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Πρόλογος 
 
 
 Οι «Μορφές βίας κατά παιδιών και γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία» είναι 
το θέµα που επέλεξε  το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων για  την  ηµερίδα  που 
διοργάνωσε  τον Μάιο του 2006 στα πλαίσια της Εαρινής Συνόδου   του  Ευρωπαϊκού 
Κέντρου του ∆ιεθνούς  Συµβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF).  
 Κατά την Ηµερίδα   αναδύθηκαν  νέες διαστάσεις και µορφές βίας  κατά των 
παιδιών και των γυναικών εντός και εκτός οικογένειας, εντός και εκτός συνόρων. 
Κοινή διαπίστωση ήταν ότι  παρότι  το θέµα της βίας απασχολεί από µακρού τόσο τα 
µέλη του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Γυναικών  όσο και  άλλους Κρατικούς και Μη 
Κρατικούς Οργανισµούς, µεγάλο µέρος των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχει 
συνειδητοποιήσει  ακόµη τα προβλήµατα   βίας  που  προκύπτουν   από  την  
δραµατική  επέκταση και την ποικιλοµορφία της βίας µέσα στην παγκοσµιοποιηµένη 
κοινωνία και την ανάπτυξη νέων µορφών επικοινωνίας µέσω των νέων τεχνολογιών. 
Επίσης δεν έχει συνειδητοποιηθεί επαρκώς το γεγονός  ότι οι  νέες µορφές βίας, 
εντάσσονται στην καθηµερινότητα σε όλες τις  χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
αφορούν   όλα τα κοινωνικά στρώµατα και όχι µόνον  ειδικές οµάδες πληθυσµού. 
  Κρίθηκε  λοιπόν,  επιτακτικό, πέραν των διαβηµάτων προς την Πολιτεία, να 
ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες.  
 Σε συνέχεια της ηµερίδας, εκδόθηκαν ψηφίσµατα, οργανώθηκαν  δύο 
εργαστήρια  κατά τις  Συνόδους του ECICW-CECIF στο Μονακό και στο Στρασβούργο 
(2007) και  στάλθηκε πληροφοριακό υλικό  στα   µέλη   του  ECICW-CECIF  και στα 
µέλη  του ΕΣΕ, σωµατεία και άτοµα.  
 Η παρούσα έκδοση περιλαµβάνει  υλικό από την Ηµερίδα και από τις  
περεταίρω σχετικές  δράσεις του ΕΣΕ. Τα κείµενα που  κατέθεσαν οι οµιλητές  της 
ηµερίδας  αποτελούν επεξεργασία  και επέκταση  του  θέµατος  της αρχικής  οµιλίας 
τους µε συµπληρώσεις  για να περιληφθούν  οι  µετέπειτα εξελίξεις. Τους 
ευχαριστούµε θερµά.  
 Θερµότατες ευχαριστίες οφείλουµε στο Ίδρυµα  Ιωάννου  Φ. Κωστοπούλου 
που  µε την ευγενική χορηγία του  επέτρεψε  την  πραγµατοποίηση αυτής της έκδοσης.  
 
 
Οι επιµελητές  της έκδοσης  
 
Βάσω Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου                              Ελένη Βαλάσση-Αδάµ 
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                                       Εθνικό Συµβούλιο  Ελληνίδων 
                                       Οµοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων 

                                        
 

 
 
 

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Πέµπτη, 11 Μαϊου 2006 

Αµφιθέατρο Γ.Σ.Ε.Ε., Πατησίων 69, Αθήνα 
 
 
 
9:30       Εγγραφές 
10:00     Μουσική εισαγωγή: Κουαρτέτο Εγχόρδων Μουσικού Συνόλου   
               ∆ήµου Αθηναίων 
10:30      Χαιρετισµοί 
               Βάσω Σταυριανοπούλου- Γκανάτσου, Πρόεδρος Εθνικού  
               Συµβουλίου Ελληνίδων 
               Laura Finne- Elonen, Πρόεδρος European Center of the  
               International Council of Women 
               Ευγενία Τσουµάνη, Γενική Γραµµατέας Ισότητας 
               Ήρα Βαλσαµάκη, Αντιδήµαρχος, Εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου  
               Αθηναίων κ. Θ. Μπεχράκη 
 
11:00      ∆ιάλειµµα /καφές 
 
11:20      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Ι Προεδρείο: Χριστίνα Βάγια / Ευγενία Κατούφα 
               Θύµατα εντός και εκτός οικογένειας, εντός και εκτός συνόρων 
                Καλλιόπη Σπινέλλη, Οµ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Νοµικού  
               Τµήµατος Παν/µίου Αθηνών 
                Κακοποίηση του παιδιού. Ο ρόλος του Συνήγορου του Παιδιού 
                Γ. Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Υπεύθυνος του Κύκλου            
                ∆ικαιωµάτων του Παιδιού 
                Γενεαλογία της βίας εναντίον γυναικών και παιδιών, 
                Μαρία Πυργάκη, ∆ρ. Εθνο-αρχαιολόγος, Πανεπιστήµιο  
                Πελοποννήσου 
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12:30       ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΙΙ Προεδρείο: Φωτεινή Στεργιοπούλου / ∆έσποινα  
                                                              Βλαχοπούλου 
                 Απόφαση πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου  για την  
                 αντιµετώπιση της γενετήσιας εκµετάλλευσης ανηλίκων 
                 Ειρήνη Πανταζή- Μελίστα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
                 Παιδική πορνογραφία µέσω Internet 
                 Εµ. Σφακιανάκης, Προϊστάµενος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος 
                  Συζήτηση 
13:30        ∆ιάλειµµα / Ελαφρύ Γεύµα 
 
14:30         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΙΙΙ Προεδρείο: Ελένη Αργυριάδου / Τζίνα Κορέλλα 
                  Βία στο σχολείο 
                  Ήρα Βαλσαµάκη, Φιλόλογος – Πρόεδρος Βρεφονηπιακών Σταθµών   
                  ∆ήµου Αθηναίων 
                  Καλές πρακτικές: 
                  1. ∆ιαπολιτισµικές οικογένειες. Ένα εργαλείο πρόληψης της  

 απαγωγής ανηλίκων 
                       Χρυσούλα Κοντογιάννη, Κοιν. Λειτουργός, Αντιπρόεδρος  
                       International Social Service,∆ιευθύντρια του Ελληνικού  
                       Κλάδου της ∆ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας 
                 2.  Πρόληψη της βίας στην οικογένεια σε Κέντρα Υγείας στη  

 Φινλανδία. Ανίχνευση οικογενειών σε κίνδυνο 
                         Laura Finne- Elonen, Γιατρός Πρωτοβάθµιας Φροντίδας   
                         Υγείας, Πρόεδρος του ECΙCW 
                 3. Ένα µοντέλο ολιστικής προσέγγισης πρωτογενούς  

πρόληψης στο δηµοτικό σχολείο 
                         Ιωάννα Κυρίτση, Υπεύθυνη Τοµέα Πρόληψης, Κέντρο   
                         Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων 
                  4. Οπτικοακουστικά µηνύµατα για πρόληψη της βίας στην  

 οικογένεια 
                         Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού µε οικονοµική στήριξη της Γεν.  
                         Γραµµατείας Νέας Γενιάς  
                         Παρουσίαση: Ελένη Βαλάσση-Αδάµ, Παιδίατρος 
 
15:45         ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Προεδρείο: Έφη Καλλιγά 
                  Ευγενία Κατούφα / ∆έσποινα Βλαχοπούλου / Τζίνα Κορέλλα 
                  Κλείσιµο Ηµερίδας 
 
 
Η ηµερίδα πραγµατοποιείται µε την οικονοµικήσυµβολή της Γενικής Γραµµατείας ισότητας  
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                                      National Council of Greek Women 
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VIOLENCE 
AGAINST CHILDREN & WOMEN 
IN CONTEMPORARY SOCIETY 

Thursday, May 11,2006 
Athens,Auditorium of the Greek GeneralConfederation of Labor, Patission St. 

 
 
9:30   Registration 
10:00 Musical Introduction String Quartet of the Municipality of Athens 
10:30 Welcoming Adresses 
           V. Stavrianopoulou- Ganatsou, President of the National Council of   
           Greek Women 
           L. Finne -Elonen, President of the European Centre of the International  
           Council of Women (ECICW) 
           E. Tsoumani, Secretary General for Gender Equality 
           H. Valsamaki, Vice Mayor of Athens, Delegate of the Mayor of Athens  
           Mr. Th. Bechrakis 
 
11:00 Coffee brake 
 
11:20 SESSION I Chair : Ch. Vayia / E. Katoufa 
           Victims within and outside the family, within and across borders 
           K. Spinelli, Professor Em. of Criminology, Law School, University of   
           Athens 
           Child Abuse. Role of the Ombudsman 
           G. Moschos, Deputy Ombudsman, Head of Children’s Rights  
            Department 
            Genealogy of violence against children and women 
            M. Pyrgaki , Dr. Ethno-archaeologist , University of Peloponnese 
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12:30 SESSION II Chair : F.Stergiopoulou / D. Vlahopoulou 
           Frame decision of the European Council  dealing with the   
           exploitation of children 
           I. Pantazi- Melista, Public Prosecutor 
           Child pornography in the Internet 
           E. Sfakianakis, Director of Prosecution of Electronic Crime 
           Discussion 
 
13:30  Light Lunch 
 
14:30  SESSION III Chair: E. Argyriadou / G. Korella 
           Violence in schools 
           H. Valsamaki, Philologue -MED Boston University / President of  
           Municipal Nurseries 
           Good practices: 

1. A tool for the prevention of kidnapping by one parent in  
     multicultural families 

                Ch. Kontogianni, Vice President of International Social Service,    
                Director of ISS Greek Branch 
            2. Prevention of violence in the family. Screening for at risk    
                families in Health Centers in Finland 
                L. Finne –Elonen, Primary care physician, President of ECICW 
            3. Primary prevention of drug addiction in schools. A holistic   
                approach 
                J. Kyritsi, Responsible for Prevention, Therapy Centre for  
                Dependent Individuals 
            4. Public awareness spots for the prevention of violence against  
                children ( A tool created by the  Institute of Child Health with the  
                support of the General Secretariat for Youth) 
                Presented by E. Valassi-Adam, Paediatrician 
 
15:45  SUMMING UP Chair : E. Kalliga 
           E. Katoufa - D. Vlahopoulou - G. Korella 
           Closing of the Conference 
 
 
 
 
The conference is financed by the Secretary General for Gender Equality
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Συνοπτική παρουσίαση της Ηµερίδας 
“Μορφές βίας  κατά παιδιών και γυναικών  

 στη σύγχρονη κοινωνία” 
 
 
 
Βάσω  Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου 
Πρόεδρος του ΕΣΕ 2003-2006 
 
 
 
 Το  Εθνικό   Συµβούλιο  Ελληνίδων (ΕΣΕ) φιλοξένησε, τον Μάιο του 2006 την 
Εαρινή Σύνοδο  του Ευρωπαϊκού Κέντρου του ∆ιεθνούς  Συµβουλίου  Γυναικών. Των 
εργασιών της Συνόδου προηγήθηκε, ηµερίδα  µε θέµα «Μορφές βίας κατά παιδιών και 
γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία». Η Ηµερίδα στηρίχθηκε οικονοµικά από τη Γενική 
Γραµµατέα Ισότητας κυρία Ευγενία Τσουµάνη  στην οποία εκφράζουµε ιδιαίτερες 
ευχαριστίες. 
 Την ηµερίδα παρακολούθησαν 180 άτοµα διαφόρων ηλικιών, επαγγελµάτων 
και ρόλων στην ελληνική κοινωνία καθώς και  οι εκπρόσωποι των   Εθνικών  
Συµβουλίων 17 χωρών που  συµµετείχαν στην Σύνοδο.  
 Οι εργασίες έγιναν στο αµφιθέατρο της Γενικής  Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος  (ΓΣΕΕ) που  παρεχωρήθη δωρεάν µε τη µεσολάβηση και υποστήριξη της 
Προέδρου Γυναικών κ. Ρέας Γκούβαρη, την οποίαν ευχαριστούµε ιδιαιτέρως, καθώς 
και τις συνεργάτιδές της και τους υπαλλήλους της ΓΣΕΕ που  µας  βοήθησαν.  
 Των εργασιών της ηµερίδας προηγήθηκε µουσική εισαγωγή από το 
κουαρτέτο εγχόρδων του Οργανισµού  «Μουσικά  Σύνολα» του ∆ήµου Αθηναίων  που 
ευγενώς προσεφέρθησαν από την Πρόεδρο του Οργανισµού αντιδήµαρχο κ. Κατερίνα 
Κατσαµπέ- Μαρνέρη την οποίαν ευχαριστούµε καθώς και τους µουσικούς και τον 
µαέστρο. 
 
 
  Τις  εργασίες της Ηµερίδας  άνοιξε η πρόεδρος της Βουλής κ. Άννα 
Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία µε µεστό λόγο παρουσίασε  το διογκούµενο πρόβληµα 
της βίας κατά των αδυνάτων, των γυναικών, παιδιών κ.α και επεσήµανε ότι το 
φαινόµενο της βίας  παίρνει νέες  µορφές, αναπαράγεται και θέτει σε αµφισβήτηση τις 
Αξίες και τους Θεσµούς. Για τον εντοπισµό της βίας, τόνισε  η κ. Μπενάκη, συχνά 
είµεθα υποχρεωµένοι να παραβιάσουµε ελευθερίες και άσυλα όπως το οικογενειακό 
άσυλο. Γι αυτές τις παραβιάσεις  χρειάζεται προσοχή και αυτοσυγκράτηση εκ µέρους  
του Κράτους. 
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Την Ηµερίδα χαιρέτισαν: 
1.  Η Υπουργός Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου η οποία τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης 
περισσότερων κοινωνικών δοµών, τη σηµασία της παρακολούθησης του φαινοµένου 
της βίας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), τη συνεργασία των ΜΚΟ µε τις 
Κυβερνητικές Αρχές. Επίσης ανακοίνωσε ότι σύντοµα θα λειτουργήσει γραµµή SOS  
για µαθητές και γονείς. 
2. Η  Γραµµατέας    Ισότητας   κ. Ευγενία Τσουµάνη, η οποία τόνισε ότι η βία κατά των 
γυναικών αντανακλά τον άνισο καταµερισµό εξουσίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής  
και δράσης. Οι γυναίκες , είπε η Γραµµατέας Ισότητας είναι θύµατα λόγω φύλου και 
προέτρεψε τις µητέρες  και τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή τους, να προφυλάξουν 
την αξιοπρέπειά τους από τους κινδύνους της κακοµεταχείρισης  και της βίας, αλλιώς 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα παιδιά- θύµατα θα εξελιχθούν σε µελλοντικούς δράστες. 
3. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Γυναικών 
(ECICW-CECIF) κ.  Laura Finne-Elonen  αναφέρθηκε στο παγκόσµιο φαινόµενο της 
βίας, κυρίως κατά  γυναικών και παιδιών σε εποχές ειρήνης   και  πολέµου. 
4. Η εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου  Αθηναίων κ. Ήρα  Βαλσαµάκη-Ράλλη, 
αντιδήµαρχος  και Πρόεδρος των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Αθηναίων, 
µετέφερε το χαιρετισµό του ∆ηµάρχου Αθηναίων κ. Θ. Μπεχράκη και τόνισε ότι η βία 
αναπτύσσεται    σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, οικογένεια, σχολείο, εργασία, 
κοινωνικό περιβάλλον. 
5. ∆ιαβάστηκε χαιρετισµός της Υπουργού  Εξωτερικών κ. Ντόρας Μπακογιάννη. Η  
Υπουργός αναφέρθηκε τόσο στις γνωστές µορφές βίας, όσο και στη βία που ασκείται 
στα απολυταρχικά καθεστώτα, τις ένοπλες συρράξεις, µαφίες, δίκτυα εκµετάλλευσης 
του ανθρώπου και επεσήµανε ότι αυτά τα φαινόµενα είναι παγκόσµια και δεν 
πλήττουν µόνο τα θύµατα αλλά και το σύνολο της παγκόσµιας κοινότητας, αποτελούν 
πληγή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον πολιτισµό και θέτουν εµπόδια  στην 
ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Η κ.  Μπακογιάννη  τόνισε επίσης ότι τα 
κυκλώµατα του  trafficking  έχουν προχωρήσει αρκετά βήµατα µπροστά, τα θύµατα 
είναι έρµαια των κυκλωµάτων εκµετάλλευσης και ότι τα εργαλεία και τα µέσα που 
διαθέτουµε χρειάζονται επαναπροσδιορισµό και επένδυση σε Αξίες και όχι µόνον σε 
χρήµατα. Τέλος ανέφερε στοιχεία κακοποίησης παιδιών που διαθέτει η  UNICEF  και 
ότι θεωρεί σηµαντική τη συµβολή των γυναικείων οργανώσεων για την αντιµετώπιση 
αυτού του φαινοµένου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, διότι οι γυναικείες οργανώσεις 
από την ιδιαίτερη οπτική γωνία που βλέπουν τα παγκόσµια φαινόµενα αποτελούν 
κάποια στοιχεία προστιθέµενης αξίας συµµετοχής στον παγκόσµιο διάλογο για τη 
διεθνή Ειρήνη και  Ασφάλεια. 
6. ∆ιαβάστηκε ο χαιρετισµός της Προέδρου  της Σοροπτιµιστικής Ένωσης Ελλάδος κ. 
Νέλλης Τσελεµέγκου-Ζήκα(2004-2006), η οποία αναφέρθηκε στη βία που 
συσσωρεύεται  στις ψυχές των παιδιών  και θα γεννήσει βία στις επόµενες γενεές. 
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Μετά τους χαιρετισµούς  άρχισαν οι εισηγήσεις  των οµιλητών. 
 
 Α. Στην πρώτη ενότητα θεµάτων, συντονίστρια ήταν η κ. Χριστίνα Βάγια, µέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΕ, Καθηγήτρια  Κοινωνικής  Εργασίας  ΤΕΙ Αθηνών, 
µε συνεργάτιδα την Β΄ Αντιπρόεδρο του ΕΣΕ κ. Ευγενία  Κατούφα, ∆ηµοσιογράφο. 
 
Οµιλητές ήταν η Οµ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. 
Καλλιόπη Σπινέλλη, ο Βοηθός  Συνήγορος του Πολίτη, Υπεύθυνος του Κύκλου 
∆ικαιωµάτων του Παιδιού κ. Γιώργος Μόσχος και η κ. Μαρία Πυργάκη, ∆ρ  Εθνο-
Αρχαιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Ειδ. Γραµµατέας 
του ΕΣΕ. 
 
Η κ.  Σπινέλλη, έδωσε µια ολοκληρωµένη εικόνα  του φαινοµένου  της βίας, εντός και 
εκτός οικογένειας, εντός και εκτός συνόρων,  πρότεινε µέτρα κατά του φαινοµένου και 
επεσήµανε την ανάγκη συνεργασίας  σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, παρεµβάσεις 
στο σχολικό πλαίσιο, αξιοποίηση των γυναικών επιστηµόνων στη στελέχωση 
κοινωνικών υπηρεσιών, καταφύγια θυµάτων, νοµική, ψυχολογική και ιατρική 
υποστήριξη των θυµάτων καθώς και καλλιέργεια κλίµατος ευαισθησίας και σεβασµού 
της αξιοπρέπειας και των δικαιωµάτων των αδυνάτων. 
 
Ο κ. Μόσχος ανέφερε ότι εξ΄ ιδίας πείρας διαπίστωσε ότι τα ελληνόπουλα δεν έχουν 
τη δυνατότητα  να εισακουσθούν, ότι πολλά παιδιά υφίστανται κακοποίηση χωρίς να 
αποκαλύπτεται το φαινόµενο. Επίσης ανέφερε ότι από τις 700  αναφορές  που 
δέχθηκε ο συνήγορος του παιδιού, 10% αφορούσαν περιπτώσεις κακοποίησης, και 
17% παραµέληση επιµέλειας ανηλίκων στην οποία συχνά συνυπάρχει 
κακοµεταχείριση. Τόνισε ότι είναι απαραίτητο στα σχολεία και στην ευρύτερη 
κοινότητα να υπάρχουν  Κοινωνικές Υπηρεσίες  στελεχωµένες µε κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους. 
 
Η κ. Πυργάκη έδειξε  τη διαχρονική και διαπολιτισµική διάσταση της βίας µε την 
παρουσίαση  ευρηµάτων από ανασκαφές στον Ελληνικό,  Ευρωπαϊκό  και Ασιατικό 
χώρο, αλλά  και µε  πίνακες  και εικόνες γλυπτών προχριστιανικής, µεσαιωνικής και 
αναγεννησιακής περιόδου. 
 
 
Β.  Στη δεύτερη ενότητα  συντονίστρια ήταν η Α΄  Αντιπρόεδρος του ΕΣΕ κ. Φωτεινή 
Στεργιοπούλου, ∆ικηγόρος, µε συνεργάτιδα  την κ. ∆έσποινα Βλαχοπούλου, ταµία του 
ΕΣΕ, Σύµβουλο Θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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Οµιλητές ήταν   ο προϊστάµενος  της Υπηρεσίας  ∆ίωξης  Ηλεκτρονικού  Εγκλήµατος κ. 
Εµµανουήλ  Σφακιανάκης  και η εισαγγελέας Πρωτοδικών, τέως Είσαγγελέας 
∆ικαστηρίου  Ανηλίκων κ. Ειρήνη  Πανταζή- Μελίστα. 
 
Ο κ. Σφακιανάκης είπε ότι το φαινόµενο της πορνογραφίας και της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης ανηλίκων  παίρνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις στο διαδίκτυο. Από 
το 2001  έχουν απασχολήσει την Ασφάλεια Αττικής 55 περιπτώσεις πορνογραφίας, 
έχουν κατηγορηθεί 124 άτοµα και έχουν γίνει 95 συλλήψεις αλλά, ακόµη δεν έχουν 
εκδικαστεί σοβαρές περιπτώσεις. Ακόµη τόνισε ότι εκατοντάδες παιδόφιλοι και 
διακινητές πορνογραφικού υλικού  ευρίσκονται στο διαδίκτυο, οι οποίοι λόγω 
κέρδους, δεν διστάζουν να κινηµατογραφήσουν  ακόµη και νήπια δεµένα και 
φιµωµένα σε σεξουαλικές  επαφές µε ζώα. Ο κ. Σφακιανάκης διαβεβαίωσε ότι στην 
Ελλάδα δεν παράγεται   τέτοιο πορνογραφικό υλικό µε παιδιά. Τόνισε ότι στην  
Ασφάλεια Αττικής, πολλοί γονείς ζητούν την παρέµβαση  της επειδή τα παιδιά τους 
περνούν ηµέρες ολόκληρες στα  Internet Café, δεν επιστρέφουν στο σπίτι ούτε για 
φαγητό ή κλείνονται στο δωµάτιό τους για  ηµέρες και επικοινωνούν µε αγνώστους 
µέσω των chat-rooms. Ανακοίνωσε ότι από την προηγούµενη ηµέρα(10-5-06) 
σύµφωνα µε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ηλεκτρονικά  ίχνη των χρηστών θα 
διατηρούνται για ένα χρόνο, οπότε θα ανακαλυφθούν  πολλές περιπτώσεις από τη 
Ασφάλεια Αττικής. 
 
Η κ. Μελίστα –Πανταζή ανέλυσε την απόφαση πλαίσιο του 2003 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία υποχρεώνει  τα Κράτη-µέλη της να  εναρµονίσουν τις νοµοθεσίες 
τους µε κοινούς κανόνες, ορισµούς και κυρώσεις για την καταπολέµηση του 
φαινοµένου της σεξουαλικής εκµετάλλευσης  και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει ψηφίσει 
το Ν.3064/02 για το θέµα αυτό αλλά ακόµη εκκρεµεί η ψήφιση νοµοσχεδίου που 
προβλέπει τροποποιήσεις στο καθεστώς τιµωρίας των δραστών της παιδικής 
πορνογραφίας και αδικηµάτων κατά  της γεννετήσιας ζωής καθώς και  την µη φυσική 
παρουσία του παιδιού ως µάρτυρα στο δικαστήριο. 
 
 
Γ.  Στην Τρίτη ενότητα, συντονίστρια ήταν η κ. Ελένη Αργυριάδου,  Β΄Αντιπρόεδρος 
του ΕΣΕ, µε συνεργάτιδα την κ. Τζίνα Κορέλλα, µέλος της Ε.Ε. του ΕΣΕ, δικηγόρο.  
 
Οµιλητές ήταν η κ. Ήρα Βαλσαµάκη –Ράλλη, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος των 
Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Αθηναίων, εκπαιδευτικός, η κ. Χρυσούλα  
Κοντογιάννη, ∆ιευθύντρια της ∆ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας (ISS), η κ. Laura Finne 
–Elonen, ιατρός και Πρόεδρος του  Ευρωπαϊκού Κέντρου του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών, η κ. Ιωάννα Κυρίτση, υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ. 
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Η κ. Βαλσαµάκη αναφέρθηκε στη «βία  στο σχολείο  και παρουσίασε  πρόδροµα 
στοιχεία   από έρευνα που έγινε σε σχολεία της Αθήνας  από τις ερευνήτριες Ελένη 
Βαλάσση-Αδάµ, Γεν. Γραµµατέα του ΕΣΕ και  Γίτσα  Κοτταρίδου. Η έρευνα είχε 
ανατεθεί στο ΕΚΚΕ από τον ∆ήµο Αθηναίων. Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 
προκάλεσε αίσθηση η συχνότητα της βίας που βιώνουν τα παιδιά στο σπίτι, στο 
σχολείο, στο παιχνίδι. Η οµιλήτρια είπε ότι ο ∆ήµος Αθηναίων έχει στείλει συµβουλές 
στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής του για να προσέχουν πιθανά 
σηµεία σωµατικής ή ψυχολογικής βίας στους µαθητές. Ο ∆ήµος διατηρεί 
συµβουλευτικό  κέντρο για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς. 
 
Η κ. Κοντογιάννη αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν  οι 
διαπολιτισµικές οικογένειες. Το ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας 
πραγµατοποιεί πρόγραµµα προστασίας παιδιών  διαπολιτισµικών ζευγαριών που 
βρίσκονται σε κίνδυνο «απαγωγής»   από τον ένα γονέα. Τόνισε ότι η απαγωγή 
αποτελεί βία που προκαλεί  ριζική αλλαγή στις συνθήκες ζωής του παιδιού. Η ∆ιεθνής 
Κοινωνική Υπηρεσία σε περίπτωση µετακίνησης ενός παιδιού µε τον ένα γονέα σε 
άλλη χώρα, παραπέµπει την υπόθεση στο αντίστοιχο τµήµα της χώρας υποδοχής του 
παιδιού, οπότε ο γονέας και το παιδί συνεχίζουν να  λαµβάνουν  υπηρεσίες  
συµβουλευτικής και  υποστήριξης. 
 
Η κ. Laura Finne –Elonen  παρουσίασε το πρόγραµµα που εφαρµόζουν τα Κέντρα 
Υγείας στη Φινλανδία  µε στόχο τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση βίας µεταξύ 
συντρόφων. Το πρόγραµµα αυτό έχει µεγάλη αποτελεσµατικότητα γιατί περιλαµβάνει 
συνεντεύξεις πριν και µετά την εγκυµοσύνη των γυναικών, χρησιµοποιεί  απλές  και 
κατανοητές ερωτήσεις, προσφέρει  νοµική και ψυχολογική συµβουλευτική, τηλέφωνα, 
ξενώνες και όποια άλλη βοήθεια  χρειάζεται  στα άτοµα  που δέχονται βίαιη 
συµπεριφορά. 
 
Η κ. Κυρίτση  παρουσίασε πρόγραµµα πρωτογενούς πρόληψης στο δηµοτικό 
σχολείο, ένα πρόγραµµα που ολοκληρωµένα αντιµετωπίζει την πρόληψη βίας, 
δουλεύοντας µαζί µε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς κατά οµάδες. Κύρια εργαλεία 
εφαρµογής του προγράµµατος ήταν τα ερωτηµατολόγια και τα πρακτικά των οµάδων, 
η επεξεργασία των οποίων έδειξε ότι ήταν θετική η επίδραση του προγράµµατος: 
µείωση καυγάδων των µαθητών, βελτίωση αποδοχής των µαθητών και συνεργασία 
γονέων µε τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραµµα  απέσπασε το 1ο  ∆ιεθνές Βραβείο 
Mentor Achievement Award 2003. 
 
Η εκπρόσωπος  του Ιταλικού Συµβουλίου Γυναικών κυρία Anna Maria  Castelfranchi-
Galeani  έκανε µια εµπεριστατωµένη  παρέµβαση για το φαινόµενο  της παιδοφιλίας. 
Στη διάρκεια σχετικού συνεδρίου που οργάνωσε το Συµβούλιο στη Ρώµη, 
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επισηµάνθηκαν οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών  και ο 
ρόλος των ΜΚΟ στην εκστρατεία ενηµέρωσης  ενηλίκων και παιδιών  για την 
πρόληψη αλλά και των αρµοδίων για τη σωστή αντιµετώπιση του παιδιού-θύµατος.  
 
 
∆. Η Ηµερίδα έκλεισε µε συνοπτική παρουσίαση των συνεδριών από τις συνεργάτιδες 
των Συντονιστριών κάθε Ενότητας(Ε.Κατούφα, ∆.Βλαχοπούλου, Τζ.Κορέλλα)  µε το 
συντονισµό και τις τελικές επισηµάνσεις της κ. Έφης  Καλλιγά προηγούµενης 
προέδρου του ΕΣΕ. 
 
 
Πριν την  Ηµερίδα σε συνέντευξη τύπου που οργάνωσε το ΕΣΕ, παρέστησαν 11 
δηµοσιογράφοι, µίλησαν η Πρόεδρος του ΕΣΕ και από τους οµιλητές της Ηµερίδας  η 
Καθηγήτρια  Εγκληµατολογίας κ. Κ. Σπινέλλη, ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
υπεύθυνος του κύκλου δικαιωµάτων του παιδιού κ. Γ. Μόσχος και η παιδίατρος, Γεν. 
Γραµµατέας του ΕΣΕ κ.Ελένη Βαλάσση-Αδάµ. Οι δηµοσιογράφοι έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, έκαναν πολλές ερωτήσεις και αναπτύχθηκε ένας ενδιαφέρον διάλογος.   
Την Ηµερίδα παρακολούθησαν αρκετοί δηµοσιογράφοι  που  παρουσίασαν  στις 
εφηµερίδες τους τα διάφορα θέµατα  που συζητήθηκαν. 
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Θύµατα βίας:  εντός και εκτός της οικογένειας 

                                – εντός και εκτός συνόρων 

 

Καλλιόπη ∆. Σπινέλλη 

Οµότιµη Καθηγήτρια  Εγκληµατολογίας και Σωφρονιστικής,  
Νοµικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

                                              «...ανέστη  Κάιν επί  Άβελ τον αδελφόν αυτού 

                                                   και απέκτεινεν αυτώ...»(Γένεσις, 4:8) 
                                              
                                               «...τότε ουν παρέδωκεν [o Πιλάτος] αυτόν αυτοίς 
                                                   ίνα σταυρωθή...» ( Ιωάν. κεφ.ιθ΄,16) 
 
 

 

Η βία σήµερα  

     Στις µέρες µας η βία έχει µεταλλαχθεί και παρουσιάζεται µε νέες µορφές, ορισµένες 
µάλιστα από αυτές είναι κοινωνικά αποδεκτές και όχι εγκληµατικές. Για παράδειγµα, 
µέσα στον αγωνιστικό χώρο σε αθλητικούς αγώνες το ιδιαίτερα βίαιο σπρώξιµο 
αθλητών ή και θεατών δεν συνεπάγεται πάντοτε ποινή. Σε  αυτή την εισήγηση, δεν θα 
ασχοληθούµε µε τη διάχυτη, νοµιµοποιηµένη, βία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, 
ούτε µε το µείζον πρόβληµα, αν η ανοχή της δήθεν ασήµαντης βίας αργά ή γρήγορα 
εξελίσσεται σε ανοχή και ειδεχθέστερων απεικονίσεων µορφών βίας, όπως αυτές που 
παρουσιάζονται, συχνά χωρίς κυρώσεις, από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο ή 
άλλους αρµόδιους φορείς, στα ΜΜΕ.  

    Αντικείµενο της παρούσας  εισήγησης αποτελούν ορισµένες σύγχρονες µορφές 
εγκληµατικής βίας. Μια νέα µορφή πολυδιάστατης βίας1, για την οποία έχει πλέον 
θεσµοθετηθεί και καινοτόµος, για την Ελλάδα, νόµος (ν.3500/2006)  είναι η 
ενδοοικογενειακή βία. (Η καινοτοµία συνίσταται ιδίως : α)  στη δυνατότητα που έχει 
δοθεί στον εισαγγελέα να αναλάβει την ποινική διαµεσολάβηση µεταξύ του δράστη 
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και του θύµατος, υπό προϋποθέσεις2, β) στην απαγόρευση άσκησης σωµατικής βίας 
σε βάρος των τέκνων ως µέτρο σωφρονισµού3, και γ) την καθιέρωση αξιοποίνου 
ακόµη και για τη περίπτωση που το παιδί γίνεται απλώς µάρτυρας ενδοιοικογνειακής 
βίας χωρίς το ίδιο να υφίσταται κάποια σωµατική βλάβη4). Μια άλλη  σύγχρονη 
µορφή καθηµερινής βίας, αυτή εκτός της οικογένειας,  είναι η λεγόµενη ενδοσχολική. 

     Οι νέες αυτές µορφές βίας απαιτούν οριοθετήσεις και ταξινοµήσεις  της  βίαιης 
συµπεριφοράς, ώστε να καταστεί δυνατό να εντοπισθούν και  οι κατάλληλες, ¨καλές 
πρακτικές¨  παρεµβάσεων σε περιβάλλοντα µε διάφορες εκφάνσεις βίας. 
     Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και συχνότερα στο πλαίσιο των εργασιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και του ΟΗΕ γίνεται λόγος για “καλές πρακτικές“ (good 
practices) ή για πολλά “υποσχόµενες πρακτικές“ (promising practices)5. 
     Συνήθως, ως “καλές πρακτικές“ θεωρούνται εκείνες οι δραστηριότητες που είναι 
αποτελεσµατικές (σε σχέση µε τους στόχους και το  βαθµό επίτευξής τους), αποδοτικές 
(σε σχέση µε το όφελος που παράγεται συγκρινόµενο µε το οικονοµικό και κοινωνικό 
κόστος που συνεπάγεται η συγκεκριµένη πρακτική), εφαρµόσιµες σε πολλά κράτη, 
και αξιολογηµένες (µε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση). ∆ηλαδή, οι πρακτικές 
αυτές πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί “καλές“ µε επιστηµονικά τεκµηριωµένες 
µεθόδους (evidence-based). 

     Για να εντοπίσουµε όµως τις κατάλληλες “καλές πρακτικές“ πρέπει πρώτα να 
διευκρινίσουµε και να περιορίσουµε το πεδίο στο οποίο θα µπορούσαν να 
εφαρµοστούν.     
 Η έκταση της παρούσας εισήγησης οριοθετείται από τις λέξεις-κλειδιά που 
αναγράφονται στον τίτλο. ∆ηλαδή από τους όρους : βία, θύµα, οικογένεια και σύνορα.  
 

΄Έννοιες και διακρίσεις  βίας     Η βία είναι µια πολυσήµαντη έννοια. Θα µπορούσε 

κανείς να ξεχωρίσει, µεταξύ άλλων, µια νοµική, µια ιατρική και µια κοινωνιολογική 

έννοια. 

     Κατά την νοµική έννοια, η οποία επηρέασε και άλλες έννοιες,   βία  είναι κάθε 
πράξη, παράλειψη ή και απειλή βίας η οποία εξαναγκάζει τρίτα πρόσωπα  σε 
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πράξη, παράλειψη ή ανοχή για την οποία το θύµα ή τα θύµατα δεν έχουν 
υποχρέωση.6  

 

     Από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)  η βία ορίστηκε ως  η µε πρόθεση 
απειλή ή χρήση σωµατικής δύναµης ή εξουσίας εναντίον ενός τρίτου ή του ίδιου του 
δράστη ή και εναντίον µιας οµάδας ατόµων, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την 
επέλευση ή την αυξηµένη πιθανότητα επέλευσης θανάτου, τραυµατισµού, ψυχικής 
βλάβης, ελλιπούς  ανάπτυξης ή αποστέρησης.     Στην κοινωνιολογική της διάσταση η 
βία επιδέχεται πολλούς ορισµούς:  διαφορετικά την ορίζει το θύµα, διαφορετικά ο 
δράστης, διαφορετικά τα ΜΜΕ και, τέλος, άλλη αντίληψη για τη βία έχει το κοινό ενός 
συγκεκριµένου πολιτισµικού περιβάλλοντος7. 
     Στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης, χρησιµοποιείται ένας ευρύτερος 
ορισµός: Βία θεωρείται κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, τη 
σωµατική ή ψυχική ακεραιότητα ή ελευθερία ενός ατόµου ή που βλάπτει σοβαρά την 
εξέλιξη της προσωπικότητάς του8.   Μια ενδεχοµένως ακόµη ευρύτερη έννοια της βίας 
συναντάται στον όρο  «κακοποίηση» που εισήλθε στην ελληνική επιστηµονική 
ορολογία µε το  « σύνδροµο του κακοποιηµένου παιδιού»9 και  «της κακοποιηµένης 
γυναίκας»10 (battered child syndrome ή child abuse καθώς και  battered wife 
syndrome). Η κακοποίηση είναι µια κοινωνικο-ψυχολογική έννοια, αρκετά ελαστική.  
Π.χ. περιλαµβάνει βία αλλά και παραµέληση και κακή χρήση ή  κατάχρηση Η/Υ από 
ανηλίκους, ακατάλληλη διατροφή, σωµατικές ποινές ή εξευτελισµούς από γονείς ή 
δασκάλους, και βέβαια, οικονοµική εκµετάλλευση, παιδική πορνογραφία και παιδική 
πορνεία11. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας θεωρεί ως κακοποίηση - παραµέληση 
των ανηλίκων όλες τις µορφές σωµατικής ή συναισθηµατικής κακής µεταχείρισης, 
γενετήσιας παραβίασης, παραµέλησης ή παραµεληµένης θεραπευτικής 
αντιµετώπισης ή εκµετάλλευσης για εµπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε 
συγκεκριµένη ή δυνητική βλάβη που αφορά τη ζωή και την ανάπτυξη του ανηλίκου, 
στο πλαίσιο µιας σχέσης ευθύνης, εµπιστοσύνης και εξουσίας.  
     Οι διάφορες µορφές βίας, ήπιες ή σκληρές,  είναι µια απαράδεκτη συµπεριφορά, 
συχνά προβλεπόµενη από τους ελληνικούς ποινικούς νόµους. Ας τις απαριθµήσουµε: 
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     Η σωµατική βία [π.χ. σωµατική βία σε βάρος ανηλίκων, ενδοοικογενειακή  
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας έστω και ελαφρά που προκαλείται από 
παραµέληση,  παρατεταµένη αποµόνωση, σωµατική εξάντληση (ά. 6, ν.3500/2006), 
ενδοιοκογενειακή παράνοµη βία ή απειλή (ά. 7 ,ν.3500/2006), θανατηφόρα βλάβη 
(ά.311Ποινικού Κώδικα- εφεξής ΠΚ)]. 
     Η γενετήσια (σεξουαλική) βία [ π.χ. ενδοιοκογενειακή προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας (ά.9, ν.3500/2006), ασελγείς προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις 
ή χειρονοµίες (ά.337ΠΚ),   κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια ά.342ΠΚ), αποπλάνηση 
παιδιών (ά.339ΠΚ), βιασµός (ά.336ΠΚ] 
     Η ψυχολογική βία [π.χ. αδιαφορία, απόρριψη, εκφοβισµός, πρόκληση τρόµου. 
ηθεληµένη υποβολή σε έντονα ψυχοφθόρα συναισθήµατα,  ηθική παρενόχληση, 
έντονος ψυχικός πόνος που επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη λόγω ενδοιοκογενιακής 
βίας (ά. 6 παρ 4, ν.3500/2006)].  
     Η λεκτική βία [π.χ. χρησιµοποίηση απαξιωτικών, ταπεινωτικών, απρεπών 
εκφράσεων έως  εξύβριση (ά.361 ΠΚ) ή δυσφήµιση ιδίως συκοφαντική (ά.362 και 363 
ΠΚ)  µέσω Η/Υ σε σελίδες συζητήσεων ή επικοινωνίας (chat rooms, blogs) 
(Σηµειώνεται ότι η λεκτική βία και οι ήσσονος βαρύτητας µορφές σωµατικής βίας δεν 
υπάγονται στο ν.3500/2006 για την αντιµετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας). 
 
Τα θύµατα 
    Η ποικιλία των µορφών βίας δηµιουργεί και αντίστοιχα θύµατα, αλλά και πολύ 
περισσότερα. Έτσι διακρίνουµε θύµατα: (α) Άρρενες  –  Θήλεις και (β) Ανήλικα -  
Ενήλικα - Ηλικιωµένα ή τρίτης ηλικίας  
     Στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για  θύµατα κακοποίησης, θύµατα σωµατικής βίας, 
θύµατα λεκτικής βίας, θύµατα γενετήσιας βίας ή θύµατα εγκληµάτων που 
παραβιάζουν τη γενετήσια ελευθερία, θύµατα παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, 
θύµατα σχολικής βίας, θύµατα παραµέλησης,  θύµατα γενετήσιας οικονοµικής 
εκµετάλλευσης, κλπ. 
     Ερευνητικά δεδοµένα υποδηλώνουν ότι τα πιο ευάλωτα θύµατα είναι τα παιδιά και 
οι γυναίκες. Οι ηλικιωµένοι12 –  βιώνουν έντονα τη θυµατοποίησή τους αλλά δεν 
γίνονται θύµατα τόσο συχνά όσο τα άτοµα νεότερης ηλικίας. Επίσης η θυµατοποίηση 
συναρτάται µε την ένταση της κοινωνικής ζωής. Θυµατοποιούνται λ.χ. συχνότερα οι 
οδηγοί ταξί και γενικά  όσοι  έχουν ευκαιρίες για συχνή κοινωνική συναναστροφή και 
εξόδους.  
 

                                                 

 



 

21 

 

Περιβάλλον θυµατοποίησης  

   Αν επιχειρούσε κανείς να ταξινοµήσει το περιβάλλον µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα 
η θυµατοποίηση, θα µπορούσε να διακρίνει τη θυµατοποίηση: 

(α) εντός της οικογένειας, 

(β) εκτός της οικογένειας - µια σύγχρονη υποκατηγορία ανηλίκων θυµάτων εκτός της 
οικογένειας είναι τα θύµατα της ενδο-σχολικής βίας, 

(γ)  εντός των συνόρων της επικράτειας  και  

(δ)  εκτός των συνόρων – εδώ περιλαµβάνεται η πιο γνωστή κατηγορία θυµάτων, που 
προέρχονται από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που διαµένουν 
προσωρινά σε άλλο κράτος µέλος, επειδή είναι επιχειρηµατίες, τουρίστες, φοιτητές 
κλπ. Γι αυτά τα θύµατα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 
Ευρωπαϊκή Ένωση13. 

 

Επιλογή ερευνητικών δεδοµένων 

     Αναφέρονται ενδεικτικά, ορισµένα ερευνητικά δεδοµένα από τις κυριότερες µορφές 
θυµατοποίησης γυναικών και παιδιών είτε µέσα στην οικογένεια είτε εκτός και ακόµη 
είτε µέσα τον ελλαδικό χώρο είτε εκτός, ακόµη και στην περιοχή του παγκόσµιου 
ιστού. 

     Στο εύλογο ερώτηµα: γιατί επικεντρώνεται η προσπάθεια αυτή στις δύο αυτές 
κατηγορίες, η απάντηση είναι επίσης εύλογη: διότι  οι γυναίκες και τα παιδιά 
θυµατοποιούνται πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πληθυσµιακή κατηγορία, 
ιδιαίτερα αν τυχαίνει οι εν λόγω κατηγορίες να συγκεντρώνουν επιπλέον και το 
χαρακτηριστικό του αλλοδαπού ή του ατόµου που είναι ανίκανο να αντισταθεί λόγω 
νοητικής καθυστέρησης ή άλλης ψυχικής διαταραχής. Πάντως ευθύς εξ αρχής πρέπει 
να τονιστεί ότι τα ερευνητικά ευρήµατα συχνά είναι αντιφατικά14.  

     Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αναφορά στην ενδοοικογενειακή βία 
περιλαµβάνει  µέλη θύµατα η δράστες  από πολλές µορφές συµβίωσης: την πυρηνική 
και την εκτεταµένη οικογένεια, τη µονογονεϊκή οικογένεια αλλά και τις άτυπες  
συµβιώσεις µε µόνιµο σύντροφο15.  

     Στο σηµείο αυτό πρέπει ακόµη να επισηµανθεί ότι οι αναφορές σε εµπειρικά 
δεδοµένα δεν περιλαµβάνουν έρευνες αναφορικά µε την αναζήτηση των γενεσιουργών 
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ή συντελεστικών παραγόντων της ενδοοικογενειακής βίας. Ενδεικτικά µόνο 
αναφέρεται ότι, µεταξύ των εικασιών για την αιτιολόγηση του φαινοµένου της 
ενδοοικογενειακής βίας έχουν  επικρατήσει οι προσεγγίσεις : 

 (α) του εντοπισµού πολλαπλών παραγόντων κινδύνου για ενδοοικογενειακή 
θυµατοποίηση, 

 (β)   της επίδειξης εξουσίας του ισχυρότερου σε βάρος του αδύναµου  αλλά και 

 (γ) του φαύλου κύκλου της βίας ή της διαγενεακής µεταβίβασης της ενδοοικογενειακής 
βίας, η οποία µετατρέπει το θύµα κακοποίησης, κυρίως το αγόρι, σε ενήλικο δράστη 
βίαιης ή γενικά παραβατικής συµπεριφοράς16 

     Ως προς την ερµηνεία της βίας µε βάση τις εξουσιαστικές σχέσεις µέσα στην 
οικογένεια (δοµική βία), στο βαθµό που αυτές  είναι κατάλοιπα παλιότερων 
αντιλήψεων στη χώρα µας   - όπως συµβαίνει άλλωστε και σε άλλα κράτη της δυτικής 
Ευρώπης - θα µπορούσε κανείς να ελπίσει ότι η κατάργηση των  διατάξεων του 
Αστικού Κώδικα (εφεξλης ΑΚ) η οποία όριζε ότι  «Ο ανήρ αρχηγός του  οίκου» και 
καθιέρωνε την «πατρική εξουσία» και η αντικατάστασή τους µε τη συνταγµατική 
ισοτιµία ανδρών και γυναικών 17 άρα και συζύγων και τη γονική µέριµνα18, θα 
ποδηγετήσει βαθµιαία όλες τις ελληνικές οικογένειες, ώστε να βιώνουν σχέσεις 
αγάπης, αλληλεγγύης  και υπευθυνότητας.  

