ κοινό, τους θεσμούς και τις δομές και τα 
ίδια τα παιδιά. 

Η προσέγγιση του κοινωνικού συνόλου πραγματοποιείται μέσω μεθόδων 
πληροφόρησης και αγωγής υγείας με τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, 
της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του κοινού. Οι δυνατότητες προσέγγισης του παιδικού 
πληθυσμού είναι ευρύτερες εφ'όσον τα παιδιά εισπράττουν πληροφόρηση από τους γονείς 
τους, το σχολείο, τους συνομηλίκους και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Ο κύριος χώρος εφαρμογής πρωτογενούς πρόληψης με παιδιά είναι το σχολείο. Η 
διαρκώς αυξανόμενη προσέγγιση της προαγωγής της υγείας δίνει τις δυνατότητες στα ίδια 
τα παιδιά να κινητοποιηθούν για να αντλήσουν πηγές πληροφόρησης και να 
αυτενεργήσουν, με την εμψύχωση επιμορφωμένων εκπαιδευτικών. 

Τα θεματικά πεδία των δικαιωμάτων του παιδιού και της παραβίασής τους και η 
αυτοπροστασία έχουν κεντρικό ρόλο, ενώ άλλα πεδία όπως η πρόληψη των ναρκωτικών, 
των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, του αλκοόλ κ.ά. μπορεί να αξιοποιηθούν για 
την πρωτογενή πρόληψη της θυματοποίησης των παιδιών. 

Η προσέγγιση της προαγωγής της υγείας στο σχολείο για την πρόληψη της 
κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών όλων των μορφών, αναδεικνύει τον κεντρικό 
ρόλο του εκπαιδευτικού. Διαχρονικά, αυξάνονται οι παραπομπές περιπτώσεων παιδιών-
θυμάτων, από εκπαιδευτικούς, που ερμηνεύουν γνωστές συμπεριφορές παιδιών κάτω από 
το πρίσμα της παραβίασης των δικαιωμάτων και της θυματοποίησής τους. 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

 Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

Το φαινόμενο της σεξουαλικής παραβίασης των παιδιών ως μια από τις κύριες μορφές 
ενδοοικογενειακής βίας, ήλθε στο προσκήνιο στη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών. 
Σταδιακά, το άθροισμα "αυστηρά οικογενειακών υποθέσεων" καλυμμένων με το "πέπλο 
σιωπής" έλαβε τις διαστάσεις ενός σοβαρού διαταξικού και διαπολιτισμικού κοινωνικού 
προβλήματος. 

Ως βασικοί μοχλοί στην πορεία αναγνώρισης του φαινομένου της σεξουαλικής 
παραβίασης των παιδιών αναφέρονται από το γνωστό κοινωνιολόγο D. Finkelhor, το 
γυναικείο κίνημα και το κίνημα παιδικής προστασίας. Επισημαίνεται, ότι τα κινήματα αυτά, 
με διαφορετικούς στόχους και ιδεολογίες, αναπτύχθηκαν σε μια εποχή όπου η 
παντοδυναμία και η εξιδανικευμένη εικόνα του θεσμού της οικογένειας άρχισε να 
αμφισβητείται και να προβάλλεται η ανάγκη στήριξης του θεσμού. Για το σκοπό αυτό 
ιδιαίτερα καθοριστική θεωρείται η ενδυνάμωση της θέσης και του ρόλου των μελών της 
οικογένειας, κυρίως των γυναικών και των παιδιών, καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή 
του πατέρα στη φροντίδα και ανατροφή των παιδιών. 

Σήμερα, η προώθηση και η εφαρμογή των αρχών των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στα 
πλαίσια διεθνών συμβάσεων και εθνικών νομοθεσιών, επιδιώκει την υλοποίηση της 
προστασίας των παιδιών από κάθε μορφή σεξουαλικής παραβίασης μέσω και έξω από την 
οικογένεια. 



Η κοινωνιολογική ερμηνευτική προσέγγιση του φαινομένου εστιάζεται στις διαχρονικές 
αλλαγές του θεσμού της οικογένειας σε συνδυασμό με αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη 
σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική συμπεριφορά στη σύγχρονη κοινωνία. 

Κοινωνικά πρότυπα βίας, εξουσιασμού, ανδρικής κυριαρχίας, συνοδευόμενα από 
φαινόμενα κοινωνικής απομόνωσης, σύγχυσης και ακύρωσης ρόλων και προσδοκιών στη 
σεξουαλική συμπεριφορά, διαπλέκονται και δημιουργούν συνθήκες σεξουαλικής 
θυματοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, ενώ είναι δυνατόν να διευκολύνουν την 
εκδήλωσή της. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι χαρακτηριστικό ότι ο σεβασμός στο δικαίωμα 
και την αξία της ιδιωτικής ζωής μεταβάλλεται σε μηχανισμό συγκάλυψης και προστασίας 
των δραστών. 

 
. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
Η εκτίμηση της συχνότητας ενός τόσο άδηλου φαινομένου είναι δύσκολη, ακόμα και 

στις χώρες με υποχρεωτικά συστήματα αναφοράς. Πρόσθετη δυσκολία ενέχει ο ορισμός 
του προβλήματος εφ'όσον το εύρος του περιλαμβάνει ένα σύνολο πράξεων με ή χωρίς 
επαφή, διαφόρου σοβαρότητας και ποινικής ευθύνης, με θύματα όλων των ηλικιών και με 
δράστες μέσα ή έξω από την οικογένεια. Έρευνες επιπολεασμού σε διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες σε δείγματα ενηλίκων που θυματοποιήθηκαν σεξουαλικά ως παιδιά ή έφηβοι, 
καταγράφουν ενδεικτικές συχνότητες μεικτής σεξουαλικής παραβίασης για κορίτσια 
θύματα, από 7% στη Φινλανδία, Ιρλανδία, Γαλλία ως 36% στην Αυστρία και 33% στην 
Ολλανδία. Στα αγόρια θύματα, η διακύμανση αναφέρεται από 3% στη Σουηδία σε 15% 
στην Ισπανία και 19% στην Αυστρία. Η ενδοοικογενειακή παραβίαση καλύπτει το 1/2 ως 
1/4 της μεικτής παραβίασης. 

