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 Ηκεξνκελία:     22/06/2022 

 
Ο – Η Δει. 

ΑΑΡΓΙΩΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 

 
(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε 
αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 
ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα 
ή ηελ δεινύζα.  

 

 

Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονχζεζξ 
(3

, πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδξ 

δζαηάλεζξ ηδξ παν. 6 ημο άνενμο 22 ημο Ν. 1599/1986, δδθχκς υηζ: 

Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ λόκνπ πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, 

δειώλσ ελππνγξάθσο όηη είκαη απνθιεηζηηθόο ζπγγξαθέαο ηεο παξνύζαο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη 

πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο ζηελ εξγαζία απηή. Έρσ 

αλαθέξεη πιήξσο θαη κε ζαθείο αλαθνξέο, όιεο ηηο πεγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ, 

απόςεσλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηδεώλ θαη ιεθηηθώλ αλαθνξώλ, είηε θαηά 

θπξηνιεμία είηε βάζεη επηζηεκνληθήο παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ 

πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζύλε, όηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ πινπνίεζε 

ησλ αλσηέξσ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, είκαη ππόινγνο έλαληη ινγνθινπήο, 

γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη απνηπρία ζηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία, πέξαλ ησλ ινηπώλ 

ζπλεπηεώλ ηνπ λόκνπ πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ. Γειώλσ, ζπλεπώο, όηη 

απηή ε πηπρηαθή εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε θαη νινθιεξώζεθε από εκέλα 

πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά θαη όηη αλαιακβάλσ πιήξσο όιεο ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ λόκνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, όηη ε 

εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο δελ κνπ αλήθεη, δηόηη είλαη πξντόλ ινγνθινπήο  

άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. (4) 
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

 

Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ εα ήηακ δφζημθδ πςνίξ ηδκ 

ζοιαμθή ηάπμζςκ ακενχπςκ. Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ εα ήεεθα, ανπζηά, κα εοπανζζηήζς 

εενιά ηδκ επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα ημο ΠΣΓΔ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, ηονία 

Εεναμφ Αθελάκδνα βζα ηδκ πμθφηζιδ ηαεμδήβδζή ηδξ. Καηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ 

πηοπζαηήξ ενβαζίαξ πνμζέθενε ζηήνζλδ ηυζμ ζε πναηηζηυ υζμ ηαζ ζε 

ζοκαζζεδιαηζηυ επίπεδμ. Δπίζδξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ επζαθέπμκηα 

ζοκεπυπηδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ ηαεδβδηή ΠΣΓΔ Πακεπζζηδιίμο 

Κνήηδξ, ηφνζμ πακηζδάηδ Ηςάκκδ, δζεοεοκηή ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ 

πμοδχκ βζα ηδκ οπμζηήνζλή ημο υθμ αοηυ ημ δζάζηδια. Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς 

ηδκ επίημονδ ηαεδβήηνζα ΠΣΓΔ Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, ηονία Βαζζθμφδδ 

Βαζζθζηή, ιέθμξ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ενβαζίαξ, βζα ηδκ 

πμθφηζιδ ακαηνμθμδυηδζδ πμο ιμο πνμζέθενε υθμ αοηυ ημ δζάζηδια. Γεκ εα 

ιπμνμφζα κα παναθείρς κα εοπανζζηήζς υθμοξ εηείκμοξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ 

θζθζηυ ιμο πενζαάθθμκ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ ζηήνζλή ημοξ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα 

εκαζπυθδζδξ ιμο ιε ηδκ ενβαζία. Ζ ζηήνζλδ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ πνμζχπςκ 

ζοκέααθε ζημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ βκχζεχκ ιμο ζπεηζηά ιε ημ εέια ηαζ δ ειπεζνία ηδξ 

εηπυκδζδξ ενβαζίαξ αοηήξ αμήεδζε ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πνμζςπζηήξ αθθά ηαζ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ιμο ηαηάνηζζδξ.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Ζ πανμφζα ενβαζία  εζηζάγεζ ζηζξ «Δθδνρέο Δλδννηθνγελεηαθήο  Βίαο θαη 

Παηδηθήο Καθνπνίεζεο ζηα βηβιία γηα παηδηά θαη εθήβνπο: άιινηε θαη ηώξα». 

Μεθεηχκηαζ  ηθαζζηά ηαζ ζφβπνμκα ένβα ηδξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ 

εκδθζηςκ πμο έπμοκ εέια ημοξ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ 

ζηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηδξ: ηδ ζςιαηζηή, ηδ ζοκαζζεδιαηζηή, ηδ ζελμοαθζηή 

ηαημπμίδζδ ηαζ ηδκ παναιέθδζδ. Δζδζηυηενα, δζενεοκχκηαζ μζ μνζζιμί ηαζ ιμνθέξ 

ημο θαζκμιέκμο, ημ εθθδκζηυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ βζα πενζπηχζεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ 

αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ, αθθά ηαζ δ ζοιαμθή πενζζηαηζηχκ ηδξ επζηαζνυηδηαξ 

ζηδκ παναβςβή θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ εειαημθμβία. Δπζπθέμκ, 

ελεηάγεηαζ δ ζοκδνμιή ηςκ ηθαζζηχκ ένβςκ ζημ γήηδια, μζ αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα ζφβπνμκα ηαζ ηθαζζηά ένβα υπςξ ηαζ ηα υνζα ζηδ 

νεαθζζηζηή ακαπανάζηαζδ ζηδκχκ ηαημπμίδζδξ. ηδκ ενβαζία ζδιεζχκμκηαζ 

ζοβηνίζεζξ ένβςκ πμο εηηείκμκηαζ ζε αζαθία βζα παζδζά, εθήαμοξ αθθά ηαζ εκήθζηεξ. 

Γζενεοκάηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ηάεε ένβμο ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ημο ακαβκχζηδ. Οζ 

οπμεέζεζξ ενβαζίαξ  εκηάζζμκηαζ ζημ εονφηενμ εέια ηδξ πνυζθδρδξ ηαζ ηδξ 

ακακμδιαημδυηδζδξ ηςκ θεβυιεκςκ «κευηενςκ ηθαζζηχκ», ακάθμβα ιε ημ 

πςνμπνμκζηυ ζηίβια ηδξ εηάζημηε ακάβκςζδξ. Πανμοζζάγεηαζ ιζα παζδαβςβζηή 

πνυηαζδ υπμο αλζμπμζμφκηαζ ένβα βζα ιαεδηέξ ιεβαθφηενςκ ηάλεςκ ημο δδιμηζημφ, 

χζηε κα εκδιενςεμφκ βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ. Σέθμξ, 

παναηίεεκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ. Γίκεηαζ ιζα 

ζφκημιδ ακαζηυπδζδ υζςκ πανμοζζάζηδηακ ηαζ ηςκ αζαθζμβναθζηχκ πδβχκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ. Ζ ενβαζία ζοκμδεφεηαζ απυ έκα πανάνηδια ιε ηα αζαθία 
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Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ πμο ελεηάζηδηακ ηαζ ακαθφεδηακ ηαηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ 

ενβαζίαξ, πμο δίκμκηαζ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα ένβα. 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Καημπμίδζδ, παναιέθδζδ, ακαπαναζηάζεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ, ζφβπνμκα - παθαζυηενα ένβα, ακακμδιαημδυηδζδ ηθαζζηχκ ένβςκ, 

δζαηεζιεκζηυηδηα, θμβμηεπκζηέξ ηεπκζηέξ, παζδαβςβζηή θμβμηεπκζηή αλζμπμίδζδ. 
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ABSTRACT 

This thesis attempts to highlight “The Versions of Domestic Violence and 

Child Abuse in Books for Children and Adolescents: then and now”. The work 

includes modern and classical books of literature for children, adolescents and adults. 

These books have representations of domenistic violence and child abuse in its 

various forms: physical, emotional, sexual abuse and neglect. In particular, the study  

investigates the definitions and forms of the phenomenon, the Greek laws for cases of 

domestic violence and child abuse and the contribution of current events in the book‟s 

production. In addition, in this work is examined the contribution of classical books to 

the domestic violence and child abuse, the narrative techniques which are used in 

modern and classical books, as well as the limits of realistic representation to the 

issue. The research includes comparisons between books for children, adolescents and 

adults. The suitability of each book is investigated depending on the age of the reader. 

The working hypotheses are part of the broader issue of the reception and 

reinterpretation of the so-called "newer classics", depending on the spatio-temporal 

position of each reading. A pedagogical proposal is presented, which has projects for 

students of higher grades, in order to be informed about domestic violence and child 

abuse. Finally, there are conclusion of the study, a brief review of what was presented 

and the bibliographic sources. The work is accompanied by an appendix with the 

Children 's Literature books that were examined and analyzed during the elaboration 

of the work, which give basic information about the works. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηδκ πανμφζα ενβαζία ιε ηίηθμ «Δθδνρέο Δλδννηθνγελεηαθήο  Βίαο θαη 

Παηδηθήο Καθνπνίεζεο ζηα βηβιία γηα παηδηά θαη εθήβνπο: άιινηε θαη ηώξα», 

δζενεοκχκηαζ μζ ακαπαναζηάζεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ 

πμο ακζπκεφμκηαζ ζε παθαζυηενα ηαζ ζφβπνμκα αζαθία βζα παζδζά ηαζ εθήαμοξ. Ζ 

ηαημπμίδζδ είκαζ έκα ημζκςκζηυ γήηδια πμο οπάνπεζ δζαπνμκζηά ζε υθεξ ηζξ 

ημζκςκίεξ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα βίκεηαζ ακηζθδπηή δ ναβδαία αφλδζδ ηςκ 

ηαηαββεθζχκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε πενζζηαηζηά ηαημπμίδζδξ ζημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ ηςκ παζδζχκ, ζημ ζπμθείμ, ηαεχξ ηαζ ζε μιάδεξ υπμο ηα παζδζά 

ημζκςκζημπμζμφκηαζ απυ ιζηνή δθζηία. 

Ζ επζθμβή ημο ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ δεκ είκαζ ηοπαία αθθά επδνεάζηδηε 

απυ ζοκαζζεδιαηζημφξ ηαζ πναηηζημφξ πανάβμκηεξ. Ζ ακάβκςζδ αζαθίςκ ημζκςκζημφ 

πενζεπμιέκμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ιζηνή ενιδκεία ηςκ ροπμζοκαζζεδιαηζηχκ 

ιεηαπηχζεςκ ηςκ πνμζχπςκ ηςκ επζιένμοξ αθδβήζεςκ ιμο δδιζμονβεί ιζα 

εοαζζεδζία βζ‟ αοηυ ηαζ αζπμθμφιαζ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ θαζκυιεκμ. Απχηενμξ 

ζημπυξ είκαζ κα πανμοζζαζημφκ ζημ εονφ ημζκυ υνμζ ζπεηζημί ιε ημ εέια, ζζημνζηέξ 

ιμνθέξ ημο θαζκμιέκμο αθθά ηαζ επίηαζνα ζοιαάκηα ακαθμνζηά ιε αοηυ. Οζ 

πναηηζημί θυβμζ πμο οπαβυνεοζακ ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ ζοβηνζιέκδξ εειαημθμβίαξ 

είκαζ υηζ ημ γήηδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ είκαζ ιζα 

ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα ζηδ μπμία πμθθμί άκενςπμζ ανίζημκηαζ ηαεδιενζκά 

ακηζιέηςπμζ. Σμ έκαοζια βζα ιεθέηδ ημο ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ δυεδηε ελαζηίαξ ηδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ θυνηςζδξ ηαζ ζοβηίκδζδξ πμο πνμηάθεζακ πμθθά πενζζηαηζηά ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο ηαηαβνάθηδηακ ζηδκ 
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επζηαζνυηδηα . Ζ δζεηπεναίςζδ ηδξ ενβαζίαξ έβζκε ιε πμθφ ιεβάθμ εκδζαθένμκ ηαζ 

εκεμοζζαζιυ. Θεςνχ πνήζζιμ κα πνμαπεεί ημ παζδζηυ αζαθίμ ςξ παζδαβςβζηυ 

ενβαθείμ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο αθθά ηαζ έλς απυ αοηυκ. Ζ θζθμδμλία πμο 

δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ πανμφζα ενβαζία είκαζ δ πανμφζα ιεθέηδ κα απμηεθέζεζ 

πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ηδκ  παζδζηή θμβμηεπκία. Σαοηυπνμκα, είκαζ πνήζζιμ δ πανμφζα 

ιεθέηδ κα απμηεθέζεζ ενβαθείμ βζα ημοξ ιεθθμκηζημφξ  εηπαζδεοηζημφξ πμο εα ένεμοκ 

ακηζιέηςπμζ ιε ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ ηδξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ 

ζηδκ ζπμθζηή ηάλδ. 

Ζ πνυζθαηδ παναβςβή παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ βζα ηδκ ηαημπμίδζδ αθθά ηαζ δ 

παθαζυηενδ παναβςβή είκαζ ζδζαίηενα ειπθμοηζζιέκδ, ςζηυζμ ημ εκδζαθένμκ 

εζηζάγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα εβπεζνίδζα. ηυπμξ είκαζ κα εοαζζεδημπμζήζμοκ ημ 

εθθδκζηυ ημζκυ (ηονίςξ ημ παζδζηυ αθθά υπζ ιυκμ) βζα ημ γήηδια ηδξ ηαημπμίδζδξ 

ιέζς ηδξ θμβμηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ. Χξ εκ εκενβεία  εηπαζδεοηζηυξ εεςνχ πνέμξ κα 

αμδεήζς ημκ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ ηδξ ηάλδξ κα ένεεζ ζε επαθή ιε θμβμηεπκζηά ένβα 

πμο πναβιαηεφμκηαζ εοαίζεδηα εέιαηα υπςξ αοηυ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημιεηαπείνζζδξ.  Ο ηυζιμξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαηαθένκεζ κα απμδχζεζ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ιε αζζεδηζηή αλία. Έηζζ ηάεε θμβμηεπκζηυ ένβμ μδδβεί ζηδκ 

εζςηενζηή εθεοεενία ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή γςή ηςκ ακαβκςζηχκ
1
.Απυ ηα παναπάκς 

βίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ  εα ηαθθζενβδεεί ζημοξ ιαεδηέξ δ θζθακαβκςζία ηαζ 

ηαοηυπνμκα ιπμνεί κα ένεμοκ ζε επαθή ιε ζζημνίεξ, πανυιμζεξ ιε αοηή πμο αζχκμοκ 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Ζ ακάβκςζδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ πμο πανμοζζάγμοκ ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ ζηδκ ζφβπνμκδ παζδζηή θμβμηεπκία 

                                                 
1 

Καηζίηδ - Γηίααθμο, Α. (1999). Λμβμηεπκία βζα παζδζά: Απυ ημκ δεζηυ θυβμ ηαζ ηδ δζδαπή ζηδκ 

ηένρδ ηαζ ηδκ απυθαοζδ ηδξ ακάβκςζδξ (19μξ-20μξ αζ.). Πεξίπινπο, 49, ζ. 37-47. 
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εκενβμπμζεί ηδκ εκζοκαίζεδζδ ηςκ ακαβκςζηχκ βζα άημια πμο ακηζιεηςπίγμοκ ιζα 

ηέημζα ηαηάζηαζδ.  Δπζπθέμκ, δ εζημκμβνάθδζδ ηςκ αζαθίςκ ζοκδνάιεζ ζηδκ 

ηαηακυδζδ άννδηςκ ιδκοιάηςκ ηαζ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ζοιπθδνςιαηζηά ζε υ,ηζ 

πανμοζζάγεηαζ ιέζα ζημ ηείιεκμ. Σμ εζημκμβναθδιέκμ παζδζηυ αζαθίμ απμηεθεί 

ζηαονμδνυιζ δομ ηεπκχκ, ημο θυβμο ηαζ ηδξ γςβναθζηήξ ηαεχξ ελεηάγεζ εέιαηα πμο 

αθμνμφκ ηδκ εζηυκα ηαζ ημ ηείιεκμ. Ο Nodelman(2009)
2
 ιεθεηά  ηδκ επίδναζδ πμο 

αζηεί δ εζηυκα ζημκ ακαβκχζηδ ηαζ οπμβναιιίγεζ ηδκ ζφκδεζδ ηδξ πθδνμθυνδζδξ 

ηδξ αθήβδζδξ ιε ηδκ δζέβενζδ ηδξ θακηαζίαξ υηακ οπάνπεζ εζημκμβνάθδζδ. Γζ‟ αοηυ 

ημκ θυβμ ζηδκ πανμφζα ενβαζία, ιεηαλφ άθθςκ ζπμθζάγεηαζ ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ 

ηάπμζςκ απυ ηα πνμξ ιεθέηδ ένβα. 

Ζ επζθμβή ζοβηεηνζιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ βζα ηδκ δζενεφκδζδ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ δεκ είκαζ ηοπαία. Σα αζαθία επζθέπεδηακ βζαηί πνυηεζηαζ βζα 

ένβα αλζυθμβςκ ζοββναθέςκ, πμο έπμοκ ζοκεζζθένεζ ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ 

ζηδκ παζδζηή θμβμηεπκία.  

ημ πνχημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ πμο 

αημθμοεείηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία. Ακαθένεηαζ μ ζημπυξ ηαζ μζ ζηυπμζ ηδξ 

ένεοκαξ, μζ οπμεέζεζξ ενβαζίαξ ηαζ δ ιέεμδμξ επζθμβήξ ηαζ αζηζμθυβδζδξ ημο οθζημφ 

πμο επζθέπεδηε. 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ 

αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Δπζπεζνείηαζ δ απυδμζδ μνζζιμφ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζφιθςκα ιε δζάθμνμοξ επζζηήιμκεξ.  Γζα ηδκ πθδνέζηενδ 

ηαηακυδζδ ημο υνμο, πνμαάθθμκηαζ μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηδξ. Πανάθθδθα, ελεηάγεηαζ 

                                                 
2
 Nodelman, Perry, (2009). Λέμεηο γηα εηθόλεο: Ζ αθεγεκαηηθή ηέρλε ηνπ παηδηθνύ εηθνλνγξαθεκέλνπ 

βηβιίνπ. Αεήκα: Παηάηδξ. 
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μ μνζζιυξ ηδξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ αθθά ηαζ πχξ εηδδθχκεηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ 

ιμνθέξ ηδξ.  

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ εθθδκζηή κμιμεεζία βζα ημ γήηδια ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Γίκεηαζ ακαθμνά ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ κυιμοξ πμο πνμζηαηεφμοκ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ απυ ηδκ 

ηαημιεηαπείνζζδ. Σαοηυπνμκα, πανμοζζάγεηαζ δ κμιζηή οπμπνέςζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ βζα παναπμιπή ζε εζζαββεθέα ζε πενίπηςζδ πμο ακηζθαιαάκεηαζ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ή παζδζηή ηαημπμίδζδ. 

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ πνμαάθθεηαζ δ ζοιαμθή ηδξ επζηαζνυηδηαξ ζηδκ 

παναβςβή θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ιε εέια ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ. Σα θμβμηεπκζηά ένβα θαίκεηαζ πςξ ακηακαηθμφκ ανηεηά πζζηά ηδκ 

ημζκςκία ηάεε επμπήξ, ζδίςξ υηακ δ επζηαζνυηδηα ηδξ επμπήξ ζοιπενζθαιαάκεζ 

πενζζηαηζηά πμο επδνεάγμοκ ηάεε πθδεοζιζαηή μιάδα. Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ 

πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ, ιενζηέξ πενζπηχζεζξ βοκαζημηημκζχκ 

απυ ημοξ ζογφβμοξ ημοξ ημ έημξ 2021. Σαοηυπνμκα πνμαάθθμκηαζ δζάθμνα 

ακαβκχζιαηα ηαζ ακηζζηάζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ακαπανάζηαζδ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηδκ θμβμηεπκία. 

ημ πέιπημ ηεθάθαζμ ελεηάγεηαζ μ νυθμξ ηςκ ηθαζζηχκ ένβςκ ζημ γήηδια 

ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Πνμζπαεχ κα αλζμπμζήζς  ηζξ 

Θεςνίεξ Πνυζθδρδξ  πνμηείκμκηαξ ηδκ επακακάβκςζδ ηθαζζηχκ αζαθίςκ. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ακαδεζηκφμκηαζ μζ κεςηενζημί ηνυπμζ ακάβκςζδξ ηαζ δζαπζζηχκμκηαζ μζ 

ζπέζεζξ ιε ηδ πναβιαηζηυηδηα ή απυζηαζδ απυ αοηή απυ ζφβπνμκα ένβα. Οζ ηεπκζηέξ 

βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ πμο εθανιυγμκηαζ ζε αοηή ηδκ ζδζαίηενδ ηαηδβμνία 

αζαθίςκ. Σίεεκηαζ ενςηήιαηα ςξ πνμξ ηα υνζα ζηδ νεαθζζηζηή ακαπανάζηαζδ αοημφ 

ημο δφζημθμο εέιαημξ. Δπίζδξ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ακαεεςνδεμφκ   ηα αοζηδνά 
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δθζηζαηά υνζα  ημο ακαβκχζηδ ζηα ηθαζζηά αζαθία. Με ημκ ηνυπμ αοηυ επζπεζνείηαζ 

ιζα επακακάβκςζδ ηςκ ένβςκ, χζηε κα αλζμπμζδεμφκ. 

ημ έηημ ηεθάθαζμ ελεηάγμκηαζ ζφβπνμκα ένβα πμο έπμοκ εέια ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ ηαζ απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά 

πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Αλζμπμζείηαζ δ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηδξ εζημκμβνάθδζδ 

ηςκ ένβςκ. 

ημ έαδμιμ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ ζφβπνμκα ένβα ιε εέια ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ ηδκ παζδζηή ηαημπμίδζδ, πμο απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά 

ζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ εθήαμοξ. οβηεηνζιέκα, ηα ένβα απαεακαηίγμοκ ζηδκέξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ιε ζοβηαθοιιέκμ ηνυπμ αθθά, οπάνπμοκ ηαζ αζαθία ιε 

νεαθζζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ζπεηζηά ιε δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ηαημπμίδζδξ.. 

ημ υβδμμ ηεθάθαζμ ελεηάγμκηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ ηεπκζηέξ ακαπανάζηαζδξ 

πμο αλζμπμζμφκηαζ ζηδ θμβμηεπκία. Αλζμπμζμφκηαζ  αθδβδιαηζηέξ ηεπκζηέξ, υπςξ δ 

εθθεζπηζηυηδηα, δ απμζπαζιαηζηυηδηα ηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ. Ζ αθθδβμνία ή δ 

ιεηαθμνά ζημκ ηυζιμ ηςκ γχςκ ηαζ δ ακαεεχνδζδ ημο ζοθθμβζημφ θακηαζζαημφ 

είκαζ επίζδξ άθθεξ ηεπκζηέξ πμο αλζμπμζμφκηαζ ζε ζφβπνμκα ηαζ ηθαζζηά ένβα. 

ημ έκαημ ηεθάθαζμ, πανμοζζάγεηαζ ιζα παζδαβςβζηή πνυηαζδ πμο 

ζπεδζάζηδηε ιε ζημπυ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ιαεδηνζχκ ζημ γήηδια 

ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ ηδξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Πμθθά απυ ηα ένβα πμο 

ελεηάζηδηακ αλζμπμζμφκηαζ ζε αοηήκ ηδκ παζδαβςβζηή πνυηαζδ. Γζα ηδ δδιζμονβία 

απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ πανςεδηζηχκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ, ζηδκ πανμφζα ενβαζία 

θαιαάκμκηαζ οπυρζκ ααζζηέξ ανπέξ, μζ μπμίεξ απμννέμοκ απυ ηδξ εεςνδηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ηδξ ημζκςκζημβκςζηζηήξ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ 

βθχζζαξ. 
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Λίβμ πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ενβαζίαξ, πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα 

πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε. Αημθμοεεί έκα πανάνηδια 

ιε ηα αζαθία Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ πμο ελεηάζηδηακ ηαζ ακαθφεδηακ ηαηά ηδκ 

εηπυκδζδ ηδξ ενβαζίαξ, υπμο δίκμκηαζ ααζζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα ένβα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο 

 

ηδκ ενβαζία αοηή ιεθεηήεδηε έκα ζχια ηνζακηαπέκηε ένβςκ πμο ακαθένεηαζ 

ζημ «ζφβπνμκμ» εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ. ημπυξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ 

ακαπαναζηάζεςκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο 

ακζπκεφμκηαζ ζε παθαζυηενα ηαζ ζφβπνμκα αζαθία βζα παζδζά ηαζ εθήαμοξ. Οζ 

αθδβήζεζξ πμο δμιμφκηαζ πάκς ζε αοηή ηδ εειαηζηή ή απθχξ ηδκ πενζέπμοκ, 

δδιζμονβμφκ πνμαθδιαηζζιμφξ πμο δεκ έπμοκ απακηδεεί. Σέημζμζ πνμαθδιαηζζιμί 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ηνζηήνζα βναθήξ ένβςκ, ηα μπμία ζημπεφμοκ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ, ηδκ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ακαβκςζηχκ ζημ γήηδια ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ, ηδκ ζοιαμθή ηδξ εζημκμβνάθδζδξ 

ζηδ ηαθθζένβεζα δελζμηήηςκ πνμζηαζίαξ απυ δζάθμνεεξ ιμνθέξ αίαξ ηαζ ηδκ 

ζοκδνμιή ηςκ ηθαζζηχκ αζαθίςκ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο εέιαημξ. Θεςνείηαζ 

ζηυπζιδ δ ελέηαζδ ηςκ αοζηδνχκ δθζηζαηχκ μνίςκ ημο ακαβκχζηδ ζηα ηθαζζηά 

αζαθία ηαζ δ επακακάβκςζδ ηςκ ένβςκ χζηε κα δζενεοκδεεί  ηαζ κα πνμαθδεεί ημ 

εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ. 

ε ένεοκεξ πμο δζελήπεδζακ ηαζ αθμνμφζακ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή 

ηαημπμίδζδ ηαζ ηαημπμίδζδ παζδζχκ, οπήνλακ πνμηάζεζξ πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ δζάθμνςκ μιάδςκ απυ ηδ αία (Brino & Williams, 2008, Padilha & 
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Williams, 2009)
3
.  Αοηά ηα πνμβνάιιαηα πενζεθάιαακακ ηδ πνήζδ παζπκζδζχκ ηαζ 

αζαθίςκ πμο απεοεφκμκηακ ζε βμκείξ, εηπαζδεοηζημφξ ηαζ παζδζά. Δίκαζ βκςζηυ πςξ 

ηα αζαθία εεςνμφκηαζ ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ ηςκ 

παζδζχκ, ηαεχξ πονμδμημφκ ηδκ ελςηενίηεοζδ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ αζςιέκςκ 

ειπεζνζχκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ηυζιμο ηαζ ηδξ δζηήξ ημοξ 

πναβιαηζηυηδηαξ (Caldin, 2002
4
, Souza & Bernardino, 2011

5
). Πανάθθδθα, αμδεμφκ 

ηα παζδζά κα δζαπεζνζζημφκ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ, υπςξ δ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ 

(Soma & Williams, 2014)
6
. Γζα ημ εέια ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ παζδζχκ ηαζ 

                                                 
3
 Brino, R. F., & Williams, L. C. A. (2008). Professorescomo agentes de prevenção de abuso sexual 

infantile [Teachers as Children Sexual Abuse Prevention Agents]. Revista Educação e Realidade, 33 

(2),209-229. Retrived from http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/7073/4389 

·˙Padilha, M. G., & Williams, L. C. (2009). Intervenção escolar para prevenção do abuso sexual com 

estudantes pré-adolescentes e adolescentes [School intervention for the prevention of sexual abuse with 

pre-adolescents and adolescents]. In L. C. A. Williams & E. A. Araújo (επζι.), Prevenção ao Abuso 

Sexual Infantil: Um Enfoque Interdisciplinar [Prevention of Child Sexual Abuse: An interdisciplinary 

approach] (128-135). Curitiba, PR: Juruá. 

4
 Caldin, C. F. (2002). A oralidade e a escritura na literature infantil: Referencial teórico para a hora do 

conto [Oral expression and writing in child literature: Theoretical framework to storytelling time]. 

Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 7(13), 25-38. DOI: 

https://doi.org/10.5007/1518-2924.2002v7n13p25. 

5
Souza, L. O., & Bernardino, A. D. (2011). A contação de histórias como estratégia pedagógica na 

educação infantil e ensino fundamental [Storytelling as a pedagogical strategy in early education and 

elementary school teaching] Revista de Educação, 6(12), 235-249. Retrived from https://e-

revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/4643/4891. 

6
 Soma, S. M. P., & Williams, L. C. A. (2014). Livros infantis para prevenção do abuso sexual infantil: 

Uma revisão de estudos [Children‟s books for the prevention of child sexual abuse: A review of 

studies]. Temas em Psicologia, 22(2), 353- 361. doi:10.9788/TP2014.2-07. 

http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/7073/4389
https://doi.org/10.5007/1518-2924.2002v7n13p25
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εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ ζηδκ εθθδκζηή Παζδζηή Λμβμηεπκία δεκ έπμοκ βίκεζ 

ζπεηζηέξ ένεοκεξ, βζ‟ αοηυ ιε ηδκ πανμφζα ιεθέηδ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα 

ειπθμοηζζηεί ημ αζαθζμβναθζηυ ηεκυ ζηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία. 

Απυ ηδ δεηαεηία ημο ‟60 ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟80 ζδιεζχεδηακ 

πμθθέξ αθθαβέξ ζημκ πχνμ ηδξ  Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. οβηεηνζιέκα, θαίκεηαζ πςξ 

ενεοκδηέξ  απυ δζάθμνμοξ επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ άνπζζακ κα ιεθεημφκ ηδ ζοιαμθή 

ηςκ παζδζηχκ ένβςκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ «δφζημθςκ» εειάηςκ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ 

αθθά ηαζ ζηδκ δζαπείνζζδ ηνίζζιςκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Δηείκδ ηδκ 

πενίμδμ, ημζκςκζμθυβμζ, ροπμθυβμζ, παζδαβςβμί, θμβμηέπκεξ, βθςζζμθυβμζ 

αλζμπμζμφκ ηδ παζδζηή ροπμθμβία ηαζ ηδκ ειπεζνία ηςκ παζδζχκ βζα ηδκ παναβςβή 

ένβςκ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ ακηακάηθαζδ ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ δζαεέζεςκ 

ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηναοιαηζηχκ ειπεζνζχκ ηςκ ακαβκςζηχκ. φιθςκα ιε ημ Person 

(2000),
7
 δ πενίμδμξ αοηή εεςνείηαζ ςξ «δ πνοζή επμπή ηςκ εηδυζεςκ παζδζηχκ 

αζαθίςκ».  Οζ ζοββναθείξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ ηδξ επμπήξ,  

άνπζζακ κα πενζθαιαάκμοκ εειαηζηέξ πμο παθζυηενα άββζγακ ηα υνζα ηδξ 

παζδαβςβζηήξ θμβμηνζζίαξ. Σμθιδνά εέιαηα υπςξ μ εάκαημξ, ημ δζαγφβζμ, δ αία, δ 

παζδζηή ηαημπμίδζδ ηαζ εκδμμζημβεκεζαηή αία ανπίγμοκ κα ακαπηφζζμκηαζ ζε ένβα 

βζα ακήθζημοξ ηαζ εκήθζημοξ ακαβκχζηεξ. Σα παζδζηά αζαθία ιε εέια ηδ ηαημπμίδζδ 

οπήνπακ πάκημηε, αθθά θαίκεηαζ πςξ  πμθθαπθαζζάγμκηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1980. Ζ ηοηθμθμνία αζαθίςκ πμο πναβιαηεφμκηαζ «δφζημθα εέιαηα» πνμηφπηεζ 

απυ ηδκ ακάβηδ δδιζμονβίαξ ηαηάθθδθςκ ηεζιέκςκ, χζηε κα πνμαπεεί  δ πνυθδρδ 

ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ δ οπμζηήνζλδ παζδζχκ πμο ιπμνεί κα δζαηνέπμοκ 

                                                 
7
 Person, Diane G. (2000). “Library Issues: Looking Back, Looking Ahead.” Journal of Children‟s 

Literature 26.1 (Spring): 93-98. 
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ηίκδοκμ ή έπμοκ ήδδ αζχζεζ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ. φιθςκα ιε ηδκ Lampert 

(2012),
8
 πανά ηζξ πνμθακείξ δοκαηυηδηεξ ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ κα πνμςεήζμοκ ηδκ 

πνυθδρδ ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ παζδζχκ, πμθφ θίβεξ ιεθέηεξ έπμοκ αζπμθδεεί 

εζδζηά ιε ημ εέια ηδξ παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηδκ Παζδζηή Λμβμηεπκία. 

ε αοηήκ ηδκ ενβαζία εα ιεθεηδεμφκ παζδζηά αζαθία πμο πναβιαηεφμκηαζ ημ εέια ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ εα δζενεοκδεεί ακ αοηά ηα 

ένβα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα εοαζζεδημπμζήζμοκ ηα  παζδζά ζε αοηυ ημ εέια. 

Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ πμθθά παζδζηά εζημκμβναθδιέκα αζαθία πμο αζπμθμφκηαζ 

ιε ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ηαημιεηαπείνζζδξ παζδζχκ. Σα 

εζημκμβναθδιέκα αζαθία έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα εοαζζεδημπμζήζμοκ ηα παζδζά 

ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνμςεήζμοκ ηδκ 

ακάπηολδ δζαθμνεηζηχκ ιμνθχκ βναιιαηζζιμφ (Martinez & Harmon, 2012)
9
, ηαεχξ 

ζοκδοάγμοκ θέλεζξ ηαζ εζηυκεξ, ιε ηζξ εζηυκεξ ιάθζζηα κα πνςημζηαημφκ. Μέζς ηδξ 

αζαθζμεεναπείαξ ηαζ ηδξ πνήζδξ εζημκμβναθδιέκςκ  αζαθίςκ ηα παζδζά 

ζοκδζαθέβμκηαζ ιε ημοξ παναηηήνεξ ηςκ αζαθίςκ ηαζ ακαδζαιμνθχκμοκ ηδ 

ζοιπενζθμνά ηαζ κμδιαημδμημφκ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ αζςιέκδ 

ειπεζνία (Rozalski, Stewart, & Miller, 2010)
10

. Τπεκεοιίγεηαζ πςξ δ αζαθζμεεναπεία  

ζφιθςκα ιε ημ θελζηυ εηπαζδεοηζηχκ υνςκ, μνίγεηαζ ςξ δ πνήζδ ηςκ αζαθίςκ πμο 

ζημπεφεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ ακαβκςζηχκ, αθθά ηαζ ζηδ 

                                                 
8
 Lampert, J. (2012) Sh-h-h-h: representations of perpetrators of sexual child abuse in picturebooks, Sex 

Education, 12(2), 177-185, DOI: https://doi.org/10.1080/14681811.2011.609048.  

9
 Martinez, M., & Harmon, J. M. (2012). Picture/Text relationships: An investigation of literary 

elements in picturebooks. Literacy Research and Instruction, 51(4), 323–343. 

10
 Rozalski, M., Stewart, A., & Miller, J. (2010). Bibliotherapy: Helping children cope with life‟s 

challenges. Kappa Delta Pi Record, 47(1), 33–37. 

https://doi.org/10.1080/14681811.2011.609048
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δζαπείνζζδ δφζημθςκ εειάηςκ, ζπεηζηή ιε ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ 

ακαπηολζαηέξ ακάβηεξ ημοξ, ζε ηαηάθθδθεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ. Σμ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ 

πνδζζιμπμζείηαζ πνμζθένμκηαξ εοενβεηζηέξ ζοκέπεζεξ ζημοξ ακαβκχζηεξ υπςξ δ 

δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, δ πνμζανιμβή ηαζ δ ακάπηολδ ημο ακενχπμο. 

(Παηένα & Σζζθζιέκδ, 2012:24).
11

 Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ιζα εηδμηζηή 

έηνδλδ αζαθίςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε θεπηά εέιαηα, υπςξ βζα πανάδεζβια, ημ εάκαημ, 

ηδ ηαημπμίδζδ (Crago, 2005:183)
12

. Ζ εζημκμβνάθδζδ ηςκ αζαθίςκ θαίκεηαζ πςξ 

μδδβεί ημκ ακαβκχζηδ ζε ιέεελδ, ηαεχξ πανάβεηαζ αθεμκία κμδιάηςκ ηαζ εκκμζχκ 

πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πνυζθδρδ ηςκ ένβςκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, εα ακαθοεεί δ 

πνδζζιυηδηα εθθδκζηχκ ηαζ ιεηαθναζιέκςκ ζφβπνμκςκ ηαζ παθαζυηενςκ 

εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ πμο εζηζάγμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ εέια. Μέζς ιζαξ 

δοκαιζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ ημο ακαβκχζηδ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ, αοηή δ επαθή 

ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημ άημιμ κα ακηζιεηςπίζεζ ηζξ αθθαβέξ ηδξ γςήξ, ηα 

ζοκαζζεδιαηζηά γδηήιαηα ηαζ ηζξ πνμηθήζεζξ ζοιπενζθμνάξ (Stewart & Ames, 

2014).
13

  

 

 

 

                                                 
11

 Παηένα, Α. & Σζζθζιέκδ, Σ. (2012). Φηιαλαγλσζία θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνύ. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα. Θεζζαθμκίηδ: Δπίηεκηνμ. 

12
 Crago, H. (2005). “Healing texts. Bibliotherapy and psychology”. In: P. Hunt (Ed.), Understanding 

children‟s literature. London & New York: Routledge. 180-189. 

13
 Stewart, P. E., & Ames, G. P. (2014). Using culturally affirming, therapeutically appropriate 

bibliotherapy to cope with trauma. Journal of Child and Adolescent Trauma,7, 227–236. 
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Αηηηνιόγεζε  επηινγήο πιηθνύ 

 

Σμ οθζηυ πμο αλζμπμζείηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ επζθέπεδηε ιε αάζεζ 

ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα. Δζδζηυηενα,  δ επζθμβή αζαθίςκ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ακαβκςζηζηυ 

ημζκυ πμο απεοεφκεηαζ ημ ηάεε ένβμ. Έηζζ ημ οθζηυ πςνίγεηαζ ζε α) ένβα πμο 

απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ α) ζε ένβα πμο απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά 

ζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ εθήαμοξ ηαζ β) ζε ένβα πμο απεοεφκμκηαζ ζε εκήθζηεξ 

ακαβκχζηεξ. Σα ένβα ηαλζκμιμφκηαζ ιε αάζεζ ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηςκ ακαβκςζηχκ 

πμο πνμμνίγμκηαζ, χζηε κα είκαζ εθζηηή δ ιεθέηδ  ηνζηδνίςκ βναθήξ ηςκ ένβςκ ηάεε 

δθζηζαηήξ μιάδαξ
14

.   

Δπίζδξ, δ επζθμβή ημο οθζημφ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ιεθέηδ εθθδκζηχκ ηαζ 

ιεηαθναζιέκςκ ζηα εθθδκζηά παζδζηχκ αζαθίςκ. Αλζμπμζμφκηαζ θμβμηεπκζηά ένβα 

εθθήκςκ ζοββναθέςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ λέκςκ ζοββναθέςκ χζηε κα πανμοζζαζημφκ 

ηοπυκ δζαθμνμπμζήζεζξ ζημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ.  

Αηυια, αλζμπμζείηαζ ςξ ηνζηήνζμ επζθμβήξ ημο οθζημφ ηαζ ημ είδμξ ηςκ ένβςκ, 

χζηε κα είκαζ πζμ εφημθεξ μζ ακαθφζεζξ ημοξ. διεζχκεηαζ πςξ ζηδκ παζδζηή 

θμβμηεπκία, ακήημοκ υθα ηα είδδ θμβμηεπκίαξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ζηδ 

θμβμηεπκία εκδθίηςκ, δδθαδή κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, πνίεζε, παξακύζηα, κηθξέο 

ηζηνξίεο, αθθά ηαζ εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ή εηθνλνβηβιία, θόκηθο ηαζ βηβιία γλώζεσλ 

                                                 
14

 Να ζδιεζςεεί πςξ δ δθζηία ημο ακαβκχζηδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή, ακηζθδπηζηή ηαζ 

ροπζηή ςνζιυηδηα ημο. Δπμιέκςξ, ιζα αοεεκηζηή ζζημνία δεκ μνίγεζ ημ ημζκυ ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ. 

Σα αοζηδνά δθζηζαηά υνζα ημπμεεημφκηαζ απυ ημοξ εηδμηζημφξ μίημοξ ζε ιζα πνμζπάεεζα ανςβήξ ηςκ 

βμκέςκ πμο επζθέβμοκ ένβμ ιε αάζδ ηδκ δθζηία ηςκ παζδζχκ.  
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(Κμονάηδ, 2018)
15

. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ εα αλζμπμζδεμφκ 

δζδβήιαηα
16

,.ιοεζζημνήιαηα
17

, αζαθία βκχζεςκ
18

 ηαζ εζημκμαζαθία ή 

εζημκμβναθδιέκα αζαθία
19

, παναιφεζα
20

 αθθά ηαζ ιζηνέξ ζζημνίεξ
21

.  
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Κμονάηδ, Υν. (2018) Βνπηηά ζηνλ Κόζκν ηνπ Βηβιίνπ: Γξαζηεξηόηεηεο Φηιαλαγλσζίαο γηα ηε 

Γλσξηκία κε ην Βηβιίν Οδεγόο γηα Δθπαηδεπηηθνύο. Αεήκα: Ίδνοια Λαιπνάηδ. 

16
 Σμ δζήβδια ζφιθςκα ιε ημ Γ. Ξεκυπμοθμ «είλαη κηα ζύληνκε ηζηνξία πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή, ηεο 
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Μ. (1997). Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη θξηηηθή ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Θεζζαθμκίηδ: University Studio 

Press, ζεθ.65. 

17
 Σμ ιοεζζηυνδια είκαζ  είδμξ ηδξ πεγμβναθίαξ πμο ακαπανζζηά ηδ γςή, πμο αθδβείηαζ μ ζοββναθέαξ 

ή μ αθδβδηήξ, ηαζ ζηδνίγεηαζ ζε ιζα θακηαζηζηή ιοεμπθαζία, δ μπμία είκαζ αθδεμθακήξ, δεκ απμηεθεί 

υιςξ αηνζαή ακηζβναθή ηδξ πνμζςπζηήξ γςήξ ημο ζοββναθέα, πανά ηα υπμζα αοημαζμβναθζηά 

ζημζπεία πμο ιπμνεί κα πενζέπεζ, ηνοιιέκα ιε επζιέθεζα, χζηε κα ιδκ είκαζ ζδζαίηενα ειθακή. 

18
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Κανπυγδθμο Μ. (1994). Σν παηδί ζηε ρώξα ησλ βηβιίσλ. Αεήκα: Δηδυζεζξ Καζηακζχηδ.  

19
 Ζ δζάηνζζδ εζημκμαζαθίμο ηαζ εζημκμβναθδιέκμο αζαθίμο «αθνξά θπξίσο ηνλ ηξόπν νξγάλσζήο 

ηνπο, όκσο εάλ ην είδνο ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηξνπνπνηεί ηνλ ηξόπν αλάγλσζεο ελόο θεηκέλνπ κε ιέμεηο, 

απηό ηζρύεη πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ην εηθνλνβηβιίν» Πενζζζυηενα ζημ Υακη, Π. (1996). Κξηηηθή, Θεσξία 

θαη Παηδηθή Λνγνηερλία. Μηθν. Δ. αηεθθανζάδμο & Μ. Κακαηζμφθδ, Αεήκα: Δηδυζεζξ Παηάηδ, ζεθ. 

235. 

20
 Σα παναιφεζα είκαζ αθδβήζεζξ, μζ μπμίεξ εηηοθίζζμκηαζ ιέζα απυ ζοβηεηνζιέκεξ θεζημονβίεξ, πμο 

πανμοζζάγμκηαζ πάκηα ιε ηδκ ίδζα ζεζνά ηαζ ζηζξ μπμίεξ μζ παναηηήνεξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε εθηά 

βεκζημφξ νυθμοξ. Πενζζζυηενα ζημ Πνμπ, Γ.Β. (1987). Μνξθνινγία ηνπ παξακπζηνύ: ε δηακάρε κε ηνλ 

Κισλη Λέβη-ηξσο θαη άιια θείκελα. Μηθν. Α. Πανίζδ, Αεήκα: Δηδυζεζξ Κανδαιίηζα. 

21
 Οζ ιζηνέξ ζζημνίεξ είκαζ ζφκημιεξ δζδβήζεζξ ζε απθή βθχζζα, πνμηεζιέκμο κα ιεηαδχζμοκ 

νεαθζζηζηά ζημζπεία ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηδξ γςήξ ημο παζδζμφ ιε θυβμ πνμζζηυ, άιεζμ ηαζ 
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Βαζζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ οπυ ιεθέηδ αζαθίςκ ήηακ δ 

ζοιπενίθδρδ ζημ οπυ ελέηαζδ δείβια ακάθοζδξ ηθαζζηχκ ηαζ ζφβπνμκςκ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ βζα παζδζά, εθήαμοξ ηαζ εκήθζηεξ. διεζχκεηαζ πανεκεεηζηά πςξ, 

ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ημο  Gadamer,
22

 ηθαζζηυ εεςνείηαζ έκα αζαθίμ  πμο ιπμνεί 

κα «ιζθήζεζ» ζε ηάεε βεκζά, ζακ κα έπεζ βναθηεί  απμηθεζζηζηά βζα εηείκδ. Γδθαδή δ 

ακάβκςζδ ημο ηθαζζημφ αζαθίμο ζοκεπίγεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ βεκζέξ, πμο εκημπίγμοκ 

ζ‟ αοηυ ηάηζ δζαθμνεηζηυ ηαζ εκδζαθένμκ.  Δίκαζ ακαβηαίμ κα πανμοζζαζημφκ 

δζάθμνα αζαθία πμο απέπμοκ πνμκζηά, ηαεχξ δ ζφβηνζζδ παθαζυηενςκ ηαζ 

ζφβπνμκςκ ένβςκ ιπμνεί κα ακαδείλεζ ημ αηακεχδεξ εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ ζε 

δζαθμνεηζηυ πςνμπνμκζηυ ζηίβια ηαζ κα ακαδείλεζ ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ 

δζαπείνζζδξ ημο εέιαημξ απυ ημοξ ζοββναθείξ, αθθά ηαζ ημοξ δζαθμνεηζημφξ υνμοξ 

πνυζθδρδξ ηςκ αζαθίςκ απυ ημοξ ακαβκχζηεξ ηάεε επμπήξ. Οζ επακακαβκχζεζξ ημο 

ίδζμο ηεζιέκμο είκαζ δζαθμνεηζηέξ ηαζ ηάηζ ακάθμβμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ επακαθδβήζεζξ. 

Σα ιεηαθναζιέκα αζαθία πμο πναβιαηεφμκηαζ ημ εέια ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ,  

απμηεθμφκ ςξ έκακ ααειυ ηαζ επακαθδβήζεζξ, υπμο μ ιεηαθναζηήξ έπεζ ηαζ ημκ νυθμ 

ημο δζαιεζμθααδηή, ηαεχξ εηθνάγεζ ημ πςνμπνμκζηυ ζηίβια ηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ ημο 

εέζεζξ βζα ημ εέια. Δίκαζ ζηυπζιμ κα ακαδεζπεμφκ πηοπέξ ημο ηνίζζιμο ηαζ 

δζαπνμκζημφ γδηήιαημξ  ιέζα απυ ένβα λέκςκ ζοββναθέςκ ηαζ κα ακηζδζαζηαθμφκ ιε 

εβπχνζα δδιζμονβήιαηα ηδξ ζοββναθζηήξ ημζκυηδηαξ.  

                                                                                                                                            
ζοβηεηνζιέκμ. Πενζζζυηενα ζημ Κακαηζμφθδ, Μ. (1997). Δηζαγσγή ζηε ζεσξία θαη θξηηηθή ηεο 

παηδηθήο ινγνηερλίαο. Θεζζαθμκίηδ: University Studio Press,  ζεθ. 71. 

22
 Gadamer, H. G. (1960). Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 

Tübingen: JCB Mohr ( Siebeck), ζ.ζ. 284-285. 
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Δπίζδξ, ημ δείβια ηεζιέκςκ επζθέπεδηε  ιε ηνζηήνζμ ημοξ ήνςεξ μζ μπμίμζ 

πνέπεζ κα είκαζ  μζηείμζ παναηηήνεξ βζα ημ κεανυ ακαβκςζηζηυ ημζκυ (παζδζά, έθδαμζ).  

οκμρίγμκηαξ, ηα ηνζηήνζα πμο εθανιυζηδηακ βζα ηδκ επζθμβή ημο οθζημφ 

είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ ζημ μπμίμ απεοεφκμκηαζ ηα αζαθία, [α) ένβα πμο 

απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ α) ζε ένβα πμο απεοεφκμκηαζ ζε 

παζδζά ζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ εθήαμοξ ηαζ β) ζε ένβα πμο απεοεφκμκηαζ ζε 

εκήθζηεξ ακαβκχζηεξ]   

 ημ είδμξ ηςκ ένβςκ (δζήβδια, ιοεζζηυνδια, εζημκμαζαθίμ ή εζημκμβναθδιέκμ 

αζαθίμ, αζαθίμ βκχζεςκ, παναιφεζ, ιζηνή ζζημνία), 

 ημ status ηςκ αζαθίςκ ( δζάηνζζδ ημοξ ζε ηθαζζηά ηαζ ζφβπνμκα ένβα),  

 δ πνμέθεοζδ ημοξ. 

 

Τπνζέζεηο εξγαζίαο 

Απυ ηδκ επζζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ακαδφμκηαζ ενεοκδηζηά ηεκά πμο 

πνέπεζ κα ηαθοθεμφκ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ημο ηνίζζιμο εέιαημξ ηδξ ηαημπμίδζδξ 

ζημ πχνμ ηδξ Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ. 

 Μεηαλφ άθθςκ ηίεεηαζ ημ ενχηδια βζαηί ένβα ηθαζζηά, δδιζμονβδιέκα ζε 

δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ,  επακεηδίδμκηαζ ζήιενα 

ηαζ εα ιπμνμφζακ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα ζδιενζκά δεδμιέκα, δδθαδή βζα κα 

αμδεήζμοκ ζηδκ άιαθοκζδ ηδξ  εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ; 

Πυζμ επίηαζνα ηαζ ιαηνυαζα, ιπμνεί κα είκαζ ηάπμζα ένβα ηαζ πυζμ ηα οπυ ιεθέηδ 

ένβα εα ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ βζα ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ; Σμ ενχηδια αοηυ εκηάζζεηαζ ζημ εονφηενμ εέια ηδξ 
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πνυζθδρδξ ηαζ ηδξ ακακμδιαημδυηδζδξ ηςκ θεβυιεκςκ «κευηενςκ ηθαζζηχκ», 

ακάθμβα ιε ημ πςνμπνμκζηυ ζηίβια ηδξ εηάζημηε ακάβκςζδξ (Doderer, 1992
23

·  

Hurrelmann, 1995
24

· Kümmerling- Meibauer
25

).  

Σα ηνζηήνζα βναθήξ πμο εθανιυγμκηαζ ζε αοηή ηδκ ζδζαίηενδ ηαηδβμνία 

αζαθίςκ, υπςξ ηαζ ηα υνζα ζηδ νεαθζζηζηή ακαπανάζηαζδ αοημφ ημο δφζημθμο 

εέιαημξ απμηεθμφκ έκα άθθμ ενχηδια πνμξ δζενεφκδζδ. Θεςνείηαζ ζηυπζιδ δ 

ελέηαζδ ηδξ οπένααζδξ ηςκ αοζηδνχκ δθζηζαηχκ μνίςκ ημο ακαβκχζηδ ζηα ηθαζζηά 

αζαθία ηαζ δ επακακάβκςζδ ηςκ ένβςκ, χζηε κα αλζμπμζδεμφκ.  Κάεε αζαθίμ 

απεοεφκεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ δθζηζαηή μιάδα. Γζα ηα ένβα πμο πναβιαηεφμκηαζ ημ 

εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ, ηα αοζηδνά δθζηζαηά υνζα ηαηανβμφκηαζ, εθυζμκ μζ αζςιέκεξ 

ειπεζνίεξ ηςκ ακαβκςζηχκ ιπμνμφκ κα ακηακαηθχκηαζ ζε ένβα πμο εεςνδηζηά δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ δθζηία ημοξ πναηηζηά υιςξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

εθάθνοκζδ ημο ηναφιαημξ πμο έπμοκ αζχζεζ. Ζ έκκμζα ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ 

ακαεεςνείηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα βεβμκυηα ηδξ επζηαζνυηδηαξ ηαζ πνεζάγεηαζ κα 

δζενεοκδεεί ακ ιεηααάθθεηαζ ηαζ ημ ηνζηήνζμ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ (ακάθμβα ιε ηδκ 

δθζηία ημο ακαβκχζηδ). φιθςκα ιε ημκ Stuart Hannabus (1996),
26

 ηα υνζα ηδξ 

παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ δεκ είκαζ πμθφ λεηάεανα απυ αοηά ηδξ «βεκζηήξ» θμβμηεπκίαξ, 

                                                 
23

Doderer, Kl. (1992). LiterarischeJugendkultur-KulturelleundgesellschaftlicheAspektederKinder- 

undJugendliteraturinDeutscland. Weinheim, München: Juventa. 

24
 Hurrelmann, B. (1995). KlassikerderKinder-undJugendliteratur. Frankfurt: Fischer. 

25
Kümmerling- Meibauer, B. (2004). Kinderklassiker eineforschungsorientierte Einleitung. 
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ηαεχξ ένβα πμο, ηαηά ημ πανεθευκ, βνάθηδηακ βζα εκδθίημοξ, ζηδ ζοκέπεζα 

ηαεζενχεδηακ ςξ παζδζηά ηαζ δζααάζηδηακ πενζζζυηενμ απυ παζδζά ή ένβα πμο 

ζήιενα βνάθμκηαζ βζα παζδζά ακηαπμηνίκμκηαζ ηαθφηενα ζηζξ πκεοιαηζηέξ ηαζ 

ροπζηέξ ακάβηεξ ηςκ εκδθίηςκ ηαζ βίκμκηαζ εοημθυηενα απμδεηηά απυ αοημφξ. Οζ 

δφμ θμβμηεπκίεξ, αοηή ηςκ εκδθίηςκ ηαζ δ παζδζηή, ανίζημκηαζ ζοπκά ζε επζημζκςκία, 

εκχ «δηαρσξίδνληαη, αιιεινηξνθνδνηνύληαη θη εκπινπηίδνληαη ακνηβαία ζ‟ έλα αέλαν 

παηρλίδη απνρσξηζκνύ θαη ζπλάληεζεο» (Εεναμφ
27

 115). 

Άθθμ αίηδια ηδξ ενβαζίαξ είκαζ δ ακίπκεοζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεπκζηχκ 

ιέζς ηςκ μπμίςκ πναβιαημπμζείηαζ δ οπένααζδ ηδξ παζδαβςβζηήξ θμβμηνζζίαξ 

Κθαζζηά ή ακαβκςνζζιέκδξ αλίαξ παζδζηά αζαθία παθαζυηενα απμννίπημκηαζ ςξ ιδ 

παζδαβςβζηά. οπκά, δ Σέπκδ είκαζ ιαηνμαζυηενδ απυ ηζξ αλίεξ ηάεε επμπήξ ηαζ 

παθαζυηενα ένβα πμο ακαπηφζζμοκ ημ εέια ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ ζηδκ μζημβέκεζα 

αλζμπμζμφκηαζ ηδκ ζφβπνμκδ επμπή. Ζ άθθδ πθεονά ηδξ Λνγνθξηζίαο είκαζ δ 

Γενληνινγία πμο θαίκεηαζ κα νοειίγεζ ηζ είδμοξ ηείιεκα εα βναθμφκ (Εεναμφ, 1992)
28

  

Ο ηχδζηαξ Γεμκημθμβίαξ ηδξ επμπήξ θαίκεηαζ πςξ απμγδηά ηδκ παναβςβή ένβςκ ιε 

εέια ηδκ ηαημπμίδζδξ. Σμ εέια ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ οπήνπε πάκημηε, αθθά αλίγεζ 

κα ζοβηνζεεί μ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ζε παθαζυηενα ηαζ ζφβπνμκα αζαθία, χζηε κα 

ακαδεζπεεί δ εηάζημηε δζαθμνεηζηή ζηάζδ ζοββναθέα ηαζ ημζκςκίαξ. Δπζιένμοξ 

ζηυπμξ είκαζ δ ακαγήηδζδ ηςκ ηνυπςκ αλζμπμίδζδξ αοηχκ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ 

ζηδκ πνάλδ ςξ παζδαβςβζηχκ ενβαθείςκ, πδβχκ εκδιένςζδξ. Δπζπθέμκ, ζηδκ 

ενβαζία δζενεοκάηαζ δ ζοιαμθή ηςκ εζημκμβναθδιέκςκ αζαθίςκ ζηδκ άιαθοκζδ ημο 

ημζκςκζημφ γδηήιαημξ ηδξ ηαημπμίδζδξ. Ζ αολδιέκδ παναβςβή εζημκμηεζιέκςκ απυ 

                                                 
27
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ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 20μφ αζ. ςξ ζήιενα ηαζ δ πνήζδ ημοξ ςξ παζδαβςβζηχκ 

ενβαθείςκ ζε ηοπζηά ηαζ άηοπα πθαίζζα εηπαίδεοζδξ, ηαεζζημφκ ακαβηαία ηδκ 

ζοιπενίθδρή  ημοξ ζηδκ πανμφζα ενβαζία βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ. Μενζηέξ θμνέξ ηα εζημκμηείιεκα ηαζ ηα εζημκμθναθδιέκα αζαθία 

ιπμνεί κα έπμοκ ηδκ ίδζα ή αηυια ηαζ ιεβαθφηενδ δοκαιζηή απυ έκα εηηεκέξ 

αθήβδια. Μέζς ηδξ εζημκμβνάθδζδξ εκενβμπμζείηαζ δ θακηαζία ημο ακαβκχζηδ ηαζ 

δζεβείνμκηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο, ιε απμηέθεζια κα ιπμνεί κα επζημζκςκήζεζ ιε 

ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ ηοπυκ αζςιέκεξ ειπεζνίεξ. 

Γεληθόηεξνο ζθνπόο  

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ  ηαημπμίδζδξ πμο ακζπκεφμκηαζ ζε παθαζυηενα 

ηαζ ζφβπνμκα αζαθία βζα παζδζά ηαζ εθήαμοξ ηδξ εβπχνζαξ ηαζ λέκδξ εηδμηζηήξ 

παναβςβήξ, χζηε κα επζηναπμφκ ηαζ επζιένμοξ ζοβηνίζεζξ. 

Δπηκέξνπο ζηόρνη 

 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ακαδεζπεεί δ Παζδζηή 

Λμβμηεπκία ςξ παζδαβςβζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηνίζζιςκ εειάηςκ, ηαεχξ 

ηαζ δ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ςξ εεναπεοηζηχκ ιέζςκ βζα 

πενζπηχζεζξ ηαημπμίδζδξ. Σα αζαθία πμο εα πανμοζζαζημφκ εκδέπεηαζ κα θςηίζμοκ 

πηοπέξ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα αλζμπμζήζμοκ βμκείξ, εηπαζδεοηζημί ηαζ επαββεθιαηίεξ 

πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημ παζδί ηαζ ημ οπμζηδνίγμοκ ζε εέιαηα ηαημπμίδζδξ. Δπζπθέμκ, 

ιε ηδκ επακακάβκςζδ ζφβπνμκςκ ηαζ ηθαζζηχκ αζαθίςκ εα  ακαδοεμφκ μζ κεςηενζημί 

ηνυπμζ ακάβκςζδξ παθαζυηενςκ ένβςκ ηαζ εα δζαπζζηςεμφκ ζοβηθίζεζξ ηαζ 

απμηθίζεζξ απυ ζφβπνμκα ένβα. ημοξ επζιένμοξ ζηυπμοξ, πενζθαιαάκεηαζ δ 
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ακάδεζλδ ηςκ ένβςκ ςξ ενβαθείμο βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ παναηδνδηζηυηδηαξ, ηδξ 

ζοβηνζηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδξ ηαλζκυιδζδξ ζδεχκ ηςκ εκήθζηςκ ηαζ ακδθίηςκ 

ακαβκςζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ  πνμαμθή ηδξ πνήζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ςξ 

πνμηφπμο ιίιδζδξ βζα ηα παζδζά. Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ πςξ δ αλζμπμίδζδ 

θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ζοκδνάιεζ  ζηδκ μθυπθεονδ ακάπηολδ ημο ακενχπμο ηαζ 

θεζημονβεί ςξ ιέζμ εοαζζεδημπμίδζδξ, χζηε κα αμδεήζεζ ηα παζδζά κα ακαβκςνίζμοκ 

ηζξ δφζημθεξ πενζπηχζεζξ, υπςξ αοηέξ ηδξ ηαημπμίδζδξ, πνμηεζιέκμο κα ηζξ 

δζαπεζνζζημφκ. Δπζπνυζεεηα, εα ακαδεζπεεί δ πανμοζίαζδ ηεπκζηχκ (θμβμηεπκζηχκ 

ηαζ εζημκμβναθζηχκ) ακαπανάζηαζδξ ημο εέιαημξ ηδξ ηαημπμίδζδξ ζε αζαθία βζα 

παζδζά ηαζ εκήθζηεξ. Μέζα απυ ηδκ ιεθέηδ ηςκ ένβςκ εα πνμηφρεζ ζοζπεηζζιυξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ιε ηζξ θμβμηεπκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηαζ εα ακαδεζπεεί δ 

αλζμπμίδζδ ηςκ αζαθίςκ ςξ ημζκςκζηχκ/πμθζηζζιζηχκ πδβχκ, ζηακχκ κα ιεηαθένμοκ 

ιδκφιαηα βζα ηα ιέθδ ιζαξ ημζκςκίαξ ηδκ εηάζημηε πνμκζηή πενίμδμ. Δίκαζ ζηυπζιμ 

κα δμεμφκ απακηήζεζξ ζημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημο εκήθζηα ζοκ-ακαβκχζηδ ςξ πνμξ 

ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ ηαζ ηαηαθθδθυηδηαξ ηςκ παζδζηχκ αζαθίςκ ζπεηζηά ιε ημ εέια 

ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ  κα επζζδιακεμφκ  ηεπκζηέξ δζαπείνζζδξ ημο εέιαημξ.   

 

Μεζνδνινγία  

 

ηδκ  πανμφζα ενβαζία εα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ιέεμδμξ επζθμβήξ ηαζ 

ενιδκείαξ ημο οθζημφ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ οβηνζηζηήξ Μεευδμο ηαζ ηδξ Ακάθοζδξ 

Πενζεπμιέκμο. Ο Zima (1992)
29

 ακαθένεζ υηζ οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ δφμ είδδ 
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ζφβηνζζδξ.
30

  Ζ γελεηηθή ζύγθξηζε  έπεζ ζπέζδ ιε ηζξ μιμζυηδηεξ ή δζαθμνέξ πμο 

ειθακίγμοκ ηα οπυ ελέηαζδ ένβα ελαζηίαξ ιζαξ «αζηζχδμοξ ζπέζδξ» υπςξ υηακ έκαξ 

ζοββναθέαξ βκςνίγεζ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ ημ ένβμ ημο άθθμο. Με αοηυ ημ είδμξ 

ζφβηνζζδξ εκημπίγμκηαζ ηα ημζκά ζδιεία υζμκ αθμνά ημ εέια, ημ φθμξ, ημ παναηηήνα 

ή άθθεξ δζαηεζιεκζηέξ ακαθμνέξ Ζ ηππνινγηθή ζύγθξηζε ελεηάγεζ ηζξ ζοβηθίζεζξ ή 

απμηθίζεζξ πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ βέκκδζδ ή πνυζθδρδ εκυξ ένβμο ηαζ δεκ 

πνμένπμκηαζ απυ άιεζδ ή έιιεζδ επαθή. Οζ μιμζυηδηεξ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή 

αθμνμφκ ακηίζημζπεξ ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ άθθεξ ζοκεήηεξ.   

Οζ παναπάκς ηφπμζ ζοβηνζηζηήξ ιεευδμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζοκδοαζηζηά 

χζηε κα  ιεθεηδεμφκ ηαζ κα ακηζπαναηεεμφκ βναπηέξ αθδβήζεζξ πμο α) δζαθένμοκ 

πνμκζηά α) απεοεφκμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ δθζηζαηέξ μιάδεξ ακαβκςζηχκ (εκήθζηεξ 

ηαζ ακήθζημζ ακαβκχζηεξ). Λαιαάκμκηαξ οπυρδ πςξ ηα θμβμηεπκζηά ένβα 

ακηακαηθμφκ ημ πςνμπνμκζηυ ζηίβια ηδξ επμπήξ ηαηά ηδκ μπμία βνάθμκηαζ, είκαζ 

ζηυπζιμ κα ιεθεηδεεί μ ηνυπμξ πμο πανμοζζάγεηαζ δ ηαημπμίδζδ ιέζα ζηδ 

θμβμηεπκία βζα ακήθζημοξ ηαζ εκήθζημοξ ακαβκχζηεξ ζε παθαζυηενα ηαζ ζφβπνμκα 

ένβα, χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηή δ ζοβηνζηζηή πνμζέββζζδ μιυεειςκ ένβςκ ιε 

πζεακυκ δζαθμνεηζηή δζαπείνζζδ ημο εέιαημξ. Ζ ζφβηνζζδ εα αθμνά εθθδκζηά ένβα 
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ηαζ ένβα ιεηαθναζιέκα ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα βζα ακήθζημοξ ηαζ εκήθζημοξ 

ακαβκχζηεξ.   

Δπζπθέμκ, εα πνδζζιμπμζδεεί δ Ακάθοζδ Πενζεπμιέκμο, ηαζ εα δμεεί έιθαζδ 

ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ιε ηζξ μπμίεξ οπμδδθχκμκηαζ ή 

πανμοζζάγμκηαζ ειθακχξ μζ ζηδκέξ αίαξ. Ζ ιέεμδμξ ηδξ ακάθοζδξ πενζεπμιέκμο 

ιεθεηά βναπηά ένβα ιε  ακηζηεζιεκζηυ ηαζ ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ  χζηε κα επζηναπεί δ  

αλζυπζζηδ ηαηαβναθή ηαζ ηνζηζηή απμηίιδζδ ακαθμνχκ ηςκ μπμίςκ ηα 

παναηηδνζζηζηά έπμοκ πνμζδζμνζζεεί (Berelson, 1952
31

· Holsti, 1968.) Ζ πμζμηζηή 

ακάθοζδ πενζεπμιέκμο  ακηακαηθά ζημ θακεάκμκ πενζεπυιεκμ ηςκ ηεζιέκςκ ημο 

ενεοκχιεκμο οθζημφ.  Φαίκεηαζ πσο ε  αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κειεηά  ηηο αλζξώπηλεο 

επηθνηλσλίεο κε καξηπξίεο (recorded communications) όπσο ηα βηβιία, ηηο ηζηνζειίδεο, 

ηα έξγα δσγξαθηθήο θαη ηνπο λόκνπο (Ίζανδ & Πμονηυξ, 2015
32

·Πμνθονζάδδ, 

2009)
33

. Θα βίκεζ πνμζπάεεζα κα ηαηαβναθεί δ κέα δοκαιζηή ζημκ πχνμ ηδξ παζδζηήξ 

θμβμηεπκίαξ,  πμο οπενααίκεζ ηζξ οθζζηάιεκεξ δμιζηέξ, αζζεδηζηέξ ηαζ αθδβδιαηζηέξ 

ηακμκζηυηδηεξ, χζηε κα ηαθοθεεί ημ αζαθζμβναθζηυ ηεκυ πμο δζαπζζηχεδηε ηαηά ηδκ 

επζζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ. ηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ηδξ παζδζηήξ 
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θμβμηεπκίαξ ακαπηφζζμκηαζ ημθιδνά εέιαηα υπςξ μ εάκαημξ, δ πνμζθοβζά, δ 

ηαηάπνδζδ μοζζχκ. Μέπνζ ηχνα δεκ έπεζ εκημπζζηεί ζπεηζηή ιεθέηδ βζα ημ εέια ηδξ 

ηαημπμίδζδξ. Ζ πανμφζα ενβαζία  αλζμπμζεί ηζξ πνμβεκέζηενεξ ένεοκεξ ηςκ 

Macdonald (2001)
34

,  Lampert ηαζ Walsh (2010)
35

, ηαζ Craig (2021)
36

 χζηε κα 

ακαθοεμφκ ηα ένβα ηαζ κα πνμηφρμοκ δεδμιέκα βζα ηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία 

Ζ ζοθθμβή ημο οθζημφ ηδξ ένεοκαξ εα βίκεζ απυ ιζα ζεζνά παθαζυηενςκ ηαζ 

ζφβπνμκςκ ένβςκ, βναιιέκςκ απυ έθθδκεξ ηαζ λέκμοξ ζοββναθείξ, χζηε κα 

ιεθεηδεμφκ μζ ακαπαναζηάζεζξ ημο θαζκμιέκμο ζε δζαθμνεηζηέξ επμπέξ. Οζ 

θμβμηεπκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ πμο πενζέπμκηαζ ζηα ηείιεκα εα ενεοκδεμφκ 

πανάθθδθα ιε ηζξ εζημκμβναθζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, υπμο αοηυ είκαζ δοκαηυκ.  

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ εα βίκεζ ιζα πμθοεδνζηή ελέηαζδ ηςκ αζαθίςκ, 

εθανιυγμκηαξ ηδ ιέεμδμ ηδ επαλαζπγθεηκελνπνίεζεο, δδθαδή ηδξ πμθφπθεονδξ 

εεχνδζδ πμο αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνύ ελόο θεηκέλνπ από ην 

πεδίν παξαγσγήο ζην πεδίν αλαπαξαγσγήο ηνπ (Bernstein, 1989, 230-232).
37

 Έηζζ, ηα 

θμβμηεπκζηά ένβα εα ελεηαζημφκ απυ δζάθμνα επζζηδιμκζηά πεδία υπςξ απυ ηδκ 
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Ηζημνία, ηδκ Κμζκςκζμθμβία, ηδκ Ακενςπμθμβία ή ηδκ  Φοπμθμβία ηαζ εα 

αλζμπμζδεμφκ  βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ ηαημπμίδζδξ . 

ημ επίηεκηνμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ ακακμδιαημδυηδζδ εκυξ 

παθαζυηενμο αζαθίμο ιε ημ ζηίβια ηςκ πνήζεςκ ηαζ ηςκ ακαβκχζεχκ ημο. Ζ 

πνυζθδρδ ημο ίδζμο αζαθίμο δζαθένεζ ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ ηαοηυπνμκα πμθθά δζαθμνεηζηά πνάβιαηα. οπκά 

δ πνυζθδρή ημο οπενααίκεζ ηζξ πνμεέζεζξ ημο δδιζμονβμφ ημο, αηυια ηζ ακ αοηυ δεκ 

θαίκεηαζ ιε ηδκ πνχηδ ιαηζά. Μπμνεί κα ζδιαημδμηεί έκα ζδιείμ ζοκάκηδζδξ 

παζδζχκ ηαζ εκδθίηςκ, κα ελεηάγεηαζ ςξ ηείιεκμ ηαζ ςξ ακηζηείιεκμ, κα ειπενζέπεζ 

ιζα ζδιακηζηή ζζημνζηή ιανηονία, παναιέκμκηαξ ζοβπνυκςξ έκα ζημζπείμ ιε 

ροπμθμβζηέξ ηαζ ημζκςκζμθμβζηέξ ζοκζζηχζεξ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΣΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ: 

ΟΡΙΜΟΙ  ΚΑΙ ΜΟΡΥΕ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

Ζ ηαημπμίδζδ απμηεθεί πμθφπθμημ ηαζ δζαπνμκζηυ ημζκςκζηυ γήηδια. Δίκαζ 

δφζημθμ κα απμδμεεί έκαξ ηαεμθζηά απμδεηηυξ μνζζιυξ βζα ημ θαζκυιεκμ αοηυ. 

Μενζηέξ ιμνθέξ ηαημπμίδζδξ είκαζ έηδδθεξ ηαζ έπμοκ ακζπκεφζζια απμηεθέζιαηα, 

εκχ άθθεξ ιμνθέξ ηαημπμίδζδξ είκαζ δοζδζάηνζηεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ  δεκ 

είκαζ εφημθμ εκημπίζζια.  Οζ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ ηάεε θαμφ δζαθένμοκ ηαζ έηζζ, ιζα 

ζοιπενζθμνά πμο ίζςξ εκηάζζεηαζ ζηα υνζα ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ ζε έκακ 

πμθζηζζιυ, ζε ηάπμζμκ άθθμ εηθαιαάκεηαζ ςξ ζημζπείμ κμοεεζίαξ ηαζ ηαθήξ 

ακαηνμθήξ (Wenar & Kerig, 2008)
38

. Πμθθμί ιεθεηδηέξ, ααζίγμοκ ημοξ μνζζιμφξ ηδξ 

αίαξ ηαζ ηαημπμίδζδξ (έκκμζεξ πμο ζοπκά εεςνμφκηαζ ηαοηυζδιεξ) ζημοξ κυιμοξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ αηυιςκ. Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ μνζζιμί πμο 

έπμοκ δζαηοπςεεί απυ δζάθμνμοξ ιεθεηδηέξ ηαζ μνβακχζεζξ ηαζ πμο οζμεεημφκηαζ ζε 

αοηή ηδκ ενβαζία, ηαεχξ αθμνμφκ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ, υπςξ αοηή ακαπανίζηαηαζ ζηα αζαθία βζα εκήθζημοξ ηαζ ακήθζημοξ 

ακαβκχζηεξ.  
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Οξηζκόο βίαο 

 

Πνμηεζιέκμο κα απμδμεεί μ μνζζιυξ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ, πανμοζζάγεηαζ ανπζηά μ μνζζιυξ ηδξ αίαξ. Έηζζ, δ αία μνίγεηαζ ςξ: 

 «εκπξόζεηε ρξήζε θπζηθήο δύλακεο ή εμνπζίαο, επαπεηινύκελε ή πξαγκαηηθή 

ελαληίνλ ελόο άιινπ πξνζώπνπ, ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνύ ή κηαο νκάδαο αλζξώπσλ, ε 

νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επέιεπζε ή ηελ απμεκέλε πηζαλόηεηα επέιεπζεο, 

ηξαπκαηηζκνύ, ζαλάηνπ, ςπρνινγηθήο βιάβεο, ζηξεβιήο αλάπηπμεο ή απνζηέξεζεο» 

(WHO, 2002:4)
39

.  

φιθςκα ιε αοηυκ ημκ μνζζιυ πμο πανέπεηαζ απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ 

Τβείαξ, δ άζηδζδ δφκαιδξ πμο πνμηαθεί αθάαδ ζε ηάπμζμκ δεεθδιέκα ή ηοπαία 

απμηεθεί αίαζδ εκένβεζα. ηδ ζοκέπεζα, ακαπηφζζεηαζ ημ εέια ηδξ αίαξ πμο αζηείηαζ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Οξηζκόο Δλδννηθνγελεηαθήο βίαο 

 

Ο υνμξ «ελδννηθνγελεηαθή θαθνπνίεζε»  πνδζζιμπμζήεδηε ημ 1970  απυ ημ 

βοκαζηείμ ηίκδια, βζα κα πενζβνάρεζ ηδκ απεζθή πμο ακηζιεηχπζγε δ βοκαίηα ζηδκ 

μζημβέκεζα.  ηακ μζ ζοβηνμφζεζξ πμο ακαηφπημοκ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ιζαξ 

μζημβέκεζαξ είκαζ δεεθδιέκεξ ηαζ μδδβμφκ ζε δδιζμονβία  ζπέζεςκ ελμοζίαξ, ιε 

απμηέθεζια κα ηαηαπαημφκηαζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ αηυιςκ, ηυηε πνμηφπηεζ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία. οκήεςξ ηα άημια πμο εζζπνάηημοκ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία 
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είκαζ ηα παζδζά ηαζ δ βοκαίηα απυ ημκ άκηνα, μ μπμίμξ ζοπκά ηάκεζ ηαηάπνδζδ 

ελμοζίαξ (Γζμααγμθζάξ, 2008: 163)
40

. ηαδζαηά, μ υνμξ εκδμμζημβεκεζαηή 

ηαημπμίδζδ ηαεζενχεδηε κα ζδιαίκεζ ηδκ ηαημπμίδζδ πμο δέπμκηαζ ηα ιέθδ ιζαξ 

μζημβέκεζαξ. 