Βία σε βάρος παιδιών 

     Στον ελληνικό χώρο, σύµφωνα µε στοιχεία της Ε. Αγάθωνος, η σωµατική 
κακοποίηση παιδιών είναι συχνή (1% ως 2% των παιδιών για κάθε έτος ηλικίας)19 και 
το κακοποιηµένο παιδί καταλήγει µε µέτρια ως σοβαρά προβλήµατα : ψυχικής υγείας 
(45%), και  νοητικής καθυστέρησης ή νευρολογικών βλαβών (25%). Μικρότερα 
ποσοστά υφίστανται µόνιµη αναπηρία (8%), ακόµη και θάνατο (6%). Επιπλέον, το 
ανήλικο θύµα κακοποίησης  συνηθέστατα γίνεται παραβατικό άτοµο ή χρήστης 
ουσιών20. Σχετικά πρόσφατη µελέτη αποδεικνύει τη στατιστική συσχέτιση 
κακοποίησης και χρήσης αλκοόλ  ή εξαρτησιογόνων ουσιών 21. Η γονική υπερβολική 
χρήση οινοπνεύµατος αυξάνει τον κίνδυνο να γίνει θύµα σωµατικής ή γενετήσιας 
κακοποίησης το παιδί22. Η κατάχρηση µάλιστα  οινοπνεύµατος δεν είναι µόνο 
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συντελεστικός παράγων κακοποίησης αλλά µπορεί αντίθετα να είναι και αποτέλεσµα 
παλιάς κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία.  

Βία σε βάρος γυναικών 

     Οι ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σχετικά µε την πρόληψη της βίας σε βάρος γυναικών 
είναι συνήθως δύο: Ποια είναι η φυσιογνωµία ή τα χαρακτηριστικά του δράστη και 
ποιες είναι οι συνέπειες της κακοποίησης; 

     Στα Συµβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας κατέφυγαν σε 
διάστηµα τριών και ηµίσεως ετών  1.477 κακοποιηµένες γυναίκες. Στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων ο δράστης ήταν ο σύζυγος (83%). Από τα συλλεγέντα 
στοιχεία καταρρίπτονται εν όλω ή εν µέρει ορισµένοι µύθοι σχετικά µε το ότι το 
πρόβληµα της ενδοιοικογενειακής βίας ενδηµεί σε κατώτερα µορφωτικά και 
οικονοµικά στρώµατα, και σε άνεργους  και χρήστες ουσιών. Από τα δεδοµένα 
προέκυψε, ειδικότερα, ότι :  Οι  7 στους 10 δράστες είχαν δευτεροβάθµια ή και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Έξι στους 10 είχαν µέτρια ή καλή οικονοµική κατάσταση και 
µόνο  1 δράστης στους 10 ήταν  άνεργος, ενώ 2 στους 3 δεν ήταν χρήστες 
εξαρτησιογόνων ουσιών.     Ως προς τα επακόλουθα της κακοποίησης και στον 
ενήλικα πληθυσµό, όπως και στον ανήλικο, παρατηρούνται ιατρικές, ψυχικές και 
εγκληµατολογικές συνέπειες. Μεταξύ των επιπτώσεων της κακοποίησης γυναικών από 
συζύγους ή συντρόφους ή άλλους συγγενείς  αναφέρεται από ερευνητές  η ανάπτυξη 
από την πλευρά της γυναίκας µιας ακραίας επιθετικότητας και βίας. Από τη µελέτη 33 
φακέλων γυναικών που κρατούνταν στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού για 
ανθρωποκτονία αλλά και από 18 συνεντεύξεις προέκυψε ότι: ∆ώδεκα γυναίκες είχαν 
υποστεί κακοποίηση , και ειδικότερα, 4  από τους γονείς τους και 8 από σύζυγο. 
Αναφέρθηκε ψυχολογική βία αλλά και σωµατική, δηµόσιος ξυλοδαρµός, απόπειρα 
βιασµού από σύζυγο, κλπ.23. 

Γενετήσια κατάχρηση ανηλίκων 

     Οι νέες µορφές γενετήσιας εκµετάλλευσης ανηλίκων που παρουσιάζονται συνήθως 
ως παιδική πορνογραφία διακινούµενη µέσω ∆ιαδικτύου, παιδική πορνεία 
διευκολυνόµενη από το σεξοτουρισµό αλλά και η εµπορία στρεφόµενη κατά ανηλίκου, 
όπως και οι παλιότερες (αιµοµιξία, αποπλάνηση παιδιών, κατάχρηση ανηλίκων σε 
ασέλγεια κλπ.) απειλούν ή  καταστρέφουν την υγεία των ανηλίκων (π.χ. µόλυνση µε 
ΗΙV ή µε ηπατίτιδα), και αναστέλλουν την ψυχο-κοινωνική τους ανέλιξη. Επιπλέον 
παραβιάζουν το έννοµο αγαθό της ανηλικότητας ή παιδικότητας των θυµάτων και 
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πλήττουν βάναυσα τον πυρήνα των δικαιωµάτων του παιδιού που είναι η ανθρώπινη 
αξία, η ευηµερία, και το συµφέρον του παιδιού 24. 

      Από τα λεγόµενα «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας» και τα εγκλήµατα 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ανηλίκων επιλέγουµε να δώσουµε ορισµένα 
στατιστικά στοιχεία για την πορνογραφία ανηλίκων (ά.348Α ΠΚ) που διακινείται µέσω 
∆ιαδικτύου.  

     Το έτος  2004 σε σύνολο 80 κατηγορηθέντων ατόµων για διάφορα «ηλεκτρονικά 
εγκλήµατα» σχεδόν οι µισοί (41 άτοµα) διώχθηκαν µε την κατηγορία της 
πορνογραφίας ανηλίκων  (ά.348ΑΠΚ). Είχαν εξιχνιαστεί 15 υποθέσεις παιδικής 
πορνογραφίας και είχαν συλληφθεί για την αξιόποινη αυτή πράξη 38 άτοµα 25.  

     Μια άλλη, νέα, µορφή θυµατοποίησης ανηλίκου αποτελεί  η ασέλγεια ενήλικου µε 
ανήλικο ή µεταξύ ανηλίκων ενώπιον ενηλίκου έναντι αµοιβής ή άλλων υλικών 
ανταλλαγµάτων (ά.351Α ΠΚ). Για εξιχνιάσεις και συλλήψεις τέτοιας µορφής «πελατών» 
ανηλίκων  δεν υπάρχουν ακόµη ερευνητικά ή στατιστικά δεδοµένα. 

Ενδοσχολική βία 

     Από τα εγκλήµατα σε βάρος ανηλίκων που λαµβάνουν χώρα εκτός της οικογένειας 
είναι και η συχνά αναφερόµενη στις µέρες µας «ενδοσχολική ή σχολική βία». Ερευνα  
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για την ποιότητα ζωής στα δηµόσια  
σχολεία της περιοχής του ∆ήµου Αθηναίων, πρόδροµα στοιχεία της οποίας 
ανακοινώθηκαν στην παρούσα Ηµερίδα συγκεκριµενοποιούν και ποσοτικοποιούν το 
φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας26. Άλλη διευρωπαϊκή έρευνα, µε συντονίστρια χώρα 
την Ελλάδα, επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των αναγκών και την ευαισθητοποίηση 
για το φαινόµενο του «εκφοβισµού-θυµατοποίησης»(bullying) στα σχολεία 27. Ως προς 
την Ελλάδα σηµειώνεται ότι 1 στα 10 παιδιά έχει υποστεί συστηµατικά   εκφοβισµό, 
ενώ έρευνα σε µικρό αριθµό σχολείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, της οποίας 
τα συµπεράσµατα δεν επιτρέπεται να γενικευτούν δείχνουν ότι 22,5% των µαθητών 
έχει υποστεί κάποια µορφή λεκτικού (κοροϊδίες, πειράγµατα), σωµατικού (χτυπήµατα), 
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σεξουαλικού (σχόλια, χειρονοµίες) ή άλλου τύπου (κλοπή, καταστροφή προσωπικών  
αντικειµένων) εκφοβισµού- θυµατοποίησης 2-3 φορές την εβδοµάδα 28. 
 
Θύµατα εντός και εκτός συνόρων 
     Μια ιδιαίτερη µορφή θυµάτων βίας, εκτός της οικογένειας,  για την οποία έχουν 
δείξει ενδιαφέρον ορισµένα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώνοντας ένα 
Σχέδιο ∆ράσης που εξειδικεύει την απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, της 15ης Μαρτίου 2001, για τη θέση των θυµάτων στην ποινική 
διαδικασία29.  Πρέπει εποµένως να διακρίνουµε τα θύµατα βίας  σε θύµατα εντός 
συνόρων   και εκτός συνόρων. Στην πρώτη κατηγορία η θυµατοποίηση 
πραγµατοποιείται στο µόνιµο τόπο κατοικίας του θύµατος (π.χ.Έλληνες 
θυµατοποιούνται στην Ελλάδα, Γάλλοι στην Γαλλία κοκ). Στα θύµατα εκτός συνόρων η 
θυµατοποίηση λαµβάνει χώρα εκτός της µόνιµης κατοικίας του θύµατος. Εποµένως 
στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα αλλοδαπά θύµατα και τα θύµατα του 
Κυβερνoχώρου (Cybercrime victims), υπό προϋποθέσεις30. Ως αλλοδαπά θύµατα στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ. στην Ελλάδα θεωρούνται οι  φοιτητές από 
κράτη µέλη, οι επιχειρηµατίες, οι επαγγελµατίες, οι τουρίστες κλπ εφόσον έχουν 
παραµείνει στη χώρα µας τουλάχιστον 24 ώρες.   

     Η υπόθεση µιας εννιάχρονης τουρίστριας από την Πορτογαλία που 
θυµατοποιήθηκε στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον , γιατί υποδηλώνει 
το πόσο εύκολα γίνονται οι ανήλικοι θύµατα γενετήσιας  παραβίασης. Στην 
περίπτωση που ακολουθεί δεν υπάρχει σωµατική βία  υπενθυµίζεται ότι αποτελούν 
αξιόποινες πράξεις  η λεκτική βία και  η ψυχολογική, εφόσον προκαλέσει ψυχικό πόνο 
ικανό να επιφέρει ψυχική βλάβη  ή ακόµη και η ανοχή ασελγούς πράξης και βέβαια 
και η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και όλες αυτές οι συµπεριφορές 
προβλέπονται στο νόµο για την ενδοοιοκογενιακή βία.   

    « ...Ο κατηγορούµενος ...ήρθε στην Ελλάδα το 1987, ως οικονοµικός 
πρόσφυγας....Το καλοκαίρι του 1996,,,ήταν ναυτολογηµένος ...στο «Π»...το οποίο 
ενεργούσε περιηγητικούς πλόες...Στις 26 Αυγούστου 1996 είχαν προγραµµατίσει έναν 
θαλάσσιο περίπατο ...για ένα γκρουπ ....το οποίο αποτελούσαν...οκτώ (8) µεγάλοι και 
τρία (3) παιδιά. Μεταξύ των ατόµων αυτών περιλαµβανόταν και η παθούσα...η οποία 
γεννήθηκε στην Πορτογαλία και ήταν τότε εννέα (9) ετών, οι γονείς της ..και η 
µικρότερη αδελφή της...οι οποίοι είχαν αφιχθεί...στην Ελλάδα για διακοπές...Το 
σκάφος αναχώρησε...µε κυβερνήτη τον Σ.Π. και  τον κατηγορούµενο ως ναύτη...Ο 
κατηγορούµενος τεχνηέντως ...πλησίασε την παθούσα  ανήλικη  τη στιγµή που αυτή 

                                                 

 
 
 



 

26 

 

βρισκόταν στο σαλόνι µαζί µε την µικρότερη αδελφή της ... και ένα άλλο οκτάχρονο 
αγοράκι...Ο κατηγορούµενος για να τα δελεάσει να τον ακολουθήσουν τους επέδειξε 
µια πλαστική φώκια (παιγνίδι)...’Έτσι η παθούσα και η µικρότερη αδελφή της, 
ωθούµενες από την εύλογη λόγω ηλικίας τους περιέργεια, µετέβησαν  στην πλησίον 
του σαλονιού ευρισκόµενη καµπίνα του κατηγορουµένου...Τους είπε να ξαπλώσουν 
και αυτά ξάπλωσαν...Στη συνέχεια ο κατηγορούµενος σήκωσε τις µπλούζες που 
φορούσαν τα παιδιά και οι οποίες ήταν µακριές σαν φορεµατάκια και µάλιστα τις 
σήκωσε µέχρι το λαιµό...Στη συνέχεια και κατά την παρά της παθούσας 
...περιγραφή...:¨...µου κατέβασε το µπικίνι που φορούσα πολύ χαµηλά, δεν 
φαινόντουσαν όµως τα γεννητικά µου όργανα, και µε άλειψε µε Gel εκεί χαµηλά στην 
κοιλιά, ...µόνο µε το  Gel αυτό, που ήταν αρωµατικό. Μετά άρχισε να µε φιλάει από το 
στήθος προοδευτικά µέχρι κάτω από την κοιλιά χαµηλά...Την ώρα που είχε 
σταµατήσει να µε φιλάει, σα να µου φάνηκε ότι κάτι πήγαινε να κάνει, ακούστηκε 
όµως η φωνή της µητέρας µου, που µας φώναζε ...και τότε αυτός...µας έκανε νόηµα 
µε το χέρι να φύγουµε γρήγορα...¨...»  (ΜΟΕφΑθ 22-23/2004, Ποιν∆ικ 5/2004, 519-
521).  

     Στην υπόθεση αυτή στοιχειοθετήθηκε αποπλάνηση παιδιού (ά.339 ΠΚ), εκτός της 
οικογένειας και εκτός συνόρων. 

Καλές πρακτικές / παρεµβάσεις 

     Η σταχυολόγηση ορισµένων παραδειγµάτων “καλών πρακτικών” (good practices) 
για την επιλογή παρεµβάσεων σε µερικές από τις προαναφερόµενες µορφές βίας 
κρίνεται στο σηµείο αυτό απαραίτητη προκειµένου να εφαρµοστούν κάποιες από 
αυτές πιλοτικά σε µια περιοχή της Ελλάδος. Στη συνέχεια, θα µπορούσε να 
αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά της παρέµβασης αυτής και οι υπεύθυνοι είτε να τις 
πραγµατοποιήσουν σε µεγαλύτερη κλίµακα είτε να προβούν σε ορισµένες 
τροποποιήσεις, αν αυτές κρίνονται αναγκαίες. 
     Ένα πρότυπο καλής πρακτικής που εφαρµόζεται στη Μεγάλη Βρετανία για την 
αντιµετώπιση πολλών µορφών βίας σε βάρος των παιδιών – ενδοοικογενειακή η 
ενδοσχολική - αποτελεί η θεσµοθέτηση ενός προσώπου-συνδέσµου, στις περιφέρειες 
όπου εικάζεται ότι συµβαίνει θυµατοποίση παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, το πρόσωπο-
σύνδεσµος σπιτιού-σχολείου31  είναι ένα άτοµο αξιόπιστο, εµπιστοσύνης και 
ανεξάρτητο από τη διεύθυνση του σχολείου που καλείται να εντοπίζει παράγοντες 
κινδύνου που σηµατοδοτούν θυµατοποίηση ή προβληµατική  συµπεριφορά στους 
µαθητές και που επικοινωνεί εποικοδοµητικά µε τους µαθητές, το σχολείο και την 
οικογένεια. Συναντά τους µαθητές σε προστατευµένο χώρο και συνεργάζεται µε 
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άλλους φορείς για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης για την οποία 
διέγνωσε ανάρµοστες συµπεριφορές.  
     Γενικά. οι ατοµικές παρεµβάσεις και οι κατασταλτικές µέθοδοι είναι συνήθως 
αναποτελεσµατικές στα παιδιά.      Αντίθετα ένα πρότυπο ολιστικής προσέγγισης, 
πρωτογενούς πολυεπίπεδης πρόληψης στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο 
δοκιµάστηκε στην Αττική (µε οµάδα στόχο παιδιά 6-12 ετών και µε παρεµβάσεις που 
περιέλαβαν δασκάλους και γονείς καθώς και όλο το σχολείο ως µέρος της κοινότητας), 
αξιολογήθηκε θετικά. Η αποτίµηση των αποτελεσµάτων η οποία έγινε µε επιστηµονική 
µεθοδολογία έδειξε, µεταξύ άλλων, τα εξής:  
     Οι συγκρούσεις µεταξύ µαθητών, τα περιστατικά επιθετικότητας και ρατσισµού ή 
κακοποίησης και παραµέλησης, δηλαδή διάφορες µορφές βίας αντιµετωπίστηκαν και 
µειώθηκαν. Σηµαντικός αριθµός µαθητών, γονέων και δασκάλων  ανέφερε µεταβολές 
στην αύξηση γνώσεων, τη βελτίωση αυτο-εκτίµησης, την καλύτερη διαχείριση των 
κρίσεων και της  διαφορετικότητας, τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ όλων των 
υπο-οµάδων, τη βελτίωση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης³².  
     Επίσης ως καλή πρακτική παρέµβασης σε κακοποιηµένα παιδιά σε περιβάλλον 
ενδοοικογενειακής βίας θεωρήθηκε στις ΗΠΑ η θεραπευτική παρέµβαση τόσο στα 
παιδιά που ήταν 7-12 ετών όσο και στις κακοποιηµένες µητέρες³³ . Στην έρευνα 
συγκρίθηκαν 3 οµάδες (α) θεραπευτική παρέµβαση σε 61 παιδιά και µητέρες, (β) 
θεραπευτική παρέµβαση σε 62 παιδιά και όχι στις µητέρες τους και (γ) καµία 
παρέµβαση σε 58 παιδιά. Μετά από 10 εβδοµάδες η αξιολόγηση έδειξε ότι στην 
θεραπευτική παρέµβαση µητέρων και παιδιών (πρώτη οµάδα) η εν γένει µεταβολή της 
συµπεριφοράς των παιδιών, οι στάσεις τους απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία και 
οι γνώσεις τους για το ζήτηµα αυτό ήταν  σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι στα παιδιά της 
δεύτερης οµάδας, στην οποία συµµετείχαν µόνο τα παιδιά. 

• Από το Ηνωµένο Βασίλειο προέρχεται η σηµαντικότερη µελέτη 
αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας 35 πιλοτικών προγραµµάτων 
αντιµετώπισης ενδοοικογενειακής βίας (27 προγράµµατα), βιασµού και 
γενετήσιων προσβολών (7 προγράµµατα) 32. Οι αποτελεσµατικές 
παρεµβάσεις µεταξύ άλλων, αφορούσαν:  

• ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των γυναικών και των παιδιών να 
ζητούν βοήθεια σε κατάλληλα προβαλλόµενες υπηρεσίες, 

• χρησιµοποίηση υποστηρικτών (advocates) και υπηρεσιών προσέγγισης 
(outreach services) των  γυναικών σε κίνδυνο ή των θυµατοποιηµένων        
γυναικών, 

• ενθάρρυνση των γυναικών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, 

• υποστήριξη  ευρεία, ολιστική -  όλες οι  µορφές βοήθειας (ιατρική, 
ψυχολογική, νοµική, προνοιακή) να παρέχονται στην ίδια υπηρεσία µέσω 
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όµως της συνεργασίας και σύµπραξης (partnership ή multi-agency 
approach)33 µε φορείς που προσφέρουν επιστήµονες µε τέτοιες 
ειδικότητες, 

• πρωτογενή πρόληψη σε σχολεία, σε παιδιά και νεαρά άτοµα που είτε 
έχουν εµπειρίες ενδοοικογενειακής βίας είτε όχι -  η πρόληψη αυτή  
περιλαµβάνει µαθητοκεντρικά διαδραστικά µαθήµατα στις ανθρώπινες 
σχέσεις και στην αποφυγή της κακοποίησης, δραµατοποιηµένες ιστορίες 
µε βίντεο, εκπαίδευση δασκάλων και πολυ-υπηρεσιακή στήριξη (multi-
agency support), 

• ατοµική και οµαδική εργασία µε γυναίκες και παιδιά που αφορά 
συγκινησιακή και γενική υποστήριξη α) για να δηµιουργηθεί στους 
συµµετέχοντες αίσθηµα ασφάλειας, β) για να  συνειδητοποιήσουν οι 
συµµετέχοντες και να αξιοποιήσουν τις αρνητικές εµπειρίες της 
θυµατοποίησής τους,  και γ) για να βοηθηθούν στην  ενίσχυση της 
αυτοεκτίµησής τους. 

 

Συστάσεις και κατευθυντήριες γραµµές 

       Γενικές κατευθυντήριες γραµµές που αποτελούν “ καλές πρακτικές”  για την 
αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας παρέχουν, ιδίως: Οι Συστάσεις  του 
Συµβουλίου της Ευρώπης  Rec (85) 4 για την ενδοοικογενειακή βία, και  Rec (2001) 
16 για την προστασία  των παιδιών από τη γενετήσια εκµετάλλευση. Επίσης από 
πλευράς ΟΗΕ  η  Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν.2101/1992), η ∆ιακήρυξη 
των   Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών 34, το Εγχειρίδιο  
για ∆ικαιοσύνη προς τα Θύµατα 35 κ.ά. παρέχουν νοµοθετικές επιταγές ή ορθό 
προσανατολισµό στους σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής αλλά και τους εφαρµοστές 
της.   Όσα από αυτά τα κείµενα δεν έχουν µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα πρέπει 
να µεταφραστούν, να  αναπαραχθούν και να διανεµηθούν στους κοινωνικούς φορείς. 

•   Είναι χρήσιµο στο σηµείο αυτό να αναφερθούν συνοπτικά ορισµένες από τις 
αρχές και  τις προτάσεις δράσης για την πρόληψη ή την έγκαιρη αντιµετώπιση της 
βίας εντός και εκτός της οικογένειας. Μεταξύ αυτών αξίζει να σηµειωθούν: 

•   Η πληρέστερη ενηµέρωση ιατρών, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, 
δασκάλων και λοιπών επαγγελµατιών καθώς και του κοινού. 

• Η εκµάθηση δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων και η ενίσχυση της ισοτιµίας στα 
µέλη των βίαιων οικογενειών. 
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• Η δηµιουργία δικτύων συνεργασίας και σύµπραξης (διεταιρικότητα) ώστε να 
υπάρξει διεπιστηµονική κάλυψη των θυµάτων. 

• Η µειωµένη καταφυγή στην ποινική καταστολή.  

     Τέλος, για τα διασυνοριακά θύµατα  και ιδίως τα θύµατα οικονοµικής/γενετήσιας 
εκµετάλλευσης ενδιαφέροντα στοιχεία παρέχει η προανεφερόµενη Σύσταση  Rec 
(2001) 16 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη 
γενετήσια εκµετάλλευση36. Εκεί τονίζεται η ανάγκη για:  

• Ενηµέρωση σε ενδεχόµενα θύµατα -τουρίστριες, φοιτητές/τριες, µετακινούµενους  
πληθυσµούς, 

•  ∆οµές προστασίας διασυνοριακών θυµάτων, 

• Προληπτικό έλεγχο  λ.χ. σε τουριστικά γραφεία σεξοτουρισµού, γραφεία    
ευρέσεως εργασίας, ινστιτούτα µασσάζ, ιδρυµατικές µονάδες που    φιλοξενούνται 
παιδιά, κλπ. 

• Κινητοποίηση των πολιτικών, της Αστυνοµίας, των δικαστικών λειτουργών, των 
ΜΜΕ, των υπηρεσιών παροχής ∆ιαδικτύου και των πολιτών για την πρόληψη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου, 

•  Ενίσχυση  του αυτο-ελέγχου για  τήρηση  δεοντολογίας  από ΜΜΕ  σχετικά  µε  
ροζ     διαφηµίσεις, προβολή βίας κλπ. και ενεργοποίησή τους για εποικοδοµητικό    
ρόλο, 

•  Ανάληψη ευθυνών από τις  υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου  για τη µη   
διακινδύνευση ανηλίκων από την πορνογραφία, τους παιδεραστές κλπ.  

 
      Από την άλλη πλευρά, για την αποτελεσµατική διαχείριση της  διασυνοριακής βίας 
εκτός οικογένειας και κυρίως µε τη µορφή της γενετήσιας εκµετάλλευσης  και εµπορίου 
παιδιών συνιστάται η αυστηρή τιµωρία του δράστη  ιδίως πελάτη παιδιού που 
εκπορνεύεται, δηλαδή η εφαρµογή του ά. 351Α ΠΚ, και µόνο η κατά περίπτωση 
θεραπεία. Ιδίως όµως προτείνεται λ.χ. η αφαίρεση αδείας καταστήµατος που διαθέτει 
βίντεο παιδικής πορνογραφίας και τιµωρία του ιδιοκτήτη, η απαγόρευση άσκησης 
ορισµένων επαγγελµάτων  (προπονητής, δάσκαλος) σε αποδεδειγµένους   
παιδεραστές κλπ. Και εδώ το ζήτηµα ανάγεται πλέον στην εφαρµογή των σχετικών 
διατάξεων.  
 
 Καταληκτικές σκέψεις 
  
    Οι σύγχρονες κοινωνίες δεν έχουν ακόµη κατορθώσει να χειραγωγήσουν τη 
διαπροσωπική και κρατική βία. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Οι νέες και παλιές 
µορφές βίας θα µας κατακλύζουν, όσο ο τεχνικός πολιτισµός και οι ραγδαίες 
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κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις δεν εξυπηρετούν τον άνθρωπο - έναν άνθρωπο 
προσανατολισµένο σε  αξίες, οικουµενικές και αιώνιες - και δεν επικεντρώνονται στην 
πρόληψη και τη δικτύωση των υπηρεσιών της κοινότητας, δηλαδή τη συνεργασία και 
τη διεταιρικότητα (partnership). Ουδείς φορέας,  -δηµόσιος, δηµοτικός,  Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις - ή απλώς φορέα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είναι δυνατό 
να προσφέρει µακροχρόνια όλες τις δοµές και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για µια 
ολιστική αντιµετώπιση των θυµάτων βίας.     Εξάλλου, οι απλές φράσεις ¨η βία φέρνει 
βία¨ ή “ η βία αναπαράγεται” δείχνουν τις ολέθριες επιπτώσεις της βίας. Με τη βία 
καταλύονται βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα στη ζωή, (όταν 
πρόκειται για θανατηφόρο βία), το δικαίωµα στη σωµατική ακεραιότητα, στη 
γενετήσια ελευθερία ή στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, και κυρίως όταν πρόκειται 
για ανηλίκους, το δικαίωµα στην ευηµερία του παιδιού ( Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού - ν.2101/1992). 

     Το πιο «καλοφυλαγµένο µυστικό» των παιδιών άρχισε να αποκαλύπτεται. Και οι 
γυναίκες όµως σπάζουν πλέον τον κύκλο της σιωπής. Η βία, ιδιωτική ή δηµόσια, 
γίνεται ολοένα και λιγότερο αθέατη. Όλα αυτά κατορθώθηκαν µε προσπάθειες 
κινηµάτων και οµάδων πίεσης επιστηµόνων και πολιτών. Οι ελλείψεις είναι ακόµα 
πολλές και η βία κάθε µορφής γιγαντώνεται. Η πρόληψη είναι η πιο αποτελεσµατική 
καλή πρακτική και η πρόληψη αρχίζει από την οικογένεια και τη διαπαιδαγώγηση των 
νηπίων. Σε κάποια µορφή οικογένειας ανήκουµε όλοι µας. Ας λειτουργήσουµε 
προληπτικά και ας ξεκινήσουµε µε τον ενδεικνυόµενο τρόπο ανατροφής των παιδιών 
µας. Αυτή η ανατροφή ή ο σωφρονισµός, κατά το ά. 4 του ν. 3500/2006, αποκλείει, 
όπως προαναφέρθηκε, κάθε πράξη επιβολής πόνου ή πρόκλησης σωµατικής 
δυσφορίας µε σκοπό τον έλεγχο της συµπεριφοράς. Ας ελπίσουµε, τέλος, ότι η 
νοοτροπία της σηµερινής γενιάς γονέων διαφέρει από αυτή που βίωσε ο συγγραφέας 
Γ.Ιωάννου και την οποία αποτυπώνει µε ιδιόµορφη γλώσσα και φόρτιση στο 
ηµερολόγιό του: 

«...Είναι αδύνατον πλέον να εξακολουθήση αυτή η κατάστασις για µένα είναι 
αφόρητος. Με παιδεύουν, µε δέρνουν, µε τυραννούν στο απροχώρητο. Θα 
εκδικηθώ...Τους κατηγορώ διότι αυτοί θα είναι η αιτία της ίσως επικείµενης 
καταστροφής µου.....Ω πότε θα µπορέσω να ζήσω κι εγώ  ελεύθερος πλέον ; Να µην 
έχω τον φόβο ότι από στιγµή σε στιγµή θα φάω ξύλο ή θα ακούσω ένα πικρόν λόγον ή 
ειρωνεία...Καµιά φορά περνά από το σκοτισµένο µου µυαλό η τρελλή ιδέα της 
αυτοκτονίας...Όλα αυτά τα έγραψα για να θυµάµαι ότι σήµερα – Κυριακήν 13 
Φεβρουαρίου 1944 – έφαγα ένα ξύλον άνευ προηγουµένου χωρίς αιτίαν...»37 
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Ο Συνήγορος του Παιδιού 

 απέναντι στην παιδική κακοποίηση 
 

Γιώργος Μόσχος,  

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

 
Από το 2003 η Ελλάδα διαθέτει, όπως και 22 ακόµη Ευρωπαϊκές χώρες, ένα 

ανεξάρτητο υπερασπιστή των δικαιωµάτων των παιδιών, ένα Συνήγορο του Παιδιού. 
Στη χώρα µας, ο νοµοθέτης αποφάσισε να αναθέσει την αποστολή της «προάσπισης 
και προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού» στην Ανεξάρτητη Αρχή «ο Συνήγορος 
του Πολίτη». Σε αυτήν δηµιουργήθηκε ένα νέο τµήµα, µε επί κεφαλής Βοηθό Συνήγορο 
για το Παιδί, εξειδικευµένο προσωπικό και αρµοδιότητες, που του επιτρέπουν να 
ερευνά παραβιάσεις σε βάρος ανηλίκων, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
χώρο, και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, προκειµένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά 
και στους επαγγελµατίες που εργάζονται µαζί τους, να αποτυπώνει τον βαθµό 
εφαρµογής των δικαιωµάτων των παιδιών και να διατυπώνει προτάσεις προς τους 
αρµόδιους παράγοντες της Πολιτείας για την λήψη των αναγκαίων θεσµικών µέτρων.  
  

Η προστασία των παιδιών από την κακοποίηση κάθε µορφής, που σύµφωνα 
µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1989) αποτελεί υποχρέωση του 
κάθε κράτους, είναι ένα από τα θέµατα που ερευνούν και παρακολουθούν κατ’ εξοχήν 
οι Συνήγοροι του Παιδιού, καθώς τα παιδιά αποτελούν ένα ευάλωτο πληθυσµό που 
πολύ συχνά θυµατοποιούνται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ούτε να εκφράσουν τα 
παράπονά τους για αυτό, ούτε να προσφύγουν σε κάποιο κατάλληλο οργανισµό, 
ζητώντας υποστήριξη και προστασία. 

Ο προβληµατισµός σχετικά µε την προστασία των παιδιών από τη βία έχει 
λάβει παγκόσµιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, για αυτό και αποτέλεσε θέµα 
ειδικής Μελέτης του ΟΗΕ µε διαπιστώσεις και προτάσεις (Η Μελέτη για τη Βία σε 
Βάρος των Παιδιών υποβλήθηκε στη γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών τον 
Οκτώβριο του 2006 από τον Ανεξάρτητο Ερευνητή Καθηγητή Sergio Pinheiro και έκτοτε 
παρακολουθείται η εφαρµογή των προτάσεών της). 
 

Ο Συνήγορος του Παιδιού στην Ελλάδα ασχολήθηκε ποικιλοτρόπως µε 
θέµατα που άπτονται της παιδικής κακοποίησης, τόσο αποτυπώνοντας θεσµικές 
ελλείψεις όσο και προτείνοντας µέτρα για την αποτελεσµατικότερη προστασία των 
παιδιών από αυτήν. Οι διαπιστώσεις του περιλαµβάνονται συνοπτικά στις ετήσιες 
εκθέσεις της Αρχής προς τη Βουλή, αλλά και σε άλλα δηµόσια κείµενα (πορίσµατα, 
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δελτία τύπου, άρθρα κλπ.). Η παρουσίαση αυτή εστιάζεται στις σηµαντικότερες 
διαπιστώσεις αλλά και σε εισηγήσεις του Συνηγόρου του Παιδιού στην Κυβέρνηση 
και τη Βουλή. 
  

Κατ’ αρχήν είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η χρήση του όρου «παιδική 
κακοποίηση». Ακολουθώντας τους ορισµούς της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας 
και ειδικότερα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, µε τον όρο γίνεται αναφορά σε 
όλες τις µορφές σωµατικής ή και ψυχολογικής / συναισθηµατικής κακοµεταχείρισης, 
σεξουαλικής παραβίασης και αιµοµιξίας, οικονοµικής ή άλλης εκµετάλλευσης, που 
έχουν ως αποτέλεσµα τη βλάβη της σωµατικής ή ψυχικής υγείας, της ανάπτυξης ή της 
αξιοπρέπειας του παιδιού. Είναι προφανές ότι ορισµένες µορφές κακοποίησης 
συνιστούν ποινικά κολάσιµες πράξεις ενώ άλλες ανάγονται στη σφαίρα είτε της κακής 
άσκησης της επιµέλειας των παιδιών είτε της δυσλειτουργίας των θεσµών και των 
συστηµάτων. 
 

Οι δράσεις του Συνηγόρου του Παιδιού που αποβλέπουν στην αποτύπωση της 
κατάστασης και στην άσκηση µεσολαβητικού ρόλου µε στόχο την προστασία των 
παιδιών από την κακοποίηση περιλαµβάνουν: 

- Επικοινωνίες µε τα ίδια τα παιδιά: Συζητήσεις που τακτικά λαµβάνουν χώρα σε 
σχολεία, ιδρύµατα, κέντρα νεότητας, κατασκηνώσεις, χώρους φιλοξενίας, χώρους 
κράτησης κλπ. Τα παιδιά εκφράζουν στο Συνήγορο τους προβληµατισµούς τους, τις 
αγωνίες τους, τις προτάσεις τους. Πολλές φορές οι συζητήσεις εστιάζονται σε ειδικές 
µορφές κακοποίησης και άλλες φορές αφορούν τη γενικότερη δυνατότητα των παιδιών 
να απευθύνονται στους ενήλικες και να λαµβάνουν προστασία και υποστήριξη για 
θέµατα που τα απασχολούν ή που παρεµποδίζουν την ανάπτυξή τους και την 
ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητάς τους. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις των 
παιδιών περιλαµβάνονται σε εκθέσεις και εισηγήσεις του Συνηγόρου στους αρµόδιους 
παράγοντες της Πολιτείας.  

- Επικοινωνίες µε επαγγελµατίες και διαπίστωση αναγκών και ελλείψεων φορέων 
µέσω πραγµατοποίησης επισκέψεων. Ο Συνήγορος του Παιδιού πραγµατοποιεί σε 
τακτική βάση επισκέψεις σε οργανωµένα πλαίσια που απευθύνονται σε παιδιά, 
εκπαιδευτικά, προνοιακά, σωφρονιστικά κλπ. Σε αυτές τις επισκέψεις, είτε µε άµεση 
παρατήρηση είτε µέσω συζητήσεων µε τους επαγγελµατίες, καταγράφονται ανάγκες 
αλλά και επιτεύγµατα και αποτυπώνονται προτάσεις για την λήψη θεσµικών µέτρων 
που θα διασφαλίζουν την εφαρµογή των δικαιωµάτων των ανηλίκων στους οποίους 
απευθύνονται.    

- ∆ιερεύνηση καταγγελιών και λήψη µέτρων για την προστασία των παιδιών: Ο 
Συνήγορος δέχεται αναφορές από τα ίδια τα παιδιά, από γονείς τους ή από άλλα 
πρόσωπα που έχουν άµεση αντίληψη για παραβιάσεις δικαιωµάτων τους. Επίσης σε 
επιλεγµένες περιπτώσεις διεξάγει έρευνα αυτεπαγγέλτως. Στη διάρκεια της πρώτης 
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4ετίας λειτουργίας του Συνηγόρου του Παιδιού, περίπου 7,7% από τις 1100 περίπου 
υποθέσεις µε τις οποίες ασχολήθηκε η Αρχή αφορούσαν κατά κύριο λόγο κακοποίηση 
ή παραµέληση. Μορφές κακοποίησης ωστόσο αναφέρονταν και σε υποθέσεις που 
είχαν ως κύρια θεµατική την άσκηση της επιµέλειας από τους γονείς, τη λειτουργία 
προνοιακών υπηρεσιών και ιδρυµάτων, την εκπαίδευση, την αστυνοµία, τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης κ.α. Η µεσολάβηση του Συνηγόρου, εκτός από την διεξαγωγή 
έρευνας, σε αρκετές περιπτώσεις περιλάµβανε την ενεργοποίηση κοινωνικών 
υπηρεσιών, τη πρόκληση διεξαγωγής διοικητικής έρευνας, την παραποµπή σε 
ελεγκτικά όργανα ή εισαγγελικές αρχές και τη διατύπωση συστάσεων, εφόσον 
υπήρχαν ενδείξεις για την διάπραξη παραβιάσεων σε βάρος ανηλίκων. 

- Πρωτοβουλίες συνεργασίας και κοινής δράσης για την ευαισθητοποίηση της 
Πολιτείας και των πολιτών. Ο Συνήγορος του Παιδιού πήρε πολλές πρωτοβουλίες σε 
αυτή την κατεύθυνση και συµµετείχε σε δίκτυα, διασκέψεις φορέων, σεµινάρια σε 
επαγγελµατίες, ηµερίδες κλπ. Μια από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες της Αρχής 
ήταν αυτή που αφορούσε τη δηµιουργία του ∆ικτύου για την Πρόληψη και 
Καταπολέµηση της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά. Μαζί µε Υπουργεία, δηµόσιους 
οργανισµούς και µη κυβερνητικές οργανώσεις ο Συνήγορος του Παιδιού επεδίωξε να 
αναδείξει δηµόσια την ανάγκη να εξαλειφθεί η χρήση της σωµατικής τιµωρίας ως 
µέσου σωφρονισµού των παιδιών και να προβληθούν τα µη βίαια µέσα 
διαπαιδαγώγησης. Παράλληλα, ο Συνήγορος έλαβε µέρος σε Επιτροπές και 
Πρωτοβουλίες κοινωνικών φορέων που είχαν ως στόχο την καταπολέµηση διαφόρων 
µορφών κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, βίας στο χώρο του σχολείου, βίας 
µεταξύ ανηλίκων, παράνοµης διακίνησης και εκµετάλλευσης ανηλίκων, κακοποίησης 
από την αστυνοµία, κακοποιητικής λειτουργίας των θεσµών και έκθεσης των ανηλίκων 
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
- Συµµετοχή στη διατύπωση και επεξεργασία νοµοθετικών προτάσεων. Ο Συνήγορος 
του Παιδιού έλαβε ενεργά µέρος στην προετοιµασία του νοµοσχεδίου για την 
αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (ν.3500/06) αλλά επίσης σχολίασε, 
επικρότησε και υποστήριξε και άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η επικύρωση 
του δεύτερου Προαιρετικού Πρωτόκολλου της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού, που αφορούσε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και πορνογραφία, 
κ.α.  
- ∆ιατύπωση προτάσεων για τη λήψη διοικητικών µέτρων µε στόχο την προστασία 
των παιδιών από την κακοποίηση. Οι προτάσεις αυτές είτε εµπεριέχονται σε ειδικά 
πορίσµατα (π.χ. για τη λειτουργία µονάδων φιλοξενίας και περίθαλψης για παιδιά µε 
ψυχικές παθήσεις) είτε περιλήφθηκαν στις Ετήσιες Εκθέσεις του Συνηγόρου του 
Πολίτη στη Βουλή, και σε ειδικές καταθέσεις σε Επιτροπές της Βουλής, Αρκετές από 
τις προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού δηµοσιοποιήθηκαν και µέσω δελτίων 
τύπου, αρθρογραφίας κλπ.  
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Με βάση το έργο του Συνηγόρου του Παιδιού κατά την πρώτη τετραετία 
λειτουργίας του, θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε τις σηµαντικότερες προτάσεις του 
για την αποτελεσµατικότερη προστασία των παιδιών από τη βία και την κακοποίηση 
στα ακόλουθα: 
 

1. Είναι απαραίτητο όλοι οι επαγγελµατίες που εργάζονται µε τα παιδιά να 
γνωρίσουν καλύτερα το νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο προστασίας των 
δικαιωµάτων του παιδιού, καθώς σήµερα παρατηρείται ότι οι περισσότεροι 
από αυτούς αγνοούν τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τις 
άµεσες συνέπειές της, αλλά επί πλέον δεν γνωρίζουν επαρκώς τους 
υπάρχοντες φορείς παιδικής προστασίας και τις δυνατότητες που έχουν να 
απευθυνθούν σε αυτούς.  

2. Στην εκπαίδευση, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, πρέπει να περιληφθούν 
περισσότερες ενότητες και διαδικασίες συµµετοχικής µάθησης σχετικά µε τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού και την προστασία των παιδιών από διάφορες 
µορφές κακοποίησης. Η ενηµέρωση, η έκφραση απόψεων, η 
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα προβλήµατα που γεννά η βία και τους 
τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισής της και η ενίσχυση των µαθητών να 
µπορούν να προασπίζονται τα δικαιώµατά τους και να συµβάλλουν στην 
καταπολέµηση της βίας και της κακοποίησης πρέπει να αναδειχθούν ως 
πρωτεύοντες στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού συµβάλουν στην 
υγιή ανάπτυξη των παιδιών και την προετοιµασία τους για την ενήλικη ζωή. 

3. Τα σχολεία θα πρέπει να πλαισιωθούν από ειδικούς ψυχικής υγείας και 
κοινωνικούς λειτουργούς, που θα ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο 
τους και θα διαµεσολαβούν για την προστασία των παιδιών από βία και 
παραµέληση και για την υποστήριξη των οικογενειών που αντιµετωπίζουν 
συναφή προβλήµατα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καθοδηγηθούν και 
υποστηριχθούν για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά την προστασία 
των παιδιών από τη βία, ιδιαίτερα δε από µορφές ενδοοικογενειακής βίας 
(σύµφωνα µε τις προβλέψεις και του νόµου 3500/06) αλλά και της σχολικής 
βίας (µεταξύ µαθητών αλλά και ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές). Στα 
παιδιά πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για εχέµυθη αναφορά και επικοινωνία 
µε ενήλικες σχετικά µε θέµατα που αφορούν την προστασία τους από κάθε 
µορφή κακοποίησης. 

4. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί εθνικό κέντρο για την πρόληψη και 
καταπολέµηση της παιδικής κακοποίησης, το οποίο να συγκεντρώνει και να 
διαθέτει ερευνητικά στοιχεία, να εκπαιδεύει και να καθοδηγεί τους 
επαγγελµατίες που εργάζονται µε παιδιά σχετικά µε την προστασία των 
παιδιών από κάθε µορφή κακοποίησης.  
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5. Θα πρέπει να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του ν. 2447/1996 (άρθρο 49) για τη 
λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία της χώρας, και 
ειδικότερα να δηµιουργηθούν κοινωνικές υπηρεσίες που να υποστηρίζουν το 
έργο των εισαγγελέων ανηλίκων και να αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή 
κοινωνικών ερευνών και την υποστήριξη της εφαρµογής δικαστικών 
αποφάσεων σε θέµατα οικογενειακού δικαίου, σε συνεργασία µε τις άλλες 
κοινωνικές και ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες της κοινότητας. 

6. Τα παιδιά θύµατα κακοποίησης θα πρέπει να προστατεύονται από τις 
επανειληµµένες και δηµόσιες καταθέσεις ενώπιον των αρχών (ανακριτικών ή 
δικαστικών). Ο διορισµός πραγµατογνωµόνων και η χρήση 
οπτικοακουστικών µέσων είναι µέτρα που µπορούν να συµβάλλουν στην 
προστασία των ανηλίκων µαρτύρων. 

7. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι µονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά και τις 
οικογένειές τους, που λειτουργούν σε αποκεντρωµένου επίπεδο, µε τη 
συµµετοχή της αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθµού, θα πρέπει να ενισχυθούν και 
εξειδικευθούν και θα πρέπει να υπάρξει σαφέστερη νοµοθετική κατοχύρωση 
των αρµοδιοτήτων και των υποχρεώσεών τους. 

8. Τα ιδρύµατα παιδικής προστασίας, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, θα 
πρέπει να στελεχώνονται επαρκώς, ιδίως από επιστηµονικό προσωπικό, να 
υπάγονται σε σύστηµα πιστοποίησης και ελέγχου, µε έµφαση στην γνώση 
και εφαρµογή των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού τόσο στο προσωπικό όσο και 
στα φιλοξενούµενα σε αυτά παιδιά. Τα θύµατα κακοποίησης θα πρέπει να 
µπορούν να τοποθετούνται σε χώρους φιλοξενίας και περίθαλψης µε 
ειδικευµένο προσωπικό και µεθόδους προσέγγισης και υποστήριξής τους για 
την υγιή αποκατάσταση και επανένταξή τους στην κοινωνική ζωή. Τα παιδιά 
που προέρχονται από ξένες χώρες και ιδίως τα ασυνόδευτα, θα πρέπει να 
λαµβάνουν ειδική φροντίδα µε βάση τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους 
ανάγκες. 

9. Η αναδοχή, οικογενειοκεντρικός θεσµός εναλλακτικής φροντίδας, θα πρέπει 
να ενισχυθεί και εφαρµοστεί ευρύτερα στην Ελληνική κοινωνία, µε 
κατάλληλους επαγγελµατίες και µεθόδους επιλογής, προετοιµασίας, 
εποπτείας και στήριξης των αναδόχων γονέων. 

10. Η κράτηση ανηλίκων θα πρέπει να αποφεύγεται, αλλά και όταν συµβαίνει ως 
αναγκαίο ύστατο µέτρο σε βάρος ανηλίκων που διαπράττουν ποινικά 
αδικήµατα, οι χώροι κράτησης θα πρέπει να ελέγχονται διαρκώς για την 
αποτροπή της οποιασδήποτε µορφής κακοποίησης των κρατούµενων 
ανηλίκων. 