Στην Ελλάδα, μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Αgathonos και Fereti, 1992) 
σε φοιτητές 18-20 ετών, ανέδειξε ποσοστό σεξουαλικής παραβίασης πριν την ηλικία των 
18 ετών, 17% στα κορίτσια και 7% στα αγόρια. Αυτό αφορά όλες τις μορφές, με ή χωρίς 
επαφή, από εμπειρία έκθεσης σε επιδειξία έως αιμομιξία. Η συχνότητα διανέμεται ισομερώς 
σε 1 στις 3 περιπτώσεις θυματοποίησης μέσα στην οικογένεια, 1 στις 3 εκτός οικογένειας 
αλλά από οικείο στο παιδί άτομο και 1 στις 3 περιπτώσεις θυματοποίησης από άγνωστο 
άτομο. Το ποσοστό συχνότητας στον ανδρικό πληθυσμό μόνο, επιβεβαιώθηκε και από 
άλλη έρευνα σε πληθυσμό Ελλήνων αστυνομικών (Μαραγκός και συν. 1996), σύμφωνα με 
την οποία 8% των ανδρών αναφέρονται σε εμπειρία σεξουαλικής παραβίασης πριν τα 18 
έτη. 

 
. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Ο κοινωνιολόγος D. Finkelhor, κύριος μελετητής του φαινομένου της σεξουαλικής 

παιδικής παραβίασης στις ΗΠΑ, αναφέρεται στους δύο κυριότερους παράγοντες υψηλού 
κινδύνου για σεξουαλική θυματοποίηση των παιδιών (Finkelhor, 1994). 

Α. Τη δυστυχισμένη οικογενειακή ζωή με χαρακτηριστικά: 
1. Εμπειρίες ενδοοικογενειακής και έξω-οικογενειακής σεξουαλικής παραβίασης. 
2. Πτωχή εποπτεία και φροντίδα. 
3. Εκμετάλλευση των αναγκών για στοργή και προσοχή του παιδιού από τους 
δράστες, με κατάλληλες τεχνικές προσέγγισης. 

Β. Τη ζωή για μεγάλο διάστημα με έναν μόνο γονέα, συνήθως τη μητέρα. Το 
χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τα κορίτσια. 

Γ. Την ανεπαρκή σεξουαλική ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση, στην περίπτωση μόνο 
των κοριτσιών θυμάτων. 

Ανάλογα ήταν τα ευρήματα της ελληνικής φοιτητικής μελέτης. Η ομάδα των νέων που 
ανέφεραν εμπειρίες μίας τουλάχιστον μορφής σεξουαλικής παραβίασης πριν τα 18 έτη 
χαρακτηριζόταν από: 



- Προβλήματα σχέσεων μεταξύ των γονέων. 
- Έκθεση στη γονεϊκή σεξουαλικότητα 
- Οικογενειακή βία. 
- Γονεϊκή τιμωρητικότητα, για ενασχόληση του παιδιού με θέματα σεξουαλικού 
περιεχομένου (λεξιλόγιο, ερωτήσεις, συμπεριφορές). 

- Ενωρίτερη αρχή σεξουαλικής δραστηριότητας. 
Οι διάφορες μορφές θυματοποίησης των παιδιών παρουσιάζουν αλληλοδιαπλοκή. 

Θύματα σωματικής κακοποίησης ή/και παραμέλησης είναι δυνατόν να μετεξελιχθούν σε 
θύματα σεξουαλικής παραβίασης. Προοπτική μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 
(Αγάθωνος, 1995) επανεκτίμησε 89 σωματικά κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά 2-
12 έτη μετά την αρχική διάγνωση της κακοποίησης. Σε μέση ηλικία 11 έτη και διασπορά 
από 5-24 έτη, 7% των παιδιών είχαν υποστεί ήδη σεξουαλική παραβίαση μέσα στην 
οικογένεια, 4,5% έξω από την οικογένεια, ενώ 3,5% είχαν ήδη εμπλακεί στην πορνεία. 

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Τα περισσότερα παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής σεξουαλικής παραβίασης δεν 
παρουσιάζουν παιδιατρικά κλινικά ευρήματα εφ'όσον συνήθως δεν χρησιμοποιείται βία. 
Επίσης, γιατί η αποκάλυψη πραγματοποιείται πολύ αργότερα από το χρόνο της 
παραβίασης και επέρχεται επούλωση των περισσοτέρων κακώσεων, όταν υπάρχουν. 

Τα ιατρικά ευρήματα μπορεί να είναι γενικά ή να αφορούν την περινεϊκή χώρα 
(Τσίτουρα, 1990). 

 Α. Γενικά ιατρικά ευρήματα 

  1. Αιματώματα, αμυχές, δαγκωνιές ή άλλα τραύματα στο στήθος, γλουτούς, 
υπογάστριο, μηρούς. 

  2. Δυσκολία στο βάδισμα ή στο κάθισμα. 
  3. Σχισμένα, λερωμένα ή ματωμένα εσώρουχα ή ρούχα που έχουν φορεθεί βιαστικά, 

ανάποδα. 
  4. Σπέρμα στο δέρμα ή στα ρούχα. 
  5. Εγκυμοσύνη σε έφηβη, ειδικά όταν αποκρύπτεται η ταυτότητα του πατέρα. 
  6. Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. 

 Β. Ευρήματα στην περινεϊκή χώρα 

  1. Αιματώματα, αμυχές ή άλλα τραύματα, συχνά πολύ μικρά για να είναι ενδεικτικά 
τραύματος από ατύχημα (ο αυνανισμός από το ίδιο το παιδί δεν προκαλεί 
αιμάτωμα). 

  2. Κνησμός, πόνος, έκκριμα ή ανεξήγητη αιμορραγία. 
  3. Ξένα σώματα στην ουρήθρα, κύστη, κόλπο, πρωκτό. 
  4. Ανώμαλη διαστολή της ουρήθρας, του πρωκτού ή του ανοίγματος του κόλπου. 
  5. Πόνος κατά την ούρηση. 
  6. Συμπτώματα αφροδισίου νοσήματος (γονόρροια, έρπης γεννητικών οργάνων, 

χλαμύδια, τριχομονάδες, κονδυλώματα γεννητικών οργάνων, φθείρες). 

 Γ. Ψυχοσωματικά συμπτώματα 

  1. Ενούρηση. 
  2. Εγκόπριση. 



  3. Υποτροπιάζων πονοκέφαλος και πόνος στην κοιλιά. 
  4. Διαταραχές ύπνου. 
  5. Διαταραχές όρεξης (βουλιμία, ανορεξία). 