ηδ φιααζδ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ (2011)
41

 δ εκδμμζημβεκεζαηή αία 

μνίγεηαζ ςξ ηάεε πνάλδ ζςιαηζηήξ, ροπμθμβζηήξ, ζελμοαθζηήξ αίαξ εκηυξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ακάιεζα ζε πνχδκ ή κοκ ζογφβμοξ, πμο δζαιέκμοκ ή υπζ ζηδκ ίδζα μζηία. 

φιθςκα ιε ημ εθθδκζηυ ζφκηαβια, δ ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη ε ηέιεζε 

αμηόπνηλεο πξάμεο, ζε βάξνο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο (Νυιμξ 3500/2006)
42

. Ο υνμξ 

μζημβέκεζα πνμζδζμνίγεηαζ ςξ ημζκυηδηα πμο απμηεθείηαζ απυ ζογφβμοξ ή βμκείξ ηαζ 

ζοββεκείξ πνχημο ηαζ δεφηενμο ααειμφ ελ αίιαημξ ή ελ αβπζζηείαξ ηαζ ηα ελ 

οζμεεζίαξ ηέηκα ημοξ. Δπζπθέμκ, ζηδκ μζημβέκεζα πενζθαιαάκμκηαζ, εθυζμκ 

ζοκμζημφκ, ζοββεκείξ ελ αίιαημξ ή ελ αβπζζηείαξ ιέπνζ ηεηάνημο ααειμφ ηαζ πνυζςπα 

ηςκ μπμίςκ επίηνμπμξ, δζηαζηζηυξ παναζηάηδξ ή ακάδμπμξ βμκέαξ έπεζ μνζζεεί ιέθμξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε ακήθζημ πνυζςπμ πμο ζοκμζηεί ζηδκ μζημβέκεζα. Οζ 

δζαηάλεζξ ημο Ν. 3500/2006) εθανιυγμκηαζ ηαζ ζημκ ιυκζιμ ζφκηνμθμ ημο άκηνα ή 

ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ζηα ηέηκα, ημζκά ή εκυξ ελ αοηχκ, εθυζμκ ηα πνυζςπα αοηά 

ζοκμζημφκ, ηαεχξ ηαζ ζημοξ ηέςξ ζογφβμοξ. Δπμιέκςξ ςξ εφια εκδμμζημβεκεζαηήξ 
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αίαξ εεςνείηαζ ηάεε πνμακαθενεέκ πνυζςπμ πμο ζε αάνμξ ημο ηεθείηαζ αλζυπμζκδ 

πνάλδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο κυιμο ηαζ ημο πμζκζημφ ηχδζηα.  

Μπμνεί κα πενζθαιαάκεζ πνυηθδζδ έκημκμο ζςιαηζημφ ή ροπζημφ πυκμο ή 

ελάκηθδζδξ, επζηίκδοκδξ βζα ηδκ οβεία, πμο ιπμνεί κα επζθένεζ ζμαανή αθάαδ. 

Γζεοηνζκίγεηαζ πςξ ηα ιέθδ ιζαξ μζημβέκεζαξ πμο οθίζηακηαζ εκδμμζημβεκεζαηή αία 

εεςνμφκηαζ εφιαηα αηυια ηζ υηακ είκαζ ιάνηονεξ ηδξ αζημφιεκδξ ζε άθθμ πνυζςπμ 

αίαξ
43

. Ζ δοζημθία ακηζιεηχπζζδξ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ 

βεβμκυξ υηζ ημ μζημβεκεζαηυ ζφζηδια είκαζ ηθεζζηυ ηαζ πμθθέξ θμνέξ πενζζηαηζηά 

αίαξ δεκ μδδβμφκηαζ ζηδ δζηαζμζφκδ, ακ ηαζ  πνυηεζηαζ βζα πμζκζηυ αδίηδια πμο ζηδκ 

Δθθάδα ηζιςνείηαζ αάζεζ ηςκ Ν.3500/2006 ηαζ ημο Ν.4531/2018
44

.  

Μνξθέο Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο 

 

Ζ αία ιπμνεί κα πνμζθάαεζ  δζάθμνεξ ιμνθέξ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα. Μπμνεί 

κα αθμνά ηδκ ηαημπμίδζδ δθζηζςιέκςκ απυ ηα παζδζά ημοξ, ζοκηνυθςκ ιεηαλφ ημοξ, 

παζδζχκ ηδξ μζημβέκεζαξ, αθθά ηαζ ηαημπμίδζδ βμκέςκ απυ ηα παζδζά ημοξ 

(Αθελζάδδξ, 2010)
45

. ηδκ πανμφζα ενβαζία, ιεθεηχκηαζ μζ πενζπηχζεζξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ιεηαλφ ζοκηνυθςκ. Μεβαθφηενμ πμζμζηυ εκδμμζημβεκεζαηήξ 
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αίαξ αζηείηαζ ζε βοκαίηεξ απυ ημοξ ζογφβμοξ ημοξ. Ζ άζηδζδ αίαξ ηαηά ηςκ 

βοκαζηχκ ζηδκ μζημβέκεζα  ιπμνεί  κα ζπεηίγεηαζ ιε ροπμθμβζηή ηαηαπίεζδ (θεηηζηή 

αία, απεζθή βζα ηδ γςή ηδξ βοκαίηαξ ηαζ βεκζηά υθεξ μζ πνάλεζξ πμο απμζημπμφκ ζηδκ 

οπμηίιδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ηδξ). Δπίζδξ, ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηδ ζηένδζδ 

θοζζηήξ εθεοεενίαξ, ημκ απμηθεζζιυ  ημζκςκζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ ενβαζζαηήξ 

δνάζδξ, ηδ ζςιαηζηή ηαημιεηαπείνζζδ ηαζ ηδ ζςιαηζηή αζέθβεζα. Δπζπθέμκ, 

ιεθεηάηαζ δ  άζηδζδ αίαξ ηαηά ηςκ παζδζχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ πμο ιπμνεί 

κα είκαζ θεηηζηή, ζςιαηζηή ηαζ ροπμθμβζηή ή κα ζπεηίγεηαζ ιε παναιέθδζδ ή ηαζ 

εβηαηάθεζρδ. ηδ ζοκέπεζα εζηζάγμοιε ζηδκ παζδζηή ηαημπμίδζδ είηε ζοιααίκεζ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ είηε έλς απυ αοηήκ. 

Παηδηθή θαθνπνίεζε 

 

Οζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ ελεθίλεζξ ηδ δεηαεηία ημο 1960 δδιζμφνβδζακ 

εοκμσηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζκδημπμζήζεζξ ζε πμθθαπθά επίπεδα, χζηε ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ κα ανπίζεζ κα βίκεηαζ ακηζθδπηυ ςξ οπανηηή ηαηάζηαζδ πμο 

πνήγεζ ζδζαίηενδξ ακηζιεηχπζζδξ. Ο Kempe (1962)
46

 ακαθένεδηε ζημ «ύλδξνκν ηνπ 

Καθνπνηεκέλνπ Παηδηνύ» ιε ημοξ υνμοξ «Καθνπνηεκέλν παηδί» ηαζ «θάθσζε πνύ δελ 

νθείιεηαη ζε αηύρεκα».  Χζηυζμ, απυ ηδκ ανπή οπήνλε δοζημθία ζηδ δζαηφπςζδ εκυξ 

ζαθμφξ μνζζιμφ ημο θαζκμιέκμο. 

Έπμοκ δζελαπεεί πμθθέξ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ απμζημπμφζακ ζηδ δζαηφπςζδ 

μνζζιμφ ηδξ ζςιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ (Alexander, 1995
47

· Caplan & Dinardo, 
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1986
48

).  Χζηυζμ βζα ηδκ παζδζηή ηαημπμίδζδ  είκαζ δφζημθμ κα δζαηοπςεεί έκαξ 

ηαεμθζηά απμδεηηυξ μνζζιυξ δζυηζ πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζημφκ κμιζηέξ, ζαηνζηέξ, 

ροπμθμβζηέξ ηαζ ημζκςκζμθμβζηέξ πανάιεηνμζ (Besharov, 1981)
49

. οπκά, 

δδιζμονβείηαζ ζφβποζδ ζημκ ηαεμνζζιυ ζαθχκ μνίςκ ιεηαλφ ηδξ δζαπαζδαβχβδζδξ 

ηαζ ηδξ πνυηθδζδξ αθάαδξ. Κάπμζμζ ιεθεηδηέξ εεςνμφζακ ηάεε πνάλδ αίαξ εκάκηζα 

ζημ παζδί ςξ ηαημπμίδζδ. Άθθμζ ιεθεηδηέξ ακηζθαιαάκμκηακ ςξ «απμδεηηέξ» 

μνζζιέκεξ πνάλεζξ αίαξ, πμο ζπεηίγμκηακ ιε ηδ «ζςζηή δζαπαζδαβχβδζδ» ηαζ 

δζέπμκηακ απυ ημζκςκζημφξ, πμθζηζημφξ ή ενδζηεοηζημφξ ηακυκεξ (Νζημθαΐδδξ, 

Πεηνμοθάηδ, Σζζνζβχηδ, Φαηζέα, Μδθζχκδ, & ηζαδπμοθμξ, 2008)
50

.  

Ο μνζζιυξ ηδξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ 

ζπεηζηά ιε ηα δζηαζχιαηα ημο ακενχπμο (ηαονζακάηδ, Κονζαημπμφθμο, Ρίβηα, & 

Νζημθαΐδδξ, 2008)
51

. ηδκ επμπή ιαξ δ έκκμζα ηδξ ηαημπμίδζδξ παζδζχκ δζαθένεζ 

ζδιακηζηά απυ ημκ ανπζηυ μνζζιυ πμο δυεδηε ηδ δεηαεηία ημο 1960, εκχ εα 

ζοκεπίζεζ κα δζαθένεζ ζδιακηζηά ηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο εα κμείηαζ δ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ ζημ ιέθθμκ (Scannapieco & Connell- Carrick , 2005)
52

.   
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ηδκ πανμφζα ενβαζία οζμεεηείηαζ μ μνζζιυξ ηδξ ηαημπμίδζδξ πμο έπεζ 

δζαηοπςεεί απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, πνμηεζιέκμο κα πανμοζζαζημφκ 

ημζκέξ θεζημονβζηέξ έκκμζεξ, μζ μπμίεξ εα ζοιαάθμοκ ζηδκ ακαβκχνζζδ  πενζπηχζεςκ 

ηαημπμίδζδξ ζηα παζδζηά αζαθία. Ζ επζθμβή αοηή βίκεηαζ, επεζδή μ μνζζιυξ είκαζ 

ανηεηά εονφξ υζμκ αθμνά ηζξ πενζπηχζεζξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Φαίκεηαζ πςξ 

ακηαπμηνίκεηαζ ζηα ζδιενζκά δεδμιέκα ηαζ ζοιπενζθαιαάκεζ πμζηίθεξ  εηδμπέξ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ πμο απακηχκηαζ ζηα παζδζηά αζαθία. 

O Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ (ΠΟΤ) ηαηέθδλε επίζδια ημ 1999
53

 ζημκ 

παναηάης μνζζιυ πμο πενζθαιαάκεζ ηζξ πενζπηχζεζξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ: 

 «ε θαθνπνίεζε ή θαθνκεηαρείξηζε ηνπ παηδηνύ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο κνξθέο 

ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο ή ακεινύο 

δηαπαηδαγώγεζεο ή εκπνξηθήο ή άιιεο εθκεηάιιεπζεο, πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα 

θάπνηαο ζρέζεο επζύλεο, εκπηζηνζύλεο ή δύλακεο κε ην παηδί, κε απνηέιεζκα ηελ 

πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή βιάβε ζηελ πγεία ηνπ παηδηνύ, ζηελ επηβίσζε, ζηελ αλάπηπμε ή 

ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ».  

Δίδε Παηδηθήο Καθνπνίεζεο 

 

Ζ παζδζηή ηαημπμίδζδ ζοκδέεηαζ ιε άθθεξ ιμνθέξ αίαξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ αίαξ ιεηαλφ ζοκηνυθςκ, ηαζ ηδξ παναιέθδζδξ. Δίκαζ 

επμιέκςξ πνήζζιμ ημ θαζκυιεκμ κα ιεθεηάηαζ ιέζα ζε έκα εονφηενμ θάζια 

εηδήθςζήξ ημο. Με αάζδ ημκ μνζζιυ ηδξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ απυ ημκ Παβηυζιζμ 

Ονβακζζιυ Τβείαξ (1999), δζαηνίκμκηαζ ηέζζενα είδδ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο 
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πενζθαιαάκμοκ ηδ ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ, ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ροπμθμβζηή 

ηαημπμίδζδ, ηδ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ ηαζ ηδκ παναιέθδζδ. 

σκαηηθή θαθνπνίεζε 

 

Σα υνζα ζε «εθαθνζά πηοπήιαηα»
54

 πμο δέπεηαζ έκα παζδί απυ ημκ βμκέα ημο 

βζα θυβμοξ κμοεεζίαξ είκαζ δοζδζάηνζηα. Οζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηέξ  ακηζθήρεζξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ζςιαηζηήξ ηζιςνίαξ ςξ εκένβεζαξ ηςκ βμκέςκ βζα ηδκ μνεή 

δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ (Scannapieco & Connell-Carrick, 2005)
55

, απμηεθμφκ 

ειπυδζμ βζα ηδ ζαθή μνζμεέηδζδ ηδξ ζςιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ. Ζ ζςιαηζηή 

ηαημπμίδζδ μνίζηδηε απυ ηδκ Παβηυζιζα Έηεεζδ ζπεηζηά ιε ηδ Βία ηαζ ηδκ Τβεία 

ηαζ απυ ηδ Γζααμφθεοζδ ημο ΠΟΤ ζηδκ Πνυθδρδ ηδξ Παζδζηήξ Καημπμίδζδξ 

(WHO, 1999) ςξ:  

«ζθόπηκε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο θαηά ηνπ παηδηνύ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ή 

έρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα έρεη σο απνηέιεζκα, βιάβε ζηελ πγεία ηνπ παηδηνύ, ηελ 

επηβίσζε, ηελ αλάπηπμε ή ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ». 
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Δπζπθέμκ, δ Δεκζηή Γζάζηερδ βζα ηδκ Παζδζηή Καημπμίδζδ ζηζξ Ζκςιέκεξ 

Πμθζηείεξ (National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect, NCCAN) (2004)
56

 

μνίγεζ ςξ παζδζηή ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ:  

  «θάζε θπζηθό ηξαπκαηηζκό (πνπ θπκαίλεηαη από κηθξνύο κώισπεο έσο ζνβαξά 

θαηάγκαηα ή ζάλαην), σο απνηέιεζκα από δηάηξεζε, μπινδαξκό, θισηζηά, δάγθσκα, 

ηαξαθνύλεκα, πέηακα, πληγκό, ρηύπεκα (κε ην ρέξη, κε ξαβδί ή άιιν αληηθείκελν), 

θάςηκν, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν πνπ βιάπηεη ην παηδί». 

Απυ ημοξ παναπάκς μνζζιμφξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ πςξ ζηδ ζςιαηζηή 

ηαημπμίδζδ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ιμκάπα μναηά ζδιάδζα ή ηναφιαηα, αθθά ηαζ ιδ 

μναηέξ αθάαεξ πμο επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ηδκ ροπμζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ ημο 

παζδζμφ. Οπμζαδήπμηε πνάλδ αίαξ απέκακηζ ζημ παζδί εεςνείηαζ ζςιαηζηή 

ηαημπμίδζδ. 

πλαηζζεκαηηθή Καθνπνίεζε 

 

Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημιεηαπείνζζδ άνπζζε κα ακαβκςνίγεηαζ απυ ημοξ 

εζδζημφξ ηδ δεηαεηία ημο 1980 ηαζ απμηέθεζε ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ιυθζξ ηδ δεηαεηία 

ημο 1990 (McCoy & Keen, 2009)
57

.  Γζαηνίκεηαζ ζε δφμ ιμνθέξ, ηδκ ροπμθμβζηή 

ηαημπμίδζδ (psychological abuse) ηαζ ηδκ ροπμθμβζηή παναιέθδζδ (psychological 

neglect). Ζ ροπμθμβζηή ηαημπμίδζδ αθμνά ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ βμκείξ ιε ηζξ 

πνάλεζξ ημοξ επδνεάγμοκ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή  ηαηάζηαζδ ημο παζδζμφ. Ακηίεεηα, δ 

ροπμθμβζηή παναιέθδζδ αθμνά ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ βμκείξ δεκ πνμααίκμοκ ζηζξ 

πνάλεζξ εηείκεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ακάβηεξ 
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ημο παζδζμφ, μζ μπμίεξ εκηέθεζ παναιεθμφκηαζ. Χζηυζμ, ζηδ αζαθζμβναθία δεκ 

οθίζηαηαζ πάκηα ζαθήξ δζαπςνζζιυξ ακάιεζα ζηζξ δφμ οπμηαηδβμνίεξ ηαζ επμιέκςξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζοκμπηζηά μ υνμξ "ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε" ηαζ βζα ηζξ δφμ 

πενζπηχζεζξ (McCoy & Keen, 2009). Δίκαζ δφζημθμ κα μνζζηεί δ ροπμθμβζηή 

ηαημπμίδζδ, ηαεχξ ακαθένεηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ βμκείξ αθθδθεπζδνμφκ ιε 

ηα παζδζά ημοξ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ ζπέζδξ πμο δδιζμονβμφκ ιαγί ημοξ. Οζ μνζζιμί 

πμο εζηζάγμοκ πενζζζυηενμ ζηδ κμιζηή πθεονά ημο εέιαημξ, επζηεκηνχκμκηαζ ζηζξ 

επζπηχζεζξ πμο επζθένεζ αοηή δ ιμνθή ζημ παζδί, ςζηυζμ δεκ είκαζ δοκαηυ κα ελαπεεί 

ημ ζοιπέναζια πςξ δ ροπμθμβζηή ηαημπμίδζδ είκαζ οπεφεοκδ βζα ημ απμηέθεζια. 

Ο μνζζιυξ πμο δζαηφπςζε μ WHO ημ 1999 είκαζ πενζζζυηενμ πενζεηηζηυξ ηαζ 

εζηζάγεζ ζηδκ έθθεζρδ οπμζηδνζηηζημφ πενζαάθθμκημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

ροπμθμβζηή ηαημπμίδζδ πενζθαιαάκεζ: 

 «ηόζν κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, όζν θαη έλα ζηαζεξό κνηίβν αληθαλόηεηαο από ηελ 

πιεπξά ηνπ γνλέα ή ηνπ θξνληηζηή λα παξάζρεη έλα θαηάιιειν θαη ππνζηεξηθηηθό 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Οη πξάμεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαθνπνίεζεο έρνπλ πςειή πηζαλόηεηα λα βιάςνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ 

παηδηνύ, θαζώο θαη ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή, πλεπκαηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ» (WHO, 1999).  

 Ζ ροπμθμβζηή ηαημπμίδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ απμοζία ζοκαζζεδιαηζηήξ 

δζαεεζζιυηδηαξ, ηδκ απάεεζα ηαζ παναιέθδζδ (Glaser, 2002)
58

. Οζ βμκείξ ή 

θνμκηζζηέξ πμο αζημφκ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ, απμδμηζιάγμοκ ηζξ 

ζοιπενζθμνέξ ηςκ παζδζχκ, ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ ανκδηζηά 
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ζοκαζζεήιαηα ζηα κεανά άημια. ηαδζαηά ηα παζδζά εζςηενζηεφμοκ ηα ανκδηζηά 

ζπυθζα βζα ηδκ εζηυκα ημοξ ηαζ έπμοκ παιδθή αοημεηηίιδζδ. Δπζπθέμκ, εδχ 

ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ βμκείξ πμο αβκμμφκ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο παζδζμφ ημοξ ηαζ 

εηπθδνχκμοκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ ακάβηεξ απυ ημ παζδί. Έηζζ ηα παζδζά ιπμνεί κα 

βίκμκηαζ απμδέηηεξ ροπμθμβζηήξ πίεζδξ, ελαζηίαξ  ηςκ αολδιέκςκ απαζηήζεςκ ηαζ 

πνμζδμηζχκ ηςκ βμκζχκ ημοξ. Σέθμξ, οπάνπμοκ  βμκείξ πμο δεκ πανέπμοκ ηα 

ηαηάθθδθα ενεείζιαηα ακάπηολδξ ηαζ ημζκςκζημπμίδζδξ ζηα παζδζά, πνμηαθχκηαξ 

ζοκαζζεδιαηζηή απμζηένδζδ. 

εμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

 

Ζ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ παζδζχκ απυ εκήθζηεξ ηαηαβνάθεηαζ ήδδ απυ ηδκ 

ανπαζυηδηα, ηαεχξ θαίκεηαζ πςξ ζηδκ ανπαία Δθθάδα ηαζ Ρχιδ οπήνπε εκενβή 

δναζηδνζυηδηα ακάιεζα ζε εκήθζηεξ ηαζ παζδζά, αηυιδ ηαζ ιε βναθεία πμο 

ακαθάιαακακ ηδκ εκμζηίαζδ παζδζχκ απυ εκήθζηεξ (DeMause, 1974)
59

.Σδ δεηαεηία 

ημο 1970 πναβιαημπμζμφκηαζ μζ πνχηεξ ιεθέηεξ πενζπηχζεςκ ζελμοαθζηήξ 

ηαημπμίδζδξ παζδζχκ απυ εκήθζηεξ (McCoy & Keen, 2009). Μεβάθμ πμζμζηυ 

ηαημπμζδιέκςκ παζδζχκ δεκ απμηαθφπηεζ πμηέ ηδ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ πμο έπεζ 

οπμζηεί ζε ηάπμζμ ηνίημ πνυζςπμ (Berliner & Elliott, 2002),
60

 βζ‟ αοηυ ηαζ μ 

εκημπζζιυξ ημο θαζκμιέκμο είκαζ δφζημθμξ. 

      Ζ πενίπηςζδ ηςκ ζελμοαθζηά ηαημπμζδιέκςκ παζδζχκ είκαζ δφζημθμ κα 

ακζπκεοηεί, αθμφ μζ μζημβέκεζεξ δζαθοθάζζμοκ ημκ ζδζςηζηυ ημοξ αίμ. Δίκαζ πζμ 
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εφημθμ κα απμδμεεί έκαξ μνζζιυξ βζα ηδ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ,  ηαεχξ ζπεηίγεηαζ 

ιε απηέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ πνάλεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζςιαηζηή ηαζ ροπμθμβζηή 

ηαημπμίδζδ.
61

 Γζαηνίκμκηαζ δομ είδδ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ  πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ παναηήνδζδ ή ηδ ζοιιεημπή ημο εφηδ.  ημ πνχημ είδμξ μ εφηδξ παναηδνεί ημ 

παζδί βοικυ ηαζ θαιαάκεζ εοπανίζηδζδ απυ αοηυ. Πνμααίκεζ ζε ιδ απμδεηηέξ πνάλεζξ 

ζηδ εέα εκυξ παζδζμφ, ηαεχξ ιπμνεί κα επζδζχηεζ αοκακζζιυ ή ηάκεζ ιπάκζμ, 

πνμηεζιέκμο κα δδμκζζηεί μ ίδζμξ. ημ δεφηενμ είδμξ, μ εφηδξ πνμααίκεζ ζε πνάλεζξ 

ενςηζηήξ θφζεςξ ιε ημ παζδί, υπςξ είκαζ δ πνμηνμπή αθήξ ηςκ βεκκδηζηχκ μνβάκςκ 

ημο δνάζηδ απυ ημ παζδί, ημ ηνίρζιμ ηςκ βεκκδηζηχκ μνβάκςκ ημο παζδζμφ απυ ημκ 

δνάζηδ ή δ ζελμοαθζηή ζοκεφνεζδ (Haugaard, 2000)
62

. 

Ο ΠΟΤ (1999) δζαηφπςζε ημκ παναηάης μνζζιυ, εζηζάγμκηαξ ηονίςξ ζηδ 

ιεζςιέκδ δοκαηυηδηα δ πνάλδ κα απμηεθεί πνμσυκ ζοκαίκεζδξ, θυβς ηδξ δθζηίαξ ημο 

παζδζμφ:  

«ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα, ηελ νπνία δελ 

θαηαλνεί πιήξσο, δελ είλαη ζε ζέζε λα δώζεη ζπγθαηάζεζε ή γηα ηελ νπνία ην παηδί δελ 
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 Οζ εζδζημί δζαθςκμφκ ζηδκ απυδμζδ ηαεμθζημφ μνζζιμφ βζα ηδκ «παζδζηή ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ». 

Πμθθέξ θμνέξ έπμοκ εκζηάζεζξ βζα ημκ υνμ «παζδζηή» αθμφ δεκ έπεζ ηαεμνζζηεί  ημ δθζηζαηυ υνζμ πμο 
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ηαηαθήβμοκ κα πνμηαθέζμοκ αθάαδ ζημ παζδί. 
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είλαη αλαπηπμηαθά δηαηεζεηκέλν ή αιιηώο παξαβηάδεη ηνπο λόκνπο ή ηα θνηλσληθά 

ηακπνύ ηεο θνηλσλίαο». 

Παξακέιεζε 

 

Μζα αηυια ιμνθή ηαημπμίδζδξ είκαζ δ παναιέθδζδ ημο παζδζμφ, πμο μζ 

εκήθζηεξ δεκ πνμααίκμοκ ζε ακαβηαίεξ πνάλεζξ βζα ηδκ ηάθορδ ααζζηχκ ακαβηχκ βζα 

ηδκ επζαίςζδ ηαζ οβζή ακάπηολδ ημο παζδζμφ. Ζ παναιέθδζδ παζδζμφ ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ πνυεεζδ ηαζ ηδκ ακζηακυηδηα ημο βμκέα κα ηαθφρεζ ακάβηεξ, ακελάνηδηα απυ 

ηδκ φπανλδ ζοβηεηνζιέκςκ ζοκεδηχκ, υπςξ δ θηχπεζα, πμο εκδεπμιέκςξ κα 

δοζημθεφεζ ηδκ ηάθορδ ααζζηχκ ακαβηχκ. 

ημκ μνζζιυ ηδξ παναιέθδζδξ απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ (1999), 

βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ζοιπενζθδθεμφκ υθεξ μζ πενζπηχζεζξ παναιέθδζδξ: 

«ε παξακέιεζε  είλαη ε αληθαλόηεηα παξνρήο ζην παηδί θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο ηνκείο: πγεία, εθπαίδεπζε, 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, δηαηξνθή, αζθαιέο θαηαθύγην θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ 

ν γνλέαο είλαη ζε ζέζε λα θάλεη θάηη ηέηνην- θαη πξνθαιεί ή έρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα 

πξνθαιέζεη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ παηδηνύ ή ηε ζσκαηηθή, ηε ςπρηθή, ηελ πλεπκαηηθή, 

ηελ εζηθή ή ηελ θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε» (WHO, 1999). Σέθμξ, μ ΠΟΤ ημκίγεζ πςξ δ 

παναιέθδζδ αθμνά ηαζ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ βμκείξ δεκ επζαθέπμοκ ηαζ δεκ 

πνμζηαηεφμοκ επανηχξ ημ παζδί υζμ εηείκμ είκαζ εοάθςημ ηαζ δεκ ιπμνεί κα 

πνμζηαηεφζεζ ημκ εαοηυ ημο. 

Απυ ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί πνμηφπημοκ οπμηαηδβμνίεξ παναιέθδζδξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε  ηδ παναιέθδζδ ηςκ ααζζηχκ ακαβηχκ, ηδ ζοκαζζεδιαηζηή 

παναιέθδζδ, ηδκ ζαηνζηή παναιέθδζδ, ηδκ παναιέθδζδ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ, ηδκ 
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εηπαζδεοηζηή παναιέθδζδ ηαζ ηδκ εβηαηάθεζρδ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγμκηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα (Erickson& Egeland,2002)
63

 . 

Παραμϋληςη βαςικών αναγκών 

Ζ παναιέθδζδ ααζζηχκ ακαβηχκ πενζθαιαάκεζ πενζπηχζεζξ πμο δεκ 

ηαθφπημκηαζ μζ ααζζηέξ ακάβηεξ εκυξ παζδζμφ, υπςξ είκαζ δ ηνμθή, δ έκδοζδ, δ ζηέβδ 

αθθά ηαζ δ επίαθερδ, ιε ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία ημο απυ πζεακμφξ ηζκδφκμοξ. Οζ 

McCoy & Keen (2009)
64

 εέημοκ πνμαθδιαηζζιμφξ βζα ηδκ παναιέθδζδ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πμζυηδηα ηςκ βεοιάηςκ ζίηζζδξ, υηακ αοηά πανέπμκηαζ (βεφιαηα ιε 

παιδθή δζαηνμθζηή αλία), αθθά ηαζ ηζξ πενζπηχζεζξ επίαθερδξ απυ ηζκδφκμοξ (δ 

επίαθερδ ζημ δνυιμ δζαθένεζ απυ ηδκ επίαθερδ βμκέα, υηακ απακηά ζημ ηδθέθςκμ).  

 

υναιςθηματικό Παραμϋληςη 
 

Ζ ζοκαζζεδιαηζηή παναιέθδζδ αθμνά ηδκ απμηοπία πανμπήξ εη ιένμοξ ηςκ 

βμκέςκ επανημφξ ζημνβήξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ ζηήνζλδξ (Stowman &Donohue 

2005)
65

. Οζ ζηδκέξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ειπίπημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ 

ζοκαζζεδιαηζηήξ παναιέθδζδξ ηςκ παζδζχκ. 
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Ιατρικό παραμϋληςη 
 

Ζ ζαηνζηή παναιέθδζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ αδοκαιία ηάθορδξ ηςκ ζαηνζηχκ 

ακαβηχκ ημο παζδζμφ.  Γζαπςνίγεηαζ ζηδκ  έθθεζρδ ζοβηαηάεεζδξ ηςκ βμκέςκ βζα 

ζοβηεηνζιέκεξ ζαηνζηέξ πνάλεζξ πμο ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα ενδζηεοηζηά ημοξ 

πζζηεφς
66

, ηαζ ζηδ ιδ έβηονδ ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ θνμκηίδαξ, υηακ αοηή είκαζ 

ακαβηαία. 

Παραμϋληςη Χυχικόσ Τγεύασ 
 

Ζ παναιέθδζδ ηδξ ροπζηήξ οβείαξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ απμοζία ροπμθμβζηήξ 

πανέιααζδξ ζε παζδζά πμο πνήγμοκ αμήεεζαξ ζε ζοιπενζθμνζηυ ή ζοκαζζεδιαηζηυ 

επίπεδμ, εκχ μζ βμκείξ είκαζ εκήιενμζ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ. 

Εκπαιδευτικό Παραμϋληςη 
 

Ζ εηπαζδεοηζηή παναιέθδζδ ακαθένεηαζ ζηδ ζηένδζδ ημο δζηαζχιαημξ ηδξ 

οπμπνεςηζηήξ ζπμθζηήξ θμίηδζδξ απυ ημ παζδί. Μπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε 

επακαθαιαακυιεκδ απμοζία ημο παζδζμφ ιε ηδ ζοκαίκεζδ ημο βμκέα βζα 

αδζεοηνίκζζημοξ θυβμοξ, ιε ηδ ιδ απμδμπή ηάθορδξ εηπαζδεοηζηχκ  ακαβηχκ ηαζ 

αιέθεζα εββναθήξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ (Sedlak & Broadhurst, 1996)
67

.  

Εγκατϊλειψη 
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 Αθμνά δζάθμνεξ ενδζηείεξ μζ μπμίεξ απαβμνεφμοκ ηδ ιεηάββζζδ αίιαημξ ηαζ ηδ ιεηαιυζπεοζδ 

μνβάκςκ. 
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Ζ εβηαηάθεζρδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ  έηεεζδ ημο παζδζμφ ζε ηζκδφκμοξ αηυια ηαζ 

ζημκ εάκαημ, ηαεχξ μζ βμκείξ δζχπκμοκ ημ παζδί ή αθήκμοκ ημ παζδί μθμηθδνςηζηά 

ιυκμ ημο  ηαζ επμιέκςξ δεκ θνμκηίγμοκ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ (Giardino 

& Giardino, 2002)
68

. 

Ανακεφαλαύωςη 
 

Ζ εκδμμζημβεκεζαηή αία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ άζηδζδ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ αίαξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ. Ζ παζδζηή ηαημπμίδζδ ιε αάζδ ημκ μνζζιυ ημο 

ΠΟΤ(1999) πενζθαιαάκεζ μπμζαδήπμηε ιμνθή αίαξ αζηείηαζ ζημ παζδί ηαζ αθάπηεζ 

ηδκ οβεία ημο, ηδκ επζαίςζδ, ηδκ ακάπηολδ ή ηδκ αλζμπνέπεζα ημο παζδζμφ. Οζ 

ζοκέπεζεξ  εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηα κεανά άημια 

επζθένεζ ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ιεηέπεζηα ελέθζλή ημοξ. 

οβηεηνζιέκα, ζοπκά πάζπμοκ απυ ιεηαηναοιαηζηυ stress, απμιαηνφκμκηαζ απυ ημοξ 

βφνς ημοξ ηαζ έπμοκ ιεζςιέκμ εκδζαθένμκ βζα δναζηδνζυηδηεξ.  Γεκ εηθνάγμκηαζ 

εφημθα ηαζ ειθακίγμοκ δζαηαναπέξ ζημκ φπκμ ηαζ ηδκ δζαηνμθή.  Γίκμκηαζ επζεεηζηά 

ηαζ απμζοκημκίγμκηαζ εφημθα, εκχ έπεζ παναηδνδεεί δοζημθία πνμζανιμβήξ ζημ 

ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ. Δίκαζ δοκαηυκ κα ειθακίγμοκ 

ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ηαζ δζαηαναπή δζαβςβήξ (Παπαιζπαήθ, 2011)
69

. ημ πανυκ 
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ηεθάθαζμ, έβζκε πνμζπάεεζα κα μνζζηεί δ ηαημπμίδζδ ςξ έκκμζα ηαζ κα ακαθοεμφκ δ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ. Τζμεεηείηαζ μ μνζζιυξ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ πμο έπεζ δζαηοπςεεί απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, 

πνμηεζιέκμο κα πανμοζζαζημφκ ημζκέξ θεζημονβζηέξ έκκμζεξ μζ μπμίεξ εα ζοιαάθθμοκ 

ζηδκ ακαβκχνζζδ  πενζπηχζεςκ  ηαημπμίδζδξ ζηα παζδζηά αζαθία. Δπίζδξ, 

πανμοζζάζηδηακ μνζζιμί πμο δζαηοπχεδηακ απυ ημ οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηδκ 

εθθδκζηή κμιμεεζία, ηαεχξ αοημί μζ μνζζιμί οπμβναιιίγμοκ ηδκ εονφηδηα ηδξ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Φαίκεηαζ πςξ μζ μνζζιμί αοημί ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ζδιενζκά 

δεδμιέκα ηαζ απμδίδμοκ ζηδκ πθεζμκυηδηα εηδμπέξ ηδξ ηαημπμίδζδξ πμο απακημφκ 

ζηα παζδζηά αζαθία. Οζ ιμνθέξ αίαξ εκακηίμκ ημο παζδζμφ ζοκμρίγμκηαζ ζηδ θοζζηή 

ηαημπμίδζδ παζδζμφ, ηδκ παναιέθδζδ, ηδκ ροπζηή ηαζ δζακμδηζηή ηαημπμίδζδ, ηδ 

θεηηζηή οπμηίιδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, ηδκ οπμαίααζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ημο 

παζδζμφ, ηδ ζελμοαθζηή πανααίαζδ ηαζ ηδκ αζιμιζλία. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΨ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

ηδ εθθδκζηή ημζκςκία, οπήνλε ιεβάθδ ηαεοζηένδζδ ζηδκ εθανιμβή 

κμιμεεζίαξ βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ 

(Ανηζκμπμφθμο, 2006)
70

. Μέπνζ ηδκ ρήθζζδ ημο κυιμο 3500/2006, δεκ οπήνπε ηάπμζα 

άθθδ κμιμεεηζηή νφειζζδ βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ. Εδηήιαηα 

ηαημπμίδζδξ ζημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ θφκμκηακ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Πμζκζημφ 

Κχδζηα, πςνίξ κα οπμθμβίγεηαζ δ ζπέζδ εφηδ - εφιαημξ. Οζ δζαηάλεζξ αθμνμφζακ 

ζοβηεηνζιέκα αδζηήιαηα ζςιαηζηχκ αθααχκ, ελφανζζδ ηαζ πνμζαμθή βεκεηήζζαξ 

αλζμπνέπεζαξ. Ο ζογοβζηυξ αζαζιυξ δεκ πενζθαιαακυηακ ιέπνζ ηυηε ζηζξ 

εβηθδιαηζηέξ πνάλεζξ. Δπζπθέμκ, ημ εφια έπνεπε κα ηαθέζεζ ημ εφηδ χζηε κα δζςπεεί 

πμζκζηά, εκχ ιυκμ μζ πνάλεζξ ζςιαηζηήξ αίαξ ήηακ απηεπάγγειην αδίθεκα 

(Ανηζκμπμφθμο, 2000)
71

. Ακ ημ εφια ήηακ ακήθζημ, μζ βμκείξ ημο έπνεπε κα 

ηαηαεέζμοκ έβηθδζδ απυ ημζκμφ, εκχ ακ μ εφηδξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ βμκείξ  ή ηαζ μζ 

δομ βμκείξ μνίγμκηακ  «εηδηθόο επίηξνπνο» βζα κα εηπνμζςπήζεζ ημ εφια 
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(οιεςκίδμο- Καζηακίδμο, 2008)
72

. Πμθθέξ μπηζηέξ ημο θαζκμιέκμο δεκ 

ηαθφπημκηακ απυ ημ κμιζηυ πθαίζζμ, βζ‟ αοηυ ρδθίζηδηε μ κυιμξ 3500/2006 πενί 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ χζηε κα πνμζεββζζημφκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ ηαημπμίδζδξ. 

Ζ ηαημπμίδζδ ηαζ παναιέθδζδ παζδζχκ δεκ οπάνπεζ ςξ αοημφζζμ αδίηδια 

ζημοξ πμζκζημφξ κυιμοξ. Σα αδζηήιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ, υπςξ είκαζ 

ζοζηδιαημπμζδιέκα ζημκ Πμζκζηυ Κχδζηα ηαζ ακαθένμκηαζ ζημ Πνςηυημθθμ 

Γζενεφκδζδξ, Γζάβκςζδξ ηαζ Γζαπείνζζδξ ΚαΠΑ-Π & Δεκζηυ φζηδια Ακαθμνάξ 

ΚαΠΑ-Π
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 δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ:  

➜ Δβηθήιαηα ηαηά ηδξ γςήξ (ζηνέθμκηαζ ηαηά ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ ημο 

παζδζμφ, π.π. ακενςπμηημκία, ή απυπεζνα ακενςπμηημκίαξ)  

➜ ςιαηζηέξ αθάαεξ (αθάπημοκ ηδκ ζςιαηζηή αηεναζυηδηα ημο παζδζμφ)  

➜ Δβηθήιαηα ηαηά ηδξ πνμζςπζηήξ εθεοεενίαξ (πενζμνίγμοκ ηδκ εθεοεενία 

ηζκήζεςκ ημο παζδζμφ, π.π. ανπαβή ακδθίημο, ειπμνία ακενχπςκ) 

 ➜ Δβηθήιαηα ηαηά ηδξ βεκεηήζζαξ εθεοεενίαξ (π.π. απμπθάκδζδ παζδζχκ, 

ηαηάπνδζδ ακδθίηςκ ζε αζέθβεζα, αζιμιζλία) 

 ➜ Δβηθήιαηα μζημκμιζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ βεκεηήζζαξ γςήξ (π.π. 

πμνκμβναθία ακδθίηςκ, ζςιαηειπμνία, αζέθβεζα ζε ακήθζημ έκακηζ αιμζαήξ)  

➜   Δβηθήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ μζημβέκεζα (παναιέθδζδ επμπηείαξ ακδθίημο). 
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  οιεςκίδμο- Καζηακίδμο, Δ. (2008). Δκβάζπλζε ζην Οπζηαζηηθό Πνηληθό Γίθαην. Αεήκα: Νμιζηή 

Βζαθζμεήηδ.  
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 Γζαεέζζιμ ζημ Πνςηυημθθμ Γζενεφκδζδξ, Γζάβκςζδξ ηαζ Γζαπείνζζδξ ΚαΠΑ-Π & Δεκζηυ φζηδια 
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διακηζηή είκαζ δ δζάηνζζδ ηςκ εβηθδιάηςκ
74

 ζε πθδιιεθήιαηα ηαζ 

ηαημονβήιαηα, χζηε κα ημκζζηεί δ πμζκζηή ηαζ δεζηή αλία πμο θένμοκ μνζζιέκεξ 

εβηθδιαηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ.  

Νόκνο 3500/2006 (ΦΔΚ 232/ Α / 24-10-2006) 

ημ Νυιμ 3500/2006
75

 πνμαθέπμκηαζ ηονχζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ.  Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ απυ ηδκ 

βεκζηή αία είκαζ υηζ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, ηα εφιαηα ανίζημκηαζ ζε ζοκεπή επαθή 

ιε ημ εφηδ αθμφ απμηεθμφκ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζα ημοξ.  

Με ηδκ πνχηδ πανάβναθμ δ εκδμμζημβεκεζαηή αία εεςνείηαζ αλζυπμζκδ πνάλδ 

ζε αάνμξ ιέθμοξ ηδξ μζημβέκεζαξ.  ημκ κυιμ μνίγμκηαζ ηα πνυζςπα πμο απμηεθμφκ 

ιέθδ ιζαξ μζημβέκεζαξ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ζοββέκεζα ή ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ζπέζδ. Ζ 

άζηδζδ ηάεε ιμνθήξ αίαξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ απαβμνεφεηαζ
76

. Χξ 

ιέθμξ δεκ εεςνείηαζ ιυκμ ημ άημιμ πμο δέπηδηε άιεζα ηδ αία, αθθά ηαζ μ ακήθζημξ 

πμο είκαζ ιάνηοναξ αίαζμο πενζζηαηζημφ. Ζ ηαηαζηναηήβδζδ ηςκ έκκμιςκ αβαεχκ 

εκηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ, ζοκζζηά αλζυπμζκδ πνάλδ πμο δζχηεηαζ ςξ αδίηδια.  Χξ 

«έλλνκα αγαζά» εεςνμφκηαζ υζα ζημζπεία αθμνμφκ ηδκ εζνδκζηή ζοιαίςζδ εκηυξ ηδξ 
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 Καημφνβδια είκαζ ημ έβηθδια πμο ηζιςνείηαζ απυ ημ κυιμ ιε ηδκ πμζκή ηδξ ηάεεζνλδξ ηαζ 

πθδιιέθδια είκαζ εηείκμ πμο ηζιςνείηαζ ιε ηδκ πμζκή ηδξ θοθάηζζδξ ή ιε πνδιαηζηή πμζκή, εκχ 

πηαίζια είκαζ δ πνάλδ πμο ηζιςνείηαζ ιε ηνάηδζδ ή πνυζηζιμ (ΠΚ 18). 
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 Ν. 3500/2006. (2006). (ΦΔΚ 232/ Α / 24-10-2006) Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο. Αεήκα: Δεκζηυ Σοπμβναθείμ. 

76
 Ν. 3500/2006. (2006). (ΦΔΚ 232/ Α / 24-10-2006) Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο. Αεήκα: Δεκζηυ Σοπμβναθείμ, άνενμ 2. 
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μζημβέκεζαξ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε  ηδκ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία, ηδκ αλζμπνέπεζα, ηδκ 

δνειία ηαζ αζθάθεζα πμο πνμζθένεζ μ μζημβεκεζαηυξ δεζιυξ.  

φιθςκα ιε ημ άνενμ 6 ημο Ν. 3500/2006 ημ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ  πμο 

πνμλεκεί ζε άθθμ ιέθμξ ζςιαηζηή ηάηςζδ ή αθάαδ ηδξ οβείαξ ημο, ηζιςνείηαζ ιε 

θοθάηζζδ, ημοθάπζζημκ, εκυξ έημοξ. Ακ δ πνάλδ εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδ γςή ημο εφιαημξ 

ή ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αανζά ζςιαηζηή αθάαδ, επζαάθθεηαζ θοθάηζζδ, ημοθάπζζημκ, 

δφμ εηχκ. ηδκ πενίπηςζδ αανζάξ ζςιαηζηήξ ή δζακμδηζηήξ πάεδζδξ ημο εφιαημξ, 

επζαάθθεηαζ ηάεεζνλδ ιέπνζ δέηα έηδ. Ακ δ αία αζηήεδηε  ηεθέζεδηε ζε αάνμξ 

εβηφμο ή ζε αάνμξ ιέθμοξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημ μπμίμ, απυ μπμζαδήπμηε αζηία, είκαζ 

ακίηακμ κα ακηζζηαεεί, ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ, ημοθάπζζημκ δφμ εηχκ. διεζχκεηαζ 

πςξ βζα ηδκ άζηδζδ αίαξ ζε ακήθζημ ιέθμξ  ηδξ μζημβέκεζαξ, μ δνάζηδξ  ηζιςνείηαζ 

ιε θοθάηζζδ, ημοθάπζζημκ, εκυξ έημοξ ηαζ ιπμνεί κα βίκεζ ηάεεζνλδ ημοθάπζζημκ δέηα 

πνυκζα. Ακ μ οπαίηζμξ επεδίςηε ή βκχνζγε ηαζ απμδέπεδηε ημ απμηέθεζια ηδξ πνάλδξ 

ημο, ηζιςνείηαζ ιε ηάεεζνλδ. Οζ δζαηάλεζξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ παναβνάθςκ 

εθανιυγμκηαζ ακηίζημζπα ηαζ υηακ μ δνάζηδξ ενβάγεηαζ ζε θμνέα πανμπήξ 

ημζκςκζηήξ ιένζικαξ, δ πνάλδ ημο ζηνέθεηαζ ζε αάνμξ πνμζχπμο, ημ μπμίμ δέπεηαζ 

ηζξ οπδνεζίεξ ημο θμνέα αοημφ. 

φιθςκα ιε ημ άνενμ 8 ημο κ. 3500/2006 «όπνηνο κε θαηάρξεζε ηεο 

παξαθξνζύλεο άιινπ ή ηεο από νπνηαδήπνηε αηηία πξνεξρόκελεο αληθαλόηεηάο ηνπ λα 

αληηζηαζεί» ελακαβηάγεζ ηάπμζμκ ζε ζοκμοζία δ αζεθβεί εζξ αάνμξ ημο, ηζιςνείηαζ ιε 

ηάεεζνλδ δέηα εηχκ. ημ άνενμ 342 πνμαθέπμκηαζ ηονχζεζξ βζα ηαηάπνδζδ 

ακδθίηςκ ζε αζέθβεζα. οβηεηνζιέκα, μ εκήθζημξ πμο αζεθβεί ζε ακήθζημ, ημκ μπμίμκ 

ημο έπμοκ ειπζζηεοεεί βζα κα ημκ επζαθέπεζ ή κα ημκ θοθάζζεζ, έζης ηαζ πνμζςνζκά, 

ηζιςνείηαζ ιε ηάεεζνλδ δέηα εηχκ ακ ημ εφια δεκ έπεζ ζοιπθδνχζεζ ηα δεηαηέζζενα 

έηδ ηαζ ιε ηάεεζνλδ ακ έπεζ ζοιπθδνχζεζ ηα δεηαηέζζενα έηδ, υπζ υιςξ ηαζ ηα 
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δεηαμπηχ.  ηακ δ αζέθβεζα πναβιαημπμζείηαζ απυ α) απυ μζηείμ, α) απυ πνυζςπμ 

πμο ζοκμζηεί ιε ημκ ακήθζημ ή δζαηδνεί θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ μζηείμοξ ημο, β) απυ 

εηπαζδεοηζηυ, παζδαβςβυ, βοικαζηή ή άθθμ πνυζςπμ πμο παναδίδεζ ιαεήιαηα ζημκ 

ακήθζημ, δ) απυ πνυζςπμ πμο δέπεηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ακδθίημο, ε) απυ ηθδνζηυ ιε 

ημκ μπμίμ μ ακήθζημξ δζαηδνεί πκεοιαηζηή ζπέζδ, ζη) απυ ροπμθυβμ, ζαηνυ, 

κμζμηυιμ ή απυ εζδζηυ επζζηήιμκα πμο πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ζημκ ακήθζημ 

εεςνείηαζ επζαανοκηζηή πενίζηαζδ. Ο εκήθζημξ  πμο ημκ έπμοκ ειπζζηεοεεί βζα κα 

επζαθέπεζ ή κα  θοθάζζεζ, έζης ηαζ πνμζςνζκά ημκ ακήθζημ, ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ 

ημοθάπζζημκ έλζ ιδκχκ ηαζ ακ δ πνάλδ ηεθείηαζ ηαηά ζοκήεεζα ιε θοθάηζζδ 

ημοθάπζζημκ δφμ εηχκ υηακ πνμζαάθθεζ ηδκ αζδχ ακδθίημο. Ο εκήθζημξ, μ μπμίμξ 

ιέζς δζαδζηηφμο ή άθθμο ιέζμο επζημζκςκίαξ, απμηηά επαθή ιε πνυζςπμ πμο δεκ 

ζοιπθήνςζε ηα δεηαέλζ έηδ ηαζ ιε πνμηάζεζξ ή ιε ελζζηυνδζδ, απεζηυκζζδ ή 

πανμοζίαζδ πνάλεςκ πμο αθμνμφκ ηδ βεκεηήζζα γςή πνμζαάθθεζ ηδκ αζδχ ημο, 

ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ εκυξ έημοξ ηαζ ακ δ πνάλδ ηεθείηαζ ηαηά 

ζοκήεεζα ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ ηνζχκ εηχκ. Ζ παναβναθή ηςκ πνάλεςκ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ παναβνάθςκ ακαζηέθθεηαζ ιέπνζ ηδκ εκδθζηίςζδ ημο ακδθίημο. 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ πνμαθέπεηαζ θοθάηζζδ απυ ηνεζξ ιήκεξ ιέπνζ ηνία πνυκζα 

βζα πενζπηχζεζξ παναηχθοζδξ απμκμιήξ ηδξ δζηαζμζφκδξ ιε πνδιαηζζιυ ή άζηδζδ 

ηνμιμηναηίαξ ζε ιάνηονεξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ. 

Σμ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ πμο πνμζαάθθεζ ηδκ αλζμπνέπεζα ακήθζημο ιέθμοξ 

ιε πμθφ ηαπεζκςηζηά θυβζα ή πνάλεζξ ζελμοαθζημφ πενζεπυιεκμ ζοκζζηά 

πθδιιέθδια( Ν. 3500/2006, α. 9). 
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Νόκνο 4531/2018- ΦΔΚ 62/Α/5-4-201 

Σμ Τπμονβείμ Γζηαζμζφκδξ ηδξ Δθθάδαξ πνμπχνδζε ζε ηφνςζδ ηδξ 

φιααζδξ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ βζα ηδκ Πνυθδρδ ηαζ ηδκ Καηαπμθέιδζδ 

ηδξ Βίαξ ηαηά ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηδξ Δκδμμζημβεκεζαηήξ Βίαξ ηαζ πνμζανιμβή ηδξ 

εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ (ζημκ κ. 4531/2018)
 77

, επηά πνυκζα ιεηά ηδκ οπμβναθή ηδξ. Ζ 

ηφνςζδ ημο κ. 4531/2018 ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ απμηεθεί εεηζηή ελέθζλδ βζα ηδκ 

άιαθοκζδ ηςκ γδηδιάηςκ  αίαξ ηςκ βοκαζηχκ ηαζ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαεχξ 

εζζάβμκηαζ νοειίζεζξ πμο πνμαζπίγμοκ ηα δζηαζχιαηα ηςκ αηυιςκ. οβηεηνζιέκα, ιε 

ηδ πνχηδ πανάβναθμ ηαζ ζε εκανιυκζζδ ιε ημ κ. 4356/2015
78

 δζεονφκεηαζ πεναζηένς 

δ έκκμζα ηδξ μζημβέκεζαξ, χζηε κα ηαηαθαιαάκεζ ηαζ ηα πνυζςπα πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

ζφιθςκμ ζοιαίςζδξ.  

Με ηδ δεφηενδ πανάβναθμ ηαζ ζφιθςκα άνενμ 3 ηδξ φιααζδξ, ζηαιαηάεζ 

κα είκαζ οπμπνεςηζηή δ ζοκμίηδζδ ηδξ ιυκζιδξ ζοκηνυθμο ημο άκδνα ή ημο ιυκζιμο 

ζοκηνυθμο ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ηςκ ηέηκςκ ημοξ, ημζκχκ ή εκυξ ελ αοηχκ. Δπίζδξ 

εθανιυγεηαζ εηηυξ απυ ημοξ ηέςξ ζογφβμοξ, ηαζ ζηα ιέθδ ζοιθχκμο ζοιαίςζδξ πμο 

έπεζ θοεεί. 
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 Ν. 4531/2018.  (2018). (ΦΔΚ 62/Α/ 5-4-2018).  Η) Κύξσζε ηεο ύκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο γηα ηελ Πξόιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο 

Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο θαη ΗΗ) Δλζσκάησζε ηεο 2005/214/ΓΔΤ απόθαζεο πιαίζην, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε-πιαίζην 2009/299/ΓΔΤ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο επί ρξεκαηηθώλ πνηλώλ θαη ΗΗΗ) Άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

78 
Ν. 4356/2015. (2015). (ΦΔΚ 181/Α/24-12-2015) ύκθσλν ζπκβίσζεο, άζθεζε δηθαησκάησλ, 

πνηληθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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  Πμθφ ζδιακηζηή νφειζζδ είκαζ δ έκκμζα ηδξ «πνηληθήο δηακεζνιάβεζεο» πμο 

ζοιπενζθήθεδηε,  ηαεχξ ηάπμζεξ μζημβεκεζαηέξ ζοβηνμφζεζξ ιπμνμφκ κα θοεμφκ ιε 

εζνδκζηυ ηνυπμ. Με ηδκ ηνίηδ πανάβναθμ
79

 πνμαθέπμκηαζ πνμτπμεέζεζξ πνηληθήο 

δηακεζνιάβεζεο ζε πνυζςπμ πμο απμδίδεηαζ δ ηέθεζδ ημο εβηθήιαημξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ  ηαζ δεκ ζοιιμνθχκεηαζ ζηζξ κμιζηέξ ηονχζεζξ. 

οβηεηνζιέκα, ζε πενζπηχζεζξ πμο μ δνάζηδξ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα 

παναημθμοεήζεζ εζδζηυ ζοιαμοθεοηζηυ εεναπεοηζηυ πνυβναιια ζε δδιυζζμ θμνέα 

ηαζ δεκ μθμηθδνχζεζ οπαίηζα ηδκ παναημθμφεδζδ ημο πνμβνάιιαημξ, ηυηε μ 

εζζαββεθέαξ δζαηυπηεζ ηδ δζαδζηαζία δζαιεζμθάαδζδξ ηαζ ζοκεπίγεηαζ δ πμζκζηή 

δζαδζηαζία ηαηά ηζξ ημζκέξ δζαηάλεζξ ημο Κχδζηα Πμζκζηήξ Γζημκμιίαξ.  Γζα ηδκ 

έκανλδ πμζκζηήξ δζαιεζμθάαδζδξ μ δνάζηδξ πνέπεζ κα οπμζπεεεί ηαζ κα ηδνήζεζ υηζ 

δεκ εα ηεθέζεζ ζημ ιέθθμκ μπμζαδήπμηε πνάλδ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ (θυβμξ ηζιήξ) 

ηαζ υηζ, ζε πενίπηςζδ ζοκμίηδζδξ, δέπεηαζ κα ιείκεζ εηηυξ μζημβεκεζαηήξ ηαημζηίαξ 

βζα εφθμβμ πνμκζηυ δζάζηδια, εάκ ημ πνμηείκεζ ημ εφια. Δπίζδξ, πνέπεζ κα 

παναημθμοεήζεζ εζδζηυ ζοιαμοθεοηζηυ - εεναπεοηζηυ πνυβναιια βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζε δδιυζζμ θμνέα, ζε υπμζμκ ηυπμ ηαζ βζα 

υζμ πνμκζηυ δζάζηδια ηνίκεηαζ ημφημ ακαβηαίμ απυ ημοξ ανιυδζμοξ εεναπεοηέξ. 

Σέθμξ, πνέπεζ κα απμηαηαζηήζεζ, εθυζμκ είκαζ δοκαηυκ, αιέζςξ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο 

πνμηθήεδηακ απυ ηδκ πνάλδ ηαζ κα ηαηααάθεζ εφθμβδ πνδιαηζηή ζηακμπμίδζδ ζημκ 

παευκηα. Ακ ημ εφια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ είκαζ ακήθζημξ, δ πμζκζηή 

δζαιεζμθάαδζδ εκενβείηαζ οπέν αοημφ ηαζ απυ ημζκμφ απυ ημκ ηαηά ηυπμκ ανιυδζμ 

εζζαββεθέα ακδθίηςκ ηαζ ημκ αζημφκηα ηδκ επζιέθεζα, εθυζμκ αοηυξ δεκ είκαζ ημ ίδζμ 

πνυζςπμ ιε ημκ θενυιεκμ ςξ δνάζηδ ημο εβηθήιαημξ. Οοζζαζηζηά, ιε ημ 
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ζοβηεηνζιέκμ πςνίμ, πνμάβεηαζ δ ζοιιυνθςζδ ακηί ιζαξ ςθεθζιζζηζηήξ ζοιιεημπήξ 

ζηδ δζαδζηαζία.  

Με ηδκ ηέηανηδ πανάβναθμ ηνμπμπμζείηαζ ημ άνενμ 16 ημο κ. 3500/2006 βζα 

ηδκ παναβναθή ηςκ εβηθδιάηςκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ (άνενα 6, 7 ηαζ 9 ημο κ. 

3500/2006), χζηε δ παναβναθή ηςκ εβηθδιάηςκ αοηχκ, υηακ ζηνέθμκηαζ ηαηά 

ακδθίηςκ, κα ακαζηέθθεηαζ ιέπνζ ηδκ εκδθζηίςζδ ημο εφιαημξ ηαζ βζα έκα έημξ ιεηά, 

εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα πθδιιέθδια, ηαζ βζα ηνία έηδ ιεηά, εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα 

ηαημφνβδια. Με ηδκ πνμζεήηδ αοηή, ημ άνενμ 16 ημο κ. 3500/2006 εκανιμκίγεηαζ 

ιε ημ άνενμ 113 ημο Πμζκζημφ Κχδζηα
80

, βζα ηδκ ηαθφηενδ δζαζθάθζζδ ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ηςκ ακήθζηςκ εοιάηςκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή 

ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ζημ άνενμ 58 ηδξ φιααζδξ ζημκ κ. 4531/2018. 

Με ηδκ πέιπηδ πανάβναθμ πθέμκ ηαζ μ εζζαββεθέαξ ιπμνεί κα ηαεμνίζεζ ημοξ 

πενζμνζζηζημφξ υνμοξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ζςιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ οβείαξ ημο 

εφιαημξ ιε αζηζμθμβδιέκδ δζάηαλή ημο. Καηά ζοκέπεζα, ημ ανιυδζμ δζηαζηζηυ υνβακμ 

ιπμνεί κα επζαάθεζ ημκ πθέμκ εκδεδεζβιέκμ πενζμνζζηζηυ υνμ. Δπίζδξ, πνμαθέπεηαζ 

πθέμκ πμζκή θοθάηζζδξ ζε υπμζμκ πανααζάγεζ ημκ πενζμνζζηζηυ υνμ πμο ημο έπεζ 

επζαθδεεί, χζηε ημ εκ θυβς ιέηνμ κα ηαηαζηεί μοζζαζηζηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ. Ο 

πενζμνζζηζηυξ υνμξ ζζπφεζ ιέπνζ ηδκ ακάηθδζδ, ακηζηαηάζηαζδ ή ηνμπμπμίδζή ημο 

απυ ημ δζηαζηζηυ υνβακμ πμο ημκ επέααθε, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ παν. 2 ημο 

άνενμο 18, ακάθμβα ιε ηζξ πενζζηάζεζξ ηαζ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία ημο 

εφιαημξ. 

ηα πθδιιεθήιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ μ ανιυδζμξ βζα ηδκ άζηδζδ 

πμζκζηήξ δίςλδξ είκαζ μ εζζαββεθέαξ. Δηείκμξ ιπμνεί κα δζαηάζζεζ ηδ δζεκένβεζα 
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ζαηνζηήξ πναβιαημβκςιμζφκδξ ζημ θενυιεκμ ςξ εφια, κα ελεηάζεζ ηάεε ιάνηονα 

πμο πνμηείκεηαζ, ηαεχξ ηαζ ηα πνυζςπα ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ  ακαηνίκεζ ημ πνυζςπμ 

ζημ μπμίμ απμδίδεηαζ δ ηέθεζδ ηδξ πνάλεςξ. Σμ δζηαζηζηυ υνβακμ ιπμνεί κα γδηήζεζ 

ηδκ ζοιαμοθή εζδζηεοιέκςκ  ροπζάηνςκ, ροπμθυβςκ, ημζκςκζηχκ θεζημονβχκ ηαζ 

άθθςκ επζζηδιυκςκ ιε εζδζηέξ βκχζεζξ ζε εέιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ, εθυζμκ ηα 

πνυζςπα αοηά ενβάγμκηαζ ζε δδιυζζμ θμνέα οβείαξ χζηε κα ηαεμνζζημφκ μζ 

πενζμνζζηζημί υνμζ. Δπίζδξ ηα εφιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ δζηαζμφκηαζ δεζηήξ 

ζοιπανάζηαζδξ ηαζ ηδξ ακαβηαίαξ οθζηήξ ζοκδνμιήξ απυ κμιζηά πνυζςπα δδιμζίμο 

ή ζδζςηζημφ δζηαίμο, πμο θεζημονβμφκ εζδζηά βζα ημοξ ζημπμφξ αοημφξ οπυ ηδκ 

επμπηεία ημο Τπμονβείμο Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ, ηαζ απυ ημζκςκζηέξ 

οπδνεζίεξ ηςκ μνβακζζιχκ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ. 

Με ηδκ έηηδ πανάβναθμ ακηζηαείζηαηαζ δ παν. 2 ημο άνενμο 18 ημο κ. 

3500/2006 ηαζ μ πενζμνζζηζηυξ υνμξ πμο έπεζ επζαθδεεί είκαζ δοκαηυκ κα ακαηθδεεί, 

ακηζηαηαζηαεεί ή ηνμπμπμζδεεί ιε αίηδζδ ημο εφιαημξ ή αοημφ ζημκ μπμίμ 

επζαθήεδηε ή ηαζ αοηεπαββέθηςξ ακ εηθείρμοκ μζ θυβμζ επζαμθήξ ή πνμηφρεζ θυβμξ 

ακηζηαηάζηαζδξ ή ηνμπμπμίδζήξ ημο. Πνμαθέπεηαζ δε δ αηνυαζδ αιθυηενςκ ηςκ 

ιενχκ. 

Δπζπθέμκ, ζοιπενζθήθεδηε πμζκζηή κμιμεεζία βζα «εβηθήιαηα ηζιήξ» ηαηά 

ηςκ βοκαζηχκ, πμο απμννίπημκηαζ παθαζυηενεξ ημζκςκζηέξ ακηζθήρεζξ.  Με ηδ 

δζεοηνίκζζδ αοηή, μζ δνάζηεξ δεκ ιπμνμφκ κα επζηαθεζημφκ ηα έεζια, ηζξ παναδυζεζξ 

ή ηδ ενδζηεία
81

 ημοξ χζηε κα ιεζχζμοκ ηδκ πμζκή ημοξ. διακηζηή αθθαβή είκαζ δ 

ηαηάνβδζδ  ηδξ ιδ άζηδζδξ πμζκζηήξ δίςλδξ ιεηαλφ ημο οπαζηίμο απμπθάκδζδξ 

ακδθίημο ηάης ηςκ δεηαπέκηε εηχκ ηαζ ημο εφιαημξ εθυζμκ είπε ηεθεζηεί ημ 

                                                 
81

 Ν. 4619/2019 (2019). (ΦΔΚ 95/Α/11-6-2019).Κύξσζε ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, §3, άνενμ 79. 



[62] 

 

 

 

ιοζηήνζμ ημο βάιμο
82

. Ο ελακαβηαζιυξ ζε ηέθεζδ βάιμο πνμζηίεεηαζ ζημοξ ζημπμφξ 

ηδξ ειπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ ηζιςνείηαζ ιε ηάεεζνλδ ιέπνζ δέηα εηχκ ηαζ ιε 

πνδιαηζηή πμζκή δέηα πζθζάδςκ έςξ πεκήκηα πζθζάδςκ εονχ
83

.  Δπζπθέμκ, 

ηαημπονχεδηακ ηονχζεζξ βζα εβηθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ αηνςηδνζαζιυ 

βεκκδηζηχκ μνβάκςκ ηαεχξ ηαζ δ δδιυζζα πνυηθδζδ ηαζ δζέβενζδ ζηδκ πνάλδ αοηή
84

 

ηαζ ημ stalking.  Σμ Stalking, είκαζ ιία επίιμκδ ζοιπενζθμνά ηαηαδίςλδξ ή 

παναημθμφεδζδξ ιε ζδζαίηενα πζεζηζηυ ηνυπμ ζηδκ ζδζςηζηή γςή ημο εφιαημξ.  

οβηεηνζιέκα «[…] ηηκσξείηαη θαη όπνηνο, ρσξίο απεηιή βίαο ή άιιεο παξάλνκεο 

πξάμεο ή παξάιεηςεο, πξνθαιεί ζε άιινλ ηξόκν ή αλεζπρία, κε ηελ επίκνλε θαηαδίσμε 

ή παξαθνινύζεζή ηνπ, όπσο ηδίσο κε ηελ επηδίσμε δηαξθνύο επαθήο κέζσ 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ή ειεθηξνληθνύ κέζνπ ή κε επαλεηιεκκέλεο επηζθέςεηο ζην 

νηθνγελεηαθό, θνηλσληθό ή εξγαζηαθό πεξηβάιινλ απηνύ, παξά ηελ εθπεθξαζκέλε 

αληίζεηε βνύιεζή ηνπ»
85

. 

Νόκνο 4619/2019 -ΦΔΚ 95/Α/11-6-2019 

 

Δηηυξ απυ ημκ Νυιμ 3500/2006 ηαζ ημκ Νυιμ 4531/2018 βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ έβζκακ ιεηαννοειίζεζξ ζημκ Πμζκζηυ 

Κχδζηα, μ μπμίμξ ηέεδηε ζε ζζπφ ηδκ 1δ Ημοθίμο 2019 ηαζ ηςδζημπμζήεδηε ιε ημκ 

Νυιμ 4619/2019
86

, εζδζηυηενα ιε ημ άνενμ 312. Αοηυ πνμαθέπεζ πςξ υπμζμξ 

πνμηαθεί ζςιαηζηή ηάηςζδ ή αθάαδ ηδξ οβείαξ ζε ακήθζημ ή ζε πνυζςπμ πμο δεκ 
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ιπμνεί κα οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ημο, εθυζμκ ηα πνυζςπα αοηά ανίζημκηαζ οπυ 

ηδκ επζιέθεζα ή ηδκ πνμζηαζία ημο δνάζηδ αάζεζ κυιμο, δζηαζηζηήξ απυθαζδξ ή 

πναβιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ, ζοκμζημφκ ιε ημκ δνάζηδ ή έπμοκ ιαγί ημο ζπέζδ ενβαζίαξ 

ή οπδνεζίαξ, ηζιςνείηαζ:  

α) βζα ηδκ πνάλδ ημο άνενμο 308 παν. 1 εδάθζμ α΄, ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ 

εκυξ έημοξ,  

α) βζα ηδκ πνάλδ ημο άνενμο 309, ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ δφμ εηχκ,  

β) βζα ηδκ πνάλδ ημο άνενμο 310 παν. 1 εδ. α΄, ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ 

ηνζχκ εηχκ ηαζ ακ επεδίςηε ηδκ πνυηθδζδ αανζάξ ζςιαηζηήξ αθάαδξ, ιε ηάεεζνλδ  

δ) βζα ηδκ πνάλδ ημο άνενμο 311, ιε ηάεεζνλδ.  

Οζ ίδζεξ πμζκέξ επζαάθθμκηαζ υηακ δ πνάλδ ηεθείηαζ ζε αάνμξ ζογφβμο ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο βάιμο ή ζε αάνμξ ζοκηνυθμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοιαίςζδξ. Ζ 

ηέθεζδ ηδξ πνάλδξ ζε αάνμξ εβηφμο ζοκζζηά επζαανοκηζηή πενίπηςζδ. Με ηδκ 

πνυηθδζδ ζςιαηζηήξ αθάαδξ ζε αάνμξ ακδθίημο ηαηά ηδκ πανάβναθμ 1 ζημζπείμ α΄ 

ελμιμζχκεηαζ ηαζ δ ηέθεζδ ηςκ πνάλεςκ ηςκ πνμδβμφιεκςκ παναβνάθςκ εκχπζμκ 

ακδθίημο. Με ηδκ πνυηθδζδ ζςιαηζηήξ αθάαδξ ηαηά ηδκ πανάβναθμ 1 ζημζπείμ β΄ 

ελμιμζχκεηαζ ηαζ δ ιεεμδεοιέκδ πνυηθδζδ έκημκμο ζςιαηζημφ πυκμο ή ζςιαηζηήξ 

ελάκηθδζδξ επζηίκδοκδξ βζα ηδκ οβεία, ή ροπζημφ πυκμο ζηακμφ κα επζθένεζ ζμαανή 

ροπζηή αθάαδ, ζδίςξ ιε ηδκ παναηεηαιέκδ απμιυκςζδ ζε αάνμξ ηςκ πνμζχπςκ ηδξ 

πνχηδξ παναβνάθμο. 

Δζδζηυηενα, μ κ.4619/2019 ηνμπμπμίδζε ηζξ δζαηάλεζξ μνζζιέκςκ αδζηδιάηςκ 

ημο πμζκζημφ ηχδζηα πνμζεέημκηαξ ζε αοηέξ εδάθζα µε εζδζηέξ νοειίζεζξ βζα ηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο ηα ζοβηεηνζιέκα αδζηήιαηα ηεθμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Ο κμιμεέηδξ επέθελε δδθαδή κα εκζςιαηχζεζ ηζξ νοειίζεζξ βζα ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ζημ ζχια ημο πμζκζημφ ηχδζηα ηαζ δεκ ηνμπμπμίδζε ημκ εζδζηυ 



[64] 

 

 

 

πμζκζηυ κυιμ, δδιζμονβχκηαξ πενζζζυηενα γδηήιαηα απυ υζα επέθοζε. Ζ επζθμβή 

ημο κμιμεέηδ ημο κυιμο 4619/2019 κα εεζπίζεζ «αδζηήιαηα ζε αάνμξ αδοκάηςκ 

αηυιςκ» ηαζ υπζ εοεέςξ αδζηήιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ απμδοκάιςζε ηδκ 

αοημηέθεζα ηδξ απαλίαξ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηδκ μπμία είπε επζπεζνήζεζ κα 

οπμβναιιίζεζ μ κμιμεέηδξ ημο κ. 3500/2006 ηαζ εκδεπμιέκςξ ζοβπχκεοζε δφμ 

δζαθμνεηζηά ιεβέεδ. 

Ννκηθή Τπνρξέσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζε δεηήκαηα 

Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο θαη Παηδηθήο Καθνπνίεζεο 

Ηδζαίηενα ζδιακηζηή απμηεθεί δ εέζδ ημο εηπαζδεοηζημφ πμο ακηζθαιαάκεηαζ 

ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ εκδμμζημβεκεζαηή αία ιαεδηχκ. οβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε 

ημ άνενμ 23 ημο κυιμο 3500/2006 εηπαζδεοηζηυξ ή ιέθμξ ημο Δζδζημφ Δηπαζδεοηζημφ 

Πνμζςπζημφ (Δ.Δ.Π.) ή ημο Δζδζημφ Βμδεδηζημφ Πνμζςπζημφ (Δ.Β.Π.)  ηδξ 

πνςημαάειζαξ ή δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ δδιυζζμο ή ζδζςηζημφ θμνέα πμο  ηαηά 

ηδκ εηηέθεζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ημο ένβμο, ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ πθδνμθμνείηαζ ή 

δζαπζζηχκεζ υηζ έπεζ δζαπναπεεί ζε αάνμξ ιαεδηή έβηθδια εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ, 

εκδιενχκεζ, πςνίξ ηαεοζηένδζδ, ημκ δζεοεοκηή ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ. Ο δζεοεοκηήξ 

επζημζκςκεί ιε ημκ εζζαββεθέα ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ παναβνάθμο 1 ημο 

άνενμο 37 ημο Κχδζηα Πμζκζηήξ Γζημκμιίαξ, ή ζηδκ πθδζζέζηενδ αζηοκμιζηή ανπή. 

Ο δζεοεοκηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηυξ πμο εκδιένςζε ηαηά ηδκ πνμδζηαζία ηαθμφκηαζ κα 

ελεηαζεμφκ ςξ ιάνηονεξ, ιυκμ ακ δ πθδνμθμνία δεκ απμδεζηκφεηαζ ιε μπμζμδήπμηε 

άθθμ απμδεζηηζηυ ιέζμ. 
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Αλαθεθαιαίσζε  

 

Δπζπεζνήεδηε µζα ζοκμθζηή επζζηυπδζδ ημο εθθδκζημφ κμιμεεηζημφ 

πθέβιαημξ βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία υπςξ ζζπφεζ ιεηά ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο κ. 

4619/2019 μζ μπμίεξ μδήβδζακ ζε πανάθθδθδ εθανιμβή ηςκ κέςκ δζαηάλεςκ ημο 

πμζκζημφ ηχδζηα ηαζ ημο εζδζημφ πμζκζημφ κυιμο. Ανπζηά, ζημ Νυιμ 3500/2006 

παναηδνείηαζ αοζηδνυηδηα ζηζξ πμζκέξ πμο αθμνμφκ μζημβεκεζαηά αδζηήιαηα, ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημζκά αδζηήιαηα αίαξ. Ο Νυιμξ 4619/2019 επζπείνδζε κα δζμνεχζεζ 

δμβιαηζηά γδηήιαηα ημο εζδζημφ πμζκζημφ κυιμο εκηάζζμκηαξ ηζξ νοειίζεζξ βζα ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ζε δζαηάλεζξ ημο πμζκζημφ ηχδζηα πμο νοειίγμοκ βεκζηυηενα 

ιμνθέξ αίαξ ζε αάνμξ αδοκάιςκ αηυιςκ πςνίξ ηδκ ηαηάνβδζδ ημο Νυιμο 

3500/2006.  ιςξ, πνμηθήεδηακ αζάθεζεξ πμο δοζπεναίκμοκ ηδκ απμκμιή 

δζηαζμζφκδξ ηαεχξ εεζπίζηδηακ «αδηθήκαηα ζε βάξνο αδπλάκσλ αηόκσλ» ηαζ υπζ 

εοεέςξ αδζηήιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ χζηε κα οπμβναιιζζηεί δ ζδιαζία ηδξ  

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ κα πνμζηαηεοημφκ πνμθδπηζηά ηα µέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Θα ήηακ ςθέθζιμ κα δδιζμονβδεεί έκα εκζαίμ ζφζηδια βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ, πνμηεζιέκμο κα ακαδεζηκφεηαζ δ 

ζμαανυηδηα ηαζ δ αοημηέθεζα ηδξ ζδιαζίαξ ημο θαζκμιέκμο ζοβηνζηζηά µε ηζξ έηενεξ 

ιμνθέξ αίαξ ζε αάνμξ αδφκαιςκ αηυιςκ. Ακηίεεηα, μζ ηνμπμπμζήζεζξ ημο κ. 

4619/2019 μδήβδζακ ζηδκ πανάθθδθδ εθανιμβήξ δφμ ζοζηδιάηςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηά ενβαθεία βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ 

αίαξ. Δπμιέκςξ, ιε ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο Νυιμο 4619/2019 μοζζαζηζηά 

δδιζμονβήεδηε ςξ πνμξ ηδκ μζημβεκεζαηή αία έκα κμιμεεηζηυ πθαίζζμ δφμ ηαποηήηςκ 

αθμφ πθέμκ μζ δζαηάλεζξ ημο πμζκζημφ ηχδζηα ζοκοπάνπμοκ µε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 

εζδζημφ πμζκζημφ κυιμο πμο δεκ ακηζηαηαζηάεδηακ απυ ημ κέμ κυιμ. Δζζάβμκηαζ 
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δζαηάλεζξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηδ αία ζηδκ μζημβέκεζα πςνίξ κα απαζηείηαζ βζα ηδκ 

ζημζπεζμεέηδζδ ημοξ δ δζαπίζηςζδ ζοββεκζηήξ ζπέζδξ δνάζηδ ηαζ εφιαημξ. Οζ κέεξ 

νοειίζεζξ πμο εζζήπεδζακ ζημκ ΠΚ µε ημ κ. 4619/2019 βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ εα πνέπεζ κα εκανιμκζζημφκ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο πμζκζημφ 

ηχδζηα. 