11. Οι γονείς θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν µε κάθε δυνατό µέσο, µε 
εκστρατείες ενηµέρωσης και σεµινάρια, ώστε να γνωρίζουν τα όρια και τις 
υποχρεώσεις της άσκησης του γονεϊκού ρόλου, και την προστασία των 
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παιδιών τους από οποιαδήποτε µορφής κακοποίηση. Παράλληλα θα πρέπει 
να παρακινούνται ώστε µε την ενεργή τους συµµετοχή σε συλλόγους γονέων 
και άλλες συλλογικές πρωτοβουλίες πολιτών να ενεργοποιούνται έµπρακτα 
στην προάσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών στο επίπεδο των τοπικών 
κοινοτήτων. 

12. Τα ΜΜΕ θα πρέπει να καλύπτονται από επαρκή νοµοθετικά πλαίσια και να 
υπάγονται σε ενδελεχή έλεγχο σχετικά µε τις επιπτώσεις τους στην ψυχική 
υγεία των παιδιών αλλά και την αντιµετώπιση των παιδιών και των 
πληροφοριών που αφορούν την προσωπική τους ζωή, ώστε να αποφεύγεται 
η δηµόσια έκθεσή τους και οι συνέπειες αυτής, που πολλές φορές οδηγούν 
σε µεγαλύτερη αναστολή σχετικά µε την δυνατότητα καταγγελίας πράξεων 
κακοποίησης σε βάρος τους. Ειδικά µέτρα θα πρέπει να ληφθούν σχετικά µε 
την προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου και των internet café.  

 

Ο Συνήγορος του Παιδιού θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται δηµόσια 
προκειµένου να συνδράµει µε κάθε δυνατό τρόπο στην οχύρωση των θεσµών, στην 
προστασία κάθε παιδιού που κινδυνεύει να γίνει θύµα κακοποίησης και κυρίως στην 
κατεύθυνση της λήψης µέτρων για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης, που 
αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και καθήκον όλων ανεξαιρέτως των πολιτών 
ατοµικά και συλλογικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 

 

Η  γενεαλογία της βίας 
 
∆ρ  Μαρία  Επαµ. Πυργάκη, Εθνο-αρχαιολόγος, 
 Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
Καθηγήτρια-Σύµβουλος  στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
 
 
 Η βία ως λέξη είναι οµόρριζη του βίου (της ζωής).  Από τον Ησίοδο, 
αναφέρεται ως αδελφή του Ζήλου, της Νίκης και του Κράτους, παιδιών του Πάλλαντος, 
γιού του Τιτάνος και της Ωκεανίδος Στυγός. Η Βία µαζί µε το Κράτος, την απόλυτη 
εξουσία, είναι τα δύο πρόσωπα που ήδη στην πρώτη σκηνή της τραγωδίας,  
Προµηθέας ∆εσµώτης, του Αισχύλου, µε διαταγή του Ηφαίστου, καρφώνουν τον 
Τιτάνα Προµηθέα στο βράχο, επάνω στον οποίο θα µείνει κρατούµενος. Είναι τα δύο 
πρόσωπα που τον βασανίζουν. Αν και βουβό πρόσωπο στην τραγωδία , ο Ήφαιστος 
το κατονοµάζει µε σαφήνεια: η Βία είναι ο εκτελεστής των εντολών του ∆ία. Η 
εξέχουσα  ελληνίστρια Jacqueline de Romilly σηµειώνει χαρακτηριστικά: «δεν νοµίζω 
ότι µπορούν να υπάρξουν άλλα κείµενα, όπου η βία να είναι έτσι  
προσωποποιηµένη». Ο Παυσανίας, ο Περιηγητής, τον 2ο µ.Χ. αιώνα, αναφέρει στα 
Κορινθιακά ΙΙ, 2, 4-6, ότι συνάντησε  στον Ακροκόρινθο, κοινό τέµενος άβατο 
αφιερωµένο στη Βία και την Ανάγκη  το οποίο ήταν ένας µικρός περίβολος (χωρίς 
κανένα κτίσµα) για τον εξευµενισµό µε χοές των δυνάµεων αυτών του κακού.  
 Η βία  αποτέλεσε σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ένα από τα 
χειρότερα δεινά, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά. Η βία µας απειλεί από κάθε 
πλευρά. Άραγε, σήµερα, βιώνουµε  µια εποχή ιδιαίτερα βίαιη; Ίσως να υπήρξε 
παρόµοια βία ή και περισσότερη σε άλλες εποχές. Απλούστατα η ανθρωπότητα 
αγνοούσε ό,τι γινόταν παραπέρα· δεν υπήρχαν ούτε εφηµερίδες, ούτε ραδιόφωνο, 
ούτε τηλεόραση, ούτε internet για να γίνουν γνωστές σε όλους οι βάρβαρες, οι βίαιες 
πράξεις, που εµφανίζονταν σε όλο τον κόσµο, κατά µείζονα λόγο, για να 
παρουσιαστούν καθηµερινά, σε όλη τους τη φρίκη. Κατά συνέπεια µπορεί να  
υποθέσουµε ότι δεν ζούµε τις χειρότερες εποχές.  Θα πρέπει, µάλιστα,  να 
αισθανόµαστε  αρκετά εφησυχασµένοι, αν σκεφτούµε κάποιες µορφές βίας του 
µακρινού µας παρελθόντος, που παρατηρήθηκαν από το ένα άκρο στο άλλο της γης. 
Τέτοιες µορφές βίας είναι  οι πόλεµοι που πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν  Στις 
πρώϊµες, όµως, κοινωνίες η κατάκτηση  µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύλληψη 
αιχµαλώτων για θυσία. Κάτι τέτοιο υπαινίσσεται και ο Αµερικανός αρχαιολόγος David 
Freidel στη µελέτη του για τον πόλεµο  στην περίπτωση των Μάγια, βασιζόµενος στις 
τοιχογραφίες στη θέση Bonampak και στα συµπεράσµατα από τις πρώϊµες γραπτές 
πηγές. 
 Άλλες µορφές βίας είναι τα τραύµατα που προκαλούνται από βία και για τα 
οποία ειδικοί ερευνητές µπορούν να αποκαλύψουν πως προκλήθηκαν και πόσο 
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σοβαρές ήταν οι συνέπειές τους για τα θύµατα. Σε αυτά συγκαταλέγονται, θανάσιµο, 
πολύ πιθανόν, τραύµα από ένα βέλος καρφωµένο στην πλάτη ενός  από τους 
σκελετούς παιδιών της Ανώτερης Παλαιολιθικής εποχής από το σπήλαιο Grimaldi 
στην Ιταλία. 
 Αλλες µορφές βίας  διαπιστώνουµε σε µερικές ανθρώπινες κοινότητες οι 
οποίες έχουν προχωρήσει σε παραµόρφωση κρανίων µε το δέσιµο του µετώπου των 
αναπτυσσόµενων βρεφών, µε ή χωρίς σανίδι, ή ασκώντας πίεση σε κανονικά 
διαστήµατα για να παράγουν την ισοπέδωση του  µετώπου.  Η ανάλυση δύο 
Νεαντερτάλιων από το σπήλαιο Shanidar,στο βόρειο Ιράκ, (60.000 χρόνων) οδήγησε 
τον Erik Trinkaus να επισηµάνει ότι η κρανιακή παραµόρφωση είχε ήδη λάβει χώρα σε 
αυτή την πρώϊµη εποχή.  Η ίδια πρακτική φαίνεται ότι υπήρχε, επίσης, στην 
Αυστραλία  σε  ένα  κρανίο παραµορφωµένο ηλικίας 13.000 χρόνων –διακεκοµµένη 
γραµµή- συγκρινόµενο µε  το κρανίο ενός σύγχρονου άνδρα Αβορίγινα. (Εικ.1)    

                                         
Εικόνα 1. Κρανίο παραµορφωµένο ηλικίας 13.000 χρόνων –διακεκοµµένη γραµµή- 
συγκρινόµενο      µε  το κρανίο ενός σύγχρονου άνδρα Αβορίγινα.(από τον βάλτο Kow 
της Αυστραλίας).  
 
Ανάλογα παραδείγµατα παραµόρφωσης κρανίων έχουµε στη  Χοιροκοιτία της Κύπρου 
στη Νεολιθική εποχή, όπου σε ορύγµατα µέσα σε θολωτά οικήµατα  βρέθηκαν ταφές 
γυναίκας  και παιδιού. 
 Σε κανιβαλισµό παραπέµπουν σηµάδια κοπής που παρατηρήθηκαν:  
  Σε νεαντερτάλια οστά που προέρχονται από την Krapina της Κροατίας, 
130.000 χρόνων και τα οποία βρέθηκαν σπασµένα και γδαρµένα σε µεγάλο βαθµό, 
ανακατεµένα µε ζωϊκά υπολείµµατα και για τα οποία υπέθεσαν ότι η σάρκα είχε 
αποκοπεί από το ανθρώπινο οστό για να χρησιµοποιηθεί ως τροφή. 
 Στη νεολιθική σπηλιά της Fontbrégoua στη  Ν.Α. Γαλλία (4000 π.Χ.) ζωϊκά 
και ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε διαφορετικούς λάκκους, αλλά µε σαφή σηµάδια 
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τοµής στα ίδια σηµεία. Από 6 ανθρώπους αφαιρέθηκε η σάρκα µε λίθινα εργαλεία 
λίγο µετά τον θάνατό τους και τα οστά των άκρων ανοίχτηκαν µε σπάσιµο.(Εικ. 2) 
 
 

                                         
 
Εικόνα  2.  Από τη νεολιθική σπηλιά της Fontbrégoua στη  Ν.Α. Γαλλία (4000 π.Χ.). 
 
 Στην Κνωσσό της Κρήτης γύρω στο 1500-1450 π.Χ. σε οστά παιδιών 
παρατηρήθηκαν σηµάδια κοπής τόσο στο πρόσθιο, όσο και στο οπίσθιο µέρος του 
σκελετού. Πιθανόν να συνδέονται µε το φόρο αθηναίων αγοριών και κοριτσιών στο 
θρυλικό βασιλιά Μίνωα, στον οποίο τέλος έβαλε ο Θησέας  σκοτώνοντας τον 
Μινώταυρο µε τη βοήθεια της Αριάδνης της κόρης του Μίνωα.  
 Ακρωτηριασµούς, πιθανόν, µαρτυρούν τα περίπου 30 αχνάρια χεριού, σε 
µερικά από τα οποία λείπουν ο αντίχειρας και το µικρό δάκτυλο, στο κατάκοσµο 
σπήλαιο της ύστερης Εποχής των Παγετώνων, στο Maltravieso της Ισπανίας. Ωστόσο, 
σε τρία ή τέσσερα άλλα σπήλαια, κυρίως, στο Gargas  της Γαλλίας, της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής (Εικ. 3), υπάρχουν εκατοντάδες  αχνάρια χεριών µε πολύ πιο µεγάλη 
ζηµιά. Σε µερικά λείπουν και τα τέσσερα δάχτυλα. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
Εικόνα  3.  Σπήλαιο Gargas  της Γαλλίας (Ανώτερη Παλαιολιθική 
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 Σε Τελετουργικούς θανάτους βασιλικών υπηρετών/ υπηρετριών 
παραπέµπουν ταφές σε βασιλικούς τάφους των Σουµερίων της Ur (σηµερινό Ιράκ), 
2600 – 2500 π.Χ.· σε τάφους της δυναστείας Shang στο Anyang της Κίνας (13ος—
11ος π.Χ.) · σε τάφους της Πολυνησίας, όπου 40 άτοµα βρέθηκαν θαµµένα µαζί µε τον 
ηγεµόνα Roy Mata (13ος µ.Χ. αι.) (Εικ. 4).  
 
 

                                    
 

Εικόνα  4.  Σαράντα άτοµα θαµµένα µαζί µε τον ηγεµόνα Roy Mata (13ος µ.Χ.) 
 

 Οι Φοίνικες έριχναν κλήρο και θυσίαζαν παιδιά, όπως και οι  Καρχηδόνιοι. 
Οι επιτύµβιες στήλες είναι το µοναδικό έργο γλυπτικής το οποίο έχει παραδοθεί από 
τους Φοίνικες σε µεγάλη αφθονία. Πολλές από αυτές βρίσκονται στον ιερό 
περιφραγµένο χώρο που υπάρχει σε κάθε φοινική πόλη και περιγράφεται µε την 
ονοµασία «Tophet». Στο Tophet της Καρχηδόνας βρέθηκαν 6.000 τεφροδόχοι µε οστά 
παιδιών και µικρών ζώων. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι Φοίνικες συνήθιζαν να 
θυσιάζουν τα πρωτότοκα παιδιά τους όταν ήθελαν να ζητήσουν κάτι πολύ σηµαντικό 
από τον θεό ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πόλη βρίσκονταν σε µεγάλη ανάγκη 
(λιµό, ξηρασία, πόλεµο). Σε µια στήλη, η οποία χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ.  
εικονίζεται ένας ιερέα να µεταφέρει παιδί. Η σκηνή αναφέρεται πιθανότατα στην 
διαδικασία της θυσίας η οποία επρόκειτο να ακολουθήσει.  
Οι Χαναναίοι θυσίαζαν  τα παιδιά τους στα τείχη µιας πόλης για να εξευµενίσουν τους 
«θεούς» τους ώστε εκείνοι να αποτρέψουν την άλωση, όπως εικονίζεται σε ανάγλυφο 
από το ναό του Άµµωνα στο Καρνάκ της Αιγύπτου. 
 Στον ελληνικό χώρο η πιο µεγάλη απόδειξη ανθρωποθυσίας προέρχεται από 
τις Αρχάνες της βόρειας Κρήτης  σε ένα ιερό στα Ανεµόσπηλια, του 1700 π.Χ., 
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σύµφωνα µε τους ανασκαφείς  Έλληνες Αρχαιολόγους  Γιάννη και Έφη Σακελλαράκη. 
(Εικ.5) Ανακάλυψαν τα υπολείµµατα τεσσάρων ανθρώπων, που σκοτώθηκαν κατά την 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα  5.   Ιερό στα Ανεµόσπηλια,  Αρχάνες , Β. Κρήτης, 1700 π.Χ. 
 
διάρκεια µιας τέτοιας θυσίας. Στο απώτερο δυτικά τµήµα του ναού, ανακάλυψαν τρεις 
σκελετούς. Ο πρώτος ήταν µιας γυναίκας µε ηλικία προς το τέλος των 20 ετών, που 
ήταν πεσµένη µπρούµυτα. Ο δεύτερος ήταν ένας άνδρας ύψους 6 ποδών, µε ηλικία 
προς το τέλος των 30, πεσµένος στην πλάτη και µε τα χέρια του σε τέτοια στάση, ώστε 
να δηλώνουν πως από κάτι  προσπαθούσε να προστατευτεί που έπεφτε από επάνω 
του. Ο τρίτος σκελετός ανήκε σε ένα νεαρό άτοµο που ήταν τοποθετηµένο πάνω σε µια 
πέτρινη πλατφόρµα, µε τα χέρια και τα πόδια του σε µια άβολη εµβρυϊκή στάση, σαν 
να ήταν δεµένο, ακριβώς  όπως περιγράφεται στην Γένεση 22:10 για τον Ισαάκ. Το 
σώµα του το διέσχιζε ένα χάλκινο σπαθί λατρείας. Έξω στο διάδροµο, κείτονταν ένας 
τέταρτος σκελετός. Το άτοµο αυτό φαίνεται πως είχε χτυπηθεί και πέσει κάτω, ενώ 
κουβαλούσε ένα αγγείο, ένα ζωγραφισµένο καµαραϊκό κάδο µε ανάγλυφη τη µορφή 
ενός λευκού ταύρου, του σπουδαιότερου ζώου θυσίας, το οποίο  πιθανώς περιείχε 
αίµα. 
  Όπως πρότεινε ο αρχαιολόγος κ.Σακελλαράκης, ο άνδρας ύψους 6 ποδών 
(άτοµο κάποιας ανώτερης ιδιότητας κρίνοντας από το δακτυλίδι και από την σφραγίδα 
του) και µαζί µε την γυναίκα είχε  τελειώσει την θυσία του νεαρού ατόµου, όταν ο ναός 
κτυπήθηκε από ένα καταστροφικό σεισµό, σκοτώνοντας στην στιγµή τον µεταφορέα 
του βάζου. Ολόκληρο το κτίριο και τα περιεχόµενά του αναλώθηκαν γρήγορα από 
φωτιά.»  
 Οι ιατροδικαστές αναγνωρίζουν στη λόγχη το όργανο της θυσίας.  
Φαντάζονται πως ο τοποθετηµένος στο βωµό δεµένος άνθρωπος σκοτώθηκε µε ένα 
χτύπηµα στην αριστερή πλευρά του λαιµού, στην καρωτίδα. ∆εν συγχρονίζουν όµως 
την ανθρωποθυσία µε την καταστροφή του ναού και µε το θάνατο των άλλων ατόµων 
που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, γιατί παρατηρούν πως ο ιερέας που σκοτώθηκε δίπλα 
στο βωµό, βρίσκεται στη θέση του θύτη και πλάι κάδοι για τη συλλογή του αίµατος, 
όπως γινόταν για κάθε θυσία.  
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 Πολλοί είναι οι αρχαιολόγοι που ασχολούνται µε  το προϊστορικό Aιγαίο και 
οι οποίοι γράφουν ότι ανέσκαψαν µια ανθρωποθυσία.  Πρώτος ο X. Tσούντας έγραψε 
πως σε δύο σηµεία των Mυκηνών σηµείωσε, πολλαπλές µάλιστα, ανθρωποθυσίες κι 
ακολούθησαν πολλοί άλλοι, Eλληνες και ξένοι ανασκαφείς. Αναφέρονται οι: A.J.B. 
Wace στις Mυκήνες, C. Blegen στην Πρόσυµνα, Vollgraff στο Άργος, A. Persson στα 
∆ενδρά, E. Πρωτονοταρίου-∆εϊλάκη στην Kαζάρµα.  Στις Μυκήνες οι αρχαιολόγοι 
Ventris και Chadwick βρήκαν κάποιες πινακίδες που αναφέρουν θυσίες γυναικών σε 
θεούς όπως ο ∆ίας και η (ξενόφερτη) Πότνια Αθηνά. Όλα αυτά έλαβαν χώρα µέσα 
στην 2η χιλιετία π.Χ. Μάλιστα, πολλοί από τους µυκηναϊκούς θεούς (π.χ. 
Κοµαουέντεια, Μνάσα, ∆ίουια, ∆ρίµιος, Πέρσης, Ποσιδαιεία κλπ.) εξαφανίστηκαν 
αργότερα και αντικαταστάθηκαν από καινούργιους θεούς.  Επίσης, ο M. Aνδρόνικος, 
θεωρεί πιθανότατο πως «οι ίδιοι οι Mυκηναίοι εισήγαγαν το έθιµο της 
ανθρωποθυσίας στην Kύπρο, όπου επανειληµµένως έχει διαπιστωθεί ανασκαφικά». 
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ελληνικός  κόσµος έδειξε πάντα απέχθεια και 
περιέβαλλε µε µυστικότητα το θέµα της ανθρωποθυσίας, που ήταν ξένο προς την 
ιδιοσυγκρασία του. Στην Αρχαία Ελλάδα  αναφέρονται ανθρωποθυσίες µε 
µαστιγώσεις γυναικών και εφήβων στο Λιµναίο της Σπάρτης, που ήταν αφιερωµένο 
στην Ορθία Άρτεµη, στην Αλέα της Αργολίδας, όπου υπάρχουν τα ιερά της Εφεσίας 
Αρτέµιδος, της Αλέας Αθηνάς και του ∆ιονύσου, µε άγαλµα του θεού. Τελετή στην 
οποία µαστιγώνεται µια γονατιστή γυναίκα προς τιµήν του θεού ∆ιονύσου αποδίδεται 
σε τοιχογραφία από τη Βίλλα των Μυστηρίων της Ποµπηίας. 
  Στην Αρκαδία, κατά τον Παυσανία «ο Λύκαιος Ζευς δεχόταν ανθρώπινα 
θύµατα και εις τους χριστιανικούς χρόνους ακόµη». Κορυφαία θέση έχει η θυσία 
βρέφους επάνω στο βωµό του Λυκαίου ∆ιός στην Αρκαδία, κατά την οποία 
ακολουθούσε διανοµή και βρώση των ψηµένων τεµαχίων του θυσιασθέντος βρέφους  
Στην Αττική, ο Ερεχθέας λέγεται ότι θυσίασε τις κόρες του στους υποχθόνιους θεούς 
για να δώσει νίκη στους Αθηναίους.  
 Στη µυθολογία για τον εξευµενισµό των θεών έχουµε τελετουργία µε θυσία 
παιδιού στο πνεύµα της Γης για να ευνοήσει τον πόλεµο στον µύθο του µικρού 
Οφέλτη, που πνίγηκε από ένα φίδι, από αµέλεια της τροφού του Υψιπύλης, όταν αυτή 
τον εγκατέλειψε για λίγο, χωρίς επιτήρηση, προκειµένου να δείξει τον δρόµο  στους 
επτά επίδοξους πολιορκητές της Θήβας, στην οµώνυµη τραγωδία. Απεικόνιση του 
θέµατος  έχουµε σε ανάγλυφη παράσταση από σαρκοφάγο του 2ου µ.Χ. αιώνα, η 
οποία  βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου. 
 Επίσης, αναφέρεται θυσία κοριτσιών, όπως αυτή της Ιφιγένειας για να 
επιτρέψει η Άρτεµις τον απόπλου του στόλου των Αχαιών για την Τροία. Το θέµα 
αποδίδεται σε τοιχογραφία από την Ποµπηία, η οποία βρίσκεται στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης  και σε παράσταση σε απουλικό κρατήρα, 370-
350 π.Χ.· εκούσια ήταν η θυσία της  Μακαρίας, µιας κόρης από αρχοντική γενιά, για 
να νικήσουν οι Ηρακλείδες τους Αργείους. Χαρακτηριστική απεικόνιση του θέµατος 
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βρίσκουµε  σε παράσταση από κρατήρα της Απουλίας, περίπου 360 π.Χ., από το 
Αρχαιολογικό  Μουσείο στο Μπάρι· αλλά και η θυσία της Ανδροµέδας για να 
γλυτώσει η πόλη της από το θαλάσσιο κήτος που την απειλεί. Ενώ ο Περσέας την 
απελευθερώνει. Αποδίδεται σε ελαιογραφία του Vasari, 16ου αιώνα, από τη 
Φλωρεντία, στο Palazzo Vecchio. 
  Βία, επίσης, διακρίνει σχεδόν όλους τους µύθους που αφορούν τα παιδιά 
και κυρίως τα βρέφη, στην ελληνική µυθολογία.  Ο Κρόνος καταβροχθίζει τα παιδιά 
του. Ο Κρόνος γνωρίζει από τη Γαία και τον Ουρανό πως θα εκθρονισθεί µε τη σειρά 
του από έναν απόγονό του και έτσι η Εστία, η ∆ήµητρα, ο Άδης, ο Ποσειδώνας 
γίνονται τροφή του (σύµφωνα µε τη Θεογονία του Ησιόδου, 459). Το θέµα αποδίδεται, 
λίαν εύγλωττα, σε ελαιογραφία του Goya, του 1820 – 1823, από το Μουσείο Prado της 
Μαδρίτης.   Ο ∆ίας γλυτώνει χάρη στην παρέµβαση της µητέρας του της Ρέας, η οποία 
υιοθετεί το γνωστό τέχνασµα µε την πέτρα που κατάπιε ο Κρόνος στη θέση του γιού 
του. (Εικ. 6: α. ) και για να µην ακούει τις φωνές του, οι Κουρήτες πολεµιστές κτυπούν 
τα ξίφη στις ασπίδες τους, όσο η τροφός Αµάλθεια τον καθησυχάζει (Εικ. 6:β.)  
 

                                 
                                α                                                                               β 

 
Εικόνα  6.   Ο ∆ίας γλυτώνει χάρη στην παρέµβαση της µητέρας του της Ρέας. 
α.  Ανάγλυφη παράσταση από βάση µνηµείου, του 160 µ.Χ., από τη Ρώµη, Museo 
Capitolino.β. Ανάγλυφο του 1ου µ.Χ. αιώνα, που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, 
στο Παρίσι. 
 

 
 Ο φόβος της εκθρόνισης δεν σταµατά εδώ. Για να αποφύγει τον ανεπιθύµητο 
διάδοχο, ο ∆ίας καταπίνει την ίδια του την πρώτη σύζυγο, την Μήτι. Η Μήτις είναι το 
επόµενο θεϊκό γεύµα που αποδεικνύει ότι οι θεοί πιο εύκολα χωνεύουν τη σύζυγό 
τους, παρά τον ενδεχόµενο γιο που θα απειλήσει την εξουσία τους. 
 Η αγωνία για την εξουσία δεν είναι ο µοναδικός λόγος για τον οποίο οι θεοί 
φέρονται σκληρά  στα νήπια. Όταν η Ήρα είδε τον παραµορφωµένο στα πόδια 
Ήφαιστο, αφού τον γέννησε, εκσφενδόνισε το νήπιο από τον Όλυµπο στη θάλασσα. 
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Σύµφωνα µε τη µια εκδοχή, η κακή γέννα οφειλόταν στο γεγονός ότι ήταν αποτέλεσµα 
εκείνης της σκοτεινής περιόδου των 300 ετών κατά τα οποία η Ήρα ζούσε µε τον ∆ία, 
χωρίς να είναι επίσηµη σύζυγός του. Αποτελεί την πρώτη καταγεγραµµένη περίπτωση 
παιδιού που γεννιέται έξω από τον θεσµό του γάµου και για το λόγο αυτό γεννιέται µε 
δυσµορφία. Ο ίδιος ο Ήφαιστος, δια στόµατος Οµήρου, περιγράφει διαφορετικά τα 
γεγονότα της πτώσης του από τον Όλυµπο. Ίσως πρόκειται για την ίδια ιστορία 
διαφορετικά ειπωµένη. Ο Ήφαιστος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του ήταν αυτός που 
τον εκσφενδόνισε στη Γη, επειδή προσπάθησε να υπερασπισθεί τη µητέρα του 
εναντίον του ∆ία. Οπωσδήποτε, το θεϊκό βρέφος υπέστη κακοποίηση από κάποιον 
γονιό για διαφορετικούς λόγους (Εικ. 7):   
 
 

                                         
 
Εικόνα 7.   Ο ∆ίας και η Ήρα παρακολουθούν την πτώση από τον Όλυµπο του θεϊκού 
βρέφους Ηφαίστου που γεννήθηκε παραµορφωµένο στα πόδια. ∆ηλαδή, υπέστη 
κακοποίηση από τους γονείς του. Παράσταση από ζωφόρο του 150 µ.Χ. και βρίσκεται 
στο Βερολίνο, στο Schloss Charlottenburg – Staatliche Museen.   
 

 Οι θεοί στρέφονται ακόµη και ενάντια στα παιδιά των θνητών. ∆εν διστάζουν 
να εκδικηθούν ή να τιµωρήσουν κάποιους σκοτώνοντας τα παιδιά τους. Τα δώδεκα 
παιδιά της Νιόβης σκοτώνονται από τον Απόλλωνα, για να τιµωρηθεί η αλαζονεία της 
µητέρας τους, η οποία υπερηφανεύθηκε ότι γέννησε περισσότερα παιδιά από τη 
Λητώ. H Νιόβη ικετεύει την Άρτεµη και τον Απόλλωνα να σπλαχνιστούν τα δώδεκα 
παιδιά της γιατί υπερηφανεύτηκε ότι ήταν της Λητούς ευτεκνοτέρα. Το θέµα 
απεικονίζεται σε ελαιογραφία του Andrea  Camassi, 17ου αιώνα, από τη Galleria 
Barberini, της Ρώµης. Οι θεοί δεν διστάζουν να εµπλακούν και σε απόπειρες  
διατήρησης  της καθεστηκυίας τάξης προς όφελος των προστατευοµένων τους, 
καταφεύγοντας και σε δολοφονικές απόπειρες των βρεφών που θα µπορούσαν να 
προβάλλουν µελλοντικές απαιτήσεις για τον θρόνο. Είναι γνωστή η ιστορία του 
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βρέφους Ηρακλή και της νικηφόρας συµπλοκής του µε τα φίδια που του έστειλε στο 
λίκνο του η Ήρα. 
 Τα σεξουαλικά εγκλήµατα εναντίον παιδιών είναι σπάνια στη µυθολογία, 
ωστόσο, όχι άγνωστα. Ο Γανυµήδης, το πριγκιπόπουλο της Τροίας, έπεσε θύµα 
απαγωγής από τον ∆ία, εξαιτίας της οµορφιάς του. Και αν πιστέψουµε τον Αθηναίο 
τον Γραµµατικό, ο Χρύσιππος, γιος του Πέλοπα, ήταν «ο δεύτερος Γανυµήδης». 
Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση της απαγωγής του Γανυµήδη, του όµορφου 
πριγκιπόπουλου της Τροίας, από τον ∆ία µεταµορφωµένο σε αετό  σε ελαιογραφία 
του Κορρέτζιο, περ. 1531, που βρίσκεται στη Βιέννη, στο Μουσείο Ιστορίας της 
Τέχνης και σε παράσταση της καταδίωξης του Γανυµήδη από το ∆ία, σε 
κωδωνόσχηµο κρατήρα του ζωγράφου του Βερολίνου, του 490 - 480 π.Χ., που 
βρίσκεται στο Παρίσι, στο Μουσείο του Λούβρου. 
 Αλλά και οι θνητοί δεν υπολείπονται σε σκληρότητα.΄Οσον αφορά την 
παιδεραστία, στον «Χρύσιππο» του Ευριπίδη, ο εισηγητής της ήταν ο Λάϊος, ο γιός 
του Λάβδακου. Επίσης, σε µια εκδοχή της ιστορίας του Οιδίποδα ο βοσκός Εύφορβος 
βρίσκει τον µικρό Οιδίποδα στο δάσος όπου έχει εκτεθεί και τον µεταφέρει για να τον 
παραδώσει στον βασιλιά της Κορίνθου, Πόλυβο. Απεικόνιση του θέµατος έχουµε σε  
παράσταση από ερυθρόµορφο αµφορέα του 450 π.Χ., που βρίσκεται στο Παρίσι, 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη).         
 Οι θνητοί είναι πρόθυµοι να θυσιάσουν και τα ίδια τους τα παιδιά  για να 
εκδικηθούν τους συντρόφους τους. Η πιο γνωστή παιδοκτόνος είναι η Μήδεια, που  
 

                                
 

Εικόνα 8.                                              Εικόνα 9. 
Η γνωστή παιδοκτόνος Μήδεια.                  Η Πρόκνη κρατώντας τον γιο της, Ίτυ, παρακολουθεί 
Ελαιογραφία του Eugène  Delacroix,          τη Φιλοµήλα, την αδελφή της  να της εξηγεί µε 
του 1862,  η οποία βρίσκεται στο                χειρονοµίες πως ο σύζυγός της την βίασε και της 
Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.            Έκοψε τη γλώσσα για να µη µιλήσει. 
                                                                     Πρόκειται για εσωτερικό ερυθρόµορφης  κύλικας,                     
                                                                     του 490 – 480 π.Χ., από το Μουσείο του Λούβρου.                 
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στο οµώνυµο έργο του Ευριπίδη δολοφονεί τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον άπιστο 
Ιάσονα.(Εικ. 8)  
Επίσης, η Πρόκνη και ο γιος της, Ίτυς, άλλο ένα µυθολογικό σφάγιο στο βωµό της 
συζυγικής εκδίκησης. Η Φιλοµήλα πέφτει θύµα  βιασµού από τον άνδρα της αδελφής 
της, τον Τηρέα.  Η Πρόκνη, η σύζυγος του Τηρέα, ανακαλύπτει το έγκληµα και οι δύο 
αδελφές  κοµµατιάζουν τον γιό της Πρόκνης και του Τηρέα, τον Ίτυ και τον 
προσφέρουν ως γεύµα στον πατέρα του. Ο τρόπος παρασκευής του γεύµατος έχει µια 
ιδιαίτερη, ιεροπρεπή τελετουργία. Θυµίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο ∆ίας γευµάτισε 
τρώγοντας άθελά του τον γιο του Ταντάλου, Πέλοπα. Ο τεµαχισµός και το βράσιµο 
θυµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θανατώθηκε ο ∆ιόνυσος από τους Τιτάνες (Εικ. 9) 
 Ενίοτε, η παιδοκτονία γίνεται ακούσια, σε µια στιγµή παραφροσύνης. H 
Aγαύη, δολοφονεί  το γιό της Πενθέα, αφού ο ∆ιόνυσος την έχει κάνει να πιστέψει ότι 
ξεσκίζει  ένα λιοντάρι.  Η απόλυτη σχέση εξάρτησης του παιδιού από τον γονέα 
µπορεί να δοκιµασθεί στις πιο απροσδόκητες καταστάσεις. Η παρέµβαση των θεών 
δεν είναι τίποτε άλλο από τον απροσδόκητο παράγοντα που µπορεί να κοστίσει τη 
ζωή του παιδιού, εάν η κατάσταση του να είναι κανείς γονέας, πάψει να λειτουργεί 
συνειδητά. (Εικ. 10) 
 

                     
 

 
Εικόνα 10.  Η Αγαύη, πιθανόν µε τις αδελφές της, κρατά τα µέλη του διαµελισµένου 
γιού της Πενθέα. Πρόκειται για παράσταση από ερυθρόµορφη κάλπη, του 500 π.Χ. και 
βρίσκεται στο Βερολίνο, στο Schloss Charlottenburg – Staatliche Museen. 
 
 
 Ασφαλώς, υπάρχουν ακόµη πολλές περιπτώσεις στις οποίες τα παιδιά και οι 
γυναίκες υποφέρουν τα πάνδεινα, έρµαια στις ορέξεις των θεών, των ανθρώπων και 
εξιλαστήρια θύµατα ή µέσα εκδίκησης. Πιθανόν να ανήκουν σε ένα απώτερο 
παρελθόν. Ωστόσο, η σταδιακή εξέλιξη της κοινότητας επέφερε και την αποµάκρυνση 
από την πολιτιστική εµπειρία τέτοιων θεµάτων. 
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Ανήλικοι  Θύµατα- Μάρτυρες της Θυµατοποίησής τους  
 
 

Ειρήνη  Μελίστα –Πανταζή 
Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών 
Πρόεδρος της  Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών 

 
 
 
Η εικόνα του ιδανικού παιδιού, είναι εκείνη του αγνού, του άπειρου, του      

ανέµελου, του γελαστού, του ευτυχισµένου παιδιού. Τι κρίµα που κάθε παιδί δεν  
ανταποκρίνεται στην εικόνα αυτή. Πόσο κρίµα που η πιο συχνή παιδική εικόνα που 
αντικρίζει κανείς είναι αυτή του βουρκωµένου, του προβληµατισµένου, του             
διχασµένου, του πονεµένου παιδιού, που δεν χαµογελά πλέον γιατί κάποιοι το     
θυµατοποίησαν αφού του µόλυναν την αγνότητα, καταπάτησαν τα δικαιώµατα του,  
του κλόνισαν την εµπιστοσύνη για τον εαυτό του και για τους τρίτους, του διέλυσαν 
τον ψυχικό κόσµο, του σκότωσαν το  όνειρο. Και δυστυχώς παρατηρεί κανείς  η    
παραπάνω θλιβερή εικόνα συχνά να εξελίσσεται σε µια άλλη περισσότερο           
ανεπιθύµητη εικόνα. Σε   εκείνη του παιδιού που κλέβει, ληστεύει, καταστρέφει,     
τραυµατίζει, θανατώνει, εµπορεύεται ναρκωτικά κ.α. Στην εικόνα δηλαδή  του        
παραβατικού παιδιού. 

 
 Το παραπάνω φαινόµενο δεν είναι νέο. Υπήρχε από πάντα σε  όλες τις     

κοινωνίες, οι οποίες το ανέχονταν δια της σιωπής ή της αδιαφορίας τους µια που δεν 
είχαν να αντιµετωπίσουν αντίπαλους έτοιµους να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν τα 
καταπατηµένα δικαιώµατά τους, καθόσον τα παιδιά, από µόνα τους αβοήθητα, δεν 
µπορούσαν να διαµαρτυρηθούν και να διεκδικήσουν. 

 
Όψιµα περί τα µέσα του 20ου αιώνα ευαισθητοποιήθηκε η διεθνής κοινότητα 

για τα ανέκαθεν παραβιαζόµενα παιδικά δικαιώµατα και περιέλαβε στην  ∆ιακήρυξη 
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ( 1948) την ανάγκη αναγνώρισης και    
προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών σε διεθνές επίπεδο  µε αποτέλεσµα να 
επακολουθήσει το έτος 1989 η έγκριση της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την οποία η  Ελλάδα κύρωσε µε τον νόµο 
2101/1992. 

 
Με την αναγνώριση των παιδικών δικαιωµάτων από την παραπάνω        

σύµβαση επιδιώκεται η λόγω  της καταπατήσεώς τους προστασία του παιδιού από 
την θυµατοποίησή του. 
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Πότε όµως το παιδί καθίσταται θύµα;  
 
Σύµφωνα µε  την ως άνω Σύµβαση: Το παιδί καθίσταται θύµα όταν           

παραβιάζονται τα κατοχυρωµένα µε την ως άνω σύµβαση δικαιώµατά του εξαιτίας    
α/ του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, του χρώµατος και των           
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων αυτού ή των εκπροσώπων του (άρθρο 2),       
β/ της ελευθερίας έκφρασης του (άρθρο 13), 
γ/ της επέµβασης στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή ή προσβολής της 
τιµής και υπόληψης του (άρθρο 16),  
δ/ εξαιτίας της σεξουαλικής εκµετάλλευσης κάθε µορφής ή της σεξουαλικής βίας 
(άρθρο 34), 
ε/ της απαγωγής, πώλησης ή δουλεµπορίου  παιδιών για οποιοδήποτε σκοπό και 
µε οποιαδήποτε µορφή (άρθρο 35 ), 
στ/ οποιασδήποτε άλλης  εκµετάλλευσης επιβλαβούς για οποιαδήποτε πλευρά 
της ευηµερίας του (άρθρο 37).  

 
 
Το παιδί θύµα προστατεύεται από τον ελληνικό ποινικό νόµο                        

µε τις διατάξεις που προβλέπουν και τιµωρούν κυρίως τα εγκλήµατα                                                
κατά της ζωής, όπως είναι η έκθεση (306 ΠΚ), η σωµατική βλάβη (απλή, απρόκλητη, 
επικίνδυνη, βαριά( άρθρα 308, 308, 309, 310 ΠΚ) και ιδίως εκείνη της σωµατικής 
βλάβης ανηλίκου (312 ΠΚ), 
 κατά της προσωπικής ελευθερίας (όπως η αρπαγή ανηλίκου, το εµπόριο            
ανθρώπων, η παράνοµη βία, η παράνοµη κατακράτηση( άρθρα 324, 323Α, 330, 325 
ΠΚ),  
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής,  όπως είναι ο βιασµός, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας,  
η αποπλάνηση, η αιµοµιξία, η κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, η πορνογραφία 
ανηλίκων, η µαστροπεία, η σωµατεµπορία, η ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής 
(άρθρα 336, 337, 339, 305, 342, 346, 347, 348 Α, 349, 351, 351Α ΠΚ) 
 κατά της τιµής όπως η εξύβριση, η δυσφήµηση και συκοφαντική δυσφήµηση (άρθρα 
361, 362, 363 ΠΚ), 
σχετικά µε το γάµο και την οικογένεια, όπως παραβίαση υποχρέωσης για 
διατροφή, παραµέλησης  της εποπτείας ανηλίκου (άρθρα  358 - 360 ΠΚ). 

 
Επίσης  από τις διατάξεις  των άρθρων 59, 299, 914 και 932 του ΑΚ 

προβλέπεται η προστασία του παιδιού εξαιτίας της προσβολής της προσωπικότητας 
του, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 1510, 1518, 1532 και 1537 ΑΚ προστατεύουν το 
παιδί από τη µη άσκηση ή καταχρηστική άσκηση της γονικής µέριµνας και επιµέλειας. 
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Με ποιους όµως µηχανισµούς και µε ποια όργανα µπορεί η πολιτεία να    
παράσχει την από τους παραπάνω νόµους προβλεπόµενη προστασία στο παιδί-
θύµα; 

Οι µηχανισµοί που διαθέτει η πολιτεία είναι δύο: 
α/ το δικαστικό σύστηµα ( ποινικό και αστικό ) και β/ το σύστηµα 

πρόνοιας.  
Αναπόφευκτα εµπλέκεται στο δικαστικό σύστηµα το παιδί θύµα αφού έχουν 

παραβιαστεί οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των δικαιωµάτων 
του, και το ίδιο είναι αδύναµο από µόνο του να προστατευθεί, ιδίως όταν είναι θύµα 
των γονέων ή των νοµίµων εκπροσώπων του.  

Το  ποινικό δικαστικό σύστηµα επεµβαίνει µε τη διαδικασία της ανάκρισης 
και τη διαδικασία του δικαστηρίου. Μέσω της ανακρίσεως γίνεται έρευνα, συλλογή και 
εκτίµηση των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται µε τη διάπραξη κάποιου 
εγκλήµατος που τελέστηκε σε βάρος παιδιού και προς ανακάλυψη του δράστη, 
προκειµένου σε δεύτερη φάση να αποφασισθεί αν πρέπει ο δράστης να εισαχθεί σε 
δίκη (άρθρο 239 παρ. 1 ΚΠ∆). Ένα από τα σπουδαιότερα αποδεικτικά της ανάκρισης 
µέσα είναι η εξέταση των µαρτύρων. Η µαρτυρική απόδειξη έχει πρωταρχική σηµασία, 
αφού ως ζωντανό µέσο µπορεί άµεσα να  οδηγήσει στην απόδειξη κρίσιµων 
περιστατικών.  

Ιδιαίτερα όµως η µαρτυρική        κατάθεση του παιδιού έχει χαρακτηριστεί ως 
επισφαλές αποδεικτικό µέσο και έχει αντιµετωπίσει την επιστηµονική και νοµοθετική 
δυσπιστία. Μόνο το κριτήριο της  αθωότητας και της αφέλειας των παιδιών δεν αρκεί 
για να πείσει ότι αυτά είναι     αξιόπιστοι µάρτυρες. Συµβαίνει συχνά η κρίση των 
παιδιών να είναι επηρεασµένη από συναισθηµατικά στοιχεία, η µαρτυρία τους να 
είναι αποτέλεσµα υποβολής τους σε ξένη βούληση, η έντονη παιδική τους φαντασία 
να τα ωθεί σε ψευδείς περιγραφές και µυθοπλασίες, η εκ µέρους τους χρήση πενιχρού 
λεξιλογίου και η µη ακριβολογία τους να συντελεί στην αλλοίωση αυτών που θέλουν 
να εκφράσουν, η τάση τους να παρεξηγούν, υπερβάλλουν ακόµη και να διαστρέφουν 
τα συµβάντα να µην εγγυάται την αντικειµενικότητα της κατάθεσής τους, να µην είναι 
σε θέση να διακρίνουν µεταξύ µιας φανταστικής και µιας πραγµατικής εικόνας λόγω 
του ατελούς της κριτικής τους ικανότητας, να επηρεάζονται από τον τρόπο υποβολής 
και διατυπώσεως των   ερωτήσεων εκ µέρους των ανακριτικών υπαλλήλων, και να µη 
δίνουν ακριβείς απαντήσεις, να νιώθουν ενοχληµένα και κουρασµένα από την 
ταλαιπωρία της    αναµονής τους έξω από τα ψυχρά ανακριτικά γραφεία ή δικαστήρια, 
µέχρις ότου  εξεταστούν και να νιώθουν άγχος και να µην είναι ήρεµα όταν 
εξετάζονται, να   φοβούνται να καταθέσουν µήπως και προκαλέσουν την εκδίκηση των 
δραστών, να αποβλέπουν σε ίδιο «όφελος» και να ψευδολογούν.  

 
Εξαιτίας όλων αυτών των λόγων δηµιουργούνται επιφυλάξεις ως προς την 

πιστότητα και αµεροληψία των παιδικών µαρτυρικών καταθέσεων, γι' αυτό ο Έλληνας 
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νοµοθέτης θέσπισε τις παρακάτω  ειδικές ως προς την  εξέτασή τους διατάξεις:          
α/ καθιέρωσε εξαίρεση στον κανόνα του άρθρου 218 ΚΠ∆, σύµφωνα µε τον οποίο οι 
µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως, προβλέποντας στο άρθρο 221 παρ. α ΚΠ∆ την χωρίς 
όρκο εξέταση κατά την ανάκριση και κύρια διαδικασία  εκείνων που κατά την κρίση 
του ανακρίνοντος και του δικαστηρίου δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο ήδη 
18ο  έτος ( σύµφωνα µε το αρ. τρίτο παρ.2 ν. 3625 /2007) της ηλικίας τους κατά το 
χρόνο της εξέτασης τους ως µαρτύρων, 
 β/ στο άρθρο 226 παρ. 2 ΚΠ∆ περιέλαβε την εξής διάταξη «εάν ο µάρτυρας είναι 
κάτω των 17 ήδη 18ο (  σύµφωνα µε αρ.3 παρ.3 του ίδιου νόµου 3625) ετών εκείνος 
που ανακρίνει αναγράφει κατά λέξη και τις       ερωτήσεις που του απευθύνει». 
 Η αυτολεξεί αναγραφή των ερωτήσεων προς τον  ανήλικο αποσκοπεί αα/ στο να 
αρθεί κάθε υπόνοια ότι ασκήθηκε, έστω και ακουσίως υποβολή στον ανήλικο 
µάρτυρα, ββ/ στην αποφυγή απαγορευµένων ερωτήσεων που είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνες στα παιδιά, όπως είναι οι παραπειστικές ερωτήσεις, γγ/ στην 
προσήκουσα εκτίµηση των απαντήσεων του ανηλίκου.  