 Δ. Ψυχολογικά συμπτώματα και διαταραχές της συμπεριφοράς 

  1. Απομόνωση. 
  2. Υπέρμετρη ενασχόληση με σεξουαλικά θέματα. 
  3. Ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά (π.χ. υπερβολικός αυνανισμός). 
  4. Διαταραχές συμπεριφοράς, επιθετικότητα. 
  5. Καταθλιπτικά στοιχεία, άγχος, αναστολή. 
  6. Σύγχυση συναισθημάτων, αμφιθυμία. 
  7. Διαταραχές στη μάθηση και στη συγκέντρωση, απότομη πτώση της σχολικής 

επίδοσης, φόβος και αποφυγή σχολικής εξέτασης. 
  8. Έντονη άρνηση για συμμετοχή σε σωματική άσκηση ή για αλλαγή ρούχων στη 

γυμναστική, στο ελεύθερο παιχνίδι, στην κολύμβηση. 
  9. Παιδί μικρής ηλικίας που υπαινίσσεται σεξουαλική δραστηριότητα με λέξεις, 

παιχνίδια ή ζωγραφιές. 
  10. Παραμέληση υγιεινής του σώματος που αλλάζει ως αποτέλεσμα της απώλειας 

εκτίμησης εαυτού, της αυτο-υποτίμησης. 
Σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά και εφήβους παρατηρούνται: 

  1. Αισθήματα ενοχής. 
  2. Διαταραχές ταυτότητας. 
  3. Φυγές. 
  4. Απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού. 
  5. Χρήση αλκοόλ και τοξικών ουσιών. 
  6. Παραβατικότητα. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Ο πρώτος επαγγελματίας στον οποίο το παιδί ή ο έφηβος αποκαλύπτει τη σεξουαλική 
παραβίασή του μπορεί να εκπροσωπεί οποιοδήποτε κλάδο. Προϋπόθεση είναι να 
αισθάνεται το παιδί την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο αυτό, που θα διευκολύνει το κλίμα 
μέσα στο οποίο το παιδί θα καταθέσει το μυστικό του. Μπορεί να είναι δάσκαλος, 
κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, παιδίατρος, παιδοψυχίατρος, αστυνομικός, επισκέπτης 
υγείας, νοσηλευτής κ.ά. Συνήθως έχει προηγηθεί υπαινιγμός για σεξουαλική παραβίαση σε 
συγγενικό ή οικείο άτομο με τη φροντίδα του οποίου το παιδί φθάνει στον ειδικό. 

Το παιδί που υπάρχει υποψία να είναι θύμα σεξουαλικής παραβίασης από άτομο εκτός 
οικογένειας, μπορεί να αισθάνεται καλύτερα αν εξετασθεί με την παρουσία των γονέων 
του. Αντίθετα, παιδί για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες για ενδοοικογενειακή σεξουαλική 
παραβίαση θα πρέπει να εξεταστεί μόνο του και κάθε γονέας ξεχωριστά. Το παιδί δεν θα 
πρέπει να παρίσταται όταν οι γονείς ή άλλοι ενήλικες περιγράφουν τα γεγονότα. 

Η εκτίμηση θα πρέπει να γίνει σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον που να 
εξασφαλίζει το απόρρητο. Ο χώρος θα πρέπει να προσφέρει εξοπλισμό που διευκολύνει 
ένα μικρό παιδί να εκφρασθεί πιο εύκολα, δηλαδή, ανατομικές ή απλές κούκλες, υλικό για 
ζωγραφική, πηλό, εικόνες. 



Κατά τη συνέντευξη, θα πρέπει να καταγραφούν ο τρόπος και οι λέξεις που 
χρησιμοποιεί το παιδί για να περιγράψει τα γεννητικά του όργανα, το στήθος όπως και τις 
λειτουργίες τους. Επειδή πρέπει να προστατευθεί το παιδί από δευτερογενή κακοποίηση, 
θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το παιδί θα μιλήσει μόνο σε έναν επαγγελματία 
εξειδικευμένο σε συνεντεύξεις με παιδιά. Η βιντεοσκόπηση της συνέντευξης κρίνεται ως 
σημαντική εφ'όσον εξασφαλίζει στο παιδί τη δυνατότητα για αποκάλυψη, ενώ ακολούθως 
η επιστημονική ομάδα που θα αναλάβει την περίπτωση θα μελετήσει την ταινία και θα 
γνωματεύσει βάσει αυτής, ως προς το α' σκέλος της αποκάλυψης της τραυματικής 
εμπειρίας. Σε περίπτωση που το παιδί είναι πολύ φοβισμένο, η εξέταση και η λήψη 
ιστορικού πρέπει να αναβληθούν και να εξηγηθεί στο παιδί γιατί. 

Η εισαγωγή του παιδιού στο νοσοκομείο ενδείκνυται όταν: α) υπάρχουν σοβαρές 
σωματικές βλάβες, β) διαφαίνεται σοβαρό συναισθηματικό τραύμα, γ) υπάρχει κίνδυνος 
για περαιτέρω κακοποίηση του παιδιού, οποιασδήποτε μορφής. 

Η νοσηλεία μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας, ως μεταβατικός και 
θεραπευτικός χώρος ο οποίος θα συμβάλλει στο πέρασμα από την κρίση της αποκάλυψης 
στην ανακούφιση της αντιμετώπισης. 

Όπως και στη σωματική κακοποίηση και παραμέληση, η στάση των επαγγελματιών θα 
καθορίσει το κλίμα και το περιεχόμενο της αποκάλυψης. Στην περίπτωση της σεξουαλικής 
παραβίασης, τα συναισθήματα που κατακλύζουν τους επαγγελματίες είναι πιο έντονα και 
οι αντιστάσεις και αμηχανία μεγαλύτερες. Γι' αυτό, μόνο ο καλά ενημερωμένος και 
έμπειρος επαγγελματίας θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της διαχείρισης της 
αποκάλυψης. 

Όσον αφορά τους γονείς, οι επαγγελματίες δεν έχουν το δικαίωμα να αποκρύψουν 
από αυτούς, ακόμα και όταν υποψιάζονται ενδοοικογενειακή ευθύνη για το γεγονός, αυτό 
που πραγματικά βλέπουν και πιστεύουν. Σημαντικό είναι να τους βοηθήσουν να 
κατανοήσουν ότι ένα παιδί σπανίως μπορεί να κατασκευάσει ένα ψέμα για τη δική του 
θυματοποίηση. Οφείλουν να συζητήσουν με τους γονείς με σταθερότητα για το γεγονός, 
αλλά με τρόπο ευαίσθητο και μη επικριτικό, αναγνωρίζοντας τα δικά τους συναισθήματα 
εκείνη τη στιγμή. 

Εφ' όσον οι επαγγελματίες κρίνουν ότι χρειάζεται να νοσηλευθεί το παιδί για έναν 
τουλάχιστον από τους λόγους που αναφέρθηκαν, ζητείται από τους γονείς να 
συναινέσουν. Εφ' όσον δεν συμφωνούν, τότε θα εξηγηθούν οι προβλέψεις του νόμου για 
"υποχρεωτική νοσηλεία" με εισαγγελική παρέμβαση. Η παρέμβαση αυτή δεν αίρει τη 
διάθεσή των επαγγελματιών για συνεργασία με την οικογένεια και αυτό πρέπει να 
διευκρινισθεί στους γονείς. 