Υνεζάγεηαζ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ εεζιμεεηδιέκδξ δζαδζηαζίαξ χζηε ηα εφιαηα 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ κα πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ κα θαιαάκμοκ ροπμθμβζηή, 

μζημκμιζηή, κμιζηή ηαζ ημζκςκζηή οπμζηήνζλδ. Πνμηείκεηαζ δ άιεζδ ελέηαζδ ημο 

εφιαημξ ηαζ ηδξ πενίζηαζδξ ηαζ θεπημιενήξ εεζιμεέηδζδ ηδξ εεναπείαξ βζα ημ εφια 

ηαζ ημ εφηδ. Ζ πζμ ζδιακηζηή πανέιααζδ είκαζ δ πνυθδρδ, χζηε δ εκδμμζημβεκεζαηή 

αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ κα ζηαιαηήζεζ κα απμηεθεί ηίκδοκμ βζα ηδκ δδιζμονβία 

ζςιαηζηά ηαζ ροπζηά ηναοιαηζζιέκςκ αηυιςκ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ-

ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

Ζ ζπέζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα οπήνλε ακέηαεεκ 

πμθοιμνθζηή ηαζ πμθφπθμηδ. Σμ γήηδια ηδξ θμβμηεπκζηήξ απυδμζδξ πενζζηαηζηχκ, 

πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αθδεμθάκεζα ηδξ πθμηήξ, ημ πςνμπνυκμ, ηα πνυζςπα ημο 

ένβμο  ηαζ ηδ ζοκφπανλδ πναβιαηζημφ ηαζ θακηαζηζημφ, οπεκεοιίγεζ ζημοξ 

ακαβκχζηεξ ηδ ζοκεεηυηδηά ηδξ. Σα θμβμηεπκζηά ένβα θαίκεηαζ πςξ ακαηθμφκ 

ανηεηά πζζηά ηδκ ημζκςκία ηάεε επμπήξ, ζδίςξ υηακ δ επζηαζνυηδηα ηδξ επμπήξ 

ζοιπενζθαιαάκεζ πενζζηαηζηά πμο επδνεάγμοκ ηάεε πθδεοζιζαηή μιάδα. Συζμ ζηδ 

παβηυζιζα, υζμ ηαζ ζηδκ εθθδκζηή θμβμηεπκία, παναηδνείηαζ ακαπανάζηαζδ ζηδκχκ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ηδξ επζηαζνυηδηαξ. Ζ ηαημπμίδζδ 

εκζςιαηχκεηαζ ζηδκ θμβμηεπκία, πνμηεζιέκμο κα απμδμεμφκ πηοπέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ 

γςήξ. Ο ηυζιμξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ έπεζ ηδκ δζηή ημο επζηαζνυηδηα, ημοξ δζημφξ ημο 

πνςηαβςκζζηέξ, υιςξ εεςνείηαζ υηζ ακηθεί ηδκ εειαημθμβία ημο ηαζ απυ πναβιαηζηά 

βεβμκυηα. ημ επίηεκηνμ ηδξ θμβμηεπκζηήξ βναθήξ ανίζηεηαζ ηάπμζμ γήηδια ηδξ 

επζηαζνυηδηαξ, πμο ακαηαθεί αοηυιαηα ηζξ αλίεξ ηδξ ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ 

ζοκεπχξ ηδξ δζαιεζμθααδιέκδξ εκδιένςζδξ. Ζ παναβςβή ηαζ δζάδμζδ ιδκοιάηςκ  

βίκεηαζ ιε αθμνιή πνυζθαηα ζοιαάκηα απυ ηδκ παβηυζιζα αηγέκηα πμο 

ιεημοζζχκμκηαζ ζε θμβμηεπκζηά ένβα, ζοκδοάγμκηαξ ηδ ιοεμπθαζία ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία ιε ηδκ πθδνμθυνδζδ. 
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Ζ οβεζμκμιζηή ηνίζδ θυβς  ηδξ πακδδιίαξ Covid-19, επέθενε νήβια ζηδ 

δμιή ηαζ ηδκ νμή ηδξ γςήξ, ηαεχξ ιεηαλφ άθθςκ  αφλδζε ημ ημζκυ πνυκμ παναιμκήξ 

ηςκ ιεθχκ ηάεε μζημβέκεζαξ εκηυξ ηδξ μζηίαξ. Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια ζηδκ αφλδζδ  

άζπδιςκ ζοκεδηχκ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ ηαζ ζηδκ εηδήθςζδ πενζζηαηζηχκ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Χξ εη ημφημο δ θμβμηεπκία, ςξ 

ηαενέπηδξ ηδξ ημζκςκίαξ πνμέααθε πνμζθζθή εειαηζηυ άλμκα. ημ δζάζηδια ηδξ 

ηανακηίκαξ παναηδνήεδηε ιία αφλδζδ ηδξ ακάβκςζδξ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ απυ ημ 

ημζκυ.  Πανάθθδθα, δ αφλδζδ ημο πνυκμο παναιμκήξ εκηυξ ημο ζπζηζμφ δδιζμφνβδζε 

βζα έιπεζνμοξ ηαζ κέμοξ ζοββναθείξ ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ, χζηε κα αολδεεί δ 

ζοββναθή ηαζ δ παναβςβή αζαθίςκ. Σα θμβμηεπκζηά ηείιεκα απμηοπχκμοκ ηζξ 

πεπμζεήζεζξ ηςκ ζοββναθέςκ ημοξ αθθά ηαζ ιζα ιία πνμζπάεεζα κα ένεεζ ζε επαθή μ 

δδιζμονβυξ ιε ηδκ πθεονά ημο εαοημφ ημο ή ηαζ ηδξ ακενςπυηδηαξ. Οζ ζοββναθείξ 

εθεονίζημοκ εη κέμο ημοξ ηνυπμοξ κα αθδβδεμφκ ηδ γςή ιέζα απυ ηδκ ηέπκδ ημοξ, 

ηαζ πνμζεββίγμοκ ημοξ ακαβκχζηεξ ηαζ ηδκ επμπή ηδκ επμπή ημοξ. Ζ επζηαζνυηδηα 

αλζμπμζείηαζ  απυ ημοξ ζφβπνμκμοξ ζοββναθείξ, μζ μπμίμζ ειπκέμκηαζ απυ πενζζηαηζηά  

αίαξ, πμο θυβς ηδξ παβηυζιζαξ ημζκυηδηαξ βίκμκηαζ πμθφ βνήβμνα βκςζηά απυ ηα 

ΜΜΔ. Γζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ έπμοκ βναθηεί ηαζ 

ηθαζζηά ένβα, πμο μζ ζοββναθείξ ημοξ ακαπηφζζμοκ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εειαημθμβία  

ιε πζμ ζοβηαθοιιέκμ ηνυπμ ή απθά πανμοζζάγμκηαζ πζμ ήπζα δζυηζ μζ ηαημπμζδηζηέξ 

πναηηζηέξ εεςνμφκηακ ζηδκ επμπή ημοξ ηάηζ ιδ επζθήρζιμ. Ζ ηαεδιενζκή γςή ηαζ δ 

θμβμηεπκία ζπεηίγμκηαζ ηαζ δ επζηαζνυηδηα θαίκεηαζ υηζ επδνεάγεζ ηδκ θμβμηεπκία. 

ηδκ παβηυζιζα επζηαζνυηδηα ηαεδιενζκά απμηαθφπημκηαζ πενζζηαηζηά 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζε δζάθμνμοξ ημιείξ ημο δδιυζζμο 

ηαζ ζδζςηζημφ αίμο. Ο ηαθθζηεπκζηυξ ηαζ θμβμηεπκζηυξ πχνμξ θνμκηίγεζ κα 
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ζοιπενζθάαεζ ζηδ εειαημθμβία ημο  ηα αηναία θαζκυιεκα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 2017 απμηαθφπηεηαζ δ ππόζεζε Harvey Weinstein
87

  

πμο ζοβηθμκίγεζ  ηδκ ηζκδιαημβναθζηή αζμιδπακία αθθά ηαζ υθμ ημκ ηυζιμ 

βναιιάηςκ ηαζ ηεπκχκ. Πνςηφηενα, ημ 2016, δ Αιενζηακίδα δδιμζζμβνάθμξ 

Γθξέηζελ Κάξιζνλ, είκαζ δ πνχηδ πμο λεζηεπάγεζ ημ ζηάκδαθμ ζελμοαθζηχκ 

πανεκμπθήζεςκ ζημ Fox News (Ζ Καεδιενζκή, 2021, Μάνηζμξ, 10)
88

. Σμ επεζζυδζμ 

αοηυ είκαζ δ αθμνιή χζηε εφιαηα ζελμοαθζηήξ αίαξ απυ μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ  

δεηαπέκηε ιένεξ ανβυηενα ανπίζμοκ κα ιμζνάγμκηαζ ηδκ ειπεζνία ημοξ ζηα ημζκςκζηά 

δίηηοα πνδζζιμπμζχκηαξ ημ hashtag #MeToo. Δπζθακείξ άκενςπμζ ηδξ πμθζηζηήξ, ημο 

εεάηνμο, ημο ηζκδιαημβνάθμο ηαζ ημο επζπεζνδιαηζημφ ηυζιμο μδδβμφκηαζ ζηδκ 

                                                 
87

 Οζ εθδιενίδεξ The New York Times ηαζ The New Yorker, ακέθενακ δεηάδεξ πενζζηαηζηά βοκαζηχκ 

πμο ηαημπμζήεδηακ απυ ημκ Αιενζηακζηυ παναβςβυ Υάναζ Γμοάκζηζκ. Πμθθά απυ αοηά ηα 

πενζζηαηζηά ζοιπενζθάιαακακ ηαημπμίδζδ, πανεκυπθδζδ ιέπνζ ηαζ αζαζιυ. Πενζζζυηενεξ απυ 60 

βοκαίηεξ ζημκ πχνμ ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ αζμιδπακίαξ, έηημηε ηαηδβυνδζακ ημκ Γμοάκζηζκ, βζα ηζξ 

παναπάκς πνάλεζξ.  Πδβή: Kantor, Jodi· Twohey, Megan (5 Οηηςανίμο 2017). «Harvey Weinstein 

Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades». The New York Times 5/10/2017. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html  (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 30/12/21). 

88
 Ζ Κάνθζμκ είπε ηαηαεέζεζ ιήκοζδ ζε αάνμξ ημο πνχδκ επζηεθαθή ημο δζηηφμο Ρυηγεν Έζθξ ιε ηδκ 

ηαηδβμνία ηδξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ.  Μεηά ηζξ απμηαθφρεζξ, ηοηθμθυνδζε ημ 2019 δ 

αιενζηακζηή, αζμβναθζηή ηαζκία δ Βόκβα (πνςηυηοπμξ ηίηθμξ: Bombshell) ζε ζηδκμεεζία Σγέζ 

Ρυμοηξ ηαζ ζεκάνζμ Σζανθξ Ράκημθθ. Ζ ηαζκία είκαζ ααζζζιέκδ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ηςκ βοκαζηχκ 

εκακηίμκ ημο Γζεοεφκμκηα οιαμφθμο ηαζ Γεκζημφ Γζεοεοκηή Ρυηγεν Έζθξ ημο Fox 

News βζα ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ. Πδβή: Ζ Καεδιενζκή (2021, Μάνηζμξ, 10). Ζ βοκαίηα πμο 

έζπαζε ηδ ζζςπή. Ζ Καζεκεξηλή, 10. 03. 2021. Ακαηηήεδηε απυ https://www.kathimerini.gr/k/k-

magazine/561289579/i-gynaika-poy-espase-ti-siopi/  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 03/01/22). 

https://el.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html
https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html
https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html
https://www.kathimerini.gr/k/k-magazine/561289579/i-gynaika-poy-espase-ti-siopi/
https://www.kathimerini.gr/k/k-magazine/561289579/i-gynaika-poy-espase-ti-siopi/


[70] 

 

 

 

δζηαζμζφκδ βζα απμηνυπαζεξ πνάλεζξ πμο είπακ ηεθέζεζ.   Δπζπθέμκ, ανπίγεζ δ 

παναβςβή πνμσυκηςκ ιε θειζκζζηζηυ ζηίβια ζημ εονφηενμ πθαίζζμ
89

. Ζ αζμιδπακία 

ηδξ  ιυδαξ, ηδξ ηζκδιαημβναθζηήξ ηαζ εζηαζηζηήξ ηίκδζδξ μπονχκεηαζ ηαηά ηδξ 

ηαημπμίδζδξ. Ο Ηηαθυξ ηαθθζηέπκδξ ηαζ αηηζαζζηήξ Αθελάκηνμ Παθυιπμ δδιζμονβεί 

ιζα ηαιπάκζα βζα ηδ αία ηαηά ηςκ βοκαζηχκ, πμο βοκαίηεξ απυ ημ Υυθζβμοκη ηαζ 

δνςίδεξ απυ ηα παναιφεζα ηδξ Disney ηαζ ημοξ  Simson ακαπανίζηακηαζ 

ηαημπμζδιέκεξ 
90

.  

 

(Πδβή εζηυκαξ  απυ Κνακάηδξ, Μ. (2015, Νμέιανζμξ, 29). Stop Violence Against Women: Οζ 

βοκαίηεξ ημο Υυθζβμοκη εκάκηζα ζηδ αία ηαηά ηςκ βοκαζηχκ. Flix 29/11/2015. Ακαηηήεδηε απυ 

https://flix.gr/news/stop-violence-against-women-palombo.html (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 30/12/21). 

 

 

                                                 
89

 Ο μίημξ Dior ηοηθμθυνδζε ιπθμογάηζ ιε ημ παναηηδνζζηζηυ print «We Should All Be Feminists» 

(Θα έπνεπε υθμζ κα είιαζηε θειζκζζηέξ). Σμ Netflix ηαηαηθείζηδηε απυ ζεζνέξ ηαζ ηαζκίεξ βζα ηδκ 

ηαημπμίδζδ.   

90
Κνακάηδξ, Μ. (2015, Νμέιανζμξ, 29). Stop Violence Against Women: Οζ βοκαίηεξ ημο Υυθζβμοκη 

εκάκηζα ζηδ αία ηαηά ηςκ βοκαζηχκ. Flix 29/11/2015. Ακαηηήεδηε απυ https://flix.gr/news/stop-

violence-against-women-palombo.html (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 30/12/21). 

https://flix.gr/news/stop-violence-against-women-palombo.html
https://flix.gr/news/stop-violence-against-women-palombo.html
https://flix.gr/news/stop-violence-against-women-palombo.html
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ηδκ Δθθάδα ημ  #MeToo,  δζαδίδεηαζ ανβυηενα  ιε ηδκ απμηάθορδ ηδξ 

οπυεεζδξ Μπεηαηχνμο (2021)
91

. Ζ οπυεεζδ αοηή ζηάεδηε αθμνιή ηαζ βζα άθθεξ 

απμηαθφρεζξ ζημκ πχνμ ημο αεθδηζζιμφ, ηδξ αηαδδιίαξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ,  

απμημνφθςια ηζξ πενζπηχζεζξ Λζβκάδδ
92

 ηαζ Φζθζππίδδ
93

. Οζ απμηαθφρεζξ 

                                                 
91

  Ζ μθοιπζμκίηδξ ζζηζμπθμΐαξ απμηάθορε ημκ αζαζιυ πμο οπέζηδ απυ μιμζπμκδζαηυ πανάβμκηα ζηα 

21 ηδξ πνυκζα ζηδκ Ηζπακία. Πδβή: ΣμΒήιαTeam (2021,Ηακμοάνζμξ,21). μθία Μπεηαηχνμο: «ηακ 

ηεθείςζε, ζοκεζδδημπμίδζα πςξ ιε είπε αζάζεζ – Ήεεθα κα ημκ ζπάζς ζημ λφθμ» Σν Βήκα, 21.01.2021. 

Ακαηηήεδηε απυ https://www.tovima.gr/2021/01/21/society/sofia-mpekatorou-otan-teleiose-

syneiditopoiisa-pos-me-eixe-viasei-ithela-na-ton-spaso-sto-ksylo/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 30/12/21). 

92
 Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 2021, ζηα πθαίζζα ημο εθθδκζημφ ηζκήιαημξ #MeToo, βκςζημπμζήεδηακ 

ηαηαββεθίεξ ζε αάνμξ ημο βζα ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ ηαζ αζαζιυ αηυιςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

ακδθίηςκ απυ ημκ ζηδκμεέηδ ηαζ δεμπμζυ Γδιήηνδ Λζβκάδδ. Ο πνχδκ Καθθζηεπκζηυξ Γζεοεοκηήξ ημο 

Δεκζημφ Θεάηνμο, ανίζηεηαζ ζηζξ θοθαηέξ εκ ακαιμκή ηδξ δίηδξ ημο.   

Πδβέξ: ΣμΒήιαTeam (2021,Φεανμοάνζμξ,21). Σμ βφνμ ημο ηυζιμο ηάκεζ δ οπυεεζδ Λζβκάδδ – Σζ 

ακαθένμοκ ηα δζεεκή ΜΜΔ Σν Βήκα, 21.02.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/02/21/society/to-gyro-tou-kosmou-kanei-i-ypothesi-lignadi-ti-anaferoun-

ta-diethni-mme/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 30/12/21) & 

 TαΝέαTeam (2021,Απνίθζμξ, 26). Γεηάδεξ ηα βνάιιαηα απυ ακήθζηα ζημκ Λζβκάδδ: Καηαββεθία βζα 

ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ ηζ απυ ηνακξ άημιμ. Σα Νέα, 26/02/2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/04/26/greece/dekades-ta-grammata-apo-anilika-ston-lignadi-kataggelia-gia-

seksoualiki-kakopoiisi-ki-apo-trans-atomo/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 30/12/21). 

https://www.tovima.gr/2021/01/21/society/sofia-mpekatorou-otan-teleiose-syneiditopoiisa-pos-me-eixe-viasei-ithela-na-ton-spaso-sto-ksylo/
https://www.tovima.gr/2021/01/21/society/sofia-mpekatorou-otan-teleiose-syneiditopoiisa-pos-me-eixe-viasei-ithela-na-ton-spaso-sto-ksylo/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_Me_Too
https://www.tovima.gr/2021/02/21/society/to-gyro-tou-kosmou-kanei-i-ypothesi-lignadi-ti-anaferoun-ta-diethni-mme/
https://www.tovima.gr/2021/02/21/society/to-gyro-tou-kosmou-kanei-i-ypothesi-lignadi-ti-anaferoun-ta-diethni-mme/
https://www.tanea.gr/2021/04/26/greece/dekades-ta-grammata-apo-anilika-ston-lignadi-kataggelia-gia-seksoualiki-kakopoiisi-ki-apo-trans-atomo/
https://www.tanea.gr/2021/04/26/greece/dekades-ta-grammata-apo-anilika-ston-lignadi-kataggelia-gia-seksoualiki-kakopoiisi-ki-apo-trans-atomo/
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ζελμοαθζηχκ πανεκμπθήζεςκ ζημκ ηδθεμπηζηυ πχνμ ζοιπθδνχκμκηαζ ιε ηδ δνάζδ 

ημο ηάεδ Πακαβζςηυπμοθμο ( ΣαΝεαTeam, 2021,Γεηέιανζμξ, 18)
94

. Ζ δζάποζδ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ έβζκε ηαπφηαηα  απυ ημ ζφβπνμκμ ρδθζαηυ ηυζιμ επεζδή μζ δνάζηεξ 

ήηακ ακαβκςνίζζιμζ ελαζηίαξ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ ηαοηυηδηαξ. 

Δηηυξ απυ ημκ ηαθθζηεπκζηυ πχνμ, ζηδκ Δθθάδα θαίκεηαζ πςξ ηονζανπμφκ 

πενζπηχζεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ βοκαζημηημκζχκ, 

ηαηά ηζξ μπμίεξ μ άννεκαξ ζημηχκεζ  ηδ ζφκηνμθυ ημο ζπνςβιέκμξ ηονίςξ απυ ηδ 

γήθεζα πμο κζχεεζ ιεηά ηδκ απυννζρδ απυ ηδ ζφκηνμθμ ημο ηαζ ηδκ απυθαζδ βζα 

                                                                                                                                            
93

Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 2021, ιε αθμνιή ημ «Δθθδκζηυ Me Too», ηνεζξ δεμπμζμί, δ Άκκα-Μανία 

Παπαπαναθάιπμοξ, δ Λέκα Γνμζάηδ ηαζ δ Πδκεθυπδ Ακαζηαζμπμφθμο, δδιμζζμπμίδζακ δ ιία ιεηά 

ηδκ άθθδ, πενζζηαηζηά ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο δέπηδηακ απυ ημκ Φζθζππίδδ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ επαββεθιαηζηήξ ζοκενβαζίαξ ημοξ. Οζ ηνεζξ δεμπμζμί πνμπχνδζακ ζε επίζδιδ ηαηαββεθία ζημ 

Πεζεανπζηυ οιαμφθζμ ημο ΔΖ, ηαηδβμνχκηαξ ημκ δεμπμζυ βζα αζαζιυ, απυπεζνεξ αζαζιμφ, 

ακηζζοκαδεθθζηή ηαζ ακηζεπαββεθιαηζηή ζοιπενζθμνά ηαεχξ ηαζ βζα πνμζαμθή ηδξ βεκεηήζζαξ 

αλζμπνέπεζαξ. Σμ ςιαηείμ ημκ δζέβναρε απυ ιέθμξ ημο.  

Πδβή: ΣμΒήιαTeam (2021,Γεηέιανζμξ,21). Πέηνμξ Φζθζππίδδξ – ημ εδχθζμ ζηζξ 18 Μανηίμο 2022 – 

Οζ ηαηδβμνίεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ Σν Βήκα, 21.12.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/12/21/society/petros-filippidis-sto-edolio-stis-18-martiou-2022-oi-

katigories-pou-antimetopizei/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 30/12/21). 

94 
Σμ ζηάκδαθμ ιε ημκ ηάεδ Πακαβζςηυπμοθμ, λεηίκδζε  ημ 2021 ιε ηα υζα ηαηήββεζθε ζε αάνμξ ημο 

δ πνχδκ ζφκηνμθυξ ημο, δ μπμία είδε ημκ εαοηυ ηδξ ζε ζεθίδεξ ιε πμνκμβναθζηυ οθζηυ, έπεζηα απυ 

αζκηεμζημπήζεζξ ζοκεονέζεςκ ημοξ πςνίξ ηδκ ζοβηαηάεεζδ ηδξ. Αημθμφεδζακ ηαζ άθθεξ ηαηαββεθίεξ 

βζα ημκ πανμοζζαζηή. Πδβή: ΣαΝεαTeam, (2021,Γεηέιανζμξ, 18) ηάεδξ Πακαβζςηυπμοθμξ – Σμκ 

Φεανμοάνζμ δ δίηδ – Ζ πμζκή πμο πνμαθέπεηαζ βζα ημκ πανμοζζαζηή. Σα Νέα, 18.12.21. Ακαηηήεδηε 

απυ: https://www.tanea.gr/2021/12/18/greece/stathis-panagiotopoulos-ton-fevrouario-i-diki-i-poini-

pou-provlepetai-gia-ton-parousiasti/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 03/01/22). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_Me_Too
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://www.tovima.gr/2021/12/21/society/petros-filippidis-sto-edolio-stis-18-martiou-2022-oi-katigories-pou-antimetopizei/
https://www.tovima.gr/2021/12/21/society/petros-filippidis-sto-edolio-stis-18-martiou-2022-oi-katigories-pou-antimetopizei/
https://www.tanea.gr/2021/12/18/greece/stathis-panagiotopoulos-ton-fevrouario-i-diki-i-poini-pou-provlepetai-gia-ton-parousiasti/
https://www.tanea.gr/2021/12/18/greece/stathis-panagiotopoulos-ton-fevrouario-i-diki-i-poini-pou-provlepetai-gia-ton-parousiasti/
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δζαημπή ηδξ ζπέζδξ ημοξ (Πεβηθίδμο, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Weil et al., 2018)
95

. Σα 

πενζζηαηζηά επζεέζεςκ ηαζ δμθμθμκζχκ βοκαζηχκ ζηδκ Δθθάδα αθθά ηαζ υθμ ημκ 

πθακήηδ δοζηοπχξ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια αολάκμκηαζ ναβδαία. Σμ έημξ 2021 

ηαηαβνάθεηαζ ζδζαίηενα ορδθυξ ανζειυξ αίαζςκ ζοιαάκηςκ ζημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ. διεζχκμκηαζ  πάκς απυ είημζζ βοκαζημηημκίεξ πμο ζοκηανάζζμοκ ηδκ 

εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ ηζκδημπμζμφκ ημκ δδιυζζμ δζάθμβμ βφνς απυ γδηήιαηα πμο 

αθμνμφκ ηδκ έιθοθδ αία. Ζ βοκαζημηημκία, δδθαδή δ «δνινθνλία γπλαηθώλ, λεαξώλ 

θνξηηζηώλ, ζειπθώλ εκβξύσλ θαη βξεθώλ γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θύιν ηνπο», 

απμηεθεί ηδκ πζμ αηναία ιμνθή αίαξ πμο ηαηαθήβεζ ζημ εάκαηυ ημοξ (Πεηνάηδ, 

2020)
96

. Σμ θαζκυιεκμ δζεεκχξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ημκ υνμ femicide ή 

femicidio/feminicidio
97

 (Prietto-Carron et al., υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Γηαζμφηα, 

2020)
98

. Ζ βοκαζημηημκία δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ ακενςπμηημκία. Χξ 

βοκαζημηημκία παναηηδνίγεηαζ δ πενίπηςζδ πμο δμθμθμκείηαζ ιζα βοκαίηα ελαζηίαξ 

ζελζζηζηχκ ηζκήηνςκ, εκχ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ δ βοκαίηα-εφια ζπεηίγεηαζ 

                                                 
95

 Weil, S., Corradi, C., &Naudi, M. (2018). Femicide across Europe: Theory, research and 

prevention. Bristol: Policy Press.  

96
 Πεηνάηδ, Γ. (2020). Οζ Γοκαζημηημκίεξ είκαζ αυναημζ θυκμζ. ημ Γ. Πεηνάηδ (επζι.), 

Γπλαηθνθηνλίεο. Γηαπηζηώζεηο, εξσηήκαηα θαη εξσηεκαηηθά. Αεήκα: Gutenberg. 

97
 Ο υνμξ ειθακίζηδηε δδιυζζα ημ 1976 απυ ημ ηίκδια ηςκ θειζκζζηνζχκ ηαζ αηηζαζζηχκ ηαζ ηδκ 

εβηθδιαημθυβμ Diana Russell πμο ημκ επακάθενε ζημ Γζεεκέξ Γζηαζηήνζμ Δβηθδιάηςκ ηαηά ηςκ 

Γοκαζηχκ ιε ζημπυ κα ηαηαδείλεζ ηδ αία ηαζ ηζξ δζαηνίζεζξ εζξ αάνμξ ηςκ βοκαζηχκ (Canadian 

Femicide Observatory for Justice and Accountability (CFOJA), (2020). Γζαεέζζιμ ζημ 

https://www.femicideincanada.ca/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 23/05/22). 

98
 Γηαζμφηα, Μ. (2020α). Παθζά Ηζημνία ζε ζφβπνμκα πθαίζζα: Θδθοημηημκία/Γοκαζημηημκία. ημ Γ. 

Πεηνάηδ (επζι.), Γπλαηθνθηνλίεο. Γηαπηζηώζεηο, εξσηήκαηα θαη εξσηεκαηηθά. Αεήκα: Gutenberg. 

https://www.femicideincanada.ca/
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ζηεκά ιε ημ δνάζηδ (ΥΔΝ Δθθάδμξ, 2019)
99

.  Ζ φπανλδ ελμοζζαζηζηχκ ζπέζεςκ 

μδδβεί ζε πμθθαπθά πενζζηαηζηά αίαξ. Ζ νζγςιέκδ παηνζανπζηή ακηίθδρδ μδδβεί ημοξ 

άκηνεξ ζηδκ ηέθεζδ απμηνυπαζςκ πνάλεςκ ζηζξ βοκαίηεξ, πμο ιπμνεί κα επζθένμοκ ημ 

εάκαημ (Γηαζμφηα, 2020)
100

. διεζχκεηαζ πςξ δ βοκαζημηημκία ηνμιάγεζ ηαζ ςξ πνμξ 

ηα είδδ ηδξ
101

. Ζ δμθμθμκία ιζαξ βοκαίηαξ απυ ημκ ζφκηνμθμ ηδξ (νηθεία 

                                                 
99

 ΥΔΝ Δθθάδμξ, (2019). Ζ ζοκέκηεολδ ηδξ η. Γηαζμφηα ζηδ ΥΔΝ Δθθάδμξ βζα ηζξ βοκαζημηημκίεξ, 

Ακαηηήεδηε απυ: https://xen.gr/2019/06/06/%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA-

%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B7/  (Σεθεοηαία πνυζααζδ 27/12/21). 

100
 Γηαζμφηα, Μ. (2020α). Παθζά Ηζημνία ζε ζφβπνμκα πθαίζζα: Θδθοημηημκία/Γοκαζημηημκία. ημ Γ. 

Πεηνάηδ (επζι.),Γπλαηθνθηνλίεο. Γηαπηζηώζεηο, εξσηήκαηα θαη εξσηεκαηηθά. Αεήκα: Gutenberg. 

101
 Ζ «νηθεία γπλαηθνθηνλία»  είκαζ δ δμθμθμκία ιζαξ βοκαίηαξ απυ ημ ζφκηνμθυ ηδξ (κοκ ή πνχδκ) 

ημ World Health Organization & Pan American Health Organization, (2012). Understanding and 

addressing violence against women: intimate partner violence. World Health Organization. Γζαεέζζιμ 

ζημ https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432. (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 07/05/22). Άθθμ είδμξ 

βοκαζημηημκίαξ απμηεθμφκ μζ «δνινθνλίεο πνπ ζπλδένληαη κε πνιηηηζκηθνύο ζεζκνύο». Ζ «κε νηθεία 

γπλαηθνθηνλία» είκαζ δ δμθμθμκία βοκαίηαξ πμο ςξ βεβμκυξ δζαπνάηηεηαζ ζε ιδ μζηείμ, ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ απυ δνάζηδ πμο δε ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ εφια. Ζ «ζειπθνθηνλία», υνμξ πμο ζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ πνχζιδ ελυκηςζδ εδθοηχκ ειανφςκ ηαζ κεμβκχκ ελαζηίαξ ημο θφθμο ημοξ( Βθέπε Γηαζμφηα, 

Μ. (2020). Παθζά Ηζημνία ζε ζφβπνμκα πθαίζζα: Θδθοημηημκία/Γοκαζημηημκία. ημ Γ. Πεηνάηδ 

(επζι.),Γπλαηθνθηνλίεο. Γηαπηζηώζεηο, εξσηήκαηα θαη εξσηεκαηηθά. Αεήκα: Gutenberg 2020:56). 

Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ μζ «γπλαηθνθηνλίεο σο εγθιεκαηα ηηκήο» υπμο μζ εφηεξ εβηθδιαημφκ πζζηεφμκηαξ 

υηζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ πνμζηαηεφμοκ ηδκ μζημβεκεζαηή «ηζιή» ζημ πθαίζζμ ενδζηεοηζηχκ ηαζ 

πμθζηζζηζηχκ παναδυζεςκ, εκχ δεκ είκαζ θίβεξ μζ θμνέξ πμο ηέημζεξ δμθμθμκίεξ επζηαθφπημοκ 

πενζπηχζεζξ αζιμιζλίαξ (Boira & Naudi, 2017, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Kouta, C., Kofou, E., & Zorba, A. 

(2019). Femicide in Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot communities in Cyprus: A pilot study. 

https://xen.gr/2019/06/06/%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7/
https://xen.gr/2019/06/06/%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7/
https://xen.gr/2019/06/06/%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7/
https://xen.gr/2019/06/06/%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7/
https://xen.gr/2019/06/06/%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA-%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432
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γπλαηθνθηνλία) ακηζζημζπεί ζημ 35% υθςκ ηςκ δμθμθμκζχκ βοκαζηχκ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ, ιε ηυπμ αίαζδξ ελμθυενεοζδξ ημ ζπίηζ (Γηαζμφηα, 2020).  

Υαξαθηεξηζηηθέο Πεξηπηώζεηο δνινθνλεκέλσλ γπλαηθώλ από 

ηνπο ζπδύγνπο ηνπο ην 2021 

 

Μέζα ζε δχδεηα ιήκεξ ζδιεζχεδηακ πμθθέξ βοκαζημηημκίεξ, πνμηαθχκηαξ 

βεκζηεοιέκδ ακδζοπία ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα. Ο ανζειυξ αοηυξ αολάκεηαζ ακ 

θδθεμφκ οπυρδ ακελζπκίαζηεξ δμθμθμκίεξ βοκαζηχκ, υπςξ αοηή πμο δ ζμνυξ 

βοκαζηείμο ζχιαημξ ιε ηναφιαηα ανέεδηε ζηδκ παναθία ημο Φθμίζαμο, πςνίξ κα 

ζοιπενζθδθεεί ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ βοκαζημημκζχκ ηαζ κα δμεεί έηηαζδ απυ ηα ΜΜΔ.  

Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζεξ απυ ηζξ δμθμθμκίεξ πμο ζδιεζχεδηακ ηαηά ημ 

έημξ 2021 ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα. 

ηζξ 17/1/21 ιζα 54πνμκδ βοκαίηα ανίζηεηαζ άβνζα δμθμθμκδιέκδ ιε 

δεηαηέζζενζξ ιαπαζνζέξ απυ ημ ζφκηνμθμ ηδξ, ζημ ζπίηζ ηδξ ζηα Υακζά. 

(ΣμΒήιαTeam, 2021, Ηακμοάνζμξ, 18).
102

 

 ηζξ 5/4/2021, δ 28πνμκδ Κςκζηακηίκα Σζάπα ηαζ μ αδενθυξ ηδξ ανίζημοκ 

ηναβζηυ εάκαημ ιέζα ζημ παηνζηυ ημοξ ζηδ Μαηνζκίηζα απυ ημκ 31πνμκμ πνχδκ 

ζφγοβυ ηδξ. Ο δνάζηδξ  πανά ηα πενζμνζζηζηά ιέηνα πμο ημο είπακ ηεεεί, θένεηαζ υηζ 
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07/05/22). 
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ΣμΒήιαTeam, (2021, Ηακμοάνζμξ 18). Γμθμθμκία ζηα Υακζά : Ζ ηεθεοηαία ακάνηδζδ ηδξ 54πνμκδξ 

ιδηέναξ – Πμφ ζηνέθμκηαζ μζ ένεοκεξ ηςκ Ανπχκ. Σν Βήκα, 18.01.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/01/18/society/dolofonia-sta-xania-i-teleytaia-anartisi-tis-54xronis-miteras-

pou-strefontai-oi-ereynes-ton-arxon/  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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απαίηδζε κα πάνεζ ημ παζδί ημο ηαζ αθαίνεζε ηδ γςή δφμ ακενχπςκ  υηακ ημ αίηδια ημο 

δεκ εηπθδνχεδηε. (Πνχημ εέια, 2021, Απνίθζμξ, 05)
103

. 

ηζξ 11/5/21 ζδιεζχεδηε ιζα βοκαζημηημκία πμο ζοβηθμκίγεζ ημ πακεθθήκζμ 

θυβς ημο εζδεπεμφξ ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ ηεθέζηδηε αθθά ηαζ βζα ηδκ ζηάζδ ημο  

δμθμθυκμο, ζογφβμο ημο εφιαημξ. Ο Μπάιπδξ Ακαβκςζηπμοθμξ ζημηχκεζ ηδ ζφγοβυ 

ημο, Κανμθάζκ, ιέζα ζηδ ιεγμκέηα ημοξ ζηα Γθοηά Νενά ιπνμζηά ζημ έκηεηα ιδκχκ 

παζδί ημοξ ηαζ πανζζηάκεζ βζα ανηεηέξ ιένεξ υηζ έπεζ πέζεζ εφια θδζηείαξ. Μεηά ημ 

έβηθδια πνμζπαεεί κα παναπθακήζεζ ηζξ ανπέξ ηαζ ζημηχκεζ ημκ ζηφθμ ηδξ 

μζημβέκεζαξ βζα κα ζηδκμεεηήζεζ θδζηεία χζηε κα ηαηδβμνήζεζ άθθμοξ βζα ηδκ 

βοκαζημηημκία (Ζ Καεδιενζκή, 2021, Γεηέιανζμξ, 15).
104

 

ηζξ 3/6/2021  64πνμκδ βοκαίηα δμθμθμκείηαζ ζηδκ Αβία Βαναάνα απυ ημκ εκ 

δζαζηάζεζ 75πνμκμ ζφγοβυ ηδξ. Σδκ πονμαμθεί  εκ ροπνχ ιυθζξ αβεζ απυ ημ 

αοημηίκδημ ζηδ ιέζδ ημο δνυιμο επεζδή υπςξ οπμζηήνζλε μ δνάζηδξ είπακ  

μζημκμιζηέξ δζαθμνέξ.  Ο εκ δζαζηάζεζ ζφγοβμξ ημο εφιαημξ ηδ πηοπμφζε ιεηά ημ 
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Πνχημ εέια (2021, Απνίθζμξ, 05). Άβνζμ θμκζηυ ζηδ Μαηνζκίηζα: Μπνμζηά ζηδ ιδηένα ημοξ 

ζηυηςζε ηα δομ αδέθθζα! Πξώην ζέκα, 05.04.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.protothema.gr/greece/article/1111834/agrio-foniko-sti-makrinitsa-nekra-duo-adelfia/  

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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 Ζ Καεδιενζκή (2021, Γεηέιανζμξ, 15). Έβηθδια ζηα Γθοηά Νενά: Ονζζηζηά ζε δίηδ μ Μπάιπδξ 

Ακαβκςζηυπμοθμξ – Σζ απμθάζζζε ημ Γζηαζηζηυ οιαμφθζμ. Ζ Καζεκεξηλή, 15.12.2021. Ακαηηήεδηε 

απυ https://www.kathimerini.gr/society/561631069/egklima-sta-glyka-nera-oristika-se-diki-o-

mpampis-anagnostopoylos-ti-apofasise-to-dikastiko-symvoylio/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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πςνζζιυ ημοξ ηαζ δεκ ηδξ επέηνεπε κα δεζ ηα παζδζά ημοξ, αθμφ μζ ηυνεξ ημοξ έιεκακ 

ζημ ίδζμ μίηδια ιε εηείκμκ ( ΣμΒήιαTeam, (2021, Ημφκζμξ, 04)
105

. 

ηζξ 16/07/21 δ 26πνμκδ Γανοθαθθζά ακαζφνεηαζ κεηνή απυ εαθάζζζα 

πενζμπή ηδξ Λοβανζάξ ζηδ Φμθέβακδνμ, πμο ηαζ ανζζηυηακ βζα δζαημπέξ ιε ημκ 

30πνμκμ θίθμ ηδξ. Ο ίδζμξ  πηφπδζε ηαζ έζπνςλε ηδκ άηοπδ ημπέθα βζαηί υπςξ 

ηαηέεεζε «Υάθαζε δ θάζδ» (Σα Νέα, 2021, Ημφθζμξ, 18).
106

 

ηζξ 30/7/21 δ Ακκίζα  ζημηχκεηαζ απυ ημκ ζφγοβμ ηδξ ιέζα ζημ ζπίηζ ημοξ 

ζηδ Γάθκδ ιε απακςηέξ ιαπαζνζέξ, επεζδή υπςξ πίζηεοε μ δνάζηδξ, εηείκδ ημκ 

απαημφζε. Παναδίδεηαζ ιυκμξ ημο ζηδκ αζηοκμιία. Σμ γεοβάνζ είπε έκα παζδί ηαζ 

υπςξ μιμθμβμφκ ιανηονίεξ ηζαηχκμκηακ ζοπκά. (Σα Νέα, 2021, Ημφθζμξ, 30)
107

. 

ηζξ 4/08/21 δ 43πνμκδ Μανία ζηδ ςηδνίηζα Λάνζζαξ δέπεηαζ επηά ζθαίνεξ 

ζημκ εχναηα ηαζ ημ ιέηςπμ απυ ημκ εκ δζαζηάζεζ ζφγοβυ ηδξ. Δίπε βίκεζ ηαηαββεθία 
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 ΣμΒήιαTeam, (2021, Ημφκζμξ, 04). Αβία Βαναάνα: Βίκηεμ-κημημοιέκημ απυ ηδ δμθμθμκία ηδξ 

64πνμκδξ. Σν Βήκα, 04. 06.2021. Ακαηηήεδηε απυ https://www.tovima.gr/2021/06/04/society/agia-

varvara-vinteo-ntokoumento-apo-ti-dolofonia-tis-64xronis/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

106
 ΣαΝέαTeam(2021, Ημφθζμξ, 18). Φμθέβακδνμξ: Απμηαθφρεζξ ζμη – Πχξ o 30πνμκμξ έθηαζε ζηδ 

δμθμθμκία ηδξ Γανοθαθθζάξ. Σα Νέα, 18.07.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/07/18/greece/folegandros-apokalypseis-sok-pos-o-30xronos-eftase-sti-

dolofonia-tis-garyfallias/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

107 
ΣαΝέαTeam(2021, Ημφθζμξ, 30). Γοκαζημηημκία ζηδ Γάθκδ – Σδξ έηακε ηδ γςή ηυθαζδ ηαζ ιεηά ηδ 

ζηυηςζε. Σα Νέα, 30.07.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/07/30/greece/gynaikoktonia-sti-dafni-tis-ekane-ti-zoi-kolasi-kai-meta-ti-

skotose/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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βζα εκδμμζημβεκεζαηή αία ζημ ζπίηζ ημο γεοβανζμφ. Ο 54πνμκμξ θένεηαζ κα 

δπμβνάθδζε ηδ δμθμθμκία ζημ ηζκδηυ ημο (Ζ Καεδιενζκή, 2021, Αοβμφζημο, 21)
108

. 

ηζξ 8/08/21 έκαξ 49πνμκμξ εζζαάθθεζ ζηδκ επζπείνδζδ ηδξ 47πνμκδξ 

βεζηυκζζζάξ ημο ζημ Ρέεοικμ ηαζ ηδκ πονμαμθεί πζζχπθαηα. Σδ ζημηχκεζ ιπνμζηά 

ζηα ιάηζα ηδξ ηυνδξ ηδξ. φιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ, επνυηεζημ βζα έβηθδια πάεμοξ. 

Μεηά ηδ δμθμθμκία, μ δνάζηδξ ζηνέθεζ ημ υπθμ ζημκ εαοηυ ημο ηαζ εέηεζ ηέθμξ ζηδ 

γςή ημο (Σα Νέα, 2021, Αφβμοζημξ, 9)
109

. 

ηζξ  23/08/21 ιζα 55πνμκδ βοκαίηα απυ ηδ Γεςνβία πέθηεζ κεηνή απυ ημ 

ιαπαίνζ πμο ηναηά  μ ζφκηνμθυξ ηδξ ιέζα ζημ ζπίηζ ηδξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ (Σα 

Νέα,2021, Αφβμοζημξ, 24)
110

. 

Σδκ 1/09/21 ζηδ Κοπανζζζία ανίζηεηαζ ηαηά ηφπδ ημ ηζζιεκηςιέκμ πηχια 

ηδξ Μυκζηα Γηζμοξ ζηδκ αοθή ημο ζπζηζμφ ηδξ. πςξ πνμηφπηεζ, μ πνχδκ ζφκηνμθυξ 

ηδξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ δμθμθμκία ηαζ πνμζπαεεί κα δζαθφβεζ ζημ ελςηενζηυ. 
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 Ζ Καεδιενζκή (2021, Αοβμφζημο, 21). Ζ έαδμιδ δμθμθμκία βοκαίηαξ ζε επηά ιήκεξ. Ζ 

Καζεκεξηλή, 21.08.2021. Ακαηηήεδηε απυ https://www.kathimerini.gr/society/561456346/i-evdomi-

dolofonia-gynaikas-se-epta-mines/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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 ΣαΝέαTeam (2021, Αφβμοζημξ, 9). Κνήηδ – μη βζα ηδ βοκαζημηημκία ζημ Ρέεοικμ – Πμζμζ θυβμζ 

υπθζζακ ημ πένζ ημο δνάζηδ. Σα Νέα, 09.08.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/08/09/greece/astynomika/kriti-sok-gia-ti-gynaikoktonia-sto-rethymno-

poioi-logoi-oplisan-to-xeri-tou-drasti/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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ΣαΝέαTeam (2021, Αφβμοζημξ, 24). Γοκαζημηημκία ζηδ Θεζζαθμκίηδ – ημκ Δζζαββεθέα μ 

48πνμκμξ δμθμθυκμξ ηδξ 56πνμκδξ. Σα Νέα, 24.08.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/08/24/greece/astynomika/gynaikoktonia-sti-thessaloniki-ston-eisaggelea-o-

48xronos-dolofonos-tis-56xronis/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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Σεθζηά εηδίδεηαζ δζεεκέξ έκηαθια ζφθθδρδξ ηαζ ζοθθαιαάκεηαζ ζημ ελςηενζηυ 

(ΣαΝέαTeam, 2021, επηέιανζμξ, 09)
111

. 

ηζξ 22/09/2021, δ  ηνζάκηα εκυξ πνμκχκ Νηυνα δμθμθμκείηαζ  έλς απυ ημ 

ζπίηζ ηδξ, ζηδ Ρυδμο απυ ημκ πνχδκ ζφκηνμθυ ηδξ. Ο 40πνμκμξ πονμαμθεί ηδ κεανή 

εηπαζδεοηζηυ ιε ηοκδβεηζηή ηαναιπίκα, ηαεχξ εηείκδ έαβαζκε απυ ημ αοημηίκδηυ 

ηδξ. Βάγεζ ηέθμξ ζηδ γςή ημο  ηαεχξ υπςξ έβναρε «Υςνίξ ηδκ ηαθή ιμο δεκ έπεζ 

κυδια κα γς»... ( ΣμΒήιαTeam, 2021, επηέιανζμξ, 23)
112

. 

ηζξ 29/10/21 δ 48πνμκδ Νεηηανία, ιδηένα ηεζζάνςκ παζδζχκ, δμθμθμκείηαζ 

ζηδκ Ηενάπεηνα απυ ημκ εκ δζαζηάζεζ ζφγοβυ ηδξ. Ο 54πνμκμξ ειαμθεί ιε ηδ ιδπακή 

ημ αοημηίκδημ ηδξ άηοπδξ βοκαίηαξ, ηδκ ηοκδβά ζημ πάνηζκβη ηαζ ηδκ ηαηαζθάγεζ  ιε 

ιαπαίνζ. ηδ ζοκέπεζα, απεζθεί βζα αοημηημκία (Ζ Καεδιενζκή, 2021,Νμέιανζμξ, 

02).
113

 

Σδ 1/10/21 έκαξ 78πνμκμξ ζηναββαθίγεζ ηδκ 75πνμκδ ζφγοβυ ημο ζηδκ 

Ανβμθίδα ηαζ ιεηά αοημηημκεί. Καθεί μ ίδζμξ ηδκ αζηοκμιία ηαζ θέεζ ακαημζκχκεζ ημ 

                                                 
111

 ΣαΝέαTeam( 2021,  επηέιανζμξ,  09).Γοκαζημηημκία ζηδκ Κοπανζζζία – Σαπημπμζήεδηε δ ζςνυξ 

ηδξ Μυκζηαξ ηάης απυ ηζζιέκημ.  Σα Νέα, 09.09.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/09/09/greece/astynomika/gynaikoktonia-stin-kyparissia-taytopoiithike-i-

soros-tis-monikas-kato-apo-tsimento/  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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 ΣμΒήιαTeam, (2021, επηέιανζμξ, 23). Γοκαζημηημκία ζηδ Ρυδμ – Σμ ζημηεζκυ πανεθευκ ημο 

δνάζηδ – Ο επεζζμδζαηυξ βάιμξ ηαζ μζ ηνοθέξ ηάιενεξ. Σν Βήκα, 23. 09.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/09/23/society/gynaikoktonia-sti-rodo-to-skoteino-parelthon-tou-drasti-o-

epeisodiakos-gamos-kai-oi-kryfes-kameres/(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21).  
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 Ζ Καεδιενζκή (2021, Νμέιανζμξ, 02). Γοκαζημηημκία ζηδκ Κνήηδ: Απμθμβείηαζ μ 54πνμκμξ 

δνάζηδξ – Με αθελίζθαζνμ ζηα δζηαζηήνζα. Ζ Καζεκεξηλή, 02.11.2021. Ακαηηήεδηε απυ 
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εάκαημ ηδξ βοκαίηαξ ημο. Οζ ανπέξ, ανίζημοκ έκα ζδιείςια ιε ηδκ 

επζβναθή «οπαίηζμξ είιαζ εβχ, δ βοκαίηα ιμο έπαζπε απυ Αθηζπάζιεν» ηαζ ημοξ δομ 

δθζηζςιέκμοξ κεηνμφξ (ΣμΒήιαTeam, 2021, Οηηςανζμξ, 01)
114

.  

ηζξ 28/11/21 49πνμκμξ ζημηχκεζ ιε είημζζ ηνεζξ ιαπαζνζέξ αζπιδνυ 

ακηζηείιεκμ ηδκ 48πνμκμ ζφγοβυ ημο ζηδ Θεζζαθμκίηδ. ηδ ζοκέπεζα μιμθμβεί ημ 

έβηθδιά ημο ζημ Αζηοκμιζηυ Σιήια Λεοημφ Πφνβμο (ΣμΒήιαTeam, 

2021,Νμέιανζμξ, 28)
115

 .  

ηζξ 5/12/2021 δμθμθμκείηαζ δ  36πνμκδ Δθυκαξ  έπεζηα απυ ζηαββαθζζιυ  

ημο ζογφβμο ηδξ ζηδ Λαηςκία, εηεί πμο έιεκακ ιαγί ιε ηα δφμ ημοξ παζδζά ημοξ (Σα 

Νέα, 2021, Γεηέιανζμξ, 08)
116

. 

ηζξ 09/12/2021 ιζα 29πνμκδ ιδηέναξ ηνζχκ παζδζχκ ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ 

ηαηαθήβεζ ζημ κμζμημιείμ ιεηά απυ ημκ άβνζμ λοθμδανιυ απυ ημκ ζφγοβυ ηδξ (Ζ 

Καεδιενζκή, 2021, Γεηέιανζμξ, 11)
117

. 
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ΣμΒήιαTeam (2021, Οηηςανζμξ, 01). Ανβμθίδα – ηυηςζε ηδ βοκαίηα ημο ηαζ αοημηηυκδζε. Σν 

Βήκα, 01. 11. 2021. Ακαηηήεδηε απυ https://www.tovima.gr/2021/10/01/society/argolida-skotose-ti-

gynaika-tou-kai-aytoktonise/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

115
 ΣμΒήιαTeam (2021, Νμέιανζμξ, 28). Γοκαζημηημκία ζηδ Θεζζαθμκίηδ – Πμζκζηή δίςλδ βζα 

ακενςπμηημκία απυ πνυεεζδ ζημκ 49πνμκμ. Σν Βήκα, 28. 11. 2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/11/29/society/gynaikoktonia-sti-thessaloniki-poiniki-dioksi-gia-

anthropoktonia-apo-prothesi-ston-49xrono/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

116
 ΣαΝέαTeam (2021,  Γεηέιανζμξ,  08). Γοκαζημηημκία ζηδ Λαηςκία – Πνμεεζιία βζα κα 

απμθμβδεεί πήνε μ δνάζηδξ. Σα Νέα, 08.12.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/12/08/greece/gynaikoktonia-sti-lakonia-prothesmia-gia-na-apologithei-pire-

o-drastis/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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φιθςκα ιε ηα πμζμηζηά δεδμιέκα ημο Δθθδκζημφ Σιήιαημξ (femicide.gr) 

ημο Δονςπασημφ Παναηδνδηδνίμο βζα ηδ Γοκαζημηημκία (European Observatory of 

Femicide)
118

, ημ 2019 δζαπνάπεδηακ δεηαεπηά βοκαζημηημκίεξ, ημ 2020 δεηαεκκέα 

ηαζ ιέπνζ ημ Νμέιανζμ ημο 2021, εζημζζ ηέζζενζξ. Οζ ιεθεηδηέξ απμδίδμοκ ιένμξ 

αοηήξ ηδξ έλανζδξ ςξ απμηέθεζια ηδξ οβεζμκμιζηήξ ηνίζδξ ημο covid-19. 

οβηεηνζιέκα, ημ ιέηνμ ηδξ μζηζαηήξ ηανακηίκαξ μδήβδζε ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζε 

πενζζζυηενμ ηαζ ανηεηέξ θμνέξ ακαβηαζηζηυ πνυκμ ζοιαίςζδξ. Ζ οπμπνεςηζηή 

ζοιαίςζδ ιε ημοξ μζηείμοξ ανηεηά ζοπκά ζοκδέεδηε ιε ηδκ έιθοθδ ηαηακμιή 

μζηζαηχκ ενβαζζχκ, ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηαζ αζαζυηδηα. Ζ ηαιπάκζα «Μέκμοιε 

ζπίηζ, ιέκμοιε αζθαθείξ» απμδείπεδηε έκα ηναβζηυ μλφιςνμ αθμφ πμθθέξ βοκαίηεξ 

αίςζακ έιθοθδ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ 
119

. Ζ δμθμθμκία ιζαξ βοκαίηαξ απυ ημκ 

ζφκηνμθυ ηδξ είκαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δ ηαηάθδλδ ηδξ αίαζδξ, εθεβηηζηήξ ηαζ 

ελακαβηαζηζηήξ ζπέζδξ ιαγί ημο. Ζ αία δοζηοπχξ ζοπκά ελαημιζηεφεηαζ ηαζ 

εεςνείηαζ ηαηάθμζπμ ηδξ παηνζανπζηήξ ηονζανπίαξ πμο είκαζ ααεζά νζγςιέκδ ζηδκ 

εθθδκζηή ημζκςκία. Οζ βοκαζημηημκίεξ  είκαζ εεζιζηά αυναηα εβηθήιαηα ηαζ 

                                                                                                                                            
117

 Ζ Καεδιενζκή(2021,  Γεηέιανζμξ, 11). Ζ 17δ βοκαζημηημκία απυ ηδκ ανπή ημο έημοξ. Ζ 

Καζεκεξηλή, 11.12.2021. Ακαηηήεδηε απυ https://www.kathimerini.gr/society/561624946/i-17i-

gynaikoktonia-apo-tin-archi-toy-etoys/  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 
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 Γηυκδ- Καναιπυηζμο, Α., Καραιπέθδ, ., Κμκημπνήζημο, Α.,  Παζπάθδ, Π.,  Πεβηθίδμο, Α. 

(2022). Δθθδκζηυ Σιήια ημο Δονςπασημφ Παναηδνδηδνίμο βζα ηδ Γοκαζημηημκία. femicide.gr 

Ακαηηήεδηε απυ https://femicide.gr/poiotika-dedomena/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 28/12/21). 

119
 Πεβηθίδμο,Α. (2021,  Γεηέιανζμξ, 20). ΓΤΝΑΗΚΟΚΣΟΝΗΔ ΣΖΝ ΠΑΝΓΖΜΗΑ COVID-19: 

ΈΝΑ ΥΟΛΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΒΗΑ Δ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟΤ ΚΑΗΡΟΤ. ύγρξνλα ζέκαηα 

20/12/2021. Σεφπμξ. 153-154. Ακαηηήεδηε απυ https://www.synchronathemata.gr/gynaikoktonies-stin-

pandimia-covid-19-ena-scholio-gia-tin-kathimerini-via-se-exairetikoys-kairoys/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 

28/12/21). 
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πνεζάγεηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκδ κμιμεεζία βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ αδίηδια. Ζ έιθοθδ αία 

κμιζιμπμζείηαζ αθμφ ακαπηφζζεηαζ ζημ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ ςξ αυναηδ ηαεδιενζκή 

ηαημπμίδζδ ηαζ απμζζςπάηαζ. πςξ ακαθένμοκ μζ Scheper-Hughes ηαζ Bourgois, 

«δεκ ιπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε ηδ αία πςνίξ κα θάαμοιε οπυρδ ημ έιθοθμ 

πενίβναιιά ηδξ»
120

.  

Παξαγσγή ινγνηερλίαο κε ζέκα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη 

παηδηθή θαθνπνίεζε 

 

ηδκ θμβμηεπκία ηοηθμθμνμφκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενα ένβα πμο είβμοκ 

θαζκυιεκα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Ζ αφλδζδ αοηή 

παναηδνείηαζ απυ ημ 2010 ιε απμημνφθςια ημ 2021 πμο ήνεακ ζημ θςξ πμθθά 

επεζζυδζα εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ βοκαζημηημκζχκ. Ζ οβεζμκμιζηή ηνίζδ 

είπε ςξ απμηέθεζια ιεηαλφ άθθςκ ηδκ αφλδζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ ςξ εη 

ημφημο δ θμβμηεπκία ςξ ηαενέπηδξ ηδξ ημζκςκίαξ ακηακαηθά πνμζθζθέξ εειαηζηυ 

άλμκα. Με αθμνιή ημ hastag #MeToo δ θμβμηεπκζηή δνάζδ ζηνέθεηαζ ζε 

ακαπανάζηαζδ ηναοιαηζηχκ ειπεζνζχκ βζα ελςηενίηεοζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο 

εφιαημξ, πμο ζηδ παβηυζιζα ημζκυηδηα αθθά εζδζηά ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία 

πανμοζζάγεηαζ δίπςξ θςκή, ελαζηίαξ ηςκ ζηενεμηφπςκ ηδξ παηνζανπζηήξ ηονζανπίαξ. 

Δπίζδξ, ηα graphic novel
121

 ηαζ ηονίςξ δ οπμηαηδβμνία documentary- graphic  novels 

                                                 
120

 Scheper-Hughes, Ν. & Bourgois, P. (1996).Violence in War and Peace, υ.π.· J. Radford, D. Russel 

(επζι.), Femicide. The Politics of Women Killing, Open University Press, Μπάηζκπαι. 

121
 Σα graphic novels  ζοκδοάγμοκ ηδκ  αθήβδζδ  ιε  ηδκ εζηυκα,  πνδζζιμπμζχκηαξ,  υιςξ, ηζξ  

ζοιαάζεζξ  ηςκ ηυιζηξ, ιε ηονίανπδ εηείκδ ηδξ ζεζνζαηήξ αθήβδζδξ. Γεκ απμηθείεηαζ δ έηδμζδ 

ηυιζηξ ηαζ graphic  novels πςνίξ αθήβδζδ, αθθά ηυιζηξ ή graphic  novels πςνίξ εζηυκεξ δεκ 
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είκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκα πθεμκ. Σα ηεθεοηαία έπμοκ επζηαζνζηυ ηαζ νεαθζζηζηυ 

παναηηήνα ηαζ  είβμοκ εέιαηα υπςξ ηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα, ηα δζηαζχιαηα ηςκ 

ιεθχκ ηδξ LGBTQ ημζκυηδηαξ, ηδ αία ηαηά ηςκ βοκαζηχκ ηαζ εκ βέκεζ ηα δζηαζχιαηα 

ημζκςκζηχκ μιάδςκ πμο ζπάκζα βίκμκηαζ «μναηέξ» ή αημφβεηαζ δ θςκή ημοξ 

(Βαζζθμφδδ, 2021)
122

. 

Ζ ακάδεζλδ ηδξ ηαημπμίδζδξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ημο δδιυζζμο ηαζ 

ζδζςηζημφ αίμο ιέζα απυ ηα αζαθία ζημπεφεζ ζηδκ απμηάθορδ ηέημζςκ πενζζηαηζηχκ 

χζηε κα επέθεεζ  θοηνςηζηή έηθναζδ ηδξ ηναοιαηζηήξ ειπεζνίαξ ημο εφιαημξ. 

Γδιζμονβμφκηαζ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακαιυνθςζδ κμιζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ δζαζηάζεςκ ηαζ ηαοηυπνμκα ηαθθζενβείηαζ δ εκζοκαίζεδζδ ζηα ιέθδ ηδξ 

ημζκςκίαξ. Σμ παζπκίδζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ θακηαζίαξ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα 

ηαφηζζδξ, μζηεζυηδηαξ ηαζ εκημπζζιμφ βκχνζιςκ ηαηαζηάζεςκ ζημ θμβμηεπκζηυ ένβμ 

πμο πενζθαιαάκεζ γδηήιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ.  Ζ ακάβκςζδ εκυξ 

αζαθίμο ιπμνεί κα επζθένεζ ηδκ ηάεανζδ αθμφ πανμοζζάγμκηαζ βκχνζιεξ ηαηαζηάζεζξ 

απυ ηδκ πέκα εκυξ άθθμο ακενχπμο. Ηζημνίεξ ζελμοαθζηήξ, θεηηζηήξ, ζςιαηζηήξ, 

ροπμθμβζηήξ ηαζ άθθςκ ιμνθχκ ηαημπμίδζδξ ιπμνεί κα  απμηεθέζμοκ έκαοζια βζα 

ηδ δδιμζζμπμίδζδ πενζζηαηζηχκ ηαημπμίδζδξ.  

                                                                                                                                            
οθίζηακηαζ.  Πενζζζυηενα ζημ Βαζζθμφδδ, Β. (2021). Ο οθθέηηδξ. Έλζ δζδβήιαηα βζα έκακ ηαηυ θφημ 

ή πναβιαηεία βζα ηδκ πμθοπνζζιαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήεεζαξ. ΚΔΗΜΔΝΑ γηα ηελ έξεπλα, ηε ζεσξία, 

ηελ θξηηηθή θαη ηε δηδαθηηθή ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. 

122
 Βαζζθμφδδ, Β. (2021). Ο οθθέηηδξ. Έλζ δζδβήιαηα βζα έκακ ηαηυ θφημ ή πναβιαηεία βζα ηδκ 

πμθοπνζζιαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ αθήεεζαξ. ΚΔΗΜΔΝΑ γηα ηελ έξεπλα, ηε ζεσξία, ηελ θξηηηθή θαη ηε 

δηδαθηηθή ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. 
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Αλαγλώζκαηα θαη αληηζηάζεηο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ ινγνηερλία 

Ζ φπανλδ ιεβάθμο ανζειμφ βοκαζημηημκζχκ, εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηδ θμβμηεπκία δδιζμονβεί ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ ςξ πνμξ 

ημ πενζεπυιεκμ πμο πνέπεζ κα έπμοκ ηα αζαθία βζα εκήθζημοξ ηαζ ακήθζημοξ 

ακαβκχζηεξ. Ζ ακαπανάζηαζδ ζηδκχκ αίαξ εεςνείηαζ απυ ηάπμζμοξ ακαβηαία χζηε 

ημ εζδεπεέξ ηςκ εβηθδιάηςκ κα ζηαεεί εφκαζια βζα ηδκ απμηνμπή πανυιμζςκ 

πνάλεςκ.  Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, οπάνπμοκ οπένιαπμζ ηαηά ηδξ ακαπανάζηαζδξ 

έιθοθδξ ηαζ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζηα ακαβκχζιαηα. ε αοηήκ ηδκ πμνεία ηζκείηαζ 

δ Bridget Lawless, αββθίδα ζοββναθέαξ ηαζ ζεκανζμβνάθμξ αθμφ ίδνοζε ημ 

ανααείμ Staunch, βζα ηα «αζηοκμιζηά ιοεζζημνήιαηα, δζδβήιαηα ηαζ 

ιζηνμδζδβήιαηα, ηα μπμία δεκ πενζέπμοκ λοθμδανιυ, ηαηαδίςλδ, ζελμοαθζηή 

εηιεηάθθεοζδ, αζαζιυ ηαζ δμθμθμκία βοκαίηαξ». Θεςνεί πςξ ιε ηδκ ακαπανάζηαζδ 

ζηδκχκ αίαξ δεκ αιαθφκεηαζ ημ πνυαθδια αθθά ζοβηαθφπηεηαζ ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

ηαεδιενζκήξ ηακμκζηυηδηαξ αυναηδξ αίαξ.  Ζ ζθαίνα ηδξ εκδιένςζδξ, δζαζηέδαζδξ 

ηαζ δζαθήιζζδξ πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζεί ηα αζιαημααιιέκα κεηνά ζχιαηα βζα ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηένδμοξ αθμφ ημ κμζδνυ εέαια είκαζ αοηυ πμο ηονζανπεί ηαζ πνμζεθηφεζ 

ημ εονφ ημζκυ. 

Γεκ πνέπεζ κα δδιζμονβεί πνμαθδιαηζζιυ δ ακαπανάζηαζδ ζηδκχκ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ αθθά μ ηνυπμξ ηαζ μ ζημπυξ πμο αοηή δ ακαπανάζηαζδ 

βίκεηαζ. Ζ ηαηαββεθία ηαζ δ θνζηαθευηδηα αίαζςκ ζηδκχκ ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ηδκ 

απμζηνμθή αοηχκ ηςκ εζδεπεχκ εβηθδιάηςκ. Χζηυζμ, ηα ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα 

εκηυξ ημο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο ηαζ μζ ζηδκέξ άβνζα δμθμθμκδιέκςκ βοκαζηχκ απυ 

ημοξ ζοκηνυθμοξ ημοξ ιπμνεί επίζδξ κα πνμαάθθμοκ ιζα αννςζηδιέκδ απυθαοζδ 

http://staunchbookprize.com/
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ζηδκχκ ααζακζζιμφ.  Ήδδ, απυ ηδ αζηηςνζακή επμπή απεζημκίγμκηακ ζηδ θμβμηεπκία 

ημ κεηνυ βοκαζηείμ ζχια  πνμάβμκηαξ ηδ παεδηζηυηδηα ιε ηδκ μπμία είκαζ 

ηαοηζζιέκδ δ βοκαίηα θυβς  ακαπνμκζζηζηχκ ακηζθήρεςκ ηδξ ηαοηυηδηαξ ηδξ 

ελαζηίαξ ηδξ βοκαζηείαξ θφζδξ. Γζάθμνμζ θμβμηεπκζημί ηαζ εζηαζηζημί ηαθθζηέπκεξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Lord Alfred 

Tennyson, William Butler Yeats, Oscar Wilde ηαζ Dante Gabriel Rossetti, 

πνδζζιμπμίδζακ ζηα ένβα ημοξ κεηνέξ ηαζ εημζιμεάκαηεξ βοκαίηεξ. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, δ Elizabeth Siddall ηαζ δ Christina Rossetti πνμζπάεδζακ κα 

ηαηαπμθειήζμοκ ηδκ ειιμκή ιε ημκ βοκαζηείμ εάκαημ (Mulhall, 2017)
123

. Ζ 

ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ ελαημθμοεεί κα δείπκεζ 

έκημκμ εκδζαθένμκ βζα  ημκ εάκαημ κεανχκ βοκαζηχκ ηαζ ιάθζζηα απυ ημοξ ζογφβμοξ 

ημοξ.  

πςξ ακαθένεζ δ Σζηίηα Γδιδηνμφθζα (2021)
124

, μ Gerard Delteil δεκ 

ζοιθςκεί ιε ηδκ θμβζηή ηδξ απυθαοζδξ αίαζςκ ζηδκχκ ζηδκ αζηοκμιζηή θμβμηεπκία  

πμο εθανιυγεζ μ  Mickey Spillane ζημ  ιοεζζηυνδιά ημο Η, The Jury (1947· Δγώ, νη 

έλνξθνη, ιηθν. Ακηχκδξ Καθμηφνδξ, Κέδνμξ, 2005).  Ζ εζημκμβνάθδζδ ηςκ ένβςκ 

ημο εζηζάγεζ ζε οπενιεβέεεζξ ακηνζηέξ θζβμφνεξ πμο ακηζδζαζηέθθμκηαζ ιε 

ιζηνμζημπζηέξ βοκαίηεξ. ηδκ Δθθάδα, ζανάκηα πενίπμο πνυκζα ανβυηενα, μ Σγίιιο 

                                                 
123

 Mulhall, B. (2017) The Romanticization of the Dead Female Body in Victorian and Contemporary 

Culture. Aisthesis Vol. 8, No 2. Ακαηηήεδηε απυ: 

https://pubs.lib.umn.edu/index.php/aisthesis/article/view/46/43 (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 07/05/22). 

124
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Κμνίκδξ (1990) εα δδιμζζεφζεζ ημ Παηρλίδη κε ηνλ ζάλαην   πμο πενζθαιαάκεζ ζηδκέξ 

αίαξ ζε πζμ ήπζα ιμνθή (Γδιδηνμφθζα, 2021).   

Ζ εκδμμζημβεκεζαηή αία απυ ημκ άκηνα ζφκηνμθμ αθθά ηαζ δ βοκαζημηημκία 

ζηδ ηέπκδ ηαζ εζδζηυηενα ζηδ θμβμηεπκία πανμοζζάγεηαζ ιεηαιθζεζιέκδ 

αημθμοεχκηαξ ηδκ επμπή ηαζ ηα ηονίανπα ήεδ πμο επζηναημφκ.  Πμθφ ζοπκά 

πανμοζζάγεηαζ έκαξ άκδναξ ακήιπμνμξ κα λεπενάζεζ ηδκ απυννζρδ ηδξ βοκαίηαξ ημο, 

ηδ ζημηχκεζ βζαηί δεκ ιπμνεί κα ηδκ απμπςνζζηεί, επζηαθμφιεκμξ ηδκ αβάπδ ημο βζ' 

αοηήκ
125

. Μζα βοκαζημηημκία ζηζξ θμβμηεπκζηέξ βναιιέξ θαίκεηαζ πςξ ηεηιδνζχκεηαζ 

ακάθμβα ιε ημ πςνμπνμκζηυ ζηίβια ηαζ ηζξ επζηναημφζεξ ακηζθήρεζξ.   Άθθμηε ιπμνεί 

κα επέθεεζ ελαζηίαξ ημο εεζιζημφ δζηαίμο ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαηαηναοβήξ, άθθμηε 

ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε έβηθδια πάεμοξ ηαζ ζπεδυκ πμηέ δεκ ηεηιδνζχκεηαζ ςξ 

απυδπμξ ηδξ παηνζανπζηήξ δβειμκίαξ. Ο Νίημξ Καγακηγάηδξ (ζημ Καπεηάλ Μηράιε), 

μ Βεκέγδξ (ζηδ Γαιήλε) ή μ Θεμηυηδξ (ζημ Αθόκα;) απμηοπχκμοκ ιε παναζηαηζηυ 

ηνυπμ ημ ήεμξ πμο ηονζανπμφζε ζηζξ ημζκςκίεξ ηδξ επμπήξ ημοξ. 

ημ δζήβδια Αθόκα; (1904-Κμνθζάηζηεξ ζζημνίεξ)
126

 ημο Κςκζηακηίκμο 

Θεμηυηδ πενζβνάθεηαζ δ δμθμθμκία ηδξ άπζζηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ ςξ απμηέθεζια 

ημζκςκζηήξ πίεζδξ απυ ημ πνυζςπμ ημο λαδένθμο ημο:  

                                                 
125

Παναπέιπμοιε ζηδκ εθθδκζηή δναιαηζηή ηαζκία «ηέιια»  ημο 1955, 

ζε ζηδκμεεζία ηαζ ζεκάνζμ Μζπάθδ Καημβζάκκδ. Βαζίγεηαζ ζημ εεαηνζηυ ένβμ ημο Ηάηςαμο 

Καιπακέθθδ «Ζ ηέιια κε ηα θόθθηλα γάληηα», εκχ είκαζ ειπκεοζιέκδ δναιαημονβζηά απυ ημκ ιφεμ 

ηδξ Κάξκελ. Ζ ζηδκή πμο ενιδκεφεηαζ δ αηάηα «Φύγε, ηέιια, θύγε, θξαηάσ καραίξη» είκαζ ιζα 

παναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ βοκαζημηημκίαξ,  πμο μ ζφκηνμθμξ ηδξ πνςηαβςκίζηνζαξ, ηδ ιαπαζνχκεζ 

ζηδ ιέζδ ημο δνυιμο εκχ ηδκ αβηαθζάγεζ ηαζ ηδ θζθά. 
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«Έιενο, έιενο» είπε· «ακαξησιή είκαη· κα είκαη έγθπα· δηθό ζνπ είλαη ην παηδί, 

κα ην Θεό! Έκεηλε ν Κνύξθνππνο· εγίλε θίηξηλνο· ν ιόγνο ηεο ηνλ εμαξκάησλε. Ζ ζηηα 

είρε πέζεη, εθείλε έθιαηγε ζεξκά· όμσ εμεκέξσλε. 

Κη ν Θνδόζεο πνπ ‟ρε παξακνλέςεη, ερηύπεζε κ‟ νξκή βαξηά ηελ πόξηα· θη είπε· 

«Αθόκα; αθόκα;»Καη ζαλ απάληεζε αθνπζηήθαλ θσλέο από κέζα. ― «Έιενο, έιενο, 

ην παηδί ζνπ. Απάλζξσπε, κε ζθόησζεο!» θαη δπλαηά όζν εδπλόηνπλ! ― «Βνήζεηα, 

βνήζεηα! Α!»Κη ύζηεξα άθξα ζησπή… 

Άθθμ πανάδεζβια απμηεθεί ημ δζήβδια Καπεηάλ Μηράιεο
127

 πμο 

πνςημδδιμζζεφηδηε ημ 1953, ηαζ δ Διζκέ δμθμθμκείηαζ απυ ημκ Καπεηάκ Μζπάθδ 

επεζδή δεκ ακηέπεζ ηδκ απυννζρδ ηδξ βοκαίηαξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ θμβμηεπκζηή 

ακαπανάζηαζδ ανίζηεζ ακηζζημζπίεξ ζηα εβηθήιαηα πάεμοξ πμο έπμοκ ζδιεζςεεί ημ 

ηεθεοηαίμ πνυκμ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα.  

ημ ιοεζζηυνδια Γαιήλε, ημο Ζθία Βεκέγδ
128

, πνπ πνςημδδιμζζεφηδηε ημ 

1939, δ ηυνδ ημο Βέκδ, ανίζηεζ ηναβζηυ εάκαημ ιεηά απυ ημκ αζαζιυ ηδξ ζημ δάζμξ 

ηδξ Ακααφζζμο.  

ημ ένβμ  ηαρηνκαδώρηξα (1889) θαη Φόληζζα (1903) ημο Παπαδζαιάκηδ
129

 

είβεηαζ  δ ηαημπμίδζδ  ηςκ βοκαζηχκ απυ έκα ηαηαπζεζηζηυ ιέεοζμ ηαζ ζηθδνυ 
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ζφγοβμ. Οζ βοκαίηεξ παζπίγμοκ κα ακαενέρμοκ ηα παζδζά ημοξ. ημ δζήβδια “Παηέξα 

ζην ζπίηη” δ βοκαίηα οθίζηαηαζ λοθμδανιυ: “Μεηά ηειεπηαίαλ θνβεξάλ ζθελήλ, από 

ηελ νπνίαλ ε Γηαλλνύια εβγήθε κε κηζήλ πιεμίδα, κε ελ κάγνπινλ αηκαησκέλνλ, θαη κε 

ζρηζκέλνλ ππνθάκηζνλ – θαη νη θξνληκόηεξνη ηεο γεηηνληάο έηξεθνλ ηελ 

πεπνίζεζηλ…όηη ε Γηαλλνύια ήηνλ αζώα – ν Μαλώιεο έγηλελ άθαληνο…”. 

Ακηίζημζπα ζήιενα δ ηνζθμβία ημο Stieg Larsson Millenium ηαζ εζδζηυηενα μ 

πνχημξ ηυιμξ, Σν θνξίηζη κε ην ηαηνπάδ (ιηθν. Γζχνβμξ Μαευπμοθμξ, εηδ. 