 
 
Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η εξέταση του παιδιού θύµατος πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µε ανάλογη ευαισθησία και προσοχή από τον ανακρίνοντα ώστε να 
λαµβάνεται κάθε φορά µια όσο το δυνατόν αντικειµενικότερη κατάθεση, ιδίως όταν το 
παιδί- θύµα αποτελεί το µόνο αποδεικτικό στοιχείο για να αντληθούν οι αναγκαίες 
πληροφορίες προς διαλεύκανση της σε βάρος του συµπεριφοράς του δράστη. Με 
ποιόν τρόπο όµως ο ανακριτικός υπάλληλος µπορεί να εισχωρήσει στην παιδική  
ψυχή, να διαγνώσει το µέγεθος του πόνου και του επηρεασµού αυτού στην παιδική 
ψυχοσύνθεση του, πως θα γνωρίσει την προσωπικότητα του, πώς θα εκτιµήσει την 
νοητική  του ικανότητα και την συναισθηµατική του ωριµότητα, ώστε να µπορέσει να 
του διώξει το φόβο που το διακατέχει, να του υποβάλει ερωτήσεις που  αυτό µπορεί να 
κατανοήσει, και να του αποσπάσει µια αντικειµενική κατάθεση. Οι νοµικές του 
γνώσεις η εµπειρία της ζωής που διαθέτει, η ικανότητά του για ανάπτυξη ενός       
κλίµατος εµπιστοσύνης µε τον ανήλικο, και µια καλή τεχνική που ως ανακριτής έµαθε 
να χειρίζεται είναι άραγε αρκετές για να εγγυηθούν τη λήψη µιας αντικειµενικής εκ 
µέρους του ανηλίκου  κατάθεσης που να πιστοποιεί τα γεγονότα πλήρως και όπως 
αυτά πράγµατι έλαβαν χώρα; Η απάντηση στο ερώτηµα δεν µπορεί µε βεβαιότητα να 
είναι θετική, αφού ο έλεγχος αξιοπιστίας του µάρτυρα µπορεί κατά βάση να         
πραγµατοποιηθεί µε την ψυχιατρική ή ψυχολογική εξέταση του µε διάφορες γνωστές 
δοκιµασίες της νοηµοσύνης και της προσωπικότητας, και µε ενδεδειγµένες µεθόδους 
διάγνωσης µε τη βοήθεια των οποίων µπορεί να εξακριβωθεί η ικανότητα για        
µαρτυρική κατάθεση.  

Ενώ όµως η ψυχοβιολογική εξέταση του ανήλικου µάρτυρα  κρίνεται ως 
απολύτως αναγκαία από την επιστήµη, η ελληνική νοµοθεσία την   παραβλέπει, και 
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εφόσον ο νόµος σιωπά, ο ανήλικος µάρτυρας δεν µπορεί να  εξαναγκασθεί να υποστεί 
µια τέτοια ενέργεια, µε αποτέλεσµα η µαρτυρική του  κατάθεση να τίθεται πάντα  εν 
αµφιβόλω. 

 
Αρµόδιοι κατά την προανάκριση για τη λήψη µαρτυρικής κατάθεσης από το 

ανήλικο θύµα είναι οι ίδιοι γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι που               
προβλέπονται και για τους ενήλικες από τα άρθρα 33 και 34 ΚΠ∆. Στην πράξη,     
κυρίως επιλαµβάνονται πταισµατοδίκες ή οι αστυνοµικοί υπάλληλοι που έχουν    
βαθµό τουλάχιστον υπαρχιφύλακα. Ωστόσο, από το άρθρο 33 παρ. 2 ΚΠ∆           
προβλέπεται, ελλείψει ή λόγω κωλύµατος αυτών, και εφόσον υπάρχει κίνδυνος από 
την αναβολή, η λήψη κατάθεσης από τον πρόεδρο ή γραµµατέα της κοινότητας,    
καθώς και από τον ειδικό ανακριτή ανηλίκων που έχει ορισθεί κατά το άρθρο 4 παρ. 2 
ΚΠ∆. Οι παραπάνω ανακριτικοί υπάλληλοι επιλαµβάνονται κατόπιν έγγραφης   
παραγγελίας του εισαγγελέα πληµµελειοδικών για  διενέργεια προκαταρκτικής      
εξέτασης ή προανάκρισης (άρθρο 31, 243 παρ. 1 ΚΠ∆), εκτός αν απειλείται από την 
καθυστέρηση άµεσος κίνδυνος ή αν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργηµα ή 
πληµµέληµα, οπότε οι παραπάνω ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι να 
ενεργούν όλες τις ανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη 
και να συλληφθεί ο δράστης, χωρίς προηγούµενη παραγγελία του εισαγγελέα, τον 
οποίο όµως ειδοποιούν µε το ταχύτερο µέσο και του υποβάλλουν τις εκθέσεις που 
συντάχθηκαν για να ασκήσει ή µη ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών ως 
έχων την διεύθυνση και την εποπτεία της προανάκρισης σύµφωνα µε το άρθρο 243 
παρ. 1 ΚΠ∆ ασκεί πλήρη κυριαρχία στο έργο των προανακριτικών υπαλλήλων οι 
οποίοι δεσµεύονται από τις οδηγίες του. 

 
  Ωστόσο, και ο ίδιος ο εισαγγελέας συγκαταλέγεται στους προανακριτικούς 

υπαλλήλους, όταν αυτοπροσώπως ενεργεί προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση 
(άρθρο 31 α,β 33 ΚΠ∆). Ιδιαίτερα ο εισαγγελέας ανηλίκων από ευαισθησία           
επιλαµβάνεται αυτοπροσώπως της εξέτασης ανηλίκων θυµάτων συχνότερα. Ένα  
άλλο πρόσωπο αρµόδιο για τη λήψη µαρτυρικής κατάθεσης από το παιδί είναι ο  
τακτικός ανακριτής που επιλαµβάνεται της ανακρίσεως κακουργήµατος ή            
πληµµελήµατος για το οποίο συντρέχει περίπτωση να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, 
κατόπιν έγγραφης εισαγγελικής παραγγελίας που καθορίζει την αξιόποινη πράξη και 
ποινική διάταξη που την προβλέπει (άρθρο 246 ΚΠ∆). Το παιδί- θύµα όµως ως    
µάρτυρας εξεταζόταν ως τώρα και µάλιστα κατά κανόνα δηµόσια και στο ακροατήριο 
του δικαστηρίου που αρµοδίως εκδικάζει την πράξη που έχει τελεσθεί σε βάρος του 
από όλους πλέον τους παράγοντες της δίκης (δικαστές, ενόρκους, εισαγγελέα,      
δικηγόρους πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης του κατηγορουµένου) τόσο κατά την 
πρωτοβάθµια όσο και κατά δευτεροβάθµια διαδικασία. Φυσικά δεν αποκλείεται να 
υπάρξουν και αναβολές της δίκης σε κάθε βαθµό, οπότε µπορεί να επανεξεταζόταν και 
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στις µετά αναβολή δίκες, ο δε κίνδυνος επανεξέτασης του διαρκώς ελλοχεύει   µέχρις 
ότου η απόφαση καταστεί αµετάκλητη.  

 
Εκτός από την µέσω του δικαστικού συστήµατος εξέταση του ανηλίκου 

θύµατος για την εξέταση της υγείας  του και των συνθηκών που διαβιώνει επεµβαίνει 
και το σύστηµα πρόνοιας. Έτσι αυτό εξετάζεται όταν είναι θύµα σεξουαλικής ή άλλης 
µορφής βίας από ιατρό ή  ιατροδικαστή προς βεβαίωση των κακώσεων  που υπέστη, 
από παιδοψυχίατρο ή παιδοψυχολόγο προς διαγνωστική εκτίµηση της κατάστασής 
του και λήψη µέτρων για αποκατάσταση της υγείας του (σωµατικής και ψυχικής), αλλά 
και από την κοινωνική υπηρεσία για τη διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης του, σε 
περιπτώσεις, ιδίως, που η  θυµατοποίηση του παιδιού επήλθε λόγω της 
συµπεριφοράς των  γονέων ή των νοµίµων εκπροσώπων του. Συνηθέστερα οι 
εξετάσεις αυτές παραγγέλλονται από τον εισαγγελέα ανηλίκων. ∆υστυχώς όµως το 
παιδί δεν απέφευγε την επανειληµµένη εξέτασή του και από τα άτοµα του 
οικογενειακού και ευρύτερου περιβάλλοντος του αλλά και από τους δηµοσιογράφους 
που αδιάκριτα κατ' επανάληψη ζητούν από   αυτόν και τους οικείους του πληροφορίες 
που άπτονται της θυµατοποίσής του.  

 
 
Έτσι, το όλο παραπάνω σύστηµα, ενώ επιδίωκε να επέµβει προστατευτικά 

στην   πρωτογενή θυµατοποίηση, δηλαδή στην ψυχική ή σωµατική, κοινωνική ηθική 
και οικονοµική βλάβη ή ζηµία που προκάλεσε η αξιόποινη πράξη στο παιδί να 
συντελεί στην δευτερογενή θυµατοποίησή του, λόγω του ότι επίσηµοι φορείς 
κοινωνικού ελέγχου ( ανακριτές, εισαγγελέας, δικαστές κ.λπ. κ.λπ.) και του άτυπου 
κοινωνικού ελέγχου αντιδρούν κατά τρόπο απρόσφορο στην πρωτογενή 
θυµατοποίηση. Και ήταν αναµενόµενη και η τριτογενής  θυµατοποίηση του παιδιού 
από τις µακροπρόθεσµες συνέπειες  της πρωτογενούς και δευτερογενούς  
θυµατοποίησης στην ταυτότητα του θύµατος, και συνακόλουθα και  στην αποδοχή του 
ρόλου του θύµατος. 

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι  το ισχύσαν σύστηµα εξέτασης ως 
µαρτύρων παιδιών-θυµάτων δεν παρείχε  σε αυτά επαρκή προστασία, ούτε          
αναδείκνυε την ειδική µαρτυρική κατάθεση ως ασφαλές αποδεικτικό στοιχείο.             
Η επανειληµµένη, από διαφορετικά κάθε φορά πρόσωπα, εξέταση του παιδιού 
θύµατος, ιδίως όταν αυτή γίνεται δηµοσίως στο ακροατήριο του δικάζοντος την 
υπόθεση δικαστηρίου εκτός του ότι κάθε φορά συνεπάγεται και νέα θυµατοποίησή 
του, εγκυµονεί και κίνδυνο σύγχυσης στο παιδί, µε αποτέλεσµα αυτό να ανατρέπει 
προηγούµενες καταθέσεις του. Η έλλειψη παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου καθώς 
και κοινωνικής έρευνας ως προς τις συνθήκες διαβίωσης του ανηλίκου στερεί από τον 
ανακριτικό υπάλληλο τη δυνατότητα επιστηµονικής εκτίµησης της προσωπικότητας 
του ανηλίκου και της συναισθηµατικής ωριµότητας και νοητικής κατάστασης του 
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ανηλίκου που θα τον βοηθήσει στην λήψη εκ µέρους του αµερόληπτης και 
ανεπηρέαστης από τα      συναισθήµατα του ανηλίκου κατάθεσης. 

 
 
 Τις από καιρό διαπιστωµένες αδυναµίες  του ισχύσαντος δικαστικού 

συστήµατος σχετικά µε την αντιµετώπιση του ανηλίκου  θύµατος σεξουαλικής           
κακοποίησης αρπαγής ή εµπορίου παιδιών ήδη επιχειρεί να άρει  ο νέος νόµος που 
ήδη πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε από την Βουλή ( νόµος 3625/2007  µε ισχύ από 
21/24-12-2007), µε την πρόβλεψη καινοτόµων ρυθµίσεων. 

Συγκεκριµένα µε τον νόµο αυτό( που µεταξύ άλλων προσθέτει το άρθρο 226 Α 
στον ΚΠ∆) καθιερώνεται πλέον: 

1/ Η σύµπραξη παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου κατά την εξέταση του 
ανηλίκου θύµατος ως µάρτυρα ανηλίκου θύµατος σεξουαλικής κακοποίησης ή      
εµπορίου, ο οποίος έργο θα έχει  α/ να προετοιµάζει τον ανήλικο για την κατάθεση του 
δια της δηµιουργίας καταλλήλου κλίµατος και σχέσης εµπιστοσύνης,               
ελαττώνοντας του την αµηχανία έναντι της άγνωστης σ΄ αυτόν δικαστικής              
διαδικασίας, ενηµερώνοντας τον για τη σηµασία που έχει η παρουσίαση της        
αλήθειας στο δικαστήριο για τον ίδιο, τον δράστη και την κοινωνία, β/ να               
συνεργάζεται µε τους ανακριτικούς υπαλλήλους και το δικαστήριο, γ/ να αποφαίνεται 
µε τη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών µεθόδων για την νοητική και συναισθηµατική 
ωριµότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου διατυπώνοντας σε έκθεση που θα 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας τις διαπιστώσεις του. 

2/ Η καταχώρηση της µαρτυρικής κατάθεσης του ανηλίκου θύµατος και  σε 
ηλεκτρονικό µέσο αποθήκευσης. 

3/  Η αποφυγή εµφάνισης του ανηλίκου θύµατος στο ακροατήριο. 
4/ Η κατ εξαίρεση συµπληρωµατική του εξέταση εφόσον, κατά την                

ακροαµατική διαδικασία ζητήσει τούτο ο Εισαγγελέας ή οι διάδικοι επί τη βάσει    
σαφών ερωτήσεων χωρίς την παρουσία των διαδίκων από ανακριτικό υπάλληλο που 
διορίζει το ∆ικαστήριο, πάντα µε την σύµπραξη παιδοψυχιάτρου ή ψυχολόγου. Έτσι 
εξασφαλίζεται τόσο η προστασία του παιδιού θύµατος όσο και το δικαίωµα           
αντεξέτασης του κατηγορουµένου. 

5/ Προβλέπεται η διενέργεια κοινωνικής έρευνας για την κατάσταση της      
ψυχικής και σωµατικής υγείας του ανηλίκου θύµατος, των οικογενειακών συνθηκών 
διαβίωσής του και της καταλληλότητας του περιβάλλοντος όπου διαβιεί. 

6/ Προβλέπεται η απαγόρευση της δηµοσιοποίησης περιστατικών               
θυµατοποίησης του ανηλίκου που µπορεί να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της       
ταυτότητας του. 

7/ Καθιερώνεται η ψυχοδιαγνωστική εκτίµηση και θεραπευτική, όταν          
χρειάζεται  αντιµετώπιση τόσο του θύµατος όσο και του θύτη. 

8/ Καθιερώνεται η παροχή νοµικής βοήθειας στα ανήλικα θύµατα               
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σεξουαλικής κακοποίησης  και η δυνατότητα αυτεπάγγελτου διορισµού συνηγόρου 
από τον Εισαγγελέα,  τον Ανακριτή , ή το ∆ικαστήριο, και τέλος 

9/ Επιβάλλεται η σύντοµη εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν   σε              
σεξουαλική κακοποίηση  ανηλίκων. 

 
 Με τον νόµο αυτό η Ελληνική Πολιτεία έδειξε την ευαισθησία της προς το 

παιδί θύµα σεξουαλικής κακοποίησης και προσβολής της προσωπικής του           
ελευθερίας. 

Στους εφαρµοστές του νόµου εναπόκειται µε την ίδια ευαισθησία να            
υλοποιήσουν τις ρυθµίσεις του  νόµου, τόσο εκείνες που άπτονται της εξέτασης του 
ανηλίκου  θύµατος, όσο και εκείνες που άπτονται της εν γένει προστασίας των      
δικαιωµάτων του προς το συµφέρον του παιδιού. 
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Βία στο σχολείο 
 
Ελένη  Βαλάσση-Αδάµ 
Υφηγήτρια Παιδιατρικής 
 
 

Η  αντιδήµαρχος  Ήρα  Βαλσαµάκη –Ράλλη, αρµόδια για τη σχολική µέριµνα 
του ∆ήµου Αθηναίων, παρουσίασε κατά την Ηµερίδα (Μάιος  2006)  στοιχεία  για την  
βία στα σχολεία της περιοχής του ∆ήµου  από τη µελέτη  του ΕΚΚΕ(Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών) «Μεγαλώνοντας στην Αθήνα. Ποιότητα ζωής παιδιών και 
εφήβων» των  Γ. Κοτταρίδη, Ε. Βαλάσση-Αδάµ, Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου. Η µελέτη  είχε 
ζητηθεί από τον ∆ήµο µετά από πρόταση της Η. Βαλσαµάκη. Η συλλογή του υλικού 
είχε µόλις ολοκληρωθεί, έτσι, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ήταν προκαταρκτικά. Η  
έκθεση των ευρηµάτων παραδόθηκε από τις ερευνήτριες στο ∆ήµο τον Οκτώβριο  
2006 και  η τελική µελέτη δηµοσιεύτηκε στο Επίκαιρα Θέµατα, ΕΚΚΕ, 2,2007(1). 

Το ζητούµενο από το ∆ήµο ήταν να έχει µια  καλή εικόνα  της ζωής των 
µαθητών  στις διάφορες γειτονιές και στο σχολείο ώστε να µελετήσει παρεµβάσεις  
όπου χρειάζονται: κτηριακές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής, ασφάλεια, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις κλπ. Η µελέτη επεκτάθηκε σε πολλές διαστάσεις της ζωής των παιδιών στο 
σχολείο, στην οικογένεια, στη γειτονιά.. Το δείγµα, η µεθοδολογία ,το σκεπτικό των 
ερωτήσεων  αναφέρονται σε άλλη δηµοσίευση (1). Στο παρακάτω κείµενο  
παρουσιάζονται  στοιχεία  µόνο για την βία στο σχολείο, από επεξεργασία του υλικού 
αυτής της µελέτης και από τη βιβλιογραφία. 
  

 Πόση βία υπάρχει στη ζωή των µαθητών  σήµερα;  
           

 Βία, σωµατική και λεκτική µεταξύ των µαθητών υπήρχε πάντοτε. Υπήρχαν 
εκφοβιστές –παλληκαράδες µαθητές και πάντοτε  ο «γιαλάκιας», ο «χοντρός», ο 
«ζουµπάς», ο «τσεβδός» το «βλήτο» υπέφεραν από τη  συµπεριφορά των 
συµµαθητών τους. Αλλά η βία δεν ήταν αποδεκτή  ούτε από τους γονείς ούτε από τους 
εκπαιδευτικούς στο  χώρο του σχολείου που  θεωρείτο  περιβάλλον   ασφαλές, 
προστατευµένο και οπωσδήποτε ελεγχόµενο από τους εκπαιδευτικούς. Καυγάδες 
µεταξύ των παιδιών δεν ήταν αποδεκτοί. Όποιος έβριζε  έπαιρνε αποβολή. Παράπονο 
στο δάσκαλο για τη βίαιη συµπεριφορά συµµαθητή  σήµαινε  ενηµέρωση των γονιών 
του φταίχτη  από το  σχολείο και,   επί υποτροπής,  αποβολή. Μερικές γενιές παιδιών 
έζησαν αυτό το περιβάλλον του σχολείου. Όµως, τα τελευταία  10-15 χρόνια επικρατεί 
η αντίληψη  ότι η βία έχει αυξηθεί  πολύ και πολύ γρήγορα, έχει επεκταθεί  σε  όλους 
τους χώρους, έχει και νέες  εκδηλώσεις   και, σηµαντικότερο, ότι δεν ελέγχεται πια από 
τους εκπαιδευτικούς  (2).     
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Οι αλλαγές που παρατηρούνται δεν αφορούν  µόνο στην αύξηση αλλά και 
στη µορφή της  βίας, και στον τρόπο  που την προσλαµβάνουν  γονείς και  
εκπαιδευτικοί. Το τι θεωρείται βία, ο ορισµός, διαφέρει στις διάφορες κοινωνίες και 
στις διάφορες έρευνες. Άλλοι περιλαµβάνουν την κλοπή προσωπικών αντικειµένων  
και  τον βανδαλισµό στη βία άλλοι όχι. Άλλοι  κατατάσσουν την  απόρριψη από την 
οµάδα,  την κοροϊδία και  τις βρισιές στις σοβαρές  πράξεις βίας.  Άλλοι  
επικεντρώνονται  ιδιαίτερα   σε  βία που εκφράζεται ως προσβολή της εθνικής 
ταυτότητας και της θρησκείας  του µαθητή. Άλλοι θέτουν ως προτεραιότητα  
προβλήµατα που αναδύθηκαν µε την   αξιοποίηση της τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, 
βίντεο, ίντερνετ)  από τους εκφοβιστές µαθητές. Ο όρος «εκφοβισµός –bullying»  
παρουσιάζεται  όλο και πιο συχνά στη βιβλιογραφία. Έτσι, τα ευρήµατα των 
διαφόρων  ερευνών  αλλά και οι µαρτυρίες των  εκπαιδευτικών σπάνια  συµπίπτουν. 

Ήδη το 2000 έρευνα  σε  1312 µαθητές σχολείων της Αθήνας Γ', ∆', Ε'  και Στ' 
∆ηµοτικού αναφέρεται ότι  15% περίπου των παιδιών υπήρξαν θύµατα, 6,24% θύτες  
και 5% θύµατα-θύτες (3). 

Σε µεγάλη  διακρατική µελέτη το 2002 ( σε πανελλαδικό δείγµα µαθητών Στ΄ 
∆ηµοτικού, Β΄ Γυµνασίου,  Α΄ Λυκείου)  αναφέρεται ότι  ποσοστό  26,4% των αγοριών 
και 22,5% των κοριτσιών είχαν πέσει θύµα εκφοβισµού  και ψυχολογικής βίας  
τουλάχιστον 1 φορά  µέσα στους 2 τελευταίους µήνες  και  είχαν ασκήσει  εκφοβισµό 
σε ποσοστά 33,2% τα αγόρια και 15,7% τα κορίτσια. Τα ποσοστά αυτά ήταν 
χαµηλότερα από ότι στις  άλλες χώρες που συµµετείχαν στη µελέτη, ενώ αντίθετα τα 
ποσοστά εµπλοκής σε τσακωµούς και ξυλοδαρµούς ήταν υψηλότερα στην (4 ). 

Η οµάδα Τσιάντη σε ∆ηµοτικά  σχολεία της Αθήνας και Γυµνάσια της 
Θεσσαλονίκης  αναφέρει ότι 22,5% των µαθητών είχαν  υποστεί  κάποια µορφή 
λεκτικού (κοροϊδίες, πειράγµατα), σωµατικού (χτυπήµατα), σεξουαλικού (σχόλια, 
χειρονοµίες), έµµεσου ή άλλου τύπου εκφοβισµό και βία (αποκλεισµό  από την οµάδα, 
απειλές) µε συχνότητα 2-3 φορές το µήνα ή περισσότερο, κατά τους τελευταίους δύο 
µήνες και ότι   10,11% των µαθητών έχει ασκήσει κάποια µορφή εκφοβισµού σε 
συµµαθητές του( 5 ).  

Από  όλες τις µελέτες  άσχετα µε τις διαφορές στα ποσοστά, στο δείγµα και 
στη µεθοδολογία, τεκµηριώνεται   η γενική εντύπωση  ότι η βία στο σχολείο  έχει 
αυξηθεί, έχει αλλάξει µορφή, είναι µεγαλύτερη µεταξύ  αγοριών και  η έκφρασή της  
µειώνεται αυξανοµένης της ηλικίας. ∆ίνεται επίσης η εντύπωση ότι δεν ελέγχεται από 
το σχολείο, αντιµετωπίζεται  µάλλον «µοιρολατρικά» από  τη σχολική κοινότητα, 
µαθητές και ενηλίκους περίπου σαν να ήταν  αναπότρεπτο «φυσικό φαινόµενο». 

 
Από τα στοιχεία που  συλλέξαµε  το 2006 - µε ερωτηµατολόγια  σε 1092 

µαθητές Ε΄∆ηµοτικού, 494 µαθητές Β΄ Γυµνασίου, 393 µαθητές  Β΄Λυκείου, 57 
δασκάλους των, 45 καθηγητές   Γυµνασίου- Λυκείου, και 102 ∆ιευθυντές  των  
σχολικών µονάδων της Αθήνας  που αποτέλεσαν το αντιπροσωπευτικό δείγµα για την 
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έρευνα- αυτά που αφορούν στη βία στο σχολικό περιβάλλον  δίνουν κάποιες  
ενδιαφέρουσες παραµέτρους του φαινοµένου  που ελπίζοµε να φανούν χρήσιµες στην 
Πολιτεία και στη Σχολική Κοινότητα  για το σχεδιασµό παρεµβάσεων (1).    
 
Τι µας είπαν τα παιδιά   
 
Θύµατα 
 
Ερώτηση : Υπάρχουν παιδιά  στο σχολείο που σου συµπεριφέρονται  άσχηµα ;  
Απαντούν  ΝΑΙ  :  63%  των   παιδιών  του   ∆ηµοτικού,   51%   των   παιδιών      του                                   
                            Γυµνασίου,    36%   του   Λυκείου. 
 
                 Τι ακριβώς  εννοούν µε  τη δήλωση «µου φέρονται  άσχηµα»;  Ρωτήθηκαν   
αναλυτικά : 1- Σε έχουν  κοροϊδέψει ή βρίσει;   2- Σε έχουν κατηγορήσει σε καθηγητές 
/συµµαθητές; 3- Σε έχουν απειλήσει/τροµοκρατήσει;  4- Σου έχουν καταστρέψει δικά 
σου αντικείµενα; 5-Σε έχουν χτυπήσει;  6- Σε αποφεύγουν;  7- Σου έχουν κάνει κάτι 
άλλο;  Στον Πίνακα 1 φαίνονται  τα ποσοστά  που απάντησαν ΝΑΙ σε κάθε ερώτηση. 
 
Πίνακας 1.   Επιθετικότητα  που  δηλώνουν ότι έχουν υποστεί  τα παιδιά. Ποσοστό       
                    ( %)  κατά   σχολική      βαθµίδα 
 

 
Πράξεις  βίας                                  ∆ηµοτικό                 Γυµνάσιο                      Λύκειο                     
 
-Με έχουν κοροϊδέψει/βρίσει              55%                           43%                           28%                
-Με έχουν κατηγορήσει   
  σε καθηγητές/συµµαθητές                 24%                          12%                           10%                
-Με έχουν απειλήσει /                      
  Φοβερίσει                                          18%                          13%                             5%                      
-Έχουν καταστρέψει 
  δικά µου αντικείµενα                         18%                          15%                             4%               
-Με έχουν χτυπήσει                            37%                          17%                              3%               
-Με αποφεύγουν                                 19%                          14%                            14% 
-Μου έχουν κάνει  κάτι  άλλο              13%                            9%                              9% 
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Θύτες 
 
Ερώτηση: Εσύ έχεις φερθεί άσχηµα σε άλλα παιδιά στο σχολείο; 
 Απαντούν  ΝΑΙ :  33% στο ∆ηµοτικό, 35% στο Γυµνάσιο, 34% στο Λύκειο. ∆ηλαδή 
ένα στα τρία παιδιά  και στις τρεις βαθµίδες, παραδέχεται  ότι  έχει  κι αυτό φερθεί 
άσχηµα σε άλλα παιδιά.  
Τα ποσοστά των παιδιών  που δηλώνουν ότι άσκησαν  µια ή περισσότερες µορφές  
επιθετικότητας  φαίνονται αναλυτικά  στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2.   Πράξεις επιθετικότητας   που οµολογούν ότι  έχουν κάνει τα ίδια  σε άλλα    
                   παιδιά  στο σχολείο. Ποσοστό(%)  κατά σχολική βαθµίδα 
 

 
 Έκφραση επιθετικότητας                    ∆ηµοτικό              Γυµνάσιο                   Λύκειο                     
-Τα έχω  κοροϊδέψει/βρίσει                      20%                      25%                         23%                         
-Τα  έχω  κατηγορήσει  
   σε καθηγητές/συµµαθητές                      9%                      11%                           4%                        
-Τα  έχω  απειλήσει,                                                         
  φοβερίσει                                                5%                        5%                           5%                            
-Τους έχω  καταστρέψει 
  δικά τους αντικείµενα                              3%                       3 %                           3%                       
-Τα  έχω   χτυπήσει                                 13%                     14 %                           8%                     
-Τα αποφεύγω                                         15%                     17%                          20% 
-Τους έχω κάνει κάτι άλλο                         5%                       6%                           6% 
 

 
 
 
Αµέτοχοι θεατές   
 
Εκτός από   δράστες και θύµατα,  τα παιδιά του δείγµατος ανάφεραν ότι έχουν βιώσει 
εκδηλώσεις  βίας και ως αµέτοχοι θεατές. Τα µισά (53%) αναφέρουν  ότι έχουν  δει 
παιδί ή  παιδιά να  απειλούν /φοβερίζουν(bullying) κάποιο  άλλο,  στο  σχολείο            
( 42%),  στη γειτονιά (24%)  και  κάποια  και στα δύο ή και αλλού (πχ γήπεδα, πάρκο)   
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Τι δήλωσαν  οι διευθυντές των σχολικών µονάδων για την επιθετική 
ατµόσφαιρα στο σχολείο τους 
 
Πίνακας 3.  Ποσοστά  σχολείων(%) όπου οι  διευθυντές   αναφέρουν  περιπτώσεις   
                   (πολλές ή   λίγες)  επιθετικής   συµπεριφοράς  
 

Περιπτώσεις  :                     57 ∆ηµοτικά                 23 Γυµνάσια                   22 Λύκεια 
 
-Σκόπιµη φθορά 
  ξένων αντικειµένων                       50,9                             82,6                               68,2  
 
-Κλοπές                                           45,6                             60,9                               45,5   
 
-Επιθετικότητα  προς άλλα 
 παιδιά  (αδύνατα, καινούργια,  
δυσπροσάρµοστα,διαφορετικά)     70,2                            78,3                               27,3      
 
-Επιθετικότητα  
προς  εκπαιδευτικούς                      12,3                            26,1                               27,3     
 
-Επιθέσεις από  
 εξωσχολικές οµάδες                       28,1                             39,1                              22,7 
 

 
 

Υπάρχουν  διαφορές µεταξύ των σχολείων; 
 
                Ναι, οι διαφορές µεταξύ των σχολείων είναι σηµαντικές: Στην  Εικόνα 1  
φαίνονται κατά σχολείο, τα ποσοστά των παιδιών του ∆ηµοτικού  που δηλώνουν ότι  
«δεν τους φέρονται  καλά» άλλοι µαθητές, και στην Εικόνα 2 τα ποσοστά αυτών που 
δηλώνουν, ειδικότερα  ότι  έχουν υποστεί  απειλές-τροµοκρατία  και σωµατική βία. Τα 
ποσοστά είναι από 34% µέχρι 92%, από  4% µέχρι 64% και από 12% µέχρι 86% 
αντίστοιχα. 
 
Για να προκύψει µια γενική  εικόνα της ατµόσφαιρας που επικρατεί σε κάθε σχολική 
µονάδα, δηµιουργήσαµε µια κλίµακα 0-10 από  το άθροισµα των αναλυτικών  
απαντήσεων  των διευθυντών για περιπτώσεις  σκόπιµης φθοράς, κλοπών, 
επιθετικότητας προς αδύνατα/διαφορετικά παιδιά,  επιθετικότητας προς 
εκπαιδευτικούς και  επιθέσεις από εξωσχολικές οµάδες.  Από τα 57 ∆ηµοτικά σχολεία 
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Εικόνα 1.  Ποσοστά παιδιών( %) κατά σχολείο που δηλώνουν ότι "τους έχουν φερθεί  
                  άσχηµα" 
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Εικόνα 2 . Ποσοστά παιδιών (%), κατά σχολείο, που δηλώνουν ότι  έχουν υποστεί  
                  απειλές,  και  σωµατική  βία 
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σε 6 δεν αναφέρεται από τους διευθυντές κανενός είδους βία, βαθµολογία 0. Σε 32  
∆ηµοτικά η βαθµολογία ήταν 1-2 δηλαδή αναφέρονται λίγες περιπτώσεις σε µια ή δύο 
µορφές βίας.  Σε 15 σχολεία η βαθµολογία ήταν 3-4, και σε 4 ήταν  5-7 δηλαδή 
καταγράφονται περιπτώσεις βίας κάθε µορφής και µάλιστα  πολλές. Προκύπτει, 
λοιπόν , ότι   σε 38 από τα 57 σχολεία το  περιβάλλον δεν είναι καθόλου βίαιο, ενώ σε 
4 είναι  ιδιαίτερα βίαιο. Στα Λύκεια η κατάσταση παρουσιάζεται περίπου ίδια: Από τα  
22 Λύκεια  σε  5 δεν αναφέρεται  παραβατική  συµπεριφορά (0),  10 Λύκεια  
συγκεντρώνουν 1-2 βαθµούς, 4 συγκεντρώνουν 3-4 βαθµούς και  3 συγκεντρώνουν    
5 -7 βαθµούς. ∆ηλαδή, και σε 15 από τα 22 Λύκεια  τα παιδιά ζουν σε ατµόσφαιρα   
ασφάλειας και µόνο σε 3 σε ιδιαίτερα βίαιη ατµόσφαιρα. 
Συµπέρασµα: Αν συνυπολογίσει  κανείς  τις επί µέρους απαντήσεις  αναδύεται  
η εικόνα µη βίαιου περιβάλλοντος  σχεδόν σε  7 στα 10 σχολεία. 
 
 
Υπάρχουν διαφορές  που σχετίζονται µε την παρουσία αλλοδαπών στο σχολείο; 
 
             Όχι, δεν υπάρχουν! Η σηµερινή µαθητική κοινότητα είναι πολυεθνική µε 
αναλογία αλλοδαπών από 5,4% µέχρι 83,7% (Στο  σύνολο  των σχολείων του 
δείγµατος ήταν 30,7%) Από τις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών  δεν  
παρατηρούνται  διαφορές µεταξύ  Ελλήνων και Αλλοδαπών  στα ποσοστά  θυµάτων ή 
θυτών.  Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί   δηλώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό  
επιθετικότητα των µαθητών από αλλοδαπούς  προς Έλληνες (36% στα ∆ηµοτικά, 48% 
στα Γυµνάσια, 18% στα Λύκεια) και  µικρότερο από Έλληνες προς Αλλοδαπούς (25%, 
30%,18%). ∆εν νοµίζοµε ότι  αυτό  µπορεί να αποδοθεί σε προκατάληψη των 
ενηλίκων αλλά µάλλον   οι διαφορές  που  καταγράφουν  οι  εκπαιδευτικοί   
απεικονίζουν ποσοστά καταγγελιών  και όχι συµβάντων ενώ τα παιδιά  δηλώνουν 
συµβάντα.   
 
Υπάρχουν διαφορές κατά περιοχή της Αθήνας;  
 
                Ναι, υπάρχουν. Όπως  φαίνεται στην Εικόνα  3 τα ποσοστά των  σχολείων 
που, σύµφωνα µε δηλώσεις των  διευθυντών, έχουν περιπτώσεις  παραβατικής 
συµπεριφοράς των παιδιών, διαφέρουν  σηµαντικά  κατά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα,  από  
34 % µέχρι 64% για τις  κλοπές, 47 %    µέχρι 74 % για καταστροφή ξένης περιουσίας 
(φθορές), 46% µέχρι 78% για επιθετικότητα προς παιδιά και 0  µέχρι 32% για 
επιθετικότητα προς εκπαιδευτικούς. Το  5ο  ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα  δείχνει   να έχει 
λιγότερα σχολεία  µε  «βίαιο περιβάλλον»   και τα  2ο, 3ο και 7ο  περισσότερα ( Η 
µαύρη στήλη παριστάνει, αυθαίρετα, το άθροισµα ποσοστών βίαιης συµπεριφοράς µε 
σκοπό τη διευκόλυνση της σύγκρισης µεταξύ των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων). Είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι µεγάλες διαφορές στις επί µέρους  βίαιες συµπεριφορές και 
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στο  σύνολό τους  παρατηρούνται  και µεταξύ σχολείων  που συστεγάζονται ή είναι 
γειτονικά. 
 
 
Εικόνα 3.  Οµαδοποίηση των σχολείων κατά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. Ποσοστά  
                  σχολείων  όπου  δηλώνονται από τους διευθυντές επί µέρους µορφές βίας  
                  και  άθροισµα  των   ποσοστών 
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Υπάρχουν διαφορές  στη εκτίµηση  της  πραγµατικότητας µεταξύ  ∆ιευθυντών 
και  µαθητών ; 
 
              Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι  συχνά δεν υπάρχει  σύµπτωση  δηλώσεων 
µεταξύ παιδιών και ∆ιευθυντών. Στις ακραίες περιπτώσεις  µεγάλων ποσοστών βίαιης 
συµπεριφοράς  οι πληροφορίες των ενηλίκων συµφωνούν µε αυτές των παιδιών. 
Όµως  στα 6 ∆ηµοτικά  όπου οι ∆ιευθυντές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις 
βίας  µεταξύ παιδιών, τα παιδιά του δείγµατος  δηλώνουν  «µε χτύπησαν» σε 
ποσοστά από 11% µέχρι 46% και «µε απείλησαν» σε ποσοστά  από 7% µέχρι  42 % !  
Είναι προφανές ότι τα παιδιά δεν ενηµερώνουν τους δασκάλους και ότι λίγες 
περιπτώσεις φθάνουν στον ∆ιευθυντή. Φαίνεται, επίσης, ότι  και η µαθητική κοινότητα  
δέχεται παθητικά τις πράξεις βίας. ∆εν καταγγέλλονται ούτε από τα θύµατα αλλά  ούτε 
από τους αµέτοχους θεατές. 
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Αντιµετώπιση της βίαιης συµπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς 
 
             Οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να δίνουν µεγάλη έµφαση στις ανάγκες των 
παιδιών για καλλιέργεια, αγωγή ,ψυχαγωγία. Αναφέρουν εφαρµογή προγραµµάτων 
«αγωγής υγείας» όπου περιλαµβάνονται θέµατα όπως το περιβάλλον, το κάπνισµα, το 
αλκοόλ, η χρήση ουσιών, η διατροφή, η σεξουαλική υγεία/συµπεριφορά. Μερικοί 
εκπαιδευτικοί  αναφέρουν ότι συζήτησαν µε τα παιδιά  κάποιο από τα παραπάνω 
θέµατα και κάποια επιπλέον όπως ο ελεύθερος χρόνος, η φιλαναγνωσία. Χειρισµός  
της βίας, της επιθετικής συµπεριφοράς δεν αναφέρεται. Το θέµα φαίνεται να αγνοείται! 
Πιθανόν ισχύει συχνά η παλαιά αντίληψη ότι  αυτού του είδους η συµπεριφορά είναι 
εκ των  ων ουκ άνευ    της ενσωµάτωσης των παιδιών στην κοινότητα των  οµηλίκων  
τους. 
 
 
Περιληπτικές επισηµάνσεις  
 

• Σε 63% των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί  αντιµετωπίζουν  περιπτώσεις 
επιθετικότητας  των  παιδιών προς αδύνατους, καινούργιους, διαφορετικούς  
µαθητές. 

• Σε 62%  αναφέρουν   περιπτώσεις καταστροφής, από τα παιδιά,  ξένων 
αντικειµένων (του σχολείου ή άλλων µαθητών). 

• Σε  28% των ∆ηµοτικών, 39% των Γυµνασίων και 23% των Λυκείων  
αναφέρονται  επιθέσεις  από εξωσχολικές οµάδες.  

• Από τα παιδιά, 14% δηλώνουν ότι  έχουν υποστεί εκφοβισµό στο σχολείο, 
και 25% έχουν υποστεί σωµατική βία  από άλλα παιδιά (όχι από  συµµετοχή 
σε καυγάδες, αλλά  µονόπλευρα).  

• Σχολεία  που συστεγάζονται ή βρίσκονται στον ίδιο  οικοδοµικό τετράγωνο 
µπορεί να έχουν πολύ διαφορετική ατµόσφαιρα:Το περιβάλλον  βίας  που 
επικρατεί στο σχολείο δεν φαίνεται να καθορίζεται  ούτε από την  περιοχή  
που βρίσκεται το σχολείο, ούτε από το ποσοστό αλλοδαπών µαθητών. 

• Οι  εκπαιδευτικοί δεν  έχουν  πάντα  πλήρη  επίγνωση της συχνότητας  των 
περιστατικών επιθετικότητας. 

• Η  ενεργητική  αντιµετώπιση της βίας στο σχολείο δεν φαίνεται να απασχολεί 
τη σχολική  κοινότητα. 

• Το φαινόµενο δεν είναι γενικευµένο. Υπάρχουν  πολλά  σχολεία όπου  
οι περιπτώσεις  παραβατικότητας / βίας  είναι σπάνιες. Αξίζει να 
µελετηθεί  πώς τα καταφέρνουν. 

 



 

70 

 

Κάτι πρέπει να γίνει!  Κάτι µπορεί να γίνει!  
 
           Έχει γίνει αποδεκτό  από την επιστηµονική κοινότητα  και την κοινή γνώµη ότι η 
προσαρµογή των παιδιών στο σχολείο, η σχολική τους επίδοση, αλλά  και ψυχική 
τους  ισορροπία  εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την αίσθηση ασφάλειας  και 
προστασίας που έχουν στο σχολικό περιβάλλον( 3-6).  Η αντιµετώπιση της βίας στο 
σχολείο, διεθνώς, επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση των  µαθητών, των 
δασκάλων και των γονέων: Να πάψουν να δέχονται παθητικά την κατάσταση, να 
πεισθούν ότι πρέπει και ότι µπορούν να αντιδράσουν οι ίδιοι αποτελεσµατικά, να 
µιλούν  χωρίς φόβο  για τα προβλήµατα, να τα καταγγέλλουν, να απορρίπτουν τις  
συµπεριφορές βίας. Το ζητούµενο είναι το σχολείο να βοηθήσει, να διδάξει τους 
µαθητές, όλους τους µαθητές, θύτες-θύµατα -αµέτοχους θεατές, πώς να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες  συµπεριφοράς, κοινωνικές και  συναισθηµατικές  για να 
γίνουν πολίτες που γνωρίζουν  πώς να  λύσουν  τις συγκρούσεις  µε µη  βίαιους  
τρόπους. Έχει προταθεί  ως στόχος,  για διεθνή χρήση ο όρος  convivencia  -να ζούµε 
αρµονικά µαζί.(6) 
             Η οµάδα Τσιάντη  έκανε σε δηµοτικά σχολεία επιτυχηµένη παρέµβαση 
ευαισθητοποίησης για την αντιµετώπιση του εκφοβισµού. Αναφέρουν  ότι µετά την 
παρέµβαση αυξήθηκε το ποσοστό αυτών που  καταφεύγουν στον διευθυντή όταν 
πέσουν θύµατα εκφοβισµού από 5,5%   σε 15,79% και  µειώθηκε το ποσοστό  των 
θυµάτων που δεν µιλούν σε κανένα από 28%  σε  5,6%.(5 ) 
              Το Συµβούλιο της Ευρώπης  έχει εκδώσει ένα εγχειρίδιο στα Αγγλικά και στα 
Γαλλικά µε θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες  για την  εφαρµογή προγραµµάτων 
στο σχολείο "Μείωση της βίας στα σχολεία-πώς να  γίνει  αλλαγή" (6 ) 
 Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.  ανέλαβε  τη µετάφραση  και έκδοση στα ελληνικά  του 
γνωστού βιβλίου του Dan Olweus   "Εκφοβισµός στο Σχολείο. Τί Γνωρίζουµε και τί 
Μπορούµε να Κάνουµε " (7) . 
               Πολύ χρήσιµο είναι ένα  µικρό φυλλάδιο "Safe You and Safe Me" που 
εξέδωσε η Save the Children. Απευθύνεται σε παιδιά και ενηλίκους, περιλαµβάνει  56 
σελίδες   στα Αγγλικά µε εικόνες, ατάκες, πληροφορίες, οδηγίες ,σκίτσα που 
διδάσκουν  τα παιδιά πώς να προφυλαχθούν από τη βία και να ζούν σε ασφάλεια. (8) 
               Ηδη  η  Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.  εξέδωσε  ένα  θαυµάσια συγκροτηµένο και 
εικονογραφηµένο  βιβλιαράκι  "Μίλα, µη φοβάσαι" µε τρεις ιστορίες  που  διδάσκουν 
στα παιδιά (θύµατα, θύτες, αµέτοχους θεατές) τρόπους χειρισµού της βίαιης 
συµπεριφοράς.(9) Το βιβλίο είναι ελκυστικό  και διδακτικό  για γονείς, εκπαιδευτικούς  
και κάθε ενδιαφερόµενο.  
             Τα παραπάνω βοηθήµατα ( 6,7,8,9) προσφέρονται  για κάθε  άτοµο  που 
επιθυµεί να  συµβάλλει στην αλλαγή της νοοτροπίας στο  άµεσο ή  στο ευρύτερο 
περιβάλλον του. 
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Καταληκτικά 
 
Με όποια ιδιότητα έχει καθένας από εµάς, δεν µπορεί  παρά να συµµετέχει  στην 
εκστρατεία για τη µείωση  της βίας στο περιβάλλον των παιδιών κι όχι µόνο στο 
σχολείο. Θα πρέπει µε όποιο τρόπο µπορούµε να υποστηρίξουµε: 1- την ανατροφή 
κάθε παιδιού  σε περιβάλλον που δεν  δέχεται τη βία σε οποιαδήποτε µορφή της, 
σωµατική, λεκτική, πειθαρχική, ηλεκτρονική, ψυχολογική 2- την εκπαίδευσή του σε 
τεχνικές  χειρισµού/αντιµετώπισης της βίας. Και για τα δύο δεν αρκούν η   νοµοθεσία  
και τα διάφορα προγράµµατα αλλά χρειάζεται ενηµέρωση και ενεργοποίηση  κάθε  
ενός  που  ενδιαφέρεται για την ποιότητα ζωής των παιδιών  των δικών του, του 
γείτονα, της χώρας. Ασφαλώς, η αρχή, καλό είναι να γίνεται από τα δικά µας παιδιά, 
στο σπίτι µας. 
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∆ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία : Πρόγραµµα 
Συµβουλευτικής  ∆ιαπολιτισµικών  Οικογενειών 
 
 
Χρυσούλα Κοντογιάννη     Dipl.S.W, B.Sc. Lisc. S.W.  
∆ιαµεσολαβητής/ Σύµβουλος Οικογένειας 
∆ιευθύντρια του Ελληνικού Κλάδου της ∆ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας  
 
 

 
Ο ελληνικός κλάδος της ∆ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, ένας από τους 

ιδρυτικούς κλάδους   του ∆ιεθνούς αυτού Οργανισµού που δραστηριοποιείται σε 140 
χώρες για να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διακρατικό επίπεδο σε άτοµα και 
οικογένειες που µετακινούνται µεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών και αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες κοινωνικού, οικογενειακού και υλικού χαρακτήρα, ξεκίνησε το Πρόγραµµα 
Συµβουλευτικής σε ∆ιαπολιτισµικά Ζευγάρια και Οικογένειες το 1981. 

Την εφαρµογή του και τη συνέχισή του επί 26 χρόνια προκάλεσαν α) ο 
αυξηµένος αριθµός απαγωγής παιδιών διαπολιτισµικών  ζευγαριών και η απότοµη 
µεταφορά τους σε άλλη χώρα από τον ένα γονιό, άρα  η ανάγκη  παρέµβασης 
συµβουλευτικά στο ζευγάρι, ώστε να προλάβουµε τέτοια γεγονότα, αρνητικά για την 
ψυχοσωµατική ανάπτυξη του παιδιού και β)  η παντελής έλλειψη  τέτοιων 
συµβουλευτικών υπηρεσιών από άλλους Οργανισµούς και Υπηρεσίες. 