Ανάλογες εξηγήσεις πρέπει να δοθούν στο παιδί σχετικά με όλα τα στάδια της 
διαγνωστικής διαδικασίας. Η γνώση αυτή βοηθάει το παιδί να αισθανθεί σιγουριά, εφ' όσον 
θα ξέρει τι το περιμένει. 

Ι ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Η θεραπευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις σεξουαλικής παραβίασης από άτομο έξω από 
την οικογένεια είναι λιγότερο πολύπλοκη από εκείνη που πραγματοποιείται μέσα στην 
οικογένεια. Η διαφορά του "έξω" από το "μέσα" συνίσταται στη λιγότερη ενοχοποιητική 
οικογενειακή λειτουργία, στη μειωμένη διάρκεια, στην προστασία του παιδιού από τους 
γονείς, στην έλλειψη επιπτώσεων στο παιδί από την έλλειψη θεραπευτικής παρέμβασης 
στον υπεύθυνο ενήλικα. 



Έτσι, η αποδοχή του γεγονότος από τους γονείς και τους αρμόδιους φορείς και η 
σύλληψη του υπαίτιου, εφ'όσον επιτυγχάνεται, λειτουργούν θεραπευτικά για το παιδί. 
Παρ' όλο που ο κίνδυνος έχει παρέλθει, τα παραπάνω δεν αρκούν, εφ' όσον το τραύμα 
του παιδιού και της οικογένειας παραμένει και πρέπει να εκφρασθεί. Κλασικές μέθοδοι 
όπως η οικογενειακή θεραπεία, η θεραπεία συμπεριφοράς, η παιγνιοθεραπεία και 
ψυχοθεραπεία του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του καθώς και η συμβουλευτική 
υποστήριξη των γονέων, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Σε άλλες χώρες με 
υψηλότερο ποσοστό αποκάλυψης και τομεοποιημένες και οργανωμένες υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, χρησιμοποιείται με επιτυχία η ομαδική θεραπεία παιδιών-θυμάτων σε μικρές 
ηλικιακά καθορισμένες ομάδες, αλλά και ενηλίκων υπαίτιων. 

Στην περίπτωση της σεξουαλικής παραβίασης μέσα στην οικογένεια, το να γίνει 
πιστευτή η αποκάλυψη του παιδιού από την άμεση οικογένεια, είναι βασική προϋπόθεση 
για την έκβαση αλλά και για τη μορφή της θεραπείας που θα ακολουθηθεί. Η 
ψυχοπαθολογία του υπαίτιου ενήλικα, συνήθως πατέρα, της μητέρας και η διαταραχή της 
οικογενειακής λειτουργίας διαμορφώνουν το πλαίσιο της έκβασης. Η επιστημονική 
κατάρτιση και εμπειρία των εμπλεκομένων επαγγελματιών, η διεπιστημονικότητα της 
ομάδας, η αλληλοϋποστήριξη και η εποπτεία λειτουργούν καθοριστικά. 

Η προστασία του παιδιού-θύματος σε πλαίσιο παιδικής προστασίας, όταν χρειάζεται, 
αποτελεί μέρος από τη θεραπεία, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση 
είναι το πρώτο πλαίσιο να έχει τη μορφή του "ξενώνα-κρίσης", έτσι ώστε το παιδί να 
αισθανθεί άμεση ασφάλεια ενώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των 
επαγγελματιών, να γνωρίζουν ότι πρόκειται για μεταβατικό στάδιο. Η παραμονή στον 
ξενώνα δίνει τη δυνατότητα για αντιμετώπιση της οικογενειακής κρίσης που συνδέεται με 
την αποκάλυψη, προσφέρει προστασία στο παιδί και τη δυνατότητα για ουσιαστικό χρόνο 
διαγνωστικής διερεύνησης. Ο θεραπευτικός προσανατολισμός του "ξενώνα-κρίσης" είναι 
άλλη βασική προϋπόθεση για επιτυχή έκβαση. Η διεπιστημονική στελέχωση και η επίσημη 
και καθιερωμένη συνεργασία με εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, παιδιατρικής, 
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας στην κοινότητα, αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις στο 
στάδιο αυτό. 

Η εκτίμηση του παιδιού και της οικογένειας, αλλά κυρίως η αποδοχή της ευθύνης για 
τη σεξουαλική παραβίαση από τον πατέρα ή άλλο συγγενικό πρόσωπο, θα επηρεάσουν την 
έκβαση της περίπτωσης μετά το στάδιο του "ξενώνα-κρίσης". Εφ' όσον το γεγονός έχει 
αποκαλυφθεί στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
συνεργασία με το φορέα που έχει αναλάβει την περίπτωση έτσι ώστε οι ενέργειες να 
συντονιστούν. Το ποινικό σκέλος πρέπει να αποτελεί μέρος του θεραπευτικού 
περιεχομένου για το θύμα, τον υπεύθυνο, και για ολόκληρη την οικογένεια. Το αστικό 
σκέλος, με τη μορφή ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή αφαίρεση της γονεϊκής 
μέριμνας, εφ' όσον αυτή ανατεθεί σε φορέα παιδικής προστασίας, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει απόλυτα το συμφέρον του παιδιού, όχι μόνο για προστασία αλλά και για 
ανάπτυξη και εξέλιξη, να εμπεριέχει περιοδικές πλήρεις αξιολογήσεις ανά τρίμηνο, στις 
οποίες το ίδιο το παιδί θα έχει ουσιαστικό ρόλο. 



Παρατηρείται με ανησυχητική συχνότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης, ότι η εμπλοκή του υπηρεσιακού συστήματος και των θεσμών σε 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κυρίως σεξουαλικής παραβίασης, καταλήγουν συχνά σε 
δευτερογενή θυματοποίηση ενός ήδη θύματος. Το σύστημα, με πράξεις ενέργειας και 
παράλειψης, δεν διαθέτει την ευλυγισία, την κατανόηση, την αποδοχή των διαφορών και 
το σεβασμό της ιδιαιτερότητας, αξίες που χαρακτηρίζουν το σωστό γονεϊκό ρόλο. Γι' αυτό, 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του συστήματος πρέπει, σε κάθε ενέργειά τους, να 
εξασφαλίζουν το σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού. Ο θεσμός της επιστημονικής 
εποπτείας, με τη μορφή του εξωτερικού εξειδικευμένου στο θέμα επόπτη, συμβάλλει 
ουσιαστικά στο σκοπό αυτό. 

Διάφορες θεραπευτικές δυνατότητες με την πιο κλασική έννοια είναι: 
- Ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης. 
- Θεραπεία μέσω της τέχνης, βασισμένη στην έκφραση των συναισθημάτων μέσω 
τεχνικών όπως ο χορός, η μουσική, η ζωγραφική, το θέατρο και άλλες μορφές 
έκφρασης. 