Φοπμβζυξ)
130

, ακαθένεηαζ ζε δμθμθμκίεξ βοκαζηχκ ηαζ μοζζαζηζηά πνμαάθθεζ ηδ 

ζμαανυηδηα ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ υπζ ηδκ απυθαοζδ ηςκ ζηδκχκ αίαξ. Ο ζμοδδζηυξ 

ηίηθμξ ημο είκαζ Άληξεο πνπ κηζνύλ ηηο γπλαίθεο ηαζ ιέζα ζημ  ένβμ πανμοζζάγμκηαζ 

δζελμδζηά δ ζελμοαθζηή αία, δμθμθμκίεξ βοκαζηχκ, αθθά ηαζ αία απυ ημοξ 

βοκαζηείμοξ παναηηήνεξ. Ζ ηνζθμβία έπεζ δεπηεί πμθθέξ επζηνίζεζξ βζα υθεξ αοηέξ ηζξ 

αίαζεξ ζηδκέξ, υιςξ  δ πανμοζίαζδ ημοξ ακαδεζηκφεζ ημ πνυαθδια  

απμζηαζζμπμζδιέκμ απυ ζαδζζηζηέξ απμθαφζεζξ. Ζ Λίζιπεε, ζδζαίηενα εοθοέξ ηαζ 

δοκαιζηυ άημιμ ιε έθεζδ πνμξ ηδκ ηεπκμθμβία ιαγί ιε ημκ  δδιμζζμβνάθμ Μίηαεθ 

Μπθμφιηαζζη, πμο παθεφεζ εκάκηζα ζηδκ έιθοθδ αία, αθθά ηαζ ιζα ζεζνά δοκαηέξ 

βοκαίηεξ  θαίκεηαζ κα απμηεθμφκ ιέθδ ημο ένβμο πμο ηαηαββέθθμοκ μπμζαδήπμηε 

ιμνθή ηαημπμίδζδξ.   

Σα πενζζηαηζηά έιθοθδξ αίαξ ηαζ βοκαζημηημκζχκ ζε παβηυζιζμ ηαζ ημπζηυ 

επίπεδμ είκαζ έκα δζαπνμκζηυ γήηδια πμο ακαπανίζηαηαζ ζημ θμβμηεπκζηυ ηυζιμ. Οζ 

απεζημκίζεζξ  έιθοθδξ αίαξ ηαζ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ ζοκηεθμφκ ζηδκ 

δδιζμονβία πμθζηζζηζηήξ ικήιδξ αθθά ηαζ ζηδκ ηαηάδεζλδ ημο θαζκμιέκμο, πμο 

εκδεπμιέκςξ εα μδδβήζεζ ζε άιαθοκζδ ημο γδηήιαημξ.   
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Ζ παζδζηή ηαημπμίδζδ θαιαάκεζ ηενάζηζεξ δζαζηάζεζξ, βζ‟ αοηυ ηαζ μ 

θμβμηεπκζηυξ πχνμξ εκζςιαηχκεζ ημ θαζκυιεκμ ζηδκ πθμηή ηςκ ένβςκ. Ήδδ απυ ηδκ 

δεηαεηία ημο 1980 ειθακίγεηαζ δ ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά ζε ακήθζημοξ. ηα 

ζφβπνμκα παζδζηά αζαθία ηα παζδζά ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ δφζημθα 

πνμαθήιαηα υπςξ δ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παναιέθδζδ. Ζ δνάζδ ηςκ δνχςκ  

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακάβηδ ακαηνμπήξ  δφζημθςκ ζοβηονζχκ εκηυξ ημο μζημβεκεζαημφ 

πθαζζίμο. Ζ θμβμηεπκζηή ακαπανάζηαζδ ζέαεηαζ ημκ ακαπηολζαηυ παναηηήνα ημο 

παζδζμφ ηαζ ηζκείηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ζηα υνζα ηδξ παζδαβςβζηήξ θμβμηνζζίαξ. 

Βεααίςξ ηαζ ηίεεκηαζ εζδζημί πνμαθδιαηζζιμί βζα ηδκ ζοιπενίθδρδ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ ζηα αζαθία βζα εκήθζημοξ ηαζ ακήθζημοξ 

ακαβκχζηεξ. Θέιαηα πμο ηίεεκηαζ αθμνμφκ ηδκ ζδζμηηδζία ημο ζχιαημξ, ηδκ 

αθδεμθακή αθθά υπζ απμηνυπαζα ακαπανάζηαζδ πενζζηαηζηχκ αίαξ, ηδκ ηαθθζένβεζα 

δζηηφμο αζθάθεζαξ βζα πνμζηαζία, αθθά ηαζ ημ πμνηνέημ ηςκ εοηχκ, εοιάηςκ ηαζ  

ηςκ ζδιακηζηχκ άθθςκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ  ημ ζφκμθμ ηςκ αζαθίςκ πμο 

ηοηθμθμνμφκ πενζθαιαάκεζ πανάνηδια- μδδβυ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαημπμίδζδξ 

απυ εζδήιμκεξ. Ο ηνυπμξ ακαπανάζηαζδξ ημο θαζκμιέκμο  θαίκεηαζ πςξ ελανηάηαζ 

απυ ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγεζ ηαζ δ 

εζημκμβνάθδζδ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΨΝ ΚΛΑΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΟ 

ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

 

πςξ έπεζ ακαθενεεί ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ, δ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ είκαζ έκα γήηδια πμο οπάνπεζ 

δζαπνμκζηά. Οζ ηθαζζημί ζοββναθείξ πανμοζζάγμοκ ζηα ένβα ημοξ, ηζξ 

ακαπαναζηάζεζξ ημο θαζκμιέκμο πμο οπήνπε πάκημηε. Οζ ακαπαναζηάζεζξ αοηέξ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ νζγςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ. Κάεε βεβμκυξ ή ηαηάζηαζδ 

ακαπανίζηαηαζ δζαθμνεηζηά ζηδκ θμβμηεπκία ακάθμβα ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ ηςκ αηυιςκ 

ηδξ επμπήξ πμο βνάθεηαζ αθθά ηαζ ηδξ επμπήξ πμο δζααάγεηαζ.  Αλίγεζ κα ακαθενεεί 

απυζπαζια απυ ημ ένβμ Ο ιύθνο ηεο ζηέπαο, ημο Υένιακ Έζζε (1927), μ μπμίμξ 

οπμζηδνίγεζ πςξ:  ιεο νη επνρέο, όινη νη πνιηηηζκνί, όια ηα έζηκα θαη νη παξαδόζεηο 

έρνπλ ην δηθό ηνπο ραξαθηήξα, ηε δηθή ηνπο ηξπθεξόηεηα θαη ε ζθιεξόηεηα πνπ ηνπο 

ηαηξηάδνπλ νκνξθηέο θαη αζρήκηεο. Θεσξνύλ νξηζκέλνπο πόλνπο απηνλόεηνπο 

αλέρνληαη θάπνηα θαθά κε ππνκνλή
131

. Παθαζυηενα, δ ηαημιεηαπείνζζδ ήηακ ιζα 

άζπδιδ ηαηάζηαζδ πμο ακαπανζζημφζε ηαεδιενζκέξ εζηυκεξ γςήξ ζηα θμβμηεπκζηά 

ένβα ηαζ πνμαάθθμκηακ εηηεηαιέκα. ιςξ, ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ δεκ εζηίαγε ηυζμ 
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ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ, επεζδή δ ηαημπμίδζδ 

εεςνμφκηακ ακαβηαία βζα ηδκ ζοιιυνθςζδ ηςκ αηυιςκ. Ακηίεεηα, ζηζξ ιένεξ ιαξ, δ 

ηαημπμίδζδ εεςνείηαζ ζε ηάπμζεξ ημζκςκίεξ ηάηζ θοζζμθμβζηυ, εκχ ζε άθθεξ 

ημζκςκίεξ ηζιςνείηαζ κμιζηά. πςξ ζοκεπίγεζ μ Έζζε νη θξηθαιεόηεηεο απηέο δελ 

ππάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έλαο άλζξσπνο ηνπ Μεζαίσλα ζα απνζηξέθνληαλ 

όινλ ηνλ ηξόπν ηεο ζεκεξηλήο δσήο καο, θάηη αθόκα ρεηξόηεξα θξηθηό απαίζην θαη 

βάξβαξν. Ζ αλζξώπηλε δσή γίλεηαη αιεζηλόο πόλνο θαη θόιαζε κόλν όηαλ 

δηαζηαπξώλνληαη δύν επνρέο,  δύν πνιηηηζκνί θαη δύν  ζξεζθείεο
132

. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, έκαξ άκενςπμξ ζημ Μεζαίςκα, πμο αίςκε ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία 

ηαζ ηαημπμίδζδ, πζεακυκ κα ιδκ ελεβείνμκηακ, βζαηί μζ ημζκςκζηέξ επζηαβέξ ηζξ 

επμπήξ εεςνμφζακ ηδκ αία δζαδεδμιέκμ ιέζμ ζοιιυνθςζδξ. Τπάνπμοκ θμζπυκ 

πενίμδμζ πμο ιζα μθυηθδνδ βεκζά παβζδεφεηαζ ηυζμ πμθφ ακάιεζα ζε επμπέξ ακάιεζα 

ζε ηνυπμοξ γςήξ, χζηε πάκεζ ηαεεηί αοημκυδημ, ηάεε έεζιμ, ηάεε αζθάθεζα. Ζ 

ζοιαμθή ηςκ ηθαζζηχκ ένβςκ ζηδ ζοββναθή αθθά ηαζ ζηδ κμδιαημδυηδζδ ηδξ 

ζφβπνμκδξ θμβμηεπκίαξ είκαζ ηαίνζα.  πςξ παναηδνεί δ Εεναμφ (2020:5)
133

, ππάξρεη 

κηα ραξαθηεξηζηηθή ακνηβαηόηεηα αλάκεζα ζηελ επηθαηξόηεηα θαη ηελ πξόζιεςε ησλ 

θιαζηθώλ. Σδ δεηαεηία ημο 1930, δ εεςνδηζηυξ ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ παζδαβςβυξ 

Louise Rosenblatt ηάκεζ θυβμ βζα ηδ ζπλαιιαθηηθή (transactional) ζπέζδ ιεηαλφ 

                                                 
132

 Έζζε, Υ.  (1927/ 2021). Ο Λύθνο ηεο ζηέπαο. (ιηθ. Γ. Γεπάζηαξ) 9
δ
 έηδ. Αεήκα: Μίκςαξ, ζ.ζ. 33-

34. 

133
 Εεναμφ, A. (2020). Δλζζημνχκηαξ ηδκ πνμζθοβζά ζηα παζδζηά αζαθία ηαζ οπενααίκμκηαξ ηδκ 

παζδαβςβζηή θμβμηνζζία, Κείκελα. Γζαεέζζιμ ζημ (DOC) Πνμζθοβζά ηαζ ιεηακάζηεοζδ ζηα ζφβπνμκα 

παζδζηά αζαθία (5) | alexandra zervou - Academia.edu (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 09/04/22). 

https://www.academia.edu/43294561/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1_5_
https://www.academia.edu/43294561/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1_5_


[92] 

 

 

 

ηεζιέκμο ηαζ ακαβκχζηδ
134

. Με ηδ Θεςνία ηδξ Πνυζθδρδξ
135

, ημ κυδια πμο ηνφαεζ 

ημ ίδζμ ημ ηείιεκμ απμδοκαιχκεηαζ ηαζ ζημ επίηεκηνμ ημπμεεηείηαζ μ (εηάζημηε) 

ακαβκχζηδξ ηαζ υπζ μ ζοββναθέαξ ή ημ ηείιεκμ.  Έκα θμβμηεπκζηυ ένβμ ιπμνεί κα 

έπεζ δζαθμνεηζηυ κυδια βζα δζαθμνεηζημφξ ακενχπμοξ ζε δζαθμνεηζηέξ πενζυδμοξ 

(Iser 2007: 68)
136

. Ζ πνυζθδρδ ζοιπθδνχκεζ ηδ δδιζμονβία εκυξ θμβμηεπκζημφ ένβμο 

ηαζ επδνεάγεηαζ απυ ημοξ  απμδέηηεξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. Έηζζ, θαίκεηαζ πςξ μ 

ζφβπνμκμξ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα ενιδκεφζεζ έκα παθαζυηενα δδιζμονβδιέκμ ένβμ 

αάζεζ ηζξ δζηέξ ημο πνμζθαιαάκμοζεξ, μζ μπμίεξ ζαθχξ ηαζ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ 

επζηαζνυηδηα ζηδκ μπμία γεζ.  
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 ημ ένβμ ηδξ «Literature as exploration» (1938)  επδνεαζιέκδ απυ ηδκ επζζηδιμθμβία ημο 

αιενζηακζημφ πναβιαηζζιμφ (Dewey, 1929, James, 1950, Mead, 1934) ακηζηίεεηαζ ζηδκ επζιμκή ηςκ 

Νέςκ Κνζηζηχκ βζα  ηθεζζηέξ ακαβκχζεζξ ηαζ  οπεναζπίγεηαζ ηδκ ζδέα βζα εηδδιμηναηζζιυ ηδξ 

ενιδκείαξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ. Έηζζ δίκεζ ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηνλ αλαγλώζηε, 

επηρεηξώληαο ηαπηόρξνλα ην «ζπκβηβαζκό» ηεο «ειεγθηηθήο δύλακεο» ηνπ ξόινπ ηνπ κε ηηο θεηκεληθέο 

επηηαγέο. Πενζζζυηενα ζημ Πμθίηδξ, Γ (1996). Ο νυθμξ ημο ακαβκχζηδ ηαζ δ οκαθθαηηζηή Θεςνία 

ηδξ L. M. Rosenblatt, Δπηζεώξεζε Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, ηυι. 11, Αεήκα: Παηάηδξ, ζ. 21.  
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 Οζ ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ιεηααμθέξ πμο επζηναημφζακ ηδ δεηαεηία ημο 1960 ζηδ 

Γοηζηή Γενιακία αθθά ηαζ ιία βεκζηυηενδ ηνίζδ ζημκ ημιέα ηςκ βναιιαημθμβζηχκ ζπμοδχκ 

απμηέθεζακ εοκμσηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ εέζεςκ ηδξ Rosenblatt ηαζ βέκκδζδ ηδξ Θεσξίαο 

ηεο Πξόζιεςεο ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Κςκζηακηίαξ. ηδ Θεςνία ηδξ Πνυζθδρδξ εκηάζζμκηαζ ηυζμ δ 

Αηζζεηηθή ηεο πξόζιεςεο ή Θεσξία ηεο Πξόζιεςεο (Rezeptions asthetik) ημο Hans Robert Jauss (1921-

1997) υζμ ηαζ δ Θεσξία ηεο Αλαγλσζηηθήο Αληαπόθξηζεο (Wirkung) ημο Wolfgang Iser (1926-2007) 

Βθ. Holub, R. C. (2013). Reception theory. Routledge. Ζ ηεθεοηαία δζαθένεζ απυ ηδκ Κξηηηθή ηεο 

Αλαγλσζηηθήο Αληαπόθξηζεο πμο ακαπηφπεδηε ζηζξ Ζ.Π.Α. Βθ. Iser, W. (2007). How to Do Theory. 

Malden MA/ Oxford/ Carlton, Victoria: Blackwell Publishing. 
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Ζ θεβυιεκδ αζζεδηζηή ηδξ πνυζθδρδξ εζζήβαβε ηζξ έκκμζεξ ημο μνίγμκηα 

πνμζδμηζχκ ηαζ ηδξ ιεηααμθήξ ημο μνίγμκηα, πμο ελδβμφκ θαζκυιεκα μζηείςκ ηαζ 

ακμζηείςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ή ιεηαηυπζζδξ ημο οπμκμμφιεκμο ακαβκχζηδ ηαζ 

πθαζιαηζημφ ακαβκχζηδ. Ο ππνλννύκελνο αλαγλώζηεο ή ιαλζάλσλ αλαγλώζηεο 

(implied reader)
137

 είκαζ έκαξ υνμξ πμο πνδζζιμπμζεί μ Iser βζα κα ακαθενεεί  ζηδκ 

πανμοζία ημο ακαβκχζηδ πςνίξ κα πνεζαζηεί κα ακαηνέλεζ ζημκ πναβιαηζηυ ή 

ειπεζνζηυ ακαβκχζηδ ή ζε ιζα ζδεαηή ηαηαζηεοή εκυξ οπεν-ακαβκχζηδ. Τπμδδθχκεζ 

ημκ νυθμ ημο ακαβκχζηδ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί ιε υνμοξ ηεζιεκζηήξ 

δμιήξ ηαζ δμιδιέκςκ πνάλεςκ. Ο ζοββναθέαξ πνμηαεμνίγεζ ημκ οπμκμμφιεκμ 

ακαβκχζηδ ηαζ μ  πναβιαηζηυξ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα οζμεεηήζεζ αοηυκ ημκ νυθμ. 

Γεκ είκαζ απαναίηδημ υιςξ υηζ μ ακαβκχζηδξ εα ακαθάαεζ ημκ νυθμ, πμο ημο 

οπμδεζηκφεηαζ. Σμ ηείιεκμ ιπμνεί κα δεζιεφεζ ημκ ακαβκχζηδ ςξ πνμξ ηδ εέζδ πμο 

εα ζηαεεί βζα κα ημ παναηδνήζεζ, αθθά υπζ ςξ πνμξ ημοξ ζοκδοαζιμφξ πμο εα ηάκεζ. 

Φαίκεηαζ πςξ  δ ζφθθδρδ ηαζ ηαηακυδζδ ημο θμβμηεπκζημφ ένβμο είκαζ δζαθμνεηζηή 

ακά ζζημνζηή πενίμδμ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ πνμεέζεζξ ημο εηάζημηε πναβιαηζημφ 

ακαβκχζηδ. ηδ εεςνία ημο, μ Iser επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο 

θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο ιε ημκ  ππνλννύκελν αλαγλώζηε ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο 

πνμηαθείηαζ δ ακηαπυηνζζή ημο (Iser 2007: 57).) Σμ ηείιεκμ ζοκδνάιεζ ζηδκ 

εκενβδηζηή πνυζθδρδ απυ ημκ ακαβκχζηδ ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ αζζεδηζηήξ αλίαξ 

ημο θμβμηεπκζημφ ηεζιέκμο. Καηά ημκ Iser ζηα ηείιεκα οπάνπμοκ «ηα ηεκά 

απνμζδζμνζζηίαξ». Αοηά ηα ηεκά ηαθφπημκηαζ απυ ηδκ πνυζθδρδ ημο ακαβκχζηδ πμο 

επδνεάγεηαζ απυ ηα αζχιαηα ημο ακαβκχζηδ ηαζ ηδ πενζννέμοζα αηιυζθαζνα. 
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 Ο υνμξ αοηυξ δδιζμονβήεδηε ζε ακηζζημζπία ιε ημκ οπμκμμφιεκμ ζοββναθέα (implied author) ημο 

Booth. 
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Ο υνμξ νξίδνληαο πξνζδνθηώλ ειθακίγεζ  ζδιαζζμθμβζηή αλία ζηδκ βενιακζηή 

θζθμζμθζηή ηαζ θμβμηεπκζηή δζακυδζδ ηαζ απμηεθεί ηεκηνζηυ ιεεμδμθμβζηυ ζδιείμ 

ζηδ εεςνία ημο Jauss. Ο νξίδνληαο πξνζδνθηώλ αθμνά υθεξ εηείκεξ ηζξ πνμζδμηίεξ, 

πμο βεκκχκηαζ ζημοξ ακαβκχζηεξ ηαηά ηδκ ακάβκςζδ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ ηαζ  

ηεθζηά θακενχκεζ ημκ ηνυπμ πμο δ Λμβμηεπκία επδνεάγεζ ημοξ ακενχπμοξ.  φιθςκα 

ιε ημκ Jauss,  μ ακαβκχζηδξ θένεζ ηάπμζεξ πνμζδμηίεξ βζα ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ πμο 

δζααάγεζ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πμζμηζηή απμηίιδζδ ημο.  Ο νξίδνληαο πξνζδνθίαο 

αμδεά ημκ ακαβκχζηδ ζηδκ δζαζφκδεζδ ηδξ ζζημνζηυηδηα δδιζμονβίαξ ημο ένβμο ιε  

παθζυηενεξ ηαζ ζφβπνμκεξ ηαηακμήζεζξ ημο (Iser 2007: 57)
138

.   Πνυηεζηαζ βζα έκα 

ζφζηδια ακαθμνάξ δζαθμνεηζηυ βζα ηάεε ένβμ ηαζ βζα ηάεε ζζημνζηή ζηζβιή πμο 

πνμζθαιαάκεηαζ αοηυ, αθμφ ελανηάηαζ απυ ηδκ πνμδζάεεζδ ημο εηάζημηε ζζημνζηά 

πνμζδζμνζζιέκμο ακαβκχζηδ υηακ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ένβμ. Ζ δζάρεοζδ ηςκ 

πνμζδμηζχκ ημο ακαβκχζηδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ορδθή αζζεδηζηή αλία εκυξ ένβμο. Ο 

εεςνδηζηυξ πζζηεφεζ πςξ μζ πνμζδμηίεξ εκυξ ακαβκχζηδ ακηακαηθμφκ ηζξ 

πμθζηζζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ημο ζοκεήηεξ, αθθά ηαζ ηδκ εηάζημηε ζζημνζηή 

πναβιαηζηυηδηα (Σγζυααξ, 2003)
139

. Ο μνίγμκηαξ πνμζδμηίαξ επδνεάγεζ ημ κυδια 

εκυξ ηεζιέκμο ηαεχξ μζ πνμζδμηίεξ ημο ακαβκχζηδ  δζαθένμοκ απυ επμπή ζε επμπή. 

Οζ δζάθμνεξ πνμκζηέξ εηθάκζεζξ ηςκ  πνμζδμηζχκ  ηςκ ακαβκςζηχκ ημο πανεθευκημξ 

ζοβηνίκμκηαζ ιε αοηέξ ηςκ ακαβκςζηχκ ημο πανυκημξ ηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ακαδφεηαζ ημ ημζκςκζηυ-ζζημνζηυ πθαίζζμ δζαθμνεηζηχκ επμπχκ, αθθά ηαζ δ ζζημνία 

ηδξ ίδζαξ ηδξ Λμβμηεπκίαξ ιέζα ζημκ πνυκμ.  
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ηδκ ενβαζία πανμοζζάγεηαζ δ επίδναζδ πμο έπμοκ ηα ηθαζζηά θμβμηεπκζηά 

ένβα βζα ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηδ 

ζφβπνμκδ θμβμηεπκία, αλζμπμζχκηαξ ηδκ εεςνία πνυζθδρδξ χζηε κα ελαπεμφκ 

ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ζζημνζηή πναβιαηζηυηδηα ηδξ ζφβπνμκδξ 

επμπήξ, αθθά ηαζ ηδκ ζζημνία ηςκ ίδζςκ ηςκ ένβςκ.   

πςξ είπε επζζδιάκεζ μ εθένδξ, δεκ οπάνπεζ πανεεκμβέκεζδ ζηδκ Σέπκδ. 

Έηζζ, ζοκεζδδηά ή αζφκεζδα
140

 μζ ζφβπνμκμζ ζοββναθείξ ζοκμιζθμφκ είηε ιε δζηά ημοξ 

ένβα είηε ιε ένβα άθθςκ ζοββναθέςκ πμο απέπμοκ πνμκζηά απυ αοημφξ. Πνυηεζηαζ 

βζα ημκ υνμ πμο εζζήβαβε δ Julia Kristeva βζα πνχηδ θμνά ζηδ θμβμηεπκία ςξ 

δζαηεζιεκζηυηδηα, ζηα ηέθδ  ηδξ δεηαεηίαξ ημο „60. Ζ δζαηεζιεκζηυηδηα, ςξ 

ζοββναθζηυξ ηνυπμξ, είκαζ ιία ααεφηενδ δζενβαζία ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ ιεηαηυπζζδ 

εκυξ «ζοζηήιαημξ ζδιείςκ» ζε έκα άθθμ, ηαεχξ ηαζ ζηδ δζαθμνμπμίδζδ ή ζηδκ 

επακαδζαηφπςζδ ηδξ ήδδ δδθςιέκδξ ή δζαηοπςιέκδξ εηθμνάξ ημο (Kristeva 

1993)
141

.  

ηδκ πανμφζα ενβαζία ακαθφμκηαζ ένβα πμο βνάθηδηακ παθαζυηενα ηαζ 

είβμοκ εέιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ζήιενα 

ιπμνμφκ κα δζαααζημφκ ζε ζοκακάβκςζδ ιε ζφβπνμκα ένβα πμο πναβιαηεφμκηαζ ημ 

εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ. Με ηδκ επζηαζνμπμίδζδ, παθαζυηενα ένβα 
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ακακμδιαημδμημφκηαζ. Σα ηθαζζηά αζαθία  πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημοξ 

ιεηαβεκέζηενμοξ ζοββναθείξ βζα ηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ 

ηαζ ηαοηυπνμκα ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδκ επζηαζνυηδηα ιε απμηέθεζια ηα παθαζυηενα 

ένβα κα ακαζδιαζζμδμημφκηαζ ηαζ ηα ζφβπνμκα κα ειπκέμκηαζ απυ ηθαζζηά 

δδιζμονβήιαηα. Έηζζ, οπάνπεζ ιζα ζφγεολδ πανεθευκημξ ηαζ πανυκημξ πμο δ ζζημνία 

ηδξ θμβμηεπκίαξ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ ηνζηζηή ηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ  βίκεηαζ ημ ηέκηνμ 

ηςκ θμβμηεπκζηχκ ζπμοδχκ. Σα ηθαζζηά ένβα πμο ακαθφμκηαζ ζηδκ ζοκέπεζα είκαζ: 

 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris. 

 Βαζημκζέθμξ, Υ.Μ. Νηε. (2015). κνξθε πνξηνθαιηά κνπ. Αεήκα: 

Μεηαίπιζμ. 

 Μπμοηυαζηζ, Σζ. (2012). Σνζη Εακπόλ. Αεήκα: Μεηαίπιζμ. 

 Μμφγζθ, Ρ. (1998). Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθνηξόθνπ Σαίξιεο. Αεήκα: 

Παηάηδξ. 

 Bronte, Ch. ( 2007). ΣΕΔΨΝ ΔΨΡ. Αεήκα: ΥΑΡΛΔΝΗΚ ΔΛΛΑ ΔΚΓΟΣΗΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. . 
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Κέγεξ, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αζήλα: Polaris. 

 

Ακάθοζδ 

Ζ ζζημνία ημο ένβμο Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ  εηηοθίζζεηαζ ηδ 

δεηαεηία ημο 1950, ιζα πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία μζ απυρεζξ βζα ηδ ενδζηεία είκαζ 

δμβιαηζηέξ ηαζ μζ ζπέζδ ιεηαλφ βμκέςκ ηαζ παζδζχκ είκαζ ελμοζζαζηζηέξ. 

Παναημθμοεμφιε ηδκ αθήβδζδ ημο εκκζάπνμκμο Θςιά Κθυπεν, πμο γεζ ιαγί ιε ημκ 

ενδζηυθδπημ ηαζ αίαζμ παηένα ημο, ηδκ οπμιμκεηζηή ιδηένα ημο ηαζ ηδκ έθδαδ 

αδενθή ημο ζηδκ ιεηαπμθειζηή Οθθακδία.  

 Ο Θςιάξ, είκαζ έκαξ ακηζζοιααηζηυξ ήνςαξ, αθμφ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ 

επμπήξ πμο δζαδναιαηίγεηαζ δ ζζημνία, επζδεζηκφεζ ηνζηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζημκ 

παηένα ημο ηαζ ζηδκ ενδζηεοηζηή πίζηδ. Δίκαζ έκα αβυνζ ιε πθμφζζα θακηαζία ηαεχξ 

αθέπεζ πνάβιαηα πμο «ηακείξ άθθμξ δεκ ιπμνεί κα δεζ». πςξ ακαθένεζ μ Σγμκ 

Νηζμφζ (1910) μζ θακηαζηζηέξ ζζημνίεξ πμο αθδβμφκηαζ παζδζά ιπμνεί κα έπμοκ ηέημζα 

δζάνενςζδ πμο κηκνύληαη ηελ ζηνραζηηθή ζθέςε (Ρμκηάνζ, 2001)
142

. Αοηυ ζοιααίκεζ 

ζηδκ πενίπηςζδ ημο ήνςα ηαεχξ θαίκεηαζ κα δδιζμονβεί θακηαζηζηέξ ζζημνίεξ 

ααζζζιέκεξ ζηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδξ πμο οθίζηαηαζ, ηαζ ενιδκεφεζ ηα 

αζχιαηά ημο ιε πνςηυηοπα ζημπαζηζηυ ηυκμ βζα ηδκ κεανή ημο δθζηία.  

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιοεζζηυνδια πανμοζζάγεζ ιζα πζμ ζηθδνή ζηάζδ ζε αοηυ 

πμο έπεζ ακαθενεεί ςξ «ζξεζθεπηηθόο θνληακεληαιηζκόο»
143

. Ζ μζημβέκεζα ημο Θςιά 
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[98] 

 

 

 

αζχκεζ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ απυ ημκ παηένα. Δηείκμξ είκαζ  

πνμζημθθδιέκμξ ζηδκ ηήνδζδ ηςκ κυιςκ πμο δζέπμοκ ηδ ενδζηεία, δεκ  πνάηηεζ 

αάζεζ ηζξ πνζζηζακζηέξ ανεηέξ αθθά πνμπςνά ζε εζδεπεή ηαημιεηαπείνζζδ ηςκ ιεθχκ 

ηδξ μζημβέκεζαξ. Ο ζοββναθέαξ,  έπεζ δδθχζεζ ζε ζοκεκηεφλεζξ υηζ, ακ ηαζ δεκ είκαζ 

πθέμκ ενδζηεουιεκμξ, δεκ εα ιπμνέζεζ πμηέ κα απμημπεί απυ ηδ ενδζηεοηζηή ημο 

εηπαίδεοζδ (Vermeulen, 2004)
144

, βεβμκυξ πμο ελδβεί ημ νυθμ ενδζηείαξ ζε υθμ ημ 

ένβμ.   

Πνζκ ανπίζεζ δ ζζημνία, μ ζοββναθέαξ ζε ζοκμιζθία ημο ιε ημκ εκήθζημ Θςιά 

πθδνμθμνεί ημοξ ακαβκχζηεξ, ιε ιεβάθδ δυζδ εζνςκείαξ, βζα ηα εοηοπζζιέκα παζδζηά 

πνυκζα πμο αίςζε μ ίδζμξ ςξ παζδί, αθμφ δάζηαθμζ ημο ήηακ μ θύξηνο Πξηνλνδόληεο 

ηαζ δ θπξία Πιεμνβειόλα. Δπίζδξ, ακαθένεζ πςξ μ παηέναξ ημο ηάεε ανάδο έπαζγε 

βθοηυ αζμθί ηαζ άημοβε ηδκ ιεθςδία ηδξ ιδηέναξ ημο. Σα μκυιαηα ηςκ δαζηάθςκ 

οπμδδθχκμοκ ηδκ ηαηαπίεζδ πμο δέπηδηε απυ αοημφξ ηαζ ηαοηυπνμκα, δ εζδοθθζαηή 

μζημβεκεζαηή εζηυκα ακηζζημζπεί ζηδκ ηαημιεηαπείνζζδ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ημο 

πενζαάθθμκ. ημ ένβμ οπάνπμοκ αοημαζμβναθζηά ζημζπεία ημο ζοββναθέα, μ μπμίμξ 

ιεβάθςζε ζε έκα πνμηεζηακηζηυ πενζαάθθμκ ζηδκ Οθθακδία υπςξ ηαζ μ ήνςαξ. 

Ζ ζζημνία λεηζκάεζ ιε ημκ  Θςιά κα ηαηαπςνεί ζημ αζαθίμ υθςκ ηςκ 

πναβιάηςκ ηδκ επζεοιία ημο ζημ ιέθθμκ κα βίκεζ εοηοπζζιέκμξ. Ζ ακάβηδ κα 

ηαηαπςνήζεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημο ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ έκημκδ πίεζδ πμο 

κζχεεζ απυ ημκ παηένα ημο.  Ζ απμηφπςζδ ζηέρεςκ πνμζθένεζ  δζέλμδμ  ζε  άημια 
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πμο έπμοκ οπμζηεί ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ, αθμφ ηαηαθένκμοκ κα ακαηαθφρμοκ 

ααεφηενα  ζημζπεία  ημο  εαοημφ  ημοξ  ηαζ  κα ακαηηήζμοκ  ημκ έθεβπυ  ημοξ (Grason, 

2005)
145

. Αοηυ ζοιααίκεζ ηαζ ζημκ ήνςα ημο ένβμο ηαεχξ  ιπμνεί κα εεςνδεεί πςξ δ 

ανκδηζηή ηαηάζηαζδ πμο αζχκεζ, ιεηαιθζέγεηαζ ζε ιζα κέα ιμνθή, πζμ  θεζημονβζηή,   

δ μπμία ημκ αμδεάεζ κα απαβηζζηνςεεί  απυ  ηα  παβζςιέκα δοζθεζημονβζηά  

ακηζθδπηζηά  ζπήιαηα (Ακηςκμπμφθμο,  2013)
146

.  

πςξ θαίκεηαζ απυ πςνία ημο ένβμο, αηυια ηαζ ηαεδιενζκέξ μζημβεκεζαηέξ 

ζογδηήζεζξ πνμηαθμφκ δοζθμνία ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Γζα πανάδεζβια, μ 

παηέναξ πζζηεφεζ πςξ υθα ηα ηαθά αζαθία ιζθμφκ βζα ημκ Θευ. Ο ίδζμξ πνμζημθθάηαζ 

ζηζξ αεααζυηδηεξ ηδξ αοζηδνήξ ημο πίζηδξ ηαζ πνμζπαεεί ιε ηδκ ηονακκζηή ημο 

ζοιπενζθμνά κα δζχλεζ υ, ηζ εεςνεί πςξ απεζθεί ηδκ πίζηδ. ηακ δ ιδηένα εηθνάγεζ 

ηδκ ακηίννδζδ ηδξ, θέβμκηαξ υηζ ηα αζαθία ιζθμφκ βζα ηδκ αβάπδ ζημ Θευ, μ 

αοηανπζηυξ ζφγοβμξ, επζαάθθεζ ηδ βκχιδ ημο ηαεχξ οπμζηδνίγεζ πςξ ιυκμ εηείκμξ 

δζααάγεζ αζαθία άνα «εηείκμξ είκαζ ζε εέζδ κα βκςνίγεζ βζα ηζ ιζθάκε ηα αζαθία». ημ 

ζδιείμ αοηυ ακηακαηθχκηαζ παναδμζζαηέξ εέζεζξ βζα ημοξ νυθμοξ ηςκ θφθςκ. Ο 

παηέναξ πανμοζζάγεηαζ ςξ έκα αδζάθθαηημ πνυζςπμ, πμο δεκ δζαπναβιαηεφεηαζ ηζξ 

ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ ημο ηαζ εεςνεί πςξ ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

είκαζ ζενανπζηά ηαηχηενα ηαζ μθείθμοκ κα πζζηεφμοκ ζηζξ ακηζθήρεζξ ημο. Πανυιμζεξ 

εέζεζξ δζαηοπχκμκηαζ ηαζ ζήιενα απυ μνζζιέκμοξ ακενχπμοξ. ημ ζοβηεηνζιέκμ 
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ζδιείμ πανμοζζάγεηαζ ηαζ δ ακαεεςνδιέκδ ζηάζδ ημο ζοββναθέα βζα ηδ ενδζηεία. 

πςξ πνμηφπηεζ απυ ιζα βεκζηή ζφβηνζζδ ηςκ ιοεζζημνδιάηςκ ημο Κέβεν ιε ηα 

πνμηεζηακηζηά παζδζηά αζαθία ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970, δ πνμζέββζζδ ηδξ ενδζηείαξ 

ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ έπεζ αθθάλεζ εκηεθχξ. Ο ζοββναθέαξ εκδζαθένεηαζ ζδζαίηενα 

βζα ημκ δζάθμβμ, ιε ζεααζιυ ηαζ ακμζπηυ ηνυπμ ζογήηδζδξ βζα ηδ δζηή ημο ενδζηεία 

ηαζ ηδκ πίζηδ ηςκ άθθςκ (Lierop-Debrauwer, 2009)
147

. 

Ο παηέναξ είκαζ έκαξ πμθφ αανφξ, ενδζηεουιεκμξ άκενςπμξ. Ο ζοββναθέαξ 

ιε ηαοζηζηυ ηνυπμ ακαθένεηαζ ζε υθα ηα ενδζηυθδπηα πνυζςπα πμο ηδνφηημοκ 

ζημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ ημ ενδζηεοηζηυ δυβια πςνίξ μζ ίδζμζ κα πνάηημοκ ζφιθςκα 

ιε αοηυ. Γζααάγεζ ειιμκζηά ηδ Βίαθμ ηαζ επζαάθεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηδκ πμθφςνδ 

παναημθμφεδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ζε απμιαηνοζιέκμ ζπίηζ. Μεηαααίκμοκ εηεί πςνίξ 

κα πνδζζιμπμζμφκ ιεηαθμνζηυ ιέζμ βζαηί ν Θεόο δελ ήζειε ηα ηξακ λα θπθινθνξνύλ 

ηηο Κπξηαθέο
148

 ηαζ παναημθμοεμφκ ηδκ θεζημονβία ιαγί ιε ιενζημφξ δθζηζςιέκμοξ 

ηαζ δφμ αηυια ημνίηζζα. ηακ μ παηέναξ, ακηζθαιαάκεηαζ πςξ μ Θςιάξ παναθεείνεζ 

άεεθα ημο ηδ ραθιςδία, εοιχκεζ, ηαημπμζεί ημ αβυνζ ηαζ πηοπά ηδ αοεζζιέκδ ζηδ 

εθίρδ βοκαίηα ημο πμο πνμζπαεεί κα πνμζηαηέρεζ ημκ ακοπενάζπζζημ βζμ ηδξ: «Σν 

ρέξη ηνπ παηέξα πεηάρηεθε θαη έπεζε κε δύλακε ζην κάγνπιν ηεο κεηέξαο»
149

. Σμ παζδί 

κζχεεζ ηυζμ εοάθςημ ζε αοηήκ ηδκ εζηυκα ηαζ ελδβεί πςξ «νη άγγεινη ζηνλ νπξαλό 

θαιύπηνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη μεζπάλε ζε ιπγκνύο πάληα ην θάλνπλ απηό όηαλ έλαο 

άληξαο δέξλεη ηελ γπλαίθα ηνπ»
150

. Ο ζοββναθέαξ ιε θεπηυ πεζνζζιυ εηθνάγεζ ηα 
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ηαηχξ ηείιεκα ηδξ επμπήξ ημο αθθά ηαζ ηάεε επμπήξ πμο εηδδθχκεηαζ δ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία. Ζ εζηυκα ηδξ εθίρδξ ηςκ αββέθςκ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ 

δνειία πμο ηακμκζηά εεςνείηαζ υηζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηαζ ημκίγεζ ηδκ αακαοζυηδηα 

ηδξ ηαημπμίδζδξ. Ο ειιμκζηυξ παηέναξ δεκ ζηαιαηάεζ ζηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηδξ 

ιδηέναξ αθθά ηαημπμζεί ιε απμηνμοζηζηυ ηνυπμ ηαζ ημ ιζηνυ αβυνζ. Υνδζζιμπμζεί 

ιζα λφθζκδ ημοηάθα ηαζ πηοπά ακεθέδηα ημ βοικυ ημνιί ημο ζζςπδθμφ αβμνζμφ, πμο 

εηείκμ ιέζα ημο ηναοβάγεζ ηζιςνίεξ βζα ημκ αοηανπζηυ ηαζ ηηδκχδδ παηένα ημο. Ζ 

ενδζημθδρία ημο δεκ έπεζ υνζα ηαεχξ ιεηά ηζξ απμηνυπαζεξ πνάλεζξ ημο αάγεζ ημ 

παζδί κα επακαθάαεζ ηα θυβζα «Οηθηίξκσλ θαη ειεήκσλ ν Κύξηνο, Μαθξόζπκνο θαη 

πνιπέιενο»
151

. Πνυηεζηαζ βζα ημκ πναβιαηζηυ Φαικό ξβ΄, ζηηρ. 8-9. Με ηδκ πανάεεζδ 

αοημφ ημο ζηίπμο μ ζοββναθέαξ πανμοζζάγεζ ημ ζηθδνμηνάπδθμ παηένα κα εέθεζ κα 

ακααάθθεζ ημ λέζπαζια ημο εοιμφ ημο παζδζμφ χζηε κα ηαθθζενβήζεζ ηδκ 

αοημζοβηνάηδζδ ζημ παζδί ημο. Σμ ακαβκςζηζηυ ημζκυ ιεηαλφ άθθςκ ακηζθαιαάκεηαζ 

ηδκ ζοββναθζηή εζνςκεία ηαεχξ μ ραθιυξ εηθνάγεηαζ απυ ημκ ιδ ιαηνυεοιμ παηένα 

πμο πναβιαηζηά εηείκμξ πνεζάγεηαζ  ιαηνμεοιία, δδθαδή ακααμθή ημο εοιμφ. 

Σα αζζεήιαηα ημο παζδζμφ βζα ημκ παηένα ημο είκαζ ανκδηζηά ηαεχξ 

παναηαθεί ημκ ίδζμ ημ Θευ «λα ηνλ ηηκσξήζεη θξηθηά, λα ζηείιεη παλνύθια ή θάηη 

ηέηνην»
152

. Οζ Cohen ηαζ Koenig (2004)
153

 ακαθένμοκ πςξ υηακ μζ άκενςπμζ 

απεοεφκμκηαζ ζημκ Θευ βζα ηαεμδήβδζδ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ, αζζεάκμκηαζ πςξ 

έπμοκ ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο ημοξ απαζπμθεί. Φαίκεηαζ πςξ μ ήνςαξ ημο 

                                                 
151

 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζεθ. 25. 

152
 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζεθ. 16. 

153
 Cohen, A. B., & Koenig, H. G. (2004). Religion and Mental Health. In Encyclopedia of Applied 

Psychology, Three-Volume Set (pp. 255-258). Elsevier Science Ltd. Γζαεέζζιμ ζημ 

 https://doi.org/10.1016/B0-12-657410-3/00083-0 (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 10/04/22). 

https://doi.org/10.1016/B0-12-657410-3/00083-0


[102] 

 

 

 

ένβμο  ανπζηά πνμζπαεεί κα δζαπεζνζζηεί ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ιε ηδκ πίζηδ ημο ζημκ 

Θευ. Ο Ηδζμφξ βίκεηαζ έκα είδμξ ζφιιαπμο βζα ημκ Θςιά ζημκ αβχκα ημο εκάκηζα 

ζημκ ενδζηυθδπημ παηένα ημο, αηυιδ πενζζζυηενμ υηακ μ Ηδζμφξ παναδέπεηαζ ζημκ 

Θςιά υηζ ηαζ μ Παηέναξ ημο ημκ δοζηυθερε (Lierop-Debrauwer, 2009)
154

 . 

Ο Θςιάξ πνμζθένεηαζ κα ημοααθήζεζ ηα ρχκζα ηδξ πήναξ Βακ Άιενξ, ηδξ 

βεζηυκζζζαξ, πανυθμ πμο ηα παζδζά ηδ εεςνμφκ ιάβζζζα ηαζ μ παηέναξ ημο 

απαβμνεφεζ μπμζαδήπμηε ζπέζδ ιαγί ηδξ επεζδή είκαζ ημιιμοκίζηνζα.   Ο παηέναξ δεκ 

επζεοιεί ζπέζεζξ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ηδ βεζηυκζζζα, δζυηζ ιεηαλφ άθθςκ μ ζφγοβυξ ηδξ 

βεζηυκζζζαξ ήηακ ημιιμοκζζηήξ, ιέθμξ ηδξ ακηίζηαζδξ ηαζ εηηεθέζηδηε ζημκ Β' 

Παβηυζιζμ Πυθειμ.  

Ο παηέναξ ζημ ένβμ είκαζ μ θμνέαξ ακηζθήρεςκ ηδξ πθεζμκυηδηαξ ηςκ 

ακενχπςκ ηδξ ιεηαπμθειζηήξ πενζυδμο. Ο ακηζημιιμοκζζιυξ ςξ  πμθζηζηή ζδεμθμβία, 

πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ ακηζπανάεεζδ ηαζ ζηδκ εκακηίςζδ ζημκ ημιιμοκζζιυ, άνπζζε 

απυ ηδκ καγζζηζηή Γενιακία ηζ ακαπηφπεδηε ηονίςξ ζηζξ πχνεξ ημο ΝΑΣΟ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ροπνμπμθειζηήξ νδημνζηήξ ηδξ Γφζδξ εκακηίμκ ημο ακαημθζημφ 

ιπθμη ημο απμηαθμφιεκμο «οπανηημφ ζμζζαθζζιμφ». Δπίζδξ, δ Καεμθζηή εηηθδζία 

πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηέρεζ ημ πμίικζμ ηδξ απυ ημκ Κμιιμοκζζιυ ελέδζδε αιέηνδηα 

θοθθάδζα, εκχ μζ ζενείξ ηαηαδίηαγακ ζοπκά ημκ ημιιμοκζζιυ. Ο παηέναξ θμζπυκ ςξ 

ηαενέπηδξ ηδξ ημζκςκίαξ, έπεζ ανκδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ βεζηυκζζζα, δζυηζ 

εηείκδ εηθνάγεζ ακηίεεηεξ ζδεμθμβίεξ απυ ηζξ δζηέξ ημο. ημ ένβμ δ ιδηένα παναηζκεί 

ημ παζδί κα επζζηέπηεηαζ ηδ βεζηυκζζζα ηνοθά απυ ημκ παηένα. Ζ ιδηένα βίκεηαζ 

θμνέαξ ιζαξ πζμ ακενχπζκδξ ζηάζδξ απέκακηζ ζημκ ζοκάκενςπμ. 
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[103] 

 

 

 

  Ζ ιοζηδνζχδδξ βεζηυκζζζα βκςνίγεζ  ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ζημ ζπίηζ ημο 

Θςιά ηαζ πνμζπαεεί κα αμδεήζεζ υθδ ηδκ μζημβέκεζα. Βάγεζ ιμοζζηή Μπεηυαεκ ηαζ 

δακείγεζ ζημ αβυνζ ζοβηεηνζιέκα αζαθία βζα κα εκζζπφζεζ ηδκ ροπμθμβία ημο 

θμαζζιέκμο παζδζμφ. Ζ βεζηυκζζζα έπεζ έκα πμθφ αηαηάζηαημ ζπίηζ ηαζ δφμ ιαφνεξ 

βάηεξ, υιςξ δνα ηαηαθοηζηά ζημ γήηδια εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ημο ήνςα, 

ακαηνέπμκηαξ ημ ζηενευηοπμ ηδξ ηαηήξ ιάβζζζαξ.  Ο θυαμξ πμο πνμηαθμφκ μζ 

ιάβζζζεξ οπάνπεζ ζε παζδζηά αθδβήιαηα πμο ειπενζέπμοκ έκα ηςιζηυ ζημζπείμ ζε 

αθδβήζεζξ πμο θεζημονβμφκ θοηνςηζηά υπςξ ζοιααίκεζ ζημ πανυκ ένβμ. ημ πθαίζζμ 

ηδξ κεςηενζηυηδηαξ αθδβδιάηςκ βζα παζδζά απμιοεμπμζμφκηαζ ζηενεμηοπζηέξ ζδέεξ 

βζα ηαηαζηάζεζξ ηαζ παναηηήνεξ υπςξ ηδξ ιάβζζζαξ. 

ηακ ημ παζδί επζζηνέθεζ απυ ηδκ επίζηερδ ημο ζηδκ ιοζηδνζχδδ βεζηυκζζζα 

θζθά ημ πθδβςιέκμ ιάβμοθμ ηδξ ιδηέναξ αηνζαχξ βζα κα απαθφκεζ ημ πυκμ ηδξ απυ 

ημ πηφπδια ηδξ πνμδβμφιεκδξ διέναξ. Σδκ χνα ηδξ ιεζδιενζακήξ πνμζεοπήξ ζημ 

θαβδηυ μ Θςιάξ ζοκμιζθεί ιε ημκ Ηδζμφ: «Πσο πάεη θαιό κνπ παηδί… απιώο θαιά ή 

κηα ραξά;» ημ αβυνζ απακηά «απιώο θαιά» βζαηί «δελ θάλεη λα ρηππάεη ηε κακά»
155

. Ζ 

ζοκμιζθία ημο παζδζμφ ιε ημκ Ηδζμφ θεζημονβεί ηαηαπνατκηζηά. Διπενζέπεζ 

πζμοιμνζζηζηά ζημζπεία, ηαεχξ μ Υνζζηυξ απακηά «Έρσ κεζάλπρηα» ηαζ υηακ 

πθδνμθμνείηαζ ηδ αία ημο παηένα ζηδ ζφγοβμ ακανςηζέηαζ ακ  «ηνπ έρεη ιαζθάξεη 

θακηά βίδα» αηνζαχξ βζα κα ακαημοθίζμοκ ημκ ακαβκχζηδ απυ ηα ζοκεπή ανκδηζηά 

αζζεήιαηα πμο έπμοκ πνμηθδεεί. Μεηά ημκ άβνζμ λοθμδανιυ ηδξ ιδηέναξ ημο, πμο 

υπςξ ακαθένεζ μ παηέναξ έβζκε βζα κα ένεεζ ημκηά ζημκ Κφνζμ δ μζημβέκεζα, 

πανμοζζάγεηαζ έκα αηυια υναια ημο παζδζμφ πμο ζοκμιζθεί ιε ημκ Ηδζμφ. Αοηή ηδκ 

θμνά ημ παζδί είκαζ εοιςιέκμ ηαζ ςξ έκαξ άθθμξ «άπζζημξ Θςιάξ» ακανςηζέηαζ πςξ 
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[104] 

 

 

 

έζςζε ημκ ηυζιμ αθμφ ηα άζπδια πνάβιαηα δεκ έπμοκ ελαθεζθεεί. Πνμαάθθμκηαζ 

θζθμζμθζηέξ ακδζοπίεξ ημο εκκζάπνμκμο αβμνζμφ αθθά ηαζ ιζα ηαηαπνατκηζηή 

μιμθμβία πενί ηαθμζφκδξ ημο παζδζμφ. ε επυιεκμ μναιαηζζιυ ημ παζδί αθέπεζ ημκ  

Ηδζμφ πμο ημο δδθχκεζ πςξ ηαζ μ ίδζμξ πέναζε δφζημθα ιε ημκ παηένα ημο ηαεχξ 

ζηαονχεδηε ηαζ ράπκεζ πακημφ ημκ Θευ αθθά δεκ ημκ ανίζηεζ βζαηί δεκ άκηελε άθθμ 

ηδκ ηαημπμίδζδ ημο ιζηνμφ αβμνζμφ. θμζ αοημί μζ μναιαηζζιμί πνμζθένμοκ ιζα 

δζέλμδμ ζημ παζδί πνμηεζιέκμο κα λεπενάζεζ ημκ εθζάθηδ πμο ακαβηάγεηαζ κα γεζ 

ελαζηίαξ ημο απαίζζμο παηένα ημο. Δπζπθέμκ ημ αβυνζ ηαθαζπςνείηαζ απυ κοπηενζκέξ 

δζαηαναπέξ φπκμο. οβηεηνζιέκα αθέπεζ εθζάθηεξ ηαζ οπκμααηεί.  ε πενζυδμοξ 

άβπμοξ μζ δζαηαναπέξ φπκμο είκαζ ζοκήεεζξ.  

Ο Θςιάξ ημθιά ηαζ βνάθεζ βνάιια ζηδ Λίγα βζαηί εέθεζ κα λεπενάζεζ ημ 

θυαμ ημο ηαζ κα ανπίζεζ δ εοηοπία. Σμ ιήκοια ημο αζαθίμο ζοιποηκχκεηαζ ζε αοηήκ 

ηδκ θνάζδ: Ζ εοηοπία λεηζκά υηακ ζηαιαηήζεζ ηακείξ κα θμαάηαζ. Δπζζηνέθμκηαξ 

ζημ ζπίηζ, ακηζηνίγεζ έκα θάηεθμ πμο κμιίγεζ υηζ είκαζ απάκηδζδ ζημ βνάιια ημο 

αθθά ηεθζηά πνμμνίγεηαζ βζα ημ παηένα ημο.  Ζ «ιάβζζζα» βεζηυκζζζα βνάθεζ  ημ 

ζφκημιμ ιήκοια «Έλαο άληξαο πνπ ρηππάεη ηε γπλαίθα ηνπ πξνζβάιιεη ηελ ίδηα ηνπ 

ηελ ππόιεςε»
156

. Αοηυ εμνοαεί ημ παζδί ηαζ απμθαζίγεζ κα ανπζηά κα ηαηαζηνέρεζ 

ηαζ έπεζηα κα ηνφρεζ ημ βνάιια πάκς ημο βζαηί πζεακυκ μ παηέναξ κα «έξηρλε ην 

θηαίμηκν ζηνλ ίδην ή ηε κεηέξα ηνπ»
157

. Σμ παζδί ακηζθαιαάκεηαζ υηζ ημ ηνμιενυ 

ιοζηζηυ πμο «δελ έπξεπε λα κάζεη θαλείο»
158

 πθέμκ είκαζ βκςζηυ. Σμ παζδί απυ θυαμ 

δζζηάγεζ κα παναδεπηεί ηδκ αθήεεζα ζηδκ βεζηυκζζζα ακ πμηέ ημκ πηοπάκε ζπίηζ. 

                                                 
156

 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζεθ. 51. 

157
 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζεθ. 52. 

158
 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζεθ. 51. 



[105] 

 

 

 

Τπάνπεζ ιζα ακηίζηνμθδ θεζημονβία ηςκ θυβςκ ημο παζδζμφ ηαεχξ μ ακαβκχζηδξ 

μοζζαζηζηά ςεείηαζ κα ιδκ απμηνφρεζ ηέημζα πενζζηαηζηά.   

Ζ βεζηυκζζζα πνμηείκεζ ημ αζαθίμ «Υσξίο Οηθνγέλεηα»
159

 ημο Έηηςν Μαθχ 

ζημκ Θςιά. ημ ζδιείμ αοηυ οπάνπεζ ζαθήξ δζαηεζιεκζηή ακαθμνά ζημ μιχκοιμ 

ιοεζζηυνδια πμο απμηεθεί έκα φικμ πνμξ ημ ιεβαθείμ ηδξ μζημβέκεζαξ. Ο ήνςαξ ημο 

αζαθίμο Υσξίο Οηθνγέλεηα ακαγδηά ηδκ μζημβέκεζα ημο ηαζ αζχκεζ πμθθέξ αηοπίεξ.  Ο 

ακαβκχζηδξ αζζεάκεηαζ εθίρδ, πυκμ, αβςκία ηαζ αβακάηηδζδ βζα ηζξ αηοπίεξ ημο 

ιζηνμφ Ρειί. διεζχκεηαζ πςξ ηαζ μ Θςιάξ ζημ βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ αζχκεζ 

δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα ημο. Ο ζοββναθέαξ ηάκεζ δζαηεζιεκζηή 

ακαθμνά ιέζς ηςκ θυβςκ ηδξ βεζηυκζζζαξ ζε αοηυ ημ ένβμ χζηε κα απαθφκεζ ημκ 

πυκμ ημο ήνςα ημο αζαθίμο αθθά ηαζ ηςκ ακαβκςζηχκ ηαεχξ μ Ρειί ζημ αζαθίμ 

Υςνίξ Οζημβέκεζα αζζεάκεηαζ απένακηδ αβαθθίαζδ ηαζ πανά υηακ επζηέθμοξ ανίζηεζ 

ηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ πανδβμνζά ζηδκ γςή ημο. Αοηή είκαζ ηαζ δ επζδίςλδ ημο Θςιά, 

αθθά ηαζ ηάεε ααζακζζιέκμο, απυ εκδμμζημβεκεζαηή αία, παζδζμφ. Απυ ημ δζάααζια 

ημο αζαθίμο, δδιζμονβμφκηαζ ιεβάθεξ εκαθθαβέξ ζοκαζζεδιάηςκ, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ 

ζημ βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. 

Έκα ηναβζηυ επεζζυδζμ ηαημπμίδζδξ θαιαάκεζ πχνα ιε αθμνιή ημ θενςιέκμ 

εκοδνείμ. Ο ενδζηυθδπημξ παηέναξ επζιέκεζ κα ιδκ ηαεανζζηεί ηαζ αξ πεεάκμοκ ηα 

ράνζα υπςξ ζοκέαδ ιε ηδ πθδβή ημο Φαναχ ζηδ Βίαθμ. Ζ ιδηένα ιε ημ Θςιά υιςξ 

δεκ οπαημφκε ηαζ ηυηε μ παηέναξ λοθμημπεί άβνζα ηδκ βοκαίηα πμο πνχηδ θμνά ημο 

ακηαπέδςζε ημ πηφπδια: «ν άληξαο άξρηζε λα ηεο δίλεη άγξηεο κπνπληέο αδηαθνξώληαο 

γηα ην πνπ ηελ πεηύραηλαλ… εθείλε καδεύηεθε θνπβάξη θαη θιαίγνληαο έπεζε θάησ… ε 
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κεηέξα έθιαηγε κε ζηγαλνύο ιπγκνύο, ε κύηε ηεο είρε καηώζεη»
160

. Ζ βεζηυκζζζα 

πνμθακχξ άημοζε ηδκ θαζανία ηαζ έζπεοζε κα αμδεήζεζ ηδκ μζημβέκεζα  αθθά ηυηε μ  

ηαναβιέκμξ παηέναξ, θμαήεδηε, απμιάηνοκε ηδκ πηοπδιέκδ βοκαίηα ηαζ 

δζααεααίςζε υηζ υθα ήηακ ιζα πανά. 

Δηηυξ απυ ηδκ ηαημπμίδζδ ζηδκ μζημβέκεζα ημο Θςιά, ηαημιεηαπείνζζδ 

δέπεηαζ ηαζ δ εεία Πζ, πμο δεκ δζζηάγεζ κα ακαημζκχζεζ πςξ πηοπήεδηε απυ ημκ 

ζφγοβμ ηδξ επεζδή αβυναζε πακηεθυκζ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα επμπή πμο μπμζαδήπμηε 

κεονζηυηδηα ακηζιεηςπίγμκηακ ιε επζθφθαλδ. Ο παηέναξ ένπεηαζ ζε νήλδ ιε ηδ 

ηαημπμζδιέκδ απυ ημκ άκηνα ηδξ εεία: «Ο άληξαο έρεη ην θαζήθνλ λα θαζνδεγεί θαη 

λα δηδάζθεη ηελ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ. Καη όηαλ δελ ζέινπλ λα ηνλ αθνύζνπλ 

εθείλνο δελ κπνξεί παξά λα… πάξεη απζηεξά κέηξα θαζώο έηζη όξηζε ν Θεόο… θαη κε 

ηε βία αλ ρξεηαζηεί»
161

. 

ηακ δ ηαηάζηαζδ θηάκεζ ζημ απνμπχνδημ, ημ ζδιείςια ημπμεεηείηαζ ιέζα 

ζηδ Βίαθμ ηαζ ελαβνζςιέκμξ μ παηέναξ απεζθεί ιε λοθμδανιυ ηδκ ιδηένα ηαζ ημκ βζμ 

ηαζ δεκ δζζηάγεζ κα παναπμζήζεζ ηα θυβζα ζφιθςκα ιε ηζξ δζεζηναιιέκεξ πεπμζεήζεζξ 

ημο: «Ο άληξαο πνπ ρηππάεη ηε γπλαίθα ηνπ ρσξίο ιόγν πξνζβάιιεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ 

ππόιεςε»
162

. Γεκ επζδεζηκφεζ ίπκμξ αλζμπνέπεζαξ ηαζ ιεηαιέθεζαξ αθμφ δζαηάγεζ  ημ 

αβυνζ κα πάνεζ ηδ ημοηάθα ηαζ κα πενζιέκεζ λοθμδανιυ επεζδή είδε ημκ Ηδζμφ.  Ζ 

ιδηένα πνμαάθεζ ακηζζηάζεζξ ηαζ δεκ επζηνέπεζ κα ηαημπμζδεεί ημ παζδί βζα αηυια 

ιζα θμνά. Ζ ηυνδ ηυηε έκηνμιδ, ανπάγεζ έκα παζαπμιάπαζνμ ηαζ απεζθεί: «Πήδεμε 

κπξνζηά ζην παηέξα ηεο  θαη έζηξεςε ηε κύηε ηνπ καραηξηνύ ζην ιαηκό ηνπ… Γακώ ην 
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θέξαην ζνπ… κε λνκίδεη όηη δελ ζα ηνικήζσ, ζνπ κνηάδσ, νύηε εγώ είκαη θαιή»
163

. Ζ 

άθθμηε αδζάθμνδ ηυνδ ακαθαιαάκεζ δνάζδ. Φαίκεηαζ ηεθζηά πςξ δ ηνέθα πμο 

οπμζηήνζγε μ αδενθυξ ηδξ δεκ ήηακ πανά ιζα ζοιπενζθμνά κα ακηαπελέθεεζ ζημ 

ιανηφνζμ πμο αίςκακ ηα αβαπδιέκα ηδξ πνυζςπα. Δδχ αθέπμοιε κα ανίζηεζ 

ακηζζημζπία δ εεςνία ηδξ ημζκςκζηήξ ιάεδζδξ ηδξ αίαξ υπςξ οπμζηδνίπεδηε απυ ημκ 

Hogan (2012)
164

. ηακ μζ βμκείξ πνμςεμφκ ηδκ αία ηαζ είκαζ ακεπανηείξ κα 

δζαπεζνζζημφκ ηαηαζηάζεζξ ιε άθθμκ ηνυπμ, δ ζοιπενζθμνά ηδξ αίαξ παβζχκεηαζ ζημ 

ιοαθυ ηςκ παζδζχκ. Ζ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ  είκαζ ηναβζηή ηαεχξ αθέπμοιε 

ημ κεανυ ημνίηζζ κα αζθοηηζά ηαζ κα οζμεεηεί παναααηζηή ζοιπενζθμνά πνμηεζιέκμο 

κα κμοεεηήζεζ ημκ παηένα ηδξ. Ζ ηαηάζηαζδ δεκ ακηέπεηαζ βζ‟ αοηυ ηαζ ιε ηδ πνάλδ 

ηδξ εέθεζ κα δχζεζ ηέθμξ ζηδκ ηαημπμίδζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ, ζπάεζ ιε 

ιακία ημ υπθμ ηαημπμίδζδξ ημο ιζηνμφ αδενθμφ ηδξ -ηδκ λφθζκδ ημοηάθα-.  

Καηδβμνεί ημκ ειιμκζηυ παηένα υηζ κμζάγεηαζ κα ιδκ παθάζεζ ηδκ εζηυκα ημο ηαθμφ 

μζημβεκεζάνπδ ηαζ πνμζπαεεί κα ιδκ απμηαθοθεμφκ μζ απαίζζεξ πνάλεζξ ημο ζημοξ 

βείημκεξ, ζημοξ ζοββεκείξ ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ.  ε αοηυ ημ ζδιείμ, αηυια ηαζ ακ ημ 

ένβμ απεοεφκεηαζ ζημ μθθακδζηυ ημζκυ, πνμαάθθεηαζ ιζα πάβζα ακηίθδρδ εονέςξ 

δζαδεδμιέκδ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία, ηαεχξ ηα ηαημπμζδηζηά ιέθδ πανμοζζάγμκηαζ 

ςξ ελζδακζηεοιέκμζ άκενςπμζ πμο μ ημζκςκζηυξ πενίβονμξ αδοκαηεί κα πζζηέρεζ ηδκ 

φπανλδ ηαημπμζδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ παηέναξ εβηαηαθείπεζ ηδ 

ζηέβδ βζαηί ε νηθνγέλεηα είλαη θαηαδηθαζκέλε ζην ππξ ην εμώηεξνλ. 

Μεηά απυ αοηυ ημ επεζζυδζμ ηα πάκηα αθθάγμοκ ζημ ζπίηζ ηςκ Κθυπεν. Ζ 

μζηεία ιεηαηνέπεηαζ ζε ακαβκςζηζηή θέζπδ βοκαζηχκ πςνίξ ηδκ άδεζα ημο παηένα. 
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Σεθζηά μ Ηδζμφξ νςηά ημ αβυνζ ακ είκαζ εοηοπζζιέκμ ηαζ ημ αζαθίμ μθμηθδνχκεηαζ ιε 

ηδ ηαηαθαηζηή δήθςζδ ημο Θςιά. Σμ ηέθμξ είκαζ θοηνςηζηυ βζα ημκ ακαβκχζηδ. ημ 

ιεζμδζάζηδια ημο μκείνμο ηαζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, μ Θςιάξ ακαηαθφπηεζ πχξ 

ανπίγεζ δ εοηοπία: υηακ ηεθεζχκεζ μ θυαμξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ απυδμζδ ηδξ βεκζηήξ 

ζδέαξ ημο αζαθίμο χζηε μζ άκενςπμζ πμο οθίζηακηαζ ηαημπμίδζδ δεκ πνέπεζ κα 

θμαμφκηαζ ηαζ κα ζζςπμφκ αθθά  βζα κα εοηοπίζμοκ πνεζάγεηαζ κα ιζθήζμοκ ηαζ κα 

απμηνααδπημφκ απυ ημ ηαημπμζδηζηυ πενζαάθθμκ. 

Ακαηεθαθαίςζδ  

ημ Βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ   ακαπανίζηαηαζ δ εκδμμζημβεκεζαηή 

ηαημπμίδζδ  ηαζ ιε μζημκμιία θέλεςκ, απμδίδμκηαζ πενζζηαηζηά αίαξ πςνίξ κα 

ςναζμπμζμφκηαζ μζ ζοιπενζθμνέξ ηςκ παναηηήνςκ. Μέζα ζε έκα πνμηεζηακηζηυ, 

πμονζηακζηυ πενζαάθθμκ πνμαάθθμκηαζ μζ ηαναβιέκεξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ, δ 

ενδζηεία ςξ ηχδζηαξ δεζηχκ αλζχκ πμο ζημ ιοαθυ ημο ήνςα  πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

ηζιςνία, δ ζοκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ, δ ζηθδνυηδηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αβάπδ ηαζ 

ηδκ εθπίδα ιε υπθμ ηδκ θακηαζία. Θίβμκηαζ ημζκςκζηά ηαζ ενδζηεοηζηά γδηήιαηα. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα αθήβδια εκδθζηίςζδξ πμο απεοεφκεηαζ ζε παζδζά ηςκ 

ιεβαθφηενςκ ηάλεςκ ημο δδιμηζημφ. Οζ κεανμί ακαβκχζηεξ ιπμνμφκ κα 

πνμαθδιαηζζημφκ ηαζ κα δζαπεζνζζημφκ δφζημθα εέιαηα. Απεοεφκεηαζ ηαζ ζε 

εκήθζημοξ ακαβκχζηεξ, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ μ ζηυπμξ ηδξ 

πνμζςπζηήξ εοηοπίαξ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ γςκηακυξ ιαηνζά απυ μπμζαδήπμηε 

ιμνθή ηαημπμίδζδξ.  

Σμ ένβμ πανυθμ πμο πανμοζζάγεζ εέια ημο ενδζηεοηζημφ θακαηζζιμφ ηαζ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ πενζέπεζ ηαζ ζημζπεία πανςδίαξ. Ο Θςιάξ αθέπεζ πνάβιαηα 

πμο μζ άθθμζ άκενςπμζ δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ, ζοκμιζθεί ηαηηζηά ιε ημκ Κφνζμ 

Ηδζμφ, ενςηεφεηαζ ηδκ Δθίγα πμο έπεζ πνμζεεηζηυ πυδζ ηαζ πένζ ιυκμ ιε ημ ιζηνυ 
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δάπηοθμ.  Γδιζμονβείηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ έκα εοθάκηαζημ, πμζδηζηυ, ζοβηζκδηζηυ 

ηαζ ηονίςξ πζμοιμνζζηζηυ αζαθίμ πμο μ ακαβκχζηδξ πθδνμθμνείηαζ βζα ηζξ ηναβζηέξ 

ζοκέπεζεξ ημο Β‟ Παβημζιίμο Πμθέιμο. Ο ζφγοβμξ ηδξ ηονίαξ Βακ Άιενζθμοκη 

πονμαμθήεδηε ςξ ιέθμξ ηδξ ακηίζηαζδξ. Οζ κεανμί ακαβκχζηεξ πθδνμθμνμφκηαζ βζα 

υθεξ ηζξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ημο Β‟ Παβημζιίμο Πμθέιμο, ιε ηδκ ακαθμνά ζημκ 

εηηεθεζιέκμ ζφγοβμ ηδξ βεζηυκζζζαξ πμο ήηακ ιέθμξ ηδξ ακηίζηαζδξ αθθά ηαζ ηζξ 

ακαπδνίεξ ηδξ Δθίγαξ. οκοπμθμβίγμκηαξ ηδ Θεςνία πνυζθδρδξ Σν βηβιίν όισλ ησλ 

πξαγκάησλ απεοεφκεηαζ ηυζμ ζε εκήθζημοξ υζμ ηαζ ακήθζημοξ ακαβκχζηεξ ηαζ έπεζ 

δζαπνμκζηή αλία αθμφ πανμοζζάγμκηαζ  ζοβηνμφζεζξ παζδζχκ ηαζ εκδθίηςκ ζε ιζα 

επμπή ηα παζδζά δεκ είπακ δζηαίςια κα εηθναζημφκ. Τπάνπμοκ πμθθά πςνία απυ ηδκ 

Βίαθμ, δζαηεζιεκζηέξ ακαθμνέξ ιε άθθα ένβα πμο ακαθένμκηαζ ζε δφζημθα παζδζηά 

πνυκζα ημο ήνςα αθθά ηονίςξ μζ ακαβκχζηεξ εκδιενχκμκηαζ βζα ημ πςνμπνμκζηυ 

ζηίβια ηδξ επμπήξ ηαηά ηδκ μπμία ελεθίζζεηαζ δ οπυεεζδ αθθά πμο δζαθένεζ απυ ημ 

πνυκμ ζοββναθήξ. Σμ ηθαζζηυ ηείιεκμ δζεονφκεζ, ιε ηδ θφζδ ημο ημοξ μνίγμκηεξ 

πνμζδμηζχκ ηδξ επμπήξ ημο, αθθά δίκεζ απακηήζεζξ ζηα ηνέπμκηα γδηήιαηα ηαζ 

πνμζθένεζ ακαβκςζηζηή απυθαοζδ εκυξ ζφβπνμκμο ένβμο. 

 

Βαζθνλζέινο, Υ.Μ. Νηε. (2015). Όκνξθε πνξηνθαιηά κνπ. Αζήλα: 

Μεηαίρκην. 

Ακάθοζδ 

Σμ αζαθίμ κνξθε Πνξηνθαιηά κνπ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί έκα ηθαζζηυ 

ένβμ ηαεχξ ζφιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ημο Gadamer (1990)
165

 έπεζ κα πεζ ζε ηάεε βεκζά 

ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Καθθζενβεί ημ εζςηενζηυ δοκαιζηυ ημο παζδζμφ ηαζ δεζιμφξ ημο 
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Gadamer, H. G. (1960). Wahrheit und Method [Truth and Methode]. Tübingen: Mohr Siebeck.    
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μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα αθήβδζδ εκδθζηίςζδξ ηαεχξ 

παναηδνμφιε ημ ιζηνυ Εεγέ κα ςνζιάγεζ ιέζα απυ ηζξ δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ πμο 

αζχκεζ. Σμ ένβμ πνυηεζηαζ κα εοαζζεδημπμζήζεζ ημ ημζκυ ζε εέιαηα 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηάεε επμπή 

αθθά είκαζ ζδζαίηενα ειθακή ηδκ πενίμδμ πμο δζακφμοιε ηυζμ ημπζηά υζμ ηαζ 

παβηυζιζα. Έκα απίζηεοημ πενζζηαηζηυ απυ ανηεηά πμο ζδιεζχκμκηαζ ζηδ Βναγζθία, 

πμο είκαζ ηαζ μ ηυπμξ ελέθζλδξ ημο ένβμο επζαεααζχκεζ ηδκ δζαπνμκζηή αλία ημο ένβμο 

αθθά ηαζ ηδκ δζαπνμκζηή φπανλδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ  εκδμμζημβεκεζαηήξ 

ηαημπμίδζδξ ηαεχξ υπςξ ηαηαβνάθδηε ζε αίκηεμ, ιία έβηομξ βοκαίηα επζπείνδζε κα 

πδδήλεζ απυ ημ πανάεονμ ημο πνχημο μνυθμο πμο ανίζηεηαζ ημ ζπίηζ ηδξ, βζα κα 

βθζηχζεζ απυ ημκ ζφγοβυ ηδξ, μ μπμίμξ ηδκ ηαημπμζμφζε ζοζηδιαηζηά
166

. 

Ζ ζζημνία ημο ένβμο ακηακαηθά ημ πςνμ - πνμκζηυ ζηίβια ηδξ  δεηαεηίαξ ημο 

1920 ζηδ Βναγζθία, υηακ δ αναγζθζάκζηδ ημζκςκία πνδζζιμπμζεί ηδ αία βεκζηυηενα 

(Kozel, De la Rosa & Sloboda, 1995)
167

 ηαζ εζδζηυηενα ηδ ζςιαηζηή ηζιςνία βζα ηδ 

δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ.  ηδ Βναγζθία, ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ δζηαζμφκηαζ κα 

εηπαζδεφμκηαζ ηαζ κα θνμκηίγμκηαζ πςνίξ ηδ πνήζδ ζςιαηζηήξ ηζιςνίαξ ή 

ελεοηεθζζηζηήξ ιεηαπείνζζδξ ςξ ιμνθή δζυνεςζδξ, πεζεανπίαξ, εηπαίδεοζδξ ή 
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Πνχημ Θέια Team (2021,επηέιανζμξ,17). Βίκηεμ απυ Βναγζθία: Έβηομξ επζπεζνεί κα πδδήλεζ απυ ημ 

πανάεονμ ημο ζπζηζμφ ηδξ βζα κα βθζηχζεζ απυ ημκ άκηνα ηδξ. Πξώην ζέκα, 17.09.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.protothema.gr/world/article/1162001/apisteuto-video-apo-vrazilia-eguos-

epiheirei-na-pidixei-apo-to-parathuro-/  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 08/02/22). 
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 Kozel, N. J., De la Rosa, M., & Sloboda, Z. (Eds.). (1995). Epidemiology of inhalant abuse: an 

international perspective (Vol. 148). US Department of Health and Human Services, Public Health 

Service, Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration, National Institute on Drug Abuse. 
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μπμζμδήπμηε άθθμ πνυζπδια ιυθζξ ημ 2014 (Global Initiative to End All Corporal 

Punishment of Children, 2015) 
168

. 

Σμ ένβμ είκαζ δ αθήβδζδ ηδξ γςήξ ημο ιζηνμφ Εεγέ ιε ηδκ πμθοιεθή ηαζ 

θηςπή μζημβέκεζα ημο ζηδ Βναγζθία. ημ ζπίηζ, ηαεέκαξ απυ ημοξ πζμ ιεβάθμοξ 

θνμκηίγεζ έκα απυ ηα ιζηνυηενα αδένθζα, εκχ δφμ απυ ηα παζδζά έπαζακ ηδκ γςή 

ημοξ. ηδκ μζημβέκεζα οπάνπεζ ιεβάθδ μζημκμιζηή ακέπεζα, δζυηζ μ παηέναξ 

απμθφεδηε απυ ημ ενβμζηάζζμ υπμο ενβαγυηακ. ηδ δζάνηεζα ιεβάθμο ιένμοξ ημο 

19μο αζχκα ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20μφ, μζ θαηζκμαιενζηακζηέξ μζημκμιίεξ πανμοζζάγμοκ 

µζα ζοκεπή αημθμοεία ααεζχκ ηνίζεςκ έκδεζαξ, ακενβίαξ ηαζ βεκζηυηενδξ αδοκαιίαξ 

(Δονςπασηή Οζημκμιζηή ηαζ Κμζκςκζηή Δπζηνμπή, 2004)
169

.  Ζ ιδηένα ηαζ δ αδενθή 

ακαβηάγμκηαζ κα ενβαζημφκ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημκ ιζηνυ ήνςα πμο βίκεηαζ 

παπαδμπαίδζ. Ζ μζημβέκεζα ιεηαημιίγεζ ζε κέμ ζπίηζ ηαεχξ ζημ παθζυ πνςζηάκε μπηχ 

ιήκεξ εκμζηίμο.  