Μέσα από τη διαδροµή του Προγράµµατος στο οποίο απασχολούνται 
κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι     εξειδικευµένοι  σε διακρατικές υποθέσεις, 
έχουµε  καταλήξει σε ορισµένα συµπεράσµατα  και έχουµε διαµορφώσει τρόπους 
παρέµβασης   που  εκθέτουµε  σε αυτή την  παρουσίαση. 
 

Είναι γεγονός ότι οι διαπολιτισµικές οικογένειες διαφέρουν από τις 
µονοπολιτισµικές από πολλές απόψεις. Η διαφορετική γλώσσα, η διαφορετική 
θρησκεία, τα διαφορετικά ήθη και έθιµα, η κουλτούρα, ο διαφορετικός τρόπος που 
µεγάλωσαν οι γονείς, είναι µερικά από τα στοιχεία που κάνουν τις διαπολιτισµικές 
οικογένειες να ξεχωρίζουν. 
 
Τα χαρακτηριστικά   στις διαπολιτισµικές οικογένειες αναφέρονται συνοπτικά στον 
Πίνακα 1.  
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Πίνακας  1.  Συνήθη  χαρακτηριστικά  στις   διαπολιτισµικές  οικογένειες 

♦ Οι σύζυγοι είναι διαφορετικής καταγωγής/εθνικότητας 

♦ Έχουν προβλήµατα γλώσσας. Η µητρική τους  γλώσσα είναι διαφορετική  και 

πολλές φορές επικοινωνούν, όχι πλήρως,  σε µια τρίτη γλώσσα.  

♦ Έχουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαφορετικό θρήσκευµα  

♦ Έχουν,συχνά, διαφορετικά  φυλετικά χαρακτηριστικά 

♦ Έχουν ανατραφεί µε διαφορετικούς τρόπους και αντιλαµβάνονται 

διαφορετικά το ρόλο τους  

♦ Έχουν διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές 

♦ Ο ένας από τους συζύγους είναι «µετανάστης». Χάνει  το σύνηθες 

οικογενειακό και κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο. 

♦ Η διαδικασία προσαρµογής είναι δύσκολη. ∆υσκολότερη  για το 

«µετανάστη» σύζυγο. 

♦   Τα παιδιά  έχουν στοιχεία των πολιτισµικών καταβολών και των δύο γονιών 

τους, και,συχνά, διπλή     υπηκοότητα 

 
Τα χαρακτηριστικά και οι διαφορές που αναφέρονται στις διαπολιτισµικές 

οικογένειες  µπορεί να είναι πηγή µεγάλων ικανοποιήσεων, συναισθηµατικού και 
πολιτισµικού εµπλουτισµού για τα µέλη αυτών των οικογενειών. Όταν  οι σύζυγοι-
γονείς είναι ώριµα άτοµα, απαλλαγµένα από αισθήµατα ανασφάλειας, τότε 
καταφέρνουν να γεφυρώσουν τις πολιτισµικές διαφορές µεταξύ τους, έχουν ευκαµψία 
και ο αλλοδαπός σύζυγος προσπαθεί να προσαρµοστεί στο διαφορετικό πολιτισµικό 
περιβάλλον χωρίς να νιώθει συναισθήµατα απειλής  ή ότι έχει προδώσει  κάτι δικό 
του µε την εκλογή  του να παντρευτεί κάποιον ή κάποια  που προέρχεται από 
διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον. Έτσι, µπορούν να δώσουν στα παιδιά τους 
εµπλουτισµένους τρόπους ζωής µε τα καλύτερα στοιχεία των πολιτισµικών καταβολών 
και των δύο γονιών. Στο πλαίσιο τόσο του επαγγελµατικού όσο και του κοινωνικού  
µας χώρου,  συχνά  συναντάµε  τέτοιες επιτυχηµένες διαπολιτισµικές οικογένειες. 

Όµως, αρκετές διαπολιτισµικές οικογένειες δεν είναι ποτέ σε θέση να 
γεφυρώσουν αυτό το χάσµα ώστε να γίνουν αληθινά διαπολιτισµικές, δηλαδή να 
συνυπάρχουν και οι δύο κουλτούρες µέσα στην οικογένεια. Και τούτο γιατί οι γονείς 
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δεν µπόρεσαν µέσα από τις προσωπικές εµπειρίες της δικής τους παιδικής ηλικίας να 
αποκτήσουν την κατάλληλη συναισθηµατική ετοιµότητα ώστε να χτίσουν αυτές τις 
απαιτούµενες πολιτισµικές γέφυρες µεταξύ τους. Πολλές φορές αντιµετωπίζουν τις 
ίδιες δυσκολίες και τα προβλήµατα που και οι µονοπολιτισµικές οικογένειες 
αντιµετωπίζουν, µόνο που στις διαπολιτισµικές οικογένειες είναι πιο εµφανή και 
έντονα και τα αποτελέσµατα δραµατικώτερα.  Σε αυτές,συνήθως, τα προβλήµατα  
αποδίδονται τόσο από την κοινωνία, όσο και από το ίδιο το µικτό  ζευγάρι, στις 
πολιτισµικές διαφορές. Οι σύζυγοι, συχνά,  όταν έρχονται  για πρώτη φορά  στη 
∆ιεθνή Κοινωνική Υπηρεσία για να κουβεντιάσουν τα θέµατα που τους απασχολούν 
σχετικά µε το γάµο τους, µας λένε: «Για όλα φταίνε οι πολιτισµικές µας διαφορές» ή « 
Φταίει ότι είµαστε διαφορετικοί». Ασφαλώς  υπάρχει αλήθεια στην τοποθέτηση αυτή 
και κυρίως στο πώς βιώνουν οι ίδιοι τις διαφορές τους. ∆ουλεύοντας  όµως 
συµβουλευτικά µε τα ζευγάρια αυτά, διαπιστώνουµε  ότι η πηγή της  σύγκρουσης  και 
της δυσαρµονίας  δεν είναι αυτή καθαυτή   η πολιτισµική διαφορά αλλά άλλοι 
εσωτερικοί παράγοντες στον κάθε γονιό και κυρίως στη δοµή της προσωπικότητάς 
τους. Σε στιγµές κρίσης  του ζευγαριού  και της οικογένειας, οι πολιτισµικές διαφορές 
παίρνουν ακόµη µεγαλύτερη σηµασία και διάσταση  και λειτουργούν  σαν µηχανισµός 
άµυνας. 
 

Στο Πρόγραµµα Συµβουλευτικής ∆ιαπολιτισµικών Γάµων και Οικογενειών, η 
διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία προσφέρει  τις υπηρεσίες της στις εξής φάσεις   της 
ζωής του  διαπολιτισµικού ζευγαριού  ή οικογένειας: 
 
Α) Συµβουλευτική πριν το γάµο ή στα αρχικά στάδια  προσαρµογής στο γάµο. 
Οι επαγγελµατίες σύµβουλοι παρεµβαίνουν και ευαισθητοποιούν σχετικά µε τις  
διαφορές στη στάση και  στον τρόπο σκέψης, µε τις διαφορές στην κουλτούρα, τις 
πρακτικές και τις πεποιθήσεις, την ανάγκη σεβασµού  της πολιτισµικής καταβολής  και 
της εθνικής ταυτότητας   του κάθε συζύγου, την παραδοχή  και την επένδυση στις 
θετικές πλευρές κάθε κουλτούρας.  
 
Β) Συµβουλευτική παρέµβαση  σε περίοδο που  ο γάµος περνά κρίση. 
Έµφαση δίνεται στη δηµιουργία ενός «συµβολαίου συνεργασίας»  µε τους συζύγους, 
ώστε µέσω της συµβουλευτικής  και της συνεργασίας  και των δύο να   επεξεργαστούν 
τα συναισθήµατά τους  και να αποφασίσουν  το καλύτερο για την οικογένεια  µε 
αυτοσεβασµό και εστιάζοντας πάντοτε στο συµφέρον των  παιδιών  τους. 
 
Γ) Συµβουλευτική  σε οικογένειες όπου η διάσπαση (το διαζύγιο) είναι αναπόφευκτα  
Εδώ  η παρέµβαση της ∆ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας  είναι αποφασιστική και 
καταλυτική, µια και  αποβλέπει στην πρόληψη  της απαγωγής του παιδιού από τον 
ένα γονιό αλλά και  στην κατοχύρωση των δικαιωµάτων  του παιδιού  και στου δυό 
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γονείς (κατοχύρωση επικοινωνίας και επισκέψεων).Η απαγωγή του ή των παιδιών 
από τον ένα γονιό και η µεταφορά τους στην άλλη χώρα που µπορεί να είναι εντελώς 
ξένη ο' αυτά προκαλεί ένα  πολιτισµικό και ψυχολογικό σοκ  στα παιδιά που σε µια 
στιγµή στερήθηκαν όχι µόνο  τον ένα γονιό, αλλά και το  γνώριµο πολιτισµικό τους 
περιβάλλον. 
 
 Οι άξονες στους οποίους κινούνται οι επαγγελµατίες   αναφέρονται  συνοπτικά στον 
Πίνακα 2.  

Πίνακας 2.   Άξονες στους οποίους κινείται η συµβουλευτική  σε περίπτωση  

αναπόφευκτης διάσπασης της οικγένειας 

♦ Εστίαση στο συµφέρον του παιδιού 

♦ Μείωση των ανταγωνιστικών συναισθηµάτων των γονιών που προβάλλονται πάνω 

στο παιδί καθιστώντας το, παιδί "µου" αντί παιδί  "µας" 

♦ Αποφυγή πολύπλοκων νοµικών ανταγωνιστικών λύσεων και νοµική κατοχύρωση 

των δικαιωµάτων όλων µε κοινή συναίνεση  

♦ Ευαισθητοποίηση του γονιού που θα έχει την ευθύνη του παιδιού, να δεχτεί  το 

δικαίωµα και την ανάγκη επικοινωνίας του παιδιού µε τον άλλο γονιό (διεθνής 

Συνθήκη δικαιωµάτων του Παιδιού). 

♦  Προετοιµασία του παιδιού και του γονιού  για την καινούργια διαµονή είτε στην 

ίδια χώρα είτε στη χώρα του άλλου γονιού.  

♦ Παραποµπή της περίπτωσης µε πλήρη Έκθεση στον Κλάδο της ∆ιεθνούς 

Κοινωνικής Υπηρεσίας της χώρας µετάβασης και εγκατάστασης του παιδιού µε 

τον γονιό για συνέχιση  της συµβουλευτικής και  της στήριξης 

♦ Συνέχιση συνεργασίας µε τον άλλο γονιό και ανταλλαγή Εκθέσεων και 

πληροφοριών µεταξύ των Κλάδων, µέχρι οµαλοποιήσεως της κατάστασης της 

οικογένειας. 
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          Ο κόσµος έχει γίνει πολύ µικρότερος. Οι άνθρωποι από τις διάφορες χώρες 

επικοινωνούν µεταξύ τους  πολύ πιο εύκολα, ιδιαίτερα στην Ενωµένη Ευρώπη τώρα 

που τα σύνορα έχουν καταργηθεί. Έτσι στο µέλλον, θα δούµε όλο και 

περισσότερους  διαπολιτισµικούς  γάµους  να γίνονται πραγµατικότητα γιατί οι 

άνθρωποι δεν κάνουν µόνο εµπορικές συµφωνίες µεταξύ τους αλλά ερωτεύονται, 

παντρεύονται , δηµιουργούν οικογένειες διαπολιτισµικές, και, µερικές φορές, 

χωρίζουν. Όλοι γνωρίζουµε ότι το  Οικογενειακό  ∆ίκαιο κάθε χώρας , καθώς και οι 

διεθνείς συµβάσεις  ρυθµίζουν και υποβοηθούν την επίτευξη καλύτερων σχέσεων 

µεταξύ των ανθρώπων  ή την εξοµάλυνση  καταστάσεων όταν υπάρχει σύγκρουση. 

 Είναι, όµως σηµαντικό να υπάρχουν Προγράµµατα Συµβουλευτικής όπου όλοι 

όσοι ασχολούµαστε  µε τις Κοινωνικές Επιστήµες   θα δίνουµε έµφαση  στο γεγονός  

ότι  οι ανθρώπινες ανάγκες, οι συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών και των 

γονιών ξεπερνούν τα όρια  της εθνικότητάς τους. 

Ο  στόχος µας πρέπει να είναι η κοινωνική  και συναισθηµατική υγεία της 

οικογένειας ανεξάρτητα από την  πολιτισµική τους προέλευση και η βοήθεια προς 

τους δύο γονείς να αντιληφθούν ότι  η πολιτισµική  ταυτότητα  και των δύο 

είναι αναπόφευκτα κοµµάτι της προσωπικότητας του παιδιού τους. 
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 Πρότυπο πρόγραµµα πρωτογενούς πρόληψης 
στο δηµοτικό σχολείο    

 
 
Ιωάννα Κυρίτση, Msc – Υπεύθυνη Τοµέα Πρόληψης ΚΕΘΕΑ 

 

 

Σχετικά µε τον όρο πρόληψη υπάρχουν διάφοροι ορισµοί οι οποίοι κυρίως 
προσδιορίζονται από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται αναφορά. Εάν η 
πρωτογενής πρόληψη προσδιοριστεί υπό την ευρύτερη έννοιά της, τότε οι 
δραστηριότητες που αφορούν στην πρόληψη της προαγωγής και εµπορίας 
παράνοµων ουσιών εµπίπτουν  και αυτές στην ίδια κατηγορία.  

Ωστόσο αυτό που µας ενδιαφέρει στην παρούσα εισήγηση είναι η Μείωση 
της ζήτησης. Η Μείωση της ζήτησης αναφέρεται στις ενέργειες  για τη µείωση του 
ποσοστού και του επιπέδου ζήτησης των ναρκωτικών από τους νέους  χρήστες ή τους 
εν δυνάµει χρήστες. Χρησιµοποιείται σαν όρος σε αντιπαραβολή µε τον έλεγχο της 
διάδοσης που αναφέρεται στη µείωση της καλλιέργειας και της παράνοµης διακίνησης 
και εµπορίου. Όπως αναφέρει ο  L. Cancrini το θέµα στην πρόληψη δεν είναι να 
αποφευχθεί η συνάντηση του νέου µε την ουσία γιατί αυτό είναι αναπόφευκτο. Το 
ζήτηµα είναι πως θα  βοηθηθούν οι νέοι να αποκτήσουν τέτοια προσωπικότητα ώστε 
στη συνάντηση τους µε την ουσία να µπορέσουν να αντισταθούν και να µην 
εµπλακούν στη χρήση της (1). 

 Με αυτή την έννοια λοιπόν, µπορούµε να ορίσουµε την πρόληψη ως  µια 
διεργασία πριν το πρόβληµα η  οποία ενδυναµώνει τα άτοµα και τα συστήµατα να 
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής και των µεταβατικών φάσεων 
δηµιουργώντας και ενισχύοντας υγιείς συµπεριφορές και τρόπους ζωής (Center of 
Substance Abuse Prevention,1996) ή αλλιώς  ως µια ενεργητική διαδικασία για τη 
δηµιουργία συνθηκών και την καλλιέργεια προσωπικών χαρακτηριστικών τα οποία 
προάγουν το «ευ ζην» του ανθρώπου). 

Η πρόληψη διακρίνεται σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή(2). 

Η πρωτογενής πρόληψη απευθύνεται στις ευρύτερες κοινωνικές οµάδες και σε άτοµα 
υγιή και προσπαθεί να τα εκπαιδεύσει ώστε να αποφύγουν συµπεριφορές που 
µακρόχρονα µπορεί να βλάψουν την υγεία τους, όπως είναι το κάπνισµα, η χρήση 
αλκοόλ και άλλων ουσιών, η κακή διατροφή κλπ. Οι σχετικές παρεµβάσεις γίνονται 
µέσω των ενήλικων που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τους νέους και είναι σε θέση 
να ασκήσουν δηµιουργική και γόνιµη επιρροή, π.χ. γονείς, εκπαιδευτικοί, εµψυχωτές 
οµάδων, κλπ. ή  απ΄ ευθείας µε τους ίδιους τους νέους. 
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Η δευτερογενής πρόληψη στοχεύει σε άτοµα που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της 
εξέλιξης του προβλήµατος, προσπαθεί να το εντοπίσει και να το  προλάβει πριν γίνει 
χρόνιο και µη αναστρέψιµο. Εδώ µπορούµε να εντάξουµε τα προγράµµατα τα οποία 
απευθύνονται σε εφήβους που ήδη πειραµατίζονται µε νόµιµες ή παράνοµες ουσίες. 

Η τριτογενής  πρόληψη απευθύνεται στα άτοµα που αυτοκαταστρέφονται. Στόχος 
είναι η ενίσχυση των κοινωνικών και επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων και η µείωση 
των υποτροπών. 

Η διάκριση των στρατηγικών πρόληψης σε πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες 
και τριτοβάθµιες συχνά είναι χρήσιµη. ∆ιευκολύνει την επιλογή αντικειµενικών 
στόχων, την εκχώρηση αρµοδιοτήτων και τον προσδιορισµό των πληθυσµών – 
στόχων. Στην πραγµατικότητα όµως τα επίπεδα της πρόληψης βρίσκονται σε ένα 
συνεχές όπου τα όρια είναι ασαφή και διαπερατά και συχνά δράσεις του ενός 
επιπέδου υπεισέρχονται στο άλλο επίπεδο. 

Οι βασικές αρχές της πρωτογενούς πρόληψης που ακολουθούνται είναι 
αυτές οι οποίες έχουν διεθνώς αναγνωρισθεί ως καθοριστικές για την 
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων (NIDA). Σύµφωνα µε αυτές, τα προγράµµατα 
πρόληψης θα πρέπει να παρεµβαίνουν στη ρίζα του προβλήµατος στοχεύοντας σε 
τροποποιήσιµους παράγοντες έτσι ώστε να ενισχύουν τους προστατευτικούς και να 
µειώνουν τους παράγοντες κινδύνου. Ως εκ τούτου δεν απευθύνονται στην πρόληψη 
µιας µόνο ουσίας αλλά όλων των ουσιών εξάρτησης. Θα πρέπει να παρεµβαίνουν σε 
όσο το δυνατόν µικρότερες ηλικίες και να στοχεύουν στη βελτίωση των σχολικών 
επιδόσεων και της κοινωνικής και συναισθηµατικής εκπαίδευσης. Είναι σηµαντικό να 
περιλαµβάνουν την εκπαίδευση των δασκάλων σε τεχνικές διαχείρισης της τάξης. Για 
να είναι δε πιο αποτελεσµατικά χρειάζεται να ανταποκρίνεται  στις ανάγκες της κάθε 
τοπικής κοινότητας, να ενσωµατώσουν τεχνικές αλληλεπίδρασης, να είναι 
µακροχρόνια κι όχι αποσπασµατικά (3). 

Οι σύγχρονες µεθοδολογικές προσεγγίσεις πρόληψης κατανοούν την σχέση 
αλληλεξάρτησης των προβληµάτων που µέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι δεν σχετίζονται. 
Η πρωτογενής πρόληψη προσεγγίζει το πρόβληµα των εξαρτήσεων ως ένα σύµπλοκο  
βιοψυχοκοινωνικό φαινόµενο. 

Βλέπουµε ότι η εξάρτηση από ουσίες παράνοµες και νόµιµες, η διαταραγµένη 
σχέση µε την διατροφή (ανορεξία-βουλιµιά) αλλά και κάποιες άλλες συµπεριφορές, 
προβλήµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας, AIDS, η σχέση µε το άλλο φύλο, η 
δυσκολία στην αναζήτηση και δηµιουργία ταυτότητας, οι παραπτωµατικές και 
αντικοινωνικές εκδηλώσεις, τα ατυχήµατα, οι αυτοκαταστροφικές εκδηλώσεις και άλλα 
φαινόµενα δεν είναι άσχετα µεταξύ τους: οι ίδιες αιτίες µπορούν να οδηγούν σε 
ποικίλες δυσλειτουργικές συνέπειες. Γι’ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση  προωθεί 
σήµερα την πρόληψη της χρήσης ουσιών στα σχολεία ως µέρος της Αγωγής Υγείας. 
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Έως πρόσφατα τα θέµατα ψυχικής υγείας θεωρούνταν αποκλειστικά ευθύνη των 
φορέων υγείας και δεν είχαν θέση στο σχολείο. Με βάση την εξέλιξη των αναγκών και 
την αποδοχή ότι το σχολείο δεν έχει µόνο την ευθύνη της διανοητικής ανάπτυξης των 
µαθητών αλλά και την ψυχοσυναισθηµατικής και κοινωνικής υποστήριξης των 
παιδιών, καθώς µόνο µέσα απ’ αυτή µπορεί ένας µαθητής να αναπτύξει τις 
µαθησιακές του ικανότητες, τα προγράµµατα αγωγής υγείας έχουν εισαχθεί στα 
σχολεία (ΥΠΕΠΘ, ΚΕΘΕΑ – ΕΨΥΠΕ, 2000).Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι τα 
περισσότερα προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης για τη µείωση της ζήτησης 
ουσιών χρειάζεται να εφαρµόζονται σε όλο και µικρότερες ηλικίες, εκεί όπου 
σχηµατίζεται η προσωπικότητα, η στάση, οι αρχές, οι αξίες και οι συµπεριφορές των 
παιδιών και των νέων (4).Οι ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές στην πρόληψη των 
ναρκωτικών συµφωνούν ότι τα προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης χρειάζεται να 
είναι συστηµατικά, σταθερά και να εφαρµόζονται στα σχολεία ή να συνδέονται µε 
αυτά.  

 Οι βασικές κατευθύνσεις αφορούν 2 άξονες: 

1. Είναι περισσότερο αποτελεσµατικά αν εντάσσονται σαν µέρος του ολοκληρωµένου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και την 
προαγωγή της υγείας. 

2. Είναι σηµαντικό να περιλαµβάνουν όλους όσοι ενδιαφέρονται µέσα στη σχολική 
κοινότητα αλλά και όσους µπορούν να την ενισχύσουν.  (5,6). 
 

Τα µακροχρόνια κι ολοκληρωµένα προγράµµατα πρωτογενούς πρόληψης που 
εφαρµόζονται στο δηµοτικό σχολείο από τον Τοµέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αποτελούν 
µέρος της ολοκληρωµένης στρατηγικής του για την προώθηση της πρόληψης της 
χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στις µικρές ηλικίες της προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας και κυρίως µέσα από το χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η στρατηγική 
του περιλαµβάνει: 

1. Πρότυπα ολοκληρωµένα προγράµµατα σε σχολεία που περιλαµβάνουν: α) 
εκπαίδευση της οµάδας διδασκόντων β) εµπλοκή των γονέων στο 
πρόγραµµα γ) εκπαίδευση των παιδιών στην προσωπική και κοινωνική τους  
ανάπτυξη   δ) δικτύωση της σχολικής κοινότητας µε κοινωνικούς φορείς που 
ασχολούνται µε την προαγωγής της υγείας και της πρόληψης 

2. Εκπαίδευση δασκάλων, νηπιαγωγών και παιδαγωγών στην προώθηση της 
πρόληψης, της υγείας και προστασίας 

3. Εκπαίδευση γονέων για την προώθηση της πρόληψης µέσα από την 
οικογένεια 

4. Εκπαίδευση επαγγελµατιών στο συγκεκριµένο µοντέλο και δράση 
5. δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 
6. Αξιολόγηση 
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Το µοντέλο 
 

   
   Το µοντέλο του προγράµµατος που παρουσιάζεται παρακάτω, είναι ένα µοντέλο 

πρωτογενούς Πρόληψης το οποίο εφαρµόστηκε σε δύο δηµοτικά σχολεία, για δύο 
χρόνια στο καθένα από το 1999 έως το 2003,  το πρώτο που αποτέλεσε την Πιλοτική 
Λειτουργία, πραγµατοποιήθηκε στο 28ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πειραιά. Το δεύτερο το 
οποίο θα παρουσιαστεί και αναλυτικά εφαρµόστηκε στο 132ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αθηνών. Απέσπασε το 1ο ∆ιεθνές Βραβείο “Mentor Achievement Award 2003”, 
ανάµεσα σε 149 Προγράµµατα Πρωτογενούς Πρόληψης.  Ξεκίνησε βασιζόµενο στην 
πρόταση του εκπαιδευτικού  υλικού «∆εξιότητες για Παιδιά του ∆ηµοτικού» Tacade-
ΚΕΘΕΑ, (7) αλλά εµπλουτίστηκε µε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και 
τεχνικές και διαµορφώθηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Σύγχρονου 
Ελληνικού Σχολείου. 

Το εν λόγω πρόγραµµα, αφορά τόσο την πρόληψη της χρήσης και 
κατάχρησης ουσιών όσο και την πρόληψη άλλων βλαπτικών συµπεριφορών, για την 
ψυχική και σωµατική υγεία των νέων καθώς οι ψυχοκοινωνικοί εκπαιδευτικοί 
παράγοντες που δουλεύονται, επηρεάζουν και όλους τους τοµείς της αγωγής υγείας 
(8).Πιστεύουµε πως η προώθηση της ανάπτυξης της θετικής ψυχικής υγείας των 
παιδιών είναι η απάντηση σε πολλά προβλήµατα, ένα εκ των οποίων είναι η χρήση 
ουσιών. Ο Freud περιέγραψε την ψυχική υγεία ως την ικανότητα του ανθρώπου να 
εργάζεται και να  αγαπά αποτελεσµατικά. Σηµαντικά στοιχεία για την θετική ψυχική 
υγεία του παιδιού είναι η ικανότητά του να δηµιουργεί στενούς συναισθηµατικούς 
δεσµούς µε τους γονείς του τα αδέρφια του και τα άλλα παιδιά. Η θετική ψυχική υγεία 
µπορεί να περιλαµβάνει ακόµα την ικανότητα του να χειρίζεται τα θέµατα στη ζωή του 
µε ικανοποιητική αποτελεσµατικότητα προσαρµοζόµενο στα εκάστοτε αναπτυξιακά 
του δεδοµένα και στις όλο πιο σύµπλοκες συναισθηµατικές, πνευµατικές και 
κοινωνικές καταστάσεις που καλείται να αντιµετωπίσει(9,10) . 

Έτσι, η προσέγγιση που εφαρµόζεται δεν εστιάζει στο θέµα των 
ναρκωτικών, αλλά στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων. ∆εν 
εστιάζει στον εντοπισµό και δεν δίνει έµφαση στη δουλειά µε τα προβληµατικά 
παιδιά, τους προβληµατικούς δασκάλους ή τις προβληµατικές σχέσεις, αλλά 
προσπαθεί να τις δει σαν µέρος του συστήµατος  «σχολείο», εστιάζοντας, όµως, 
στις λειτουργικές διεργασίες αυτού και ενισχύοντας τα θετικά συναισθήµατα των 
µελών του.    
Προσπαθεί να διερευνήσει, να αναγνωρίσει και να ενισχύσει τις  θετικές δυνάµεις και 
στοιχεία των ανθρώπων και των συστηµάτων, τα θετικά κίνητρα και πάνω σ’ αυτά να 
κτίσουµε προς την κατεύθυνση της αύξησης της λειτουργικότητας, η οποία τελικά 
λειτουργεί σε βάρος της δυσλειτουργίας και της παραβατικότητας. 
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Μεθοδολογία 
 

Το µοντέλο αφορά σε ένα µακροχρόνιο πρόγραµµα πρωτογενούς πρόληψης για το 
δηµοτικό σχολείο. Περιλαµβάνει: 

• Εκπαίδευση δασκάλων 

• Εκπαίδευση γονέων (8) 

• Εκπαίδευση των παιδιών σε προσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες 

• Ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης  

• ∆ικτύωση στην κοινότητα 

• Αξιολόγηση 
 
Αξιοποιούνται για τα παραπάνω: 

• Η παιδαγωγική σχέση κι οι τεχνικές ενεργητικής µάθησης 

• Το κτίσιµο οµάδας κι η διεργασία οµάδας () 

• Η προσοµοίωση 

• Η δηµιουργική έκφραση 

• Η θετική αναπλαισίωση 
 
Εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης που αξιοποιούνται είναι: «∆εξιότητες για παιδιά 
δηµοτικού»TACADE 1990 (7), «Ο κήπος µε τις 11 γάτες» ,L. Moratti 1992 , «Ψυχική 
υγεία – ∆ιαπροσωπικές σχέσεις» (ΥΠΕΠΘ – ΚΕΘΕΑ – ΕΠΙΨΥ 2000, ( 11,12,13) 
 

Η εφαρµογή 
 

Το 132ο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι ένα διαπολιτισµικό σχολείο (χωρίς να είναι 
επίσηµα έτσι χαρακτηρισµένο) στο κέντρο της Αθήνας που  συστεγάζεται µε άλλα 21 
σχολεία, δηµοτικά, νηπιαγωγεία, γυµνάσια και λύκεια του συγκροτήµατος Γκράβα. 
Λειτουργεί σε πρωϊνό και απογευµατινό ωράριο και παρουσιάζει σοβαρά 
προβλήµατα έλλειψης χώρων και υλικοτεχνικής υποδοµής. Στο σχολείο λειτούργησε, 
για πρώτη χρονιά, µια τάξη ενισχυτικής διδασκαλίας και µια τάξη υποδοχής. 
Παρουσιάζει ποσοστό 63% αλλοδαπών µαθητών από την Ανατολική Ευρώπη, την 
Αφρική και κυρίως την Αλβανία (132 αλλοδαποί µαθητές στο σύνολο των 216 το έτος 
2000-2001). Οι αλλοδαποί µαθητές είναι κυρίως παιδιά οικονοµικών µεταναστών.  
Αρκετές οικογένειες των µαθητών του σχολείου, τόσο ελλήνων όσο και αλλοδαπών, 
έχουν έντονα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα.  
 
Σκοπός της όλης παρέµβασης ήταν να ενδυναµώσει το σχολείο στο ρόλο του για την 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των µαθητών του. 
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Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν :  
 
Μακροπρόθεσµοι : 

1. Η ενδυνάµωση του σχολείου ώστε να λειτουργεί ουσιαστικά προς την 
κατεύθυνση της βιοψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των 
µαθητών του. 

2. Η δηµιουργία & ενδυνάµωση οµάδων πυρήνων στο σχολείο, οι οποίες θα 
συµβάλλουν στην προώθηση της πρόληψης. 

3. Ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των υποοµάδων που συναπαρτίζουν το 
σχολείο (δάσκαλοι, γονείς, παιδιά) ώστε να λειτουργήσουν ως σύµµαχοι 
στην πρόληψη. 

4. Η προσωπική ανάπτυξη παιδιών, δασκάλων και γονέων ώστε να 
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και τις κρίσεις ως ευκαιρίες για την ανέλιξη 
τους. 

5. Η σύνδεση του σχολείου µε την ευρύτερη κοινότητα και την ανάπτυξη 
συνεργασιών µε φορείς συµπληρωµατικούς ως προς την λειτουργία του 
σχολείου. 

6. Η καθυστέρηση ή η αποφυγή έναρξης της χρήσης ουσιών. 
 
Βραχυπρόθεσµοι: 

1. Η αύξηση της γνώσης και της κατανόησης των ενηλίκων οµάδων του 
σχολείου σχετικά µε τη χρήση ναρκωτικών, την αιτιολογία, την εξαρτητική 
συµπεριφορά 

2. Η διερεύνηση στάσεων και αξιών ως προς την εξαρτητική συµπεριφορά, τη 
χρήση ουσιών και την υγεία  

3. Η καλλιέργεια της συναισθηµατικής αγωγής του παιδιού 
4. Η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (δεξιότητες 

επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων µε κριτική σκέψη, αύξησης της 
αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης, αναγνώρισης και διαχείρισης των 
συναισθηµάτων, επίλυσης συγκρούσεων, διαχείρισης της διαφορετικότητας) 
προκειµένου να ενισχυθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου 

5. Η προώθηση υγιών εναλλακτικών δράσεων και τρόπων ζωής. 
 
Κατά την 1η φάση εφαρµογής του προγράµµατος πρωτογενούς πρόληψης 

σχηµατίστηκαν, κατόπιν εκφρασµένου αιτήµατος, οι ακόλουθες οµάδες : 
� δύο  οµάδες γονέων : µια για τους γονείς που µιλούσαν την ελληνική γλώσσα και 

µια για τους γονείς που µιλούσαν την αλβανική γλώσσα 
� µια οµάδα δασκάλων  στην οποία περιλαµβάνεται η ∆ιευθύντρια και η 

πλειοψηφία των δασκάλων του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του σχολείου, δάσκαλοι 
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από άλλα δηµοτικά σχολεία που συστεγάζονταν ή ανήκαν στην ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας καθώς επίσης και µια νηπιαγωγός από συστεγαζόµενο νηπιαγωγείο 

� 3 οµάδες µαθητών ηλικίας 11 και 12 ετών, των τάξεων Ε΄ &  Στ΄  
Η δεύτερη φάση εφαρµογής του προγράµµατος είχε αρκετές και σηµαντικές 

διαφορές από την πρώτη. Το πρόγραµµα απευθύνθηκε στις ίδιες οµάδες αλλά µε 
περισσότερη ποικιλία έχοντας : 
� Οµάδα Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης των γονέων και Οµάδα Εκπαίδευσης 

των γονέων 
� Αντικατάσταση των στελεχών πρόληψης στην εφαρµογή του προγράµµατος 

πρόληψης στους µαθητές από τους ίδιους τους δασκάλους οι οποίοι είχαν 
εκπαιδευτεί στην προώθηση της πρόληψης στην τάξη, κατανοήσει τις αρχές της 
πρόληψης και εµπλουτίσει τις τεχνικές και τις γνώσεις τους µε νέες δεξιότητες και 
πιο δοµηµένο και ευχάριστο τρόπο µάθησης 

� Περισσότερες τάξεις και µαθητές πήραν µέρος στο πρόγραµµα από διαφορετικές 
ηλικίες (7, 10, 11, 12 χρονών) 

 
Μαθητές 

 
Το πρόγραµµα µε τους µαθητές ποίκιλε ανάλογα µε την ηλικία και το προφίλ της τάξης 
και περιλάµβανε από 10 έως 15 εβδοµαδιαίες δίωρες συνεδρίες.  
Το περιεχόµενο αυτών των συνεδριών  ήταν : 
1. ∆ηµιουργώντας µια τάξη που ενδιαφέρεται για την υγεία και την ασφάλεια 
2. Μαθαίνω να συνεργάζοµαι 
3. Η µοναδικότητά µου 
4. Η διαφορετικότητα 
5. Είµαι υπεύθυνος 
6. Αναγνωρίζω και εκφράζω συναισθήµατα 
7. Αντίσταση σε πιέσεις και επιρροές 
8. Λήψη αποφάσεων 
9. ∆ηµιουργία και διατήρηση της φιλίας 
10. Ενίσχυση της αυτοεκτίµησης  και  αυτοπεποίθησης 
11. Υγιεινή ∆ιατροφή 
12. Μεγαλώνω και Αλλάζω 
13. Η µετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο 
14. Αξιολόγηση του προγράµµατος 
 

        Κατά την πρώτη φάση εφαρµογής 75 µαθητές συµµετείχαν στο πρόγραµµα 
πρόληψης. Στη δεύτερη φάση το πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε µαθητές των τάξεων Β’, 
Ε’ & Στ’, δηλαδή, σε 117 µαθητές.  
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Γονείς 
 

Κατά την πρώτη φάση συγκροτήθηκαν 2 οµάδες γονέων. Η µια 
πραγµατοποιήθηκε στην ελληνική και η άλλη στην αλβανική γλώσσα. Συνολικά, 
συµµετείχαν 21 γονείς. Κάτω από το µακροπρόθεσµο στόχο για προαγωγή υγιών 
τρόπων ζωής και πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών από τα παιδιά,                          
οι στόχοι των οµάδων ήταν:  
� Η πληροφόρηση σχετικά µε το πρόβληµα της χρήσης ναρκωτικών, την εξαρτητική 

συµπεριφορά  και την πρόληψη  
� Η διερεύνηση της προσωπικής στάσης και αξιών ως προς το θέµα 
� Η ενίσχυση των απαραίτητων δεξιοτήτων για το γονεϊκό τους ρόλο όσον αφορά 

στην εκπαίδευση του παιδιού για την υγεία, την προστασία του και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 

� Η ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων 
� Η συνειδητοποίηση ότι αποτελούν λειτουργικό µέρος του σχολείου 
� Η ενίσχυση της συνεργασίας µε άλλους γονείς, δασκάλους και µε τα παιδιά τους 

για την προαγωγή της πρόληψης 
 

Το πρόγραµµα µε τους γονείς περιελάµβανε 10 εβδοµαδιαίες δίωρες 
συνεδρίες και τα θέµατα που καλύφθηκαν ήταν : 
� Ναρκωτικά : αιτίες, στάδια της εξαρτητικής συµπεριφοράς, αντιµετώπιση 
� Πρόληψη και ο ρόλος της οικογένειας 
� Οι ανάγκες και οι αναπτυξιακές αλλαγές του παιδιού 
� Η εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής  
� Ενίσχυση της Επικοινωνίας στην Οικογένεια : ενεργητική ακρόαση, 

αποτελεσµατικοί τρόποι ανταπόκρισης 
� Επίλυση συγκρούσεων 
� Ενίσχυση της Αυτο-εκτίµησης 
� Αξιολόγηση του  
 

Στη δεύτερη φάση του προγράµµατος η διεπιστηµονική οµάδα αξιολόγησε ότι 
χρειαζόταν να βρεθούν τρόποι που θα δίνουν την ευκαιρία για συµµετοχή στο 
πρόγραµµα και σε γονείς που δεν είχαν αντικειµενικά τη δυνατότητα είτε την επιθυµία 
να δεσµευθούν σε ένα µακρόχρονο πρόγραµµα 15 συνεδριών. Έτσι µεθοδεύτηκαν 
δυο παράλληλες δράσεις στις οποίες είχαν την ευκαιρία να συµµετέχουν. 
1. Ενηµερωτικές συναντήσεις µε αυτόνοµα και προγραµµατισµένα θέµατα µε 

θεωρητικό, κυρίως, τρόπο διεξαγωγής, οι οποίες ήταν ανοιχτές και υπήρχε η 
δυνατότητα να συµµετέχει όποιος ήθελε σε όποιο θέµα τον ενδιέφερε  

2. Οµάδα γονέων η οποία είχε µεν µια δοµή στο περιεχόµενό της αλλά βασίστηκε 
στη διεργασία οµάδας 
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 Οι στόχοι παρέµειναν οι ίδιοι όπως στην 1η φάση. Συµµετείχαν 64 γονείς κυρίως 
µητέρες. 
 
Τα θέµατα που επεξεργάστηκαν ήταν : 
Στις Ενηµερωτικές Συναντήσεις 
1. Προετοιµασία των γονέων για την ένταξη του παιδιού τους στο σχολείο 
2. Οικογένεια : φάσεις ανάπτυξης και κρίσεις που τις συνοδεύουν 
3. Κακοποίηση-Παραµέληση του παιδιού : υποστηρικτικές ενέργειες και δοµές 
4. Σχολική άρνηση, µαθησιακές δυσκολίες 
5. Υγιεινή διατροφή 
6. Πρόληψη ατυχηµάτων – πρώτες βοήθειες 
7. Το παιχνίδι ως µέσο γνώσης εαυτού, διαπροσωπικών σχέσεων, ορίων και 

συµπεριφοράς, έκφρασης συναισθηµάτων 
8. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
9. Εφηβεία : αντιµετώπιση και σχέση 
10. Αξιολόγηση του προγράµµατος 
 
Στην Οµάδα των Γονέων 
1. Εξελικτικές αλλαγές του παιδιού. Ανάγκες του παιδιού – Προσδοκίες των γονέων 
2. Όρια και Κανόνες στο παιδί καθώς µεγαλώνει 
3. Η εξαρτητική συµπεριφορά, η χρήση ουσιών, η πρόληψη 
4. Η πρόληψη στην οικογένεια και στο σχολείο 
5. Κοινωνικοπολιτισµικές αλλαγές και η επίδρασή τους στον άνθρωπο, την 

οικογένεια, την κοινωνία 
6. Η υπευθυνοποίηση και αυτονόµηση του παιδιού  βασικός παράγοντας για την 

προστασία και τη διατήρηση της ασφάλειάς του 
7. Η επικοινωνία στην οικογένεια 
8. Η ανταπόκριση στις ανησυχίες των παιδιών 
9. Η ενίσχυση της αυτο-εκτίµησης και αυτο-πεποίθησης 
10. Αποχαιρετισµός της οµάδας και αξιολόγηση του προγράµµατος 
 
 

Εκπαιδευτικοί 
 
 

Οι εκφρασµένες ανάγκες των δασκάλων ήταν να εκπαιδευτούν σε µεθόδους 
και προσεγγίσεις που εµψυχώνουν και ενδυναµώνουν τα παιδιά, σε θέµατα 
δυναµικής της οµάδας, σε τεχνικές βιωµατικής µάθησης, να βοηθηθούν στη σύνδεση 
της πρόληψης µε το δικό τους ρόλο, και την ανάπτυξη της συναισθηµατικής υγείας των 
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παιδιών και να αναπτύξουν περισσότερο τις δικές τους ικανότητες ώστε να 
αντεπεξέρχονται καλύτερα στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου. 
 
Οι στόχοι αυτής της οµάδας ήταν : 
 
Μακροπρόθεσµα 
� Η προαγωγή υγιών τρόπων ζωής και η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών στα 

παιδιά 
 
Βραχυπρόθεσµα 
� Η διερεύνηση προσωπικών στάσεων και αξιών σε θέµατα χρήσης ουσιών, 

ψυχοσυναισθηµατικής υγείας, διαπολιτισµικότητας 
� Η εκπαίδευση σε µεθόδους προαγωγής της ψυχοσυναισθηµατικής και κοινωνικής 

υγείας των παιδιών 
� Η εκπαίδευση στο σχεδιασµό για την υλοποίηση παρεµβάσεων πρόληψης στο 

σχολείο 
� Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέµατα δυναµικής της οµάδας 
� Η σύνδεση του ρόλου τους µε την προώθηση της πρόληψης στο σχολείο τους  
 

Η εκπαίδευση των δασκάλων είχε δυο άξονες µε σκοπό τη διερεύνηση 
θεµάτων που αφορούσαν το ρόλο τους στην πρόληψη και πως µπορούν να εργαστούν 
µε τους µαθητές τους στην τάξη ενσωµατώνοντας την πρόληψη µέσα στον 
παραδοσιακό τους ρόλο.  
 
Α. Βιωµατική και θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας 10 δίωρων συνεδριών µε 
συχνότητα δυο φορές το µήνα. Τα θέµατα που καλύφθηκαν ήταν : 

1. Η δηµιουργία του Εκπαιδευτικού Πλαισίου και η διερεύνηση προσδοκιών  
2. Η εκπαίδευση των παιδιών σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες 
3. ∆ουλεύοντας µε οµάδες : πλεονεκτήµατα και περιορισµοί 
4. ∆εξιότητες Επικοινωνίας 
5. Ενίσχυση της Αυτο-εκτίµησης και Αυτο-πεποίθησης 
6. Ο ρόλος του δηµοτικού σχολείου στην προαγωγή της πρόληψης 
7. Αξιολόγηση του προγράµµατος 

 
Β. Παράλληλη πρακτική εκπαίδευση κατά την εφαρµογή µέσα στην τάξη µε τους 
µαθητές.  
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∆ηµιουργία υλικού πρόληψης 
 

Η  δηµιουργία υλικού αποτέλεσε αφ’ ενός  µια τεχνική επεξεργασίας κάποιων 
θεµάτων µε τα παιδιά, και αφ’ ετέρου έναν τρόπο διάχυσης της δουλειάς. Η 
αξιοποίηση µηνυµάτων πρόληψης από συνοµήλικους είναι ένας τρόπος για να 
απευθυνθεί κανείς σ’ ένα µεγαλύτερο αριθµό παιδιών, σε διαφορετικό βεβαίως 
επίπεδο. 
Το υλικό που δηµιουργήθηκε αφορούσε σε µπλούζες, αφίσες και κάρτες µε µηνύµατα 
πρόληψης. 

 
 

Αξιολόγηση του προγράµµατος 
 
 

Για την αξιολόγηση του προγράµµατος διαµορφώθηκε ένα ερευνητικό σχέδιο 
αξιολόγησης και για το λόγο αυτό, σε όλες τις επιµέρους φάσεις εφαρµογής του 
προγράµµατος συµπεριλήφθησαν πολλές διαφορετικές µέθοδοι, οµαδοποιηµένες σε 3 
κατηγορίες: ατοµικά ερωτηµατολόγια, παρατήρηση τάξης, οµαδικά εστιασµένες 
συνεντεύξεις (5,14,15,16). Η αξιολόγηση έγινε σε 5 άξονες. 
 

� ∆ιερεύνηση των αναγκών και των προσδοκιών κάθε οµάδας της σχολικής 
κοινότητας 

� ∆ιερεύνηση των στάσεων ζωής των µαθητών της οµάδας-στόχου και της 
οµάδας-ελέγχου. 

� Αξιολόγηση κατά τη διαδικασία εφαρµογής. 
� Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω αυτό-χορηγούµενων 

ερωτηµατολογίων για τις οµάδες των δασκάλων και των µαθητών. 
� Ποιοτική αξιολόγηση µε τη µέθοδο της εστιασµένης οµαδικά συνέντευξης 

(focus group). 
 

Αναφέρουµε κάποια σηµαντικά αποτελέσµατα από αυτήν την αξιολόγηση 
έτσι όπως φάνηκαν και κυρίως σε συσχέτιση µε τους στόχους του προγράµµατος. 
 