- Θεραπεία ομάδας για παιδιά και εφήβους, με διάφορους προσανατολισμούς. 
- Οικογενειακή θεραπεία με διάφορα σχήματα, η οποία όμως προϋποθέτει: 

• την αναγνώριση της πράξης από τον ενήλικα υπεύθυνο, συνήθως πατέρα. 
• την αναγνώριση από τον άλλο γονέα της ευθύνης του για τη μη προστασία του 
παιδιού είτε από άγνοια, είτε από παθητική εμπλοκή, άρα συνενοχή. 

• την αναγνώριση της παθολογικής δυσλειτουργίας από τα μέλη της οικογένειας. 

 Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η περιορισμένη κοινωνική ορατότητα του φαινομένου της σεξουαλικής παραβίασης 
των παιδιών μέσα και έξω από την οικογένεια και η κοινωνική ενοχή που την περιβάλουν, 
καθιστούν την πρόληψη ένα δύσκολο στόχο.  

Η σεξουαλική παραβίαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως "μεγαλοποίηση ή ακραία μορφή 
κοινωνικά αποδεκτού τρόπου πειθαρχίας" όπως θεωρείται ακόμα από κάποιους η σωματική 
κακοποίηση. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως απώλεια ελέγχου ενός κουρασμένου από τη 
χρόνια και την καθημερινή ένταση γονέα. Η εξαπάτηση του παιδιού-θύματος με ιδιαίτερες 
παροχές και τρόπους ψυχολογικής δολιότητας και η σεξουαλική ικανοποίηση του ενήλικα 
υπαίτιου, την καθιστά ένα φαινόμενο, που παρ' όλη τη συχνότητά του και τη διαταξική 
του κατανομή, ακόμα λειτουργεί ως "το καλύτερα κρατημένο μυστικό" της οικογένειας, 
της γειτονιάς και της κοινότητας. 

Αποτέλεσμα όλου αυτού του κλίματος είναι η επικέντρωση κυρίως στην τριτογενή 
πρόληψη, δηλαδή στην προστασία και θεραπεία των θυμάτων και σπανιότερα όλης της 
οικογένειας και του υπαίτιου, εφ'όσον αποδέχεται την πράξη του. Η τριτογενής πρόληψη, 
ακόμα και αν αποδεικνύεται επιτυχής, καλύπτει μόνο εκείνες τις περιπτώσεις που 
αποκαλύπτονται, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στο σκοτεινό αριθμό. 



Η δευτερογενής πρόληψη, δηλαδή η έγκαιρη αναγνώριση των εν δυνάμει υπαίτιων 
σεξουαλικής παραβίασης, είναι εξαιρετικά δύσκολη αν όχι αδύνατη, εφ'όσον το φαινόμενο 
ενδημεί σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και δεν συνδέεται με τη φτώχεια ή άλλες μορφές 
κοινωνικού αποκλεισμού. Συγχρόνως, η διαταραχή της σεξουαλικότητας και οι 
συναισθηματικές διαταραχές οι οποίες οδηγούν στην παραβίαση του αιμομικτικού 
φραγμού και σε άλλες μορφές σεξουαλικής θυματοποίησης, δεν είναι εύκολα ορατές, εφ' 
όσον τα άτομα αυτά - άνδρες και γυναίκες - μπορεί να λειτουργούν πολύ καλά ως προς τις 
άλλες πλευρές της ζωής τους. Η μόνη δευτερογενής πρόληψη που εφαρμόζεται σε άλλες 
χώρες είναι η θεραπεία των εφήβων "υπαίτιων" σεξουαλικής παραβίασης παιδιών που 
έχουν συλληφθεί και δικαστεί, στα πλαίσια της αναμορφωτικής τους ποινής. Η μέθοδος 
που συνήθως χρησιμοποιείται είναι η θεραπεία της συμπεριφοράς σε ατομικό και ομαδικό 
πλαίσιο, σε κλειστές ή μη φυλακές και σε θεραπευτικές κοινότητες για έφηβους 
παραβάτες. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην πρωτογενή πρόληψη της 
σεξουαλικής παραβίασης των ανηλίκων, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ο κύριος στόχος 
της πρωτογενούς πρόληψης είναι τα ίδια τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι εκείνη της προαγωγής της υγείας στο 
σχολείο και πραγματοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και σε άλλες εξωσχολικές 
ομάδες. Τα παιδιά, μέσα από διάφορες δράσεις και θεατρικό παιχνίδι, ευαισθητοποιούνται 
και εμψυχώνονται, έτσι ώστε να μπορούν να αυτοπροστατεύονται ακόμα και από οικεία 
και αγαπητά πρόσωπα. Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα χάδια που τους προκαλούν 
ευχαρίστηση από εκείνα που τα κάνουν να μην αισθάνονται άνετα. Να ξεχωρίζουν τα καλά 
από τα κακά μυστικά. Να μπορούν να λένε 'όχι" ακόμα και σε αγαπητά τους πρόσωπα, 
όταν τους προτείνουν "ασυνήθιστα παιχνίδια". Οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων αυτών 
είναι αρκετά θετικές και η μεθοδολογία τους συνεχώς βελτιώνεται. Φυσικά, η προσέγγιση 
αυτή προϋποθέτει ενημερωμένους νηπιαγωγούς, δάσκαλους αλλά και γονείς, όχι μόνο για 
την αποδοχή και προώθηση αυτής της προσέγγισης αλλά και για την καλύτερη γνώση της 
φυσιολογικής σεξουαλικότητας των παιδιών και της αντιμετώπισής της στα διάφορα 
στάδια ανάπτυξης. Η μέθοδος αυτή της πρωτογενούς πρόληψης της σεξουαλικής 
παραβίασης των παιδιών, απευθύνεται στο σύνολο των παιδιών και χρησιμοποιεί 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις δόκιμες και γνωστές στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 
Έτσι, αποφεύγεται η "σκανδαλοποίηση" του θέματος και, κατ' επέκταση, οι αντιστάσεις για 
την αντιμετώπιση και πρόληψή του. 

Μια ευρύτερη προσέγγιση πρωτογενούς πρόληψης της σεξουαλικής παραβίασης 
παιδιών και εφήβων απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο. Η προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών για τις γυναίκες, η εξάλειψη της "σεξιστικής" προβολής του γυναικείου σώματος 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και της χρησιμοποίησης των παιδιών σε διαφημίσεις που τα 
προβάλλουν ως "αντικείμενα" καταναλωτισμού, συμβάλλουν στην πρωτογενή πρόληψη. 