Ο Εεγέ θαίκεηαζ υηζ είκαζ έκα ακαπηοβιέκμ βζα ηδκ δθζηία ημο παζδί. Έπεζ 

γςκηάκζα ηαζ ζπζνηάδα. Φαίκεηαζ γςδνυξ ηαζ έπεζ πμθθέξ απμνίεξ.  Δίκαζ 

αοημδίδαηημξ ζηδκ ακάβκςζδ,  ηαεχξ ιαεαίκεζ πςνίξ ηδκ αμήεεζα ηακεκυξ ηαζ πνζκ 

ηδκ ζοκδεζζιέκδ δθζηία.  Απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ ζεθίδεξ ακαθένμκηαζ ηα 
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Πνυηεζηαζ βζα ηδκ Παβηυζιζα Πνςημαμοθία βζα ηδκ Παφζδ ηάεε ςιαηζηήξ Σζιςνίαξ ηςκ Παζδζχκ 

Corporal punishment of children in Brazil  ζημ Global Initiative to End All Corporal Punishment of 

Children. Ακαηηήεδηε απυ https://endcorporalpunishment.org/   (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 08/02/22). 
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 Δονςπασηή Οζημκμιζηή ηαζ Κμζκςκζηή Δπζηνμπή (30.04.2004). Ζ θνηλσληθή ζπλνρή ζηε Λαηηληθή 

Αµεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή. Γζαεέζζιμ ζημ https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2004.110.01.0055.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2004%3A110

%3ATOC  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 08/02/22). 
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επαββεθιαηζηά ζπέδζα ημο ιζηνμφ παζδζμφ, πμο εέθεζ κα βίκεζ πμζδηήξ, έκα επάββεθια 

πμο θαίκεηαζ θζβυηενμ δζαδεδμιέκμ ζηδκ Βναγζθζακή ζοκμζηία.  

Οζ  εηηεηαιέκεξ ακαθμνέξ ζηδ ζςιαηζηή, θεηηζηή ηαημπμίδζδ απυ ημ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ίζςξ έκα επεζζυδζμ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο 

οθίζηαηαζ ημ παζδί απυ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

εζςηενίηεοζδ ηδξ αίαξ απυ ηδκ πθεονά ημο ήνςα ηαζ ηδκ εηηυκςζή ηδξ ιέζς ηδξ 

ζοιιεημπήξ ημοξ ζε παναααηζηέξ πνάλεζξ ηαζ ζηδκ απυδμζδ αίαξ ζε άθθα άημια ή ζε 

οθζηέξ ηαηαζηνμθέξ. Οζ ιεβάθμζ ιπμνμφκ ηαζ θέκε άζπδιεξ ημοαέκηεξ - βξνκόινγα - 

ηα παζδζά υιςξ μθείθμοκ κα δείπκμοκ ημ ζημζπεζχδδ ζεααζιυ. Δπεζδή μ Εεγέ είκαζ 

έκα πακέλοπκμ αθθά ιζηνυ πθάζια- είκαζ παζδί, ιυθζξ πέκηε εηχκ- πνδζζιμπμζεί 

αςιμθμπίεξ ηαζ ηυηε μζ ιεβαθφηενμζ ημκ παναηηδνίγμοκ «δηαόινπ ζπέξκα, ρακέλν 

θνξκί, ςσξόζθπιν».
170

  Σμ παζδί δέπεηαζ πηοπήιαηα απυ ημ παηένα ημο, ηδ ιδηένα 

ημο, ημκ αδενθυ ημο, ηδκ ιία εη ηςκ δφμ αδεθθχκ ημο, θζβυηενμ  απυ ημ εείμ 

Δκηιμφκημ ηαζ ακενχπμοξ πμο δ γααμθζά ημο ιζηνμφ πνμηαθεί πνμαθήιαηα. Ο εείμξ 

Δκηιμφκημ είκαζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ πνυζςπμ βζα ημκ Εεγέ. Πδβαίκεζ ζημ ζπίηζ ημο 

βζα κα βθζηχζεζ απυ ηζξ θςκέξ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο ηαζ απμηηά βκχζεζξ. Γεκ δζζηάγεζ 

κα νςηάεζ ημκ  εείμ βζα μηζδήπμηε δεκ βκςνίγεζ. Ο εείμξ ημο ελδβεί άβκςζηεξ θέλεζξ 

υπςξ πνχζιμξ, ζοκηαλζμφπμξ η.α.  Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα 

δζαγεοβιέκμ άκηνα πμο δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ μζημβέκεζα ημο. ηακ ηάπμηε μ 

Εεγέ ημο γήηδζε έκα λφθζκμ αθμβάηζ μ εείμξ εέθδζε ακηάθθαβια θζθί ή παδάηζ : 

- Θα κνπ δώζεηο έλα θηιί; 

- Γελ κνπ αξέζνπλ ηα θηιηά.  

- Καλέλα ραδάθη;  
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Υμζέ Μάμονμ κηε Βαζημκζέθμξ (2015). κνξθε πνξηνθαιηά κνπ. Αεήκα: Μεηαίπιζμ, ζεθ. 9. 
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Κνίηαμα ηνλ ζείν Δληκνύλην θαη κ‟ έπηαζε κηα ιύπεζε, κα κηα ιύπεζε! Σν 

πνπιάθη πνπ είλαη κέζα κνπ, κνπ ςηζύξηζε θάηη. Κάηη πνπ ζπκήζεθα πσο ην είρα 

αθνύζεη πνιιέο θνξέο λα ην δηεγνύληαη. Ο ζεηνο Δληκνύλην είρε ρσξίζεη από ηε 

γπλαίθα ηνπ θαη είρε πέληε παηδηά… Δίρε κείλεη ζενκόλαρνο θαη πεξπαηνύζε ζηγά 

ζηγά… Μπνξεί λα πεξπαηνύζε ζηγά , γηαηί ηνπ ιείπαλε ηα παηδηά ηνπ… Πνηέ δελ 

έξρνληαλ λα ηνλ δνύλε.
171

  

Απυ ημ παναπάκς απυζπαζια ιπμνμφκ κα δζελαπεμφκ ανηεηά ζοιπενάζιαηα 

ηυζμ βζα ημ παζδί ηαζ βζα ημ εείμ υζμ ηαζ βζα ηζξ ακηζθήρεζξ ηδξ Βναγζθζακήξ 

ζοκμζηίαξ. Σμ παζδί δεκ εέθεζ κα δίκεζ θζθζά ηαζ πάδζα δζυηζ ημ ίδζμ δεκ δέπεηαζ ζημνβή 

απυ ηδκ μζημβέκεζα ημο, αθθά ιμκάπα απεζθέξ βζα λοθμδανιυ πμο ηζξ πενζζζυηενεξ 

θμνέξ πναβιαημπμζείηαζ. Ο εείμξ έπεζ ιείκεζ ιυκμξ ημοξ, ηαζ απμγδηά αβάπδ απυ ημ 

ιζηνυ παζδί. διεζχκεηαζ ιάθζζηα πςξ αοηή δ αβάπδ είκαζ ιζα θεπηή βναιιή πμο 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ θοζζμθμβζηήξ ηαζ άζεικδξ ζοιπενζθμνάξ αθμφ έκαξ  ιμκαπζηυξ 

δθζηζςιέκμξ γδηά πάδζα απυ έκα πεκηάπνμκμ παζδί. Δπζπθέμκ, ημ βεβμκυξ πςξ ημ 

ιζηνυ παζδί έπεζ αημφζεζ ανηεηέξ θμνέξ ηδκ ζζημνία ημο δζαγοβίμο ημο εείμο δείπκεζ 

ηζξ ζοκηδνδηζηέξ πεπμζεήζεζξ ιζαξ ηθεζζηήξ ημζκςκίαξ πμο ίζςξ μδδβεί ζημ 

ζηζβιαηζζιυ ακενχπμοξ πμο πανεηηθίκμοκ απυ ημ ζοκδεζζιέκμ ηαεςζπνεπζζιυ. 

Σα ιεβαθφηενα παζδζά δείπκμοκ εοεφκδ βζα ζςζηή ιάεδζδ ηςκ ιζηνυηενςκ 

βεβμκυξ πμο ηαηαδεζηκφεζ έκα είδμξ παναιέθδζδξ ηςκ βμκέςκ ηαεχξ δεκ 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ θνμκηίδα ημοξ, αθθά ιεηαεέημοκ ηζξ οπμπνεχζεζξ ζε παζδζά. 

Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ πςξ μ Σμηυηα αμδεάεζ ημκ Εεγέ κα ιάεεζ κα πενκάεζ ιε 

αζθάθεζα ηδ ιεβάθδ θεςθυνμ, μ Εεγέ εηπαζδεφεζ ζςζηά ημκ Λμοδμαίημ. Ζ 

ζοκηδνδηζηή ημζκςκία εηείκδξ ηδξ επμπήξ θαίκεηαζ πςξ εεςνμφζε ημ  λφθμ ςξ ιέζμ 
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βζα ζοιιυνθςζδ ηςκ παζδζχκ. Έηζζ ηαζ δ Λάθα ή μ παηέναξ ηαζ άθθα πνυζςπα 

θεζημονβμφκ ζημ πθαίζζμ ημο ζςθνμκζζιμφ ηςκ ακήθζηςκ ηάηζ πμο βζα ηδκ ζδιενζκή 

επμπή θακηάγεζ αδζακυδημ αθθά δοζηοπχξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πναηηζηή απυ 

μνζζιέκα άημια.  Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ : «Από εδώ δελ πεξλάεη αλ δελ θάεη 

παληνθιηά. Μηα κέξα ζα βάιεη γλώζε», 
172

 ηαζ αθθμφ « -Να κε Λάια. Βάξα κε. Σεο 

γύξηζα ην ζεκείν πνπ ήζειε. Μηζόζθπςα θαη έζθημα ηα δόληηα κνπ, γηαηί ε Λάια 

αλεβνθαηεβάδεη ηελ παληόθια, ν Θεόο λα ζε θπιάεη!»
173

 

Ζ μζημβέκεζα δδιζμονβεί ζοκεπχξ αζζεήιαηα ιεζμκελίαξ ζημ ιζηνυ Εεγέ.  

Δηείκμξ πζζηεφεζ πςξ δεκ αλίγεζ ηδκ αβάπδ ημο Υνζζημφ «Δίκαη έλα ρακέλν θνξκί. 

Έλα θαθό πνιύ θαθό παηδί. Σίπνη‟ άιιν» 
174

. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ υπςξ 

ημκίγμοκ μ Lissauer ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2012)
 175

απμηαθφπηεηαζ ιε 

ζοκαζζεδιαηζηή απυζονζδ ημο παζδζμφ, πμθφ παιδθή αοημπεπμίεδζδ, δζαηαναπέξ 

ζοιπενζθμνάξ ή ρεοδυ- χνζιδ ζοιπενζθμνά, υπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ζημκ ήνςα ιαξ. 

Χζηυζμ, δζαηδνεί αζζεήιαηα αβάπδξ βζα ηδκ μζημβέκεζα ημο ηαεχξ υηακ ζηεκμπςνεί 

ημκ παηένα ημο πμο ημκ αημφεζ κα λεθςκίγεζ «Ση θαηάξα λα έρεηο θησρό παηέξα» 
176

 

δμοθεφεζ πνζζημοβεκκζάηζηα βζα κα ημο πνμζθένεζ δχνμ ηαζ κα επακμνεχζεζ ηαζ 

ιπμνεί κα  «ηνπ ηηο βξέμεη ρσξίο λα βγάιεη κηιηά»
177

. Δίκαζ έκα πμθφ έλοπκμ ηαζ 

ηαθμηάβαεμ παζδί. 
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 ηακ λεηζκάεζ ημ ζπμθείμ, μ Εεγέ είκαζ μ ηαθφηενμξ ηδξ ηάλδξ ημο ηαζ μ 

πασδειέκμξ ηδξ δαζηάθαξ. Φαίκεηαζ πςξ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ θεζημονβεί 

ακαζηαθηζηά ζηδκ παναααηζηή ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ. Ζ δαζηάθα ημκ απμηαθεί 

ιάθζζηα άββεθμ ηαζ πζζηεφεζ πςξ δ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ λεβεθαζηεί μζηηνά. Γείπκεζ πζμ 

ήζοπμξ ακ ηαζ ελαημθμοεεί κα ηάκεζ ανηεηέξ γααμθζέξ ηαζ ζηδκ κέα βεζημκζά ηαζ 

θοζζηά ακηαιείαεηαζ ιε πηοπήιαηα.  θμ αοηυ ημ δζάζηδια, ιάνηοναξ ηςκ 

επεζζμδίςκ ηαημπμίδζδξ είκαζ δ «υιμνθδ πμνημηαθζά» έκα δέκηνμ, ζημ μπμίμ 

εηιοζηδνεφεηαζ υθα ηα αάζακα ημο. Σμ παζδί θαίκεηαζ πςξ ζηδκ επζημζκςκία ημο ιε 

ημ θοηυ έπεζ ανεζ ηδκ δνειία ηαζ βαθήκδ πμο πνεζάγεηαζ. Ζ πμνημηαθζά 

πνμζςπμπμζείηαζ ηαζ θαίκεηαζ κα απακηά ζημ παζδί, οπμδεζηκφμκηαξ ηζξ εζςηενζηέξ 

ζηέρεζξ ημο. Ακηακαηθά ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο ηαζ ζοκαζζεήιαηα πμο θμαάηαζ κα 

παναδεπηεί.  

Έκα αηυια ακαπάκηεπμ επεζζυδζμ ένπεηαζ κα ηανάλεζ ηδκ γςή ημο ήνςα. Ζ 

επζεοιία ημο κα παίλεζ ηδ «κοπηενίδα», έκα επζηίκδοκμ παζπκίδζ πάκς ζημ 

πμθοηεθέζηενμ αοημηίκδημ ηδξ πενζμπήξ, ημζηίγεζ πμθθά πηοπήιαηα απυ ημκ 

ζδζμηηήηδ ηαζ επζπθέμκ απυ ημκ παηένα. ηαδζαηά δ ζπέζδ ημο ιε ημκ εφηδ- 

Πμνημβαθέγμ απμηαείζηακηαζ ηαζ δδιζμονβμφκ ιζα ζπέζδ παηένα- βζμφ. Ο ζδζμηηήηδξ 

ημο αοημηζκήημο πενζεάθπεζ ημ παζδί, υηακ έπεζ έκα αηφπδια ιε ημιιέκμ βοαθί 

πενζζζυηενμ απυ ηδκ μζημβέκεζα ημο, δ μπμία «ζάπηζε ζην μύιν» ημκ Εεγέ βζα ημ 

αηφπδια. Ζ ζπέζδ ημο ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ παναιέκεζ ιοζηζηή ζηδκ 

μζημβέκεζα ημο παζδζμφ, απυ θυαμ επίπθδλδξ ηαζ ιυκμ ζηδκ υιμνθδ πμνημηαθζά 

απμηαθφπηεζ ηδκ αβάπδ ημο βζα εηείκμκ, αθμφ ημκ κζχεεζ πζμ παηένα απυ ημκ παηένα 

ημο. Δδχ ζδιεζχκεηαζ πςξ μ ήνςαξ ζηαδζαηά απμζηνέθεηαζ ημκ ελ αίιαημξ παηένα 

βζαηί δ ακέπεζα ημκ έπεζ ηάκεζ πζμ μλφεοιμ ιε απμηέθεζια κα λεζπά πάκς ζημ παζδί 

πςνίξ θυβμ. Ζ Λάθα λοθμημπά  άζπδια ημ ιζηνυ παζδί υηακ πνμζαάθεζ ηδκ ηζιή ηδξ.  
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Δδχ ηαζ πάθζ βίκεηαζ ακηζθδπηή δ ακηίθδρδ ηδξ ημζκςκίαξ ηαεχξ ηαζ δ αλία πμο 

έδζκακ ζηδκ ηζιή ηςκ βοκαζηχκ. Σμ παζδί ηαημπμζείηαζ ηυζμ πμθφ ζε υθμ ημ ζχια 

χζηε πάκεζ ημ δυκηζ ημο. Ζ ιζηνυηενδ αδενθή Γηθυνζα βθζηχκεζ ημκ ήνςα επεζδή ημκ 

αβαπάεζ πμθφ. Σμ παζδί βζα ιενζηέξ ιένεξ δεκ κα πδβαίκεζ ζπμθείμ χζηε κα λεπνδζηεί 

ημ πνυζςπμ ημο «γηα λα κελ δεη ν θόζκνο όηη ήηαλ ηόζν βάξβαξνη»
178

, ηαηηζηή πμο 

αημθμοεείηαζ ηαζ ζήιενα χζηε κα ιδκ ηαηδβμνδεεί δ μζημβέκεζα βζα επεζζυδζμ 

ηαημπμίδζδξ.  Έκα αηυια ανάδο πμο μ παηέναξ ήηακ ζηζξ αηεθζέξ ημο πηοπάεζ 

αθφπδηα ημκ Εεγέ. Σμ παζδί, εέθμκηαξ κα θηζάλεζ ηδκ δζάεεζδ ημο παηένα ημο 

ηναβμοδάεζ έκα άζεικμ ηναβμφδζ, πμο ημ παζδί  δεκ βκςνίγεζ ηδ ζδιαζία ημο. Ο 

παηέναξ παζημοηίγεζ ημ παζδί ηαζ ηεθζηά ημ πηοπάεζ ιε ιακία ιε ηδ γχκδ πμο είπε 

ιεηαθθζηή αβηνάθα.  «- Φνληά!... θόησζε κε.. ηώξα δα. Ζ θπιαθή ζα πάξεη πίζσ ην 

αίκα κνπ!... Ζ δώλε κε ρηππνύζε κε καλία. Νόκηδα πσο ηα ρίιηα γαληδσηά δάρηπια 

άξπαδαλ ην θνξκί κνπ. Έπεζα έλα θνπβάξη ράκσ.  Ήκνπλ ζίγνπξνο πσο ζα κε 

ζθόησλε.»
179

.  Σμ παζδί αζχκμκηαξ υθα αοηά δεκ εέθεζ ηδκ γςή ημο, ηαζ μιμθμβεί ζημκ 

Πμνημβαθέγμ πςξ εέθεζ κα αοημηημκήζεζ. Δηείκμξ ζοβηζκείηαζ πμθφ απυ ηδκ ζζημνία 

ημο ηαζ ηαηαθένκεζ κα ημκ απμηνέρεζ απυ αοηέξ ηζξ μδοκδνέξ ζηέρεζξ.  Δίκαζ ζφκδεεξ 

παζδζά πμο έπμοκ οπμζηεί ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά κα επζδεζηκφμοκ αοημηημκζηέξ 

ηάζεζξ. Έκα μζημβεκεζαηυ ηθίια πμο παναηηδνίγεηαζ απυ αία ηαζ έθθεζρδ 

απμηεθεζιαηζηήξ πεζεανπίαξ ζοιαάθθεζ ζηδκ δδιζμονβία ζηέρεςκ βζα αοημηημκία 

(Arseneault, Bowes, & Shakoor, 2010)
180

.  Ο Εεγέ ηαζ μ πθμφζζμξ ζδζμηηήηδξ βίκμκηαζ 

απχνζζημζ ηαζ πενκμφκ αηυια πενζζζυηενμ πνυκμ μζ δομ ημοξ. Σα βεβμκυηα 
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ζοκηανάζζμοκ ηδκ οβεία ημο παζδζμφ υηακ ιαεαίκεζ υηζ ημ πμθοηεθέξ αοημηίκδημ 

έπεζε ζηζξ βναιιέξ ημο ηνέκμο ηαζ ημ αβαπδιέκμ ημο δέκηνμ εα ημπεί. Ο ιζηνυξ 

ήνςαξ δεκ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ημ παιυ ημο εοενβέηδ ημο ηαζ παεαίκεζ ζζπονυ 

ροπμθμβζηυ ζμη. Αννςζηαίκεζ αανζά , ηυζμ πμο υθμζ παναηαθάκε κα ιδκ πεεάκεζ ημ 

παζδί.  Δηείκμ αζχκεζ ημ πυκμ ηαζ ημ δζδβείηαζ κμενά ζηδκ πμνημηαθζά «Σώξα μέξσ ηη 

είλαη πόλνο. Γελ είλαη λα ζε δέξλνπλε, νύηε λα θόβεηο ην πόδη ζνπ κε ην γπαιί θαη λα 

ζνπ ην ξάβνπλε ζην θαξκαθείν. Απηόο εδώ ν πόλνο ήηαλ ηόζν δπλαηόο, πνπ δελ ζνπ 

άθελε δύλακε νύηε ην θεθάιη ζνπ λα γπξίζεηο ζην καμηιάξη. Κάζε κέξα θαη ρεηξόηεξα… 

έπαζε δπλαηό θινληζκό. Θα δήζεη κνλάρα αλ ην μεπεξάζεη».
181

 

Σμ ηέθμξ ημο ένβμο αθήκεζ ιζα βθοηυπζηνδ αίζεδζδ απυ ηδκ πμνημηαθζά πμο 

πανμοζζάγεηαζ κα ακαθένεζ υηζ «ζηε δσή όια πεξλάλε. Κη νη κεγάιεο ιύπεο αθόκα»
182

 

αθμφ θαίκεηαζ πςξ ημ παζδί ηεθζηά βίκεηαζ ακαννχκεζ ζςιαηζηά αθθά υπζ απμθφηςξ 

ροπζηά αθμφ έκαξ ζδιακηζηυξ άθθμξ έθοβε απυ ηδ γςή ημο.  ηέθηεηαζ πςξ μ 

πναβιαηζηυξ ημο παηέναξ πέεακε. Δηείκμξ πμο ημκ ηναηά ζηα πένζα δεκ είκαζ πανά 

έκαξ λέκμξ. Πανυηζ ημ ηείιεκμ είκαζ βναιιέκμ πνζκ πενίπμο ιζζυ αζχκα, μζ 

ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ ακαθένεηαζ είκαζ δοζηοπχξ αηυια ζφβπνμκεξ, βζ‟ αοηυ 

πνέπεζ κα δζαααζηεί απυ βμκείξ, εηπαζδεοηζημφξ ηαζ παζδζά ιεβαθφηενςκ ηάλεςκ ημο 

δδιμηζημφ. Οζ ακαβκχζηεξ δζεονφκμοκ ημοξ μνίγμκηέξ ημοξ ηυζμ θμβμηεπκζηά υζμ ηαζ 

πμθζηζζιζηά βζα δζάθμνα εέιαηα ηαζ εζδζηυηενα εοαζζεδημπμζμφκηαζ βζα ημ εέια ηδξ 

ηαημπμίδζδξ. 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Απεοεφκεηαζ ζημ εονφ ημζκυ ηάεε δθζηίαξ ηαεχξ ιε παναζηαηζηυ ηνυπμ 

απμδίδεηαζ δ μζημβεκεζαηή πίεζδ πμο αζηείηαζ ζημ κεανυ άημιμ.  Ζ  γςκηάκζα ηςκ 

παναηηήνςκ ηαζ μ πζηνυξ νεαθζζιυξ αζπιαθςηίγμοκ ημκ ακαβκχζηδ. Σμ αζαθίμ ιζθάεζ 

ζηα παζδζά -υπζ υιςξ παζδζηά- βζα ημ εοαίζεδημ εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ, ηδκ αδζηία, 

ηδκ απχθεζα, ηδκ θηχπεζα. Ζ ζζημνία ημο ιζηνμφ Εεγέ ααζίγεηαζ ζηα αζχιαηα ημο 

Βναγζθζάκμο ζοββναθέα. Ο ζοββναθέαξ ιδπακεφεηαζ ηδ ζπέζδ ήνςα ιε ηδ 

πμνημηαθζά αμδεά ημ παζδί κα λεβθζζηνά απυ ηζξ άζπδιεξ ηαηαζηάζεζξ, λεθφβεζ απυ 

ηδκ ζηθδνή πναβιαηζηυηδηα. Με ηδ δφκαιδ ηδξ θακηαζίαξ ηάκεζ ηαλίδζα. Οζ ιζηνμί 

ακαβκχζηεξ ιπμνμφκ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ πςξ δεκ γμοκ ακέιεθδ γςή υθα ηα παζδζά 

ηαζ ηάπμζα επίζδξ ιπμνμφκ κα ηαοηζζημφκ ιε ηζξ δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ πμο αζχκεζ μ 

ήνςαξ.  Οζ  εκήθζημζ ακαβκχζηεξ  αθέπμοκ ημκ Εεγέ ςξ πανάδεζβια εάννμοξ, 

εθεφεενμο πκεφιαημξ ηαζ απμηεθεζιαηζηήξ επίδναζδξ ηδξ θακηαζίαξ. Σμ ένβμ 

απμηεθεί ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ηδξ αναγζθζάκζηδξ θμβμηεπκίαξ βζα παζδζά ηαζ 

ηθαζζηυ ένβμ ηδξ παβηυζιζαξ θμβμηεπκίαξ,  πμο αμδεά ζηδκ δζενεφκδζδ δζαπνμκζηχκ 

εειάηςκ. Πανυηζ ημ ηείιεκμ είκαζ βναιιέκμ πνζκ πενίπμο ιζζυ αζχκα, μζ ηαηαζηάζεζξ 

ζηζξ μπμίεξ ακαθένεηαζ είκαζ δοζηοπχξ αηυια ζφβπνμκεξ. Γζαπκέεηαζ απυ εέιαηα πμο 

είβμκηαζ ζηα ένβα ημο Νημζημβζέθζηζ ηαεχξ μζ άκενςπμζ είκαζ ακμζπημί ζε εεηζηέξ 

ηαζ ανκδηζηέξ επζννμέξ ημο πενζαάθθμκημξ. 

 

Μπνπθόβζθη, Σζ. (2012). Σνζη Ζακπόλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Ακάθοζδ 

Σμ Σνζη Εακπόλ βνάθηδηε ημ 1982 ηαζ είκαζ ένβμ ημο Σζανθξ Μπμοηυαζηζ, 

ζημ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ δζάθμνα ζηάδζα ηδξ γςήξ ημο Υέκνζ Σζζκάζηζ, ηδξ 
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θμβμηεπκζηήξ πενζυκαξ ημο ζοββναθέα. Ο ηίηθμξ παναπέιπεζ ζημ δεηαηζακυ θαβδηυ 

ηςκ παζδζηχκ ημο πνυκςκ.  ημ ένβμ πενζβνάθμκηαζ βεβμκυηα πμο ζδιάδερακ ημκ 

παναηηήνα ημο ζοββναθέα ηαζ μζ ιεηααάζεζξ απυ ηδκ παζδζηή, ζηδκ εθδαζηή δθζηία. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα αοημαζμβναθζηυ ιοεζζηυνδια πμο δζαδναιαηίγεηαζ ζηδκ Αιενζηή 

ηδ δεηαεηία ημο 1930, ιεηά ημ μζημκμιζηυ ηναπ.  Ο Μπμοηυθαζηζ ηαηαθένκεζ κα 

απμδχζεζ ηδ γςή ημο, ειπμηζζιέκδ ιε ζημζπεία πμο ακήημοκ ζηδ ζθαίνα ηδξ 

ιοεμπθαζίαξ, πςνίξ ςζηυζμ κα βίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ απυ ημκ ακαβκχζηδ. Μέζα 

ζημ αζαθίμ βίκεηαζ έκα βεκζηυ ζπυθζμ πενί μζημβεκεζαηήξ εοηοπίαξ ζηδκ πενίμδμ 

ημο Κναπ.  Πενζβνάθεηαζ δ δφζημθδ ηαηάζηαζδ πμο αίςκακ πμθθέξ μζημβέκεζεξ, 

ηαεχξ έιεζκακ ηονζμθεηηζηά ζημ δνυιμ ηαζ «δελ παίξλαλε ζηνξγή θαη αγάπε από 

ηα ζπίηηα ηνπο».
183 

Σμ Σνζη Εακπόλ λεηζκά ιε ηδκ αθζένςζδ: «ε όινπο ηνπο παηεξάδεο»  βζα 

κα θεζημονβήζεζ πζεακυκ ςξ ηαεμθζηυ πανάδεζβια απμθοβήξ ηδξ ηαημπμίδζδξ ηςκ 

παηένςκ πνμξ ηδκ μζημβέκεζα ημοξ. Ο παηέναξ απαβμνεφεζ ζημ Υέκνζ κα παίγεζ ιε ηα 

παζδζά ηδξ βεζημκζάξ, κα δζααάγεζ αζαθία αθθά ηαζ κα μκεζνεφεηαζ ηδ ζοββναθζηή 

ηανζένα. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ζοιπενζθμνζηή αζοκέπεζα ηαζ αζηάεεζα ημο 

μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο δδιζμονβεί απμννζπηζηέξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεςκ βζμφ – 

βμκέςκ. Ο παηέναξ απμννίπηεζ ημκ βζυ ημο υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ: «Ο 

παηέξαο κνπ δελ ζπκπαζνύζε ηνπο αλζξώπνπο, νύηε θαη εκέλα ζπκπαζνύζε»
184

 ηαζ 

ακηίζημζπα μ βζυξ απμννίπηεζ ημοξ βμκείξ ημο: «Δίρα αξρίζεη λα ηνλ αληηπαζώ ηνλ 

παηέξα κνπ»
185

 ηαζ ζε άθθμ ζδιείμ «αληηπαζνύζα θαη ην παηέξα θαη ηε κάλα κνπ ηελ 
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ίδηα»
186

 ηαζ αθθμφ «δελ ήζεια λα γίλσ ζαλ ην παηέξα κνπ»
187

. Ο Πνεηαηέ (2008)
188

 

οπμζηδνίγεζ, πςξ ηάεε παζδί ακηζδνά ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ζημ ροπζηυ ηναφια πμο 

ημο δδιζμονβείηαζ, υηακ βίκεηαζ απμδέηηδξ αθφζζηδξ ζοιπενζθμνάξ.  ηδκ πενίπηςζδ 

ημο Υέκνζ δ απαλίςζδ ηςκ βμκζχκ ημο είκαζ απμηέθεζια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ 

ηαημιεηαπείνζζδξ πμο οθίζηαηαζ.  

Ζ βζαβζά ημο Υέκνζ ειθακίγεηαζ εθάπζζηεξ θμνέξ ζε υθμ ημ αζαθίμ πςνίξ κα 

απμηοπχκεζ ηδκ ελζδακζηεοιέκδ ιμνθή ηδξ δθζηζςιέκδξ, πμο θαηνεφεζ ημ εββυκζ 

ηδξ. Ζ πανμοζία ηδξ ζοκδέεηαζ ιε ακαθμνέξ ζημκ ιέεοζμ ζφγοβμ ηδξ. ηδκ 

παζδζηή δθζηία δζαιμνθχκμκηαζ ζημζπεία ημο παναηηήνα ημο αηυιμο απυ ηζξ επζννμέξ 

ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ. Ο παηέναξ ημο Υέκνζ δεκ δείπκεζ ηακέκα ίπκμξ 

ζημνβήξ ζημ παζδί ημο ηαζ ηδ βοκαίηα ημο, δζυηζ ηαζ μ ίδζμξ ςξ παζδί έπεζ οπμζηεί ηδκ 

παναιέθδζδ ηαζ εβηαηάθεζρδ απυ ημκ ελανηδιέκμ απυ ημ αθημυθ παηένα ημο. Ο 

παηέναξ ηαημπμζεί αάκαοζα ημ Υέκνζ απυ ιζηνή δθζηία ηυζμ θεηηζηά υζμ ηαζ 

ζςιαηζηά. οβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζεί ημ πχνμ ημο ιπάκζμο ςξ πχνμ ααζακζζηδνίμο 

ημο παζδζμφ. Ο παηέναξ δζαηάγεζ ιε επζαθδηζηυ ηυκμ ημκ βζυ ημο κα ηαηεαάζεζ ημ 

πακηεθυκζ ημο βζα κα λεηζκήζεζ δ ηναβζηή ειπεζνία λοθμδανιμφ ιε ηδ θμονίδα: 

«Καηέβαζε ηα βξαθηά ζνπ… ηελ αξρή θαηαιάβαηλα ηελ ύπαξμε ηνίρσλ, ηεο 

ηνπαιέηαο, ηεο κπαληέξαο. ην ηέινο δελ θαηαιάβαηλα δελ έβιεπα ηίπνηα… Όζηεξα από 

ιίγν όια έγηλαλ κηα δίλε, έλα αλαθάησκα θαη δελ ππήξρε πηα παξά κνλάρα ε ζαλάζηκε  

πηζαλόηεηα λα κείλσ εθεί γηα πάληα»
 189

.Σμ παζδί ηαημπμζείηαζ ηυζμ πμθφ πμο δεκ 

ιπμνεί κα ακηζθδθεεί ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηαζ αδοκαηεί κα ζδηχζεζ ημ 
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εζχνμοπμ ημο. Ο Υέκνζ, ελεοηεθζζιέκμξ, ιε ηα νμφπα βφνς απυ ηα πυδζα ακανςηζέηαζ 

βζαηί δ ιδηένα ημο δεκ ακηζδνά ζηδκ ηαημπμίδζδ ημο.  Δηείκδ εεςνεί πςξ  «Ο 

παηέξαο έρεη πάληα δίθην». ηακ μ ιζηνυξ ιεθάκζαγε απυ ημ λφθμ έθεβε «Καιά ζα 

θάλνπλ λα ζε αθνύλ άληξα κνπ». Φαίκεηαζ πςξ δ ιδηένα εκζανηχκεζ υθα ηα 

πνυζςπα πμο βκςνίγμοκ πενζζηαηζηά ηαημπμίδζδξ αθθά ιε ηδ ζζςπή ημοξ  

κμιζιμπμζμφκ ηζξ ααναανυηδηεξ. Ζ εέζδ ηδξ ιδηέναξ ζημ ένβμ ακηακαηθά 

ακηζθήρεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δ βοκαίηα θεζημονβεί ςξ άαμοθμ υκ ηαζ ζοκηάζζεηαζ 

αηνίηςξ ιε ημκ ζφγοβμ ηδξ. Πανά ηδκ ειθάκζζδ θειζκζζηζηχκ ηζκδιάηςκ, ηέημζεξ 

ζδεμθμβίεξ οπμζηδνίγμκηαζ απυ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ηαζ ζήιενα. Ο Υέκνζ είκαζ 

έκα παζδί πθδβςιέκμ, πμο ακαβηάγεηαζ κα ακαπηφλεζ ημοξ δζημφξ ημο ιδπακζζιμφξ 

ηαεχξ μ παηέναξ ημο ημκ ηαημπμζμφζε, βεβμκυξ πμο ζοκέααθε ζηδκ ιεηέπεζηα γςή. 

Αθδβείηαζ θνζηαθέα πενζζηαηζηά ζςιαηζηήξ ηαζ ροπζηήξ ηαημπμίδζδξ απυ έκακ 

ηηδκχδδ παηένα ιε ςιυ ηνυπμ. Ο ζοββναθέαξ παναηζκεί ημκ ακαβκχζηδ κα 

παναημθμοεήζεζ ηα άδοηα ημο ζδζςηζημφ αίμο, ημ ιεβάθμ δνάια πμο ζοιααίκεζ 

ηεηθεζζιέκςκ ηςκ μζημβεκεζαηχκ εονχκ. οκάια οπμβναιιίγεηαζ δ «απμοζία» ηδξ 

ιδηέναξ, δ μπμία έπεζ οζμεεηήζεζ ιία ζηάζδ παεδηζηήξ αδνάκεζαξ απέκακηζ ζηα αίαζα 

παναθδνήιαηα ημο παηένα. Μδηένα ηαζ παζδί απμηεθμφκ ηα εφιαηα εκυξ 

ακελέθεβηημο άκηνα.  

Οζ Steele & Steele (2014 υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Κμονημφηαξ 2017)
190

 

οπμζηδνίγμοκ πςξ ηα ηαημπμζδιέκα παζδζά ηείκμοκ κα εζςηενζηεφμοκ ηα επζεεηζηά 

πνυηοπα ηαζ ηαηαθήβμοκ κα οπμθένμοκ απυ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ ηαζ 

αδοκαιία αθμιμίςζδξ ηακυκςκ.  Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ημκ ήνςα ημο αζαθίμο, 
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ηαεχξ επζθέβεζ κα θφζεζ ηζξ δζαθςκίεξ ζηδκ γςή ημο ιε αία ηαζ ηζξ ελανηήζεζξ. Οζ 

ζοιπενζθμνέξ πμο οζμεεηεί μ παηέναξ δείπκμοκ πςξ ηαζ μ ίδζμξ είπε γήζεζ ζ‟ έκα 

πνμαθδιαηζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. ημ ένβμ Γπλαίθεο (1978) μ Μπμοηυθζηζ 

ηαηαβνάθεζ ηδκ απαθίκςηδ γςή ημο Σζζκάκζηζ. Ο ήνςαξ ζε ηάπμζμ ζδιείμ θαίκεηαζ  

κα ακαθένεζ πςξ δ έθθεζρδ μζημβεκεζαηήξ ζημνβήξ ημκ ςεεί ζηδκ ηαημιεηαπείνζζδ 

ημο βοκαζηείμο θφθμο ηαζ ζηδκ απμοζία ζοκαζζεδιαηζημφ δεζιμφ. Ο Freud ηαζ άθθμζ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ ροπακαθοηζηήξ εεςνίαξ οζμεεημφκ ηδκ άπμρδ πςξ ηα αζχιαηα ηδξ 

παζδζηήξ δθζηίαξ είκαζ αοηά πμο δζαιμνθχκμοκ ηδ αοημακηίθδρδ ημο αηυιμο 

ιεηέπεζηα (Υμονδάηδ, 2000)
191

. Ο παηέναξ ημο Υέκνζ είκαζ έκαξ δζαηαναβιέκμξ 

απυιαπμξ ημο Αιενζηάκζημο ηναημφ.  Ξεζπάεζ υθδ ημο ηδ κεοναζεέκεζα ηαζ ημ 

άβπμξ πάκς ζημ ιζηνυ ημο βζμ, ιαζηζβχκμκηάξ ημκ εαδμιαδζαίςξ ιε ημ δενιάηζκμ 

θμονί. Απαβμνεφεζ ημ παζπκίδζ ζημ βζμ ημο βζα κα ημονέρεζ ημ βναζίδζ ιε απυθοηδ 

μιμζμιμνθία. ηακ μ βζυξ ημο δεκ ζοιιμνθχκεηαζ ζηζξ οπμδείλεζξ μ παηέναξ ημο 

ζακ ιδπάκδια ακεαμηαηέααγε εηείκδ ηδ θμονίδα ηαζ ημ παζδί αζζεακυηακ θεξ ηαζ 

ανζζηυηακ ζε ηάθμ.  

Δπίζδξ, ημ αοηανπζηυ πνυζςπμ ημο παηένα θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ μθεζθχκ απυ ακενχπμοξ ιε πεκζπνά εζζμδήιαηα ηαεχξ αζηεί αία 

ηαζ ζε αοημφξ.  Μεηαλφ αοηχκ, μ ιζηνυξ Υέκνζ βίκεηαζ ιάνηοναξ ζηδκ απζζηία ημο 

παηένα ημο αθμφ αβαίκεζ ιε ακαηαηειέκα ιαθθζά, αάγεζ ημ πμοηάιζζμ ηαζ 

απμπαζνεηά ιζα βοκαίηα. Ζ απζζηία ημο βίκεηαζ θακενή υηακ δ άβκςζηδ βοκαίηα 

ένπεηαζ ζπίηζ βζα κα θφβεζ ιε ημκ παηένα ημο Υέκνζ ηαζ ηζαηχκεηαζ ιε ηδκ κυιζιδ 

ζφγοβμ ηαζ ιδηένα ημο Υέκνζ. Σμ επεζζυδζμ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηθείδςια ημο 
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αβμνζμφ ζημ δςιάηζμ ηαζ λοθμδανιυ ηδξ ιδηέναξ: «Ο παηέξαο κνπ άξρηζε λα 

ρηππάεη ηε κεηέξα κνπ. Απηή νύξιηαδε θαη απηόο ηελ ρηππνύζε θη άιιν»
192

.  

Αηυια ηαζ υηακ ημ παζδί παεαίκεζ αηφπδια, δέπεηαζ επίπθδλδ απυ ημκ 

παηένα ημο υηακ: «Βξε θσιόπαηδν! Γελ ζνπ έρσ πεη ρίιηεο θνξέο λα θνηηάο θαη από 

ηηο δπν κεξηέο ηνπ δξόκνπ...»
193

. Ο ήνςαξ δεκ εέθεζ κα θφβεζ απυ ημ κμζμημιείμ 

βζαηί εα ακαβηαζηεί κα επζζηνέρεζ ζημ πενζαάθθμκ εκδμμζημβεκεζαηήξ 

ηαημπμίδζδξ.  Οζ βμκείξ ημο δεκ ζηδνίγμοκ ημκ βζυ ημοξ ζε ζδιακηζηέξ ηαζ δφζημθεξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο αζχκεζ (απμθμίηδζδ, κμζδθεία ελαζηίαξ δμεζδκχκ). Πενκάεζ χνεξ 

ζηζξ ζαηνζηέξ ηανέηθεξ, οπμιέκεζ ηζξ ηαοηέξ αεθυκεξ ηαζ ηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ, 

ηοηθμθμνεί ιε βάγεξ ιε ηδκ απμοζία ηςκ βμκζχκ ημο.  

ηδκ εθδαεία ακηζιεηςπίγεζ ιζα  μλεία αηιή, δ μπμία ημκ ακαβηάγεζ κα 

απμιμκςεεί απυ ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ, δ παναιυνθςζή ημο θαίκεηαζ κα ημκ 

πνμζηαηεφεζ ηαζ κα θεζημονβεί ςξ αζθαθζζηζηή δζηθείδα. Ο Υέκνζ Σζζκάηζ έπεζ 

ζοβηνζεεί ιε ημ ηέναξ ημο Φνακηεκζηάζκ ηδξ Μένζ έθεσ ηαζ ημκ Γηνέβημν άιζα 

ημο Κάθηα, ελαζηίαξ ηδξ απυημζιδξ ειθάκζζδξ ηςκ δνχςκ.  ηα πνχηα εκήθζηα ημο 

πνυκζα έθοβε απυ ημ παηνζηυ ημο ζπίηζ ηαζ λεηίκδζε κα ενβάγεηαζ.  Παναημθμοεμφιε 

ημ εκδζαθένμκ ημο βζα ηα ημνίηζζα ηαζ ηδκ αθφπκζζδ ηδξ ζελμοαθζηυηδηάξ ημο. Οζ 

ήνςεξ  ειθακίγμκηαζ ιε έκημκδ αθαζνεηζηυηδηα χζηε κα ζοβηναηδεμφκ ιυκμ 

μοζζχδδ ζημζπεία. Ζ επζννμή απυ ημκ ιζκζιαθζζιυ είκαζ έηδδθδ. 

 θδ αοηή δ ηαηάζηαζδ δδιζμονβεί ζημ παζδί ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα: 

«Αηζζαλόκνπλ πνιύ άζιηνο θαη ειεεηλόο γηα λα ληώζσ δπζηπρηζκέλνο. Ήηαλ ζαλ 

όια απηά λα είραλ γίλεη κηα πειώξηα πεινύδα θη εγώ λα παζρίδσ λα βαδίζσ κέζα 
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εθεί»
194

.  Έπεζ απμδεζπεεί πςξ ηα παζδζά πμο έπμοκ οπμζηεί εκδμμζημβεκεζαηή αία 

είκαζ ροπζηά πμθφ πζμ εοάθςηα κα εηδδθχζμοκ ελςηενζηεοιέκεξ ηαζ 

εζςηενζηεοιέκεξ δζαηαναπέξ ζηδκ εθδαεία ή ζηδκ εκήθζηδ γςή (Pears & Fisher, 

2005 ζημ Κμονημφηαξ, 2017) 
195

 ηαζ ηα ίδζα εηδδθχκμοκ αίαζεξ ζοιπενζθμνέξ. Σμ 

παζδί κζχεεζ αδδία βζα ημκ παηένα ημο ηαζ εέθεζ κα θφβεζ ιαηνζά ημο, εηδδθχκεζ 

εζςζηνέθεζα ημο παζδζμφ αθθά ηαζ ακηζημζκςκζηή ζοιπενζθμνά. Σμ αθημυθ 

ζφκημια βίκεηαζ ζοκήεεζα ζημ Υέκνζ ηαεχξ ιε αοηυ «ακαηαθφπηεζ ηάηζ πμο εα 

ημκ αμδεάεζ ζηδκ οπυθμζπδ γςή ημο». Βνίζηεζ ιζα δζέλμδμ ζηα πνμαθήιαηα ημο 

ηαζ ζηαδζαηά λεηζκά δ ελάνηδζδ ημο απυ ημ πμηυ. Ο Υέκνζ ειθακίγεζ 

ηαηαεθζπηζηή ζοιπενζθμνά ςζηυζμ ακαθένεζ πςξ δεκ είπε δζάεεζδ κα 

αοημηημκήζεζ αθθά κα ζημηχζεζ ιενζημφξ απυ υζμοξ ημκ πνμηαθμφζακ. Οζ 

πνάλεζξ αίαξ πνμηαθμφκ αναποπνυεεζιεξ ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ ηαεχξ 

ημ παζδί ιπμνεί κα αζηεί αία βζα ηδκ επίθοζδ δζαθμνχκ ή κα θηάζεζ ζε 

αοημηναοιαηζζιυ ηαζ ελανηήζεζξ. 

ημ ημνοθαίμ επεζζυδζμ ηαημπμίδζδξ μ Υέκνζ έπεζ ιεβαθχζεζ ηαζ ανκείηαζ 

κα ηαηεαάζεζ ημ πακηεθυκζ ημο βζα κα λοθμημπδεεί απυ ημκ άννςζημ παηένα ημο. 

Δηκεονζζιέκμξ, μ παηέναξ ηαηεαάγεζ ηα νμφπα ημο βζμφ ημο ηαζ ιε ιακία πηοπά 

υθμ ηαζ πζμ δοκαηά. Ο Υέκνζ πζα δεκ θμαάηαζ ηαζ ιυθζξ λεζπάζεζ ηδ θφζζα ημο, 

ημο θέεζ: «Γώζε κνπ κεξηθέο αθόκα, αλ ζε θάλεη λα ληώζεηο θαιύηεξα».
196

 Ο Υέκνζ 

έπεζ ςνζιάζεζ, ηαηαθαααίκεζ υηζ υθδ αοηή δ ζοκεήηδ είκαζ αννςζηδιέκδ ηαζ ιε 

δφκαιδ ροπήξ εηθνάγεηαζ δίκμκηαξ ηέθμξ ζημ ιανηφνζμ ημο θμονζμφ. Ο 
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ζοββναθέαξ παναηζκεί ηαζ ημκ ακαβκχζηδ πμο οθίζηακηαζ ηέημζα πενζζηαηζηά κα 

ιζθήζεζ ηαζ κα ακαηνέρεζ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ. Καηαθήβεζ ακαθένμκηαξ ηα ελήξ: 

 «Ήηαλ έλαο μέλνο ν παηέξαο κνπ. Κη ε κάλα κνπ κηα αλύπαξθηε. Ήκνπλ 

θαηαξακέλνο. πνηε θνίηαδα ηνλ παηέξα κνπ δελ έβιεπα παξά αλαμηνπξεπή 

βαξεκάξα... Αηώλεο νιόθιεξνη ρσξηάηηθνπ αίκαηνο θαη ρσξηάηηθεο λνπζεζίαο»
197

.  

Ο  Μπμοηυθαζηζ ηαηαηνίκεζ ηδκ ζςθνμκζζηζηή ηαζ ζηθδνή πεζεανπία πμο αζημφκ 

μζ άκενςπμζ δζαπνμκζηά. Ζ δζαηεζιεκζηή ακαθμνά ζημοξ Αδενθμφξ Καναιαγυθ 

ένπεηαζ κα θςηίζεζ επζπθέμκ ηδκ δζαηαναβιέκδ παηνζηή ζπέζδ ηαεχξ:  «θαη πνηνο 

δελ ζέιεη λα ζθνηώζεη ηνλ παηέξα ηνπ;»
198

. 

ηδκ εκήθζηδ γςή, υηακ μ παηέναξ ανίζηεζ ηα δζδβήιαηα ημο βζμφ ημο, ημκ 

δζχπκεζ απυ ημ ζπίηζ ιε άζπδιμ ηνυπμ: πεηάεζ υθα ηα νμφπα ημο, ηδ βναθμιδπακή ηαζ 

ηα δζδβήιαηα ημο  ζημ ηήπμ ηαζ ημ δνυιμ. Υςνίξ ενβαζία ηαζ ιε θζβμζηά πνήιαηα 

εβηαείζηαηαζ ζε ιζα παναηιζαηή βεζημκζά ηαζ λεηζκά άζηαηδ γςή. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ πένακ ηςκ πενζζηαηζηχκ αίαξ ζηδκ μζημβέκεζα ημο 

Υέκνζ πανμοζζάγμκηαζ ηαζ άθθα επεζζυδζα μζημβεκεζαηήξ ηαηαπίεζδξ ζε υθμ ημ 

αζαθίμ.  Δζδζηυηενα, ζοιιαεδηήξ ημο Υέκνζ πμο δέπεηαζ bullying απυ ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ημοξ λοθμημπείηαζ απυ ηδ ιδηένα ημο επεζδή ηα νμφπα ημο είκαζ 

ζηζζιέκα ηαζ θεηζαζιέκα ηάεε ιένα. Ο πνςηαβςκζζηήξ ημο αζαθίμο βίκεηαζ 

ιάνηοναξ ζηδκ ηαημπμίδζδ ημο παζδζμφ απυ ηδ ιδηένα ημο: «Ση αλόεην παηδί 

(είπε) ηελ άθνπζα λα ην δέξλεη. Ο Νηέηβηλη άξρηζε  λα θιαίε, θη απηή ηνλ έδεηξε πην 

άγξηα»
199

. Απμοζζάγεζ δ ζημζπεζχδδξ ηνοθενυηδηα ηαζ ηζιςνεί ημ παζδί βζα ηδ 

ηαεδιενζκή ζοιπενζθμνά. 
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Γίκεηαζ ηαζ ιζα ακαθμνά βζα ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ ιζαξ ζοιιαεήηνζαξ 

απυ ημκ παηένα ηδξ: «Σελ Λίιε Φίζκαλ… ηελ μεπαξζέλεςε ν παηέξαο ηεο»
200

. 

Πνυηεζηαζ βζα άζπδια πενζζηαηζηά πμο απμηοπχκμκηαζ ιε εηπθδηηζηή δζαφβεζα 

πανυθμ πμο ακαθένμκηαζ ζε ζημηεζκά βεβμκυηα. 

Ακαηεθαθαίςζδ  

Σμ αζαθίμ είκαζ ηθαζζηυ ηαεχξ πναβιαηεφεηαζ εειαημθμβία πμο ηαθακίγεζ ημκ 

ζφβπνμκμ ηυζιμ ηαζ ηαηαηνίκεζ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία πμο δοζηοπχξ θαιαάκεζ 

ιεβάθεξ ελάνζεζξ ηδ ζφβπνμκδ επμπή. Ο ζοββναθέαξ επδνεάζηδηε απυ ημοξ Άκημκ 

Σζέπςθ, Υέιζκβμοεσ ηαζ Φζμκηυν Νημζημβζέθζηζ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ 

ελεθίλεζξ ηδξ επμπήξ. Σμ ένβμ ιπμνεί κα δζαααζηεί ςξ ιοεζζηυνδια εκδθζηίςζδξ, 

ηαεχξ πανμοζζάγμκηαζ ηα δφζημθα παζδζηά πνυκζα ημο ζοββναθέα.  Βνίζηεηαζ ζε 

δζαηεζιεκζηή ζπέζδ ιε ηδκ επμπή πμο βνάθεηαζ, αθμφ πανμοζζάγεζ ιε ςιυ νεαθζζιυ 

ηα δφζημθα πνυκζα ηδξ Μεβάθδξ Όθεζδξ ζηδκ Αιενζηή. Δπίζδξ, ανίζηεηαζ ζε 

δζαηεζιεκζηή ζπέζδ ιε ηα πενζζηαηζηά ηαημπμίδζδξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηδκ 

ζφβπνμκδ επμπή. Σμ ένβμ απμηηά ιζα μζημοιεκζηή ηαζ δζαπνμκζηή πμζυηδηα. Έκα απυ 

ηα εέιαηα ημο επακένπμκηαζ ζημ Σνζη Εακπόλ είκαζ μ νυθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ζηδ 

ζςζηή δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ αθθά ηαζ ηα ηναφιαηα πμο ιπμνεί κα 

δδιζμονβήζεζ δ άζηδζδ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζημ ιζηνυ παζδί. Σμ ένβμ απμηεθεί 

ηδκ εκζάνηςζδ δζαπνμκζηχκ αλζχκ βζα ηζξ ζπέζεζξ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ,  εέια 

πμο απαζπυθδζε ηαζ απαζπμθεί ηδ θμβμηεπκία, ηδκ ροπμθμβία ηαζ ηδκ θζθμζμθία. 
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Μνύδηι, Ρ. (1998). Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθόηξνθνπ Σαίξιεο. Αζήλα: 

Παηάθεο. 

Ακάθοζδ 

Σμ ένβμ Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθόηξνθνπ Σαίξιεο είκαζ έκα πμθοζήιακημ ηαζ 

πμθοδζάζηαημ πνμθδηζηυ αζαθίμ βζα ηζξ δζηηαημνίεξ ημο 20
μο

 αζχκα ηαζ ηονίςξ ημκ 

καγζζιυ. Με ηδ πανμοζίαζδ ηςκ ροπμθμβζηχκ ιεηαπηχζεςκ ηςκ έθδαςκ ιαεδηχκ 

ηαζ ηδκ ηαηαθοβή ημοξ ζε ζαδζζηζηέξ πνάλεζξ ακηζηαημπηνίγμκηαζ μζ αοηανπζηέξ 

ημζκςκζηέξ δμιέξ ηαζ δ ιεηέπεζηα εβηαείδνοζδ δζηηαημνζχκ. Σαοηυπνμκα, 

πνμαάθθεηαζ δ παζδζηή ηαημπμίδζδ πμο θαιαάκεζ πχνα ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

απυ ηδκ πθεονά ηςκ δαζηάθςκ αθθά ηαζ ηςκ μζημηνυθςκ. ηδκ ανπή ημο 

ιοεζζημνήιαημξ οπάνπεζ απυθεεβια απυ ηνλ Θεζαπξό ησλ θησρώλ ηνπ  Maeterlinck  

(1896), χζηε κα πανμοζζαζηεί ημ εκδζαθένμκ ημο ζοββναθέα βζα ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ 

βκχζδξ. Σμ ένβμ είκαζ πενζζζυηενμ ζοιαμθζηυ πανά ιζα απυπεζνα πανμοζίαζδξ ηδξ 

ιεηάααζδξ ηςκ δνχςκ απυ ηδκ εθδαζηή δθζηία ζηδκ εκδθζηίςζδ. Σμ ένβμ Οη 

αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθόηξνθνπ Σαίξιεο δζαηδνμφκ επζθακεζαηή ζπέζδ ιε ηα 

ιοεζζημνήιαηα εθδαείαξ, εκχ οπμζηάπημοκ υζα απυ ηα ζημζπεία 

ημο Bildungsroman (ιοεζζημνήιαημξ ιαεδηείαξ) πνδζζιμπμζμφκ. ημ ηαηαθδηηζηυ 

ηεθάθαζμ δεκ δίκεηαζ ηάπμζα θφζδ αθθά ιζα οπεηθοβή.  

Ζ ζζημνία λεδζπθχκεηαζ ζ‟ έκα απμιμκςιέκμ μζημηνμθείμ πμο απμπκέεζ 

ιζθζηανζζηζηή αηιυζθαζνα, ιε απανπαζςιέκμοξ ηακυκεξ πμο δδιζμονβμφκ 

πνμαθήιαηα ζηδκ εθδαζηή ροπμζφκεεζδ. Σμ αζαθίμ ηαηαηνίκεζ υθα ηα ζςθνμκζζηζηά 

ζδνφιαηα ζηα μπμία μζ ιαεδηέξ  ακαβηάγμκηαζ κα γμοκ ηαζ κα ζπμοδάγμοκ ζακ 

ηναημφιεκμζ, δεπυιεκμζ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηςκ άθθςκ μζηυηνμθςκ αθθά ηαζ ηςκ 

ίδζςκ ηα δαζηάθςκ ημοξ. Οζ ενβαγυιεκμζ ζημ ίδνοια, εκχ βκςνίγμοκ ηδκ 
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ηαημπμίδζδ, δεκ ηδκ απμηνέπμοκ βζα κα ιδκ αιαονςεεί δ  ηαθή ημο θήιδ ημο.  Δίκαζ 

έκα πανάδεζβια ηνυπμο θεζημονβίαξ ζηναηζςηζηχκ ζπμθχκ ζε υθμ ημκ πθακήηδ. Σμ 

μζημηνμθείμ πμο ακαθένεηαζ, είκαζ ιζα ακαθμβία ημο  ζηναηζςηζημφ πναηηζημφ 

θοηείμο ηδξ Άζγεκζηαη ζημ μπμίμ θμίηδζε μ ζοββναθέαξ. πςξ ακαθένεζ μ Μμφγζθ 

«Μόιηο βξέζεθα εθεί κέζα, κνπ ήξζε επηζπκία λα ην ζθάζσ». Σμ 1894 μ ζοββναθέαξ, 

βνάθηδηε ζηδ ηναηζςηζηή Μμνθςηζηή πμθή ημο Μένζξ Βάζζηζνπεκ, έκα 

ζηναηζςηζηυ ίδνοια, πμο μζ μζηυηνμθμζ γμφζακ ςξ ηαηάδζημζ. Ο ίδζμξ μ Μμφγζθ, 

πεκήκηα πνυκζα ανβυηενα ακανςηζέηαζ βζαηί μζ βμκείξ ημο δεκ δζαιανηονήεδηακ βζα 

ηζξ απανπαζςιέκεξ ιεευδμοξ πμο επζηναημφζακ ζ‟ αοηή ηδ ζπμθή. ε αοηυ ημ ζδιείμ 

δζαθαίκεηαζ δ παναιέθδζδ ηςκ βμκέςκ ημο ζοββναθέα, μζ μπμίμζ εκχ θαίκεηαζ πςξ 

εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο παζδζμφ ημοξ, μοζζαζηζηά εβηαηαθείπμοκ ημ 

παζδί ημοξ ζε έκα ίδνοια πμο επζηναημφκ ηναβζηέξ ζοκεήηεξ.  

Ο ζοββναθέαξ πνδζζιμπμζεί θεπημιένεζεξ απυ ηα εθδαζηά ημο πνυκζα, ηζξ δφμ 

ζηναηζςηζηέξ ζπμθέξ. θα ηα πνυζςπα ημο αζαθίμο είκαζ οπανηηά (Corino,1968) 
201

. 

Ο Σαίνθεξ θμζπυκ πενζέπεζ πμθθά αοημαζμβναθζηά ζημζπεία ημο ζοββναθέα. Οζ 

μζηυηνμθμζ ημο ζδνφιαημξ ημο ένβμο είκαζ ιέθδ πθμφζζςκ μζημβεκεζχκ πμο επζεοιμφκ 

ηδκ εηπαίδεοζδ ημοξ, χζηε κα βίκμοκ ζηναηζςηζημί ηαζ πμθζηζημί αλζςιαημφπμζ. Ο 

Σαίνθεξ ηαζ άθθμζ ηνεζξ μζηυηνμθμζ είκαζ μζ ηφνζμζ παναηηήνεξ ημο ένβμο,  Ο 

Σαίνθεξ, μ Μπαγίκζ, μ Ράζηζκβη ηαζ μ Μπαίκιπενβη είκαζ ηα ηέζζενα πνυζςπα πμο 

ακηζηαημπηνίγμοκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ πηοπέξ ιίαξ ημζκςκίαξ. Διθακίγμκηαζ ηαζ άθθα 

πνυζςπα ιε ζοβηεηνζιέκμ νυθμ υπςξ μζ βμκείξ ημο Σαίνθεξ, μζ δάζηαθμζ ηαζ δ πυνκδ 

ζημ ημκηζκυ πςνζυ. Γίκεηαζ ακαθμνά ζημκ  Πνίβηζπα, έκα αζοκήεζζημ ιαεδηή πμο 
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παίνεζ ζδζαίηενδξ ιεηαπείνζζδξ θυβς εέζδξ ημο. Ο Πνίβηζπαξ Υ. ειθακίγεηαζ βζα θίβμ 

ζηδκ ανπή ημο ιοεζζημνήιαημξ, αθήκμκηαξ ιζα εδθοπνεπή αφνα ημζιμπμθζηζζιμφ 

πμο βμδηεφεζ ημκ πνςηαβςκζζηή. Ο Πνίβηζπαξ ημο ένβμο εεςνείηαζ υηζ είκαζ μ 

Ανπζδμφηαξ ηδξ Σμζηάκδξ πμο θμίηδζε ζημ ίδζμ μζημηνμθείμ ιε ημκ Μμφγζθ, αθθά 

επζδέπηδηε δζαθμνεηζηή πενζπμίδζδ. 

Ο Σαίνθεξ είκαζ έκαξ πανάλεκμξ έθδαμξ πμο γδηάεζ ιυκμξ ημο απυ ημοξ βμκείξ 

ημο κα θμζηήζεζ ζε μζημηνμθείμ. Ο ζοιαμθζζιυξ ηδξ ζηδκήξ ημο ζηαειμφ, πμο 

πενζβνάθεηαζ ζηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ, ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί ιε ημ ροπζζιυ ημο Tαίνθεξ. 

πςξ δ αηιυζθαζνα ζημ ζηαειυ είκαζ ένδιδ, έηζζ ηαζ μ ήνςαξ κζχεεζ ιυκμξ ζημ 

μζημηνμθείμ. ημ μζημηνμθείμ οπάνπεζ αοζηδνή ζενανπία ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ.  ζμζ 

είκαζ ζςιαηζηά ηαζ μζημκμιζηά πζμ αδφκαιμζ ή πζμ εοαίζεδημζ ακαβηάγμκηαζ κα γμοκ 

οπυ ηδκ ηονζανπία ηςκ ζζπονυηενςκ. Ζ πενζζοθθμβή ηαζ δ ιεθαβπμθία είκαζ 

παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ήνςα.  Ο Σαίνθεξ, ηάπμζα ζηζβιή, 

ζηνέθεηαζ ζηα ιαεδιαηζηά χζηε κα ανεζ ηαίνζεξ απακηήζεζξ βζα ηδκ γςή. Οζ 

θακηαζηζημί ανζειμί βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ, ημο ηαζ μ ηαεδβδηήξ, ημο 

ζοζηήκεζ κα  ιεθεηήζεζ ημκ Κακη. ηδκ ανπή ημο ιοεζζημνήιαημξ, μ Σαίνθεξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ νεαθζζηζηή ζηέρδ, πμο υιςξ παίνκεζ υθμ ηαζ πζμ ιοζηζηζζηζηέξ 

ιμνθέξ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ ιδκχκ. Ο ήνςαξ ακαηαθφπηεζ ζοκεπχξ πηοπέξ ημο εαοημφ 

ημο ηαζ ημο ηυζιμο, πμο ημο βεκκμφκ ηαζκμφνζεξ απμνίεξ  αθθά ηαηά ηφνζμ θυβμ ημκ 

ηνμιάγμοκ.  

Ο Ράζηζκβη, έκαξ απυ ημοξ μζηυηνμθμοξ πμο ηάκεζ πανέα ιε ημκ Σαίνθεξ, είκαζ 

θζθυδμλμξ κεανυξ ηαζ εέθεζ κα αημθμοεήζεζ ζηναηζςηζηή ηανζένα. οκδζαθέβεηαζ 

εφημθα ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ.  Πνυηεζηαζ βζα πναβιαηζηυ 

ζοιιαεδηή ημο ζοββναθέα πμο δζαηνίκμκηακ βζα ηδκ δφκαιδ ημο. Ακηζπνμζςπεφεζ 

ηδκ δζαζηνμθή ηαζ ανπμιακία.  πςξ ακαθένεηαζ ζημ ένβμ μ ζοβηεηνζιέκμξ ήνςαξ 
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ιζθάεζ ζοπκά βζα ημκ άζηαημ ηαζ ζδζυννοειμ παηένα ημο, πμο ηάπμζα ιένα ημοξ 

εβηαηέθεζρε, πςνίξ κα λένμοκ ημ βζαηί. Ζ εβηαηάθεζρδ ημο παηένα, ιπμνεί κα είκαζ δ 

αζηία πμο ηαζ μ ήνςαξ έπεζ ιζα ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά. Ο Parke  (1987)
202

 

οπμζηδνίγεζ πςξ υηακ ημ  αβυνζ εβηαηαθείπεηαζ απυ ημκ παηένα ημο,  δεκ  έπεζ  ημ  

ζδακζηυ  ακηνζηυ  πνυηοπμ  βζα  κα  ηαοηζζηεί  ιε  αοηυ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο ήνςα 

ιαξ  υηακ  ιεβαθχκεζ  είκαζ  ακχνζιμ  ηαζ  ακηζιεηςπίγεζ  δοζημθίεξ  ζηζξ ζπέζεζξ  

ημο  ιε  ημοξ  ζοκμιδθίημοξ  ημο. 

 Ο Μπάζκειπενβη, έκαξ άθθμξ μζηυηνμθμξ, δζαηνίκεηαζ βζα ηδ ζηθδνυηδηα ηδξ 

θφζδξ ημο. Σμ υκμια αοηυ είκαζ εθαθνά παναθθαβιέκμ ημο πναβιαηζημφ αανυκμο 

θμκ Μπυζκειπενβη πμο βκχνζγε μ ζοββναθέαξ.  ημ ένβμ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ εεςνία 

ηςκ ακχηενςκ ηαζ ηςκ ηαηχηενςκ οπάνλεςκ. Σα ηνία αοηά πνυζςπα ζπδιαηίγμοκ 

ιζα μιάδα πμο εηθμαίγεζ έκα ήζοπμ μζηυηνμθμ, ημκ Μπαγίκζ, πμο βίκεηαζ εφια ζηα 

εδνζχδδ έκζηζηηα ημοξ. Οζ εηδδθχζεζξ ημοξ εοιίγμοκ μιαδζηή οζηενία πζηθενζηχκ. Ο 

ζοββναθέαξ πζεακυηαηα ειπκεφζηδηε ημ πνυζςπμ ημο Μπαγίκζ  απυ ημκ Αθέλακδνμ 

Μπάζηζ, έκακ έλοπκμ ηαζ υιμνθμ ιαεδηή ημο Μμφγζθ ηαζ απυ ημκ Οφβημ Υυζκηεξ, 

έκακ ιέηνζμ ιαεδηή πμο απμαθήεδηε απυ ηδ ζπμθή επεζδή έηθερε. Ζ ηθμπή ημο 

Μπαγίκζ εα ζηαεεί δ αθμνιή χζηε μ κεανυξ κα δεπεεί ηάεε ιμνθή ηαημπμίδζδξ απυ 

ημοξ άθθμοξ ηνεζξ μζηυηνμθμοξ.  Ο Μπαγίκζ είκαζ ημ εφια πμο ηαπεζκχκεηαζ ηαζ 

ααζακίγεηαζ ιε ιεευδμοξ πμο εοιίγμοκ δζηηαημνζηά ηαεεζηχηα. πςξ ακαθένεηαζ 

ζημ ηείιεκμ απυ ημ Μπαγίκζ: 

Ο Μπάηλεκπεξγθ  είλαη θαζηζηόο, ελώ εγώ μαπιώλσ θαηαγήο, 

έρνληαο ηα πόδηα ηνπ πάλσ ζην ζώκα κνπ. Πξέπεη λα ληώζσ βαξύο θαη λα 
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λπζηάδσ, επεηδή πξνεγήζεθε απηό κε ην γπαιί. Μεηά κε δηαηάδεη λα 

γαβγίζσ θαη κνπ πεξηγξάθεη θαη ηνλ ηξόπν: κε ρακειή θσλή, ζαλ λα 

θιαςνπξίδσ- όπσο γάβγηδε έλα ζθπιί ζηνλ ύπλν ηνπ
203

. 

Οζ άθθμζ μζηυηνμθμζ αζημφκ ζημκ Μπαγίκζ υθα ηα αίαζα έκζηζηηά ημοξ, μδδβχκηαξ 

ημκ ζηδκ απμηηήκςζδ. Γίκεηαζ ημ ελζθαζηήνζμ εφια βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ζαδζζηζηχκ 

επζεοιζχκ ημοξ. Ο Μπάζκειπενβη πνδζζιμπμζεί αεθυκα βζα κα ηνοπάεζ ημ ζχια ημο 

Μπαγίκζ ηαζ κα παναημθμοεεί ηδκ ακηίδναζδ ημο. 

Ο Σαίνθεξ, ζημ πνχημ επεζζυδζμ ελεοηεθζζιμφ είκαζ  ζζςπδθυξ εεαηήξ ηαζ 

παναηδνεί ηαοηυπνμκα ηζξ απμηνυπαζεξ πνάλεζξ ηαζ ηα ιυνζα ηδξ ζηυκδξ πμο 

αζςνμφκηαζ ζημ διίθςξ. Οζ μζηυηνμθμζ ηδξ εθίη ανίζημκηαζ ζε πενζμνζζιέκμ 

εθεβπυιεκμ πχνμ ηαζ  αζχκμοκ ηναβζηέξ ηαηαζηάζεζξ. πςξ παναηηδνζζηζηά 

ακαθένεηαζ: 

 Από ηνπο ζνξύβνπο ν Σαίξιεο θαηάιαβε πσο νη άιινη μεγύκλσζαλ 

ηνλ Μπαδίλη, ηξαβώληαο έλα έλα ηα ξνύρα ηνπ, θαη πσο ύζηεξα ηνλ 

καζηίγσζαλ, κε θάηη πνιύ ιεπηό θαη επιύγηζην… Σνλ άθνπζε λα θιαίεη, λα 

θσλάδεη από πόλν, εθιηπαξώληαο ηνπο λα ηνλ ιππεζνύλ
204

. 

Οζ ηναβζηέξ πνάλεζξ ηςκ μζηυηνμθςκ πνμηαθμφκ απέπεεζα ζημκ ακαβκχζηδ. Θα 

ιπμνμφζε κα ζοκδεεεί ιε ακάθμβα πενζζηαηζηά πμο ζδιεζχκμκηαζ παβημζιίςξ 

αηυια ηαζ ζήιενα. Πνυζθαηα ήνεε ζηδ δδιμζζυηδηα δ οπυεεζδ μνθακμηνμθείμ πμο 

θάιαακακ πχνα πενζζηαηζηά πενζπηφλεςκ ακάιεζα ζε ακήθζημοξ ζηζξ ημοαθέηεξ ηαζ 

επεζζυδζα λοθμδανιμφ, πςνίξ ηδκ παναιζηνή πανέιααζδ απυ ημοξ ενβαγυιεκμοξ 
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(Γναημκηίδδξ& ηαιμπμφθμο, 2021)
205

. φιθςκα ιε ηδκ ίδζα οπυεεζδ οπήνπε ιζα 

οπάθθδθμξ πμο λοθμημπμφζε παζδζά ζε έκα απμιμκςιέκμ δςιάηζμ είπε βίκεζ μ 

θυαμξ ηαζ μ ηνυιμξ ημο μνθακμηνμθείμο. Κζ αοηυ υπςξ ηαηαββέθθεηαζ δεκ ήηακ 

ιοζηζηυ, ακηζεέηςξ ηδ πνδζζιμπμζμφζακ ςξ απεζθή αηυιδ ηαζ μζ οπεφεοκμζ ημο 

ζδνφιαημξ.  Σμ ένβμ ημο Μμφγζθ θαίκεηαζ κα ανίζηεζ ακηζζημζπία ιε αοηυ ημ 

πενζζηαηζηυ αθθά ηαζ ιε ηδκ παθαζυηενδ αθθά πάκηα επίηαζνδ οπυεεζδ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ ημο Βαββέθδ Γζαημοιάηδ
206

, πμο μδήβδζε ημ κεανυ ζε άδζημ παιυ 

φζηενα απυ ηδκ επακαθαιαακυιεκδ ηαημιεηαπείνζζδ πμο δέπμκηακ απυ ιζα μιάδα 

ζοιθμζηδηχκ ημο.  

Ο Σαίνθεξ ανπζηά εα ζζςπήζεζ ηαζ έπεζηα εα πνμζπαεήζεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ 

υθδ αοηή ηδ ηαηάζηαζδ ςξ πείναια βζα κα ελάβεζ ζοιπενάζιαηα. φιθςκα ιε ημκ 
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Νηίηιαν Γηυθηζκζβη (1981),
207

 δ επζηίκδοκδ δζακμδηζηή απάεεζα ημο Σαίνθεξ 

απέκακηζ ζηδκ πναηηζηή ηςκ ειπεζνζχκ ηαζ ηςκ ροπμηεπκζηχκ ηαεοπυηαλδξ 

ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακηζπμθζηζηή ζηάζδ ιζαξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ απυ ηδκ μπμία 

πνμένπεηαζ.  Ζ αηένιμκδ εκδμζηυπδζδ, αηυια ηαζ ζηα υκεζνά ημο, εα ημο εέηεζ 

ζοκεπχξ ηαζκμφνβζα ενςηήιαηα.  Κάπμζα ζηζβιή,  οπμηφπηεζ ηαζ μ ίδζμξ ζηδ βμδηεία 

ηδξ αίαξ. πςξ ακαθένεηαζ δζέηαλε ημκ Μπαγίκζ: 

Ξάπισζε κπξνύκπηα (…) Σώξα βξίζθεζαη θαηαγήο, γπκλόο, κπξνο 

ζηα πόδηα κνπ. ‟ ερεη πηάζεη κάιηζηα θαη ηξεκνύια (…) Αλ κνπ θάλεηο 

θέθη, κπνξώ λα μεξάζσ πάλσ ζην ζώκα ζνπ. Πίεζε ην πξόζσπν ζνπ κε 

δύλακε. Γελ ζνπ θαίλεηαη πεξίεξγε ε ζθόλε ζην πάησκα; (…) Αλ ζέισ 

κπνξώ λα ζε ηξππήζσ κε βειόλεο. Μπνξώ λα ζνπ δεηήζσ λα κνπ θάλεηο 

ζθέξηζα.
208

 

Συηε εα ακηζθδθεεί υηζ μ αζζεδζζαζιυξ ηαζ δ δδμκή ζοπκά ένπμκηαζ ζοκηνμθζά ιε 

απμηνυπαζεξ πνάλεζξ, ηαζ απυ ζζςπδθυξ παναηδνδηήξ εα ακαηαθφρεζ, ιε ημ λφπκδια 

ηδξ ζελμοαθζηυηδηάξ ημο, ηάηζ πμο δεκ είπε ακαγδηήζεζ ηδκ δδμκή ημο ηαημφ. Αλίγεζ 

κα ζδιεζςεεί πςξ ημ υκμια Σαίνθεξ ζημ πνςηυηοπμ ηείιεκμ είκαζ Törleß – 

Tor/Türlos ηαζ έπεζ ζοιαμθζηυ παναηηήνα αθμφ ζδιαίκεζ δίπςξ εφνα, δίπςξ πφθδ, 

δίπςξ δζέλμδμ. Ο ιμογζθζηυξ θυβμξ είκαζ ζδζαίηενμξ (Freij,1972)
209

.  Φαίκεηαζ πςξ ημ 
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υκμια ημο πνςηαβςκζζηή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηαπίεζδ πμο οθίζηακηαζ μζ μζηυηνμθμζ 

πμο ανίζημκηαζ εβηθςαζζιέκμζ πςνίξ ηαιία δζέλμδμ. ηδκ ανπή μ Σαίνθεξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ πφθδ ημο ζηναηζςηζημφ μζημηνμθείμο πμο ηθείκεζ «αιεηάηθδηα 

πίζς ημο», ηαζ ανβυηενα θαίκεηαζ δ δζάποηδ ακαζθάθεζα ζημ μζημηνμθείμ αθμφ θάζε 

βήκα κπνξνύζε λα πέζεη ζε παγίδα, θάζε λύρηα ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ηειεπηαία ρσξίο 

πόιεκν
210

. 

Σμ μζημηνμθείμ έπεζ ζοιαμθζηυ νυθμ, ηαεχξ ιμζάγεζ ιε έκα θζθήζοπμ ιένμξ 

πμο ιέζα ημο εηηοθίζζμκηαζ απίζηεοηα πενζζηαηζηά. Οζ μζηυηνμθμζ ειθακίγμκηαζ κα 

δζρμφκ βζα ζαδζζηζηέξ εκένβεζεξ: 

Με αζηξαπηαίεο θηλήζεηο ηξάβεμε ηε δεξκάηηλε δώλε από ηε κέζε 

ηνπ, άξπαμε ηνλ Μπαδίλη από ηα καιιηά θαη άξρηζε λα ηνλ καζηηγώλεη κε 

ιύζζα
211

. 