Ως προς τους µαθητές: 

Βελτίωση σχολικής επίδοσης 
Ενεργή συµµετοχή στη θέσπιση κανόνων για τη λειτουργία της τάξης και του 
σχολείου 
Ανάληψη υπευθυνοτήτων σε σχέση µε το σχολείο 
Βελτίωση δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη, αποφασιστικότητα, αυτοεκτίµηση 
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Βελτίωση σχέσεων µε τους δασκάλους, αύξηση εµπιστοσύνης, µοίρασµα 
συναισθηµάτων και εµπειριών 
Βελτίωση των µεταξύ τους σχέσεων 
Ανατροπές παγιωµένων ρόλων, αποδιοποµπαίοι τράγοι άλλαξαν ρόλο 
Πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων πολιτισµικής ανταλλαγής 
Βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια 

 
Ως προς τους δασκάλους : 

Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στη συµπεριφορά των παιδιών στη σχολική 
απόδοση και το κλίµα στην τάξη ήταν κινητοποιητικός παράγοντας για τους 
δασκάλους. Οι δάσκαλοι δεσµεύτηκαν σε όλη την πορεία του προγράµµατος και στο 
δεύτερο έτος κινητοποιήθηκαν και συµµετείχαν και όσοι δεν συµµετείχαν κατά το 
πρώτο έτος. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι βοηθήθηκαν από τη διαδικασία και την εφαρµογή 
του προγράµµατος και έµαθαν να µοιράζονται τις εµπειρίες, τις δυσκολίες, τις σκέψεις 
και τα συναισθήµατα, να αλληλοβοηθούνται και να αλληλο-στηρίζονται, τόσο στην 
αντιµετώπιση των δυσκολιών κατά την εφαρµογή αλλά και στην καθηµερινή 
λειτουργία του σχολείου. Αντιλήφθηκαν την ανάγκη να αφήσουν το ρόλο του 
δασκάλου-καθοδηγητή και να είναι ο δάσκαλος που εµπνέει, συντονίζει, στηρίζει, 
προετοιµάζει, µαθαίνει µαζί µε τους µαθητές του. 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης οι δάσκαλοι είχαν κατανοήσει τις 
αρχές, τη θεωρία, τις προσεγγίσεις και την πρακτική της πρόληψης. Στη δεύτερη φάση 
χρειάστηκαν χρόνο για να επεξεργαστούν εσωτερικά ο καθένας την απόφασή του να 
εµπλακεί µε την πρόληψη. Όταν το αποφάσισαν, δεσµεύτηκαν ξεκαθαρίζοντας 
ρόλους, αρµοδιότητες και αναπτύσσοντας συνεργασίες. Εν κατακλείδι, ως 
αποτέλεσµα είχαµε: 
∆ιαφοροποίηση ρόλου δασκάλου 
Βελτίωση συνεργατικών σχέσεων 
Αποσαφήνιση ρόλων και αρµοδιοτήτων 
Ενσωµάτωση µέρους της µεθοδολογίας του προγράµµατος στη διδασκαλία της τάξης 
Λειτουργία Συλλόγου ∆ιδασκόντων ως οµάδας 
 
Ως προς τους γονείς: 

Οι γονείς µε το πέρασµα του χρόνου άρχισαν σταδιακά να προσέρχονται στο 
σχολείο και να συµµετέχουν στις οµάδες. Οι φόβοι, η αµφιβολία και η αποφυγή κατά 
το πρώτο έτος αντικαταστάθηκαν από την επιθυµία, την ευχαρίστηση και την 
ικανοποίηση. Μεγαλύτερος αριθµός γονέων παρακολούθησε το δεύτερο έτος. 
Παρατηρήθηκαν αλλαγές σε προσωπικό και ενδο-οικογενειακό επίπεδο: 
Βελτίωση ενδο-οικογενειακής επικοινωνίας 
Βελτίωση γονικών δεξιοτήτων (οριοθέτηση, αυτονόµηση, διαχείριση κρίσεων) 
Βελτίωση της σχέσης µε το σχολείο. Ενεργή συµµετοχή στη ζωή του σχολείου 
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Όλες οι οµάδες που πήραν µέρος θεώρησαν ότι η δουλειά σε οµάδες ήταν πολύ 
βοηθητικός και ευχάριστος τρόπος να µαθαίνουν σηµαντικά στοιχεία τόσο για τον 
εαυτό τους όσο και για τους άλλους. Αυτό τους βοήθησε αφ’ ενός να επικοινωνούν 
καλύτερα, αφ’ ετέρου να αξιοποιούν τη διαφορά ως πλούτο και όχι ως δυστυχία και 
σύγκρουση. 
 
Ως προς το σχολείο ως όλον : 
Οι αλλαγές που έγιναν στο σχολείο είναι πολύ σηµαντικές και µεγαλύτερες από το 
άθροισµα των επιµέρους αλλαγών. Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά η συστηµική αρχή ότι 
«µια µικρή αλλαγή σε ένα µέρος του συστήµατος µπορεί να επιφέρει αλλαγές σε όλο 
το σύστηµα». 
� Το σχολείο άρχισε να συζητά και να ξεκαθαρίζει την πολιτική του σε θέµατα 

ασφάλειας, υγείας, αντιµετώπισης της κακοποίησης 
� Μειώθηκαν  σηµαντικά οι καυγάδες µεταξύ των µαθητών στην αυλή  
� Αντιµετωπίστηκαν περιστατικά κακοποίησης ή παραµέλησης παιδιών τα οποία 

καιρό έµεναν κλειστά ως θέµατα  
� Η σχέση µε το υποσύστηµα-γονείς όχι απλώς βελτιώθηκαν αλλά έγιναν 

λειτουργικές 
� ∆ηµιουργήθηκε µια οµάδα αυτοβοήθειας των δασκάλων 
� Το σχολείο ανέπτυξε ένα σηµαντικό υποστηρικτικό δίκτυο µε φορείς δηµόσιους ή 

µη κυβερνητικούς (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, 
Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος») µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση 
µαθησιακών δυσκολιών ή άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών προβληµάτων. 

 
     Ενώ αυτά διαπιστώθηκαν µε το κλείσιµο του προγράµµατος το δεύτερο χρόνο, 

το επόµενο έτος και αφού το σχολείο ανέλαβε πια µόνο του να συνεχίσει το έργο της 
πρόληψης έκανε σηµαντικές αλλαγές : 
� ∆ηµιούργησε Σχολή Γονέων 
� ∆ηµιούργησε τµήµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας σε αλβανούς γονείς µε 

εθελοντική προσφορά των δασκάλων 
� Άλλαξε η δοµή των τάξεων από την παραδοσιακή µετωπική διάταξη των θρανίων 

σε κύκλο ή µικρές οµάδες 
� Το πρόγραµµα πρόληψης ενώ είχε ετήσιο σχεδιασµό, πέρασε στην καθηµερινή 

ζωή του σχολείου κερδίζοντας το στοίχηµα των σύγχρονων σχολικών 
προγραµµάτων πρόληψης  
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Η παιδική ηλικία ως δικαίωµα, 
η παιδοφιλία ως απειλή 
 
 
 
Anna-Maria  Castelfranchi-Galeani  
Εκπρόσωπος του  Consiglio Nationale Donne Italiane 
 
 
 Στις 24 Μαρτίου  έγινε  ένα σηµαντικό συνέδριο στο ∆ικαστήριο ανηλίκων 
στη Ρώµη    µε θέµα  «Η παιδική ηλικία ως δικαίωµα, η παιδοφιλία ως απειλή»  
 Η σηµαντική  αυτή συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού οργανώθηκε από  το 
Εθνικό Συµβούλιο Γυναικών  Ιταλίας (  Consiglio Nationale  Donne Italiane, CNDI)  την 
ιταλική οργάνωση- µέλος του  Ευρωπαϊκού Κέντρου του ∆ιεθνούς  Συµβουλίου 
Γυναικών και υποστηρίχθηκε από την Ιταλική  ∆ικαστική  Οργάνωση  για  Ανηλίκους 
και  Οικογενειακά  ∆ικαιώµατα  χάρις στη Μαρία Τερέζα Σπανιολέτι, µέλους του CNDI 
και δικαστή ανηλίκων, που διοργάνωσε την εκδήλωση. 
 
 Η συζήτηση στρογγυλού  τραπεζιού  έγινε  για να  αφυπνίσει  την κοινή 
γνώµη  για αυτό το φαινόµενο και για  πολλούς  άλλους  λόγους: 
-  διότι η ενηµέρωση σε αυτό το πρόβληµα είναι το πρώτο και βασικό βήµα για  να  
δηµιουργηθεί  γενική  γνώση  της κατάστασης 
-  διότι οι οικογένειες πρέπει να  γνωρίζουν πόσο σηµαντικό είναι να  έχουν τα παιδιά 
υπό έλεγχο µε συνεχή επίβλεψη 
-  διότι οι άνθρωποι  που  έχουν  οριστεί και  είναι καθηµερινά  αφοσιωµένοι  σε αυτή 
τη µάχη πρέπει να υποστηρίζονται  
 
Τα κύρια σηµεία που επισηµάνθηκαν είναι τα ακόλουθα : 
 
  1)  Η παιδοφιλία  αποτελεί  πραγµατικό κίνδυνο για παιδιά  που δεν είναι 
προετοιµασµένα να  προστατεύουν τον εαυτό  τους.  Είναι γεγονός   ότι τα παιδιά 
νιώθουν   εµπιστοσύνη απέναντι στους  ανθρώπους. Όταν  η εµπιστοσύνη τους  
προδίνεται, η ανάπτυξη της  σχέσης µεταξύ  παιδιού και   ανθρωπότητας   
ακρωτηριάζεται   και  αυτό µπορεί να είναι  σοβαρός  περιορισµός στην ψυχική του 
ανάπτυξη. 
Το να διδάξεις ένα παιδί πώς να  αµύνεται  σηµαίνει  να  το αφήσεις να γίνει 
προσεκτικό  αλλά  όχι  καχύποπτο. Ένα κλίµα καχυποψίας   θα   εµποδίσει τον 
αυθορµητισµό του παιδιού  και  την  διάθεσή του να  εξερευνά  τον κόσµο και να 
αποκτά καινούργιες εµπειρίες. 
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Η ελευθερία και η εµπιστοσύνη   είναι αγαθά πολύτιµα  που βοηθούν τα παιδιά   να 
βρουν το δρόµο τους στη ζωή και για κανένα  λόγο  δεν θα έπρεπε να θυσιάζονται.  
Η εµπιστοσύνη πρέπει να είναι  το βασικό στοιχείο στην ανατροφή των παιδιών. 
Πρέπει να  καταλάβουν  πόσο σηµαντική  είναι η αµοιβαία αγάπη  καθώς  και οι καλές 
σχέσεις  µε  τους άλλους. Αλλά   ο πυρήνας  της υπόθεσης είναι  η αντίληψη   του 
σεβασµού.   
Τα παιδιά πρέπει να σέβονται τον εαυτό  τους  καθώς και τους άλλους. 
Ο αυτοσεβασµός είναι το κύριο κλειδί για την προστασία. Ένα παιδί που  µεγαλώνει 
µε αυτοσεβασµό  δεν θα παρασυρθεί από  δώρα και υποσχέσεις. 
Καµιά φορά η συµπεριφορά των ενηλίκων είναι απρόβλεπτη και παραπλανητική. 
Κάτι που µπορεί να  εκληφθεί ως έκφραση τρυφερότητας για  τα παιδιά µπορεί να 
κρύβει µια  ανησυχητική  διαστροφή. 
Πρέπει να  θυµόµαστε ότι η παιδοφιλία είναι ένα έγκληµα προς  ανηλίκους και 
συνεπώς ο τραυµατισµός   από αυτή την τροµερή εµπειρία    διεισδύει  σε µια  
προσωπικότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Η σεξουαλική κακοποίηση ή σεξουαλική  παρενόχληση  µπορεί να έχουν 
καταστρεπτικές επιπτώσεις  στα παιδιά και να  βάλουν σε κίνδυνο την  ψυχοσωµατική 
τους ισορροπία. 
Ειδικότερα , το ασθενές  πρόσωπο- προφανώς το παιδί- πρέπει να βρει πολύ µεγάλη 
δύναµη µέσα του για να  ξεπεράσει  την εµπειρία αυτή, αλλά η διαφορά  ισχύος  
µεταξύ των δύο προσώπων –τον ενήλικο και το παιδί – είναι τόσο  τεράστια  ώστε  
αυξάνει  τους κινδύνους  των ψυχικών  βλαβών. 
 
 2) Η παιδοφιλία µέσω του διαδικτύου φαίνεται ότι είναι ένα  φαινόµενο που   
διογκώνεται. Η  προσοχή του Νοµοθέτη  σε αυτό το πρόβληµα δείχνει πόσο σοβαρό 
είναι. Στην Ιταλία  έχουµε  πρόσφατα ένα νόµο για αυτό, τον Νο 38/2006. 
Αξίζει να  ερευνηθεί  κατά πόσο  οι δύο  συµπεριφορές –παιδοφιλία  εντός  και 
παιδοφιλία εκτός  διαδικτύου-  είναι  κατά κάποιο τρόπο συνδεδεµένες. 
 
 3) Ποια είναι η διαδικασία των  Ιταλικών δικαστηρίων ανηλίκων για την  
προστασία  των ανηλίκων σε   σύνθεση  προσπαθειών µε τις πολλές οργανώσεις που  
φροντίζουν τα νεαρά θύµατα. 
- Η διερευνητική συνέντευξη µε το παιδί  είναι πολύ σηµαντική και πρέπει να γίνεται   
µε ακρίβεια. Είναι, για παράδειγµα, σηµαντικό να µην είναι κανείς αδιάκριτος και να 
αφήνει το παιδί να  δώσει αυθόρµητα τις πληροφορίες. Είναι επίσης σηµαντικό να  
αποφεύγονται οι ερωτήσεις που  υποβάλλουν την απάντηση  και αυτές όπου η 
απάντηση είναι  ναι ή όχι. 
- Οι ερωτήσεις  πρέπει  να είναι  ανοιχτές και  να εξειδικεύονται βαθµιαία. 
- Η ατµόσφαιρα πρέπει να είναι φιλική και η γλώσσα  απλή και κατάλληλη για την 
ηλικία  του παιδιού. 
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- Είναι σηµαντικό να το αφήσουµε  να  µιλήσει ελεύθερα  χωρίς να διακόπτουµε  τη 
δήλωσή του. 
-Το παιδί να  αφεθεί να προετοιµαστεί για την συνέντευξη ώστε να   αποφευχθεί κάθε   
είδους αντίσταση ή φόβος. 
 
 4) Ο  εκπαιδευτικός στόχος  είναι   το παιδί  να   νιώσει ότι   αποτελεί µέλος  
µιας κοινωνικής οµάδας. Συνεπώς όλοι  φορείς  που έχουν οριστεί  για  αυτό  (γονείς, 
σχολείο, εκκλησία, και οι διάφορες οργανώσεις ) πρέπει να συντονίζονται και να 
ακολουθούν τις ίδιες αρχές. 
Τα παιδιά   ενδυναµώνονται  όταν αντιλαµβάνονται   ότι  είναι µέλη µιας κοινότητας, 
καθώς και  ότι είναι ανεξάρτητα άτοµα που µπορούν να  στηρίζονται στους άλλους. 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι έτοιµοι να ακούνε   τις ερωτήσεις των παιδιών  και να 
προσπαθούν  µαζί τους να βρουν τις σωστές απαντήσεις. Είναι γεγονός ότι η 
εκπαίδευση είναι  κυρίως  µια εισαγωγή  στη ζωή. 
Τα παιδιά πρέπει να έχουν καλή σχέση µε τους εκπαιδευτές τους   έτσι ώστε να  
µπορούν να  φέρουν τους φόβους τους στην επιφάνεια. 
Όταν   τα παιδιά   ντρέπονται να µιλήσουν για θέµατα σεξουαλικής συµπεριφοράς  και 
είναι  µπερδεµένα  από τις πληροφορίες  που παίρνουν , η  κακοποίησή τους  γίνεται  
ευκολότερη. 
 
 Καταληκτικά  δηλώνουµε ότι η  συναισθηµατική -  σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση  προστατεύει τα  παιδιά από το να παρανοήσουν    τη συµπεριφορά   
ατόµων µε διαστροφές, και  τα βοηθά να χτίσουν µια  αµυντική ασπίδα. 
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ , Μάιος   2006 
Για τις νέες µορφές βίας κατά των παιδιών 

 
«Οι χώρες µέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 

Γυναικών ( ECICW-CECIF) συναντήθηκαν  σε ένα  διεθνές  συνέδριο  που 
οργανώθηκε στην Αθήνα  από  το Εθνικό Συµβούλιο  Ελληνίδων στις 11 Μαϊου 2006,    
για να εξετάσουν τα θέµατα που αφορούν  νέες µορφές βίας κατά παιδιών µέσα και 
έξω από την  οικογένεια, εντός και εκτός συνόρων.   
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Γυναικών ( ECICW-CECIF) 
 
(Ι) ΄Εχοντας  υπόψη  τους κινδύνους  βίας  που προκύπτουν   από την αύξηση  στη   
    -  Μετακίνηση πληθυσµών 
    -  ∆ιάσπαση  οικογενειών 
    -  Κακή χρήση  του διαδικτύου  και ηλεκτρονικό έγκληµα 
    -  Πορνογραφία 
    -  Παράνοµη διακίνηση παιδιών ( trafficking) 
 
(ΙΙ)  Προτρέπει την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, το Συµβούλιο της  Ευρώπης  και τις   
      Εθνικές  Κυβερνήσεις  να  προβούν    αµέσως  σε ενέργειες : 
     α) να εισάγουν  πρόσθετα µέτρα πολιτικής  και να  εξασφαλίσουν πόρους  για  
         νέες   πρωτοβουλίες  για την   προστασία των παιδιών,  
     β) να πληροφορούν και να εκπαιδεύουν παιδιά-γονείς-εκπαιδευτικούς για τους  
         αναδυόµενους κινδύνους στην     σύγχρονη  κοινωνία , και  
     γ) να  προωθήσουν  αποτελεσµατικές τεχνικές  ως  µέσα  αποφυγής  αυτών των   
         κινδύνων.» 
 
 
 
 
Σηµείωση : Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Γυναικών 
συγκροτείται από τα  Εθνικά Συµβούλια Γυναικών   23 κρατών και  
αντιπροσωπεύει συνολικά, µέσω των 850  οργανώσεων-µελών του,  περίπου 10 
εκατοµµύρια  γυναίκες.  
 
 



 104 

ΨΗΦΙΣΜΑ ,Νοέµβριος 2005  
Για  την παράνοµη  διακίνηση ατόµων (trafficking) 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ , Μάιος 2006 
                                       
«Θα θυµάστε  ότι το  Ευρωπαϊκό Κέντρο  του ∆ιεθνούς Συµβουλίου  Γυναικών  
(ECICW-CECIF)  τον Νοέµβριο 2005  έθεσε υπόψη σας  ένα ψήφισµα  που  εγκρίθηκε  
στη Γενική Συνέλευση  στο Φράιµπουργκ, Γερµανία  σχετικά µε την παράνοµη  
διακίνηση  (trafficking)  γυναικών. Το    ECICW-CECIF, σε πρόσφατη συνάντηση  στην 
Αθήνα  στις 11 Μαϊου 2006, είχε περαιτέρω  συζητήσεις  σε αυτό το θέµα και  
µελέτησε  τις νεότερες   εξελίξεις  σε αυτόν τον τοµέα του  διακρατικού οργανωµένου 
εγκλήµατος. 
 
Το ECICW-CECIF επιθυµεί να  εκφράσει  τη  συνεχιζόµενη  ανησυχία   του  σχετικά 
µε τη βραδεία πρόοδο  σε  ενέργειες  εναντίον των  διακινούντων (traffickers), και τις 
πολύ περιορισµένες ενέργειες  που έκαναν οι   κυβερνήσεις για  την προστασία  και 
υποστήριξη των θυµάτων. Ιδιαίτερη  ανησυχία  εκφράστηκε κατά την συνάντηση  
σχετικά µε τις δυσκολίες   φύλαξης των συνόρων. 
 
 Το   ECICW-CECIF  συνιστά  µεγαλύτερη  επαγρύπνηση  από  τις  αστυνοµικές αρχές 
σε όλες τις χώρες, και αυξηµένη δι-ευρωπαϊκή συνεργασία  και ανταλλαγή 
πληροφοριών  µέσω της  Interpol  και της Europol. Επιπλέον   των  εκτεταµένων 
προγραµµάτων  για την  προστασία και   αποκατάσταση  των γυναικών που 
διακινούνται παρά τη θέλησή τους,  το ECICW-CECIF  συνιστά   περεταίρω ενέργειες  
για  να  ενισχυθεί  η  ευαισθητοποίηση   γυναικών και  ανδρών  ως προς τους 
κινδύνους  της παράνοµης διακίνησης ( trafficking)  σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, και  
ως προς τα θέµατα   υγείας  που  ανακύπτουν.  ∆ιαπιστώθηκε  µε  ικανοποίηση  ότι 
µερικές χώρες  έχουν  εισάγει τηλεφωνικές γραµµές  βοήθειας  για την παροχή  
εµπιστευτικών πληροφοριών, και  έχουν επίσης  ενηµερώσει τον ανδρικό πληθυσµό 
για τον κίνδυνο να  διωχθούν  ποινικά  εάν βρεθούν ένοχοι εκµετάλλευσης  γυναικών 
που έχουν διακινηθεί παρανόµως. 
 
Θέτοµε τα παραπάνω υπόψη  των Ευρωπαϊκών  Θεσµικών Οργάνων  και των 
Εθνικών Κυβερνήσεων, και θα χαρούµε ιδιαίτερα  να  έχοµε τα σχόλιά σας  για να τα 
καταθέσουµε  στην επόµενη Γενική  Συνέλευση του ECICW-CECIF  στο Κίεβο τον 
Σεπτέµβριο 2006.»  
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ΨΗΦΙΣΜΑ , Οκτώβριος  2006  
Παράνοµη  διακίνηση (Trafficking)  γυναικών και παιδιών 
. 
«Αναφερόµενες  στο Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και  Τιµωρία  της 
Παράνοµης ∆ιακίνησης Προσώπων, Ειδικότερα Γυναικών και Παιδιών, που 
συµπληρώνει  την  Σύµβαση των Ηνωµένων  Εθνών  κατά  του Οργανωµένου 
∆ιακρατικού   εγκλήµατος (Πρωτόκολλο του Παλέρµο), και ιδιαίτερα  στην  παράγραφο 
3»… Η εκµετάλλευση θα περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την εκµετάλλευση  της 
εκπόρνευσης άλλων ή άλλες µορφές σεξουαλικής  εκµετάλλευσης, καταναγκαστικής 
εργασίας και υπηρεσιών, δουλείας ή πρακτικών  παρόµοιων δουλείας,  ή την  
αφαίρεση οργάνων» 
Αναγνωρίζοντας ότι νόµοι  που  ρυθµίζουν  ταξίδια και µετανάστευση και ισχύουν σε 
πολλές χώρες,   παραµερίζονται  ή  χρησιµοποιούνται  αρνητικά  για να επιτύχουν την  
είσοδο στη χώρα  γυναικών και παιδιών  που διακινούνται  παράνοµα  για 
εκµετάλλευση    σε    σεξουαλικές  δραστηριότητες (  sex workers)   και  
Ανησυχώντας    από το γεγονός  ότι τέτοιες γυναίκες και παιδιά  είναι συνήθως   χωρίς  
γλωσσική  επικοινωνία  και άλλες διεξόδους, πηγές πληροφόρησης  /στήριξης  σε µια 
ξένη,  άγνωστη  τους χώρα και κατά συνέπεια    είναι απόλυτα εξαρτηµένα  από τους 
εκµεταλλευτές τους και ότι   χρειάζονται   ανάλογα  αποτελεσµατικά   µέτρα  σε αυτές 
τις χώρες για να  ανακαλυφθούν οι διακινούµενοι, και   να  εντοπιστούν και  να 
τιµωρηθούν  οι   διακινητές τους , 
Επαναλαµβάνοντας    το ψήφισµα  του ICW- CIF         « Πρόληψη  της διακίνησης  
Γυναικών και Παιδιών» (Περθ 2003) και όλων των  ψηφισµάτων του ICW- CIF από  το 
αρχικό   « ∆ιακίνηση Λευκών  Σκλάβων» (1904)  και «Παράνοµη ∆ιακίνηση  
Γυναικών» (1909),  που ασχολούνται µε αυτό το θέµα,  
 
το ∆ιεθνές  Συµβούλιο Γυναικών  καλεί τα εθνικά συµβούλια  µέλη του να προτρέψουν 
τις κυβερνήσεις  της χώρας τους:  
1-να  αναθεωρήσουν  και να ισχυροποιήσουν  νόµους που  απαγορεύουν  την 
παράνοµη διακίνηση  προσώπων µε  ιδιαίτερο στόχο τον εντοπισµό,  την ανίχνευση  
και την τιµωρία   προσπαθειών  εισαγωγής  γυναικών και παιδιών  µε σκοπό την 
σεξουαλική εκµετάλλευση  
2- να εφαρµόσουν  µέτρα για να  βοηθήσουν την  έγκαιρη  ανίχνευση  γυναικών και 
παιδιών που εισάγονται για αυτό το σκοπό, και  
3- να παρέχουν τα µέσα  σε αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά  για να επιστρέψουν στις 
οικογένειές τους ή  εναλλακτικά να  εγκατασταθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον» 
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ΨΗΦΙΣΜΑ, Μάιος 2007   
Για την ενδο-οικογενειακή βία 
Τα κράτη µέλη του  Ευρωπαϊκού  Κέντρου  του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Γυναικών( 
ECICW-CECIF)   µια παν-Ευρωπαϊκή οργάνωση-οµπρέλα   που δρα µέσα στα 
πλαίσια   του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Γυναικών  και του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών, 
µε   Συµβουλευτική Ιδιότητα  στο Συµβούλιο  της Ευρώπης, εξέτασαν σε ένα 
σεµινάριο στο Μονακό, στις 26 Απριλίου 2007, τα θέµατα  που σχετίζονται µε την 
αύξηση της ενδο-οικογενειακής  βίας στην Ευρώπη. Το Σεµινάριο, µαζί µε τα µέλη 
της  Γενικής Συνέλευσης  του Ευρωπαϊκού Κέντρου του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Γυναικών  (ECICW-CECIF), εκφράζουν ανησυχία  πιστεύοντας  ότι απαιτείται  
περισσότερη δράση από τις Κυβερνήσεις. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF)  
(ι)  έχοντας  υπόψη ότι  ενδο-οικογενειακή βία   απαντάται  σε  όλα τα  κοινωνικά  

στρώµατα  ανεξάρτητα από   ηλικία,    φύλο,    φυλή,  σεξουαλικότητα,  
οικονοµική κατάσταση  και  γεωγραφικό χώρο,  και    αναγνωρίζοντας  ότι   η      
παράδοση  της   βίας    µέσα στην οικογένεια µπορεί να  δηµιουργήσει   
συνεχιζόµενα προβλήµατα   για το  µέλλον,  αναγνωρίζοντας,  επίσης, ότι η 
ενδο-οικογενειακή βία   αποτελεί σηµαντική παραβίαση  των πολιτικών    
ελευθεριών     και   των  ανθρωπίνων  δικαιωµάτων  των  γυναικών,  κατά  
παράβαση  της  Σύµβασης  CEDAW  του  OHE,   της       Ευρωπαϊκής     
Σύµβασης  των  ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου  και  της    Σύµβασης  
∆ικαιωµάτων του    Παιδιού, 

(ιι)  προτρέπει     την    Ευρωπαϊκή     Επιτροπή,   το      Συµβούλιο    της    Ευρώπης,        
      και   τις   Εθνικές   και     τοπικές    Κυβερνήσεις  να    προβούν   στις   παρακάτω    
      ενέργειες: 
      α)  να χαρακτηρίσουν την ενδο-οικογενειακή βία  σε όλη την Ευρώπη ως ποινικό    
           αδίκηµα  

 β)  να αναλάβουν πρωτοβουλίες  για να συνειδητοποιηθεί ότι  η βία εναντίον των  
      γυναικών επιδρά   καταστροφικά     κατά    της  ειρήνης, της  δηµοκρατίας   και  
      της κοινωνικοοικονοµικής  ανάπτυξης 

      γ)  να  εισάγουν  πολιτικές  µηδενικής  ανοχής απέναντι   σε   αυτό   το    έγκληµα 
      δ)  να  εφαρµόσουν, σε εθνικό  και  τοπικό  επίπεδο,  σχέδια για την  
          καταπολέµηση της ενδο-οικογενειακής βίας,   περιλαµβάνοντας την  κατάλληλη   
          εκπαίδευση  αστυνοµικών,  δικαστικών,  γιατρών,  εκπαιδευτικών    και    όλων  

    των     επαγγελµατιών που εµπλέκονται 
     ε)  να εξασφαλίσουν  ασφαλή καταφύγια,   κατάλληλες    ιατρικές  και  ψυχολογικές  
          υπηρεσίες,  και    οικονοµική       υποστήριξη   για τα θύµατα 
     ζ)  να εισάγουν    υπηρεσίες   διαµεσολάβησης     µε    θεραπεία   αποκατάστασης     
          για  τους  καθέξιν   παραβάτες. 
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VIOLENCE AGAINST CHILDREN 
                                                                                            April 2008 
 
 
 
Απόσπασµα  από   φυλλάδιο 34 σελίδων  µε  υλικό  από δύο Εργαστήρια  που  
λειτούργησαν  σε δύο  Γενικές  Συνελεύσεις  του European Center of the 
International Council of Women, µε θέµα  τη βία κατά των παιδιών. 
Υποβλήθηκε  στην Εαρινή Σύνοδο στο Maidenhead, UK Απρίλιος 2008,  από την  
Ελένη Βαλάσση-Αδάµ, που συντόνισε αυτά τα εργαστήρια.      

 
*************** 

 
 This   is  a selection of:  notes, report of discussions during two workshops on 
“Violence against children” held in Monaco  and Strassburg (2007), resolutions, 
personal communications, relevant documents (CoE, EU,UNICEF, WHO), references, 
samples of  booklets and  games. 
 It is hoped that it will be useful  to members of the National Councils as 
training material or material useful for presentation of the subject of violence against 
children  to  audiences, Governments, members of NGO’s, teachers, parents, children. 
 
 
The material was  collected and filed by  Eleni Adam-Valassi coordinator of the 
workshops. 
 
 
Contents 
 
1. ECICW-CECIF Workshops “Violence against Children” 
     Participants 
     Points made by participants 
     Summing up of the discussions 
     Conclusions    
     Key phrases 

2. Support of cross-cultural families. Focus on the interests of the child.  Christine 
Kontogianni, Athens Seminar 2006 

3. Childhood as a right. Pedophily as a threat.  Annamaria Galleani Castelfranchi, 
NCIW-CNDI, Athens Seminar 2006 

4. Project of  Hope  (contributed by Irina Izgorodina,  Lithuania  ) 
5. Forced marriages Doris Anklin, information  and  references 



 108 

6. Resolutions  
a) Domestic Violence, ECICW-CECIF , Monaco 2007 
b) New Forms of Violence Against  Children, ECICW-CECIF , Athens 

2006  
c) Right to Development and the Question of Early Marriage, Perth 2003 
d) Education of Parents, Perth 2003 
e) Prevention of Trafficking in Women and Children, Perth 2003 

7. Building a Europe For and With Children, Brief Description, Council  of  Europe  
www.coe.int 

8. internet safety zone  www.internetsafetyzone.co.uk 
9. saferinternet awareness nodes (25)  www.saferinternet.gr 
10. Can we  win the War against Cyber-Threats?  Maud Boer-Buquicchio 

www.coe.int/t/secretarygeneral/sga/speeches/2007 
11. Child protection from violence, exploitation and abuse. Children without Parental 

Care www.unicef.org 
12. High –level conference on the monitoring mechanism of the CoE Convention on 

Action Against Trafficking in Human Beings, Nov  2007 , Maud Boer-Buquicchio 
www.coe.int/t/secretarygeneral/sga/speeches/2007 

13. Closing intervention at the conference on Protection of Children from all Forms of 
Violence 2007, Maud Boer-Buquicchio 
www.coe.int/t/secretarygeneral/sga/speeches/2007 

14. Preventing child maltreatment in Europe: a public health approach   World Health 
Organization Europe www.who.dk 

15. Making international and regional human rights complaints/communications 
mechanisms child friendly , Thomas Hammarberg, Commissioner for Human 
Rights, 2007  www.coe.int 

16. Corporal punishment …No violence against children is justifiable 
www.coe.int/transversalprojects/children 

17. Children and corporal punishment: “The right not to be hit,also a children’s right” 
Commissioner for Human Rights 2008 

18. Council of Europe Publications on Children’s Issues  
19. Safe You and Safe  Me  
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ECICW-CECIF  WORKSHOPS  “VIOLENCE AGAINST CHILDREN”  
 MONACO   April ,2007 -  STRASBOURG,  October  2007   
 
Summing up of  the discussions 
 and of the additional information put in by members through e-mail 
 
   The  group  agreed that changes in  modern European societies( rise in 
divorces, transnational marriages, migration, multicultural society, transnational crime, 
use of  the internet, other media) are  increasing the risks  to which children are 
exposed.  
We should all be concerned with these problems  and  continue  our pressure  to our 
governments to increase necessary measures  but we should  also focus  on  helping  
people in practical ways  to endorse new ways of thinking, necessary for their positive 
adaptation to new ways of life and  new political systems. 
It is felt that: 
   1) many people are not aware  that  changes  and the  potential risks emerging 
from them,  affect their own everyday life. They have the illusion that these risks 
are extreme cases, relating to some other group of society, some other kind of 
people, some other country. i.e  “no problem with  transnational  marriages in 
our  circle”, “trafficking  does not concern  our kind of  families” “there is no 
child abuse in our country” ( we were astonished to hear that Switzerland had  
problems with forced marriages! During the months following  the workshop 
some of the participants found out that the problem exists in their countries too). 
    2) parents and other  individuals  who care for children, whether on a  
professional basis or not, are not fully aware of the  variability of “new” risks 
confronting  today’s youth  i.e  sexual abuse through the media, forced 
acculturation, cultural disorientation through commercials. 
    3) parents  who traditionally were  raising children  by  either following or 
rejecting some of   the  approaches of their own parents, are now challenged by 
new developments  far  beyond their own culture, their experiences, their 
knowledge. They feel incompetent, they do not know where to turn to for 
support. Some are irresponsible, some are simply watching passively feeling 
helpless, some  are  trying to use  old  techniques, others  try to pass the 
responsibility to  the State, the School or the Church. 
 
Please Note 
        1.  A lot of work has been done  and a lot of experience can be shared  but, so far,  
very little relevant information is reaching   interested parties i.e. during the  Seminar  
“New forms of violence against children and women” in Athens  2006, the audience 
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was very impressed by the announcement  of  a speaker (Police officer, specialist  on 
electronic crime) that there are filters  to block  undesirable sites.   
The officer also gave a list of simple directions for the  safe use of the  internet. This 
was news to most of the participants  although there have been recommendations  and 
directives  on that subject  since 1998, there is a  programme  financed by the EU , 
“saferinternet” 2005-2008,  25 European Countries  have a “saferinternet”  site with 
very valuable information available to all interested, there has been a public 
international  consultation  on how to deal with  the  safe and positive use of the 
internet (and lots of other activities and programmes)! 
        2.  Forms of violence  discussed  so far  do not include  violence in schools, 
between students (bullying) and  the  emerging  of aggressiveness towards teachers.   
 
 
Conclusions 
 
 The participants agreed  that the  ECICW and  many of the National Councils 
in European Countries have  on several occasions drawn the attention of governments 
on the  issue of violence against children. 
 
 Perhaps the time has come for the Councils to raise awareness   and 
encourage the involvement of their members in  their own communities.  Helping 
parents  with  information on positive parenting  in  the changing societies of 
today, is a priority in most of European countries. National Councils can help   at 
many levels to change  attitudes towards traditional ways of raising children. 
However, we should be very careful  with  proposals and interventions    
 
 
Suggestion: to work  on  the priorities (decided by each country), to  prepare  simple 
directions and material which can be easily distributed to our members and may be 
adapted in each country/culture  and  used  for the support of parents.     
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Αποσπάσµατα  από τα Φυλλάδια 
που στάλθηκαν από το  ΕΣΕ στα µέλη του το 2007 

 

Η βία στη ζωή των παιδιών 
   Παλιές και νέες µορφές βίας 

 
 
Όσοι ασχολούνται µε παιδιά  δηλώνουν ανήσυχοι  για την επίδραση που µπορεί να 
έχει σε αυτά  η βία  στο  σηµερινό κοινωνικό περιβάλλον. Ιδιαίτερος  προβληµατισµός  
εκφράζεται  για  τις νέες µορφές βίας που συνδέονται µε  την αύξηση στη  µετακίνηση 
πληθυσµών, την κακή χρήση του διαδικτύου και το ηλεκτρονικό έγκληµα, την 
πορνογραφία, την παράνοµη  διακίνηση ατόµων, την σεξουαλική  εκµετάλλευση των 
ανηλίκων, τη διάσπαση  οικογενειών, τις διαπολιτισµικές  οικογένειες, τη  
βία/τροµοκρατία στο σχολείο από οµάδες  οµηλίκων. Σχετικό  ψήφισµα  έστειλε  το 
ΕΣΕ  αλλά και το  Ευρωπαϊκό  Κέντρο  του ∆ιεθνούς  Συµβουλίου Γυναικών στα 
αρµόδια όργανα Ευρωπαϊκά  και τοπικά, µετά την Ηµερίδα που οργάνωσε το ΕΣΕ  
στην Αθήνα   µε  θέµα « ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ».   
 
Πέρα από τα διαβήµατα και τις πιέσεις  προς την Πολιτεία  για  θεσµοθέτηση µέτρων 
ανασταλτικών και προστατευτικών  καλούµαστε  ως  ενεργοί  πολίτες  να βοηθήσουµε  
άτοµα και κοινωνία  στην  πρόληψη και  αντιµετώπιση της βίας  στο  στενό και 
ευρύτερο περιβάλλον µας. 
 
Το θέµα  αφορά όλους µας! 
Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουµε  ότι ο κίνδυνος της  επαφής  και εξοικείωσης  
µε  τη βία  αφορά όλα τα παιδιά . ∆εν  περιορίζεται  σε  αυτά που βρίσκονται  σε 
ειδικές συνθήκες ή ακραίες καταστάσεις. Και δεν  αφορά µόνο  κακή χρήση  του 
Ιντερνετ , και των Μέσων  Μαζικής  Επικοινωνίας  αλλά  και την  καθηµερινή ζωή   και  
λειτουργία  της οικογένειας.      

  Οι  ενέργειες για την προστασία  και  τη θωράκιση  απέναντι στη 
βία   πρέπει να  ξεκινούν   από το σπίτι και την ανατροφή του παιδιού 

  γιατί 
       η εξοικείωση µε τη βία  ξεκινά από το    
    σπίτι και από την καθηµερινή ζωή   

        και αναπαράγεται  από γενιά σε γενιά.                                                         
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Πώς να εξαλείψουµε την βία από την ανατροφή των παιδιών;  
Στηρίζοντας   όσους ανατρέφουν παιδιά ώστε να µπορέσουν να αναπτύξουν 
παιδαγωγικές τεχνικές  µη- βίας. Ενηµερώνοντας  για  αποφάσεις  διεθνών 
οργανισµών, για θέσεις  ειδικών παιδαγωγών, συζητώντας  καθηµερινά προβλήµατα, 
προτείνοντας πρακτικές λύσεις και εναλλακτικές επιλογές.   
 
∆εν αρκεί η αγάπη 
Στους διάφορους  καταλόγους συµβουλών από ειδικούς, για διάφορες  περιπτώσεις 
και µορφές  βίας αναφέρονται τεχνικές ενηµέρωσης, φίλτρα που µπλοκάρουν 
επικίνδυνες διασυνδέσεις, απαγορεύσεις, παραινέσεις. Τελικά όλοι  καταλήγουν σε 
ένα κοινό στόχο/διαπίστωση/προϋπόθεση: την ανάγκη  στενής επαφής  µε τα παιδιά 
και την εξασφάλιση  σχέσης   εµπιστοσύνης και σεβασµού µεταξύ γονιών και 
παιδιών. Αυτή φέρεται ως η µόνη αποτελεσµατική και  µόνιµη  προστασία από 
κινδύνους τωρινούς  αλλά  και µελλοντικούς που, ενδεχοµένως,  δεν  τους βάζει ακόµη 
ο νους µας. Είναι το µόνο σίγουρο  αντίδοτο  όχι µόνο για τη βία αλλά για κάθε  
κίνδυνο  που απειλεί το παιδί. ∆εν είναι φάρµακο ούτε εµβόλιο που δίνεται σε µια 
δόση! Είναι τέχνη που   καλλιεργείται  επίµονα και επίπονα, από την κούνια. Οι 
περισσότεροι γονείς αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται βοήθεια  για να την αναπτύξουν.  
 
Βρήτε ευκαιρίες : Την ηµέρα της µητέρας, του πατέρα, των δικαιωµάτων του παιδιού, 
και  όποια άλλη… Αξιοποιήστε  κάθε      συνάντηση µε γονείς, γιαγιάδες, παππούδες, 
εφήβους, επαγγελµατίες που   ασχολούνται µε παιδιά. Οργανώστε  συζητήσεις, 
στείλτε σηµειώµατα, άρθρα, συστήστε βιντεο- ταινίες, σχετικά  βιβλία, διαδικτυακούς 
τόπους. 
   

                                                                          
 
Στις επόµενες σελίδες σας γράφουµε µερικές  σκέψεις, προτάσεις, 
επισηµάνσεις, δεδοµένα  που  ελπίζουµε να σας φανούν χρήσιµα στην 
ενηµερωτική σας εκστρατεία εναντίον της βίας.      
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 Η σωµατική τιµωρία είναι µορφή βίας 
 

Η συνηθέστερη µορφή  βίας  µε την οποία εξοικειώνονται  τα παιδιά   είναι  η 
σωµατική τιµωρία. 
Πρέπει να  συνειδητοποιήσουµε και να δεχτούµε  ότι  είναι  µορφή βίας και να  
δράσουµε για την εξάλειψή της. ∆εν είναι πολύ εύκολο: κανείς δεν έχει επιφυλάξεις να 
καταδικάσει  την  σεξουαλική  εκµετάλλευση του παιδιού (είναι σεβασµός της τιµής, 
αξιοπρέπειας κλπ), κανείς δεν διστάζει να καταδικάσει  τον  πατριό  που  έσπασε στο 
ξύλο  το  παιδί  αλλά,  διστάζουµε να  δεχθούµε ότι δυο χαστούκια από τη µάνα  στον  
εκνευριστικό  8χρονο είναι κολάσιµη πράξη. Ο τρόπος ανατροφής του ανήλικου 
αποτελεί  βέβαια, επιλογή  του γονέα, ωστόσο έχει πάντα στόχο την αρµονική 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του  και  έχει ως όριο και προϋπόθεση τη µη 
προσβολή  θεµελιωδών δικαιωµάτων  του όπως είναι ο σεβασµός της τιµής, της 
αξιοπρέπειάς του και της σωµατικής του ακεραιότητας. 
 
Τι λένε οι  διεθνείς επιτροπές για τη σωµατική τιµωρία 

• Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού  (ν.2101/1992) στο άρθρο 
19 αναφέρει  « Τα συµβαλλόµενα κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 
νοµοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά µέτρα, προκειµένου να 
προστατεύσουν το παιδί από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή βιαοπραγιών 
σωµατικών ή πνευµατικών, εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακής 
µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής βίας, 
κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιµέλεια των γονέων του ή του ενός 
από τους δύο, του ή των νόµιµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου στο οποίο το έχουν εµπιστευθεί» 

• Η Επιτροπή για τα  ∆ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ, ερµηνεύοντας τη 
Σύµβαση ∆ικαιωµάτων  του Παιδιού  υποστήριζε ανέκαθεν  ότι η Σύµβαση 
απαιτεί  την απαγόρευση της σωµατικής τιµωρίας σε συνδυασµό µε 
εκτεταµένες δηµόσιες εκπαιδευτικές δράσεις. 

• Το 2000, το  Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο των Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) έλαβε 
δηµόσια θέση   παροτρύνοντας  έντονα όλες τις  Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις   
να εισάγουν νοµοθεσία που   να απαγορεύει ρητά  κάθε µορφή σωµατικής 
τιµωρίας στα παιδιά. 

• Το 2001 η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων εξέδωσε µια 
ερµηνευτική «Γενική Παρατήρηση» µε θέµα τη σωµατική τιµωρία «… Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 17 (του  Αναθεωρηµένου  Κοινωνικού  Χάρτη )  
επιβάλει τη νοµοθετική απαγόρευση  κάθε µορφής βίας προς τα παιδιά, 
είτε στο σχολείο είτε σε άλλα ιδρύµατα, είτε στο σπίτι είτε οπουδήποτε 
αλλού. Επίσης θεωρεί ότι οποιουδήποτε είδους ταπεινωτικές τιµωρίες ή 
συµπεριφορές προς τα παιδιά θα πρέπει να απαγορευτούν δια νόµου, 
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και η απαγόρευση αυτή να υποστηρίζεται από επαρκείς κυρώσεις, τόσο στο 
αστικό όσο και στο ποινικό δίκαιο». 

• Το 2004 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης  
υιοθέτησε λεπτοµερή  Σύσταση (1666/2004)  όπου καλεί   σε «συντονισµένη  
και εστιασµένη εκστρατεία   όλα τα κράτη -µέλη  για την οριστική 
κατάργηση της σωµατικής τιµωρίας στα παιδιά ……    προκειµένου η 
Ευρώπη να γίνει , το συντοµότερο  δυνατό    «ελεύθερη ζώνη» από τη 
σωµατική τιµωρία στα παιδιά». 

• Τον Ιούνιο 2005  η Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων αποφάνθηκε  ότι το 
Βέλγιο, η Ελλάδα και η Ιρλανδία  παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά 
µε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως αυτές ορίζονται από 
τον Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Χάρτη  επειδή δεν έχουν απαγορεύσει ρητά  
κάθε µορφή σωµατικής τιµωρίας. (……Ως σωµατική τιµωρία  ορίζεται η 
πράξη επιβολής πόνου ή σωµατικής δυσφορίας σε ανήλικο, µε σκοπό τον 
σωφρονισµό ή τον έλεγχο  της συµπεριφοράς του. Μορφές σωµατικής 
τιµωρίας µπορεί να είναι, µεταξύ άλλων, το «ξύλο», το χαστούκι, το άγριο 
σπρώξιµο, το χτύπηµα µε αντικείµενο, το ταρακούνηµα, το τράβηγµα 
(αυτιού, µαλλιών κλπ), το δάγκωµα).  

• Το 2006  δηµοσιεύτηκε ο Νόµος  3500 ΦΕΚ Α’ 232/24-10-2006  Για την 
αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας  και άλλες διατάξεις. Ο νόµος 
(αρθρο 4) αναφέρεται και  στη σωµατική βία σε βάρος ανηλίκων, ως µέσου 
σωφρονισµού στο πλαίσιο της ανατροφής του και παραπέµπει στο άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα. Επίσης  θεωρεί θύµα ενδοοικογενειακής βίας και 
το παιδί «αµέτοχο θεατή»  όταν  κάποιος  υποβάλλεται σε πράξεις βίας  
µπροστά του, µέσα στην οικογένεια. Αναφέρει επίσης, ως αξιόποινες 
πράξεις,  διάφορες µορφές σωµατικής κακοποίησης αλλά και  τον ψυχικό 
πόνο, την παρατεταµένη αποµόνωση, την απειλή, την πρόκληση τρόµου  ή 
ανησυχίας. 

 
Με την ερµηνεία των διατάξεων του Νόµου  θα ασχοληθούν οι νοµικοί  κατά 

περίπτωση.  Εµείς, οι µη νοµικοί, καλούµεθα να ασχοληθούµε  µε το πνεύµα του 
νόµου. Να  στηρίξουµε την κοινωνία  στην  εξάλειψη  της ενδοοικογενειακής βίας.  