Πρόσφατα, το ενδιαφέρον στην Ευρώπη στράφηκε στο πρόβλημα της παιδεραστίας και 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης με τις μορφές της παιδικής πορνείας και πορνογραφίας. 
Το άνοιγμα των συνόρων, που προβλέπουν οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του 
Άμστερνταμ για την οικονομική ένωση της Ευρώπης, διευκολύνει τη διακίνηση από χώρα 
σε χώρα δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων εναντίον παιδιών, άρα και τη μη 
αντιμετώπισή τους. Η περίπτωση Dutroux στις Βρυξέλλες, τον "ομφαλό" της Ευρώπης, 
έπεισε τις Ευρωπαϊκές χώρες ότι υπάρχει ανάγκη αφύπνισης αλλά και ενεργοποίησης 
κονδυλίων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστρεψε κατ' 
αρχήν την προσοχή της στον τομέα αντιμετώπισης της διακίνησης των ήδη δραστών και 
στη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών για εμπορικούς σκοπούς, τις πλέον ορατές 
μορφές του φαινομένου. Σταδιακά, όμως, το ενδιαφέρον -μέσω χρηματοδοτήσεων- 
στρέφεται στη δευτερογενή και πρωτογενή πρόληψη της σεξουαλικής θυματοποίησης των 
παιδιών. 

Το περιεχόμενο και των τριών επιπέδων πρόληψης της σεξουαλικής παραβίασης και 
εκμετάλλευσης των παιδιών καταγράφεται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 6, 7, 8). 
Αυτό αφορά όλες τις μορφές του φαινομένου με την έκφρασή τους μέσα και έξω από την 
οικογένεια. 

Ευθύνη κάθε χώρας, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και κοινωνικής πολιτικής είναι, να 
αναπτύξει προγράμματα για την αντιμετώπιση και την πρόληψη. Αυτό προβλέπεται και στη 
δέσμευση όλων των χωρών για την τήρηση των άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. Το πρώτο βήμα είναι η ανίχνευση της συχνότητας και της φαινομενολογίας 
του προβλήματος. Το δεύτερο βήμα είναι η ιεράρχηση των αναγκών και το τρίτο η 
ανάπτυξη προγραμμάτων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. 

Στην Ελλάδα, το πρώτο βήμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Μελέτες του Ινστιτούτου 
Υγείας του Παιδιού για τη συχνότητα του φαινομένου στο γενικό πληθυσμό και τις κλινικές 
του εκδηλώσεις μέσα στην οικογένεια, έχουν δώσει ένα σημαντικό επιστημονικό "στίγμα" 
για το πρόβλημα και την αντιμετώπισή του. Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών έξω 
από την οικογένεια αποτελεί πεδίο έρευνας φορέων με εγκληματολογικό ενδιαφέρον και 
προσανατολισμό. Ο χώρος της παιδικής προστασίας και της αστυνομίας έχει πολύτιμη 
εμπειρία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ερευνητικά. 

Με βάση τα ήδη υπάρχοντα ερευνητικά αποτελέσματα και εμπειρία, η Ελλάδα οφείλει 
να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της ιεράρχησης των αναγκών και του σχεδιασμού. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για το ουσιαστικό αυτό στάδιο είναι η αναγνώριση από την 
πολιτεία της νέας άποψης για την παιδική ηλικία και για την αλλαγή της θεώρησης των 
παιδιών, από αντικείμενα προστασίας σε υποκείμενα δικαιωμάτων. Στα πλαίσια της 
υπογραφής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η αλλαγή αυτή δεν είναι πλέον 
υπόσχεση αλλά δέσμευση. 

 
 
 

 

 

 



ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Η σύγχρονη θεώρηση της εκπαίδευσης προωθεί όχι μόνο τη γνώση αλλά και την 
"τέχνη της ζωής". Προσφέρει, δηλαδή, στους μαθητές ευκαιρίες να αποκτήσουν 
κοινωνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να ζήσουν 
δημιουργικά σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ο διευρυμένος ρόλος του σύγχρονου 
σχολείου στη σημερινή "Ευρώπη χωρίς σύνορα", δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 
βιώσουν και να διαπραγματευτούν μέσα στο σχολείο τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η 
ανάμειξη παιδιών μεταναστών, πολιτικών και οικονομικών προσφύγων, όπως και παιδιών 
επαγγελματικά διακινούμενων οικογενειών, προσφέρει μια πλούσια διαπολιτισμική 
διάσταση, άγνωστη ως πρόσφατα στην Ελλάδα. Συγχρόνως, το άνοιγμα του σύγχρονου 
σχολείου σε μαθητές με ιδιαιτερότητες -μαθησιακές, κινητικές- το εμπλουτίζει με 
ανθρώπινες ευαισθησίες, προωθώντας το δικαίωμα της διαφοράς και συγχρόνως της 
ισότητας. Το σύγχρονο σχολείο προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού, προάγοντας την 
υγεία. 

Εύλογο είναι, ότι η σταθερότητα του σχολικού πλαισίου και το νέο αυτό κλίμα σχέσεων 
που καλλιεργείται ανάμεσα στα παιδιά και τον εκπαιδευτικό, δίδουν τη δυνατότητα σε 
παιδιά, που τα δικαιώματά τους παραβιάζονται μέσα στην οικογένεια ή και έξω από αυτή, 
να εμπιστευτούν το μυστικό τους στον εκπαιδευτικό. 

Η αποκάλυψη αυτή συνήθως δημιουργεί στο νηπιαγωγό, δάσκαλο ή καθηγητή πλήθος 
αντικρουόμενων συναισθημάτων τα οποία συνδέονται με τα στερεότυπα που επικρατούν 
για το "άβατο" της οικογένειας, με την πρόκληση για τον ίδιο ως του "προσώπου 
εμπιστοσύνης" που επέλεξε το ίδιο το παιδί, αλλά και με την ευθύνη που αναλαμβάνει 
σχετικά με το πώς θα τα βγάλει πέρα. Η έλλειψη οδηγιών για την αντιμετώπιση του 
κακοποιημένου-παραμελημένου παιδιού από πλευράς πολιτείας και η περιορισμένη 
αναφορά στο θέμα στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, συντείνουν στα 
αντικρουόμενα αυτά συναισθήματα. Επί πλέον, η λειτουργία του σχολείου με 
"ενδοστρέφεια" ως προς τη ζωή της κοινότητας, δεν προσφέρει συνήθως την 
πληροφόρηση σχετικά με τις πηγές βοήθειας, όπως και την πολύτιμη εμπειρία της 
διασυνδετικής συνεργασίας μεταξύ φορέων και επαγγελματιών. Η προώθηση του β΄ και 
γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη αυτής της 
συνεργασίας που θα προσφέρει στον εκπαιδευτικό ασφάλεια για την αντιμετώπιση και την 
παραπομπή περιπτώσεων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών όλων των μορφών. Το 
αίσθημα του δάσκαλου ότι λειτουργεί ως μέρος ενός τοπικού συστήματος που θα στηρίξει 
το παιδί και την οικογένεια, έναντι των αισθημάτων μοναξιάς του μόνου επαγγελματία, 
τον κινητοποιεί υπέρ του παιδιού. 