 Οζ ακαβκχζηεξ ιέζα ζηζξ  ζημηεζκέξ ηάιανεξ ιε ηζξ ζηνζθμβονζζηέξ ζηάθεξ, ηα 

οπκςηήνζα, ηα δζαιενίζιαηα ηςκ ηαεδβδηχκ, ηζξ λεπαζιέκεξ ηάιανεξ ηάης απυ ηζξ 

ζμθίηεξ ακαγδημφκ εθζαθηζηά ιοζηζηά. Έκα απυ ηα οπκμδςιάηζα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

πχνμξ επζηέθεζδξ ααζακζζηζηχκ πνάλεςκ ημο Μπαγίκζ.  Σα πανάεονα παίνκμοκ 

ζοιαμθζηυ παναηηήνα ηαεχξ πνδζζιεφμοκ ςξ ιάηζα πνμξ ημ άβκςζημ. Ο μονακυξ 

θαίκεηαζ βζα ημκ Σαίνθεξ  έκα ηενάζηζμ πανάεονμ πμο ημκ βειίγεζ ιε δέμξ, εαοιαζιυ 

ηαζ θυαμ. Μέζα ζε αοηυ ημ ηαεςζπνέπεζ ίδνοια, πμο έπεζ ζημπυ κα εηπαζδεφζεζ ηα 

παζδζά ηςκ ηαθφηενςκ μζημβεκεζχκ, ζοιααίκμοκ ηνμιενά πνάβιαηα. Ζ ζπμθή ιε ηδκ 

ιμκυημκδ πνυζμρδ ακηζπνμζςπεφεζ ημ θμβζηυ ηαζ πανάθμβμ ηυζιμ πμο εα ακαθφζεζ 

ζημ ένβμ Άλζξσπνο ρσξίο ηδηόηεηεο. 
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Ο ζοββναθέαξ ιε ημ ένβμ πνμζπαεεί κα πνμζεββίζεζ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ ηαζ 

ηζξ ηαηαζηάζεζξ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα μδδβδεεί ηαεέκαξ. Οζ ακαβκχζηεξ 

πνμαθδιαηίγμκηαζ βζα ηδκ εκμπή, ηδκ κηνμπή, ηδκ ζελμοαθζηυηδηα ηαζ βεκζηυηενα ηζξ 

ακηζθάζεζξ πμο ιπμνεί κα επέθεεζ μ εαοηυξ ημο ηαεεκυξ. Ο ήνςαξ πνμζπαεεί κα 

ηάκεζ ηδκ οπένααζδ ημο κμο, ημο ζχιαημξ ηαζ ηςκ αζζεδιάηςκ. Ο Μμφγζθ 

ηαηαθένκεζ ζε πενίπμο 200 ζεθίδεξ κα πανμοζζάζεζ θζθμζμθζημφξ ζημπαζιμφξ πμο 

δζαηυπημκηαζ απυ ηζξ επζδνμιέξ ηςκ αβμνζχκ.  

Σαοηυπνμκα, πανμοζζάγεηαζ έιιεζα δ παναιέθδζδ ηςκ βμκέςκ ημο ήνςα. 

Δκχ εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ πνυμδμ ημο Σαίνθεξ, υηακ αθέπμοκ ιζα πενίενβδ 

ζοιπενζθμνά ζημ παζδί, δεκ ηάκμοκ ηίπμηε μοζζαζηζηυ βζα κα ιάεμοκ ηζ ζοιααίκεζ. Ο 

ήνςαξ ακαθένεζ:  

(…) ε αγάπε ησλ γνληώλ εθδειώλνληαλ ζπλήζσο κε κία βίαηε, 

δσώδε ηξπθεξόηεηα (…)
212

 

Καζ αθθμφ παναηίεεηαζ ημ ελήξ: 

Έιπηδε πσο ζα „ξρνληαλ νη γνλείο ηνπ, αιιά ηνλ παηέξα ηνπ δελ ηνλ άθελαλ 

νη επείγνπζεο ππνζέζεηο ζην ππνπξγείν, ελώ ε κεηέξα ηνπ ήηαλ θάπσο 

αδηάζεηε θαη δελ ηνικνύζε λα εθηεζεί κνλάρε ζε ηόζε ηαιαηπσξία
213

. 

Δκχ μ Σαίνθεξ πνεζάγεηαζ ηδκ βμκζηή οπμζηήνζλδ δεκ ηδκ θαιαάκεζ ιε 

απμηέθεζια κα ζοκεπίγεζ ηδκ εοιαημπμίδζδ ζημκ Μπαγίκζ. Ο Σαίνθεξ υηακ 

απμιαηνφκεηαζ απυ  ημ μζημηνμθείμ. Σμ “ζημηεζκυ” ηδξ ημιιάηζ ημο ένβμο δεκ 

ηνφαεηαζ ηυζμ ζηδκ αζαζυηδηα αοηχκ ηςκ παζδζχκ αθθά ζημκ ηνυπμ 
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πμο ηαηάθενακ ζηδ ζοκέπεζα κα “ηαηημπμζήζμοκ” ιέζα ηαζ έλς ημοξ αοηή ηδκ 

οπυεεζδ ηαζ ηδκ ζηάζδ ηςκ δαζηάθςκ ηαζ ηςκ βμκέςκ ημοξ.  

 

Ακαηεθαθαίςζδ  

Φαίκεηαζ θμζπυκ, πςξ μζ ήνςεξ ημο ένβμο είκαζ ακηζθαηζημί ηαζ πμθφπθμημζ. 

Σμ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο ιοεζζημνήιαημξ δζαδναιαηίγεηαζ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ διέναξ 

χζηε ηα πάκηα κα θεζημονβμφκ ιε ηνυπμ νεαθζζηζηυ ηαζ μκεζνζηυ. Ο ήνςαξ ημο 

Μμφγζθ ανίζηεηαζ έβηθεζζημξ ζε ίδνοια αοζηδνχκ ανπχκ. Αοηυ ημ βεβμκυξ δδθχκεζ 

ηδ βεκζηυηενδ ηαηάζηαζδ ηδξ Αοζηνμ-Οοββανίαξ, αθθά ηαζ ηδξ Δονχπδξ, απυ ημ 

1849 ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα πμο μζ ηονίανπεξ ηάλεζξ απμιυκςκακ ημοξ 

βυκμοξ ημοξ ζε πεζεανπζηά ζδνφιαηα, χζηε κα ημοξ απμιαηνφκμοκ απυ ηδκ 

ημζκςκζηή, πκεοιαηζηή ηαζ ηαθθζηεπκζηή γςή ηδξ επμπήξ ημοξ. Απυ ημ πςνμ- πνμκζηυ 

ζηίβια ημο ένβμο ακαδεζηκφμκηαζ μζ αζηζχδεζξ ζοκάθεζεξ ηςκ ακαζηαηχζεχκ ημο 

Σαίνθεξ ιε ηδκ ημζκςκία ηδξ επμπήξ ημο ηαζ ιε ημοξ εεζιμφξ ηδξ, υπςξ έπεζ ημκίζεζ μ 

ηνζηζηυξ Baur (1973)
214

 αθθά ηαζ ιε ηζξ έκημκα ακηζθαηζηέξ ηαζ αιθίεοιεξ 

πνμζθήρεζξ ηςκ πμθζηζηχκ δεζηχκ ηαζ αζζεδηζηχκ αοημηαημπηνζζιχκ ηδξ. Πνυηεζηαζ 

ιεηαλφ άθθςκ ηαζ βζα έκα  ροπμθμβζηυ ηαζ θζθμζμθζηυ ιοεζζηυνδια. Ο Σαίνθεξ 

ηαθακηεφεηαζ ιεηαλφ ημο μίηημο ηαζ ημο εοιμφ, ηςκ ενςηζηχκ ημο μνιχκ ηαζ ηδξ 

πνμζπάεεζαξ κα πνμζδζμνίζεζ ηδκ φπανλδ ηδξ ροπήξ.  Μέζα ζε αοζηδνυ ηαεεζηχξ 

ηαηαπίεζδξ μζ ήνςεξ ημο ένβμο πνμζπαεμφκ κα ιεηααμφκ απυ ηδκ εθδαεία ζηδκ 

εκδθζηίςζδ ιε ημκ πζμ άβνζμ ηαζ ακμνευδμλμ ηνυπμ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζηθδνυ 

ακάβκςζια πμο πανμοζζάγεζ ημκ εηθμαζζιυ ςξ ιέζμ ηονζανπίαξ ηαζ επζαμθήξ. Ζ 
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ηαημπμίδζδ ηςκ μζηυηνμθςκ πανμοζζάγεζ ακαθμβία ιε ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ πμο 

δέπμκηαζ μζ πμθίηεξ ηάεε ημζκςκίαξ ελαζηίαξ οπμηζεέιεκδξ οπμααειζζιέκδξ εέζδξ 

ημοξ. Ακηζζημζπεί ζηδκ ζφβπνμκδ ηαημιεηαπείνζζδ παζδζχκ απυ δζάθμνμοξ θμνείξ ηαζ 

ηαηαββέθθεζ ημ νυθμ ηςκ βμκέςκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε αοηή ηδκ 

ηαημιεηαπείνζζδ. ημ ένβμ λεδζπθχκεηαζ δ ροπμθμβζηή ηζ ακαθοηζηή ζηέρδ εκυξ 

εθήαμο πμο ακηζιεηςπίγεζ έκα ζμαανυ πενζζηαηζηυ ςξ παναηδνδηήξ, ςξ εκενβχκ 

πνυζςπμ. Δπίζδξ, ακαθένεηαζ ζηδκ ζελμοαθζηυηδηα ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο βίκεηαζ 

ακηζθδπηή απυ ημοξ έθδαμοξ.  Σμ αζαθίμ είκαζ ποηκυ ζε βναθή ηαζ πενζεπυιεκμ. 

Πνέπεζ κα δζααάγεηαζ απυ εκήθζηεξ ηαζ εθήαμοξ ηαζ πνέπεζ κα βίκεηαζ ακηζηείιεκμ 

μζημβεκεζαηήξ ζογήηδζδξ. Ζ θμβμηεπκζηή απμηφπςζδ ηδξ αιθζεοιζηήξ ζπέζδξ 

ακάιεζα ζημκ ημζκςκζηυ ηαζ ημκ ροπζηυ ηυζιμ, ημ έπεζ ήδδ ηαηαζηήζεζ επίηαζνμ ηαζ 

ζημκ 21μ αζχκα. 

 

Bronte, Ch. ( 2007). ΣΖΕΪΝ ΕΪΡ. Αζήλα: ΥΑΡΛΔΝΗΚ ΔΛΛΑ 

ΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. . 

Ακάθοζδ 

Σμ ένβμ Σδέηλ Έηξ, είκαζ αοημαζμβναθζηυ, ηαζ πνμαάθθεζ ηδ γςή ιζαξ μνθακήξ 

ημπέθαξ, ηδ πμνεία πνμξ ηδκ ςνίιακζήξ ηδξ, ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ πνχζιδξ αζηηςνζακήξ 

Αββθίαξ ηαεχξ ηαζ ημκ αβχκαξ ηδξ κα γήζεζ ιζα δζαθμνεηζηή γςή απ' αοηήκ πμο ηδξ 

επζθοθάζζεζ δ ημζκςκία ηδξ. ημ ένβμ είβεηαζ ημ γήηδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ 

ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Ζ Σγέζκ, απυ ηδκ παζδζηή ηδξ δθζηία, ακηζιεηςπίγεζ 

δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ. Ο εάκαημξ ηςκ βμκζχκ ηδξ, βίκεηαζ δ αθμνιή βζα κα δεπηεί 

ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ απυ ημοξ ζοββεκείξ ηδξ. Ο εείμξ ηδξ ακαθαιαάκεζ ηδκ ακαηνμθή 

ηδξ ηαζ θίβμ πνζκ ημκ εάκαημ ημο, γδηά απυ ηδκ βοκαίηα ημο κα ζοκεπίζεζ ηδ θνμκηίδα 



[138] 

 

 

 

ηδξ ακζρζάξ ημο. Ζ ηονία Ρζκη, δ βοκαίηα ημο, δεζιεφεηαζ ελαζηίαξ ημο αάνμοξ πμο 

έπεζ δ ηεθεοηαία επζεοιία εκυξ ιεθθμεάκαημο. Χζηυζμ, είκαζ απνυεοιδ κα θνμκηίζεζ 

ημ ημνίηζζ ηαεχξ ημ ακηζπαεεί ηαζ ιαγί ιε ηα παζδζά ηδξ, ηαημιεηαπεζνίγεηαζ ηδκ 

κεανή Σγέζκ.  

Ζ Σγέζκ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ 

πμο οθίζηαηαζ. Σμ ένβμ ανίζηεηαζ ζε δζαηεζιεκζηή ζπέζδ ιε ημ παναιφεζ 

ηδξ ηαπημπμφηαξ (δθάηδ & Κμκηαλή , 2021 )
215

. Καζ ηα δομ ηείιεκα πανμοζζάγμοκ 

ιζα μνθακή ημπέθα πμο οθίζηαηαζ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηςκ  ζοββεκχκ πμο 

ακέθααακ ηδκ ακαηνμθή ημοξ. Τπάνπμοκ ςζηυζμ ζδιεία δζαθμνμπμίδζδξ.  ημ 

παναιφεζ ηδξ ηαπημπμφηαξ, δ δνςίδα λεπενκά ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηαηαθένκεζ κα 

γήζεζ  εοηοπζζιέκδ ιε ημκ πνίβηζπα. ημ ένβμ Σδέηλ Έηξ δ δνςίδα ακηζιεηςπίγεζ 

ακηζλμυηδηεξ  ηαζ γεζ εοηοπζζιέκδ ιαγί ιε ημκ ηφνζμ Ρυηζεζηεν αθμφ πενάζεζ ηαζ μ 

ίδζμξ ημ δζηυ ημο Κζηένςκα, ελαζηίαξ ηδξ ακεκηζιυηδηαξ βζα ηδκ απυηνορδ ηδξ 

ροπαζεεκήξ ζογφβμο ημο. Ζ ανθυη Μπνμκηέ ηάκεζ αθθαβέξ βζα κα εηθνάζεζ ηζξ  

ζδέεξ ηδξ ςξ βοκαίηαξ ζοββναθέα ηδξ επμπήξ ηδξ.  

Σμ ιοεζζηυνδια λεηζκά ιε ηδκ δνςίδα κα πθδνμθμνεί ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ 

ηαημιεηαπείνζζδ πμο δέπεηαζ ζημ ζπίηζ απυ υθμοξ ημοξ ζοββεκήξ ηδξ ηαζ ηονίςξ ημκ 

λάδενθμ ηδξ, Σγμκ, πμο ηδξ εοιίγεζ ηδκ ακηζηακμκζηή ηδξ εέζδ ιέζα ζημ ζπίηζ 

(Gilbert ηαζ Gubar 2000: 340). Απαζηεί ιάθζζηα απυ ημ ημνίηζζ κα απεοεοκεεί ζε 

αοηυκ ιε ηδ θνάζδ «Πεο: ηη ζέιεηο αθέληε Ρηλη». Ο λάδενθμξ εηδδθχκεζ ιζα 

ικδζζηαηία ζηδ Σγέζκ ηαζ ηδκ εκμπθεί υηακ δζααάγεζ: 
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 «Γελ έρεηο θακία δνπιεηά λα παίξλεηο ηα βηβιία καο. Ζ κακά ιέεη πσο είζαη 

εμαξηώκελε. Καλνληθά ζα έπξεπε λα δεηηαλεύεηο θη όρη λα κέλεηο εδώ κε ηα παηδηά ελόο 

θύξηνπ, ζαλ εκάο θαη λα δεηο εηο βάξνο ηεο κακάο καο… Πήγαηλε θαη ζηάζνπ δίπια ζηελ 

πόξηα».
216

  

 Μεηά απυ αοηά ηα θυβζα, πηοπά ηδκ Σγέζκ ιε ημ αζαθίμ ηαζ εηείκδ πέθηεζ 

ηάης, εκχ ημκ παναηηδνίγεζ «παιηόπαηδν».  Ξέζπα έκαξ ιεβάθμξ ηαοβάξ πμο έκμπδ 

ηνίκεηαζ δ Σγέζκ.  Ζ ηζιςνία ηδξ κεανήξ  είκαζ  ζηθδνή ηαζ δζαηοπχκεηαζ απυ ηδκ εεία 

Ρζκη: «Πεγαίλεηέ ηελ ζην θόθθηλν δσκάηην θαη θιεηδώζηε ηελ εθεί κέζα»
217

. Κάκεζξ δεκ 

οπεναζπίγεηαζ ηδκ Σγέζκ ηαζ αηυια ηαζ μζ οπδνέηνζεξ είκαζ ζηθδνέξ απέκακηζ ηδξ:  

«Πηάζηε ηεο ηα κπξάηζα … Κάλεη ζαλ αγξηόγαηα. Ση απαίζηα ζπκπεξηθνξά λα 

ρηππήζεηο ηνλ γην ηεο επεξγέηηδάο ζνπ! Σν λεαξό αθέληε ζνπ! Δίζαη ρεηξόηεξε από 

ππεξέηξηα γηαηί δελ θάλεηο ηίπνηα γηα λα θεξδίζεηο ην ςσκί ζνπ… Ζ ζέζε ζνπ είλαη 

ηέηνηα πνπ επηβάιιεηαη λα είζαη ηαπεηλή… Γελ ζα ήζεια κε ηίπνηα λα έρσ ην 

ραξαθηήξα ηεο»
218

.  

Ο εβηθεζζιυξ ζημ ηυηηζκμ δςιάηζμ  είκαζ ιζα ηναοιαηζηή ειπεζνία βζα ηδ 

Σγέζκ. φιθςκα ιε ημοξ Gilbert ηαζ Gubar (2000: 340)
219

 ακαπανζζηά ηέθεζα ηδκ 

εζηυκα ηδξ βζα ηδκ ημζκςκία ιέζα ζηδκ μπμία είκαζ παβζδεοιέκδ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ηζιςνία ζ‟ έκα επζαθδηζηυ πχνμ, πμο εηεί ιέζα είπε πεεάκεζ μ εείμξ ηδξ. Ζ 

ηαηαεθζπηζηή αηιυζθαζνα πμο απέπκεε δ ηάιανα ζοκδοάγμκηακ ιε ηζξ εζηαζίεξ πμο 

ηοηθμθμνμφζακ πςξ εηεί ιπμνεί κα ιπεζ ημ ηαηυ ηαζ κα ανπάλεζ ημοξ αιεηακυδημοξ.  
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Ζ ηνμιμηναηία ηαζ ροπμθμβζηή αία είκαζ ζοκήεεζξ ηαηηζηέξ βζα ζοιιυνθςζδ ηδξ 

Σγέζκ. Ζ εεία ηδξ αδζαθμνεί ηαζ θένεηαζ ιε απαλίςζδ ηαζ οπμηίιδζδ ζημ παζδί. Ζ 

ακάικδζδ ηδξ ηζιςνίαξ ημο ηυηηζκμο δςιαηίμο ακαδφεηαζ ηάεε θμνά πμο δ δνςίδα 

οπμθένεζ ηαζ ζοιαμθίγεζ υθα υζα δ Σγέζκ πνέπεζ κα οπεναεί βζα κα ανεζ ηδκ 

εθεοεενία, ηδκ εοηοπία. Δπίζδξ, πνμμζημκμιεί ημκ εβηθεζζιυ ηδξ Μπένεα, ηδξ 

πνχηδξ ζογφβμο ημο Ρυηζεζηεν, ζημκ δζηυ ημο πφνβμ. φιθςκα ιε ηζξ δθάηδ & 

Κμκηαλή (2021) πνδζζιμπμζεί  ζημζπεία πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ θεβυιεκμ βμηεζηυ 

ιοεζζηυνδια (“gothic”).  

ηα θυβζα ηδξ Σγέζκ απμηοπχκεηαζ δ πζηνία ηςκ αζςιάηςκ ηδξ ζημ αθζθυλεκμ 

πενζαάθθμκ.  Ζ αδζηία πμο οθίζηαηαζ, μ θυαμξ ηαζ δ ακαζθάθεζα  ααζακίγμοκ ημ 

ημνίηζζ:  

«ην ηαξαγκέλν κνπ κπαιό ζηξηθνγύξηδαλ όια ηα βαζαληζηήξηα ηνπ λεαξνύ 

Σδόλ Ρηλη, ε αιαδνληθή αδηαθνξία πνπ έδεηρλαλ νη αδεξθέο, όιν ην κίζνο ηεο κεηέξαο 

ηνπ θαη ε δεηιία ησλ ππεξεηώλ. Γηαηί κνλίκσο ππέθεξα, γηαηί ήκνπλ θαηαδηθαζκέλε γηα 

πάληα;»
220

. 

Με ηδ παζδζηή ιαηζά,  ημ ημνίηζζ ενιδκεφεζ ηδ θάιρδ ζημ ηυηηζκμ δςιάηζμ 

βζα θάκηαζια. Δηείκμ παεαίκεζ ηνίζδ ηαζ εηδζχηεηαζ απυ ηδκ άζπθαπκδ εεία ημο: 

«Αδηαθνξόληαο γηα ηα αλαθηιεηά κνπ ε θπξία Ρηλη κε έζπξσμε πάιη ζην 

δσκάηην θαη κε θιείδσζε εθεί κέζα
»221

.  

Ζ απάκενςπδ ζοιπενζθμνά πνμηαθεί θζπμεοιία ζημ παζδί.  

Ζ Σγέζκ, ιεηά ημκ εβηθεζζιυ ηδξ ζημ ηυηηζκμ δςιάηζμ, οπέζηδ κεονζηυ 

ηθμκζζιυ,  πμο υπςξ ακαθένεζ  ηζξ επζπηχζεζξ ημο κζχεεζ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή. Σμ 
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ημνίηζζ εηιοζηδνεφεηαζ ηα αάζακα ημο ζημκ βζαηνυ ηαζ εηείκμξ ζοιαμοθεφεζ ηδ εεία  

κα αθθάλεζ πενζαάθθμκ ζημ παζδί. Ζ ακαημφθζζδ ηδξ ηονίαξ Ρζκη είκαζ ιεβάθδ ηαζ 

υπςξ πθδνμθμνείηαζ δ Σγέζκ ιέζα απυ ηα θυβζα ηςκ οπδνεηνζχκ, «ράξεθε πνπ ζα 

μεθνξησζεί έλα ηόζν θνπξαζηηθό παηδί».
222

 Γζα αηυια ιζα θμνά, ηα θυβζα ηαζ μζ 

πνάλεζξ ηδξ εείαξ πθδβχκμοκ ηδκ Σγέζκ ηαεχξ θίβμ πνζκ ηδκ ακαπχνδζδ ηδξ βζα ημ 

θζθακενςπζηυ ίδνοια δζαιέκεζ ζ‟ έκα ιζηνμζημπζηυ δςιάηζμ ηδξ έπαοθδξ πμο 

ακαβηάγεηαζ κα γεζ ιμκαπζηά. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί  πςξ ημ ημνίηζζ ιδ ακηέπμκηαξ πζα 

ηδκ ροπμθμβζηή ηαηαπίεζδ, εηδδθχκεζ υθα ηα ζοκαζζεήιαηα ηδξ ζηδκ ηονία Ρίκη: 

«Γελ είκαη ςεύηξα. Αλ ήκνπλ , ζα έιεγα όηη ζαο αγαπώ, όκσο δελ ζαο αγαπώ 

θαη ζαο ην δειώλσ. αο κηζώ πεξηζζόηεξν από νπνηνλδήπνηε άιινλ άλζξσπν ζηνλ 

θόζκν, κε εμαίξεζε ηνλ γηό ζαο… Οη άλζξσπνη λνκίδνπλ πσο είζηε θαιή, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα είζηε θαθόο άλζξσπνο. Δζείο είζηε ε ςεύηξα.»
223

. 

 Ο θυβμξ ημο ημνζηζζμφ ηαηαηεναοκχκεζ ημκ εκήθζηα ακαβκχζηδ ηαεχξ ημ παζδί 

επζζηναηεφεζ υθδ ηδκ ςνζιυηδηα ημο ηαζ απμδίδεζ νεαθζζηζηά ηδκ πναβιαηζηυηδηα. 

Σμ ημνίηζζ πνμζαάθθμκηακ ηαζ ιεζχκμκηακ απυ ηδκ ηονία Ρζκη, δ μπμία ηυκζγε  

ζοκεπχξ πςξ δεκ έπεζ δζηαζχιαηα αθθά ιυκμ οπμπνεχζεζξ. Κήνοηηε πςξ έπνεπε κα 

είκαζ εοβκχιςκ ηαζ ιυκμ πμο έπεζ ζηέβδ κα ημζιδεεί εκχ ζοκέπζγε κα ιζθά άζπδια 

ηδκ Σγέζκ. 

φκημια δ Σγέζκ ανίζηεηαζ εζχηθεζζηδ ζε έκα θζθακενςπζηυ εηπαζδεοηζηυ 

ίδνοια, ημ Λυβμοκη, απ‟ πμο δεκ θείπμοκ δ ηαημιεηαπείνζζδ, δ αδζηία, δ ακζζυηδηα 

ηαζ μζ ηαηέξ ζηζβιέξ. Ζ εεία επζθέβεζ έκα ζπμθείμ πμο δεκ θδιίγεηαζ βζα ηζξ 

παζδαβςβζηέξ ημο ιεευδμοξ ηαζ γδηάεζ αηυια ηαζ ηζξ βζμνηέξ κα ιδκ επζηνέπεηαζ δ 
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 Bronte, Ch., (2008). Σδέηλ Έηξ. Αεήκα: Υανθεκζη Δηδμηζηή Α.Β.Δ.Δ., ζεθ. 22. 
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 Bronte, Ch., (2008). Σδέηλ Έηξ. Αεήκα: Υανθεκζη Δηδμηζηή Α.Β.Δ.Δ., ζ.ζ. 27-28. 
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έλμδμξ ζηδ ιζηνή Σγέζκ ςζυημο εκδθζηζςεεί.  Ζ ηαημιεηαπείνζζδ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζημ 

ίδνοια: 

«ηαλ επέζηξεςα ζηελ ζέζε κνπ, ε Μηο θαηζεξλη έδσζε κηα εληνιή ηελ νπνία 

δελ άθνπζα θαιά, όκσο ε Μπέξλο βγήθε έμσ θξαηώληαο κηα βέξγα… Έπεηηα έιπζε 

ήξεκα ηε πνδηά ηεο  θαη ε δαζθάια ηεο έδσζε επί ηπνπ δώδεθα μπιηέο ζηνλ απρέλα».
224

 

 

Ο ακαβκχζηδξ πθδνμθμνείηαζ απυ ηα κεανά ημνίηζζ ηζξ απανάδεηηεξ ηαηηζηέξ πμο 

εθανιυγμκηακ ζημ μνθακμηνμθείμ. Ζ ζογήηδζδ ηςκ ημνζηζζχκ θςηίγεζ ημ γήηδια 

ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ ηυζμ ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ υζμ ηαζ ζημ θζθακενςπζηυ 

ίδνοια ηαζ πνμηνέπεζ ημκ ακαβκχζηδ κα λεπενάζεζ ηζξ ηαημοπίεξ πμο πνμηφπημοκ 

ζηδκ  γςή:  

«νπ θέξζεθαλ πνιύ ζθιεξά, δε ρσξάεη ακθηβνιία, επεηδή αληηπαζεί ην 

ραξαθηήξα ζνπ, όπσο θαη ε Μηο θάηζεξλη αληηπαζεί ηνλ δηθό κνπ. Χζηόζν πόζν 

βαζηά ραξάρηεθε ε αδηθία ζηελ θαξδηά ζνπ! Γελ ζα ήζνπλ πην επηπρηζκέλε αλ 

πξνζπαζνύζεο λα μεράζεηο ηελ απζηεξόηεηα ηνπο;  απηόλ ηνλ θόζκν όινη κα όινη, 

θνπβαιάκε ηα ειαηηώκαηα καο, όκσο ε αησληόηεηα ζα καο μεθνπξάζεη».
225

 

Ζ Σγέζκ εηηυξ απυ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ, ιέζα ζημ ίδνοια βκςνίγεζ 

ακενχπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εα ζοκδεεεί θζθζηά, εα ημοξ αβαπήζεζ ηαζ εα κζχζεζ βζα 

πνχηδ θμνά ηδ εαθπςνή (Έθεκ Μπενκξ, Γζξ Σειπθ). Θα βίκμοκ βζα εηείκδκ πνυηοπα 

ηαζ εα αημθμοεεί ηζξ ζμθέξ ζοιαμοθέξ ημοξ ζε υθδ ηδξ ηδ γςή. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ Σγέζκ δέπεηαζ έιιεζδ ροπμθμβζηή πίεζδ ηαζ ζηδκ 

εκήθζηδ γςή. Ο ζεναπυζημθμξ λάδενθμξ ηδξ ηαζ μ ηφνζμξ Ρυηζεζηεν θαίκεηαζ κα 

                                                 
224

 Bronte, Ch., (2008). Σδέηλ Έηξ. Αεήκα: Υανθεκζη Δηδμηζηή Α.Β.Δ.Δ., ζεθ. 38. 
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πνμζπαεμφκ κα ηναηήζμοκ ηδκ Σγέζκ οπμηαβιέκδ, ιδκ αθήκμκηάξ ηδκ κα εηθνάζεζ 

ζηέρεζξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα. ιςξ, δ δνςίδα οπενααίκεζ ηζξ ακηζζηάζεζξ  ηαζ πανυθμ 

πμο ιμζάγεζ αδφκαιδ, δεκ παφεζ πμηέ κα ελεθίζζεηαζ, κα επζδζχηεζ ηδ δδιζμονβία ηαζ 

κα ζηέηεηαζ ζηα πυδζα ηδξ, ηυκηνα ζηζξ ακηζλμυηδηεξ. 

ογοβζηή ηαημιεηαπείνζζδ εεςνείηαζ δ  θοθάηζζδ ηδξ ροπζηά αζεεκμφξ 

ζογφβμο Μπνέεα ζημ δςιάηζμ ημο ηνίημο μνυθμο. Σμ πνυζςπμ ηδξ Μπένεα  βίκεηαζ 

ζφιαμθμ ηδξ ηαηαπζεζιέκδξ αζηηςνζακήξ βοκαίηαξ πμο δεκ επζηνέπεηαζ κα αβεζ απ‟ 

ημ ζπίηζ, ηαζ ηδξ μπμίαξ δ  απμιυκςζδ εκηείκεζ ηζξ κεονχζεζξ.  

 Γεκ πνέπεζ κα θδζιμκδεεί πςξ οπάνπμοκ ακαθμβίεξ ακάιεζα ζηδκ Σγέζκ Έζν 

ηαζ ηδκ ίδζα ηδ ζοββναθέα. Ζ κεανή δνςίδα γςβναθίγεζ πμνηνέηα πνμζπαεχκηαξ κα 

απμδχζεζ ημ παναηηήνα ημο ηάεε ακενχπμο, υπςξ αηνζαχξ έκαξ ζοββναθέαξ 

ζηζαβναθεί παναηηήνεξ. Κυνδ πάζημνα, δ ανθυη Μπνμκηέ ενβάζηδηε επίζδξ ςξ 

βημοαενκάκηα ηαζ ςξ δαζηάθα ζε μζημηνμθείμ. Μεηά ημ εάκαημ ηδξ ιδηέναξ ηδξ, δ 

εεία ακέθααε ηδκ ακαηνμθή ηδξ ηαζ θμίηδζε ζε ζπμθείμ εδθέςκ.  Ζ θοιαηίςζδ 

ζηένδζε απυ ηδ Σγέζκ ηδκ πζμ ζηεκή ηδξ θίθδ είκαζ θίβα ιυκμ απυ ηα ζημζπεία πμο 

ζοιπίπημοκ ζηζξ γςέξ ηςκ δφμ βοκαζηχκ.  

 

Ακαηεθαθαίςζδ  

Σμ ένβμ Σδέηλ Έηξ είκαζ έκα ηθαζζηυ Bildungsroman
226

 πμο παναημθμοεεί ηδκ 

ελέθζλδ ηδξ δνςίδαξ απυ ηα παζδζηά ηδξ πνυκζα έςξ ηδκ εκδθζηίςζδ, εζηζάγμκηαξ ζηα 

                                                 
226

 φιθςκα ιε ημ The Routledge Dictionary of Literary Terms (2006: 18-20), Bildungsroman 

μκμιάγεηαζ ημ ιοεζζηυνδια πμο «πενζβνάθεζ θεπημιενχξ ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ή ηδκ πκεοιαηζηή 

ςνίιακζδ [εκυξ ήνςα]». Πανυθμ πμο μ υνμξ πνμένπεηαζ απυ ηδ Γενιακία, ζηδ Βνεηακία ζοκδέεδηε ιε 

«ιζα μνζζιέκδ αίζεδζδ ημζκςκζηήξ ιεηαηυπζζδξ υπςξ ειθακίγεηαζ ηαεανά ζε ηάπμζεξ ηθαζζηέξ 

δζδβήζεζξ πνμαθδιαηζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ αζθοηηζηήξ ελαημιίηεοζδξ, υπςξ ημ David Copperfield 
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δεζηά ηαζ ροπμθμβζηά γδηήιαηα πμο ηδκ απαζπμθμφκ ηαζ ηδκ δζαιμνθχκμοκ.ημ 

ιοεζζηυνδια είβεηαζ δ αλία ηδξ αλζμπνέπεζαξ αθθά ηαζ ηδξ  δφκαιδξ πμο πδβάγεζ απυ 

ημκ εζςηενζηυ εαοηυ, ηαεχξ αοηέξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ οπένααζδ δοζημθζχκ.  Σμ ένβμ 

Σδέηλ Έηξ  εα  ιπμνμφζε κα ακηζδζαζηαθεί ιε ημ ένβμ Ο Τπέξνρνο Γθάηζκππ,  

ημο Φζηγέναθκη, πμο εηεί οπμζηδνίγεηαζ πςξ αηυια ηαζ ακ ηάπμζμξ έπεζ εζςηενζηή 

δφκαιδ πζεακυκ κα ιδκ ηαηαθένεζ ηδκ οπένααζδ ηςκ δοζημθζχκ, ζηδνζγυιεκμξ ζηδκ 

ηαθή πίζηδ ηζ ακάθμβδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ άθθςκ. 

Ζ άνθμη Μπνμκηέ πανμοζζάγεζ αοηήκ  ηδκ ζζημνία ι' έκακ ηνυπμ ελαζνεηζηά 

άιεζμ ηαζ αζςιαηζηυ, ακαπανζζηχκηαξ έκακ εαοιαζηυ ηυζιμ αζζεήζεςκ ηαζ 

ζοβηζκήζεςκ. Καηαθένκεζ κα είλεζ ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ 

ζογοβζηήξ ηαημιεηαπείνζζδξ, ζε ιζα επμπή πμο ηονζανπμφζε δ απυηνορδ ηςκ 

«ηαηχξ ηεζιέκςκ». Πεηοπαίκεζ κα οπεναεί ηα υνζα ημο απθμφ ιεθμδνάιαημξ ηαζ 

πθάεεζ έκα απυ ηα ανηζυηενα ιοεζζημνήιαηα πμο βνάθηδηακ. 

Σμ ένβμ  Σδέηλ Έηξ (1847) είκαζ ακαιθίαμθα έκα απυ ηα δδιμθζθέζηενα 

ιοεζζημνήιαηα υθςκ ηςκ επμπχκ, πμο ζοβηζκεί ηαζ ζοκεπαίνκεζ ημ ακαβκςζηζηυ 

ημζκυ. Ζ δνςίδα ακ ηαζ ζοκεπχξ ααθθυιεκδ απυ κέεξ πνμηθήζεζξ επζδεζηκφεζ 

δοκαιζζιυ ηαζ επζαζχκεζ απυ ηζξ ακηζλμυηδηεξ. Ζ εκδθζηίςζδ ηδξ δνςίδαξ είκαζ 

ζφκεεηδ, δζυηζ ιεβαθχκεζ δέζιζα ημο θφθμο ηδξ ιέζα ζε ιζα ακεθεφεενδ ημζκςκία, δ 

                                                                                                                                            
(1850) ημο Charles Dickens, εκχ ζηδ αζηηςνζακή θμβμηεπκία ημ Middlemarch (1871-1872) ηδξ George 

Eliot «είκαζ ακηζπνμζςπεοηζηυ ημο πυζμ δ αζηηςνζακή επμπή αβηάθζαζε ημ είδμξ εεςνχκηαξ ημ ςξ 

έκακ ηυπμ αιθίεοιδξ ροπμημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ». Δπμιέκςξ, ημ Jane Eyre, ζημ ααειυ πμο 

πενζβνάθεζ ηδκ πνμζςπζηή ακάπηολδ ηαζ ςνίιακζδ ηδξ Σγέζκ ζε ζπέζδ ιε ημ θφθμ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

ηδξ εέζδ, ιπμνεί κα πενζβναθεί ςξ έκα ηοπζηυ δείβια ανεηακζημφ Bildungsroman. Πενζζζυηενα ζημ 

Childs, P., & Fowler, R. (2006). The Routledge dictionary of literary terms. Routledge. 
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μπμία είκαζ ανκδηζηή ζηδκ ημζκςκζηή ηδξ ηαηαβςβή (Καθμβήνμο,2011)
227

, υιςξ 

ηίπμηα δεκ ζηέηεηαζ ειπυδζμ βζα ηδκ εοηοπία ηδξ. Ζ δνςίδα πενκά απυ δζάθμνεξ 

θάζεζξ έςξ υημο επέθεεζ δ αοημβκςζία ηδξ.  

  

                                                 
227

 Καθμβήνμο, Σ. (2011). Σμο Μφεμο ηα Γονίζιαηα: Δπζαζχζεζξ ημο Παναιοεζμφ ζηδ Λμβμηεπκία 

(απυ ημκ Shakespeare ζημκ Tolkien, ηαζ πίζς λακά). ΚΔΗΜΔΝΑ γηα ηελ έξεπλα, ηε ζεσξία, ηελ θξηηηθή 

θαη ηε δηδαθηηθή ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. Ακαηηήεδηε απυ 

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=211:12kalogirou&ca

tid=56:tefxos12&Itemid=92#_ednref13 (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 10/09/22).   
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υμπερϊςματα για τη ςυμβολό των 

κλαςικών ϋργων ςτο θϋμα τησ 

ενδοοικογενειακόσ βύασ και παιδικόσ 

κακοπούηςησ 

 

Σμ εέια ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ πμο οπήνπε πάκημηε, ιεθεηήεδηε ζε ηθαζζηά 

ένβα ηαζ δζαπζζηχεδηε δ εηάζημηε δζαθμνεηζηή ζηάζδ ζοββναθέα ηαζ ημζκςκίαξ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ γήηδια. φιθςκα ιε ημκ μνζζιυ ημο  Gadamer (1960)
228

, ηθαζζηυ 

εεςνείηαζ έκα αζαθίμ πμο ιπμνεί κα «ιζθήζεζ» ζε ηάεε βεκζά, ζακ κα έπεζ βναθηεί  

απμηθεζζηζηά βζα εηείκδ. Σμ ηθαζζηυ ένβμ ηνμθμδμηεί ηζξ επάθθδθεξ ακαβκχζεζξ, 

οπενααίκμκηαξ δζανηχξ ηδ ζοκεήηδ ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο. Γδθαδή δ ακάβκςζδ 

ημο ηθαζζημφ αζαθίμο ζοκεπίγεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ βεκζέξ, πμο εκημπίγμοκ ζ‟ αοηυ 

ηάηζ δζαθμνεηζηυ ηαζ εκδζαθένμκ. Ο Ίηαθμ Καθαίκμ εεςνεί πςξ «θιαζηθό είλαη ην 

έξγν απηό πνπ δελ έρεη πάςεη λα ιέεη απηό πνπ είλαη λα πεη» (1986:128)
 229

 ηαζ μ 

Nodelman πζζηεφεζ πςξ ην θαιό βηβιίν –απηό πνπ ελλνεί σο θιαζηθό- είλαη απηό πνπ 

δηαβάδεηαη θαη μαλαδηαβάδεηαη από γελεέο αλαγλσζηώλ (2008: 315)
230

. ηδκ  

εηοιμθμβία ηδξ θέλδξ  «ηθαζζηυξ», οπμκμείηαζ ιζα οπμδεζβιαηζηή εθίη ηαζ ςξ εη 

ημφημο ηα αζαθία πμο εεςνμφκηαζ ηθαζζηά ειθακίγμοκ θμβμηεπκζηή αλία, ηδκ 
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 Gadamer, H. G. (1960). Wahrheit und Method [Truth and Methode]. Tübingen: Mohr Siebeck.    

229
 Calvino, I. (1986). The Uses of Literature: Essays. (P. Creagh, Trans.). San Diego: Harcourt Brace 

Jovanovich. 
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ζζημνζηή ημοξ επίδναζδ, ηδκ νδλζηέθεοεδ είζμδυ ημοξ ζημ πχνμ ηςκ βναιιάηςκ 

(Cybėle, 2018)
231

.  

Οζ ηνυπμζ ακαπανάζηαζδξ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ ζηδ  θμβμηεπκία πανμοζζάγμοκ θοζζηά πμζηζθμιμνθία, ακάθμβα ιε ηζξ 

πμθζηζζιζηέξ αλίεξ ηάεε επμπήξ. Σμκ 18μ ηαζ 19μ αζχκα  δ ζηθδνή πναβιαηζηυηδηα 

ακάβηαγε ηα παζδζά κα αζχζμοκ απυ ιζηνή δθζηία ηαημοπίεξ πμο ζοκδέμκηακ ιε ηδ 

αία, ηδκ ηαημπμίδζδ ηαζ ημ εάκαημ, επμιέκςξ δεκ οπήνπε ιένζικα βζα ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ παζδζχκ απυ ηδκ έηεεζδ ζε αοηή  εθυζμκ ζοκδέμκηακ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ 

ηαηαζηάζεζξ. Ζ πανμοζία ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ, παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ημο 

εακάημο ζε παζδζηέξ ζζημνίεξ ημο 18μο αζχκα ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ, ακ θδθεμφκ 

οπυρδ πενζζηαηζηά εβηαηάθεζρδξ παζδζχκ, ηαημιεηαπείνζζδξ εηηεθέζεζξ 

εβηθδιαηζχκ, ηζξ μπμίεξ παναημθμοεμφζακ αηυιδ ηαζ ιζηνά παζδζά (Πέηημο, 

2008)
232

. Ζ πνχζιδ παζδζηή θμβμηεπκία πανμοζζάγεζ ιζακ αζοκήεζζηα ζηθδνή 

εειαηζηή (Tatar, 1992)
233

, αηνζαχξ επεζδή ηα ένβα ακηζηαημπηνίγμοκ ιε νεαθζζηζηυ 

ηνυπμ ηα επεζζυδζα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο 

εηηοθίζζμκηακ απνμηάθοπηα ηδκ επμπή πμο βνάθμκηαζ ηα ένβα. 

                                                 
231

 Cybėle, N. (2018). Définir la littérature classique, Génération Ecriture, ηεφπμξ Webzine Octobre 

2018, αθζένςια “Les classiques littéraires”. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.generationecriture.com/definition-classique (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 10/02/22). 
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 Πέηημο, Έ. (2008). Ο εάκαημξ ζηδκ παζδζηή θμβμηεπκία. ΚΔΗΜΔΝΑ γηα ηελ έξεπλα, ηε ζεσξία, ηελ 
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Σα ηθαζζηά παναιφεζα θαίκεηαζ πςξ πνμζθένμκηαζ βζα ηδκ  επακενιδκεία  

ιζαξ  παναδμζζαηήξ  ακηίθδρδξ,  ηαζ  ηδκ  ακάδεζλδ  κέςκ ζδεμθμβζηά  κμδιάηςκ. Ζ  

Maria  Tatar  εεςνεί πςξ ηα παναιφεζα ηςκ αδενθχκ Γηνζι ειπενζέπμοκ ιζα 

αβνζυηδηα πμο πενζβνάθμκηαζ, πμθθέξ  θμνέξ  ιε    ακαηνζπζαζηζηή  θεπημιένεζα,  

ζηδκέξ ηαημπμίδζδξ, ηακζααθζζιμφ (Ανζζημδήιμο-Ηαηςαίδμο, Ημνδακάηδ & 

Καθμβήνμο, 2013)
234

. Ζ ζζημνία ηδξ ηαπημπμφηαξ (1815)
235

, δ πζμ δδιμθζθήξ 

ζζημνία υθςκ ηςκ επμπχκ, είκαζ δζανηχξ πανμφζα ιέζα απυ αθθεπάθθδθεξ 

δζαζηεοέξ, ιεηαηνμπέξ, ιεηαθμνέξ ηαζ ιεηαπθάζεζξ. Ζ ακάβηδ ελμζηείςζδξ ηςκ 

παζδζχκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμκζηήξ πενζυδμο ιε ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ 

παζδζηή ηαημπμίδζδ θαίκεηαζ ήδδ απυ αοηυ ημ ζπμοδαίμ ένβμ ηςκ αδενθχκ Γηνζι, 

πμο δ έκκμζα ηδξ ηζιςνίαξ ηδξ ιδηνζάξ πνμαάθθεηαζ εκημκυηενα απ‟ υηζ ζε 

πνμδβμφιεκεξ πνμθμνζηέξ εηδμπέξ ημο ίδζμο παναιοεζμφ. ημ  παναιφεζ  ηδξ  

Υζμκάηδξ (1812)
236

 ειπενζέπμκηαζ ζηδκέξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ αθμφ δ 

ιδηνζά πνμζπαεεί κα ελμκηχζεζ ηδκ Υζμκάηδ. Ζ ζςιαηζηή   αία    ημνοθχκεηαζ  υηακ  

δ  ααζίθζζζα  ιδηνζά  γδηά  απυ  ημκ  ηοκδβυ  ηα    υνβακα  ηδξ  Υζμκάηδξ  (πκεφιμκα 
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ηαζ  ζοηχηζ)  ηαζ  υηακ  δ  ιδηνζά  ανίζηεζ  θνζηηυ  εάκαημ  θμνχκηαξ  ηα  πονςιέκα  

ζζδενέκζα παπμφηζζα.  Αθθά ηαζ δ εηδμπή ημο παναιοεζμφ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ 

(1857)
237

 ηςκ αδενθχκ Γηνζι θαίκεηαζ πςξ ειπενζέπεζ ζημζπεία παναιέθδζδξ ημο 

παζδζμφ, αθμφ δ ιδηένα, αθήκεζ έκα ιζηνυ ημνζηζάηζ κα ηνζβονίζεζ ιυκμ ημο ζημ 

ηνμιαηηζηυ δάζμξ.  

Ζ επακακάβκςζδ  ηθαζζηχκ  παναιοεζχκ  ακαζδιαζζμδμηεί,  ακαηνέπεζ  ή  ηαζ  

πνμζεέηεζ επζπθέμκ  ενιδκεοηζηέξ  δοκαηυηδηεξ. ε αοηά ηα ηθαζζηά ηείιεκα 

οπάνπμοκ πμθθά  δεζηά  ιδκφιαηα ηαζ ααεφηενα    ιδκφιαηα,      ροπμθμβζημφ    ηαζ    

ημζκςκζημφ   παναηηήνα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ.  

Ο 19
μξ 

αζχκαξ απμηεθεί ζηαειυ βζα ηδ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ πμο επέθενε 

ζδιακηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ ημζκςκία (Οοβηχ, 1998). Οζ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ 

ζηζξ μζημβέκεζεξ ήηακ ζηθδνέξ ηαζ ηαοηυπνμκα δ παζδζηή ενβαζία δζαδίδμκηακ ιε 

ηαπφηαημοξ νοειμφξ (Heywood, 2005)
238

. Ζ  θηχπεζα, δ πείκα ηαζ βεκζηυηενα μζ 

ηαηέξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ εκέηεζκακ ημ γήηδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο πνμτπήνπε. Ζ ηαημιεηαπείνζζδ ηαζ παναιέθδζδ ηςκ 

βμκέςκ μδδβμφζε ζε παναααηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ παζδζχκ ηαζ πμθθέξ θμνέξ αοηυ 

είπε ςξ απμηέθεζια εβηθεζζιμφ ηςκ παζδζχκ ζε ζδνφιαηα αηυια ηαζ ακαιμνθςηήνζα. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ οπάνπμοκ ένβα ιε ηαηαηνεβιέκμοξ ήνςεξ, μζ μπμίμζ  γμοκ ζ‟ έκα 

ίδνοια ηαζ επζδέπμκηαζ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ημο εονφηενμο πθαζζίμο, υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ημ αζαθίμ Σδέηλ Έηξ ηδξ ανθυη Μπνμκηέ. 
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Ζ παζδζηή ηαημπμίδζδ ημο 19
μο

 αζχκα έπεζ απμηοπςεεί ζηδκ θμβμηεπκία ηδξ 

επμπήξ. Ο Φζυκημν Νημζημβζέθζηζ ζηα ένβα ημο δίκεζ πμθθά ζημζπεία βζα ηδ δμιή ηδξ 

μζημβέκεζαξ. Δζδζηυηενα ζημ ένβμ ημο Ο Παίρηεο,  ακαθένεηαζ ζημ 1863 

πανμοζζάγμκηαξ  ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηαζ παζδζηή ενβαζία ηςκ παζδζχκ. Ο Βίηηςν 

Οοβηχ ζημ ένβμ ημο Οη Άζιηνη πενζβνάθεζ ημ θυαμ πμο αζχκεζ έκα μνθακυ ηαζ 

ηαημπμζδιέκμ ημνίηζζ, ςξ ηονίανπμ ζοκαίζεδια ηδξ επμπήξ. 

ηα ένβα πμο ιεθεηήεδηακ, δ ηαημπμίδζδ άθθμηε πνμαάθθεηαζ ςξ ιέζμ 

ζοιιυνθςζδξ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ απυ ιζα δβειμκζηή θζβμφνα (Σνζη Εακπόλ 

ημο Μπμοηυθζηζ), άθθμηε ςξ ηνυπμξ δζαπαζδαβχβδζδξ ημο παζδζμφ (κνξθε 

πνξηνθαιηά κνπ ημο Βαζημκζέθμξ) άθθμηε ςξ εηηυκςζδ ηςκ κεανχκ πμο γμοκ ζ‟ έκα 

αοηανπζηυ μζημηνμθείμ ηαζ είκαζ ηαηαπζεζιέκμζ (Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθόηξνθνπ 

Σαίξιεο). ημ ένβμ Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ ημο Κέβεν  δ εκδμμζημβεκεζαηή 

αία πανμοζζάγεηαζ ςξ απυννμζα ημο ενδζηεοηζημφ θμκηαιεηαθζζιμφ πμο επζδεζηκφεζ 

μ παηέναξ. 

Ζ ηαημπμίδζδ, δ μπμία οπάνπεζ δζαπνμκζηά πανμοζζάγεηαζ ζε πμθθά 

θμβμηεπκζηά ηείιεκα ζημκ ακηίπμδα ηδξ αβάπδξ ηαζ ηάεε ιμνθήξ δδιζμονβζηήξ 

έηθναζδξ. Έηζζ παναηδνμφιε ήνςεξ πμο είκαζ εφιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ 

ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ κα ηαηαθεφβμοκ ζημ πχνμ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ βζα κα απμθφβμοκ ηζξ ηναοιαηζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ. Ο Σζανθξ ζημ Σνζη 

Εακπόλ, μ  Θςιάξ ζημ αζαθίμ υθςκ ηςκ πναβιάηςκ, δ Σγέζκ Έζν ζημ μιχκοιμ ένβμ 

ηαζ μ Εεγέ ζηδκ όκνξθε πνξηνθαιηά κνπ είκαζ ηαηαηνεβιέκμζ ήνςεξ, μζ μπμίμζ 

δέπμκηαζ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ ακαγδημφκ ζημ θμβμηεπκζηυ ηυζιμ ιζα δζέλμδμ 

ζηδκ ααζακζζηζηή πναβιαηζηυηδηα πμο αζχκμοκ. Κάπμζμζ ήνςεξ εκενβμπμζμφκ ημ 

ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ ζφιπακ χζηε κα δδιζμονβήζμοκ υιμνθεξ εζηυκεξ. Σα 

ζφιαμθα πμο πνδζζιμπμζμφκ είκαζ ααεζά νζγςιέκα αζχιαηα ιε έκημκδ ζοβηζκδζζαηή 
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θυνηζζδ. Ξεπδδμφκ ιέζα απυ ημ ειπεζνζηυ οθζηυ ηαζ ζοιποηκχκμοκ πμθφπθμηα 

κμήιαηα πμο δζαηδνμφκηαζ ζημκ ροπζζιυ ηςκ δνχςκ (Καηάηδ, 2012).
239

 Ζ ακηίεεζδ 

ιεηαλφ ζημ υκεζνμ ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ αζζεδηή. Οζ ήνςεξ ακαγδημφκ 

θφηνςζδ ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ ημοξ ζε άροπα πνάβιαηα. Ο Εεγέ ανίζηεζ ηαηαθφβζμ 

ζηδκ ημοαέκηα ημο ιε ηδ πμνημηαθζά ηαζ μ Θςιάξ ηαηαβνάθεζ ηζξ ειπεζνίεξ ημο ζημ 

αζαθίμ υθςκ ηςκ πναβιάηςκ. Ακηίζημζπα μ Σαίνθεξ ζημ ένβμ Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ 

νηθόηξνθνπ Σαίξιεο, πνμπςνάεζ ζε θζθμζμθζηέξ ακαγδηήζεζξ ηαζ ζημπαζιμφξ ηαζ 

ανίζηεζ πνμζςνζκυ ηαηαθφβζμ ζημκ ηυζιμ ηςκ ιαεδιαηζηχκ. οπκά υιςξ, μζ 

αζημφκηεξ ηδκ ηαημπμίδζδξ απαβμνεφμοκ μπμζαδήπμηε δδιζμονβζηή έηθναζδ. ε 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ πνμζδίδμκηαζ ζηδ εειαηζηή ηδξ ηαημπμίδζδξ δζαζηάζεζξ, πμο 

επζθένμοκ έκημκδ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ.  

ηα ένβα πμο ιεθεηήεδηακ ακαθένμκηαζ υθα ηα είδδ ηαημπμίδζδξ δίκμκηαξ 

έιθαζδ ζηδκ ζςιαηζηή ηζιςνία δ μπμία επζαάθθεηαζ βζα ηδκ αβςβή ημο παζδζμφ. Ζ 

ηαημπμίδζδ θαιαάκεζ ιζα δζάζηαζδ επζαμθήξ ημο ζενανπζηά ακχηενμο ζε ηάπμζμκ 

ήνςα πμο εεςνείηαζ πςξ οζηενεί ζε δφκαιδ.  

Σμ πνυζςπμ πμο αζηεί ηδκ ηαημπμίδζδ ειθακίγεηαζ κα είκαζ μπμζμοδήπμηε 

θφθμο ηαζ μζημκμιζηήξ πνμέθεοζδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ θαίκεηαζ πςξ 

ζοκήεςξ μ παηέναξ είκαζ αοηυξ πμο αζηεί ηδκ ηαημπμίδζδ ζηα παζδζά αθθά ηαζ ηδκ 

ζφγοβμ ημο. Οζ ακαπνμκζζηζηέξ ακηζθήρεζξ ηαεζζημφκ ηδκ παηνζηή θζβμφνα ςξ 

ηονίανπμ ηδξ μζημβέκεζαξ πμο υθμζ μθείθμοκ κα δείπκμοκ οπαημή ζηζξ απμθάζεζξ ημο, 

αηυια ηαζ ακμπή ζηδκ αίαζδ ζοιπενζθμνά ημο.  Δπίζδξ, θαίκεηαζ πςξ ηαημπμίδζδ 

αζημφκ ηαζ ζοββεκείξ ιε εοβεκζηή ηαηαβςβή. Οζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ήνςεξ 
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εφιαηα είκαζ παζδζά βεβμκυξ πμο ηαεζζηά αοηυιαηα ηα ένβα εκδζαθένμκ βζα παζδζά – 

ακαβκχζηεξ. 

Ο ημζκςκζηυξ πενίβονμξ ζηα ένβα ηςκ ηθαζζηχκ άθθμηε κμιζιμπμζεί ιε ηδκ 

ζζςπή ημο ηδκ παζδζηή ηαζ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ ηαζ άθθμηε βίκεηαζ δ 

αθμνιή βζα απαβηίζηνςζδ ηδξ άζπδιδξ ηαηάζηαζδξ. ημ ένβμ Σν βηβιίν όισλ ησλ 

πξαγκάησλ, ηυζμ δ βεζηυκζζζα υζμ ηαζ δ εεία πμο είκαζ εφια εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ 

εα δζαδναιαηίζμοκ  ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ απμηάθορδ ηδξ ηαημπμίδζδξ.  

Ζ εειαηζηή ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ δεκ 

απμοζζάγεζ απυ ηα δείβιαηα ηδξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηονίςξ ηδξ εθδαζηήξ 

θμβμηεπκίαξ. ηα ηθαζζηά ένβα πμο ιεθεηήεδηακ μ ήνςαξ πενκά απυ ηδκ παζδζηή ηαζ 

εθδαζηή δθζηία ζηδκ εκδθζηίςζδ ηαζ έηζζ ηαηαθένκεζ κα δχζεζ ηέθμξ ζηα αάζακα πμο 

αζχκεζ (Εεναμφ, 2003)
240

. Σα κπζηζηνξήκαηα καζεηείαο («Bildungsormane») πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ εκδθζηίςζδξ,  δδθαδή ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδκ 

παζδζηή-εθδαζηή δθζηία ζηδκ εκήθζηδ γςή (Buckley, 1974 ζημ  Πέηημο 2008)
241

, 

είκαζ ζδζαίηενα πνήζζια βζα ηδκ ακάπηολδ ημο εέιαημξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ.  

ηδκ εθδαζηή θμβμηεπκία δ ηαημπμίδζδ, ιαγί ιε ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο 

θφθμο, ηδ δφκαιδ ηςκ βμκέςκ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ θμνέςκ ελμοζίαξ ηαζ ηςκ 

ημζκςκζηχκ εεζιχκ απμηεθμφκ ααζζηά εέιαηα, επεζδή ζοιαάθθμοκ ζηδ 
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ζοκεζδδημπμίδζδ απυ ηδκ πθεονά ημο εθήαμο ηςκ μνίςκ ηδξ δφκαιήξ ημο ηαζ ηδξ 

εέζδξ ημο ζημ παζπκίδζ δοκάιεςκ ηδξ ημζκςκίαξ (Trites, 2001)
242

 . Ζ ςνίιακζδ ηςκ 

δνχςκ πμο μδδβεί ζηδκ απμθοβή ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ αοηή επζηοβπάκεηαζ ιέζς 

εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ, ή ιε ηδκ ακελανηδημπμίδζή ημοξ απυ ημοξ βμκείξ. Ο Σζανθξ 

ζημ Σόζη Εακπόλ θαίκεηαζ πςξ εβηαηαθείπεζ ηδκ παηνζηή ζηέβδ πνμηεζιέκμο κα 

δχζεζ ηέθμξ ζηζξ ειπεζνίεξ ηαημπμίδζδξ πμο αζχκεζ. Ακελανηδημπμζείηαζ απυ αοημφξ 

χζηε κα ανεζ ημκ εαοηυ ημο. Άθθμζ ήνςεξ υπςξ μ Θςιάξ ζημ βηβιίν όισλ ησλ 

πξαγκάησλ , μ Εεγέ ζηελ όκνξθε πνξηνθαιηά κνπ  θαίκεηαζ πςξ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ 

εζςηενζηέξ δζενβαζίεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα. Σμ ίδζμ ηαζ μ Σαίνθεξ. Ζ ςνίιακζδ ημο 

εηάζημηε ήνςα ζδιαημδμηεί ηαζ ηδκ θήλδ  ηδξ ηαηάζηαζδξ. ηα ένβα οπάνπεζ ιζα 

θοηνςηζηή ηαηάθδλδ πνμθακχξ βζα κα δμεεί δφκαιδ ζημοξ ακαβκχζηεξ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ πανυιμζεξ ειπεζνίεξ ηαημιεηαπείνζζδξ. 

ηα ιοεζζημνήιαηα πμο ελεηάζηδηακ βίκεηαζ θακενυ πςξ μζ δδιζμονβμί 

εθηφμκηαζ ζοββναθζηά απυ ανκδηζηέξ ζπέζεζξ ζημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ βζα κα 

ηαηαδείλμοκ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ. ηζξ αθδβδιαηζηέξ 

ζοββναθζηέξ επζθμβέξ πνδζζιμπμζείηαζ μ ιμκυθμβμξ, μζ εβηζαςηζζιέκεξ αθδβήζεζξ ηαζ 

δ πνμμζημκμιία ανκδηζηχκ πενζζηαηζηχκ. Σα ένβα έπμοκ ακαηνμπέξ ηαζ εββοδιέκα 

εοηοπέξ ηέθμξ πμο ηαοηίγεηαζ ιε ηδ δζηαίςζδ ημο «ηαθμφ» ηαζ ηδκ ηζιςνία ημο 

«ηαημφ». 

Ζ θζθμζμθία ηςκ αζαθίςκ πμο ιεθεηήεδηακ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ μοζζαζηζηά 

ζηδκ πκεοιαηζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ροπζηή 

εκδοκάιςζή ημοξ απέκακηζ ζηζξ ακηζλμυηδηεξ ηδξ γςήξ, αθμφ πανμοζζάγεζ ιε 
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νεαθζζηζηυ ηνυπμ ακαπαναζηάζεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ. Οζ ζοββναθείξ πνμζπαεμφκ κα ηαηαδείλμοκ ηα ηαηχξ ηείιεκα ηδξ 

ημζκςκίαξ ηδξ επμπήξ ημοξ. Ζ ακάβκςζδ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ  ιπμνεί κα 

αμδεήζεζ ημοξ ακαβκχζηεξ κα  δζαπεζνζζημφκ ηα ζοκαζζεήιαηα υπςξ μζ  ήνςεξ ηδξ 

ζζημνίαξ. Ζ ηαφηζζδ ιε ημοξ παναηηήνεξ ηαθθζενβεί ηδκ εκζοκαίζεδζδ ηαζ βίκμκηαζ 

ακηζθδπημί ηνυπμζ πεζνζζιμφ πανυιμζςκ ηαηαζηάζεςκ. Απμηημφκ κέεξ ακηζθήρεζξ βζα 

ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ κα δζαιμνθχκμοκ ιζα ηνζηζηή ζηάζδ ζε 

αοηυ.  

Σα ένβα πμο ελεηάζηδηακ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ  αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ επζαεααζχκμοκ ηδ ζοβπνμκζηή ηαζ 

δζαπνμκζηή επζημζκςκία ηεζιέκμο - ακαβκχζηδ. Οζ  απυρεζξ ημο Bakhtin (1981)
243

,  

ζπεηζηά ιε  ηδ  δζαθεηηζηή  ζπέζδ  ηςκ  θμβμηεπκζηχκ  ηεζιέκςκ  ηαζ  ηδκ  πμθοθςκία  

ηςκ  θμβμηεπκζηχκ  δμιχκ,  δ εεςνία  ηδξ  «δζαηεζιεκζηυηδηαξ»  ηδξ  Julia  Kristeva  

(1969)
244

  απμηεθμφκ ααζζηά ζδιεία βζα ηδκ πνήζδ παθαζυηενςκ ένβςκ ηδ ζδιενζκή 

επμπή ηαζ ακαθφμοκ παθαζυηενα γδηήιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ πμο 

ανίζημοκ ακηζζημζπία ζήιενα. 

 Ζ άπμρδ  ημο  Wolfgang  Iser  (1978)
245

  βζα  ημκ  «οπμκμμφιεκμ 

ακαβκχζηδ»  ηαζ  μζ  εέζεζξ άθθςκ  εεςνδηζηχκ  ηδξ  ακάβκςζδξ, ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

οπένααζδ παθαζχκ εκζηάζεςκ ηαζ ζηδ ιεθέηδ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ. Ο  εκκμμφιεκμξ  

ακαβκχζηδξ  ημο  κέμο  ηεζιέκμο ηαζ μ «μνίγμκηαξ  πνμζδμηζχκ»  αοημφ ημο  

                                                 
243
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ακαβκχζηδ  δεκ ιπμνμφκ κα  είκαζ ίδζμζ  ιε αοημφξ ημο  ακαβκχζηδ  ημο  αθεηδνζαημφ  

ηεζιέκμο.  Ο εκκμμφιεκμξ ακαβκχζηδξ «εκζςιαηχκεζ  ημ  ζφκμθμ  ηςκ  εζςηενζηχκ  

πνμζακαημθζζιχκ  ημο,  χζηε  αοηυ  κα  ιπμνεί  κα  πνμζθδθεεί»  (Iser,  1978,). Ο 

εηάζημηε ακαβκχζηδξ   ιεηαθένεζ ζηδκ ακάβκςζδ ηζξ δζηέξ ημο πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ 

(Rosenblatt,  1995)
246

,  εκχ  μ  «μνίγμκηαξ  πνμζδμηζχκ» ημο  (Jauss,  1995)
247

,  μ  

μπμίμξ  ηαεμνίγεηαζ  ηάεε  θμνά  απυ  έκα  δζαθμνεηζηυ  ζοβηείιεκμ,  ζηδκ ηεθεοηαία  

πενίπηςζδ  οπυηεζηαζ  ηαζ  ζε  ζδεμθμβζηή  δζαπείνζζδ. 

Σα ηθαζζηά θμβμηεπκζηά ηείιεκα βζα παζδζά ελεηάγμκηαζ ιε αάζεζ ημ 

ζδεμθμβζηυ ζοβηείιεκμ απυ δζάθμνμοξ εεςνδηζημφξ (J.  Zipes
248

,  Ρ.  Hollindale
249

). 

Με ηδκ ζοιπενίθδρδ ηθαζζηχκ ένβςκ ζημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ βίκεηαζ δζαηνζηζηή αλζμπμίδζδ  ηςκ  παθαζυηενςκ  ένβςκ ηαζ 

υπζ  ακαζνεηζηή  ηαζ  οπμζηδνίγεηαζ  μ δζάθμβμξ  ημο  μζηείμο  ιε  ημ  ακμίηεζμ,  ημο  

ζφβπνμκμο  ιε  ημ  ηθαζζηυ. Με ηδκ επακακάβκςζδ ηθαζζηχκ αζαθίςκ 

ακαδεζηκφμκηαζ μζ κεςηενζημί ηνυπμζ ακάβκςζδξ ηαζ δζαπζζηχκμκηαζ ζοβηθίζεζξ ηαζ 

απμηθίζεζξ απυ ζφβπνμκα ένβα. Μεθεηήεδηακ ηα ηνζηήνζα βναθήξ πμο εθανιυγμκηαζ 

ζε αοηή ηδκ ζδζαίηενδ ηαηδβμνία αζαθίςκ, υπςξ ηαζ ηα υνζα ζηδ νεαθζζηζηή 

ακαπανάζηαζδ αοημφ ημο δφζημθμο εέιαημξ  Σα αοζηδνά δθζηζαηά υνζα  ημο 
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ακαβκχζηδ ζηα ηθαζζηά αζαθία ηαζ δ επακακάβκςζδ ηςκ ένβςκ, ακαεεςνμφκηαζ 

χζηε κα αλζμπμζδεμφκ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 

ΤΓΦΡΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ 

Ζ εκδμμζημβεκεζαηή αία, δ παζδζηή ηαημπμίδζδ ηαζ παναιέθδζδ είκαζ  θαζκυιεκα 

πμο εηδδθχκμκηαζ δζαπνμκζηά ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. Πμθθμί ιεθεηδηέξ 

οπμζηδνίγμοκ πςξ δ έηηαζδ ηςκ θαζκμιέκςκ έπεζ θάαεζ επζδδιζηέξ δζαζηάζεζξ (Silva 

et al.,2015)
250

,  ιε ζοκέπεζεξ ηδξ αίαξ ζε ημζκςκζηυ ηαζ αημιζηυ επίπεδμ (Cho, Cha 

and Yoo, 2015)
251

. Έπεζ απμδεζπεεί πςξ ζε πενζυδμοξ πακδδιζηχκ ηνίζεςκ, ηα 

ηνμφζιαηα ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ αολάκμκηαζ ναβδαία
252

. Αοηυ ημ βεβμκυξ 

επδνεάγεζ ηδκ ηέπκδ ηαζ εζδζηυηενα ηδκ θμβμηεπκία πμο ακηακαηθά ημ ημζκςκζηυ 

βίβκεζεαζ ηάεε επμπήξ. Σα ζφβπνμκα ένβα θαίκεηαζ πςξ πνμζπαεμφκ κα 

ιεημοζζχζμοκ ηδκ ζδεμθμβία ηδξ επμπήξ ημοξ. Σα παζδζηά αζαθία ιε εέια ηδκ 
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ηαημπμίδζδ οπήνπακ ήδδ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1980. Ζ εθθδκζηή εηδμηζηή αβμνά 

πανμοζζάγεζ ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια αφλδζδ  ηοηθμθμνίαξ αζαθίςκ ιε ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ εειαημθμβία, αηνζαχξ βζαηί απμηαθφθεδηακ θαζκυιεκα ηαημπμίδζδξ 

ζημοξ δζάθμνμοξ ημιείξ ημο ζδζςηζημφ ηαζ δδιυζζμο αίμο.  Σα αζαθία πμο είβμοκ ημ 

εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ, απμηεθμφκ ενβαθείμ βζα ηδκ ιεηάδμζδ αλζχκ ιε εεηζηυ 

ακηίηηοπμ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ ηαζ ηαοηυπνμκα ζημπεφμοκ ζηδκ δεζηή δζαιυνθςζδ 

ηαζ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα ηςκ ακαβκςζηχκ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ εειαημθμβία αζαθίςκ 

απμζημπεί ζηδκ βκςζημπμίδζδ ηδξ ηναοιαηζηήξ ειπεζνίαξ χζηε κα οπάνλεζ θφηνςζδ 

ζε εφιαηα. Μέζα απυ ηα ένβα δζαιμνθχκεηαζ ηαηάθθδθμ οπμζηδνζηηζηυ πθαίζζμ 

χζηε κα ιδκ ιέκμοκ ηνοθά επεζζυδζα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

παναιέθδζδξ πμο βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ απμζζςπμφκηακ. Δπζπθέμκ, είκαζ βεβμκυξ πςξ 

ημ αζαθίμ ςξ ηαηακαθςηζηυ ακηζηείιεκμ ζημπεφεζ ζηδκ αβμναζηζηή δφκαιδ ηςκ 

εκδθίηςκ πμο επζεοιμφκ ηδκ  πνμζηαζία ηςκ ακδθίηςκ, επμιέκςξ πανμοζζάγεζ 

γδηήιαηα πμο απαζπμθμφκ ημκ εκήθζημ ακαβκχζηδ. Γζ‟ αοηυ ηαζ ηα αζαθία πμο 

ηοηθμθμνμφκ εζηζάγμοκ ζηδκ ζδζςηζηυηδηα ηαζ πνμζηαζία ημο ζχιαημξ απυ ηνίημοξ 

αηυια ηαζ ακ πνυηεζηαζ βζα ζοββεκζηά πνυζςπα, αηνζαχξ βζα κα ζοιπενζθδθεεί ηαζ 

ημ γήηδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ.  Σα θμβμηεπκζηά ένβα πμο 

ηοηθμθμνμφκ ηαζ ίζςξ εα ηοηθμθμνήζμοκ απεοεφκμκηαζ ζε δζάθμνεξ δθζηζαηέξ 

μιάδεξ ηαζ  ακαθφμοκ ημ εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ ακάθμβα ιε ηδκ ακηζθδπηζηή 

ζηακυηδηα ηδξ δθζηζαηήξ μιάδαξ απυαθερδξ. Έηζζ, οπάνπμοκ αζαθία πμο ζημπεφμοκ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ιζηνχκ ακαβκςζηχκ ηαζ απεοεφκμκηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ 

ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ, αζαθία πμο απμηοπχκμοκ ζηδκέξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ιε 

ζοβηαθοιιέκμ ηνυπμ αθθά ηαζ αζαθία ιε νεαθζζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηαημπμίδζδξ 

δζάθμνςκ ιμνθχκ χζηε κα δδιζμονβδεεί ιία ηαφηζζδ δνχςκ πμο εα ζοκδνάιεζ ζηδ 

θφηνςζδ. Ζ ηεθεοηαία ηαηδβμνία αθμνά ημοξ έθδαμοξ ηαζ ιεβαθφηενμοξ 
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ακαβκχζηεξ, ακ ηαζ ηα αοζηδνά δθζηζαηά υνζα ζηδκ θμβμηεπκία είκαζ ηαθφηενμ κα 

απμθεφβμκηαζ ηαεχξ μ εηάζημηε ακαβκχζηδξ έπεζ δζαθμνεηζηέξ ειπεζνίεξ, πμο 

εκδεπμιέκςξ ιεηαημπίγμοκ ηδκ κμδηζηή ςνζιυηδηα ημο ηαζ ςξ εη ημφημο ηδκ επζθμβή 

αζαθίμο ιε αάζεζ ημ αοζηδνυ δθζηζαηυ ηνζηήνζμ.   

Σα παζδζηά  αζαθία πμο ηοηθμθυνδζακ πνυζθαηα πνμάβμοκ ηδκ ζελμοαθζηή 

εηπαίδεοζδ ηςκ κεανχκ ακαβκςζηχκ. ε ιεθέηεξ ηςκ Lampert (2011)
253

, Lampert 

ηαζ Walsh (2010)
254

 ηαζ McDaniel (2001)
255

 πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ  

Αοζηναθία ηαζ ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ακαδείπεδηακ ηάπμζα ημζκά ζδιεία πμο 

πενζέπμοκ παζδζηά αζαθία βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ. Κάπμζα 

απυ αοηά ηα ηνζηήνζα ειθακίγμκηαζ ηαζ ζηα εθθδκζηά ακαβκχζιαηα. Έηζζ, ηα ένβα 

αζπμθμφκηαζ ιε ημ δίηηομ αζθάθεζαξ, πμο πενζθαιαάκεζ πέκηε εκήθζηεξ εη ηςκ 

μπμίμκ μ έκαξ δεκ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηα παζδζά ιπμνμφκ κα απεοεοκεμφκ βζα 

γδηήιαηα υπςξ αοηυ ηδξ ηαημπμίδζδξ. Γζα ιζηνυηενα παζδζά ζηα αζαθία 

πανμοζζάγμκηαζ ηα ζδζςηζηά ζδιεία, δ «θοζαθίδα ημο ζχιαημξ», ςξ υνζμ πμο 

ηακέκαξ δεκ ιπμνεί κα αββίλεζ πςνίξ κα δμεεί άδεζα απυ ημ άημια, ηα πνχηα ζδιάδζα 

ακδζοπίαξ αθθά ηαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ιοζηζηχκ ηαζ εηπθήλεςκ. Πνμάβμοκ ηδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ βζα βεκζηή αζθάθεζα ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ 
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πνμζεββίζεζξ άβκςζηςκ αθθά ηαζ βκςζηχκ αηυιςκ, ιε ηδ βκχζδ ανζειχκ έηηαηηδξ 

ακάβηδξ.  Πνμςεμφκ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ηαημπμίδζδξ παζδζχκ ζηζξ ανιυδζεξ ανπέξ 

ηαζ ημκίγμοκ υηζ ηα παζδζά έπμοκ ημ δζηαίςια κα αζζεάκμκηαζ αζθαθή. οπκά, ηα ένβα 

ζοκμδεφμκηαζ απυ πνμθμβζηυ ή ηαηαθδηηζηυ ζδιείςια ιε οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ χζηε 

κα εκδιενςεμφκ μζ ακαβκχζηεξ βζα ηδκ ηαθφηενδ πνήζδ ημο (Lampert &  Walsh, 

2010)
256

. Ζ ζημπεοιέκδ εζημκμβνάθδζδ ιε ηδ θζηή αθήβδζδ ζοκηεθμφκ ζηδκ 

πνυζθδρδ ηςκ ακαβκςζηχκ ιε αάζεζ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ. Ζ απεζηυκζζδ ημο εφηδ ηαζ 

ημο εφιαημξ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ απυδμζδ ζοκαζζεδιάηςκ ζηα 

πνυζςπα αθθά ηαζ ηδκ ζδζαίηενδ πνςιαηζηή παθέηα. Φαίκεηαζ πςξ ημ κέμ εηδμηζηυ 

ηφια πνμάβεζ ηδκ παναβςβή αζαθίςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ιμνθέξ ηαημπμίδζδξ πμο 

εκχ οπήνπακ παθαζυηενα, απμζζςπμφκηακ ζημκ θμβμηεπκζηυ πχνμ ζημ πθαίζζμ ιζαξ 

ζοκηδνδηζηήξ θμβμηνζζίαξ.  Ζ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ πνμαάθθεηαζ ιε ζδζαίηενδ 

θεπηυηδηα ηαζ ιάθζζηα πενζπηχζεζξ  πανεκμπθήζεςκ απυ ζοββεκζηά πνυζςπα. 