 Πρέπει, πρώτα   εµείς, να  αλλάξουµε   φιλοσοφία σχετικά µε την ανατροφή των 
παιδιών  και µετά να πείσουµε   όσους ανατρέφουν παιδιά,  και νοιάζονται γι αυτά, ότι  
πρέπει να απορρίψουν τη σωµατική τιµωρία ως παιδαγωγικό  µέσο. 
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Όχι ! Το ξύλο δεν βγήκε από τον Παράδεισο! 
 
 
Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραµµα για την κατάργηση της σωµατικής 
τιµωρίας  σκεφτείτε τα παρακάτω: 

 
-  Στόχος είναι η αλλαγή µιας κοινωνικά αποδεκτής συνήθειας σε µη αποδεκτή(78% 
των παιδιών Α΄ ∆ηµοτικού «τρώνε ξύλο») 
-  ∆εν απευθύνεστε  σε  άτοµα που κακοποιούν τα παιδιά τους, σε εγκληµατίες, σε 
παθολογικές προσωπικότητες,  αλλά σε  γονείς  που χάνουν την ψυχραιµία τους ή 
που  πιστεύουν   ότι κάνουν το καλύτερο. Θα πρέπει να τους πείσετε  µε επιχειρήµατα. 
-  Να τονίζεται το αναποτελεσµατικό της σωµατικής τιµωρίας (90% των γονιών το 
γνωρίζουν εκ πείρας). 
-  Να τονίζεται  ο κίνδυνος που υπάρχει  η αποδοχή της σωµατικής τιµωρίας  από το 
παιδί  ως  καλής  µεθόδου διαπαιδαγώγησης (..αφού τη χρησιµοποιούσε  κι ο 
µπαµπάς µου!), να δηµιουργήσει  έναν ενήλικο που  χρησιµοποιεί  κι αυτός τη 
σωµατική τιµωρία.  
-  Οι συζητήσεις να   επικεντρώνονται  σε τεχνικές  θετικής διαπαιδαγώγησης και  στη 
δηµιουργία καλής επικοινωνίας και ζεστής σχέσης γονιού–παιδιού. Τότε η κατάργηση 
της σωµατικής τιµωρίας θα έρθει µόνη της στην οικογένεια. 
-   Να   προβάλλονται όλα τα µειονεκτήµατα της σωµατικής τιµωρίας (του γεγονότος) 
χωρίς να  ενοχοποιείται ο  γονιός. 
-  Να  µην υποβαθµίζεται ο γονιός που χρησιµοποιεί σωµατική τιµωρία στα µάτια του 
παιδιού. Είναι γνωστό ότι  ακόµη και σε ακραίες περιπτώσεις κακοποιηµένων 
παιδιών το παιδί  δεν θέλει να κατηγορείται ο γονιός του. ∆εν θέλει να ντρέπεται γι 
αυτόν. 
-  Να  γίνει αντιληπτό ότι  η  αντικατάσταση  της σωµατικής  τιµωρίας χωρίς  να έχει ο 
γονιός  επεξεργαστεί  µέσα του την ανάγκη  αυτής της αλλαγής  µπορεί να  καταλήξει 
σε  χειρότερη  κακοποίηση, ψυχολογική : ίσως  σε µερικές περιπτώσεις  να  είναι 
προτιµότερη µια ξυλιά στα µαλακά από  ένα δηλητηριώδες  «δεν σ΄αγαπώ» 
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Με  απλά  λόγια 
 
Αν του δώσω µια ξυλιά  στα µαλακά;  
 

 ;  ∆ηλαδή;  
- Μετά από όσα λένε  οι Νόµοι, οι διεθνείς συµβάσεις και οδηγίες, τι να κάνω εγώ;  
-   Πώς να εφαρµόσω το πνεύµα του Νόµου στην πράξη;  
-  Αν δώσω µια στα µαλακά  στο  Γιαννάκη     που  άλειψε   µε µαρµελάδα  τον τοίχο 
γελώντας  θριαµβευτικά,  θα ….θίξω  την αξιοπρέπειά του ;  
-   Θα έχω προβεί σε αξιόποινον πράξη; 
 - Κινδυνεύω να καταλήξω να κακοποιώ το παιδί που λατρεύω;  
-  Κινδυνεύει να γίνει  γονιός µε βίαιη  συµπεριφορά;  
 

-Είµαι κακός γονιός;  
 

- Όχι δεν είστε κακός γονιός!  Ξεχάστε το αξιόποινο (! )  Είναι το λιγότερο 
που σας νοιάζει, εσάς,  που λατρεύετε το παιδί. 
 

 Σκεφτήτε,  όµως, τα εξής σηµαντικά:  
 
=> Θα έχετε χρησιµοποιήσει µια  άχρηστη, µη αποτελεσµατική µέθοδο 
διαπαιδαγώγησης.  ( Συγχυστήκατε άδικα: Ο  Γιαννάκης ούτως ή άλλως    δεν 
καταλαβαίνει γιατί  δεν πρέπει να  αλείψει µαρµελάδα στον τοίχο και θα το ξανακάνει  
αν του δοθεί ευκαιρία. Σε µελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού  90% των 
παιδιών του ∆ηµοτικού δήλωσαν ότι επανέλαβαν  αυτό για το οποίο είχαν «φάει 
ξύλο») 
 
=>   Θα έχετε δώσει στον Γιαννάκη την εντύπωση ότι   η βία είναι αποδεκτός τρόπος 
συµπεριφοράς  και θεµιτό µέσο επίλυσης προβληµάτων.    
( Αυτό είναι κάτι που δεν το θέλετε. Έτσι δεν είναι; ) 
 
=>  Θα έχετε δείξει στο  Γιαννάκη την αδυναµία σας να  δράσετε αποτελεσµατικά µε 
λόγια και θα του δώσατε την εντύπωση  ότι τα λόγια είναι πιο αδύναµα από τη βία.                                        
(Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, έλεγαν πριν δυο γενιές  καµαρώνοντας για   
την παιδαγωγική τους. Αλλά  εσείς είστε σύγχρονοι γονείς και γνωρίζετε πια  ότι η 
σωµατική τιµωρία  δεν είναι καλή παιδαγωγική µέθοδος). 
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=>  Κάνοντας µια αυτοκριτική θα παραδεχθείτε  ότι   «είχατε τα νεύρα σας», « χάσατε 
την ψυχραιµία σας» « δεν αντέχατε  να πλένετε τον τοίχο» « αφήσατε τη µαρµελάδα  
κοντά του αντί να την βάλετε στη θέση της και σκεφτήκατε πως  αν  έσπαγε το βαζάκι, 
Αχ! Θα  πληγωνόταν το παιδί».  ( ∆ηλαδή  …δείρατε το παιδί  από δική σας αδυναµία  
ή  για δικό σας σφάλµα!)  
 
=> Προβάλατε  στο παιδί  την αξία  της σωµατικής  υπεροχής  και το δίκαιο  του 
ισχυροτέρου.  ( Το θέλατε αυτό; Ξανασκεφτείτε το: Σε ηλικία  11 χρόνων πιθανόν ο 
Γιαννάκης θα είναι σε θέση να κρατήσει τα χέρια σας και να σας ακινητοποιήσει. Πώς 
νοµίζετε ότι θα του επιβληθείτε τότε; ∆ια του λόγου, βέβαια! Έ, κάντε το αυτό από 
τώρα).  
 

Μα  «παίρνει από λόγια;» σε  αυτή την ηλικία;  
 
-  Και βέβαια παίρνει!  
 
=> Μη δώσετε, λοιπόν, την ξυλιά στα µαλακά  και επιβληθείτε  µε λόγια και προβολή 
φυσικών συνεπειών των πράξεων του παιδιού :  πχ πήτε  «δεν µπορούµε να παίξουµε 
τώρα γιατί πρέπει να καθαρίσω τον τοίχο που λέρωσες». 
Πιστέψτε µε! Ποτέ δεν είναι νωρίς για να καταλάβει ένα παι-δί τις φυσικές συνέπειες.  
Αν  σε ηλικία  11 µηνών το µωρό σας  φτύνει τη φρουτόκρεµα και ξεκαρδίζεται στα 
γέλια µε το επίτευγµά του, δεν θα δώσετε µια ανάστροφη, δεν θα του κρατήσετε τη 
µύτη να το µπουκώσετε µε την υπόλοιπη κρέµα. Θα πείτε  µαλακά –µαλακά και  
αποφασιστικά: Οοοχι! ∆εν φτύνουµε την κρέµα! και θα την αποµακρύνετε. Θα 
πεινάσει.  Θα καταλάβει! Την επόµενη φορά θα  συνδέ-σει το φτύσιµο µε 
αποµάκρυνση του φαγητού. Θα φτύνει µόνο όταν  δεν θέλει να φάει κι εσείς το πιέζετε. 
Αλλά, τότε κι εσείς µην το πιέζετε, είναι κι αυτό άδικη µορφή βίας. Ένα παιδί όταν  δεν 
πεινάει, δεν τρώει και καλά κάνει! Σεβαστείτε το.       
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«Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει» 
 
 

Με αυτόν τον τίτλο  η Εταιρεία Πρόληψης της Κακοποίησης & Παραµέλησης  του 
Παιδιού  κυκλοφόρησε  σελιδοδείκτες  µε τις  παρακάτω παραινέσεις 

 
 
Αποφύγετε   να  πείτε :                         Μην ξεχνάτε να λέτε: 
 
Τίποτα σωστό δεν µπορείς  να κάνεις!        Μπράβο! 
 
Ας ήταν να ΄µοιαζες  του Γιάννη!                  ∆εν πειράζει που δεν   
                                                                     τα κατάφερες αυτή τη φορά. 
Σε σιχαίνοµαι!                                               Είµαστε περήφανοι για  
                                                                      σένα! 
∆εν θα τα καταφέρεις ποτέ!                          Αρκεί που προσπάθησες. 
 
Είσαι άχρηστο, ηλίθιο, ανίκανο!                    Θα τα καταφέρεις! 
 
∆εν είσαι παιδί µου εσύ!                               Είσαι σπουδαίο παιδί. 
 
Φτυστό ο παππούς σου, ο άχρηστος!          Είσαι µοναδικό. 
 
Μ’  αρρώστησες! Θα µε πεθάνεις!                ∆εν ξέρω τι θα έκανα  
                                                                      χωρίς εσένα! 
Παράτα µε!                                                   Έλα να προσπαθήσουµε   
                                                                      µαζί 
Μακάρι να µην είχες γεννηθεί!                      Σ΄ αγαπώ πολύ! 
 
∆εν σ΄αγαπώ!                                               Σ΄ αγαπώ πολύ! 
                                           
 
 

~  *  ~  *  ~ 
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Μιλήστε µας για την ανατροφή των παιδιών 
Οι ποιητές λένε σε λίγους στίχους  όσα δεν φτάνουν να πουν όλα τα συγγράµµατα 

  
 

Και µια γυναίκα  που κρατούσε ένα παιδί στον κόρφο της , του είπε 
µίλησέ µας για τα παιδιά . Κι εκείνος είπε : 

 
∆εν είναι δικά σας τα παιδιά. 

Είναι γιοι και θυγατέρες του πόθου της  Ζωής που ζητά να υπάρχει. 

Γεννιώνται από σας, όµως εσείς δεν τα δηµιουργείτε. 

Ζούνε µαζί σας, κι ωστόσο δεν ανήκουνε σ΄εσάς. 

Μπορεί την αγάπη σας να τους δώσετε, µα τις σκέψεις σας όχι. 

Γιατί αυτά έχουνε σκέψεις δικές τους. 

Μπορεί να φιλοξενείτε το κορµί τους µα το πνεύµα τους όχι. 

Γιατί το πνεύµα τους ζει µες το αύριο, 

Το αύριο αυτό που εσείς δε θα δείτε ούτε µέσα στο όνειρό σας. 

Μπορεί να αγωνιστείτε να τους µοιάσετε,  όµως µην αξιώσετε 

να σας µοιάσουν. 

Γιατί η ζωή δεν επιστρέφει κι ούτε βυθίζεται στο χτες. 

Είστε τα τόξα που θα τινάξουν προς τα εµπρός τα τέκνα σας  σα βέλη. 

Ο  Τοξότης  βλέπει το στόχο του πάνω στο µονοπάτι  του απείρου, 

και σας λυγίζει µε τη δύναµή Του, ώσπου τα βέλη να τιναχτούν 

µακριά σαν αστραπή. 

Χαρείτε το λύγισµά σας στο χέρι του Τοξότη. 

Γιατί  όπως αγαπά τα βέλη που πετούν, έτσι αγαπά 

Και το ακίνητό Του τόξο       

~ *  ~  *  ~  *  ~  *  ~ 

                                                  Από τον ΠΡΟΦΗΤΗ  του Kahlil Gibran  
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Αν τα παιδιά ανατραφούν ......  
 
…µε ενθάρρυνση            => Μαθαίνουν   την εµπιστοσύνη  
...µε ανοχή                       => Μαθαίνουν την υποµονή 
...µε επαίνους                  =>  Μαθαίνουν την εκτίµηση 
.. µε αποδοχή                  =>  Μαθαίνουν να αγαπούν 
...µε επιδοκιµασία           => Μαθαίνουν να εκτιµούν                                                     
                                              τον εαυτό τους 
...µε αναγνώριση             =>  Μαθαίνουν ότι είναι καλό  να 
                                              έχουν στόχους 
…µε  µοιρασιά                =>  Μαθαίνουν  τη γενναιοδωρία  
...µε εντιµότητα                =>  Μαθαίνουν την   ειλικρίνεια 
.. µε αµεροληψία             =>  Μαθαίνουν τη    δικαιοσύνη 
.. µε καλοσύνη                 =>   Μαθαίνουν το    σεβασµό 
.. µε ασφάλεια                 =>   Μαθαίνουν   να έχουν  πίστη  
                                               στον  εαυτό τους   και  στο   
                                               περιβάλλον τους 
.. µε φιλία                         =>  Μαθαίνουν ότι ο κόσµος    
                                               είναι   ένα όµορφο µέρος  για  να ζείς  
 
(Ελεύθερη µετάφραση της Ε.Β.Α. από  Dorothy  Law Nolte; Children Learn what They 
Live, Workman Publishing,N York,1998) 

~ *  ~  *  ~  *  ~  *  ~ 
 
 

 
Το  σηµείωµα αυτό   γράφηκε από την Ελένη Βαλάσση-Αδάµ, Υφηγήτρια 
Παιδιατρικής, µε βάση την διεθνή βιβλιογραφία και την µακρόχρονη πείρα της από τη 
συνεργασία µε γονείς.    
Σε επόµενα σηµειώµατα   θα σας  γράψουµε  για την αντιµετώπιση  της    χρήσης  
των ηλεκτρονικών µέσων ( Internet, Chat rooms, videogames), της τηλεόρασης, της 
διαφήµισης, των απαράδεκτων  για εσάς προτύπων που  προβάλλονται στα παιδιά, 
των κινδύνων σεξουαλικής  παρενόχλησης.  
 

                                       

           ΕΘΝΙΚΟ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ                                                    
                            ΒΟΥΛΗΣ 38,105 57 ΑΘΗΝΑ   ΤΗΛ  210 32 32 418 
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Ανατρέφοντας  παιδιά  σήµερα 
 
Η σχέση µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και µε το Ίντερνετ 
 
 
Από τις αντιδράσεις του κοινού  στην  Ηµερίδα που  οργάνωσε  το Εθνικό Συµβούλιο  
Ελληνίδων το Μάιο 2006 για τις νέες µορφές βίας, από συζητήσεις/επιφυλάξεις/ 
ανησυχίες  που εκφράζονται   µεταξύ φίλων  στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και από τον Ελληνικό και διεθνή τύπο, διαπιστώνουµε  µεγάλη ανησυχία και   
προβληµατισµό  για την αντιµετώπιση του ίντερνετ   από τις οικογένειες που 
ανατρέφουν  παιδιά και εφήβους. 
 
Οι γονείς ζητούν στήριξη, προτάσεις, συµβουλές, οδηγίες, για να προστατέψουν  τα 
παιδιά από τους κινδύνους  που τα απειλούν στην καθηµερινή ζωή. Προτάσεις  του 
τύπου  «µη βάλετε  ηλεκτρονικό υπολογιστή  στο σπίτι σας!» ή « όχι στο Internet!», 
είναι εξωπραγµατικές, ανέφικτες και όχι επιθυµητές. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή του παιδιού  και η στέρησή του   είναι ανάλογη  της 
στέρησης  των βιβλίων.  
 
Σε πρόσφατη έρευνα   που    κάναµε   σε    παιδιά   σχολείων του ∆ήµου  Αθηναίων    
( Κοτταρίδη και Βαλάσση-Αδάµ, ΕΚΚΕ) βρέθηκε ότι  Η/Υ  υπήρχε στο σπίτι σε 62% 
των παιδιών 5ης  ∆ηµοτικού και 77% των παιδιών Λυκείου. Στόχος του Υπουργείου 
Παιδείας είναι  σύντοµα να έχει κάθε µαθητής τον δικό του Η/Υ. 

   Το ζητούµενο είναι να µάθουν τα ίδια τα παιδιά                                                                                
                                 να χειρίζονται σωστά  τον  Η/Υ,                              
                                 να φυλάγονται από τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις  
                                 και να αξιοποιούν  τις   δυνατότητες  και τις πληροφορίες  
                                 που προσφέρονται.                     
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Το πρόβληµα 
Το πρώτο  πρόβληµα είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής  και το δεύτερο  η σωστή 
διαχείρηση των πληροφοριών 
 
Είναι  γνωστό ότι οι ανήλικοι δυσκολεύονται να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή 
στο διαδίκτυο. Σε πρόσφατη έρευνα του Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου Εθνικών Κόµβων 
Ασφαλούς ∆ιαδικτύου Insafe, (σε 37 χώρες)  που τελεί υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φάνηκε ότι 57% των ανήλικων αποκαλύπτουν πολλά 
προσωπικά τους δεδοµένα µέσα από το διαδίκτυο, και ένας στους τρεις δεν ξέρει αν 
θα πρέπει να δηµοσιεύσει το προσωπικό του προφίλ στο διαδίκτυο ή όχι. 
-Στα πλαίσια αυτής της έρευνας,  που  στην Ελλάδα έγινε  από τον  Ελληνικό Κόµβο  
Ασφαλούς  ∆ιαδικτύου (saferinternet), 7 στα 10 Ελληνόπουλα δηλώνουν ότι δεν 
συνοµιλούν µε αγνώστους στο διαδίκτυο και δεν θα πήγαιναν ποτέ µόνα τους σε 
συνάντηση µε άγνωστο που γνώρισαν µέσα από το διαδίκτυο (δεν είναι όµως λίγα 
τα 3 παιδιά  στα 10 που συνοµιλούν µε αγνώστους).  
-Επίσης, 1 στα 2 παιδιά δηλώνει ότι δίνει πολλές προσωπικές πληροφορίες γύρω 
από τον εαυτό του και τη ζωή του µέσα από τους ιδιαίτερα δηµοφιλείς ιστοχώρους 
κοινωνικής δικτύωσης, τα λεγόµενα social networking sites, όπως το MySpace ή το 
Bebo. 
-Ένα στα 4 παιδιά δεν θα δίσταζε να δώσει  τα στοιχεία  του τραπεζικού του 
λογαριασµού µέσα από το διαδίκτυο.  
-Στα 100 παιδιά  µόνο 45  θα  συµπλήρωναν µόνο τα απολύτως βασικά στοιχεία τους 
σε φόρµες ιστοχώρων όπου ερωτώνται  επίσης για τη διεύθυνσή τους, το τηλέφωνό 
τους και για άλλες προσωπικές τους πληροφορίες.  
-Εάν λάµβαναν από κάποιο διαδικτυακό τους φίλο φωτογραφία µε πορνογραφικό 
περιεχόµενο, µόνο 1 στα 2 παιδιά θα το έλεγε στους γονείς του ή στον δάσκαλό του. 
 
Τι να κάνουµε 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.saferinternet.gr  υπάρχουν  πολύ χρήσιµες 
πληροφορίες  για το χειρισµό του ∆ιαδικτύου, για φίλτρα και άλλα µέσα προστασίας 
από βλαβερές επιδράσεις. 
 
Από  την παραπάνω διεύθυνση   παραθέτουµε  επιλεκτικά  κάποιες  συστάσεις 
ασφαλείας για τη χρήση του ∆ιαδικτύου 

 
 

 Σας παραθέτουµε εδώ µερικές συµβουλές ασφάλειας που µπορείτε να τυπώσετε και να 
τοποθετήσετε κοντά στον υπολογιστή σας: 



 125 

• Πραγµατικά, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να συναντάς άτοµα που γνώρισες στο 
∆ιαδίκτυο, εκτός και αν σε συνοδεύουν οι γονείς σου.Μην ξεχνάς: οι άνθρωποι στο 
∆ιαδίκτυο µπορεί να λένε ψέµατα. ∆εν µπορείς να τους δεις! 

• Μην τους δίνεις λοιπόν τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σου, ούτε το όνοµα του 
σχολείου σου ή τη φωτογραφία σου. Μπορεί να θέλουν το κακό σου!  

• Εάν συναντήσεις κάτι πραγµατικά άσχηµο στο ∆ιαδίκτυο ή κάποιος χρήστης σε 
παρενοχλήσει, δεν φταις εσύ. Ενηµέρωσε τους γονείς σου!  

• Έχε τα µάτια σου ανοιχτά για ιούς! Κρύβονται σε e-mails, αρχεία που κατεβάζεις 
από το Ίντερνετ, ακόµη και σε δισκέτες!  

• ∆εν είναι φρόνιµο να στείλεις σε κανένα τον αριθµό της πιστωτικής σου κάρτας ή τον 
αριθµό του τραπεζικού σου λογαριασµού (πριν να ελέγξεις πρώτα µε το γονέα σου ή 
τον κηδεµόνα σου περί τίνος πρόκειται). Κάποιος θα µπορούσε να τα 
χρησιµοποιήσει για να σε κλέψει.  

• ∆εν πρέπει να δίνεις σε κανένα τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασµού που έχεις 
στο ∆ιαδίκτυο (διότι θα µπορούσε να προφασιστεί ότι είσαι εσύ ή να διαβάσει τα 
ηλεκτρονικά µηνύµατά σου).  

• Να θυµάσαι ότι εάν κάποιος σου προσφέρει κάτι που σου φαίνεται υπερβολικό για 
να είναι αλήθεια, ίσως να πρόκειται για κάποιο τέχνασµα!  

• Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεις τους κόµβους που είναι για τους "άνω των 18 
ετών". (Οι προειδοποιήσεις υπάρχουν για να σε προστατέψουν. Οι κόµβοι για τους 
ενήλικους µπορεί ορισµένες φορές να κοστίσουν πολύ ακριβά στον τηλεφωνικό σου 
λογαριασµό).   

•   Μην κάνεις κλικ σε συνδέσµους του ∆ιαδικτύου που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά 
µηνύµατα και µην ανοίγεις αρχεία συνηµµένα σε ηλεκτρονικά µηνύµατα που 
προέρχονται από άτοµα που δεν γνωρίζεις ήδη και δεν εµπιστεύεσαι.  

• Το ίδιο ισχύει και για την τηλεφόρτωση αρχείων από κόµβους του ∆ιαδικτύου. (Μην 
τα ανοίγεις εκτός και εάν προέρχονται από άτοµα που γνωρίζεις και εµπιστεύεσαι. 
Πιθανόν να µεταδοθεί ιός στον υπολογιστή σου ή σε κάποιο άλλο αρχείο που θα 
µπορούσε να βλάψει τον υπολογιστή σου ή να τον καταστρέψει). 
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   Παιδί και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
                               Η διαχείριση  της πληροφορίας 

      
 
Τηλεόραση 
 

  Από τα πρώτα χρόνια που ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα, προσπαθούµε  
να βρούµε  τρόπους  εύληπτους για να πείσουµε τους γονείς για τους κινδύνους  που 
έχει  η αλόγιστη  χρήση της: 

Οι  πληροφορίες  που δέχονται τα παιδιά από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της   προσωπικότητας  και του τρόπου   
ζωής. Ως ΜΜΕ  σκεφτόµαστε συνήθως την τηλεόραση. Είναι ίσως, το  µέσο µε τη 
µεγαλύτερη επιρροή  στα παιδιά αλλά επίσης  σηµαντικά είναι  το ραδιόφωνο, το 
Internet, όλα τα έντυπα, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, τα φυλλάδια, οι γιγαντοαφίσες, 
τα γκράφιτι.  

Οι  πληροφορίες  από τα ΜΜΕ µπορεί να είναι  σπουδαίες, να  προσφέρουν 
στα παιδιά γνώσεις, εικόνες και εµπειρίες που εµπλουτίζουν τον κόσµο τους. 
Παράλληλα, όµως,  προσφέρονται  πληροφορίες δυνητικά επικίνδυνες: ακατάλληλες 
για την ηλικία τους,  αντίθετες µε τις  απόψεις των γονιών και των δασκάλων τους, 
παραπλανητικές για  τα παιδιά που  δεν έχουν ακόµη την ωριµότητα να κρίνουν ούτε 
έχουν  διαµορφώσει ακόµη σύστηµα αξιών για να τις  εντάξουν.  

Οι έρευνες  δείχνουν ότι  τα παιδιά  επηρεαζόµενα από τα ΜΜΕ µπορεί να  
διαµορφώσουν συµπεριφορές  εντελώς αντίθετες µε αυτές που επιδιώκουν οι γονείς,  
οι δάσκαλοί και οι γιατροί τους.  

Κανένας δεν επιθυµεί να αποκλείσει το παιδί από την πληροφόρηση. 
Εξάλλου η πρόσβαση στην ενηµέρωση  έχει αναγνωριστεί από τη Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού. Επιθυµούµε  να εξασφαλίσουµε µόνο τη θετική επίδραση 
των ΜΜΕ. 

Ευθύνες από τα τηλεοπτικά κανάλια ή από τους διαφηµιστές  δεν µπορούν 
να ζητηθούν. Ο νόµος τούς επιτρέπει  την "ενηµέρωση" των παιδιών. Παιδιατρική 
Εταιρεία, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Παιδιατρικές Κλινικές του Πανεπιστηµίου, 
Επιτροπές του Υπουργείου Υγείας,  έχουν επανειληµµένα ενώσει τις δυνάµεις τους  
για να  πείσουν  την Πολιτεία ότι "ενηµερώνεται"  µόνο όποιος  έχει δυνατότητες  να 
επιλέξει αφού κρίνει. Τα παιδιά δεν διαθέτουν  ακόµη την  ικανότητα να κρίνουν µια 
πληροφορία. Γιατί να αµφισβητήσουν  ότι π.χ. πρέπει να τρώνε καθηµερινά  ζαµπόν 
µάρκας τάδε που είναι το καλύτερο; Για να το λέει αυτή η όµορφη κυρία στην 
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τηλεόραση έτσι θα είναι! Οι ενήλικοι µπορούν  να  αξιολογήσουν  την ποιότητα, το 
κόστος, τις συνθήκες συντήρησης, ή το γεγονός ότι το ποσοστό του κρέατος που  
πρέπει να πάρουν   έχει  πιθανόν καλυφθεί σε άλλα γεύµατα  και δεν είναι σκόπιµο να 
κάνουν  υπέρβαση της δόσης. Μπορούν να διακρίνουν  τι από όσα λέει ο 
διαφηµιζόµενος ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και τι όχι. Τι κρίσεις   µπορεί να 
κάνει ένα νήπιο;  
Τελικά,  παρά τις προσπάθειες, δεν κατορθώσαµε να πείσουµε! Η  απαγόρευση των 
διαφηµίσεων που απευθύνονται σε παιδιά θεωρείται "λογοκρισία"  και η διαφήµιση 
"ενηµέρωση" που µάλιστα  προστατεύεται  από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. (Ναι, καλά το καταλάβατε, η διαφήµιση προστατεύεται, όχι τα παιδιά!)  

 
Το "ηθικό δίδαγµα" της ιστορίας  είναι ότι µένει σ΄ εµάς να 

προστατεύουµε τα παιδιά. Όπως δεν αφήνουµε το παιδί µόνο του πουθενά, έτσι 
δεν πρέπει,  ούτε στιγµή, να αφήνουµε  και την τηλεόραση µόνη της!  Η 
πρακτική οδηγία είναι "όταν  δεν    παρακολουθείτε συνειδητά την οθόνη της 
τηλεόρασης, κλείστε την !"  

Ο χαρακτηρισµός κάποιων  εκποµπών  µε τον όρο «επιθυµητή η 
γονεϊκή συναίνεση» είναι παραπλανητικός: όλες  οι εκποµπές πρέπει να  
ελέγχονται από τους γονείς. 
 
Ραδιόφωνο     
 
Πολλοί γονείς ενώ  ανησυχούν για την επαφή του παιδιού µε την τηλεόραση  και 
εκποµπές «ακατάλληλες» για ανηλίκους, θεωρούν το ραδιόφωνο ακίνδυνο. Το 
ραδιόφωνο είναι ένας τρίτος άνθρωπος  στην  οικογένεια! ΄Εχει µια επιπλέον  
ιδιαιτερότητα. Βρίσκεται όχι µόνο στο σπίτι αλλά και στο αυτοκίνητο! Αν, λοιπόν, 
ταξιδεύετε   µε ανοιχτό ραδιόφωνο, παρακολουθείτε το, και σχολιάζετε ό,τι ακούτε.  Αν 
ξεχνιέστε και  δεν σχολιάζετε, δεν συζητάτε συνεχώς µε το παιδί, κινδυνεύετε  όχι 
απλώς να απαιτεί επίµονα το παιδί σας την αγορά κάποιων προϊόντων αλλά  να 
βρεθεί παραπλανηµένο για  βασικές αρχές συµπεριφοράς. Σκεφτείτε ότι  ίσως τελικά 
θα βρεθείτε  έντροµοι  µπροστά σ΄ ένα  παιδί "ξένο" που  πιστεύει ότι  πρέπει  να  
πίνει  πολλά αεριούχα, ζαχαρούχα ποτά, να  τρώει διπλονόστιµα  άχρηστα  
πατατογαριδάκια  κι όχι ψωµί, πιστεύει  ότι  το άγχος καταπολεµάται µε  χαπάκια, ότι  
η απόδοση αυξάνεται µε σιρόπια, ότι δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς  ρούχα τελευταίας 
εισαγωγής, ότι  δεν υπάρχει  επαγγελµατική επιτυχία  µιας γυναίκας χωρίς  γαλλικά 
αρώµατα, δεν  υπάρχει  οικογενειακή γαλήνη χωρίς  ιδιωτική πισίνα, και ότι όλα αυτά  
µπορούν να αποκτηθούν   χωρίς καµιά  προσπάθεια µε την απλή επίδειξη   µιας 
πιστωτικής κάρτας!    
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Τότε θα κουραστείτε πάρα πολύ  για να πείσετε το παιδί σας πως κακώς τα νοµίζει 
αυτά, πως πρόκειται για παραπληροφόρηση και πως « εµείς , στην οικογένειά µας, 
άλλες αρχές και άλλες  ιδέες έχουµε…..»   

 
Να διδάξουµε στα παιδιά την τέχνη  να επεξεργάζονται τις πληροφορίες 
 
Πώς;  Η συζήτηση είναι ο καλύτερος  τρόπος για  να διδάξουµε στο παιδί πώς  
να περνά  κάθε   πληροφορία  από την κρίση του  πριν την εντάξει στη µνήµη 
του και στο σύστηµα αξιών που διαµορφώνει από την οικογένεια και από το 
σχολείο 

 

• Προστατευτικό  φίλτρο που να αφήνει  επιλεκτικά να περάσουν µόνο οι 
χρήσιµες, οι καλές πληροφορίες και να εξουδετερώνει παραπλανητικές και  
επικίνδυνες πληροφορίες, δεν υπάρχει. Η διεθνής πείρα έχει καταλήξει ότι η 
µόνη αποτελεσµατική µέθοδος είναι να διδάξουµε στα παιδιά  την τέχνη να 
επεξεργάζονται  τις πληροφορίες. Γι αυτό θα πρέπει: 

• Να µην ξεχνάµε ότι οι κίνδυνοι από πληροφορίες που δεν µας ταιριάζουν, δεν 
περιορίζονται στο  ίντερνετ και στην τηλεόραση αλλά  προέρχονται και από 
το ραδιόφωνο, έγκριτα έντυπα, γιγαντοαφίσες, γκράφιτι.  

• Να µην ξεχνάµε ότι τα επικίνδυνα θέµατα δεν είναι µόνο η πορνογραφία και  
η  βία αλλά  είναι κυρίως θέµατα καθηµερινής ζωής, συµπεριφοράς, ήθους. 
Αυτό είναι κάτι που δεν συνειδητοποιούν οι περισσότεροι γονείς.  

• Να µην ξεχνάµε ότι το σηµερινό παιδί ζει σ΄ένα κόσµο όπου άξιοι στην 
επικοινωνία  ειδικοί προσπαθούν να το πείσουν να καπνίζει, να καταναλώνει  
γλυκά, να πίνει αλκοολούχα ποτά, να αγοράζει αδιακρίτως  αντικείµενα που 
δεν χρειάζεται, που  οι γονείς του δεν θα ήθελαν να του αγοράσουν και που, 
το χειρότερο αν δεν τα αποκτήσει αισθάνεται στερηµένο, µειωµένο κοινωνικά 
και αδικηµένο. 

• Να µην ξεχνάµε ότι παραπλανητική εικόνα µπορεί να  δίνουν και τα δελτία 
ειδήσεων που  παρουσιάζουν  ληστείες, φόνους και  οικογενειακή  βία, 
σεισµούς, πληµµύρες, αεροπορικά ατυχήµατα, λιµούς, επιδηµίες, γεγονότα 
που  το ανώριµο παιδί προσλαµβάνει σαν να  αφορούν  το άµεσο 
περιβάλλον  του. Η παρακολούθηση εικόνων  βίας  φαίνεται ότι επιδρά σε 
άλλα παιδιά τροµοκρατικά, καταθλιπτικά, ενώ  σε άλλα  ενθαρρύνει την 
επιθετικότητα.  

• Να µην ανοίγουµε την τηλεόραση  παρά µόνο  όταν θέλουµε  να 
παρακολουθήσουµε  κάτι συγκεκριµένο. Αν είναι ανοιχτή  ενώ ασχολούµαστε 
µε κάτι άλλο, οι  πληροφορίες εγγράφονται   στη µνήµη   παρακάµπτοντας 
την κρίση µας. 
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• Να επιλέγουµε και να ελέγχοµε  πάντα τι βλέπει το παιδί στην τηλεόραση  µε 
την ίδια υπευθυνότητα που  ελέγχουµε  τα βιβλία που διαβάζει,  τις παρέες 
που κάνει.  

• Να συνειδητοποιούµε ότι για το µικρό παιδί  κάθε πληροφορία χρειάζεται 
επεξεργασία µαζί  µε τον γονιό.  

• Να σχολιάζουµε  µε κάθε ευκαιρία, όλες τις πληροφορίες που προέρχονται 
από τα ΜΜΕ ( τις ειδήσεις, τις διαφηµίσεις, τις γιγαντοαφίσες, τα τραγούδια 
που ακούγονται από το ραδιόφωνο, τα πάντα και ακατάπαυστα ). 

                                                                                    
    
 
 

 
      Το  σηµείωµα αυτό   γράφηκε από την Ελένη Βαλάσση-Αδάµ,             
      Υφηγήτρια Παιδιατρικής, µε βάση την διεθνή βιβλιογραφία και  
      την µακρόχρονη πείρα της από τη συνεργασία µε γονείς.    

 

 

            ΕΘΝΙΚΟ        ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ   
                                                             ΒΟΥΛΗΣ 38,105 57 ΑΘΗΝΑ ,  ΤΗΛ  210 32 32 418 
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∆ηµοσίευση στην  ΕΛΛΗΝΙ∆Α,1934, σελ 195-203 
(Αντιγραφή σε µονοτονικό µε διατήρηση της ορθογραφίας του πρωτότυπου) 
 

 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 
Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΥΠΗΡΕΤΡΙΩΝ 

ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 
____________________ 

 
ΥΠΟ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ –ΤΕΩΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
___________________ 

                                  Εµείς οι εργάτες είµαστε που µε τον ιδρώτα µας 
                                  ποτίζουµε τη γη για να γεννά 
                                  καρπούς, λουλούδια, τ΄αγαθά του κόσµου  ολόγυρά  µας 
                                  φτωχή αλουλούδιαστη , άκαρπη,  µονάχα η αργατιά, 

 
                  ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (∆ΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ) 
 

 
  
 
Ένας που θάθελε να µελετήση τα 
κοινωνικά ζητήµατα δεν θάβρισκε 
καλύτερο µέσο από την παρακολούθηση 
της κινήσεως στην Αστυνοµία. Η 
δυσµενής όψις της ζωής, η κοινωνική 
αθλιότης µιας µεγαλουπόλεως, µ΄όλη της 
την ωµότητα, οι άνθρωποι  µε τα πάθη 
τους και τους καϋµούς των, τις κακίες 
των και τους πόνους των, παρελαύνουν  
κάθε ηµέρα από τ’ αστυνοµικά τµήµατα. 
Τι θ’ άξιζε το υλικό αυτό να 
περισυλλέγεται  και να ταξινοµήται     
συστηµατικά    σε    ειδικές   στατιστικές! 
Θ' αποτελούσε ανεκτίµητο θησαυρό για 
κείνους  που θάθελαν ν΄ ασχοληθούν  µε    

την βαθύτερη  έρευνα όλων των 
σύγχρονων  κοινωνικών προβλη-µάτων. 
Έτσι θα µπορούσε  κανείς να ιδή την 
πραγµατική όψι κάθε κοινωνικού 
φαινοµένου , ν’ αναζητήση  συστηµατικά 
τα αίτια, πού οφείλεται, και να µελετήση 
προσεκτικά τα κατάλληλα µέσα προς 
αντιµετώπισή του. 
    Ένα από τα κοινωνικά ζητήµατα, όχι 
το πειό ασήµαντο, που µε απησχόλησε 
κατά την υπηρεσία µου στην ασφάλεια 
της πρωτευούσης  ήταν και το ζήτηµα 
της εγκληµατικότητος των υπηρετριών 
και της εκµεταλλεύσεώς των. 
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    Εννοείται όχι των υπηρετριών που 
υπηρετούν σε σπίτια πολύ πλουσίων, 
όπου δεν υποβάλλονται σε κοπιώδεις 
εργασίες, γιατί  υπάρχει επάρκεια 
προσωπικού και οι δουλιές  
κατανέµονται µεταξύ των, αµείβονται δε 
επί πλέον καλά και διαιτώνται υπό 
καλούς όρους, αλλά των υπηρετριών, 
που προσλαµβάνονται από µικρές σε 
οικογένειες µεσαίας  ιδία  τάξεως 
(υπαλλήλων δηµοσίων και ιδιωτικών, 
αξιωµατικών, µικροεπαγγελµατιών, 
εµπόρων και επιστηµόνων µε µέτρια 
πελατεία κλπ) σε οικογένειες δηλαδή, 
πού  δέν   υποφέρουν µεν οικονοµικώς, 
δεν έχουν όµως µεγάλη οικονοµική 
άνεσι, πού δεν  µπορούν να κάµουν 
χωρίς υπηρέτρια, δεν διαθέτουν όµως 
αρκετό µισθό γιά µιά µεγάλη, κοντά στις 
οποίες η υπηρέτρια  θα κάνει όλες τις 
δουλιές. 
    Βέβαια σ’ όλα τα επαγγέλµατα είναι 
ενδεχόµενον να γίνεται  εκµετάλλευσις 
των εργαζοµένων, είτε µε την παροχή 
χαµηλών ηµεροµισθίων, (όπως 
συµβαίνει στις εποχές οικονοµικής 
κρίσεως, οπότε η προσφορά της 
εργασίας είνε µεγαλύτερη  από τη 
ζήτησι), είτε µε την έλλειψι κάθε 
φροντίδας για την υπό υγιεινούς όρους 
διεξαγωγή της εργασίας, είτε µε 
παραβίασι των κανονισµών που 
καθορίζουν  τις ώρες εργασίας. 
    Για τα περισσότερα όµως των 
επαγγελµάτων η Πολιτεία δια σειράς 
νοµοθετικών µέτρων  έλαβε κάποια 
πρόνοια  µε το σκοπό να περιορίση, αν 
δεν µπορέση να καταπαύση, την 
εκµετάλλευσι. Μολονότι δε για την 
εφαρµογή των νόµων αυτών δεν 

κατεβλήθη πάντοτε η επίβλεψις 
πούπρεπε, εν τούτοις δεν µπορεί παρά 
να οµολογήσει  κανείς, ότι η πρόοδος 
πού επετελέσθη στο κεφάλαιο αυτό την 
τελευταία  εικοσαετία µπορεί να 
ονοµασθή  περισσότερο από αλµατική 
εν συγκρίσει µε την κατάστασι που 
επεκράτει  προτήτερα, οπότε δέν είχε   
εκδηλωθή κάν η κρατική µέριµνα  υπέρ 
τών εργαζοµένων τάξεων. Αν µάλιστα η 
Αστυνοµία και η Χωροφυλακή 
εξεδήλωναν συστηµατικώτερη προσπά-
θεια για την εφαρµογή της  εργατικής 
νοµοθεσίας, κάθε µιά στή  δικαιοδοσία 
της, πιστεύω ακραδάντως, πως τα 
αποτελέσµατα θα  ήσαν ακόµη 
εµφανέστερα. Στάς Πάτρας τω 1932 εις 
κριτικήν µου επί της αποδόσεως ενός 
εκάστου των εκεί αστυνοµικών 
τµηµάτων, έγραφα µεταξύ άλλων   και τα 
εξής  ως προς το ζήτηµα αυτό: «Η 
Αστυνοµία επιµένουσα- λελογισµένως 
πάντοτε- εις την αυστηροτέραν 
εφαρµογήν  των εργατικών νόµων, 
προσφέρει υψίστην υπηρεσίαν εις το 
κοινωνικόν σύνολον διότι συµβάλλουσα 
ούτω  εις την καλλιτέρευσιν των όρων  
εργασίας των εργαζοµένων τάξεων, 
συντελλεί εις το ν’ αµβλύνεται ο ταξικός 
ανταγωνισµός». Την αντίθεσι αυτή 
µεταξύ  κεφαλαίου και εργασίας, η οποία 
οδηγεί σε ακρότητας  εργάτας και 
εργοδότας υποθάλπουν αναµφισβήτητα 
εκτός των άλλων και  οι δυσµενείς όροι 
εργασίας.  
   Εκεί  όµως που δεν έχει εκδηλωθή 
καµµιά  µέριµνα υπό της πολιτείας είναι 
το ζήτηµα της εργασίας των υπηρετριών. 
Μία πολυπληθής τάξις κοριτσιών δεν 
εγνώρισε ακόµη ούτε σκιώδη Κρατικήν   
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ή Κοινωνικήν πρόνοιαν. Χιλιάδες 
κορίτσια από τα άγονα, ως επί το 
πλείστον, νησιά µας, κι από τις ορεινές 
και πλέον άγονες επαρχίες της χώρας, 
στέλλονται στην πρωτεύουσα ή στις 
µεγάλες πόλεις, (στις πρωτεύουσες των 
νοµών) «για να µπούνε σε σπίτι» 
υπηρέτριες. 
    Εφ’ όσον δε αι µεν γεννήσεις στον 
αγροτικό πληθυσµό αυξάνουν, τα   
εισοδήµατα δε εκ της µικράς περιουσίας  
είναι ανεπαρκή  για την συντήρησι όλων 
των µελών της οικογενείας, πολύ δε 
περισσότερο για την εξοικονόµησι της 
προίκας των κοριτσιών,  κατ΄ ανάγκην  
δεν θα λείψουν αι περιπτώσεις των 
κοριτσιών που  στέλλονται    στις πόλεις 
να µπούνε σε σπίτι, για να 
ανακουφίσουν τη λοιπή οικογένεια από 
τα έξοδα της διατροφής των κ.λ.π.,  και 
να κάµουν και την προίκα τους. 
    Αυτή η προίκα! Καταντά εφιάλτης 
όλων των φτωχών γονιών και το 
µοναδικό όνειρο  όλων των φτωχών 
κοριτσιών. Και τις µεγαλύτερες 
στερήσεις και τις πειό σκληρές θυσίες 
θα ήσαν διατεθειµένα να υποστούν για 
την απόκτησί  της όλα  αυτά τα φτωχά  
πλάσµατα, που  ξεκινούν     µ΄ ένα 
µπογαλάκι από το χωριό για νάρθουν  
στον πατριώτη τους  στην πρωτεύουσα, 
να µπούν υπηρέτριες. Από τη στιγµή 
όµως που θα φθάσουν, αρχίζει το δράµα 
για κάθε  ένα από τα µικρά  αυτά 
δουλάκια.  
    Αυτό ξυπνάει πρώτο απ΄ όλους,  κι’  
όσο να ξυπνήσουν οι άλλοι, πρέπει 
νάχει σκουπίσει και σφουγγαρίσει  
σκάλες, πεζοδρόµιο, αυλή, κουζίνα. 
Πόσες  φορές τα πρωϊνά στα χαράµατα 