Ποια μπορεί να είναι, όμως, τα αισθήματα του εκπαιδευτικού αλλά και ολόκληρου του 
σχολείου ως σύστημα, πριν ή μετά την αναφορά μιας περίπτωσης κακοποίησης ή 
παραμέλησης ενός παιδιού; 

1. Αμφιθυμία: Φροντίζω το παιδί ή ελέγχω τη ζωή της οικογένειας; 
2. Ταύτιση με τους γονείς: Τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε στη δική μου 
οικογένεια; 

3. Αποτελεσματικότητα για το παιδί: Μήπως η παρέμβασή μου οδηγήσει σε 
περαιτέρω κακοποίηση του παιδιού; 

4. Αμφιθυμία για την έκβαση - Δυσπιστία για το σύστημα: Μήπως η παρέμβασή 
μου οδηγήσει σε δευτερογενή κακοποίηση του παιδιού από το σύστημα; 

5. Ανταγωνισμός με την οικογένεια: Ποιος είναι ο καλύτερος "γονέας" για το παιδί; 
6. Αντιπαλότητα μεταξύ των υπηρεσιών: Ποιος είναι ο καλύτερος "προστάτης" για 
το παιδί; 



Τα συναισθήματα αυτά είναι φυσιολογικά. Η αναγνώρισή τους βοηθάει στην 
κινητοποίηση του εκπαιδευτικού να κάνει κάτι. 

Τι μπορεί, όμως, να κάνει ο εκπαιδευτικός; 
• Να ακούσει το παιδί σε ένα χώρο ήρεμο και οικείο για αυτό. 
• Να αναγνωρίσει την εμπιστοσύνη που του έδειξε το παιδί και να το διαβεβαιώσει ότι 
θα κάνει ότι μπορεί σε συνεργασία μαζί του, ώστε να σταματήσει αυτό που του 
συμβαίνει. 

• Να απενοχοποιήσει το παιδί λέγοντάς του ότι δεν φταίει για ότι έγινε και να το 
πιστέψει. Σπάνια τα παιδιά λένε ψέματα για τη δική τους κακομεταχείριση. 

• Να δείξει ενδιαφέρον όχι μόνο στο παιδί αλλά και στην οικογένεια. 
• Να εξηγήσει στο παιδί και στους γονείς τους τρόπους και το περιεχόμενο των 
ενεργειών από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ότι η παραπομπή σε εξειδικευμένο φορέα 
εκφράζει το ενδιαφέρον και την ελπίδα για το συμφέρον όλων: παιδιού, αδελφών, 
οικογένειας. Η πρόθεση του εκπαιδευτικού είναι να στηρίξει την οικογένεια, όχι να 
την πληγώσει. 

• Να ελέγξει το φυσιολογικό θυμό που αισθάνεται για τους γονείς, αποφεύγοντας να 
μιλάει στο παιδί αρνητικά γι' αυτούς. 

• Να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους ένα σωματικά κακοποιημένο παιδί δεν 
θέλει να εγκαταλείψει την αγκαλιά του υπεύθυνου για την κακοποίηση γονέα. 

Κατά τη φάση αυτή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι υποστηρικτικός παρά 
ανακριτικός. Η συλλογή πολλών λεπτομερειών δεν βοηθάει το παιδί, εφ'όσον θα 
ακολουθήσει εις βάθος διερεύνηση από τον αρμόδιο φορέα παιδικής προστασίας ή/και 
ψυχικής υγείας. 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Πέρα από την αντιμετώπιση ενός κακοποιημένου ή παραμελημένου παιδιού, το σχολείο 
ως σύστημα έχει τις προϋποθέσεις να παράγει βία ή/και να τη συντηρεί αλλά και τις 
δυνατότητες να την προλαμβάνει. 

Προϋποθέσεις που παράγουν ή και συντηρούν τη βία στο σχολείο 

Α. Οι κτιριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες πολλών σχολείων δεν προωθούν την 
αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση, ούτε των παιδιών, ούτε και των εκπαιδευτικών. 
Τα παιδιά συχνά αντιδρούν με περαιτέρω καταστροφή των χώρων, που γι' αυτά 
λειτουργούν ως αφιλόξενο και υποτιμητικό περιβάλλον, δηλαδή, ως αδιάφορος και 
κακός "γονέας". 

Β. Το "κλίμα" του σχολείου και εκείνο της τάξης που καλλιεργείται ενεργητικά ή 
αναπτύσσεται παθητικά από τους υπεύθυνους -διοίκηση και εκπαιδευτικούς- μπορεί 
να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης βίαιης συμπεριφοράς ανάμεσα στους ίδιους 
τους μαθητές. Η επιθετικότητα όλων των μορφών ανάμεσα στους συνομιλήκους, 
συχνά εκφράζει τα "παιχνίδια" εξουσίας και δύναμης ανάμεσα στα παιδιά. Αυτά 
αναπαράγουν το γενικό κλίμα αυταρχισμού ή αδιαφορίας του σχολείου ως σύστημα 
και του εκπαιδευτικού ως άτομο, ακριβώς όπως δυσλειτουργούν τα οικογενειακά 
συστήματα και οι γονείς που κακομεταχειρίζονται ή παραμελούν τα παιδιά τους. 

Γ. Η χρήση σωματικής τιμωρίας ή άλλων μεθόδων "ελέγχου" της συμπεριφοράς όπως 
η ειρωνία, η ανάρμοστη σύγκριση, η υποτίμηση, ο εξευτελισμός, η απομόνωση, δεν 
είναι παρά τα "εργαλεία" του κλίματος αυτού σ' ένα σχολείο γενεσιουργό βίας. 

Ο εκπαιδευτικός που αισθάνεται την ευθύνη να συμμετάσχει στην πρόληψη της βίας 
στο σχολείο και στην αντιμετώπιση της κακοποίησης και παραμέλησης στην οικογένεια 
οφείλει: 



- Να αποδεχθεί την ύπαρξη και τις επιπτώσεις του προβλήματος και να δεσμευθεί ο 
ίδιος ότι θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την πρόληψή του. 