 Σα αζαθία  πνμςεμφκ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ ηαεχξ μζ 

ζζημνίεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ιέζα επζηνέπμοκ ζημοξ ακαβκχζηεξ κα ένεμοκ ζε επαθή 

ιε ηα δζηά ημοξ ζοκαζζεήιαηα, αμδεχκηαξ κα ηα αζχζμοκ πζμ ηαεανά ζε ιζα 

πνμζπάεεζα κα ηαηακμήζμοκ ημκ ηυζιμ ηαζ ηδ δζηή ημοξ πναβιαηζηυηδηα (Caldin, 

2002
257

; Souza & Bernardino, 2011
258

). Πμθθμί ιεθεηδηέξ οπμζηδνίγμοκ πςξ δ 
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Παζδζηή Λμβμηεπκία δεκ οπάνπεζ αοημδφκαιδ, αθθά πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ ςξ 

Λμβμηεπκία ηαζ βζα Παζδζά. Κάπμζα απυ ηα  αζαθία βζα ηδκ ηαημπμίδζδ πμο 

ηοηθμθυνδζακ δίκμοκ ιζα αθδεμθακή εζηυκα πμο δεκ εα ηναοιαηίζεζ πενζζζυηενμ 

ημκ ακαβκχζηδ πμο έπεζ ή υπζ αζχζεζ ιζα ηέημζα ηναοιαηζηή ειπεζνία. Ζ πθμηή ηςκ 

ζζημνζχκ ακαδζπθχκεζ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, ημοξ ηνέπμκηεξ 

ηακυκεξ, ημζκςκζημφξ νυθμοξ ηαζ νυθμοξ θφθςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ «δφζημθςκ 

εειάηςκ» (Soma & Williams, 2014)
259

 , υπςξ ηδκ  ηαημπμίδζδ (παζδαβςβζηή πνήζδ) 

αθθά ηαζ ηδ  πνυηθδζδ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδ βμδηεία (θμβμηεπκζηυηδηα).  

ηδκ ζοκέπεζα, εα πανμοζζαζημφκ ζφβπνμκα ένβα πμο πναβιαηεφμκηαζ ημ 

γήηδια ηδξ ηαημπμίδζδξ. Ζ πανάεεζδ ημοξ βίκεηαζ ιε ημ είδμξ ηδξ ηαημπμίδζδξ πμο 

πανμοζζάγμοκ (ζςιαηζηή, θεηηζηή, ζελμοαθζηή, ροπμθμβζηή) αθθά ηαζ ηδκ δθζηζαηή 

μιάδα ζηδκ μπμία απεοεφκμκηαζ.  

ηα αζαθία πνςημζπμθζηήξ δθζηίαξ ζοπκά ηα γχα θαιαάκμοκ ακενςπυιμνθα 

παναηηδνζζηζηά  υπςξ ζημ ένβμ  ηαλ ε Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη(2019) ηδξ Δθέκδξ 

Γαζηαθάηδ πμο μ αζηενίαξ ακενςπμπμζείηαζ αθθά ηαζ ζημ Ζ Κίθν θαη ην ρέξη (2013), 

πμο έκα άθοθμ μκ ηαζ έκα δάηηοθμ θαιαάκμοκ ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά ηαζ 

πνμζπαεμφκ κα ιάεμοκ ζηα παζδζά ημκ Κακυκα ηςκ Δζςνμφπςκ.  Σα παναιφεζα 
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αμδεμφκ ημκ κεανυ ακαβκχζηδ κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε ηδκ πθμηή ηαζ ημοξ 

παναηηήνεξ, κα ζοκμιζθήζεζ ιαγί ημοξ ηαζ κα αοημπνμζδζμνζζηεί. Ζ αθήβδζδ 

ζζημνζχκ, εοκμεί ηδκ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ παζδζχκ αθθά ηαζ ηδκ ηαφηζζδ ιε ημοξ 

ήνςεξ (Soma & Williams, 2014).   Ζ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ βζα βεκζηή αζθάθεζα 

ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ πνμζεββίζεζξ άβκςζηςκ αθθά ηαζ βκςζηχκ αηυιςκ 

βίκεηαζ ηαζ ιε ηα ένβα Γελ πάσ πνπζελά κε μέλνπο! (2010) ηαζ Σν ζώκα κνπ είλαη δηθό 

κνπ(2012) ηδξ Νηάβηιαν Γηάσζθεν, Γηα ην ζώκα κνπ απνθαζίδσ ΔΓΧ! (2019) ηδξ 

Σγεσκίκ άκηενξ, Ζ Νηαληέια ιέεη ΟΥΗ! (2010) ηδξ Ρέκαξ Ρχζδ-Εασνδ αθθά ηαζ ημ 

παθαζυηενμ Αο κηιήζνπκε γη‟ απηό… Έρσ έλα κπζηηθό!(2006) ηδξ Moore-Mallinos. 

Βζαθία πμο ζηυπμ έπμοκ κα εηπαζδεφζμοκ ηα παζδζά, κα εκδιενχζμοκ βμκείξ, 

εηπαζδεοηζημφξ είκαζ ημ Ξέξσ λα ιέσ ρη (2007) ηδξ Υνζζηίκαξ Ραζζδάηδ αθθά ηαζ 

Έμη κηθξέο ηζηνξίεο  γηα λεπηαγσγνύο θαη γνλείο (2020) απυ ηδ Μονηχ Γεςνβίμο-

Νίθζεκ, πμο ηοηθμθυνδζε απυ ηδκ εηαζνεία ηαηά ηδξ ηαημπμίδζδξ ημο παζδζμφ 

ΔΛΗΕΑ. Με ηδκ εκηοπςζζαηή εζημκμβνάθδζδ απυ ηδκ άκηνα Δθεοεενίμο ζημ ένβμ 

Μόλν αλ ζέισ (2018) απυ ηδ ζοββναθέα Γζχηα Αθελάκδνμο, ηαζ ηδκ  αθμπθζζηζηή 

εζημκμβνάθδζδ ημο Νίημο Ακδνζηπμοθμο ζημ ένβμ Γηαηί θιαηο;(2018) απυ ημκ 

ζοββναθέα  ημο Βαζίθδ Αθελάηδ ημ εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ μπηζημπμζείηαζ ηαζ μ 

ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα θάαεζ πζμ ααεζά ιδκφιαηα πμο πμθθέξ θμνέξ απμζζςπμφκηαζ 

απυ ηδκ αθήβδζδ. 

 Αθελάηδξ, Β. (2018). Γηαηί θιαηο; Αεήκα: Μεηαίπιζμ. 
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ύγρξνλα Βηβιία γηα πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία- εηθνλνθείκελα 

άληεξο, Σδ. (2019). Γηα ην ζώκα κνπ απνθαζίδσ ΔΓΧ!. Αζήλα: 

Μίλσαο. 

 

Ακάθοζδ 

Σμ ένβμ Γηα ην ζώκα κνπ απνθαζίδσ ΔΓΧ! ηδξ Σγεσκίκ άκηενξ ηοηθμθυνδζε  

ημ 2019 απυ ηζξ Δηδυζεζξ Μίκςαξ. Σμ αζαθίμ αοηυ ακήηεζ ζηδ ζεζνά ΜΗΛΑΜΔ ΣΑ 

ΠΑΗΓΗΑ ΓΗΑ… ηαζ έπεζ ζηυπμ κα εηπαζδεφζεζ ηα παζδζά κα πνμζηαηεφμοκ ημ ζχια 

ημοξ. ηδκ ανπή ημο αζαθίμο, μ ήνςαξ ζοζηήκεηαζ ζημοξ ακαβκχζηεξ ηαζ ακαθένεηαζ 

ζηδκ ζςιαηζηή αζθάθεζα ηαζ ροπμθμβζηή εκδοκάιςζδ. ηζξ επυιεκεξ ζεθίδεξ βίκεηαζ 

θυβμξ βζα ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ηαηαηθφγμοκ ηάεε άημιμ, ακάθμβα ιε ηζξ 

πενζζηάζεζξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ακαθένεηαζ ημ ζοκαίζεδια ηδξ πανάξ, ηδξ 

ζηεκμπχνζαξ, ημο θυαμο, ημο εοιμφ ηαζ ηδξ πενδθάκζαξ.  Πμθφ εφζημπεξ είκαζ μζ 

ενςηήζεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ χζηε ημ ιζηνυ παζδί κα ειπθέηεηαζ  ηαηά ηδ δζάνηεζα 

αηνυαζδξ ημο αζαθίμο ηαζ κα εηθνάγεζ ηα πνμζςπζηά ημο αζχιαηα. Οοζζαζηζηά, ζημ 

αζαθίμ δζαηοπχκμκηαζ ενςηήζεζξ πμο μ ιζηνυξ ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ 

αζςιαηζηά. ηακ βζα πανάδεζβια ακαθένεηαζ πςξ πνέπεζ ζογδημφκηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ιε ηάπμζμ έιπζζημ άημιμ,  πμο απμπκέεζ αζθάθεζα, ηα κεανά άημια 

δζενςηχκηαζ πμζα έιπζζηα πνυζςπα οπάνπμοκ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ. ηζξ επυιεκεξ 

ζεθίδεξ πνμαάθθμκηαζ εκδεζηηζηέξ απακηήζεζξ βζα πνυζςπα ημο ημζκςκζημφ 

πενίβονμο, πμο ηα παζδζά ειπζζηεφμκηαζ υπςξ ημοξ βμκείξ, ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ημοξ 

παππμφδεξ, ιε ημοξ μπμίμοξ ηάκμοκ  υιμνθεξ δναζηδνζυηδηεξ. Γζα κα  ηαηαθένμοκ 

ηα παζδζά κα λεπςνίζμοκ ηδκ αζθάθεζα απυ ηδκ ακαζθάθεζα πανμοζζάγμκηαζ 

πενζπηχζεζξ πμο μ ήνςαξ ημο αζαθίμο αζζεάκεηαζ άαμθα ιε παναηηδνζζηζηή ακαθμνά 

ζ‟ αοηήκ πμο ηάπμζμξ ένπεηαζ πμθφ ημκηά ζημ ζχια. Δδχ βίκεηαζ ιζα έιιεζδ 
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ακαθμνά ζηδκ πενίπηςζδ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ ζε ιζηνά παζδζά χζηε κα 

αμδεήζεζ ημοξ ακαβκχζηεξ κα ιζθήζμοκ βζα ιζα ηέημζα ειπεζνία.   

Ζ ζοββναθέαξ ακαθένεηαζ ζηα «πξώηα ζεκάδηα αλεζπρίαο» ιε ηα μπμία ημ 

ζχια πνμεζδμπμζεί βζα ιζα άαμθδ ηαηάζηαζδ. Δπίζδξ, ημ δίηηομ αζθάθεζαξ 

πανμοζζάγεηαζ ςξ έκα ζφκμθμ πέκηε αηυιςκ πμο ημ έκα ημοθάπζζημκ απυ αοηά εα 

είκαζ εηηυξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημ παζδί ειπζζηεφεηαζ βζα κα εηθνάγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα 

ημο αθθά ηαζ άαμθεξ ηαηαζηάζεζξ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ. Δδχ 

μοζζαζηζηά πνμηείκεηαζ δ φπανλδ εκδθίηςκ πμο εα αμδεήζμοκ ημ παζδί ζε πενίπηςζδ 

ηαημπμίδζδξ εκηυξ ή εηηυξ ημο μζημβεκεζαημφ ηαζ θζθζημφ πθαζζίμο. Γίκεηαζ δ 

ηεπκζηή ηδξ «παθάιδξ» πμο ημ ηαεέκα απυ ηα πέκηε δάηηοθα είκαζ έκα πνυζςπμ 

ειπζζημζφκδξ: ιπμνεί κα είκαζ μζ βμκείξ, μζ παππμφδεξ, ηάπμζμζ ζοββεκείξ αθθά πάκηα 

ηαζ έκα πνυζςπμ εηηυξ μζημβέκεζαξ υπςξ δ δαζηάθα, δ βεζηυκζζζα ηαζ άθθμζ. 

Σμκίγεηαζ πςξ ημ δίηηομ αζθάθεζαξ ημο ηαεεκυξ δζαθένεζ. 

Άθθμ έκα εέια πμο είβεηαζ είκαζ δ ζδζςηζηυηδηα ηςκ απυηνοθςκ ζδιείςκ. 

θμζ έπμοκ δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ αοηυ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζεααζηυ. Δπίζδξ, 

βίκεηαζ ακαθμνά ζημ Κακυκα ηςκ Δζςνμφπςκ, πμο ηα απυηνοθα ζδιεία ηαθφπημκηαζ 

ιε ιαβζυ ηαζ εζχνμοπα ηαζ δεκ πνέπεζ κα αββίγμκηαζ απυ ηακέκα. Σμ ζηυια είκαζ έκα 

ζδιείμ πμο είκαζ ζδζςηζηυ αηυια ηαζ ακ θαίκεηαζ. Ζ ζοββναθέαξ πνμηνέπεζ ημοξ 

ακαβκχζηεξ κα πνμζέπμοκ υθα αοηά ηα ζδιεία ηαζ αηυια ημοξ εκδιενχκεζ βζα ηα 

βοκαζηεία ηαζ ακηνζηά βεκκδηζηά υνβακα ιε ηδκ επζζηδιμκζηή ημοξ μκμιαζία. Καηά 

ηδκ ανεθζηή δθζηία ηδκ χνα ημο ιπάκζμο ηδκ θνμκηίδα ημο ζχιαημξ είπακ μζ βμκείξ, 

υιςξ ιεβαθχκμκηαξ ημκ έθεβπμ ημο ζχιαημξ έπεζ ημ παζδί ημ μπμίμ πνέπεζ κα 

πνμζηαηεφεζ ηα απυηνοθα ηαζ ζδζςηζηά ζδιεία ημο. ηζξ επυιεκεξ ζεθίδεξ, 

πανμοζζάγμκηαζ πενζπηχζεζξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ, πμο ηάπμζμξ  γδηά κα αββίλεζ 
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απυηνοθα ζδιεία ημο ζχιαημξ ημο παζδζμφ ή ημο ζχιαημξ ημο εφηδ ή δείπκεζ 

θςημβναθίεξ απυ απυηνοθα ιένδ άθθςκ ζςιάηςκ. Σμ παζδί ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ 

υπςξ ακαθένεηαζ ζημ αζαθίμ πνέπεζ κα ακηζηαπεεί  θέβμκηαξ «ηακάηα! Απηό είλαη ην 

ζώκα κνπ! ην ζώκα κνπ έρσ ηνλ έιεγρν εγώ!»
260

 ηαζ κα ιζθήζεζ αιέζςξ ζε ηάπμζμκ 

απυ ημ δίηηομ αζθάθεζαξ ημο παζδζμφ. Κάπμζμξ απυ ημ δίηηομ αζθάθεζαξ πνέπεζ κα 

πανεονίζηεηαζ ηαζ ηδκ χνα ελέηαζδξ απυ βζαηνυ χζηε κα απμθεοπεεί επεζζυδζμ 

ηαημπμζδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ.  

ηδ ζοκέπεζα δζαζαθδκίγεηαζ δ δζαθμνά ζηα ιοζηζηά ηαζ ηζξ εηπθήλεζξ, πμο 

ηα πνχηα δδιζμονβμφκ άζπδια αζζεήιαηα ηαζ εα πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ εκχ ηα 

δεφηενα εοπάνζζηα. Αηυια απμθεφβεηαζ δ ηνάηδζδ ιοζηζημφ, εζδζηά ακ ηάπμζμξ 

γδηήζεζ ηάηζ ηέημζμ δζυηζ ιπμνεί κα εέθεζ κα απμηνφρεζ ιζα ηαημπμζδηζηή πνάλδ. 

Μοζηζηά υπςξ δ εςπεία ή ηα αββίβιαηα επζαάθθεηαζ κα θέβμκηαζ. ηδκ ηεθεοηαία 

ζεθίδα ζοκμρίγμκηαζ ηα ιδκφιαηα ημο αζαθίμο ςξ πέκηε ααζζημί ηακυκεξ βζα ηδ 

ζςιαηζηή αζθάθεζα. ε αοημφξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ δ δήθςζδ «Σμ ζχια ιμο είκαζ 

δζηυ ιμο», ημ δίηηομ αζθάθεζαξ, ηα πνχηα ζδιάδζα ακδζοπίαξ, δ πνμζηαζία ηςκ 

απυηνοθςκ ιενχκ ημο ζχιαημξ ηαζ δ απμθοβή ιοζηζηχκ. 

Δζημκμβνάθδζδ  

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ εζημκμβνάθδζδ ζοιπθδνχκεζ ημ ζφκημιμ ηείιεκμ, 

πνμζθένμκηαξ ηαφηζζδ ζημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ.  Δηηυξ απυ ημ ακενχπζκμ 

πνυζςπμ πμο εηδδθχκεζ ηα ζοκαζζεήιαηα, εζημκμβναθείηαζ ηαζ ημ ανημοδάηζ κα 

ζοιπάζπεζ. Τπάνπεζ  πνμηνμπή βζα ζογήηδζδ ημο ζοιαάκημξ ιε έκα έιπζζημ εκήθζηα. 

Με ηδκ εζημκμβνάθδζδ πανμοζζάγεηαζ ημ δαηνοζιέκμ παζδί κα ειπζζηεφεηαζ ιζα 

άαμθδ ηαηάζηαζδ ζηδ δαζηάθα ημο. 
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 Σαοηυπνμκα πανμοζζάγμκηαζ  ηα πνχηα ζδιάδζα ακδζοπίαξ  ιε πμθφ εφζημπμ 

ηνυπμ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ εκυξ ιζηνμφ αβμνζμφ πμο ηάεε ζδιείμ ημο ζχιαημξ ημο 

εηδδθχκεζ ηαζ έκα ζφιπηςια: ζδνςιέκμ ιέηςπμ, αμφνηςια, ακαηνζπίθα, ηαποηανδία, 

ζημιαπυπμκμ, έκημκδ ακάβηδ βζα ημοαθέηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ εκδιενχκμκηαζ πςξ ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ, άιεζα πνέπεζ κα 

εζδμπμζήζμοκ ηάπμζμκ εκήθζηα απυ ημ δίηηομ αζθάθεζαξ ημοξ. Μάθζζηα ημ δίηηομ 

αζθάθεζαξ εζημκίγεηαζ ζηδκ ακενχπζκδ  παθάιδ βζα κα εκηοπςεεί ζημ παζδζηυ ιοαθυ. 
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ηδκ εζημκμβνάθδζδ μ ήνςαξ πανμοζζάγεηαζ ηνμιαβιέκμξ υηακ δομ άβκςζημζ 

ηναηχκηαξ ηζκδηυ πνμζπαεμφκ κα ημκ πνμζεββίζμοκ. 
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 Σμ αβυνζ, ειπζζηεφεηαζ ζηδ ιδηένα ημο ημ ζοιαάκ δείπκμκηαξ ημοξ αβκχζημοξ ηαζ 

εηείκδ, ζθζπηαβηαθζάγεζ ημ παζδί ηδξ ηαζ ημ ανημοδάηζ ημζηάγμκηαξ εοιςιέκδ ημοξ 

αβκχζημοξ.  Γίκεηαζ δδθαδή έκα πανάδεζβια πνμζέββζζδξ παζδζμφ απυ αβκχζημοξ 

πμο δεκ ελεθίζζεηαζ ζε εθζάθηδ βζα ημ ιζηνυ παζδί, πάνδ ζηδκ έβηονδ εκδιένςζδ ηςκ 

βμκζχκ ημο απυ ημ ίδζμ.  

 

Δπίζδξ, ιε ηδκ απεζηυκζζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ εκυξ εκήθζηα κα αββίλεζ ημκ θμαζζιέκμ 

ήνςα,  ιεηαθένεηαζ ημ ιήκοια βζα άιεζδ εκδιένςζδ εκυξ εκήθζημο, πνμηεζιέκμο κα 

απμθεοπεεί έκα ηαημπμζδηζηυ βεβμκυξ. Με ηδκ εζημκμβνάθδζδ πανμοζζάγεηαζ έκαξ 

έθδαμξ κα δείπκεζ πνμζαθδηζηή θςημβναθία ζε έκα παζδί πμο εηείκμ απμιαηνφκεηαζ 

ηνέπμκηαξ, χζηε μζ ακαβκχζηεξ κα δζαπζζηχζμοκ  ηζ πνεζάγεηαζ κα ηάκμοκ ζε ηέημζα 

πενζζηαηζηά. 
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 Σμ αζαθίμ μθμηθδνχκεηαζ ιε «ηδκ αυναηδ θοζαθίδα ημο ζχιαημξ», ημκ πνμζςπζηυ 

πχνμ δδθαδή πμο ηακέκαξ δεκ εα πανααζάζεζ. ε πενίπηςζδ πμο ηάπμζμξ εέθεζ κα 

θζθήζεζ ή κα αβηαθζάζεζ ημ παζδί εηείκμ πνέπεζ κα ημο πεζ «πζ εοπανζζηχ»! 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Σμ αζαθίμ Γηα ην ζώκα κνπ απνθαζίδσ εγώ! πναβιαηεφεηαζ έκκμζεξ υπςξ ηα 

ζοκαζζεήιαηα, μ ηφηθμξ ειπζζημζφκδξ ηαζ ηα υνζα ημο ζχιαημξ. Με απθά 

παναδείβιαηα, δδθχκμκηαζ  ηα αζζεήιαηα ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδξ ακαζθάθεζαξ αθθά 

ηαζ ηδξ ζςιαηζηήξ πνμζηαζίαξ. οιαάθθεζ ζηδκ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ 

ζπεηζηχκ ιε ηδ ζςιαηζηή αζθάθεζα ηςκ παζδζχκ. Απεοεφκεηαζ ζε 

παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ αθθά ηαζ βμκείξ ηαζ παζδαβςβμφξ πνμζηεζιέκμο κα δμεεί 

αθμνιή βζα ηδκ πανμπή ηαηάθθδθδξ εηπαίδεοζδ απυ πθεονάξ ημοξ ζε γδηήιαηα 

πνμζηαζίαξ ημο ζχιαημξ ηςκ παζδζχκ ηαζ απμθοβή ηαημπμίδζδξ 

 

Γθάτζιεξ, Νη. (2010). Δελ πάσ πνπζελά κε μέλνπο! Αζήλα: Φπρνγηόο. 

 

Ακάθοζδ 

Σμ αζαθίμ Γελ πάσ πνπζελά κε μέλνπο ηδξ ζοββναθέςξ ηαζ εζημκμβνάθμο 

Νηάβηιαν Γηάσζθεν, ηοηθμθυνδζε ημ 2010 απυ ηζξ εηδυζεζξ Φοπμβζυξ. ημ ηέθμξ 

ημο αζαθίμο οπάνπεζ έκα θφθθμ πμο ιπμνεί κα ζοιπθδνςεεί ςξ θίζηα απυ ημ ιζηνυ 

ακαβκχζηδ ιε ηα άημια πμο ειπζζηεφεηαζ κα αημθμοεήζεζ πςνίξ άδεζα ζε δζάθμνα 

ιένδ. Δπζπθέμκ, ακαθένεηαζ μ εεεθμκηζηυξ μνβακζζιυξ «Σμ Υαιυβεθμ ημο Παζδζμφ», 

δ Δεκζηή Σδθεθςκζηή Γναιιή βζα ηα Παζδζά 1056 ηαζ άθθεξ πνήζζιεξ ζζημζεθίδεξ 

βζα ημ παζδί ηαζ ημοξ βμκείξ. 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ απμηεθεί έκα αμδεδηζηυ ενβαθείμ βζα βμκείξ πμο 

εέθμοκ κα ιζθήζμοκ ζηα παζδζά ημοξ βζα ηδκ απμπθάκδζδ απυ άβκςζηα πνυζςπα. 

Μπμνεί κα ιδκ ακαθένεηαζ νδηά εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ απυ ζοββεκζηυ δ ιδ 
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ζοββεκζηυ πνυζςπμ, ςζηυζμ ημ ιήκοια ημο αζαθίμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαημπμίδζδ 

πμο ιπμνεί κα αζχζεζ ηάπμζμ παζδί.  Ζ ζζημνία έπεζ δζδαηηζηυ παναηηήνα ηαζ ελδβεί 

ιε απθυ ηαζ ηαηακμδηυ ηνυπμ ζηα παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ πνςημζπμθζηήξ δθζηίαξ υηζ 

δεκ πνέπεζ κα αημθμοεμφκ αβκχζημοξ.  

Ανπζηά αθέπμοιε ηδκ δνςίδα ημο αζαθίμο κα πνμζεββίγεηαζ απυ ιζα 

βεζηυκζζζα ηδξ. Οζ δδθχζεζξ ηδξ άβκςζηδξ βοκαίηαξ «Ση θάλεηο εδώ κνλαρνύια; Έια 

ζα ζε πάσ εγώ ζην ζπίηη»
261

 δδιζμονβμφκ έκα αίζεδια μζηεζυηδηαξ ζημκ ιζηνυ 

ακαβκχζηδ πμο εφημθα ιπμνεί κα ζοιθςκήζεζ ηαζ κα ιδκ ζηεθηεί πςξ δεκ πνέπεζ κα 

αημθμοεήζεζ. ιςξ, δ Μεθίκα δεκ δέπεηαζ ηδκ πνυζηθδζδ ηαζ δζηαζμθμβεί ηδκ 

άνκδζή ηδξ. Γεκ ιπμνεί κα αημθμοεήζεζ ηδκ βεζηυκζζζα βζαηί αβκμεί ααζζηέξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ βοκαίηα ηαζ ηονίςξ βζαηί δεκ έπεζ εκδιενχζεζ ηδκ ιδηένα ηδξ. 

Σμ ίδζμ βίκεηαζ ιε ημ ιάζημνα πμο αμδεάεζ ημ ιπαιπά ηδξ, εηείκδ ανκείηαζ ηδκ 

πανυηνοκζδ ημο «Έια καδί κνπ!»
262

 πανυθμ πμο εα ζοκακηδεμφκ ζε θίβμ ζημ ζπίηζ. 

Γεκ βκςνίγεζ πμθθά βζα εηείκμοξ ηαζ εζηάγεζ πςξ ιπμνεί κα έπεζ βζα ηαημζηίδζμ έκα 

ναημφκ ή έκα θίδζ. Έπεζηα, ειθακίγεηαζ έκαξ ιοζηδνζχδδξ άκηναξ πμο πνμζηαθεί ημ 

ημνίηζζ ζημ αοημηίκδημ βζα κα ιδκ αναπεί. Πανά ηδκ άνκδζδ ημο παζδζμφ εηείκμξ 

επζιέκεζ ηνεζξ θμνέξ ηαζ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ «Μα ηη ραδό θνξηηζάθη πνπ είζαη! 

Ζ κακά ζνπ ζα κνπ ζπκώζεη αλ ζ‟ αθήζσ εδώ ζηε βξνρή!»
263

 Ζ επζθμβή ηδξ 

ζοββναθέςξ ζηδκ ακαθμνά ηδξ ιδηέναξ ημο ημνζηζζμφ ίζςξ ζοκδέεηαζ ιε ημ ζοπκυ 

ηέπκαζια επζηήδεζςκ ζηδκ πνμζέββζζδ παζδζχκ. Αοηυξ μ άκηναξ είκαζ ηαζ μ ιυκμξ 

πμο εοιχκεζ απυ ηα πνυζςπα πμο πθδζζάγμοκ ηδκ Μεθίκα. Σμ ημνίηζζ ιάθζζηα 

ζηέθηεηαζ ιε ημ αεχμ ιοαθυ ημοξ πςξ ιπμνεί κα είκαζ ηυζμ θμαενυξ πμο κα ηνφαεζ 
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έκα δνάημ ηάης απυ ημ ηακαπέ ημο ή κα έπεζ απνεπείξ ζοκήεεζεξ. Έπεζηα, ένπεηαζ ιζα 

βεζηυκζζζα ηδξ ηαζ δ πνςηαβςκίζηνζα ανκείηαζ εοβεκζηά βεθχκηαξ ηαεχξ είκαζ έκα 

πνυζςπμ πμο βκςνίγεζ  αθθά δ ιαιά ηδξ, ηδξ είπε κα πενζιέκεζ.  ε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ ημ ημνίηζζ απακηά ζημοξ επίδμλμοξ ζοκμδμφξ ηδξ «Γελ ζαο μέξσ, γη‟ 

απηό δελ έξρνκαη καδί ζαο». Σέθμξ, ειθακίγεηαζ έκα αβυνζ πμο αημθμοεεί δ Μεθίκα 

βζαηί είκαζ μ αδενθυξ ηδξ ηαζ βκςνίγεζ πμθθά πνάβιαηα βζα εηείκμκ αθμφ ιέκμοκ ζημ 

ίδζμ ζπίηζ.   

Δζημκμβνάθδζδ 

ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ ημ ζφκημιμ ηείιεκμ ζοιπθδνχκεζ 

ιζα γςδνή εζημκμβνάθδζδ. ε υθμ ημ αζαθίμ ηα άβκςζηα πνυζςπα ειθακίγμκηαζ ιε 

ιζα πνμμπηζηή ιεβέεοκζδξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ δνςίδα δ μπμία απεζημκίγεηαζ ιε 

πνμμπηζηή ζιίηνοκζδξ. Δπζπθέμκ, υζμζ πνμζεββίγμοκ ημ ημνίηζζ θαίκμκηαζ είκαζ 

παιμβεθαζημί ηαζ θζθζημί ιε δομ ελαζνέζεζξ. ηακ μ άβκςζημξ άκηναξ αημφεζ ηδκ 

άνκδζδ ημο ημνζηζζμφ ακαπανίζηαηαζ έηπθδηημξ. Ο αδενθυξ ημο ημνζηζζμφ θαίκεηαζ 

άβνζμξ ηαζ ςξ θοζζμβκςιία  δδιζμονβεί ιζα αιδπακία ζημκ ακαβκχζηδ ηαεχξ δ 

ειθάκζζδ ημο είκαζ εηηεκηνζηή. Φμνάεζ  νμφπα ηαζ ζημοθανίηζα ιε ηανθζά πμο βζα 

έκα ιζηνυ παζδί ίζςξ πνμηαθμφκ θυαμ.  ηζξ επυιεκεξ ζεθίδεξ, δ ιμνθή ημο 

βθοηαίκεζ απεζημκίγμκηαξ ημκ κα έπεζ θμαίεξ ηαζ απθέξ ζοκήεεζξ υπςξ κα θμαάηαζ ηζξ 

ανάπκεξ ηαζ κα  ημζιάηαζ αηυια ιε ημ ανημοδάηζ ημο. Ζ δνςίδα ειθακίγεηαζ 

ιζηνμζημπζηή ηαζ κηοιέκδ ιε ηυηηζκμ ζημφθμ. Ζ απεζηυκζζδ ηδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηα ηεθεοηαία θυβζα  «Πεηλάσ ζαλ ιύθνο»
264

 παναπέιπμοκ ημκ ακαβκχζηδ ζημ 

ηθαζζηυ παναιφεζ ηδξ Κμηηζκμζημοθίηζαξ πμο οπάνπεζ ζε αιέηνδηεξ παναθθαβέξ 

πμθθέξ απυ ηζξ μπμίεξ ζοιποηκχκμκηαζ ζοιαμθζζιμί βζα ηδκ ηαημπμίδζδ. Γίκεηαζ 

                                                 
264

 Γηάσζθεν, Νη. (2010). Γελ πάσ πνπζελά κε μέλνπο! Αεήκα: Φοπμβζυξ, ζεθ. 27. 
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δζαηεζιεκζηή ηαζ δζεζημκζηή ζφκδεζδ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ παναιφεζ ηδξ εηδμπήξ ηςκ 

αδενθχκ Γηνζι, πμο ζφιθςκα ιε ημκ Μπέηεθπασι «αλ νη νηδηπόδεηεο πξνζθνιιήζεηο 

επηκέλνπλ ζην αζπλείδεην ηνπ θνξηηζηνύ κπνξεί λα εθζέζνπλ ηνλ εαπηό ηεο ζηελ 

απνπιάλεζε»
265

. Έηζζ δ ζηάζδ ηδξ Μεθίκαξ ακηζδζαζηέθθεηαζ ιε ηδκ ζηάζδ ηδξ 

Κμηηζκμζημοθίηζαξ αθμφ ζε υθμ ημ ένβμ ανκείηαζ κα αημθμοεήζεζ μπμζμδήπμηε 

άβκςζημ πνυζςπμ. 
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 Μπέηεθπασι , Μπν. (1995).  Ζ γνεηεία ησλ παξακπζηώλ. Αεήκα: Γθάνμξ, ζεθ. 240. 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

 Ζ ζζημνία έπεζ δζδαηηζηυ παναηηήνα ηαζ ελδβεί ιε απθυ ηαζ ηαηακμδηυ ηνυπμ 

ζηα παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ πνςημζπμθζηήξ δθζηίαξ υηζ δεκ πνέπεζ κα αημθμοεμφκ 

αβκχζημοξ. 

 

Γθατζιεξ, Νη. (2012). Σν ζώκα κνπ είλαη δηθό κνπ. Αζήλα: Φπρνγηόο. 

 

Ακάθοζδ 

Σμ αζαθίμ Σν ζώκα είλαη δηθό κνπ ηδξ ζοββναθέςξ ηαζ εζημκμβνάθμο 

Νηάβηιαν Γηάσζθεν, ηοηθμθυνδζε ημ 2012 απυ ηζξ εηδυζεζξ Φοπμβζυξ. ηζξ πνχηεξ 
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ζεθίδεξ ημο αζαθίμο βίκεηαζ ακαθμνά ζημ PRO FAMILIA, ημζκςθεθή ιδ  

ηοαενκδηζηυ μνβακζζιυ ζηδκ Γενιακία ιε εζδίηεοζδ ζηδκ ζελμοαθζηή ηαζ 

ακαπαναβςβζηή οβεία ηαεχξ ηαζ ηα ζελμοαθζηά ηαζ ακαπαναβςβζηά δζηαζχιαηα. 

Αημθμοεεί έκα ζδιείςια πνμξ ημοξ βμκείξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηαεδιενζκέξ ηαηαζηάζεζξ πμο ηα παζδζά ιπμνμφκ κα ιάεμοκ 

πενζζζυηενα βζα ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ βζα ημοξ άθθμοξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα 

λεπςνίγμοκ ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ πνμζχπςκ πμο ηα πνμζεββίγμοκ. Δίκαζ έκα πνήζζιμ 

αζαθίμ βζα βμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ, αθμφ αζπμθείηαζ ιε ημ δζαπνμκζηυ εέια ηδξ 

ηαημπμίδζδξ. Σμ εζημκμηείιεκμ θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά. 

Σμ αζαθίμ λεηζκάεζ ιε ηδ ιζηνή Κθάνα, δ μπμία δζαπζζηχκεζ πςξ έπεζ ηάηζ 

πμθφ λεπςνζζηυ αθμφ ημ ζχια ηδξ ακήηεζ ιυκμ ζε αοηήκ. Ζ δζαπίζηςζδ αοηή βίκεηαζ 

απυ ηδκ ανπή ημο αζαθίμο, χζηε κα εκηοπςεεί ζημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ πςξ μ 

ηαεέκαξ έπεζ ηάηζ πμθφ λεπςνζζηυ πμο είκαζ ημ ζχια ημο, ηάηζ ιμκαδζηυ βζα αοηυκ 

αθμφ μ δζπθακυξ ημο ή μπμζμζδήπμηε άθθμξ έπεζ ημ δζηυ ημο. ζμ ιεβαθχκεζ δ ιζηνή  

δνςίδα παναηδνεί αθθαβέξ πάκς ηδξ ηαζ αζζεάκεηαζ πενήθακδ βζα ημ ζχια ηδξ.  

Δίκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή αοηή δ παναηήνδζδ χζηε ηα παζδζά κα απμηηήζμοκ ιζα 

εεηζηή αοημεζηυκα. ηζξ ζεθίδεξ πμο αημθμοεμφκ, ηονίςξ ιέζς ηδξ εζημκμβνάθδζδξ, 

οπάνπμοκ πενζβναθέξ ηαεδιενζκχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ πενζζηαηζηχκ ζελμοαθζηήξ 

ηαημπμίδζδξ, πμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ημκ εκήθζημ ακαβκχζηδ. Έηζζ, υηακ δ 

Κθάνα κζχεεζ ημκηά ζε ηάπμζμκ υπςξ ημκ ιπαιπά, ηδκ βζαβζά, ημ ιςνυ, ημοξ θίθμοξ 

ηδξ, παίνεηαζ κα ζοκακαζηνέθεηαζ ιαγί ημοξ. Ακηίεεηα, υηακ ηάπμζμξ ηδκ πνμζεββίγεζ 

πςνίξ ηδκ εέθδζδ ηδξ, ιε άβνζα αββίβιαηα, αβηαθζέξ, θζθζά ή ζθζπηά ηναηήιαηα 

κζχεεζ πμθφ άαμθα βζ‟ αοηυ ηαζ δοζακαζπεηεί. Μέζα απυ ηαεδιενζκά παναδείβιαηα, 

ηα παζδζά ιαεαίκμοκ  κα λεπςνίγμοκ ηοπυκ αββίβιαηα ή πνμζεββίζεζξ πμο ηα ηάκμοκ 

κα αζζεάκμκηαζ άαμθα ηαζ κα ηαηαθένκμοκ κα ηα απμηνμφμοκ.  Αηυια ηαζ μ ζηφθμξ 
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ηδξ ιπμνεί κα ηδκ θένεζ ζε δφζημθδ εέζδ. Γζα ημ θυβς αοηυ δ δνςίδα ημο αζαθίμο 

υηακ δεκ επζεοιεί αββίβιαηα ή υηακ κζχεεζ άζπδια απυ ηοπυκ πνμζεββίζεζξ νδηά 

ακαθένεζ «ηαιάηα! Μδ ιε αββίγεζξ! Γεκ ημ εέθς!». Πνμηνέπεζ ημοξ ιζηνμφξ 

ακαβκχζηεξ κα ηάκμοκ ημ ίδζμ ηαζ ιάθζζηα κα επακαθάαμοκ δοκαηά ηαζ ηαεανά ηδκ 

παναπάκς πνυηαζδ. Σα παζδζά εκεαννφκμκηαζ κα εηδδθχζμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ 

ηα εέθς ημοξ, αάγμκηαξ ηα δζηά ημοξ υνζα υηακ κζχζμοκ άαμθα. Σα αββίβιαηα είκαζ 

εοπάνζζηα ιμκάπα ακ δεκ θένκμοκ ζε δφζημθδ εέζδ ηάπμζμκ  ηαζ εθυζμκ ημ 

επζηνέρεζ μ ίδζμξ. Αηυια ηαζ ακ ηάπμζμξ δεκ ζεααζηεί ηζξ πνμεέζεζξ, δ δνςίδα 

πνμηείκεζ ηδκ επζιμκή ζηδκ ανπζηή πνυηαζδ ηαζ ηδκ ζοκδνμιή ηάπμζμο ιεβάθμο πμο 

ειπζζηεφεηαζ. ημ ζδιείμ αοηυ, ημ αζαθίμ ζηνέθεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ παζδζχκ ζημοξ 

εκήθζηεξ, μζ μπμίμζ εα πνέπεζ κα ακαβκςνίγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ παζδζχκ ηαζ κα 

ηα θαιαάκμοκ ζμαανά οπυρδ ημοξ.  Σμ αζαθίμ ηθείκεζ ιε ημ ημνζηζάηζ κα 

επακαθαιαάκεζ  υηζ «ην ζώκα αλήθεη κόλν ζ‟ εζέλα θαη είλαη θάηη πνιύ ζπνπδαίν», 

δήθςζδ πμο  θακενχκεζ ηδκ εοεφκδ κα ιδκ οπενααίκμκηαζ πμηέ ηα υνζα βζα ημ ζχια 

ιαξ. Σμ ένβμ δεκ πνμζπαεεί κα μνίζεζ ηζ είκαζ δ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ αθθά υηζ ημ 

ζχια ηαεεκυξ ημο ακήηεζ ηαζ ιπμνεί, μπμζαδήπμηε ζηζβιή κζχζεζ άαμθα, κα 

οπεναζπζζηεί ημ ζχια ημο πςνίξ κα δζηαζμθμβδεεί θέβμκηαξ « ηαιάηα. Μδκ ιε 

αββίγεζξ. Γεκ ημ εέθς». Δπίζδξ, ζημ αζαθίμ δεκ ελεηάγμκηαζ μζ πνμεέζεζξ ημο άθθμο 

αηυιμο, πμο ιπμνεί κα είκαζ ηάπμζμξ ζοββεκήξ, άβκςζημξ ή αηυια ηαζ μ ζηφθμξ. Γεκ 

έπεζ ζδιαζία ηζ εέθεζ μ άθθμξ αθθά ημ άημιμ ζημ μπμίμ ακήηεζ ημ ζχια. 

Δζημκμβνάθδζδ 

Ζ εζημκμβνάθδζδ ημο αζαθίμο θεζημονβεί πνμζεεηζηά ζημ ζφκημιμ ηείιεκμ. 

ημ ελχθοθθμ ημο αζαθίμο, ημ ημνίηζζ πανμοζζάγεηαζ εοιςιέκμ ιε ηα πένζα ζε ζηάζδ 

άιοκαξ. Ζ θζβμφνα ημο είκαζ ακορςιέκδ ηαζ ακ ηαζ ιζηνυηενδ απυ ηδκ θζβμφνα ηδξ 
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βοκαίηαξ, ιαβκδηίγεζ ημκ παναηδνδηή. Ζ βοκαίηα εκχ είκαζ παιμβεθαζηή δεκ 

δδιζμονβεί θζθζηά αζζεήιαηα Με ηδ ζηάζδ ημο, ημ ημνίηζζ  δδθχκεζ οπενάζπζζδ. 

Αοηή δ απεζηυκζζδ ζοκδοάγεηαζ ιε ημ ηίηθμ ημο αζαθίμ «Σν ζώκα κνπ είλαη δηθό κνπ» 

πμο είκαζ βναιιέκα ιε ηυηηζκμ πνχια βζα κα ιεηαδχζεζ πζεακυηαηα ηδκ έκηαζδ ημο 

ιδκφιαημξ. ε δεφηενμ πθάκμ, ιπμνεί ηάπμζμξ κα παναηδνήζεζ ηα ακενςπυιμνθα 

γςάηζα πμο θαίκεηαζ κα ιαθχκμοκ αθθά ηαζ πάθζ ημ έκα θαίκεηαζ κα οπεναζπίγεηαζ 

ημκ εαοηυ ημο. 

 

ημ εζςηενζηυ ημο αζαθίμο, ημ ημνίηζζ πανμοζζάγεηαζ διίβοικμ κα 

ακαηαθφπηεζ ημ ζχια ημο ιπνμζηά ζε έκα ηαενέπηδ ηαζ κα ηαηαθαααίκεζ πςξ 

αθθάγεζ υζμ ιεβαθχκεζ. Υνδζζιμπμζείηαζ δ ιέεμδμ ηδξ ακαθμβίαξ ηαεχξ υπςξ εηείκδ 

παναηδνεί ημ δζηυ ηδξ ζχια, ιεηνάεζ ημ φρμξ ηδξ, έηζζ ηαζ ημ ιζηνυ θαβμοδάηζ ηδξ 

απεζημκίγεηαζ  κα εθέβπεζ ημ δζηυ ημο ζχια ζημκ ηαενέπηδ, εθέβπεζ ημ φρμξ ημο, 
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βεβμκυξ πμο δίκεζ ζημκ ιζηνυ ακαβκχζηδ ηδκ εοηαζνία κα ζηεθηεί πςξ υθμζ έπμοκ ημ 

δζηυ ημοξ ζχια αηυια ηαζ ηα παζπκίδζα. ε επυιεκεξ ζεθίδεξ, δ δνςίδα ηαζ ημ 

παζπκίδζ θαβμοδάηζ ηδξ απεζημκίγμκηαζ  κα ζηέημκηαζ ιε ηα πένζα ζηδ ιέζδ, 

εηπέιπμκηαξ πενδθάκζα βζα ημ ζχια ημοξ.  

 

 ηακ εέθεζ ημ άββζβια ηάπμζμο, ημ ημνίηζζ εζημκμβναθείηαζ παιμβεθαζηυ ηαζ 

ήνειμ, ιεηαδίδμκηαξ ιζα εαθπςνή ζημκ ακαβκχζηδ. Με ημοξ θίθμοξ ημο, ημκ ιπαιπά 

ημο, ηδ βζαβζά ημο, ημ ιςνυ πενκάεζ υιμνθα ηαζ ζε υθεξ ηζξ ζεθίδεξ ιεηαδίδεηαζ δ 

εοηοπία ημο ημνζηζζμφ ηαζ δ αζθάθεζα πμο κζχεεζ ιε γςδνά πνχιαηα ηαζ εοηοπζζιέκα 

πνυζςπα.  Ακηίεεηα, ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο ημ ημνίηζζ δεκ επζεοιεί αββίβιαηα ή 

κζχεεζ άαμθα απεζημκίγεηαζ θοπδιέκμ ηαζ εοιςιέκμ. ημ ζφκημιμ ηείιεκμ 

ακαθένεηαζ ημ βανβαθδηυ πςνίξ ηδ εέθδζδ ημο ημνζηζζμφ, ή ημ οβνυ θζθί ηάπμζμο 

πςνίξ ηδ εέθδζδ ηδξ ή  αηυια ηαζ ημ ζθζπηυ ηνάηδια. Αοηυ ζοκμδεφεηαζ ιε εζηυκεξ 

πμο επζαεααζχκμοκ ηα ανκδηζηά αζζεήιαηα ηδξ δνςίδαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα 
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πνυζςπα πμο πνμααίκμοκ ζ‟ έκα άαμθμ άββζβια βζα ημ παζδί απεζημκίγμκηαζ 

οπενιεβέεδ, ςξ ηανζηαημφνεξ πμο εηπέιπμοκ έκα αίζεδια απμζηνμθήξ ζε υπμζμκ 

ημοξ παναηδνήζεζ. Ο ιεβαθυζςιμξ άκηναξ ειθακίγεηαζ κα βεθά ηδ ζηζβιή πμο ημ 

ημνζηζάηζ θαίκεηαζ κα δοζθμνεί ηαζ κα παζπίγεζ κα εθεοεενςεεί απυ ηα πένζα ημο. ε 

αοηυ ημ ζδιείμ βίκεηαζ λεηάεανδ απεζηυκζζδ ιζαξ απυπεζναξ ζελμοαθζηήξ 

ηαημπμίδζδξ ιζηνμφ παζδζμφ. Ζ εφζςιδ βοκαίηα πμο πνμζπαεεί κα θζθήζεζ ηδ 

Κθάνα δδιζμονβεί ηαζ εηείκδ ιζα απμζηνμθή, ηαεχξ ημ άββζβια ηδξ, θαίκεηαζ πςξ 

εκμπθεί ημ ημνίηζζ αθμφ ηα δάπηοθα ημο πενζμφ ηδξ είκαζ ηεκηςιέκα ιε ηνυπμ πμο κα 

θακενχκμοκ αδδία.   

 

Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ απεζηυκζζδ παδζχκ απυ ημ ζηφθμ. Αηυια, υηακ δ 

βοκαίηα ηνάηα ημ ημνίηζζ ζθζπηά, οπάνπεζ ιζα πίεζδ ηαζ αοηή θαίκεηαζ απυ ημκ ηνυπμ 

πμο εζημκίγεηαζ κα ζθίββεζ ημ ιζηνυ ημνίηζζ αθθά ηαζ απυ ηδκ έηθναζδ ημο 

πνμζχπμο ημο πμο έπεζ απδοδήζεζ. Σα πυδζα ημο ημνζηζζμφ έπμοκ ιζα ηίκδζδ 
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ηάκμκηαξ ημκ ακαβκχζηδ κα θακηαζηεί πςξ πνμζπαεεί κα εθεοεενςεεί απυ έκα 

ακεπζεφιδημ ηνάηδια. ηζξ επυιεκεξ ζεθίδεξ, υηακ ημ ημνζηζάηζ πνμζεββίγεηαζ απυ 

έκακ άβκςζημ, μ μπμίμξ ημο αημοιπά ημκ χιμ, εηείκδ ειθακίγεηαζ κα ημκ απςεεί 

πνμηάζζμκηαξ ημ πένζ ηδξ χζηε κα εκηοπςεεί ζημκ ακαβκχζηδ ημ ιήκοια «ηακάηα! 

Με κε αγγίδεηο! Γελ ην ζέισ!» Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζε ηάεε πενίπηςζδ μζ 

άβκςζημζ, υηακ πνμζεββίγμοκ ηδκ δνςίδα είκαζ παιμβεθαζημί εκχ ιυθζξ εηείκδ 

ανκδεεί ημ πάδζ ημοξ ιέκμοκ έηπθδηημζ, αηνζαχξ βζαηί ζηδκ ανπή αοημί μζ άκενςπμζ 

είκαζ θζθζημί ηαζ δεκ έπμοκ ζοκδείζεζ απυ ηα παζδζά κα δέπμκηαζ ακηζζηάζεζξ. ηδκ 

δήθςζδ «Με κε αγγίδεηο δελ ζέισ!» δ Κθάνα απεζημκίγεηαζ ζε ζηάζδ άιοκαξ, ιε ηα 

πένζα ζηδ ιέζδ, κα οπεναζπίγεηαζ ημ ζχια ηδξ βζα ημ μπμίμ είκαζ πενήθακδ.  

 

‟ αοηυ ημ ζδιείμ, οπεναζπίγεηαζ ημ ζχια ηδξ, θέεζ «ΟΥΗ!» ηαζ ιάθζζηα δ 

άνκδζδ απμδίδεηαζ ηαζ ζε πμθθαπθέξ απεζημκίζεζξ ζημκ ημίπμ ηδξ επυιεκδξ ζεθίδαξ, 

ζε ανηεηέξ βθχζζεξ, δίκμκηαξ ηαεμθζηυ παναηηήνα ζηα γδηήιαηα ηαημπμίδζδξ. Λίβμ 
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πνζκ ημ ηέθμξ, ημ ημνζηζάηζ θαίκεηαζ κα εηιοζηδνεφεηαζ ζε ηάπμζμκ πμο ειπζζηεφεηαζ 

ιζα άζπδιδ ειπεζνία ημο ηαζ θαίκεηαζ ζδζαίηενα θμαζζιέκμ. ημ ηέθμξ, δ Κθάνα 

απεζημκίγεηαζ ηαεζζηή ζημκ ηακαπέ, ιε ηδκ ζοκηνμθζά ηςκ παζπκζδζχκ ηδξ ζε 

απυζηαζδ, βεβμκυξ πμο θακενχκεζ ηα υνζα ημο ζχιαημξ ηδξ  ηαζ θαίκεηαζ έημζιδ κα 

οπεναζπζζηεί ημκ εαοηυ ηδξ, βζαηί «Σν ζώκα ηεο αλήθεη κόλν ζε εθείλε».  
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα ιζα ζφκημιδ ζζημνία πμο ζοιπθδνχκεηαζ απυ ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ηαζ ζηυπμ έπεζ κα αθοπκίζεζ ηα παζδζά βζα ηδκ αοημπνμζηαζία ημοξ, 

ηδκ αημιζηή ημοξ αζθάθεζα ηαζ ημ δζηαίςια κα πεζνίγμκηαζ ημ ζχια ημοξ.  

 

Ρώζε-Εατξε, Ρ. (2010). Η Νηαληέια ιέεη ΟΥΘ! Αζήλα: Φπρνγηόο. 

 

Ακάθοζδ 

Σμ αζαθίμ Ζ Νηαληέια ιέεη όρη! ηδξ ζοββναθέςξ Ρέκαξ Ρχζζδ Εαΐνδ, 

ηοηθμθυνδζε ημ 2010 απυ ηζξ εηδυζεζξ Φοπμβζυξ. ημ ηέθμξ ημο αζαθίμο οπάνπεζ 

ζφκημιμ εκδιενςηζηυ ζδιείςια βζα ημοξ βμκείξ πμο πνμζηαηεφμκηα ηα δζηαζχιαηα 

ημο παζδζμφ. Ζ ζζημνία ημο αζαθίμο λεηζκά ιε ηδ Νηακζέθα ιζα  ημοκεθίηζα πμο αβαπά 

πμθφ ημκ αδενθυ ηδξ ιαιάξ ηδξ.  Μαγί ιε ημκ αδενθυ ηδξ ηαζ ημ εείμ ηδξ παίγμοκ 

παζπκίδζα ηαζ ηάκμοκ αυθηεξ. Φαίκεηαζ πςξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζοββεκζηυ πνυζςπμ, δεκ 

έπεζ δζηά ημο παζδζά ηαζ ηάκεζ υθα ηα παηίνζα ζηα ακίρζα ημο. Σμοξ παίνκεζ δχνα ηαζ 

παζπκίδζα ηενδίγμκηαξ ηδκ εφκμζα ημοξ.  Σμ επάββεθια ημο εείμο ημοξ ςξ ηαπεηάκζμξ, 

ζοιαάθεζ ζηδκ αηνυαζδ πμθθχκ ζζημνζχκ πμο ημοξ εηπθήζζεζ. Σμκ εαοιάγμοκ ηαζ 

ημκ ειπζζηεφμκηαζ. Σμ βανβαθδηυ ειθακίγεηαζ έκα απυ ηα αβαπδιέκα παζπκίδζα 

πενζζζυηενμ βζα ημκ εείμ πανά βζα ηα ακίρζα. Μπμνεί κα λεηανδίγμκηαζ ζηα βέθζα 

αθθά δ Νηακζέθα  δοζθμνεί, υπςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ «Σελ πνλνύζε ε θνηιηά 

ηεο από ηα γέιηα, ηεο θνβόηαλ ε αλαπλνή θαη ηεο έξρνληαλ λα θάλεη εκεηό»
266

. Πανά 

ηζξ παναηθήζεζξ ηδξ ιζηνήξ ημοκεθίηζαξ μ εείμξ δεκ ζηαιαηά ημ ηαηυβμοζημ παζπκίδζ 

ηαζ εηείκδ λεζπά ζε ηθάιαηα αθμφ πμκάεζ. ε αοηυ ημ ζδιείμ, δίκεηαζ ιέζα απυ ημ 
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ιζηνυ ηείιεκμ επεζζυδζα ηαημπμίδζδξ αθμφ ημ παζπκίδζ πμο ηακμκζηά πνμηαθεί πανά, 

ιεηαηνέπεηαζ ζε εθζάθηδ βζα ημ παζδί, πμκάεζ ηαζ λεζπάεζ ζε ηθάιαηα. Σαοηυπνμκα, 

ημ ιζηνυηενμ παζδί ηδξ ημοκεθμ-μζημβέκεζαξ θαίκεηαζ υηζ δεκ εκμπθείηαζ ηαζ ζοκεπίγεζ 

κα παίγεζ. Δδχ πνμαάθθεηαζ δ άβκμζα πμο ιπμνεί κα επζδείλμοκ παζδζά ιζηνυηενδξ 

δθζηίαξ ζε παζπκίδζα –παβίδεξ εκδθίηςκ.  ηακ έκα άαααημ ημοξ επζζηέπηεηαζ μ 

εείμξ Κακέθμξ, δ Νηακζέθα ηθείκεηαζ ζημ δςιάηζμ ηδξ ηαζ ανκείηαζ κα ημκ 

ζοκακηήζεζ. Δδχ οπάνπεζ άνκδζδ ημο εφιαημξ κα ζοκακαζηναθεί ημ εφηδ. Μάθζζηα, 

ηαηαθεφβεζ ζε ρέιαηα πνμηεζιέκμο κα απμθφβεζ ημ άαμθμ παζπκίδζ.  Ζ πανέιααζδ 

ημο βμκζμφ θαίκεηαζ κα ιδκ αμδεά ημ ημνίηζζ κα ημο εηιοζηδνεοηεί ημ θυβμ ηςκ 

ρειάηςκ ημο. Τπμβναιιίγεηαζ πςξ δ ζοββναθέαξ ίζςξ εέθεζ κα αθοπκίζεζ ημκ 

εκήθζημ βζα ηδκ ζηάζδ πμο δζαηδνεί απέκακηζ ζημ παζδί υηακ ανκείηαζ κα ηάκεζ ηάηζ. 

Πμθθέξ θμνέξ, μ βμκέαξ πζέγεζ ημ παζδί κα ηάκεζ ηάηζ αρδθχκηαξ ηδκ άνκδζδ ημο ηαζ 

ηονίςξ ημ θυβμ πμο ηδκ έπεζ πνμηαθέζεζ. Ζ δνςίδα ηδξ ζφκημιδξ ζζημνίαξ δεκ 

ακαθένεζ ηίπμηα ζηδκ ιαιά ηδξ βζαηί εεχνδζε πςξ εα ηδξ απακημφζε υπςξ ηδξ είπε 

απακηήζεζ ηαζ δ θίθδ ηδξ υηζ «ζηνπο κεγάινπο αξέζεη πνιύ λα γαξγαιάλε παηδηά»
267

. Ζ 

θίθδ ηδξ οπέιεκε ημ βανβαθδηυ πμο ηδξ έηακε δ βζαβζά ηδξ εκχ δεκ ηδξ άνεζε απθά 

ηαζ ιυκμ βζα κα ιδκ ηδ ζηεκμπςνήζεζ. Δδχ θαίκεηαζ δ θακεαζιέκδ ακηίθδρδ πμθθχκ 

ιζηνχκ ηαζ ιεβάθςκ βζα ηα υνζα ζημ ζχια πμο ζοκδέμκηαζ ιε αζζεήιαηα 

ζηεκαπχνζαξ ζε αοηυκ πμο εέθεζ κα αββίλεζ ημ ζχια ηάπμζμο ηαζ ζ‟ εηείκμκ πμο δεκ 

εέθεζ κα ημκ αββίλμοκ. Ζ Νηακζέθα ζηανθίγεηαζ έκα ηυθπμ χζηε κα ηναηήζεζ ιαηνζά 

ημκ εείμ ηδξ. Εςβναθίγεζ ιε ηυηηζκμ ιανηαδυνμ ζπονάηζα ζημ πνυζςπμ ηδξ βζα κα 

κμιίγεζ μ εείμξ ηδξ πςξ έπεζ ζθανά ηαζ έηζζ κα ιδκ εεθήζεζ κα ηδκ πθδζζάζεζ. Μυθζξ μ 

εείμξ ηδξ ηδκ αθέπεζ, ηνέπεζ κα ηδκ αβηαθζάζεζ αθθά ζηαιαηά ηαζ ηδκ νςηά ηζ έπαεε. 
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Δηείκδ ημο απακηά βζα ηδκ αζεέκεζα ηδξ ηαζ ημο δδθχκεζ πςξ  δεκ βίκεηαζ κα παίλμοκ 

αθθά ιπμνμφκ κα πάκε αυθηα, κα αβμνάζμοκ παβςηυ ηαζ βεκζηυηενα κα ηάκμοκ 

μηζδήπμηε άθθμ απυ ημ κα ιείκμοκ ζπίηζ ηαζ κα ιπμνέζεζ κα ηδκ βανβαθήζεζ. Ο 

Νηίκηζ, μ αδενθυξ ηδξ, ιανηονά πςξ δεκ έπεζ ηίπμηα ηαζ ηυηε δ ιδηένα ηδκ πζάκεζ απυ 

ημ πένζ βζα κα δεζ ηζ ζοιααίκεζ. Ζ ηίκδζδ ηδξ ιδηέναξ δδθχκεζ ακδζοπία ηαζ 

ηαοηυπνμκα δίκεζ αζθάθεζα ζημ ημνίηζζ. Με δζαηνζηζηυ ηνυπμ παίνκεζ ηδκ Νηακζέθα 

ζηδκ ημογίκα βζα κα ιάεεζ ημ θυβμ ηδξ πανάλεκδξ ζοιπενζθμνάξ. Ζ ζζςπή ηδξ 

Νηακζέθαξ ζπάεζ, αμονηχκεζ ηαζ εηιοζηδνεφεηαζ ζηδκ ιαιά ηδξ ημκ θυβμ ηςκ 

εκενβεζχκ ηδξ. Αβηαθζάγεζ ηδκ Κμοκέθα ηαζ ηδξ ακαθένεζ πςξ δεκ ακηέπεζ ημ 

βανβαθδηυ ημο εείμο.  Ζ ενχηδζδ ηδξ ιδηέναξ πενί οπενάζπζζδξ ημο ζχιαημξ ηδξ 

απέκακηζ ζημκ εείμ είκαζ ηαηαθαηζηή, υιςξ εηείκμξ δεκ ζηαιάηδζε αοηυ πμο 

εκμπθμφζε ηδκ ακζρζά ημο.  Ζ ιαιά επαζκεί ηδκ ηυνδ ηδξ πμο ηδξ ιίθδζε ηαζ 

πνμζπαεεί κα δζαπαζδαβςβήζεζ ηδκ ηυνδ ηδξ βζα ημ εέια ηδξ ζελμοαθζηήξ 

πανεκυπθδζδξ. Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ: «Σν ζώκα ζνπ είλαη δηθό ζνπ. Αλήθεη 

κόλν ζε εζέλα θαη ζε θαλέλαλ άιιν.  Καλέλαο κα θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζε 

αγγίδεη, λα ζε θηιάεη, λα ζε γαξγαιάεη, άκα δελ ην ζέιεηο»
268

. Ζ ζοιαμοθή ηδξ ιδηέναξ 

είκαζ υηζ πνέπεζ ελδβείξ ζε ηάπμζμκ πςξ δεκ έπεζ δζηαίςια ζημ ζχια ιέπνζ κα ημ 

ηαηαθάαεζ «Πξέπεη όκσο λα ηνπ ην εμεγήζεηο, γηα λα ην θαηαιάβεη»
269

. Χξ πνμξ αοηυ 

ημ πςνίμ δζαηοπχκεηαζ ιζα δζαθςκία ηαεχξ ηαεέκαξ πνεζάγεηαζ κα πνμζηαηεφεζ ημ 

ζχια ημο απυ μηζδήπμηε εέζεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή αηεναζυηδηα 

ημο. Πμθθέξ θμνέξ, μζ εφηεξ αδοκαημφκ κα ηαηαθάαμοκ μπμζαδήπμηε δήθςζδ ηςκ 

οπμρδθίςκ εοιάηςκ. Δίκαζ αδφκαημ κα ηαηαθάαμοκ ηζξ δδθχζεζξ πενί αημιζημφ 
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δζηαζχιαημξ ημο ζχιαημξ βζ‟ αοηυ ζοκίζηαηαζ δ απμιάηνοκζδ ηαζ δ ηαηαββεθία ημο 

ζοβηεηνζιέκμο πνμζχπμο. Μεηά ηδ ζογήηδζδ ημοξ, δ Νηακζέθα πάεζ ζημκ εείμ 

Κακέθμ ηαζ υηακ εηείκμξ ηδκ πθδζίαγεζ βζα ημ βανβαθδηυ ηαζ θςκάγεζ υζμ πζμ δοκαηά 

ιπμνεί «ΟΥΗ!», ελδβχκηαξ ημο πςξ αοηυ ημ παζπκίδζ δεκ ηδξ ανέζεζ.  Ο εείμξ ανπζηά 

παναλεκεφεηαζ, έπεζηα δείπκεζ κα ηαηαθαααίκεζ πςξ δ ημοκεθίηζα δοζθμνεί ηαζ έηζζ 

δεζιεφεηαζ κα ζηαιαηήζεζ αοηυ ημ παζπκίδζ βζα πάκηα.  Απυ αοηήκ ηδκ ζζημνία, δ 

Νηακζέθα, αθέπεζ πςξ μ εείμξ δεκ ζηεκμπςνζέηαζ υπςξ κυιζγε εηείκδ ηαζ ηεθζηά 

ζοκεπίγεζ ιε αυθηα ηαζ ημοξ οπυζπεηαζ πςξ εα ημοξ επζζηέπηεηαζ ζοπκά πςνίξ κα 

παίγμοκ παζπκίδζα πμο δεκ ημοξ ανέζμοκ.  

Σμ ηέθμξ ηδξ ζζημνίαξ είκαζ ηάπςξ απυημιμ ηαζ ίζςξ μοημπζηυ βζα ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα.  Ζ εκένβεζα ημο εφηδ θαίκεηαζ πςξ δεκ επακαθαιαάκεηαζ ηαζ έηζζ δ 

ζζημνία έπεζ θοηνςηζηυ ηέθμξ βζα ημκ ιζηνυ ακαβκχζηδ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ 

εείμξ δεκ έπεζ δζηά ημο παζδζά  ηαζ δζμπεηεφεζ αοηήκ ηδκ υνελδ βζα παζπκίδζ ζηα δομ 

ακίρζα ημο. Με ημ βανβαθδηυ δεκ έπμοκ πνυαθδια ηαζ ηα δομ παζδζά αθθά ιυκμ ημ 

ημνίηζζ. Αοηυ ίζςξ παναπέιπεζ έκακ εκήθζημ ακαβκχζηδ ζε απμπθάκδζδ ημο ιζηνμφ 

ημνζηζζμφ ή αηυια ζε απμπθάκδζδ ηαζ ηςκ δομ παζδζχκ πμο ημ ιζηνυηενμ δεκ 

ακηζδνά θυβς ημο κεανμφ ηδξ δθζηίαξ ημο. 

Δζημκμβνάθδζδ 

  ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο αζαθίμο ακενςπυιμνθα παναηηδνζζηζηά 

απμδίδμκηαζ  ζηα ημοκεθάηζα. Γζα ηδκ απμηφπςζδ ημο κμήιαημξ ημο ένβμο, πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακηίζηαζδ ζε πενζπηχζεζξ ηαημπμίδζδξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ έκημκα 

πνχιαηα. Μάθζζηα, δ ηεκηνζηή δνςίδα απυ ηδ ζηάζδ ημο ζχιαημξ θαίκεηαζ κα 

πνμαάθθεζ δοκαιζηή ακηίζηαζδ αθμφ ηναηά έκα ιεβάθμ πακυ ιε ηδκ ηυηηζκδ 

επζβναθή «ΟΥΗ!».  
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Ο εείμξ πμο πνμζπαεεί κα πνμζεββίζεζ ηα ημοκεθάηζα ειθακίγεηαζ κα έπεζ ηενάζηζα 

άηνα, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηα ηαημπμζδηζηά ιέζα.  Σα ζοκαζζεήιαηα ηςκ δνχςκ ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ημο βανβαθδημφ δζαθένμοκ ηαζ απμδίδμκηαζ ιε εηθνάζεζξ ζημ πνυζςπμ 

ημοξ (ζοκεπέξ βέθζμ ή ηθάια βζα κα θακεί δ ανέζηεζα ηαζ δοζανέζηεζα ακηίζημζπα). 

ηακ μζ ακηζζηάζεζξ ηδξ ιζηνήξ ημοκεθίηζαξ είκαζ ιεβάθεξ, απεζημκίγεηαζ δ 

εμνοαδιέκδ ιδηένα ηδξ κα εενιμιεηνεί ημ πνυζςπμ ηδξ.  
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Δπίζδξ, αλζμζδιείςηδ είκαζ δ απεζηυκζζδ ηςκ εκμπθδηζηχκ αββζβιάηςκ πμο δέπεηαζ δ 

θίθδ ηδξ δνςίδαξ απυ ηδκ βζαβζά ηδξ.  Διθακίγεηαζ ηνμιενά θμαζζιέκδ, κα 

ηοκδβζέηαζ απυ ιζα ηεναηχδδ δθζηζςιέκδ ημοκέθα πμο ηναηάεζ ιζα ιαβημφνα. 
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 ε πμθθά απυ ηα αζαθία  πμο ηοηθμθμνμφκ μ εφηδξ πανμοζζάγεηαζ ςξ  ιζα ζηζχδδ, 

απνυζςπδ ηαζ απμηνμοζηζηή θζβμφνα πμο πνμηαθεί ηνυιμ ζημκ ήνςα. (Lampert & 

Walsh, 2010)
270

. ε άθθμ ζδιείμ, μζ εκήθζημζ ήνςεξ ειθακίγμκηαζ οπενιεβεκεοιέκμζ 

πζεακυκ βζα κα πανμοζζαζηεί δ ελμοζία πμο έπμοκ, ζε ακηζδζαζημθή ιε ημοξ 

κεανυηενμοξ ήνςεξ. Σμ ηέπκαζια ηδξ ημοκεθίηζαξ ιε ηδκ ζθανά απεζημκίγεζ ηδκ 

δνςίδα πανμφιεκδ ηαεχξ ανίζηεζ έκα ηνυπμ απμθοβήξ ηςκ πενίενβςκ αββζβιάηςκ. 

ηακ πζα ημ ζπέδζμ ηδξ απμηαθφπηεηαζ ειθακίγεηαζ ηαναβιέκδ κα ηθαίεζ ηαζ κα 

αβηαθζάγεζ ηδκ ιδηένα ηδξ. ηδκ εζημκμβνάθδζδ, μ εφηδξ θαίκεηαζ κα εηπθήζζεηαζ 

υηακ απμηαθφπηεηαζ δ δοζθμνία ηδξ ημοκεθίηζαξ, δ ιαιά ζοιπαναζηέηεηαζ ζηδκ 

δνςίδα ηαζ εηείκδ πνμαάθεζ ζζπονή ακηίζηαζδ ηαηά ημο εείμο ηδξ.  

ε ηάεε πενίπηςζδ ημ αζαθίμ αθοπκίγεζ ημ ιζηνυ ακαβκχζηδ πςξ ημ ζχια 

ημο, είκαζ δζηυ ημο ηαζ ηακέκαξ δεκ έπεζ ημ δζηαίςια κα ημ αββίγεζ υηακ δεκ εέθεζ. 
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Moore-Mallinos, J. (2006). Αο κηιήζνπκε γη’ απηό…Έρσ έλα κπζηηθό! 

Αζήλα: αββάιαο. 

 

Ακάθοζδ  

Σμ αζαθίμ Έρσ έλα κπζηηθό! ηδξ Jennifer Moore-Mallinos ηοηθμθυνδζε ημ 

2006 απυ ηζξ εηδυζεζξ αααάθαξ. Ακήηεζ ζηδκ ζεζνά αζαθίςκ Αο κηιήζνπκε γη‟ απηό… 

Σμ αζαθίμ ανπίγεζ ιε ιζηνμφξ ήνςεξ κα δζαπςνίγμοκ ηδκ έκκμζα ημο ηαθμφ ηαζ ημο 

ηαημφ ιοζηζημφ. Ζ ζοββναθέαξ εθυζμκ ελδβήζεζ ζφκημια ηαζ ιε απθά θυβζα, 

δζαηοπχκεζ ενχηδζδ ακαζημπαζιμφ ζημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ χζηε κα θακεί ηοπυκ 

πανακυδζδ ημοξ. Έηζζ δζαηοπχκμκηαζ ζπεηζηέξ ενςηήζεζξ  απυ ηα αζχιαηα ηςκ 

παζδζχκ ακαθμνζηά ιε ιοζηζηά πμο αθμνμφκ δχνα βζμνηχκ, εηπθήλεζξ βεκεεθίςκ βζα 

κα επαθδεεφζμοκ ηδκ έκκμζα ημο ηαθμφ ιοζηζημφ, πμο πνμηαθεί εοπάνζζηα 

ζοκαζζεήιαηα. Γίκμκηαζ ηαζ άθθεξ πενζπηχζεζξ ηαθχκ ιοζηζηχκ, υπςξ μ ηνοθυξ 

παζνεηζζιυξ ιεηαλφ ηςκ ηαθφηενςκ θίθςκ, πμο δομ παζδζά εζημκίγμκηαζ κα πηοπμφκ 

ηα πένζα ημοξ θζθζηά. Γζεοηνζκίγεηαζ πςξ ηα ιοζηζηά πμο ηάκμοκ ημοξ ακενχπμοξ κα 

παίνμκηαζ είκαζ εοπάνζζηα υπςξ ημ ηνοθηυ πμο δεκ απμηαθφπηεζξ ζημοξ άθθμοξ ηδκ 

ηνορχκα ηάπμζμο. Αηυια έκα ιοζηζηυ ιπμνεί κα είκαζ μ αναδζκυξ φπκμξ ιε έκα 

ανημοδάηζ πμο πνμζθένεζ αζθάθεζα ζημ ιζηνυ παζδί  υηακ βζα ηάπμζμ θυβμ θμαάηαζ. 

θα αοηά ηα παναδείβιαηα ακ ηαζ θαίκμκηαζ απθμσηά ιπμνμφκ εφημθα κα βίκμοκ 

ηαηακμδηά απυ ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ αθμφ πνυηεζηαζ βζα ηαεδιενζκά 

αζχιαηα ημοξ, χζηε κα δζαζαθδκίζμοκ ηδκ έκκμζα ημο ηαθμφ ιοζηζημφ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, πανμοζζάγμκηαζ ιοζηζηά πμο δδιζμονβμφκ άζπδια 

ζοκαζζεήιαηα, πνμηαθμφκ θυαμ ηαζ ακδζοπία. Πνμηνμπή ηδξ ζοββναθέςξ είκαζ δ 

απμηάθορδ ηαζ ζογήηδζδ ιε άημιμ ειπζζημζφκδξ χζηε κα θφβεζ ημ αάνμξ ηςκ 

ανκδηζηχκ ειπεζνζχκ.  Χξ παναδείβιαηα ιοζηζηχκ, πμο δεκ πνέπεζ κα ιέκμοκ ηνοθά, 
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ακαθένμκηαζ μζ ζςιαηζηέξ ηαημπμζήζεζξ ηαζ ηαημιεηαπεζνίζεζξ. Ζ ζοββναθέαξ 

θαίκεηαζ πςξ είβεζ ημ γήηδια ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ, αθμφ πανμοζζάγεζ έκα παζδί 

κα πάκεζ ημ θαβδηυ ημο απυ έκα ιεβαθφηενμ άημιμ. Γίκεηαζ λεηάεανμ πςξ δ 

δζαηήνδζδ εκυξ ιοζηζημφ πμο πνμηαθεί ακαζθάθεζα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ. 

Ακηζεέηςξ, ζοκίζηαηαζ δ εκδιένςζδ εκυξ ζδιακηζημφ άθθμο υπςξ ημο δαζηάθμο, ηδξ 

ιδηέναξ ή ημο παηένα βζα ημ άαμθμ πενζζηαηζηυ πμο ζοκέαδ.  

Ακ ηαζ ηάπμζα αζαθία έπμοκ ιοεμπθαζηζηά ζημζπεία, μνζζιέκα απυ αοηά 

πνδζζιμπμζμφκ ηεζιεκζηέξ ζηναηδβζηέξ πμο απαζημφκ ηδ ζοιιεημπή κεανχκ 

ακαβκςζηχκ (Lampert & Walsh, 2010). Αοηή δ εκενβυξ ζοιιεημπή ημο ακαβκχζηδ 

ιπμνεί κα βίκεζ είηε ιε εζηαζηζηή έηθναζδ είηε ιε δζάθμβμ. ημ ηέθμξ ημο αζαθίμο μ 

ακαβκχζηδξ ηαθείηαζ κα ζοιπθδνχζεζ ημ θεοηυ ημοηάηζ δζαθυβμο ιε ηάπμζμ  δζηυ 

ημο ιοζηζηυ.  

Δζημκμβνάθδζδ 

ηδκ εζημκμβνάθδζδ ηα παζδζά ακαπανίζηακηαζ πανμφιεκα κα ρζεονίγμοκ ζημ 

αοηί ηαθά ιοζηζηά πμο ζπεηίγμκηαζ ιε πάνηζ έηπθδλδ ηαζ ημ δχνμ βεκεεθίςκ. Σα 

παζδζά εζημκίγμκηαζ κα ηνφαμκηαζ ηάης απυ ημ ηνεαάηζ ηαζ ιάθζζηα κα ηναημφκ ημ 

δάπηοθμ ημκηά ζημ ζηυια βζα κα πνμηνέρμοκ βζα ζζςπή. Γζα ηα άζπδια πενζζηαηζηά, 

δ εζημκμβνάθμξ επζθέβεζ κα πανμοζζάζεζ έκα ζηεκμπςνδιέκμ ημνίηζζ πμο ανκείηαζ κα 

βεοιαηίζεζ. Ζ ιδηένα ημο θαίκεηαζ πνμαθδιαηζζιέκδ βζα ηδκ ακμνελία ημο 

ημνζηζζμφ. ε επυιεκδ ζεθίδα ειθακίγεηαζ έκα αβυνζ πμο πζεακυηαηα έπεζ οπμζηεί 

ηάπμζμ ηαημπμζδηζηυ επεζζυδζμ ηαζ πνμηεζιέκμο κα ημ ηναηήζεζ ηνοθυ πενζπμζείηαζ 

ημ ηναφια ημο ηάης απυ ημ ηναπέγζ, ιε ηδ ζοκδνμιή ημο ηαημζηίδζμο γχμο ημο. Δίκαζ 

ζοπκή δ πανμοζίαζδ ηδξ αμήεεζαξ ηαημζηίδζςκ  ζε παζδζηά ηαζ εθδαζηά αζαθία βζα 

πενζπηχζεζξ πμο μ ήνςαξ έπεζ ηαημπμζδεεί.   
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Ζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ παζδζμφ πανμοζζάγεηαζ ιε δζαηνζηζηυ ηνυπμ. Ζ 

εζημκμβνάθμξ επζθέβεζ κα δείλεζ ηα δφζημθα αββίβιαηα ιε ηδκ απεζηυκζζδ ηενάζηζςκ 

πενζχκ ιε παβςιέκμ πνχια, πμο πάκε απεζθδηζηά κα αββίλμοκ ημ ακοπμρίαζημ 

ημνίηζζ πμο γςβναθίγεζ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ γςβναθζά ημο παζδζμφ 

πανμοζζάγεζ ιζα ακενχπζκδ θζβμφνα πςνίξ παναηηδνζζηζηά αθθά ιε ηενάζηζα πένζα. 