το χειµώνα δεν συναντούσα µικρές 
τέτοιες παιδούλες µεταξύ 10-14 ετών ν’ 
αγωνίζονται ξυπόλυτες σχεδόν µέσα στο 
τσουχτερό κρύο να σηκώνουν µια 
σκούπα, ίση µε το ανάστηµά τους, για 
να πλύνουν το πεζοδρόµιο γρήγορα 
γρήγορα. Γιατί πρέπει να έχουν 
τελειώσει πριν ξυπνήση  η κυρία τους 
και τα παιδιά, γιατί τότε πρέπει ν’ 
ασχοληθή να ντύση τα παιδιά, να πλύνη 
τα πρωϊνά  σερβίτσια, να ξανακαθαρίση 
την κουζίνα, να σκουπίση και να 
σφουγγαρίση το υπόλοιπο σπίτι, για να 
καθήση έπειτα από τρίωρη τουλάχιστο 
αδιάκοπη και βιαστική εργασία κάπου 
στην κουζίνα να φάη λίγο τσάϊ σκέτο        
µ’ ένα κοµµάτι µαύρο ψωµί, αποφάγι της 
προηγουµένης, και να συνεχίση κατόπιν 
αδιάκοπα την εργασία της. Το µόνο 
ανθρώπινο πλάσµα   που δεν ξέρει τι θα  
ειπή  µεσηµεριάτικη  ανάπαυσι, ούτε 
τους θερινούς µήνες, είναι το µικρό 
δουλάκι. Πρέπει να περιµένη να φάνε 
όλοι για να καθήση να φάη κι’ αυτή και 
κατόπιν να στρωθή πάλι στη δουλειά. 
Έχει να πλύνη τα πιάτα κι’ όλα τα’ άλλα 
σκεύη της κουζίνας. Το ίδιο θα συµβή 
και το βράδυ. Μόλις µετά δυό ώρες 
σχεδόν αφού πάνε όλοι του σπιτιού για 
ύπνο, θα µπορέση κι’ αυτό το κακόµοιρο 
να ξαπλώση κατασκοτωµένο από την 
κούρασι, µισοπεθαµένο από την έλλειψι  
ύπνου  στο φτωχικό κρεββατάκι του, που 
είναι συνήθως στηµένο στο πειό 
χειρότερο δωµάτιο του σπιτιού, που 
χρησιµεύει συγχρόνως και γι’ αποθήκη ή 
σ’ ένα πατάρι πάνω από την κουζίνα ή 
το αποχωρητήριο, που µοιάζει για κουτί 
µάλλον παρά για δωµάτιο, και στο 
οποίον ανεβαίνει µε κινητή σκάλα.  
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    Και να ήταν µόνο ο κόπος, το πράγµα 
θα ήταν ίσως υποφερτό. Είναι και το 
ξύλο που τρώνε απ’ όλους στο σπίτι, οι 
τσιµπιές κι’ οι σοβαρότερες 
κακοποιήσεις, που υφίστανται από την 
κυρία, όταν την πιάνει…. η νευρική 
κρίσις, ή κι’ από τα’ άλλα µέλη της 
οικογενείας. Άλλοτε σ’ ένα  άρθρο µου 
στο  «Ελεύθερο Βήµα» ανέφερα µια-δυό 
περιπτώσεις  για µια σύζυγο δηµοσίου 
υπαλλήλου στη Ζάκυνθο, που επλήγως 
τροµερά την υπηρέτριά της (12 χρόνων), 
σε σηµείο ώστε  χρειάστηκε να 
νοσηλευθή τρεις µήνες στο νοσοκοµείο 
για να γίνη καλά, επειδή της έφαγε ένα 
κουραµπιέ! (καταδικάστηκε σε φυλάκισι 
έξ µηνών) και για µια άλλη σύζυγο 
ανωτέρου εδώ τραπεζητικού υπαλλήλου, 
που είχε χτυπήσει  µε το σιδερένιο 
γουδοχέρι την υπηρέτριά της,(ένα 
κοριτσάκι 13 ετών), στο κεφάλι  και της 
προξένησε κάταγµα  του κρανίου. Αυτή 
δεν παρεπέµφθη σε δίκη γιατί ο πατέρας 
του κοριτσιού, ένας ψαρράς  από την 
Αίγινα, επήρε 5.000 δραχµές κι’ απέσυρε 
την µήνυσι που είχαµε υποβάλλει από το 
τµήµα ασφαλείας. 
    Αργότερα επλούτισα τη συλλογή µου 
και µε πολλές άλλες παρόµοιες 
περιπτώσεις. ∆ιαλέγω δυό και τις 
παραθέτω, όπως είναι καταχωρηµένες 
στα βιβλία της αστυνοµίας.  
   Α) « Η  κατηγορουµένη Α….σύζυγος 
Γ.Σ. , ιατρού, ετών 33, κάτοικος ενταύθα 
οδ. Κ…αρ 91 έχουσα  ως υπηρέτριαν 
από 9ετίας την Σουσάναν αγνώστου 
επωνύµου, ηλικίας ετών 13 περίπου, 
εκακοποίει ταύτην τακτικά και 
συγκεκριµένως την 18-2-32 επέχυσεν 
επ’ αυτής ζεστόν ύδωρ και 

προυξένησεν εις  ταύτην έγκαυµα εις 
το πρόσωπον. Την νύκτα δε της 19-2-
32 την απέπεµψε εκ της οικίας της µε 
τας λέξεις «να πάη όπου θέλει». 
    ∆ηλαδή ένα κοριτσάκι ορφανό 
προφανώς, αφού είναι αγνώστου 
επωνύµου, κατά την αστυνοµία 
προσλαµβάνεται πριν καλά- καλά  
συµπληρώση τα 4 χρόνια του ως 
υπηρέτρια!! στο σπίτι ενός επιστήµονος, 
βασανίζεται κυριολεκτικά επί 9 
ολόκληρα χρόνια από την κυρία της, 
ζεµατίζεται µε βραστό νερό και µια 
Φλεβαριάτικη νύχτα µε τα φοβερά 
εγκαύµατα στο πρόσωπο, γυµνή σχεδόν 
και ξυπόλυτη, πετιέται κακήν κακώς στο 
δρόµο και περισυλλέγεται σε 
αξιοθρήνητη κατάσταση από τις πληγές 
κι’  από το τσουχτερό κρύο από το 
σκοπό αστυφύλακα!   
  Β) «Η κ. Β….συνελήφθη και 
παρεπέµφθη εις την Εισαγγελίαν 
Πληµµελειοδικών επί τραύµασι κλπ, 
διότι την 4-9-33 έκοψε το αυτί της 
υπηρετρίας της κατ’ άλλους δια 
µαχαίρας, κατ’ άλλους δια των 
οδόντων».  
    Και µόνον οι δύο περιπτώσεις αυτές 
προκαλούν τη φρίκη. Περιορίζοµαι δε 
µόνο σ’ αυτές, γιατί αυτές έχουν καθαυτό 
εγκληµατικό χαρακτήρα. ∆εν θέλω να 
επεκταθώ περισσότερο και να 
µνηµονεύσω πλήθος περιπτώσεων, που 
κακόµοιρα κοριτσάκια ήλθαν στην 
αστυνοµία µε το σώµα κατάµαυρο από 
τις τσιµπιές ή µε το πρόσωπο 
καταξεσχισµένο από τις νυχιές, ή µε το 
κεφάλι καταµωλωπισµένο από τα 
χτυπήµατα. Αυτά ήσαν πράγµατα που τα 
είχαµεν συνειθίσει , γιατί τα βλέπαµε 
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κάθε  ηµέρα σχεδόν. Τι θα πή λίγη 
γλυκιά τρυφερότης, ένα ελαφρό χάϊδι, 
ένα χαµόγελο µε λίγα γλυκόλογα, που 
είναι απαραίτητα σαν την τροφή για την 
ανάπτυξι του παιδιού, είναι άγνωστα 
στα δυστυχισµένα αυτά παιδιά. Τι θα 
ειπή περίπατος, λίγη δροσιά, λίγο 
ξέσκασµα το καλοκαίρι, ή τί θα ειπή λίγο 
τρέξιµο µε ξεφωνητά χαράς και λίγο 
παιχνίδι, που αποτελεί αναγάλλιασµα 
ψυχικό για την ξενοιασιά του στην 
παιδική ψυχή, και που είναι οργανική 
ανάγκη γι’ αυτό, οσάκις δεν είναι 
πράγµα άγνωστο για τα φτωχά αυτά 
πλάσµατα, καταντά αληθινό δράµα. 
Ποιός από µάς  δεν είδε τα 
απογευµατινά το καλοκαίρι ή το χειµώνα 
στις λιακάδες στα Φάληρα, στο 
Ζάππειο, στον κήπο κλπ. µικρούλες µε 
την άσπρη τους ποδίτσα µπροστά τους 
και µια µικρή σκουφίτσα στο κεφάλι να 
σηκώνουν έναν ευτραφέστατο   µπέµπη 
στα χέρια, εν  ώ   πίσω ακολουθεί το 
ευτυχές ζεύγος των γεννητόρων, µε την 
κυρία λυγερή, κουνιστή και κατακόκκινη, 
όχι από την ντροπή για  το 
κοψοµέσιασµα του φτωχού κοριτσιού, 
που επί ώρες βαστάει ένα µπέµπη πειό 
βαρύτερο απ’ αυτό, αλλά από το 
κοκκινάδι, το µόνο σηµάδι του 
πολιτισµού που φέρει απάνου της; Ο 
σεβαστός µου ακαδηµαϊκός Παύλος 
Νιρβάνας εµαστίγωσε σ’ ένα πρόσφατο 
χρονογράφηµά του στην «Εστία» ένα 
παρόµοιο περιστατικό. Τέτοιο ξέσκασµα, 
τέτοιος περίπατος καλύτερα να λείπη 
από τα φτωχά πλάσµατα. Κάλλιο να µή  
βλέπουν ποτέ τη χαρά του υπαίθρου 
παρά να γυρίζουν σακατεµένα από την 
ορθοστασία και την κούρασι.  

    Κι’  αυτά τραβάει το κακόµοιρο  το 
δουλάκι  όσο είναι µικρό. Άµα 
µεγαλώση; Τότε πρέπει  να αµύνεται  
κατά των άλλου είδους επιθέσεων εκ 
µέρους όλων των αρρένων µελών της 
οικογενείας, των παιδιών, των ανεψιών, 
πολλές φορές δε και αυτών των 
αφεντικών του. 
    Και τι κερδίζουν εις αντάλλαγµα 
απέναντι των όσων τραβάνε; 5-10 
δραχµές την ηµέρα. Μα συνήθως µετά 8-
10 χρόνια τέτοιας σκληρής εργασίας 
βρίσκονται χωρίς πεντάρα οικονοµίες. 
Τις περισσότερες φορές, τις προεξοφλεί 
η µάννα ή ο αδελφός. Κι’ όταν δεν τις 
προεξοφλούν απ’ ευθείας αυτοί, τις δίδει 
πρόθυµα η ίδια, για να τους βοηθήση. 
Εννοείται, ότι όταν δεν τις δίνει µε το 
καλό, τής  τις  παίρνουν  εκείνοι µε τη 
φοβέρα και µε το ξύλο. Ιδού τι διαβάζω 
στα βιβλία ενός αστυνοµικού τµήµατος.  
 
«Την  µεσηµβρίαν της 17-3-33 
συνελήφθη και παρπέµφθη εις το 
αυτόφωρον Πλειµµελειοδικείον η 
Κυριακούλα σύζυγος Κ.Χ…. διότι έξωθι 
της Εισαγγελίας Πληµµελειο-δικών 
επετέθη κατά της θυγατρός της 
Καλλιόπης, την οποίαν εκτύπησε δια των 
χειρών και ποδών της εις διάφορα µέρη 
του σώµατός της. Ως εξηκρίβωσεν ο 
αντεισαγγελεύς κ. Γκούφας, η Καλλιόπη 
υπέστη την επίθεσιν της µητρός της διότι 
δεν συγκατένευεν να τη δόση το ποσόν, 
όπερ είχε καταθέσει από τους µισθούς 
της εις το Ταµιευτήριον και το οποίον 
αύτη εφύλασσε δια την παρασκευήν της 
προικός της. Σηµειωτέον, ότι προ 
ηµερών  αύτη  πιεζοµένη είχε δόσει εις 
τους γονείς της  5.000 δραχµάς, καίτοι  
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δεν είχον ανάγκην. Επειδή όµως ήδη 
ηρνείτο να δώσει και τα υπόλοιπα, εις 
την άρνησίν της δε ταύτην ενισχύετο  και 
υπό του κ.∆…… παρ’ ώ υπηρέτει, η 
µήτηρ της δεν εδίστασε να καταφύγη εις 
την Εισαγγελίαν, αξιούσα όπως την 
συντρέξουν, να παραλάβη την κόρην της 
εκ της ανωτέρω οικογενείας, διότι δήθεν 
εκεί εκινδύνευε να εξολισθήση εις την 
διαφθοράν. Επειδή όµως ο ισχυρισµός 
της απεδείχθη ψευδής και ο κ. 
Εισαγγελεύς επέτρεψε να παραµείνη 
παρά τη αυτή οικογενεία, αύτη,(η µήτηρ), 
άµα τη εξόδω της εκ των γραφείων της 
Εισαγγελίας ερρίφθη αλλόφρων κατά της 
κόρης της, την οποίαν εκακοποίησε 
βαναύσως». 
    Ιδού παράδειγµα µητέρας, η οποία για 
να πάρη τις οικονοµίες της κόρης της δεν 
διστάζει και να συκοφαντήση ακόµη την 
υπόληψί της. Βέβαια, κανείς δε λέει πώς 
πρέπει  ν’ αποµακρυνθούµε από την 
ελληνική παράδοσι, κατά την οποίαν το 
παιδί πρέπει ασφαλώς να πονή για τους 
γονιούς του και τα’ αδέλφια του και να 
τους συντρέχει όταν δυστυχούν. Αλλ’ 
αυτό δεν σηµαίνει , ότι κι’ οι γονείς 
πρέπει, διότι έχουν την απεριόριστη 
πατρική εξουσία από το αστικό δίκαιο, 
να εκµεταλλεύονται τα παιδιά τους, 
αποµυζώντας όλους τους πόρους της 
εργασίας των, σε σηµείο ώστε όταν 
αύριο ενηλικιώνονται, τα  κορίτσια αυτά 
να µην έχουν καµµιά  οικονοµία στην 
άκρη για την προικούλα τους, στην 
οποίαν και µόνο µπορεί να βασίζωνται  
για την µελλοντική τους αποκατάστασι, 
στην οποίαν αποβλέπουν και για την 
οποίαν τόσο µοχθούν.    

 Συχνότερα όµως δεν τις πληρώνουν οι 
οικογένειες που υπηρετούν.  Οι 
περισσότερες τις διώχνουν χωρίς να τις 
δόσουν το µισθό τους, γιατί κατά τους 
ισχυρισµούς των, τις είχαν στο σπίτι 
τους όχι ως υπηρέτριες αλλά ως 
ψυχοκόρες µε σκοπό να τις παντρέψουν, 
αλλ’ επειδή  δεν µπορούν ν’ ανεχθούνε 
δήθεν τη διαγωγή τους ή τη γλώσσα 
τους, τις διώχνουν, χωρίς να   τους  
δίνουν     ούτε λεφτό για τα χρόνια που 
δούλεψαν κοντά τους. Πολλές φορές τις 
καταγγέλουν ψευδώς, ότι τους έκλεψαν 
για νάχουν  ένα επιχείρηµα παραπάνω 
για να κρατάνε τους µισθούς των. Θα 
µπορούσα να µνηµονεύσω εκατοντάδες 
περιπτώσεις µεταξύ της µεσαίας ιδία 
τάξεως, των υπαλλήλων,(δηµοσίων και 
ιδιωτικών), αξιωµατικών, των µικρο-
επαγγελµατιών κλπ., που εξεµεταλ-
λεύθησαν τις υπηρέτριές των κατ’ αυτόν 
τον τρόπον. Αρκούµαι να µνηµονεύσω 
δύο-τρείς περιπτώσεις µόνον:  
   Α)  Την 28-8-1933 ένα κοριτσάκι 14-25 
ετών  ωδηγήθη στο  Τµήµα Ασφαλείας, 
γιατί το βρήκαν περιπλανώµενο στους 
δρόµους. Εκεί διηγήθη ότι ωνοµάζετο 
Θεοδούλα, αγνώστου επωνύµου, ότι ήτο 
πρόσφυξ, ορφανή πατρός και µητρός και 
ότι από 7ετίας την είχε παραλάβει από 
το άσυλον Μυτιλήνης  ο 
συµβολαιογράφος Πειραιώς Α…Π…… 
στο σπίτι του οποίου παρέµεινεν έκτοτε 
ως υπηρέτρια µέχρι προ µιας 
εβδοµάδος, οπότε την παρέδωσε σ’ ένα 
µεσιτικό γραφείο για να της βρή δουλειά 
σε  άλλο σπίτι. Στο αρχείο του τµήµατος 
ευρέθη  και αναφορά του περιφήµου 
αυτού συµβολαιογράφου, ο οποίος 
εξέθετε τ’ ανωτέρω µε την προσθήκη, ότι 
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δεν µπορούσε «λόγω της διαγωγής της 
να την κρατήση πλέον στο σπίτι του». Η 
υπηρεσία όµως του Τµ. Γεν. Ασφαλείας 
εξηκρίβωσεν, ότι επρόκειτο περί κόρης 
καλού χαρκτήρος, η οποία συν τοις 
άλλοις τελευταίως έπαθε κι’ από 
τραχώµατα και εκινδύνευε να τυφλωθή, 
διότι δεν είχε υποβληθή σε καµµιά 
θεραπεία και ότι τα περί κακής διαγωγής 
κλπ. ήσαν προσχήµατα διότι, κατά την 
σχετικήν εγγραφήν: «φαίνεται ότι µετά 
7ετή εν τη οικία εξυπηρέτησιν (ο κ. 
συµβολαιογράφος) θέλει ν’ αποφύγη τα 
έξοδα και ευσχήµως την εξεδίωξε χωρίς 
να την αποζηµιώση».  
    ∆ήλα δή ένα κοριτσάκι  αναγκασµένο 
να εργάζεται  από την πειό τρυφερή 
ηλικία, µετά 7 χρόνων κόπους, 
πετάχτηκε στο δρόµο µε το φουστανάκι  
που φορούσε και µε …τα τραχώµατα, 
που της γεννήθηκαν από το κλάµµα και 
την κακοπέραση. Το  σπουδαιότερο δε  
είναι ότι εις µάτην  η Αστυνοµία δια του 
υπ΄αριθ.  22350 της 29-8-33 εγγράφου 
του Τµ. Γεν. Ασφαλείας προς την 
Εισαγγελίαν  Πληµµελειοδικών και το 
υπουργείον ∆ικαιοσύνης επεδίωξε  την 
εισαγωγήν της εις το Άσυλον. ∆εν το 
κατώρθωσε, διότι  δεν υπήρχε θέσις. Εν 
τέλει αφού την εκράτησε στα κρατητήρια 
των γυναικών του τµήµατος, γιατί δεν 
υπήρχε αλλού µέρος να την στείλη να 
κοιµηθεή επί µια εβδοµάδα, κατά το 
διάστηµα της οποίας την συντηρούσε µε 
έρανο µεταξύ των αστυνοµικών, «την 
αφήκε ελευθέραν δια την ανεύρεσιν 
οικογενείας προς εργασίαν». Τι νάκαµε; 
∆εν µπορούσε περισσότερο να την 
κρατήση. Και θα γύριζε ασφαλώς στο 
δρόµο ακόµα, αν δεν βρισκότανε ο 

γιατρός κ. Γεωργαρίου ο οποίος την 
πήρε στο σπίτι του για να την 
θεραπεύση.  
   Β) Η Μαρία Παπανικολάου, ορφανή 
πατρός, και µητρός, ετών 13, ένα 
κοριτσάκι ευφυέστατο µας διηγήθη στις 
22-9-33 πώς ήταν υπηρέτρια  επί 6 
χρόνια, πριν κλείσει ακόµα τα 8 χρόνια 
της, στο σπίτι ενός επιστήµονος στην 
επαρχιακή πόλι Φ… απ΄ όπου την 
έδιωξαν χωρίς όχι µόνο να της δώσουν 
πεντάρα για τους µισθούς της, αλλ΄αφού 
της έφαγαν και τα νοίκια από ένα µικρό 
σπιτάκι, που είχε κληρονοµιά απ΄ τη 
µάνα της και το ενοίκιαζε «ο κύριός της» 
όπως µας έλεγε, «επειδή αυτή ήταν 
µικρή και δεν είξερε». Το βρήκαν 
περιφερόµενο στο δρόµο, γιατί ήρθε εδώ 
να κάµη αντιλυσσική θεραπεία και όταν 
τελείωσε  πήγε στο ξενοδοχείο που 
πρωτόµεινε, όταν ήρθε από το χωριό της 
και είδε πως της είχαν κλέψει κι από κει 
τα ρουχαλάκια της  κι ό,τι   άλλο είχε 
φέρει  σ΄ ένα µπογαλάκι από το χωριό 
της, όταν ξεκίνησε νάρθη εδώ για 
θεραπεία. Μη έχοντας δε πού να µείνη  
και  χωρίς πεντάρα αναγκάστηκε να 
περιφέρεται στο δρόµο.  
   Γ) Η εταιρεία προστασίας της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας, τελευταίως 
απασχολήθηκε µε το περιστατικό µιας 
µικρούλας 13 χρονών ,της Βαρβάρας  
Κατρά  από την Κώ. Είχε τοποθετηθή 
στο σπίτι του πλούσιου κτηµατία Β…, ο 
οποίος είχε αναλάβει την υποχρέωσι να 
της δώση 40 χιλ δραχµές, αν καθόταν 12 
χρόνια στο σπίτι του. Οι γονείς της, 
φτωχοί κι εργατικοί άνθρωποι, εζήτησαν 
πληροφορίες, είδαν πώς είχε σπίτια, 
στοές κλπ., νόµισαν πως βρήκαν την 
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τύχη της κόρης των και την έδοσαν. Τι 
τράβηξε το παιδί αυτό στα δυό χρόνια 
που έµεινε δε λέγεται . Το ξύλο κι’ οι 
βρυσιές ήταν το λιγώτερο που υπέφερε. 
Ακόµα και µε µαχαίρι την ετραυµάτισε 
µια µέρα στο χέρι η κυρία της και της 
άφησε µια ουλή αρκετά µεγάλη. Τρεις 
φορές πήρε τα µάτια του να φύγη και τις 
τρεις φορές η Αστυνοµία το παρέδιδε 
στο ίδιο σπίτι, όπου η κακοποίησις 
εσυνεχίζετο. Την τελευταία φορά τα 
χέρια του ήσαν καταµέλανα από τις 
τσιµπιές. Μόνο γιατί γνωστο-ποιήθηκε 
στον πατέρα η κατάστασι της κόρης του 
και µας έγραψε να του την στείλουµε 
οπωσδήποτε, κατωρθώσαµε µε χίλια 
βάσανα να την αποσπάσουµε από τα 
χέρια του Β… χάρις και στη θερµή 
συνδροµή του υποδιοικητού  του Τµ. Γεν. 
Ασφαλείας κ. Παξινού. Εννοείται, ότι ο 
περίφηµος κύριός της δεν της έδοσε ούτε 
ένα εσώρρουχο   για τους κόπους της 
των 2 ετών, που υπηρετούσε στο σπίτι 
του. Όταν δε ο κ. Παξινός του συνέστησε 
να της δόση τους µισθούς της, εδήλωσε 
πως δεν θα έδινε πεντάρα, γιατί τέτοια 
ήταν η συµφωνία, που είχε καταρτίσει να 
υποχρεούται να την πληρώνη µόνον αν 
καθόταν 12 χρόνια πλήρη στο σπίτι του. 
Εφ΄ όσον έφυγε  προτήτερα δεν υπεχρε-
ούτο να της δώση πεντάρα. Είναι ή δεν 
είναι καθαρά µορφή της πειό  µαύρης 
δουλείας η περίπτωσις της µικρής 
Βαρβάρας, όταν αυτή η µικρούλα, που 
σηµειώσατε ήταν εξαιρετικά προκοµένο  
παιδί, ήταν  υποχρεωµένη να δουλεύη 
αδιάκοπα για να προυφτάση µόνη της 
όλες τις δουλιές  ενός σπιτιού µε 8 
δωµάτια, βρίζεται κάθε στιγµή, δέρνεται 
αλύπητα, βασανίζεται, ακόµα  και 

τραυµατίζεται και στο τέλος µετά διετή 
εργασίαν φεύγει µόνο µε ένα 
πουκαµισάκι και το τσιτάκι που φορούσε 
γι’ αµοιβή των τόσων κόπων της; Βέβαια 
δικαστικώς µπορούν να διεκδικούν τους 
µισθούς των. Πόσα όµως απ’ αυτά τα 
κορίτσια θα κάµουν δικαστικόν αγώνα, 
τη στιγµή, που τα περισσότερα είναι 
ανήλικα και ή χωρίς κανένα προστάτη ή 
ορφανά;    
 Και καλά η Βαρβάρα συνέπεσε να πέση 
σε καλά χέρια και τις τρεις φορές, που 
πήρε τα µάτια κι’ έφυγε από το σπίτι που 
την κακοµεταχειρίζοντο. Τι θα γινότανε 
όµως, αν έπεφτε σε χέρια του 
εκµεταλλευτού, ο οποίος ενεδρεύει στο 
δρόµο, στο µεσιτικό γραφείο, στα 
κέντρα, έτοιµος να θηρεύση το θύµα του; 
Θα της εµφανισθή στην αρχή 
υποχρεωτικός , θα την βοηθήση µέχρις 
ότου αποκτήση την εµπιστοσύνη της, θα 
της ορκισθή πως πεθαίνει από έρωτα γι’ 
αυτήν, θα της τάξη κατόπιν «λαγούς µε 
πετραχείλεια» και αφού την διαφθείρη 
θα τη σπρώξη σιγά σιγά στην πορνεία, 
για να κερδίζει περισσότερα και να 
συντηρείται χωρίς  να εργάζεται ο 
εκµεταλλευτής αυτός, το συχαµερώτερο 
από τα σύγχρονα κοινωνικά παράσιτα. 
   Κατά το πρώτον έτος της υπηρεσίας 
µου εις το Τµήµα Ηθών(1926-1927) 
περισυνελέγησαν  από την αστυνοµία ή 
µας παρεδόθησαν από διαφόρους 
αρχάς 325 κορίτσια, εκ  των οποίων τα 
214, δηλαδή  τα 65,84% ήσαν 
υπηρέτριες.  
Το αξιοσηµείωτο είναι, ότι το σύνολον 
σχεδόν αυτών είχεν εξολισθήσει στη 
διαφθορά.  
∆ιότι εκ του ολικού αριθµού των 325: 



 139 

Είχον νοσηλευθή εις το Νοσοκοµείον 
Συγγρού ως πάσχουσαι εξ αφροδισίων 
νοσηµάτων αι   219      δηλαδή    τα   67,38% 
 Περιεφέροντο άνευ µο- 
νίµου καταλύµατος προς 
 ανεύρεσιν εργασίας, επο- 
µένως διέτρεχαν τον κίν- 
δυνον να διαφθαρούν, αν 
 δεν είχον διαφθαρή εν τω 
 µεταξύ………… .................... 58  δηλ  7,84%   
Περιεφέροντο εκδιδόµεναι 
 εις πλείονας άνδρας…….......31          9,53% 
Περιεφέροντο αλητεύου- 
σαι  και επαιτούσαι εις τας 
 οδούς αι ………………    ........ 9         2,76% 
Είχον εγκαταλειφθή υπό 
των γονέων των εις την 
 τύχην των ……………      ........ 5         1,84% 
Ειργάζοντο εις ζυθοπω- 
λείον ……………………........      1  
∆εν αναφέρεται υπό τι- 
νας συνθήκας ανευρέθησαν…....2  
 
                             Σύνολον       325 
 

Εννοείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 
αυτών απετελείτο από ανήλικα 
πρόσωπα διότι:  
Ήσαν ηλικίας 
 µέχρι 10 ετών             5  ήτοι   1,84%  
    »     13   »                3    »      0,92 
           14  »                  9   »      2,76 
           15  »                17   »      5,23 
           16  »                25   »      7,69 
           17  »                53   »    16,30 
           18  »                69   »    21,33 
           19  »                25   »      7,69 
           20  »                49   »    15,07 
           21 και άνω      47    »   14,49 
∆εν εξηκριβώθη η ηλικία  
                                   23    »     7,07 
                                 ------            
Σύνολον                   325 

  ∆ηλαδή 181, τα 55,63%  είχαν ηλικίαν  
κάτω των 18 ετών   και αι 225, δηλαδή τα 
78,46% ήσαν ηλικίας µέχρις 20 ετών. 

Σηµειωτέον ότι όλαι αι επαρχίαι της 
χώρας µας είχον συνεισφέρει το µερίδιό 
τους, σ΄ αυτήν   την κοινωνική πληγή. 
∆ιότι εκ των 325 αυτών κοριτσιών 
κατήγοντο: 
Από τη Σµύρνη                     26 
      Λοιπή Μ. Ασία                26 
Κων/πολιν                             22 
∆ηλ. ήσαν πρόσφυγες τα      74  δηλ. 24,61% 
Από την Πελοπόν.α               80    »    22,76% 
Στερεά   Ελλάδα    
(Αθήνας 14,Πειραιά7, 
Λοιπή στερ.Ελλ.18)                57  »     17,53% 
Από τη Θεσσαλία  ….            12   »      3,69% 
         Την Ήπειρο …..             10    »    3,07% 
          Την Μακεδονία  ….         7   »     2,15% 
          Τας Ιονίους νήσους        7    »    2,15% 
          Τας νήσ. Αιγ. Πελά-     
γους Παλαιάς  Ελλάδ.             31        
Από τας νησ. Αιγ. Πε- 
λάγους   Νέας Ελλάδος           13 
Σύνολον ………………             44    » 13,53% 
Από τη Θράκη….                        4        1,25% 
         Την αλλοδαπή                    8  »    2,46% 
∆εν εξηκριβώθη η κατά- 
γωγή των     ……………            22   »   6,76% 
                                            -------- 
Σύνολον                                   325  
 
Απ’ αυτές παρεδόθησαν εις  
τους ενταύθα οικείους των         70  » 21,53%  
Παρεδοθησαν εις τους εν 
Πειραιεί οικείους των                  24  »  7,38% 
Απεστάλησαν εις τους γο- 
νείς των στις επαρχίες              105 » 32,30% 
Ετοποθετήθησαν υπηρέ- 
τριαι  …………………..              109 » 3,53% 
Εκλείσθησαν εις το Έµπειρ. 
Άσυλον          …….                       17 » 5,23%   
                                              -------- 
Σύνολον                                     325  
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    Επί πλέον επί 363 κοινών γυναικών 
σηµαντικό ποσοστό απετελείτο από 
πρώην υπηρέτριες. Να πού καταλήγουν 
τα φτωχά αυτά πλάσµατα από την 
τρυφερή τους ηλικία, πολύ πριν 
ενηλικωθούν. Αλλά πώς να µην 
καταλήξουν εκεί, αφ΄ ού θεωρούνται απ΄  
όλους  «res nullius»,  εγκαταλελειµµένα 
εντελώς πλάσµατα, τελούντα εις την 
διάθεσιν του πρώτου τυχόντος; Στο 
σπίτι, στο δρόµο, παντού, αποτελούν 
στόχον όλου του κόσµου. Ο µανάβης της 
γειτονιάς, ο χασάπης µε τη λερωµένη του 
ποδιά, ο µπαρµπέρης µε τη λαδωµένη 
του αφέλεια, το φουρναρόπαιδο, ο 
γαλατάς, το µπακαλόπαιδο, ο πλανόδιος 
εµπορά-κος, ο φοιτητής, ο εργάτης, 
ακόµα κι’ ο περαστικός διαβάτης θα την 
πειράξη, θα την πάρη από πίσω, θα της 
πή το µασηµένο λογάκι του ή µε 
χονδροκοµένη προστυχιά τη βωµο-λοχία 
του. Είναι αδύνατο να ξεµυτίση στο 
παράθυρο, στο µαλκόνι  ή στο δρόµο 
υπηρέτρια, ώµορφη ή άσχηµη, 
ηλικιωµένη ή ανήλικη, χωρίς να υποστή 
τη συνεχή και αδιάκοπη αυτή επίθεση 
τού ανώνυµου αυτού πλήθους. Πώς να 
µην πάρη αέρα το κεφάλι των άµυαλων 
αυτών κοριτσιών, όταν βλέπουν ένα 
τόσο πλήθος να µιλάη για την ωµορφιά  
τους  και τις χάρες τους; Πώς να µην 
υποκύψουν  στον πειρασµό του πειό 
θρασυτέρου  απ’ αυτούς, που θα τις 
πολιορκήση µε µεγαλύτερη υποµονή; 
Έτσι παραστρατάνε για να καταλήξουνε 
κατόπιν στην εξαθλίωσι, όπου τις 
σπρώχνουν οι εκµεταλλευταί, στα χέρια 
των οποίων θα πέσουν τόσο 
ευκολώτερα, όσο πειό άσχηµα περνάνε 
στα σπίτια που υπηρετούνε. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι εκµεταλλευταί  
επωφελούνται της φυσικής ανάγκης που 
νοιώθει κάθε άνθρωπος, της δίψας που 
νοιώθει κάθε ανθρώπινη καρδιά, για 
λίγη στοργή και λίγη συµπόνια, της 
οποίας στερούνται στα σπίτια που 
υπηρετούνε, κι έτσι πέφτουν στα βρόχια  
του πρώτου τυχόντος εκµεταλλευτού, 
που θα τους υποσχεθή  να τους 
πληρώση αυτό το κενόν, ψιθυρίζοντας 
λίγα γλυκόλογα και δείχνοντας πως 
νοιώθει τους καϋµούς τους. 
    Μα θα  µου προβληθή. Κι όµως 
πολλές απ’ αυτές συνέβη να κάνουν 
κλοπή στα σπίτια που υπηρετούν. Αυτό 
είναι αλήθεια. Πράγµατι επί 279 
γυναικών, που συνελήφθησαν στα 1930 
από την Ασφάλεια Αθηνών επί κλοπή, αι 
174 ήσαν ανήλικα πρόσωπα και εξ’ 
αυτών τα 83 ήτοι  τα 47,7% ήσαν 
υπηρέτριες. Τι όµως κλέβουν οι 
περισσότερες; Αν  αφαιρέση κανείς 
εκείνες που κλέβουν υπό την επίδρασι 
των εραστών, που µπορεί να 
καταταχθούν στην τάξιν των καθ’ έξιν 
εγκληµατιών, οι οποίες αποτελούν 
ασήµαντο ποσοστό, οι άλλες κλέβουν ως 
επί το πλείστον ρούχα ή κανένα 
χαρτονόµισµα ή κανένα κόσµηµα, που 
τους πέφτει αναπάντεχα στα χέρια. Και 
δε έχει κανείς άλλος ευθύνη γι’ αυτό; 
Όταν είναι γνωστή η προέλευσις των 
κοριτσιών αυτών, πώς εζούσαν µέσα 
στη φτώχεια και κακοµοιριά, µε  φοβερή 
στέρησι  των πάντων, είναι φυσικό να 
µπαίνουν σε ψυχολογικό πειρασµό, άµα 
µπούνε σε σπήτι   µε κάποια οικονοµική 
άνεσι. Εκεί θα ιδούν πολυτελή φορέµατα 
και στολίδια. Είναι δε γνωστόν πόσο 
τραβάει τη γυναίκα αυτή η ροπή προς 
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εξωτερικότητας (προς τον στολισµό, τα 
κοσµήµατα, τα ώµορφα φορέµατα). Ποιό 
κορίτσι δεν θάθελε  ν’ αποκτήση  ένα 
ωραίο µεταξωτό φόρεµα ή δεν θάθελε  να 
ιδή να στολίζη το χέρι της  ένα δακτυλίδι 
µε µπριγιάντι ή το λαιµό τηςένα κολιέ (1). 
Εάν σ’ αυτά προστεθή  η κατά κανόνα 
έλλειψις φροντίδος για τη φύλαξι των 
πολυτίµων  αυτών αντικειµένων σ’ όλα 
σχεδόν τα σπίτια, όπου και χρήµατα 
ευρίσκονται  εδώ κι’ εκεί,  (αυτό 
απεδεικνύετο κατά 90% από την 
ανάκρισι που ενεργείτο κάθε φορά που 
κατηγγέλετο κλοπή από υπηρέτρια), 
ασφαλώς θάχη άδικο εκείνος, που θα 
θεωρήση την πρόκλησι  αυτή ως ένα 
από τους κυριωτέρους παράγοντας τους 
συντελούντας στην εξώθησι των 
υπηρετριών στην κλοπή. Η εξάλειψις  
των ψυχολογικών αυτών προκλήσεων εν 
συνδυασµώ µε µια καλή µεταχείρισι, ένα 
λίγο ευπρεπές ντύσιµο των κοριτσιών 
αυτών, θ’ απετέλει  το καλύτερο αντίδοτο 
στην τάσι των υπηρετριών προς την 
κλοπή. Και τώρα αφού εξετάσαµε µια 
πραγµατική  κατάστασι- ίσως περισσό-
τερον   εκτενώς,  απ’  ό,τι  οχώρος µας 
επέτρεπε- ας ασχοληθούµε µε τι 
θάπρεπε να γίνη για τη θεραπεία του 
κακού. Γιατί αυτό προέχει. 

(1) Εκ των 363 κοινών γυναικών, των οποίων 
ερευνήσαµε κατά το έτος 1926-1927 στο Τµήµα 
Ηθών Αθηνών το ιστορικόν  και  τα αίτια, που 
τους εξώθησαν να εξολισθήσουν στη διαφορά, 
στας  245 δηλαδή στα 67,50% συνετέλεσεν εκτός 
των άλλων και η ροπή που είχαν στις 
εξωτερικότητες, δηλ. στο στολισµό, στα  
κοσµήµατα   κλπ. Μόνο δε µε τα µέσα που 
εξασφαλίζει ο ανήθικος βίος νόµιζαν  πως 
µπορούσαν να ικανοποιήσουν το πάθος των αυτό 
για τα ωραία φορέµατα και γενικώς τα στολίδια. 

  Κατά την γνώµην µου πρώτα απ’ όλα 
πρέπει να ληφθούν νοµοθετικά µέτρα 
περιορίζοντα το δικαίωµα  της  
µισθώσεως της εργασίας κοριτσιών, που 
δεν συνεπλήρωσαν ακόµα  το 14 έτος 
της ηλικίας των. Να καθορισθούν επίσης 
µέτρα στοιχειώδους υγιεινής διαµονής 
αυτών σε δωµάτια  µε λίγο τουλάχιστον 
αέρα και ήλιο, ν’ απαγορευθή η 
χρησιµοποίησί των σ’ εργασίες έξω µεν 
από το  σπίτι  µετά τας 9, µέσα δε στο 
σπίτι µετά τας 10µ.µ. ώστε να παρέχεται 
8ωρος  τουλάχιστον συνεχής νυκτερινή  
ανάπαυσις. Επίσης πρέπει, όπως  και  
άλλοτε έγραψα,  να περιορισθή η 
απεριόριστος πατρική εξουσία. Να δοθή 
το δικαίωµα στον Εισαγγελέα, και παρά 
τη θέλησι του πατρός, να λαµβάνη µέτρα 
προστασίας, όταν πείθεται, πως ο 
πατέρας δεν είναι σε θέσι να φροντίζει 
πράγµατι το συµφέρον του παιδιού του. 
Είναι καιρός να λείψη υποθέτω αυτό  το 
κακό της  προεξοφλήσεως των µισθών  
του κοριτσιού από τον πατέρα ή τον 
αδελφό. 
      Έπειτα πρέπει να συστηθή ένα 
γραφείο εξευρέσεως εργασίας , το 
οποίον ν’ αναλάβη υπό την προστασία 
του τα κορίτσια αυτά. Αυτό να φροντίζει 
να τα τοποθετή σ’ εργασία, να τα 
παρακολουθή πώς περνάνε και να  τα 
προστατεύη κάθε φορά που παρίσταται 
ανάγκη. Το γραφείο αυτό θα πρέπει  να 
βάλη ως προορισµό του να κλείση µε τον 
καιρό όλα τα µεσιτικά  γραφεία 
υπηρετριών που λειτουργούν σήµερα, 
και τα οποία κατά µέγα ποσοστόν είναι 
κέντρα διαφθοράς. Το πράγµα δεν θα 
ήταν δύσκολο ούτε θ’ απαιτούσε  
µεγάλες δαπάνες. Ήρκει να ευρίσκετο  
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ένα γραφείο, πράγµα όχι και τόσο 
δύσκολο και  ν’ ανελάµβαναν  να 
συντρέξουν τη λειτουργία του γυναικείαι 
οργανώσεις σαν το Εθνικό Συµβούλιο 
των Ελληνίδων  κλπ. Βέβαια θα   
εχρειάζετο απαραιτήτως κι’ ένα είδος 
ασύλου,  µιας «Στέγης του εργαζοµένου 
κοριτσιού», όπου να µπορούσαν να 
µένουν τα κορίτσια αυτά µερικές ηµέρες 
µέχρις εξευρέσεως εργασίας, καθώς και 
τα κορίτσια που  περισυλλέγει 
απροστάτευτα η αστυνοµία, τα οποία 
ελλείψει ενός τέτοιου ασύλου ή µικράς 
πιστώσεως για να µένουν σε ξενοδοχεία 
διανυκτερεύουν στ’ αστυνοµικά 
κρατητήρια µαζί µε τις κοινές γυναίκες 
πράγµα που δεν είναι βέβαια σωστό.(1) 
Με τη συστηµατική όµως λειτουργία του 
γραφείου, όταν δεν θα περιµένη τη 
στιγµή που θα  καταφύγη εκεί µια 
υπηρέτρια για ν’ αρχίση την έρευνα 
προς εξεύρεσι εργασίας, αλλά  θάχη 
καταρτίση προηγουµένως ένα κατάλογο 
των οικογενειών, που έχουν ανάγκην   
υπηρεσίας, µε το µισθό που µπορεί κάθε 
µια να διαθέτη, τους όρους  που  τη θέλει 
και την οικογενειακή της κατάστασι 
(αριθµόν µελών οικογενείας κλπ.) δεν θα 
είναι δύσκολο ένα κορίτσι που ζητάει 
δουλειά, να τοποθετηθή αµέσως στο 
σπίτι, που οι όροι προσαρµόζονται 
καλλίτερα στις προϋποθέσεις  που κι’ 
αυτή  θα θέλει να παράσχει  υπηρεσίες.     
Έτσι υπάρχει ελπίς να λυθή και το 
πολυθρύλητο ζήτηµα του ατοµικού 
βιβλιαρίου των υπηρετριών, του οποίου    
________________________________________ 
(1) Στο φύλλο της 23-2-1934 της εφηµερίδος 
«Ελεύθερον  Βήµα» ασχολήθηκα δια µακρών για 
την έλλειψι µιας τέτοιας στέγης στην πρωτεύουσα 
και στον Πειραιά. 

η εφαρµογή προσκόπτει, γιατί είναι 
καθωρισµένο      τα        βιβλιάρια      να   
εκδίδωνται από την αστυνοµία, πράγµα 
που δηµιουργεί την εντύπωσι του 
επιληψίµου, δοθέντος ότι  η ίδια αρχή 
εχορήγη άλλοτε και τα βιβλιάρια των 
γυναικών επιληψίµων ηθών.(1) Θα 
εξεκαθάριζε  δε έτσι η τάξις των 
κοριτσιών που βιοπαλαίουν ως 
υπηρέτριες κλπ. από κείνες  που 
επιζητούν να µπουν σ’ ένα σπίτι για να 
επωφεληθούν της ευκαιρίας να κάµουν 
µια κλοπή και να φύγουν. Θα µπορούσε 
µάλιστα µε τον καιρό να µεταβληθή το 
βιβλιάριο αυτό της εργασίας σε 
βιβλιάριο υγείας, οπότε θα µπορούσε να 
είναι κανείς ήσυχος για την υγεία των 
παιδιών του. Σήµερα παίρνοντας ένα 
κορίτσι για υπηρέτρια  στο σπίτι του 
από µεσιτικό γραφείο δεν ξέρει κανείς τι 
µπορεί να του τύχη. Στα 1927 µούφεραν 
στο τµήµα  Ηθών δύο αδελφές από 
κάποιο χωριό της Ευρυτανίας,  που 
είχαν φύγει   από το σπίτι ενός 
αντισυνταγµατάρχου Μπ…. ο οποίος τις 
έδιωξε γιατί δεν µπορούσε ν’ ανεχθή, ως 
έλεγε, τη διαγωγή τους, χωρίς να τους 
δώση πεντάρα, επειδή κι’ αυτός  δεν τις 
είχε πάρει για υπηρέτριες αλλά για 
ψυχοκόρες. Με παρεκάλεσαν να τις 
συστήσω σε κανένα καλό σπίτι να πάνε 
υπηρέτριες. Μολονότι ήσαν ανήλικες κι’ 
οι δυό, η µία 14 η άλλη 16 ετών, έβαλα, 
µε δισταγµό είναι  αλήθεια, να τις 
εξετάσουν, προκειµένου να τις πάρη 
ένας στο σπίτι του, που είχε µόνο ένα 
κοριτσάκι.  

(1) Από του 1929 είχεν εκδοθή τη εισηγήσει µου 
σχετική αστυν. διάταξις από την αστυν. ∆ιεύθυνσι 
Αθηνών η οποία όµως δεν εφαρµόζεται.   
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Τι νοµίζετε πως απεδειξε η ιατρική 
εξέτασις; Πως έπασχαν κι’ οι δυό κι’    
έφεραν       τριτογενείς    εκδηλώσεις  
συφιλίδος. Άµα έφυγαν από το σπίτι που 
υπηρετούσαν, γιατί δεν µπορούσαν να 
υποµείνουν την κακοµεταχείρηση, 
έπεσαν στα χέρια εκµεταλλευτών, οι 
οποίοι τις διέφθειραν, τις έβαλαν 
κατόπιν να εργάζωνται  σε 
ζαχαροπλαστεία, ζυθοπωλεία κλπ. και 
κατόπιν τις εξώθησαν στην ολοσχερή 
διαφθορά για να τις εκµεταλλεύονται. 
Έτσι, όπως ήτο επόµενον, εµολύνθησαν. 
Φαντασθήτε  όµως τι φοβερός κίνδυνος 
θα ήταν για το σπίτι, αν τις έπαιρνε 
χωρίς προτήτερα να εξετασθούν από  το 
γιατρό. 
    Παράλλληλα θα έπρεπε να συνεχισθή 
η προσπάθεια  «του Συνδέσµου για τα 
δικαιώµατα της γυναίκας», όπως 
συµπεριληφθούν στο νοµοσχέδιο «περί 
κοινωνικών ασφαλίσεων» και οι 
υπηρέτριες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Τέλος θα µπορούσαν αξιόλογα µε 
τον καιρό, µε την πρωτοβουλία του 
γραφείου αυτού και των γυναικείων 
οργανώσεων να οργανωθούν νυκτερινά 
σχολεία κατά συνοικίας, όπου να 
φοιτούν υποχρεωτικώς, και υπ΄ ευθύνην  
εκείνων, στα σπίτια των οποίων 
υπηρετούν, όλες όσες δεν έχουν 
στοιχειώδη εκπαίδευσι υπηρέτριες, των 
οποίων το µεγαλύτερο ποσοστό, ίσως το 
90-95%, είναι τελείως αγράµµατες. Να 
µια εργασία για τα µέλη των γυναικείων 
οργανώσεων, εργασία, που προσιδιάζει 
µάλιστα το γυναικείο χαρακτήρα, αφ’ ού  
κάθε γυναίκα που θα βοηθήση ένα τέτοιο 
σκοπό θα κάµη χρέη µαννούλας κοντά 
στα φτωχά αυτά παιδιά, της γλυκιάς 
µαννούλας  που, όπως λέει ο ποιητής:  
           ……….. ο λόγος σου, καµπάνα,              
            µεσ’  στην ψυχή µου,                 
            ανάστασι σηµαίνει  
            γλυκειά µου  µάννα…......    
 
 

Σηµείωση επιµελητών 

Θεωρούµε ενδιαφέρουσα την ανα-
δηµοσίευση αυτού του άρθρου από 
την ΕΛΛΗΝΙ∆Α  του 1934 γιατί 
δείχνει  τον  διαχρονικό 
προβληµατισµό  για τη βία κατά 
νεαρών κοριτσιών, αλλά και την 
ευαισθησία ενός ανώτατου 
αστυνοµικού   οργάνου   που 
αντιλαµβάνεται    συνολικά   το 
πρόβληµα µε   τις  κοινωνικές του 
διαστάσεις. 

       