- Να κινητοποιήσει και άλλους συναδέλφους στο χώρο εργασίας. 
- Να φέρει το θέμα στα επιστημονικά και συνδικαλιστικά όργανα. 
- Να φροντίσει για τη δημιουργία "κώδικα οδηγιών" στο σχολείο του. 
- Να γνωρίσει τις υπάρχουσες πηγές βοήθειας και να αναπτύξει συνεργασία. 
- Να κατευθύνει οικογένειες με προβλήματα σε κατάλληλα πλαίσια πριν τα 
προβλήματα οξυνθούν. 

- Να είναι πάντα διαθέσιμος να ακούσει, να κατανοήσει και να στηρίξει όσους του 
εμπιστεύονται προβλήματα: παιδιά, γονείς, συναδέλφους. 

- Να δεσμευθεί ο ίδιος ότι δεν θα χρησιμοποιήσει σωματική τιμωρία μέσα ή έξω από 
την τάξη. 

- Να φροντίσει για τη δημιουργία και διατήρηση στην τάξη ενός κλίματος που να 
προωθεί τα παρακάτω: 

 • Αλληλεγγύη 
 • Αλληλο-εκτίμηση 
 • Εκτίμηση εαυτού 
 • Κατανόηση της απόκλισης 
 • Προώθηση του δικαιώματος της διαφοράς 
 • Ανάπτυξη του εαυτού για τα παιδιά και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. 
Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να προάγει την υγεία και τα δικαιώματα του παιδιού. 
 
 
Οτιδήποτε αναστέλλει την ομαλή σωματική, νοητική, συναισθηματική ανάπτυξη και 

κοινωνική προσαρμογή του παιδιού και του εφήβου, σαφώς, παραβιάζει τα δικαιώματά 
του. Συνακόλουθα, όλος ο παιδικός και εφηβικός πληθυσμός μπορεί, δυνητικά, να 
αποτελέσει υποκείμενο θυματοποίησης κάποιας μορφής. 

Το δεύτερο κίνημα έχει ως αφετηρία την ιατρική επιστήμη. Η αγωγή και η προαγωγή 
της υγείας και η εφαρμογή τους στο σχολείο, στοχεύουν στην ενημέρωση και 
κινητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για την ανάληψη ατομικής και συλλογικής 
ευθύνης σχετικά με σύγχρονα θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν. Η 
καλλιέργεια αισθημάτων αυτοεκτίμησης, ασφάλειας, αυτενέργειας και αλληλεγγύης 
ενδυναμώνει τα παιδιά, έτσι ώστε να αναλάβουν τα ίδια την ευθύνη της υγείας και των 
δικαιωμάτων τους. 

Χώροι που παραδοσιακά ασχολούνται με το παιδί (0-17 ετών) και την προστασία του, 
όπως η αστυνομία, η δικαιοσύνη, οι υπηρεσίες πρόνοιας, τα ιατρικά κέντρα, τα νοσοκομεία 
και τα εκπαιδευτικά πλαίσια, θεωρούσαν την παιδική ενδοοικογενειακή θυματοποίηση ως 
ένα φαινόμενο, το οποίο χρήζει αντιμετώπισης αφού εκδηλωθεί, με σύνηθες αποτέλεσμα 
το τρίπτυχο: "τιμωρία του δράστη", "απομάκρυνση του παιδιού-θύματος", "διάλυση της 
οικογένειας". 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και οι προσπάθειες προαγωγής της υγείας 
σε επίπεδο ατόμων και κοινωνιών, θέτουν σε νέες βάσεις την προστασία του παιδιού στα 
πλαίσια της οικογένειας. 

Το παιδί και ο έφηβος θεωρούνται πλέον ως υποκείμενα δικαιωμάτων και όχι 
αντικείμενα προστασίας. Το δικαίωμα στην προστασία από κάθε μορφή εκμετάλλευσης και 
το δικαίωμα διαβίωσης σε μια ευτυχισμένη οικογένεια πρέπει να είναι στόχος κάθε 
ευνομούμενης κοινωνίας. Το κίνημα αγωγής και προαγωγής της υγείας στηρίζει και 
ενδυναμώνει τα δικαιώματα αυτά του παιδιού και του εφήβου για την επίτευξη της 
καλύτερης δυνατής ευεξίας. 



Όταν η πρόληψη της παιδικής θυματοποίησης συνδεθεί με την εφαρμογή και τήρηση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, θα οδηγηθούμε στην ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων 
ενδοοικογενειακής παιδικής κακοποίησης ή/και παραμέλησης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ 

Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ ψηφίστηκε και επικυρώθηκε από 
την Ελληνική Βουλή αποτελώντας νόμο του κράτους (Νόμος: 2101/2.12.92). Αυτό 
σημαίνει, ότι η πιστή εφαρμογή των επί μέρους άρθρων της Σύμβασης στην καθημερινή 
πρακτική από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επαγγελματίες θα εξασφαλίσει, κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα δικαιώματα όλων των παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που τα 
δικαιώματά τους παραβιάζονται. Τα εμπλεκόμενα μέρη είναι τρία: το ίδιο το παιδί, οι 
γονείς του και το κράτος. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών μερών καθορίζει τις ευθύνες 
του καθενός, για την προστασία του κάθε παιδιού (Πίνακας 10). 

Το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία εντάσσεται μέσα στο τρίπτυχο των επί 
μέρους θεματικών της Σύμβασης. Αυτές είναι οι άξονες: Παροχές - Προστασία - 
Συμμετοχή. Κάθε ένας από αυτούς περιλαμβάνει ένα αριθμό άρθρων που η εφαρμογή 
τους χαρακτηρίζεται από μία δυναμική έννοια. (Παράρτημα 3) 

Ο επαγγελματίας που ασχολείται με το πεδίο της κακοποίησης και παραμέλησης των 
παιδιών, όλων των μορφών, θα πρέπει: 

- Να έχει αντίγραφο της Σύμβασης στο γραφείο του και να γνωρίζει το περιεχόμενό 
της. 

- Να "φωτίζει" τη μελέτη και αξιολόγηση κάθε περίπτωσης μέσα από τη διάσταση 
αυτή και να την καταγράφει στο φάκελο του παιδιού. 

- Στις εκθέσεις που απευθύνει σε άλλες υπηρεσίες και στο δικαστήριο να αναφέρει, 
πέρα από την παράβαση των νόμων του αστικού και ποινικού δικαίου, και τα άρθρα 
της Σύμβασης που παραβιάζονται. 

- Να εξηγεί στους γονείς και στο παιδί, με τον τρόπο που αρμόζει στον καθένα, το 
θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού. 

- Να φροντίζει έτσι ώστε ο ίδιος, ως μέλος του συστήματος, να μην παραβιάζει τα 
δικαιώματα του συγκεκριμένου παιδιού. 

- Να κινητοποιηθεί ο ίδιος για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο δικό 
του επιστημονικό, επαγγελματικό και συνδικαλιστικό χώρο. 

 