Σμ παζδζηυ ζπκμβνάθδια έπεζ απμηαθφρεζ ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα πμο έπμοκ οπμζηεί 

παζδζά. Θα ιπμνμφζε κα οπμζηδνζπεεί υηζ δ απνυζςπδ θζβμφνα ακηζηαημπηνίγεζ ηδ  

κεονζηή απνμεοιία ημο εζημκμβνάθμο κα είκαζ πμθφ ζοβηεηνζιέκμξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηαοηυηδηα ημο εφηδ, χζηε κα οπάνλεζ ιζα πζεακή ηαφηζζδ ιε ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ.  

Δπζπθέμκ, εα ιπμνμφζε κα ενιδκεοηεί ςξ ιζα πνμζπάεεζα κα απμθεοπεεί μ θυαμξ 

ηςκ παζδζχκ (Lampert & Walsh, 2010). Ζ ζηζχδδξ θζβμφνα επζηνέπεζ ηδκ απυδμζδ 
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πμθθαπθχκ ζδιαζζχκ ζημ ηείιεκμ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ είκαζ ανηεηά ήπζμ ςξ 

πνμξ ημ ηείιεκμ ημο, αθμφ ακαθένεηαζ ζηα είδδ ηςκ ιοζηζηχκ. Χζηυζμ ιε ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ ημο, ιε ιεβάθα, ζπεδυκ ελςβήζκα, πένζα πάκς απυ έκα ημνίηζζ, δ 

ζμαανυηδηα ημο «ιοζηζημφ» πανμοζζάγεηαζ ηάπςξ πζμ άιεζα. 

 

 

Δπζπθέμκ βζα κα εζπηεί ημ γήηδια ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ εζημκίγεηαζ 

μοζζαζηζηά έκα ακοπενάζπζζημ εφια, μ απνυζςπμξ εφηδξ αθθά ηαζ έκα ημνίηζζ- 

παναηδνδηήξ πμο δεκ βκςνίγεζ πχξ κα ακηζδνάζεζ.  
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Δπυιεκμ ηαημπμζδηζηυ επεζζυδζμ πμο πανμοζζάγεηαζ είκαζ αοηυ πμο έκα αβυνζ 

ηνφαεζ ημ πνυζςπμ ημο ιπνμζηά ζηδκ ακενχπζκδ θζβμφνα, δίπςξ ειθακή 

παναηηδνζζηζηά, ηαζ δ θζβμφνα πνμζπαεεί κα ηνμιμηναηήζεζ ημ παζδί ηαζ κα 

ελαζθαθίζεζ ηδ ζζςπή ημο θένκμκηαξ ηα παβςιέκα πένζα ιπνμζηά ζημ ζηυια ηδξ. Γζα 

αηυια ιζα θμνά, μζ δζάζπανηεξ γςβναθζέξ εζημκίγμοκ θοπδιέκα πνυζςπα 

πνμαάθθμκηαξ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημο παζδζμφ. Ζ εζημκμβνάθμξ 

πανμοζζάγεζ έκα ιζηνυ ημνίηζζ ζηδκ αβηαθζά εκυξ εκήθζηα κα εηιοζηδνεφεηαζ ηάπμζμ 

επεζζυδζμ αθθά ηαζ έκα ιζηνυ αβυνζ κα ιζθάεζ ιε ηδ δαζηάθα ημο χζηε κα ηαοηζζημφκ 

μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ ιε ηα πνυζςπα ημο αζαθίμο ηαζ κα απμηαθφρμοκ ιοζηζηά πμο 

ημοξ πθήβςζακ ελςηενζηά ή ημοξ έηακακ κα κζχζμοκ άαμθα. Οζ ακαβκχζηεξ 

πνμηνέπμκηαζ κα ιζθήζμοκ ιε εάννμξ ηαζ κα απμηαθφρμοκ υ, ηζ ημοξ πνμηαθεί θυαμ 

βζα κα ακαημοθζζημφκ. Λίβμ πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο αζαθίμο έκα αβυνζ ειθακίγεηαζ 
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κα εέθεζ κα ιζθήζεζ, αθθά κα ιδκ λένεζ ηζ κα πεζ. Σμ άζπνμ ζοκκεθάηζ δζαθυβμο 

δείπκεζ αηνζαχξ ηδκ ζφβποζδ ηςκ παζδζχκ υηακ εέθμοκ κα εηιοζηδνεοημφκ ηάπμζμ 

δφζημθμ πενζζηαηζηυ πμο αίςζακ. 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Πνυηεζηαζ βζα έκα αζαθίμ βκχζεςκ πμο απεοεφκεηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ 

ηαζ πνςημζπμθζηήξ δθζηίαξ. ηυπμ έπεζ κα  επζζδιάκεζ ηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε 

αζθαθή ηαζ ιδ αζθαθή ιοζηζηά. Μπμνεί κα  δμεεί αθμνιή βζα ζογήηδζδ βμκέςκ ιε 

ηα παζδζά ημοξ χζηε ηα παζδζά κα εκδιενςεμφκ βζα ημοξ ηζκδφκμοξ πμο δζαηνέπμοκ 

αθθά ηαζ κα ιάεμοκ πχξ κα πνμζηαηεφμοκ ημ ζχια ημοξ. ‟ υθμ ημ αζαθίμ οπάνπμοκ 

ενςηήζεζξ χζηε κα βίκεηαζ δζάθμβμξ ιε ημοξ ακαβκχζηεξ βζα κα επζημζκςκήζμοκ αθθά 

ηαζ κα εηθναζημφκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ εζημκμβνάθδζδ ηςκ ηαημπμζδηζηχκ 

επεζζμδίςκ βίκεηαζ ιε δζαηνζηζηυ ηνυπμ. Απμθεφβεηαζ δ απεζηυκζζδ ημο εφηδ εκχ 

δίκεηαζ έιθαζδ ζηα πένζα ημο πμο ζοκήεςξ βίκμκηαζ ηα ιέζα ηαημπμίδζδξ ηςκ 
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εοιάηςκ. Δπζπθέμκ, ηα εφιαηα πανμοζζάγμκηαζ θοπδιέκα αηνζαχξ βζα κα εηθναζηεί 

δ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ημοξ υηακ αζχκμοκ ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα. ημ αζαθίμ 

οπάνπεζ έκαξ μδδβυξ βζα βμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ πμο ζημπεφεζ ζηδκ εκδιένςζδ 

ημοξ ηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

αζαθίμ. 

Γεσξγίνπ-Νίιζελ, Μ. (2020). Έμη κηθξέο ηζηνξίεο  γηα λεπηαγσγνύο θαη 

γνλείο. Αζήλα: ΔΛΗΕΑ- Δηαηξεία θαηά ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ, 

Καιεηδνζθόπην. 

  

Σμ αζαθίμ Έμη κηθξέο ηζηνξίεο γηα λεπηαγσγνύο θαη γνλείο ηδξ ροπμθυβμο, 

ροπμεεναπεφηνζαξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ζοιαμφθμο ηδξ ΔΛΗΕΑ Μονηχξ Γεςνβίμο-

Νίθζεκ ηοηθμθυνδζε ημ 2020 απυ ηδκ εηαζνεία ηαημπμίδζδξ ημο παζδζμφ- ΔΛΗΕΑ 

ζηζξ εηδυζεζξ Καθεζδμζηυπζμ.  Τπάνπεζ εζζαβςβζηυ ζδιείςια βζα ημοξ εκήθζημοξ 

ακαβκχζηεξ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ επμζημδμιδηζηά ημ 

ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο οπάνπεζ δ 

ζζημνία ίδνοζδξ ηδξ εηαζνείαξ βζα ηδκ ηαημπμίδζδ ημο παζδζμφ- ΔΛΗΕΑ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαημπμίδζδ ημο μιχκοιμο ημνζηζζμφ απυ ηδκ ροπζηά άννςζηδ ηαζ 

κανημιακή ιδηένα ημο, πμο ημ μδήβδζε ζε εάκαημ ζηα έλζ ημο πνυκζα. 

Ακάθοζδ 

ημπυξ ημο ένβμο είκαζ κα  εκεαννφκεζ βμκείξ ηαζ δαζηάθμοξ κα πθδνμθμνήζμοκ ηα 

παζδζά ζε εέιαηα ζελμοαθζηήξ δζαπαζδαβχβδζδξ, κα δδιζμονβήζμοκ ζπέζεζξ 

ειπζζημζφκδξ ηαζ εκ ηέθεζ κα πνμζηαηέρμοκ ημκ εαοηυ ημοξ. Οζ ζζημνίεξ είκαζ 

αβαθιέκεξ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή, ιε ιζηνμφξ ήνςεξ βζα κα οπάνπεζ δθζηζαηή 
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ζοκάθεζα ιε ημοξ ακαβκχζηεξ έηζζ χζηε κα βίκεζ πζμ εφημθα δ θοζζηή ηαφηζζδ 

απέκακηζ ζε επζηείιεκδ απεζθή ηαημπμίδζδξ. Οζ έλζ ζζημνίεξ ακαθένμκηαζ ζε 

επεζζυδζα ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ αίαξ, ηνεζξ εη ηςκ μπμίςκ αθμνμφκ ηδκ ζελμοαθζηή 

πανεκυπθδζδ απυ άβκςζημ, απυ βείημκά ηαζ απυ ζοββεκή θίθμο. Τπάνπμοκ ζζημνίεξ 

ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ηαζ ναηζζζιμφ.  Γζα θυβμοξ ζοκάθεζαξ ημο εέιαημξ εα 

ακαπηοπεεί δ ζζημνία ηδξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ απυ ημ βείημκα ηαζ ημ ζοββεκή 

θίθμο.  

Ζ ζζημνία «Ο ζνύπεξ Αληξέαο» πανμοζζάγεζ ηδκ παζδμθζθία πμο εηδδθχκεζ μ 

βείημκαξ ημο ιζηνμφ παζδζμφ, ηφνζμξ Θακάζδξ υηακ μζ βμκείξ απμοζζάγμοκ απυ ημ 

ζπίηζ. Ο εφηδξ είκαζ απυ ημκ εονφηενμ ημζκςκζηυ ηφηθμ ηςκ βμκζχκ ηαζ ανπζηά ιε 

εςπεία, έπεζηα ιε αββίβιαηα ζημ ηεθάθζ ηαζ ημ ζαένημ πνμζεββίγεζ ημ ιζηνυ παζδί. 

Ακαθένμκηαζ ιε ζοκημιία ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα πμο αζχκεζ μ Ακηνέαξ ηαεχξ 

ηαζ δ ζοζημθή ημο κα ακηζζηαεεί ζε έκακ εκήθζηα. Ο ακαβκχζηδξ ηαηαθαααίκεζ πςξ 

πμθθέξ θμνέξ ηα παζδζά απυ άβκμζα ηαζ κηνμπή  δεκ ακηζηίεεκηαζ ζε άζπδιεξ 

ζοιπενζθμνέξ εκδθίηςκ. ιςξ, εδχ πανμοζζάγεηαζ δ οπένααζδ ηδξ ανκδηζηήξ 

ηαηάζηαζδξ ηαεχξ ημ παζδί ηεθζηά, πανά ημοξ ανπζημφξ ημο δζζηαβιμφξ, ηαηαθένκεζ 

ηαζ θεφβεζ απυ ηα βυκαηα ημο εφηδ ηαζ ανίζηεζ ζημ δνυιμ ηδ ιδηένα ημο, ζηδκ μπμία 

ακαθένεζ ημ άζπδιμ πενζζηαηζηυ. ηδκ αβηαθζά ηςκ ζδιακηζηχκ άθθςκ ημ παζδί 

ανίζηεζ ηδκ εαθπςνή ηαζ ακαημοθίγεηαζ. Αλζμζδιείςηδ είκαζ δ ζηάζδ ηςκ βμκζχκ, 

αθμφ εηείκμζ επζανααεφμοκ ημ παζδί βζα ηδ ζοιπενζθμνά ημο ηαζ ακαθαιαάκμοκ κα 

ηαηαββείθμοκ ημ βεβμκυξ ζηδκ αζηοκμιία, ζοιπενζθμνέξ πμο πνμηείκμκηαζ βζα υθμοξ 

ημοξ εκήθζηεξ πμο ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ηέημζα πενζζηαηζηά. Κάης απυ ηδκ 

ζζημνία οπάνπμοκ εέιαηα βζα ζογήηδζδ χζηε κα πνμαπεεί μ δζάθμβμξ βζα ημ εέια ηδξ 

αίαξ ηαζ ηαημιεηαπείνζζδξ. 
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ηδκ ζζημνία «Ζ Σίλα θαη ε Μίλα» πνμαάθθεηαζ δ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ 

απυ ζοββεκή θζθζημφ πνμζχπμο ημο παζδζμφ. Ζ Μίκα ηαζ δ Σίκα βίκμκηαζ απχνζζηεξ 

θίθεξ ηαζ ηακμκίγμοκ κα ημζιδεμφκ ζημ ζπίηζ ηδξ ηαεειίαξ ιαγί. Ο ιπαιπάξ ηδξ 

Μίκαξ είπε πεεάκεζ ηαζ έηζζ πμθφ ζοπκά θζθμλεκμφκ ημκ αδενθυ ημο ιπαιπά ηδξ. Ζ 

απμοζία ημο παηένα πνμσδεάγεζ ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ εθεφεενδ δνάζδ ημο εφηδ. 

ηακ θζθμλεκμφκ ηδκ Σίκα, μ εείμξ ημο άθθμο ημνζηζζμφ ιπαίκεζ ζημ δςιάηζμ ηδκ 

χνα ημο φπκμο ηαζ εςπεφεζ ημ θζθμλεκμφιεκμ ημνίηζζ. Δηείκδ αζζεάκεηαζ άζπδια ηαζ 

βζα ανηεηυ ηαζνυ ηνφαεζ ημ ιοζηζηυ ηδξ. Έπεζηα απυ ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ βμκζχκ ηδξ, 

ακμίβεηαζ ηαζ  ημοξ εηιοζηδνεφεηαζ ημ πενζζηαηζηυ. Σα αζζεήιαηα ακαημφθζζδξ ημο 

παζδζμφ ιεηά ημ δζάθμβμ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ είκαζ έηδδθα βζα αηυια ιζα θμνά. Ο 

εείμξ δεκ ακαθένεηαζ ακ ηζιςνείηαζ, αθθά απμιαηνφκεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ηςκ δομ 

ημνζηζζχκ. Καζ πάθζ δ ζζημνία ζοιπθδνχκεηαζ ιε ζφκημιεξ ενςηήζεζξ ακαζημπαζιμφ 

χζηε κα δμεεί εφκαζια βζα ηα ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα. 

 

Δζημκμβνάθδζδ 

 Ζ εζημκμβνάθδζδ ζημ πανυκ αζαθίμ είκαζ πμθφ ζοβηεηνζιέκδ. 

Πανμοζζάγμκηαζ ιειμκςιέκεξ απεζημκίζεζξ ηαημπμζδηζηχκ επεζζμδίςκ, πμο μ εφηδξ 

ανίζηεηαζ ζε ιεβέεοκζδ ηαζ ημ εφια ζε ζιίηνοκζδ.  Ο ιεβάθμξ υβημξ ηςκ δναζηχκ 

ίζςξ ανίζηεηαζ ζε ακαθμβία ιε ηδκ ηονζανπία ημο έκακηζ ημο εφιαημξ. Σμ πνυζςπμ 

ημο εφηδ επζθέβεηαζ κα ιδκ θαίκεηαζ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ, ίζςξ  βζαηί 

αθήκεζ ακμζηηυ ημ εκδεπυιεκμ κα είκαζ μπμζμζδήπμηε απυ  ημ μζηείμ ή ακμίηεζμ 

πενζαάθθμκ ημο εφιαημξ. Σα άηνα ημο εφηδ ειθακίγμκηαζ ηενάζηζα ηαζ απεζθδηζηά 

ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ημ εφια εηθνάγεζ δοζανέζηεζα ηαζ ημ ζχια ημο παίνκεζ 

αιήπακδ ζηάζδ, άθθμηε αιοκηζηή ηαζ άθθμηε πζμ θμαζζιέκδ. Σα βμονθςιέκα ιάηζα 
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ηαζ ημ θοπδιέκμ ζηυια είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηςκ δνχςκ πμο δέπμκηαζ ηδκ 

ηαημπμίδζδ.  
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Πνυηεζηαζ βζα έκα αζαθίμ πμο δίκεζ αθμνιή ζε βμκείξ, κδπζαβςβμφξ ηαζ 

δαζηάθμοξ κα ζογδηήζμοκ εέιαηα ζελμοαθζηήξ δζαπαζδαβχβδζδξ ιε ηα παζδζά. Οζ 

ζφκημιεξ ζζημνίεξ είκαζ αβαθιέκεξ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ηαζ πνμζθένμκηαζ βζα 

ηαφηζζδ ηςκ ακήθζηςκ ηαζ εκήθζηςκ ακαβκςζηχκ. Δπμιέκςξ, ημ αζαθίμ απεοεφκεηαζ 

ζε εκήθζημοξ ακαβκχζηεξ αθθά ηαζ παζδζά ζπμθζηήξ ηαζ πνςημζπμθζηήξ δθζηίαξ, χζηε 

κα ζογδηδεμφκ εοαίζεδηα γδηήιαηα ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ αίαξ. διεζχκεηαζ πςξ ζε 

ηάεε πενίπηςζδ αοηυ πμο έπμοκ ακάβηδ μζ ιζηνμί ήνςεξ ηδξ ζζημνίαξ είκαζ κα 

εηιοζηδνεοημφκ ημ άζπδιμ πενζζηαηζηυ ζημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ, ηαεχξ 

ακαημοθίγμκηαζ. Πνμαάθθεηαζ δδθαδή δ ζμαανυηδηα ηςκ ζπέζεςκ ειπζζημζφκδξ 

αθθά ηαζ δ δνάζδ ηςκ βμκζχκ, μζ μπμίμζ ακαθαιαάκμοκ ηδκ ηζιςνία ηαζ 

απμιάηνοκζδ ημο εφηδ. ηυπμξ είκαζ μζ ζοιπενζθμνέξ ακηζιεηχπζζδξ ηαημπμζδηζηχκ 

επεζζμδίςκ κα βίκμοκ πνυηοπμ βζα ημοξ ακήθζηεξ ηαζ εκήθζηεξ ακαβκχζηεξ. 

 

Γαζθαιάθε, Δ. (2019). Ζ Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη: Έλα παξακύζη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηελ πξόιεςε ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο. Αζήλα: νθόιε. 

Ακάθοζδ 

Σμ παναιφεζ Ζ Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη ηδξ ζοββναθέςξ, ιεηαθνάζηνζαξ 

ηαζ δδιμζζμβνάθμο Δθέκδξ Γαζηαθάηδ, ηοηθμθυνδζε ημ 2019 απυ ηζξ εηδυζεζξ 

μηυθδ. Σεθεί οπυ ηδκ αζβίδα ηςκ Γζαηνχκ ημο ηυζιμο. ημ πνυθμβμ ημο 

παναιοεζμφ μ Θάκμξ Αζηδηήξ ακαθένεηαζ ζηδ δζαπνμκζηυηδηα ημο πνμαθήιαημξ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ ηαζ πνμηνέπεζ ημοξ βμκείξ κα εκδιενςεμφκ ζπεηζηά ιε ημ γήηδια απυ 
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εζδζημφξ, χζηε καζοκδνάιμοκ ηδκ πνυθδρδ ηςκ παζδζχκ ημοξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο 

ζχιαημξ ημοξ απυ ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα. 

Σμ παναιφεζ λεηζκά ιε ηδκ ιζηνή Ρίκα ηαζ ηδ ιαιά ηδξ κα παζνεημφκ ημοξ 

βείημκεξ  ημοξ ζημ αοευ. Αθμνιή βζα ημ ηαημπμζδηζηυ επεζζυδζμ  ηδξ ιζηνήξ Ρίκαξ 

ζηέηεηαζ δ παναίκεζδ ηδξ ιδηένα ηδξ κα γδηήζεζ ηάπμζμ απυ ηα οθζηά βζα ημ ηέζη πμο 

έθηζαπκε απυ ηδκ ηονία Απζκμφ. ηακ δ Ρίκα επζζηέπηεηαζ ημ ζπίηζ, δ βεζηυκζζζα ηδξ 

απμοζζάγεζ ηαζ ακαθαιαάκεζ κα ηδκ ελοπδνεηήζεζ μ ηφνζμξ Απζκυξ.  ημ παναιφεζ, ιε 

ημ ηάθεζια ηδξ ιζηνήξ Ρίκαξ απυ ημκ Απζκυ οπμκμείηαζ δ πνχηδ πνμζέββζζδ ημο 

εφιαημξ απυ ημκ εφηδ, ημ μπμίμ δεκ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ δζαζηνμθή ημο εκήθζηα. Έηζζ, 

υηακ μ ηφνζμξ Απζκυξ πνμζηαθεί ηδκ Ρίκα ζηδκ ημογίκα ηαζ ηδκ ακεαάγεζ ζημ ζηαικί, 

εηδδθχκεζ ηδκ δζαζηνμθή ημο ηαεχξ ηοθίβεζ ηα πένζα ημο βφνς απυ ημ ζχια ηδξ 

Ρίκαξ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ζε αοηυ ημ ζδιείμ είκαζ ζδζαίηενα πεηοπδιέκδ, ηαεχξ μ 

εφηδξ, πμο είκαζ μ βείημκαξ απζκυξ, απθχκεζ ηα ιοηενά πένζα ημο ζημ ζχια ημο 

ακοπενάζπζζημο ιζηνμφ αζηενία. Δίκαζ  έηδδθδ δ επζηζκδοκυηδηα ηςκ αβηαεζχκ ημο 

απζκμφ αθθά ηαζ δ ακαζθάθεζα ηδξ Ρίκαξ, δ μπμία εηδδθχκεζ ζοιπηχιαηα ελαζηίαξ 

ηδξ άαμθδξ ηαηάζηαζδξ πμο αζχκεζ. Σμ ιζηνυ αζηενάηζ ειθακίγεζ ηα πνχηα 

ζοιπηχιαηα ακδζοπίαξ πμο πενζθαιαάκμοκ  ηδ γαθάδα, ηδκ ακαηαηςζμφνα αθθά ηαζ 

βεκζηυηενα ηδκ ακαζθάθεζα. Ζ επζιμκή ημο βείημκα κα παναιείκεζ δ Ρίκα ζε αοηή ηδκ 

άαμθδ ηαηάζηαζδ δδιζμονβεί αβακάηηδζδ ζημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ, εζδζηά υηακ 

ηαηαθάαμοκ πςξ εηείκμξ θέεζ ρέιαηα ηαεχξ ημ οθζηυ πμο γδηάεζ δ Ρίκα δεκ 

απμεδηεφεηαζ ρδθά ζηδκ ημογίκα.  

Ζ επζζηνμθή ηδξ ηονίαξ Απζκμφ αβάγεζ απυ ηδ δφζημθδ εέζδ ηδ Ρίκα ηαεχξ μ 

βείημκαξ ηδξ πμο ηδκ ηναημφζε ζθζπηά, αθήκεζ ηδ Ρίκα απυημια. ε αοηυ ημ ζδιείμ 

θαίκεηαζ δ ακάβηδ ημο εφηδ κα απμηνφρεζ ηζξ ηαημπμζδηζηέξ ζοιπενζθμνέξ δζυηζ 

βκςνίγεζ ηδκ πμζκζηή δίςλδ πμο εα οπμζηεί ζε πενίπηςζδ ζφθθδρδξ ημο. Ζ ηονία 
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Απζκμφ απμνεί πμο αθέπεζ ηδκ Ρίκα πάκς ζηδκ ηανέηθα αθθά δεκ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ 

ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ πμο δέπηδηε απυ ημκ ηφνζμ Απζκυ. Δίκαζ βκςζηυ πςξ μζ 

δνάζηεξ θνμκηίγμοκ κα έπμοκ έκα πνμθίθ ηαθμφ μζημβεκεζάνπδ, πμο δεκ παναπέιπεζ 

ζε ηίπμηα παζδυθζθμ πνυζςπμ. ηακ δ Ρίκα πνμζπαεεί κα θφβεζ απυ ημ ζπίηζ ηδξ 

βεζηυκζζζαξ, μ εφηδξ πνμζεββίγεζ λακά ημ εφια «ηθείκμκηαξ ημ ιάηζ» ηαζ 

πνμζηαθχκηαξ ημ αζηενάηζ ζε κέα επίζηερδ ιε αθμνιή ημ έημζιμ ηέζη. ε αοηή ηδκ 

πνυηαζδ, δ Ρίκα εηδδθχκεζ αηυια πενζζζυηενμ πυκμ ζηδκ ημζθζά, ηνέπεζ, θηάκεζ ζημ 

ζπίηζ ηδξ. Απμθαζίγεζ κα απμιμκςεεί ζημ δςιάηζμ ηδξ ηαζ δεκ απμηαθφπηεζ ημ 

ζοιαάκ ζηδ ιδηένα ηδξ πανά ηδκ δζεοηνίκζζδ ηδξ  «Ρίλα είζαη θαιά; Μνπ θαίλεζαη 

ζαλ λα είζαη άξξσζηε»
271

. Ζ ιδηένα, δεκ αλζμθμβεί ηδκ ζοιπενζθμνά ηδξ Ρίκαξ ηαζ 

έηζζ ηδκ θςκάγεζ κα πάεζ ηέζη ζημοξ βείημκεξ. Σμ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ θαίκεηαζ πςξ 

δεκ ακηζθαιαάκεηαζ ηα ζδιάδζα ακδζοπίαξ ημο παζδζμφ, ημκίγμκηαξ ζ‟ αοηυ ημ ζδιείμ 

ηδκ βμκεσηή πανάαθερδ ηδξ αθθαβήξ  παζδζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Ζ Ρίκα δέπεηαζ κα πάεζ 

ζημ ζπίηζ αθθά πςνίξ υνελδ ηζ αοηυ θακενχκεζ ζημκ εκήθζημ ακαβκχζηδ πςξ πμθθέξ 

θμνέξ δ απνμεοιία ηςκ παζδζχκ είκαζ ζδιάδζ κμζδνχκ ηαηαζηάζεςκ. Ο ηφνζμξ 

Απζκυξ παίνεηαζ ζδζαίηενα υηακ αθέπεζ ηδ ιζηνή βεζηυκζζζα ημο, δ μπμία ελαημθμοεεί 

κα κζχεεζ άαμθα βζαηί ηα αβηάεζα ημο  έπμοκ θμοκηχζεζ, είκαζ ιοηενά ηαζ ανίζημκηαζ 

πμθφ ημκηά ζημ ζχια ηδξ. Δδχ οπμκμείηαζ λεηάεανα δ πνμζέββζζδ ημο εφηδ ζημ 

εφια ημ μπμίμ ακηζζηέηεηαζ ηαζ θεφβεζ αζαζηζηά ημ ζπίηζ. 

Ζ Ρίκα ειθακίγεηαζ θοπδιέκδ κα ζηέθηεηαζ ημ πανάλεκμ παιυβεθμ ημο 

βείημκα ηδξ ηαζ βζα αηυια ιζα θμνά δεκ ακαθένεζ ηίπμηα ζηδ ιδηένα ηδξ. Σμκίγεηαζ 

ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ δ ζζβή πμο ηναημφκ ηα παζδζά ζε γδηήιαηα ζελμοαθζηήξ 
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Γαζηαθάηδ, Δ. (2019). Ζ Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη: Έλα παξακύζη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 
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ηαημπμίδζδξ απυ ζοββεκζηυ ή θζθζηυ πνυζςπμ. Ζ πνςηαβςκίζηνζα θαίκεηαζ κα 

θμαάηαζ κα ιζθήζεζ ζημ μζημβεκεζαηυ ηδξ πενζαάθθμκ βζαηί ακ ηαζ ηαηαθαααίκεζ υηζ 

αζζεάκεηαζ άαμθα, δεκ ιπμνεί κα πνμζδζμνίζεζ αηνζαχξ ηα βεβμκυηα. Έηζζ 

οπμδδθχκεηαζ δ ακεπανηήξ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ζε γδηήιαηα ζελμοαθζηήξ 

πανεκυπθδζδξ, θαζκυιεκμ πμο εκηείκεζ ηδκ ζζςπή ηςκ κεανχκ απμδεηηχκ.  Αοηή ηδκ 

θμνά δ ιδηένα ειθακίγεηαζ οπμιμκεηζηή ηαζ οπμζηδνζηηζηή ζηδκ ακήζοπδ ηυνδ ηδξ. 

Ακμίβεζ ημ δίαοθμ επζημζκςκίαξ δζεοηνζκίγμκηαξ ζημ παζδί πςξ ηα παζδζά υηακ 

κζχεμοκ άαμθα  ζογδημφκ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ. Έηζζ, δ Ρίκα ζπάεζ ηδ ζζςπή ηδξ ηαζ 

ακαθένεηαζ ζηα ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα ημο βείημκα ηδξ, πμο ηδκ ημζηάεζ πμθφ 

πενίενβα ηαζ εηείκδ κζχεεζ άαμθα. ηακ δ δνςίδα ηεθεζχκεζ ηδκ αθήβδζδ ηδξ, 

θοηνχκεηαζ ηαζ κζχεεζ αβαθθίαζδ ιέζα ζηδκ ιδηνζηή αβηαθζά. Ο ιζηνυξ ακαβκχζηδξ 

ζοκεζδδημπμζεί πςξ ζε άαμθεξ ηαηαζηάζεζξ είκαζ ακάβηδ κα βίκεηαζ ζογήηδζδ ιε ημοξ 

βμκείξ. 

Σμ ηέθμξ ακ ηαζ θοηνςηζηυ βζα ηδκ δνςίδα αθήκεζ ηάπμζα ηεκά ςξ πνμξ ηδ 

δνάζδ ηδξ ιδηέναξ ζηδκ απμηάθορδ ηδξ πανεκυπθδζδξ ημο παζδζμφ απυ ημκ βείημκα. 

Γεκζηυηενα, ζημ ζοβηεηνζιέκμ παναιφεζ πανμοζζάγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

παζδεναζηίαξ ηαζ ζελμοαθζηήξ απμπθάκδζδξ παζδζχκ απυ θζθζηυ πνυζςπμ ιε 

αθθδβμνζηυ ηνυπμ. Ζ εζημκμβνάθδζδ θςηίγεζ μνζζιέκεξ πηοπέξ ηδξ πθμηήξ, 

εκημφημζξ είκαζ δφζημθμ βζα ηα ιζηνά παζδζά κα ζοθθάαμοκ απυθοηα ηδκ έκκμζα ηδξ 

ηαημπμίδζδξ  πνμπςνχκηαξ ζε ακηζζημζπία ηςκ ακενχπςκ ιε ηα εαθάζζζα γχα. 

Δζημκμβνάθδζδ 

Ζ εζημκμβνάθδζδ απυ ηδ Μανία Κμοηνμοιπά, ηαεδζοπάγεζ ημ παζδί ηαζ ημο 

εκζζπφεζ ηα ιδκφιαηα ημο ηεζιέκμο πςνίξ κα ημ ηνμιμηναηεί. Σμ βαθάγζμ πνχια ηδξ 

εάθαζζαξ δδιζμονβεί ιία βαθήκζα αίζεδζδ ζημοξ ακαβκχζηεξ.  Ζ απεζηυκζζδ ημο 
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εφηδ ςξ  απζκυ ιε απεζθδηζηά αβηάεζα είκαζ εονδιαηζηή. Σμ θοπδιέκμ πνυζςπμ ημο 

ηφνζμο Απζκμφ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ παιμβεθαζημφξ ήνςεξ. Σα 

αβηάεζα ημο πνμζεββίγμοκ ημ εφια, ηδ Ρίκα ζε ηάεε επεζζυδζμ πμο πανεονίζημκηαζ.  

 

Ζ εζηυκα ηδξ απμπθάκδζδξ ηδξ δνςίδαξ εζημκμβναθείηαζ ιε ιεβάθδ επζηοπία, ηαεχξ 

μ απζκυξ θαίκεηαζ ιε ηα απεζθδηζηά αβηάεζα ημο κα πενζηοηθχκεζ ημ ζχια ημο ιζηνμφ 

αζηενία. Σμ ιέβεεμξ ημο εφηδ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ημο εφιαημξ, αηνζαχξ βζα 

κα πνμαθδεεί μ έθεβπμξ ηαζ δ πίεζδ πμο ημο αζημφκηαζ. Ο Απζκυξ ιυθζξ αημφζεζ ηδκ 

ζφγοβμ κα επζζηνέθεζ, αθήκεζ ηδκ Ρίκα, δ μπμία εζημκίγεηαζ κα αηνμααηεί πάκς ζημ 

ηανεηθάηζ. Δπζπθέμκ, μζ εηθνάζεζξ ηδξ Ρίκαξ απμηοπχκμοκ ηδκ ακαζθάθεζα πμο 

κζχεεζ. θίββεζ ηα ιάηζα ηδξ ηαζ μ εθζάθηδξ ηδξ ειθακίγεηαζ ιέζα ζε 

ιπμονιπμοθήενεξ πμο απμηοπχκμκηαζ ηα δομ ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα απυ ημκ ηφνζμ 
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Απζκυ. ημκ απμδέηηδ ιάθζζηα, θαίκεηαζ πςξ ηα δομ αοηά επεζζυδζα απμηεθμφκ ημ 

πάγθ ηδξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ ημο κεανμφ αηυιμο απυ θζθζηυ πνυζςπμ.  
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ηακ ηεθζηά δ δνςίδα ιζθάεζ ζηδκ ιδηένα ηδξ, ανίζηεηαζ ζε έκα ήζοπμ ζδιείμ, ζημ 

ημπφθζ ηαζ εζημκίγεηαζ κα αβαθθζάγεζ ζηδκ αβηαθζά ηδξ.  

 

Δπζπθέμκ, εζημκίγεηαζ έκαξ εαθάζζζμξ εθέθακηαξ πμο θεφβεζ πάκς απυ ημ ζχια ηδξ 

δνςίδαξ αηνζαχξ βζα κα πανμοζζαζηεί πςξ εηείκδ θοηνχκεηαζ απυ ημ αάνμξ υηακ 

απμηαθφπηεζ ηα ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα. 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Σμ παναιφεζ απεοεφκεηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ βζα κα εηπαζδεοημφκ 

ζηδκ πνυθδρδ βζα ηδ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ ηαζ πνμζηαζία ημο ζχιαημξ ημοξ. Σμ 

ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ απυ ημοξ βμκείξ βζα κα 

ζογδηήζμοκ ιε ηα παζδζά βζα «ακεπζεφιδηα αββίβιαηα». Σα παζδζά ιπμνμφκ κα 

πθδνμθμνδεμφκ βζα ηα υνζα ζηα ζςιαηζηά αββίβιαηα. Πμθφ ζδιακηζηυ ζδιείμ ημο 

παναιοεζμφ είκαζ αοηυ πμο ηαθθζενβεί ηδκ ειπζζημζφκδ ζημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ημο 

παζδζμφ, ζηδκ δζαίζεδζδ ημο ηαζ ζημοξ βμκείξ ημο. Σα παζδζά ιαεαίκμοκ κα αημφκ ημ 

ζχια ημοξ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηα πνχηα ζδιάδζα ακδζοπίαξ. Δπίζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα 

δζαηοπςεμφκ εκαθθαηηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηδξ Ρίκαξ χζηε κα απμθφβεζ ηδκ δοζάνεζηδ 

ηαηάζηαζδ πμο αζχκεζ ιε ημκ βείημκα ηδξ. Δκαθθαηηζηά, πνμηείκεηαζ δ θοβή απυ ημ 

ζπίηζ υηακ θείπεζ δ ηονία Απζκμφ, δ δήθςζδ «πζ, ημ ζχια ιμο είκαζ δζηυ ιμο, ιδκ 

ιε αββίγεηαζ». 

Αηυια δίκεηαζ αθμνιή βζα ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηα ζοκαζζεήιαηα πμο 

αζχκμοκ ηα παζδζά πμο έπμοκ οπμζηεί ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ αθθά ηαζ ηδ θφηνςζδ 

πμο αζζεάκμκηαζ έπεζηα απυ ζογήηδζδ ιε οπμιμκεηζημφξ βμκείξ. Ζ απεκμπμπμίδζδ 

ηςκ παζδζχκ ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ δνειίαξ ημοξ ηαζ ζηδκ  επζημζκςκία 

ιε ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ. ημ αζαθίμ οπάνπεζ πανάνηδια βζα εηπαζδεοηζημφξ ιε 

μθμηθδνςιέκεξ δζδαζηαθίεξ απυ ηα Πνμβνάιιαηα Αημιζηχκ ηαζ Κμζκςκζηχκ 

Γελζμηήηςκ βζα ημ Νδπζαβςβείμ ηαζ βζα ημ Γδιμηζηυ Βήκαηα γηα ηε δσή (Κμονιμφζδ, 

2013, 2014)
272

 πμο ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδκ πνυθδρδ 

ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ. 
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 Κμονιμφζδ, Ν. (2013) Βήκαηα γηα ηε δσή: Πξόγξακκα Αηνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ γηα ην 

Νεπηαγσγείν. Β΄ακαεεςνδιέκδ έηδμζδ. Αεήκα: μηυθδ-Κμοθεδάηδ. 
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πκβνύιην ηεο Δπξώπεο (2013).Η Κίθν θαη ην ρέξη. Αλαθηήζεθε από 

http://www.kanonastonesorouxon.org/Default_gr1.asp (Σειεπηαία 

Πξόζβαζε 10/01/22). 

 

Σμ αζαθίμ  Ζ Κίθν θαη ην ρέξη είκαζ ιζα έηδμζδ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εηζηναηείαξ ημο Έλα ζηα πέληε (ONE in FIVE) βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ 

παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ. Τπεφεοκδ ηδξ ηαιπάκζαξ εκδιένςζδξ ζηδκ 

Δθθάδα είκαζ δ   Έθεκα Ράπηδ. Ο ηίηθμξ αοηυξ δυεδηε βζαηί έκα ζηα πέκηε παζδζά 

πέθηεζ εφια παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ, εηιεηάθθεοζδξ ή ηαζ 

ηαημπμίδζδξ. Σμ αζαθίμ απεοεφκεηαζ ζε παζδζά ειηθίαο 3-7 εηώλ. ε αοηυ ημ 

παναιφεζ μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ ιαεαίκμοκ ηα επζηνεπηά ηαζ ιδ επζηνεπηά αββίβιαηα 

απυ άθθα άημια, ημκ Κακυκα ηςκ Δζςνμφπςκ
273

 ηαζ πςξ πνέπεζ κα ακηζδνάζμοκ ηα 

παζδζά ακ ηάπμζμξ πανααεί αοηυκ ημκ ηακυκα. 

 

Ακάθοζδ 

Μέζα απυ έκα απθυ, εζημκμβναθδιέκμ παναιφεζ ιε πνςηαβςκίζηνζα ηδκ 

Κίημ ηαζ ημκ θίθμ ηδξ ημ πένζ, ημ οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ  αμδεά ημοξ εζδήιμκεξ ηαζ 

βμκείξ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδ ζελμοαθζηή αβςβή ηςκ παζδζχκ. Με ημ ζοβηεηνζιέκμ 
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 Ο Κακυκαξ ηςκ Δζςνμφπςκ πνμαθέπεζ υηζ  ηακείξ δεκ ιπμνεί κα αββίλεζ ή κα πασδέρεζ ημ παζδί ζηα 

ζδιεία ημο ζχιαηυξ ημο πμο ζοκήεςξ ηαθφπημκηαζ απυ ηα εζχνμοπά ημοξ. Καζ μφηε ηα παζδζά 

επζηνέπεηαζ κα αββίλμοκ ημ ζχια άθθςκ ζε αοηά ηα ζδιεία. Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ, ιπμνείηε 

κα επζζηεθεείηε: οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ. Ο Καλόλαο ησλ Δζσξνύρσλ. Ακαηηήεδηε απυ 

www.kanonastonesorouxon.org. (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 10/01/22). 
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αζαθίμ μζ κεανμί ακαβκχζηεξ ιαεαίκμοκ πμζα είκαζ ηα ζδιεία ημο ζχιαημξ πμο δεκ 

πνέπεζ κα αββίγμοκ μζ άθθμζ, αηυια ηαζ υηακ είκαζ θίθμζ,  πχξ πνέπεζ κα ακηζδνάζμοκ 

ζε ηέημζμ εκδεπυιεκμ ηαζ πμφ κα ζηναθμφκ βζα αμήεεζα. Σα παζδζά δζδάζημκηαζ ημκ 

Κακυκα ηςκ Δζςνμφπςκ, ςξ μναηυ υνζμ ζηα ζδζςηζηά ζδιεία.  Οζ κεανμί ακαβκχζηεξ 

ιαεαίκμοκ υηζ ημ ζχια ημοξ ημφξ ακήηεζ ηαζ υηζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα ηα αββίλεζ ή κα 

ηα πασδέρεζ πςνίξ ηδκ άδεζά ημοξ. Έπμοκ ημ δζηαίςια κα ανκδεμφκ θζθί ή πάδζ αηυιδ 

ηαζ απυ άημιμ πμο αβαπμφκ. ημ αζαθίμ, ημ πένζ γδηά ηδκ άδεζα ηδξ Κίημ βζα 

αββίβιαηα. Ζ Κίημ  δέπεηαζ αββίβιαηα ζε δζάθμνα ιένδ, αθθά υηακ ημ πένζ πνμζπαεεί 

κα ιπεζ ιέζα ζημ εζχνμοπμ θέεζ «ρη». Αοηυ ημ ζδιείμ ημο αζαθίμο ιπμνεί κα 

απμηεθέζεζ αθμνιή βζα δζάθμβμ ζπεηζηά  ιε ηδκ άνκδζδ ζε αββίβιαηα ζδζςηζηχκ 

ζδιείςκ.  Οζ βμκείξ ιπμνμφκ κα ελδβήζμοκ ζημ παζδί υηζ οπάνπμοκ ηάπμζμζ εκήθζηεξ 

(υπςξ μζ βμκείξ, μζ ηδδειυκεξ ηαζ μζ βζαηνμί) πμο ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα ημ αββίλμοκ, 

αθθά ηα παζδζά εκεαννφκμκηαζ κα πμοκ «πζ» ακ ηοπυκ αζζεακεμφκ άαμθα ή 

αιήπακα. Δπίζδξ, ζημ αζαθίμ ημ πένζ εκεαννφκεζ ηδκ Κίημ κα ιζθήζεζ ακμζηηά ζε 

πενζπηχζεζξ ακάνιμζηςκ ζοιαάκηςκ.  Με αθμνιή αοηυ ημ πενζζηαηζηυ ιπμνεί κα 

πνμηφρεζ ζογήηδζδ βζα ηδ  δζαθμνά ιεηαλφ ηαθμφ ιοζηζημφ (υπςξ έκα πάνηζ 

βεκεεθίςκ) ηαζ ηαημφ ιοζηζημφ (μηζδήπμηε ζηεκμπςνεί ημ παζδί ). Οζ βμκείξ πνέπεζ κα 

εκεαννφκμοκ ηα παζδζά ημοξ κα ημοξ απμηαθφπημοκ ηα ηαηά ιοζηζηά.  

Δζημκμβνάθδζδ 

 Ζ εζημκμβνάθδζδ ημο αζαθίμο είκαζ απθή ηαζ βεκζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ 

παζηέθ απμπνχζεζξ, δδιζμονβχκηαξ έκα αίζεδια δνειίαξ ζημκ ακαβκχζηδ. Ζ Κίημ 

είκαζ έκα  ιζηνμζημπζηυ πνάζζκμ πθαζιαηάηζ πμο θαίκεηαζ κα ανίζηεηαζ ζε ζηεκή 

ζπέζδ ιε  έκα ιεβάθμ πένζ. Γίκεηαζ έιθαζδ ζημκ ηνυπμ πμο εζημκίγεηαζ αοηυξ μ θίθμξ 

– πένζ ακάθμβα ιε ηδκ ενχηδζδ πμο δζαηοπχκεηαζ απυ ημ πθαζιαηάηζ. Έηζζ άθθμηε 
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ημ πένζ θαίκεηαζ θζθζηυ κα είκαζ ημ ιέζμ εηπθήνςζδξ επζεοιζχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα  ημ 

«αενμπθάκμ» βζα ηαλίδζα,  ημ υνβακμ βζα κα αημοζηεί ιμοζζηή, ημ ενβαθείμ χζηε κα  

δδιζμονβδεεί θαβδηυ. 

 

 Δπίζδξ, ημ πένζ θαίκεηαζ πνμζζηυ υηακ παίγεζ ιε ημ πθαζιαηάηζ, ημ μπμίμ 

δείπκεζ πανμφιεκμ κα απμθαιαάκεζ ηα αββίβιαηα  ζημ ηεθάθζ, ζηδ ιφηδ, ζημ ζηυια, 

ζημ πένζ.  ιςξ, υηακ ημ πένζ νςηάεζ ημ πθαζιαηάηζ ακ ιπμνεί κα ημ αββίλεζ «ημ 

αναηάηζ», ημ πένζ εζημκίγεηαζ απεζθδηζηυ, κα πνμζπαεεί κα αθάρεζ ημ πθαζιαηάηζ ηαζ 

εηείκμ εζημκίγεηαζ κα αζζεάκεηαζ ιζα δοζθμνία ζημ άημοζια αοηήξ ηδξ πνυηαζδξ. Ζ 

επζανάαεοζδ ημο πενζμφ δζαηοπχκεηαζ ιε ηα θυβζα «Μπξάβν Κίθν! Καλείο δελ κπνξεί 

λ‟ αγγίμεη ην βξαθάθη ζνπ! Απηόο είλαη ν Καλόλαο ησλ Δζσξνύρσλ» ηαζ 

εζημκμβναθείηαζ ιε ημ πένζ κα δίκεζ εεηζηυ ζήια ηαζ κα ζοιθςκεί ιε ηδ ζηάζδ ημο 

πθάζιαημξ. ηδκ ηαηαθδηηζηή εζηυκα, πένζ ηαζ πθαζιαηάηζ ανίζημκηαζ ιαγί ηαζ ιε 

αοηήκ ηδκ απεζηυκζζδ  απμπκέμοκ έκα αίζεδια αζθάθεζαξ ζημκ ακαβκχζηδ. Χξ 

βεκζηυ ζπυθζμ εα ιπμνμφζαιε κα ακαθένμοιε πςξ ζηδκ εζημκμβνάθδζδ δεκ δίκεηαζ 

ζοβηεηνζιέκμ θίθμ ζημ πθαζιαηάηζ χζηε κα ιπμνεί κα ηαοηζζηεί ηαθφηενα μ 

εηάζημηε ακαβκχζηδξ. Σα άθοθα δδιζμονβήιαηα απμηημφκ γςή ιέζς ημο ακζιζζιμφ. 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Με ημ αζαθίμ Ζ Κίθν θαη ην ρέξη ηα παζδζά ιαεαίκμοκ ηδκ ζδζςηζηυηδηα ημο 

ζχιαημξ ημοξ, ηδκ φπανλδ «ηαθχκ» ηαζ «ηαηχκ» ιοζηζηχκ ηαζ επζηνεπηχκ ηαζ ιδ 

επζηνεπηχκ αββζβιάηςκ αηυια ηαζ απυ πμθφ ζηεκά πνυζςπα. Τπάνπεζ εκδιενςηζηυ 

έκηοπμ πμο απεοεφκεηαζ ζε βμκείξ, ηδδειυκεξ, εηπαζδεοηζημφξ, αθθά ηαζ ηάεε 

εκήθζηα πμο ηαθείηαζ κα δζδάλεζ ζε έκα παζδί πχξ κα πνμζηαηεφεζ ημκ εαοηυ ημο απυ 

ηδ ζελμοαθζηή εοιαημπμίδζδ, ηαημπμίδζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ
274

. Πενζθαιαάκεζ υθα 

ηα ζδιακηζηά ιδκφιαηα πμο πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηα παζδζά ηαζ μζ εκήθζηεξ βζα ημ 

εέια αοηυ, ακαπηφζζμκηαξ ζδιακηζηέξ πηοπέξ ημο Κακυκα ηςκ Δζςνμφπςκ. 
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απυ https://enastapente.gr/pdf/gr_The_Underwear_Rule_2_pages.pdf (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 10/01/22). 
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Ραζηδάθε, Υξ. (2007). Ξέξσ λα ιέσ Όρη. Αζήλα: Παηάθεο 

 

 Σμ αζαθίμ Ξέξσ λα ιέσ ΟΥΗ ηδξ Υνζζηίκαξ Ραζζδάηδ ζε εζημκμβνάθδζδ ημο 

Γζχνβμο Ναγθή, ηοηθμθυνδζε ημ 2010 απυ ηζξ εηδυζεζξ Παηάηδ. ημ ηέθμξ ημο 

αζαθίμο οπάνπεζ ηαηάθμβμξ ιε ζημζπεία επζημζκςκίαξ μνβακχζεςκ, πμο ιπμνμφκ κα 

απεοεοκεμφκ μζ ακαβκχζηεξ ακ αιθζαάθθμοκ, θμαμφκηαζ ή εέθμοκ κα 

εοαζζεδημπμζήζμοκ ημ πενίβονμ ημοξ. Απέζπαζε ημ ανααείμ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ 

Παηδηθνύ Βηβιίνπ. 

Ακάθοζδ 

Πνυηεζηαζ βζα έκα αζαθίμ βκχζεςκ πμο ζημπεφεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

παζδζχκ, πςξ δ άνκδζδ ημοξ ιενζηέξ θμνέξ θένκεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ 

απμηνέπεζ απυ επζηίκδοκεξ ηαηαζηάζεζξ. Ζ Γεςνβία ηαζ μ Πέηνμξ, μζ πνςηαβςκζζηέξ 

ημο αζαθίμο, δ ποβμθαιπίδα (είκαζ δ δζαίζεδζδ) μ βνφθμξ (εεςνείηαζ δ ζοκείδδζδ), μ 

ζηχθδλ (είκαζ αοηυξ πμο ηνοπχκεζ πακημφ) ηαζ ζδιακηζηά πνυζςπα πμο ηαεμδδβμφκ 

ηα παζδζά ζηζξ ηαεδιενζκέξ παβίδεξ πμο ιπμνεί κα ζοκακηήζμοκ, πνμζπαεμφκ ιε 

απθυ ηαζ εοπάνζζημ ηνυπμ κα εκδιενχζμοκ ημοξ ακαβκχζηεξ βζα ηδκ αλία ηδξ 

άνκδζδξ. Πανμοζζάγμκηαζ ηαεδιενζκά παναδείβιαηα πμο μδδβμφκ ζε άζπδιεξ 

ειπεζνίεξ ηαζ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηδκ νδηή άνκδζδ ζοιιεημπήξ ζε αοηέξ.  Ζ θέλδ 

«υπζ» πνμζηαηεφεζ, πνμζδζμνίγεζ, δίκεζ ζηίβια, έπεζ ζοκείδδζδ ηαζ αάγεζ υνζα ζε 

υζμοξ πνμζπαεμφκ ιε δυθζμ ηνυπμ κα ελαπαηήζμοκ ημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ.  Οζ 

πνμζαμθέξ, ηα επζηίκδοκα παζπκίδζα,  μ εηθμαζζιυξ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο μζ 

ακχκοιμζ θίθμζ ζημ δζαδίηηομ, ηα πάπζα Happy, μζ δζαθδιίζεζξ βζα ηζζβάνα, είκαζ 
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ιενζηά απυ ηα εέιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηυ ημ ένβμ. Πνμαάθθμκηαζ ηνυπμζ 

δζαπείνζζδξ υθςκ αοηχκ ηςκ ηαηαζηάζεςκ. Βέααζα, απανζειμφκηαζ ηαζ πενζπηχζεζξ 

πμο δ άνκδζδ δδιζμονβεί γδηήιαηα ηαεχξ ζηδνίγμκηαζ ζημ πείζια ηαζ ηδκ ακμδζία 

(ακαθένμκηαζ ςξ ηα «ακυδηα υπζ» υπςξ υηακ ηάπμζμξ θέεζ: όρη! δελ θαξαώ αληηειηαθό 

εκχ έπεζ ήθζμ ή όρη! δελ βάδσ ην παιηό κνπ εκχ ηάκεζ ηνφμ). Άθθεξ πενζπηχζεζξ 

άνκδζδξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ζζημνία εκυξ θαμφ (παηνζςηζηυ υπζ υπςξ ζηδκ 

επακάζηαζδ ημο 1821, ζημκ πυθειμ ημο 1940, ημ 1973 ηαζ άθθα). Αοηυ πμο 

πνμηείκεηαζ είκαζ δ άνκδζδ ιεηά απυ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ζοιπενίθδρδ 

ηδξ δζαίζεδζδξ. οκίζηαηαζ δ άνκδζδ ζε επζηίκδοκα παζπκίδζα (ηθμπή, ηάπκζζια, 

αθημυθ, επζηίκδοκεξ μοζίεξ) ηαζ δ εφνεζδ ζηαεενμφ πενζαάθθμκημξ. Φοζζηά, μζ 

ακαβκχζηεξ εηπαζδεφμκηαζ κα ιδκ δέπμκηαζ ηζξ ημνμσδίεξ, ηζξ πνμζαμθέξ ηαζ ημκ 

ναηζζζιυ. 

  Γζα μζημκμιία πνυκμο εζηζάγμοιε ζημ ζδζαίηενμ εέια ηδξ ζελμοαθζηήξ 

πανεκυπθδζδξ πμο πνμαάθθεηαζ ιε δζαηνζηζηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ. Ανπζηά, πανμοζζάγεηαζ έκα ιζηνυ ημνίηζζ κα ιδκ ειπζζηεφεηαζ 

ημκ άβκςζημ άκηνα πμο πνμζπαεεί κα ηδκ πνμζεββίζεζ. Αηυια ηαζ ακ μ άβκςζημξ 

πνμζθένεζ ηαναιέθεξ, έπεζ έκα ζηοθάηζ ηαζ ιζα ακδρμφθα ζηδκ δθζηία, ημ ημνίηζζ 

ανκείηαζ πεζζιαηζηά μπμζαδήπμηε ζοκακαζηνμθή, βζαηί δ δζαίζεδζδ ηαζ δ θμβζηή, ημ  

απμηνέπμοκ. Οζ ακαβκχζηεξ ιε απθά παναδείβιαηα ηαηαθαααίκμοκ πςξ πνέπεζ  κα 

είκαζ επζθοθαηηζημί ιε βκςζημφξ ηαζ άβκςζημοξ ακενχπμοξ αηυια ηαζ ακ δείπκμοκ 

θζθζημί. ε αοηυ ημ ζδιείμ βίκεηαζ ιζα έιιεζδ ακαθμνά ζηα δζάθμνα είδδ 

ηαημπμίδζδξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ δζάθμνα πνυζςπα. ε ηάεε πενίπηςζδ δ 

ροπμθυβμξ ηαζ μ βοικαζηήξ ημο αζαθίμο ακαθένμοκ πςξ αηυια ηαζ ακ ηάπμζμζ 

επζιείκμοκ βζα αθθαβή βκχιδξ δεκ πνεζάγεηαζ κα οπάνλεζ αοηή δ ιεηαηυπζζδ  βζα κα 

ιδκ θακεί ηάπμζμξ αβεκήξ ή θμαδηζζάνδξ.  Ζ επζθμβή ημο βοικαζηή ςξ πνυζςπμ πμο 
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ζοιαμοθεφεζ ηα παζδζά ζε δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ιζα δζάεεζδ 

ηδξ ζοββναθέςξ βζα απεκμπμπμίδζδ  ημο ηθάδμο θοζζηήξ αβςβήξ απυ πενζζηαηζηά 

ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ πμο έπμοκ ζδιεζςεεί ηαζ βίκεζ βκςζηά απυ ηα ιέζα 

εκδιένςζδξ. 

Δπζπθέμκ, βίκεηαζ ακαθμνά ζε επεζζυδζα εκδμμζημβεκεζαηχκ ηαοβάδςκ αθθά 

ηαζ άζηδζδ ροπμθμβζηήξ αίαξ απυ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζημ ιζηνυ παζδί. Ζ ιαιά 

ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά: «Να παο λα πεηο ζηνλ παηέξα ζνπ λα δώζεη δηαηξνθή» ηαζ μ 

παηέναξ ακηίζημζπα ακαθένεζ «Ζ κάλα ζνπ πνηέ δελ κ‟ αγάπεζε».  Ο βνφθμξ πμο 

ζοιαμθίγεζ  ηδ ζοκείδδζδ θαίκεηαζ κα λεηαεανίγεζ πςξ δεκ είκαζ δίηαζμ βζα έκα  παζδί 

κα ανίζηεηαζ ιπνμζηά ζε ηέημζεξ ζηδκέξ
275

. 

Τπάνπεζ λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ πμο ακαπηφζζεζ ημ εέια  ηδξ ζελμοαθζηήξ 

πανεκυπθδζδξ.  Ανπζηά ακαθένεηαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ζημ ημζκςκζηυ ηαζ ζημ 

ενςηζηυ άββζβια. Δζδζηυηενα βζα ημ ενςηζηυ άββζβια ζδιεζχκεηαζ πςξ πμηέ δεκ 

επζαάθθεηαζ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ απεοεφκεηαζ απυ εκήθζημοξ ζε ακήθζημοξ. 

ημ αζαθίμ πνμαάθθμκηαζ ηάπμζα «επηθίλδπλα ζελάξηα» ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ 

απυ ημ πενζαάθθμκ ημκ παζδζχκ. οβηεηνζιέκα, πανμοζζάγεηαζ μ ρζθζηαηγήξ κα ηαθεί 

ημ ιζηνυ ημνζηζάηζ κα ηαείζεζ ζηα βυκαηα ημο. ηακ εηείκμ ανκείηαζ δζχπκεηαζ απυ 

ημκ εοιςιέκμ εκήθζηα. διεζχκεηαζ ιάθζζηα πςξ υθμξ μ πενίβονμξ εεςνεί ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ ζοιπαεδηζηυ ηαζ ενβαηζηυ απμδίδμκηαξ έηζζ ηδκ εζηυκα πμο 

ζοπκά απμδίδεηαζ ζηα πνυζςπα ηςκ εοηχκ ςξ άημια «οπενάκς πάζδξ οπμρίαξ». 

Σμ επυιεκμ επεζζυδζμ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ πενζθαιαάκεζ έκα αβυνζ 

πμο ειπμδίγεζ ημ πνμπμκδηή ημο ζενθ κα αββίλεζ ζδζςηζηά ζδιεία ημο ηαηά ηδκ 
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 Πνμαάθεηαζ ημ δζηαίςια βζα ακαηνμθή ζε ήζοπμ ηαζ εζνδκζηυ πενζαάθθμκ ζημ Ραζζδάηδ, Υν. 

(2007). Ξέξσ λα ιέσ ρη. Αεήκα: Παηάηδξ, ζεθ. 40. 
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δζάνηεζα ηδξ πνμπυκδζδξ. Γοζηοπχξ ημ αβυνζ, υπςξ πθδνμθμνείηαζ μ ακαβκχζηδξ 

δεκ βκςζημπμζεί ημ πενζζηαηζηυ ηαζ ςξ θφζδ ανίζηεζ ηδκ ακαζημθή εκυξ αεθήιαημξ 

πμο αβαπάεζ. Ζ ηνίηδ πενίπηςζδ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ αθμνά ηδκ Μίκα, έκα 

ημνίηζζ πμο δζχπκεζ έκακ ιαηνζκυ ζοββεκή ιυθζξ ηδκ πασδεφεζ ζηα πυδζα ηαζ ηδξ θέεζ 

«σζηό καλεθέλ έγηλεο! Ση σξαία κίλη θνύζηα!». Ζ δζαίζεδζδ πνμεζδμπμζεί ημ ημνίηζζ 

κα ιδκ ειπζζηεοηεί ημκ ζοββεκή υιςξ εηείκμ θαίκεηαζ κα πέθηεζ ζηδκ παβίδα 

δζηαζμθυβδζδξ ημο εφηδ («ην θάησ θάησ  θνπιηκέληα κνπ θάλεη»)
276

. Κάης απυ αοηά 

ηα επζηίκδοκα ζεκάνζα μ πνςηαβςκζζηήξ ημο ένβμο εκδιενχκεζ πςξ μ ζςζηυξ 

εκήθζηαξ παίνκεζ άδεζα απυ ημ παζδί  βζα κα ημ πάεζ ηάπμο ή κα ηάκεζ ηάηζ ηαζ δεκ 

εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο παζδζμφ βζα εηπθήνςζδ κμζδνχκ επζεοιζχκ. 

Αηυια ηαζ ακ ηάπμζμξ θαίκεηαζ ζοιπαεδηζηυξ είκαζ απαναίηδημ κα δίκεηαζ ζδιαζία 

ζηδκ δζαίζεδζδ. ηδκ επυιεκδ ζεθίδα βκςζημπμζμφκηαζ ακηζδνάζεζξ ηςκ παζδζχκ, 

πμο δεκ ζςπαίκμοκ αθθά ιζθμφκ βζα ηα πενζζηαηζηά, χζηε ηακέκαξ άθθμξ κα ιδκ 

δεπηεί ηέημζμο ή άθθμο είδμοξ πανεκυπθδζδ απυ ηα ζοβηεηνζιέκα πνυζςπα. 

Δκεαννφκεηαζ μ ακαβκχζηδξ κα εηθνάζεζ δζηέξ ημο ειπεζνίεξ ηαζ κα 

εοαζζεδημπμζήζεζ ημκ πενίβονμ ημο ζε γδηήιαηα ηαημπμίδζδξ. ημ αζαθίμ 

πενζθαιαάκεηαζ έκα αηυια επεζζυδζμ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ εκυξ παζδζμφ απυ 

ημοξ ζοκμιδθίημοξ, πμο ακαθένμκηαζ ζε ζδζςηζηά ζδιεία εκυξ παζδζμφ. Έκα ηνίημ 

παζδί πμο δεκ ζοιιεηέπεζ ζηδ δζαπυιπεοζδ εκδιενχκεζ ημκ βοικαζηή ηαζ επζημζκςκεί 

ιε ημοξ ηδδειυκεξ ηςκ παζδζχκ. Γεκ εεςνείηαζ πθάηα μπμζαδήπμηε εκένβεζα θένκεζ 

ζε δφζημθδ εέζδ ηάπμζμκ.  Αημθμοεμφκ «γλώζεηο πνπ ζώδνπλ», βθςζζάνζ ιε 

ααζζηέξ έκκμζεξ βζα ηδκ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ ηαζ ζημζπεία επζημζκςκίαξ χζηε μ 

ακαβκχζηδξ κα ιπμνεί κα επζημζκςκήζεζ βζα ηάπμζμ ζπεηζηυ ζοιαάκ πμο έγδζε μ 
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ίδζμξ ή ηάπμζμξ ηνίημξ.  Σα παζδζά πανμηνφκμκηαζ κα αλζμθμβμφκ πενζπμζδηζηέξ 

ηζκήζεζξ αηυιςκ αθθά ηαζ εκένβεζεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ζδζςηζηυηδηα ημο ζχιαημξ. ε 

ηάεε πενίπηςζδ ζοκίζηαηαζ δ απμηάθορδ ημο βεβμκυημξ ζε ηάπμζμκ εκήθζημ ηαζ ακ 

δεκ ηάκεζ ηάηζ ζε ηάπμζμκ άθθμ. Σμ αζαθίμ πνμαάθεζ ηδκ ζμαανυηδηα ιε ηδκ μπμία 

πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ηέημζα πενζζηαηζηά ηαζ ηαηαδεζηκφεζ  ηδκ αδζαθμνία 

μνζζιέκςκ κα αλζμθμβήζμοκ ηα ζδιάδζα ηαζ κα πνμζηαηέρμοκ εβηαίνςξ ηα παζδζά 

ημοξ. 

Παναηάης δζαηοπχκμκηαζ πενζζηαηζηά απμπθακήζεςκ ιέζς ημο δζαδζηηφμο, 

πμο ιενζημί εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ ακςκοιία ηαζ πνμπςνμφκ ζε ακάνιμζηεξ πνάλεζξ. 

Κμνίηζζα ημο αζαθίμο θαίκεηαζ πςξ δέπμκηαζ  ζελμοαθζηέξ πανεκμπθήζεζξ ζε 

chatrooms ηαζ πέθημοκ εφιαηα παζδεναζηίαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ ζηδ ζοκέπεζα ημο 

αζαθίμο πανμοζζάγμκηαζ ηακυκεξ αζθαθμφξ πθμήβδζδξ παζδζχκ ηαζ εθήαςκ ζημ 

δζαδίηηομ.  Πνμηείκεηαζ ζηα παζδζά κα απμθεφβμοκ ηζξ παναπθακδηζηέξ δζαθδιίζεζξ 

ηαζ ηζξ μοζίεξ. Λίβμ πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο πνμαάθθμκηαζ πςξ πνέπεζ κα 

δζαηοπςεεί δ άνκδζδ αθθά ηαζ ηνυπμζ δζαπείνζζδξ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ (ααεζέξ 

ακαπκμέξ, πένζα ζημκ ήθζμ, ζηδκ αιιμοδζά, ζημ ηγάηζ, μκεζνμπυθδζδ). Πνμηείκμκηαζ 

πενζπηχζεζξ πμο πνέπεζ κα δζαηοπχκμκηαζ εεηζηέξ απακηήζεζξ ηαζ δίκμκηαζ ζημζπεία  

ηδξ UNICEF χζηε μζ ακαβκχζηεξ κα επζζηεθημφκ ηδκ ζεθίδα ηαζ κα θάαμοκ ζπεηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ  βζα ηα δζηαζχιαηα ημο παζδζμφ. 

Δζημκμβνάθδζδ 

Ζ εζημκμβνάθδζδ ημο αζαθίμο είκαζ αζπνυιαονδ ηαζ εοιίγεζ comics. 

Πανμοζζάγμκηαζ πνμζζηέξ εζηυκεξ πμο ιαεαίκμοκ  ζηα παζδζά κα δζαηνίκμοκ ημοξ 

ηζκδφκμοξ πμο ηαναδμημφκ ηαζ πνμένπμκηαζ απυ άβκςζηα αθθά ηαζ βκςζηά 
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πνυζςπα. Παναηάης ακαθφεηαζ δ εζημκμβνάθδζδ ημο ένβμο ιε ζηδκέξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ, παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ απμπθάκδζδξ. 

Ζ άνκδζδ  εκυξ αηυιμο ζπεηίγεηαζ ιε  ηδκ δζαίζεδζδ ηαεχξ πμθθέξ θμνέξ 

πνμεζδμπμζεί ημκ ηίκδοκμ ηαζ βζ‟ αοηυ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ. Ζ άνκδζδ πνέπεζ 

κα είκαζ  λεηάεανδ. Γίκεηαζ δζαηεζιεκζηή ηαζ δζεζημκζηή ακαθμνά ζημ παναιφεζ ηδξ 

Υζμκάηδξ βζα κα ακηζδζαζηαθεί δ κηνμπή ηδξ δνςίδαξ βζα άνκδζδ ιε ημ πάεδια ηδξ 

κα πέζεζ ζε ααεφ φπκμ, αθθά ηαζ ημ παναιφεζ ημο Πζκυηζμ πμο δεκ αημθμφεδζε ηδ 

ζοκείδδζδ ημο ηαζ έιπθελε ζε κέεξ πενζπέηεζεξ
277
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ηζξ  ζηδκέξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ πμο οπάνπμοκ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

εζημκίγμκηαζ  κα ηζαηχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ημ παζδί θαίκεηαζ ακήιπμνμ κα 

παναημθμοεεί ημκ ηαοβά ηςκ αβαπδιέκςκ ημο. Σα δομ πνυζςπα είκαζ πμθφ 

εοιςιέκα, ηυζμ πμο θαίκμκηαζ έημζια κα εηναβμφκ ηαζ έπμοκ ζιίλεζ ηα ηεθάθζα ημοξ.  

 

 

ηδκ ζοκέπεζα έκα άθθμ παζδί εζημκίγεηαζ κα  οπεναζπίγεηαζ ημ δζηαίςια κα 

ιδκ αημφεζ ηαζ κα ζοιιεηέπεζ ζδηχκμκηαξ ηα πένζα ρδθά. Γζα ηδκ επελήβδζδ ημο 

ημζκςκζημφ αββίβιαημξ εζημκίγεηαζ ιζα αβαπδιέκδ  ηαζ πανμφιεκδ μζημβέκεζα κα 

αβηαθζάγεηαζ εκχ βζα ημ ενςηζηυ άββζβια εζημκίγεηαζ έκα εηενυθοθμ γεοβάνζ κα 

θζθζέηαζ ιε πάεμξ. Ζ ζδιείςζδ πενί ενςηζηχκ αββζβιάηςκ βίκεηαζ απυ έκα 

ακενςπάηζ ζε ζηάζδ άιοκαξ ιε έκα ηυηηζκμ απαβμνεοηζηυ Υ χζηε κα βίκεζ λεηάεανμ 

πςξ είκαζ απαναίηδηδ δ ζοβηαηάεεζδ ηςκ ιεθχκ βζα ηέθεζδ ενςηζηχκ πνάλεςκ. 
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ηα επζηίκδοκα ζεκάνζα ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ μζ εφηεξ εζημκίγμκηαζ  

ζδζαίηενα ήνειμζ ηαηά ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ εοιάηςκ ημοξ, εκχ ηα εφιαηα άθθμηε 

εζημκίγμκηαζ έηπθδηηα (ιε βμονθςιέκα ιάηζα ηαζ ακμζηηυ ζηυια) ηαζ άθθμηε 

εοιςιέκα (ζοκμθνφςζδ πνμζχπμο). ηδκ απμπθάκδζδ ημο ημνζηζζμφ απυ ημκ 

ρζθζηαηγή αθέπμοιε ημκ εφηδ κα πνμζεββίγεζ ημ ημνίηζζ ιε ιία πεηαθμφδα. Μάθζζηα, 

ημ πένζ ημο θαίκεηαζ κα αημοιπά ημ βυκαημ βεβμκυξ πμο επζδεζηκφεζ ηδκ πνυζηθδζδ 

ημο κεανμφ ημνζηζζμφ κα ηαείζεζ ζηα βυκαηα ημο. ηακ ημ ημνίηζζ ακηζθαιαάκεηαζ ηζξ 

πνμεέζεζξ ημο εηείκμξ εηκεονίγεηαζ, ηαηεαάγεζ ηδκ πεηαθμφδα ηαζ νίπκεζ ημ ζηαιπυ, 

δζχπκμκηαξ ημ παζδί. Δηείκμ ηνέπεζ έηπθδηημ ηαζ ηνμιαβιέκμ ιαηνζά. Σμ ζφκημιμ 

ηείιεκμ ανίζηεηαζ ζε ακηζζημζπία ιε ηδκ θζηή εζημκμβνάθδζδ. 
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   ηδκ απμπθάκδζδ ημο αβμνζμφ απυ ημκ πνμπμκδηή ςξ ζηδκζηυ εζημκίγεηαζ μ 

πχνμξ πνμπυκδζδξ, δ εάθαζζα, ιε ημκ πνμπμκδηή κα απθχκεζ ημ πένζ ημο πνμξ ημ 

παζδί. Σμ αβυνζ εοιςιέκμ θαίκεηαζ κα ημο θςκάγεζ κα ζηαιαηήζεζ αοηήκ ηδκ ηίκδζδ. 

Γζα ημ επεζζυδζμ απμπθάκδζδξ ημο ημνζηζζμφ απυ ημ ζοββεκή αθέπμοιε ςξ πχνμ 

εηηέθεζδξ ημο ζοιαάκημξ ημ ζαθυκζ. Ζ εζηυκα εκυξ «ηαεςζπνέπεζ» εκήθζηα ένπεηαζ 

ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδκ ηίκδζδ ημο πενζμφ ημο ζημ πυδζ ημο κεανμφ ημνζηζζμφ. Ζ 

έηπθδλδ ημο εφιαημξ βζα αηυιδ ιζα θμνά εηδδθχκεηαζ ιε βμφνθςια ηςκ ιαηζχκ ηαζ 

άκμζβια ημο ζηυιαημξ.  
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Οζ μδδβίεξ δίκμκηαζ ζημοξ ακαβκχζηεξ απυ ημοξ πνςηαβςκζζηέξ ημο αζαθίμο 

ζε ζηάζδ άιοκαξ, έπμκηαξ ςξ  ζήια ηαηαηεεέκ έκα απαβμνεοηζηυ ιεβάθμ Υ. ηακ ηα 

εφιαηα απμηαθφπημοκ ηα πενζζηαηζηά ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ έηπθδηηα. ηδκ 

πενίπηςζδ ημο αβμνζμφ, ζηέηεηαζ δοκαιζηά ιαγί ιε ηδ ιαιά ημο ιπνμζηά απυ ημ 

δζεοεοκηή  ημο πνμπμκδηή δοκαιζηά ηαζ ιάθζζηα εηείκμξ δείπκεζ κα επαζκεί ημ παζδί 

πμο απμηάθορε ημ ζοιαάκ ηαεχξ έπεζ ακαζδηςιέκμ ημ δάηηοθμ ημο. Σα πένζα 

άθθμηε πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα επαζκέζμοκ ηδκ απμηάθορδ εκυξ ζοιαάκημξ 

απμπθάκδζδξ ηαζ άθθμηε θαίκεηαζ πςξ είκαζ ημ ιέζμ βζα ηδκ ίδζα ηδκ απμπθάκδζδ. 

Σα παζδζά πμο πανεκμπθμφκ έκα άθθμ ζοιιαεδηή ημοξ θαίκεηαζ κα δείπκμοκ ιε ημ 

δάηηοθμ ζδζςηζηυ ζδιείμ ημο αβμνζμφ. Χζηυζμ, παναδίπθα, εζημκίγεηαζ έκα άθθμ 
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παζδί πμο ζπάεζ ηδ ζζςπή ημο ηαζ ηαηαδζηάγεζ ηδκ πνάλδ ημοξ. Οζ «βκχζεζξ πμο 

ζχγμοκ» δζαηοπχκμκηαζ απυ ηδκ Γεςνβία ηαζ ημκ Πέηνμ πμο ηναημφκ ζηα πένζα ημοξ 

ιεβάθα πνμεζδμπμζδηζηά ζήιαηα ιε εαοιαζηζηυ ηαζ απαβμνεοηζηυ. ηακ δίκμκηαζ ηα 

ζημζπεία επζημζκςκίαξ ηδξ Γναιιήξ Ο, υθμζ μζ ήνςεξ ημο αζαθίμο εζημκίγμκηαζ 

ζοκαδεθθςιέκμζ, έημζιμζ κα αμδεήζμοκ ημκ κεανυ ακαβκχζηδ ζε μπμζμδήπμηε 

πνυαθδια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηυια ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ ζημ δζαδίηηομ ηα 

παζδζά ειθακίγμκηαζ άθθμηε έηπθδηηα ηαζ άθθμηε εηκεονζζιέκα ιπνμζηά απυ ηδκ 

μευκδ ημο οπμθμβζζηή. ε ιζα πενίπηςζδ, μ εφηδξ θαίκεηαζ κα εζημκίγεηαζ ςξ 

πενζεςνζαηυξ ήνςαξ πςνίξ κα αημθμοεεί ηδκ εζηυκα ημο εοοπυθδπημο ακενχπμο. 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ είκαζ έκα αζαθίμ βκχζεςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

απεοεφκεηαζ ζε παζδζά ζπμθζηήξ ηαζ εθδαζηήξ δθζηίαξ, εκχ ιπμνμφκ απμζπαζιαηζηά 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζδιεία ημο ένβμο ηαζ βζα ηδκ πνμζπμθζηή δθζηία.  Με πμθφ 

πζμφιμν, απαναίηδηδ ζμαανυηδηα, πςνίξ άζημπεξ θθοανίεξ, ιε εφθδπηα 

παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα ηαζ ιε παναζηαηζηή εζημκμβνάθδζδ εκζζπφεηαζ  δ 

αοημπεπμίεδζή ηςκ ακαβκςζηχκ,  ιαεαίκμοκ κα ηνίκμοκ ηαηαζηάζεζξ, κα αάγμοκ 

υνζα, κα εηθνάγμοκ ηδ βκχιδ ημοξ ιε εάννμξ ηαζ κα απμηημφκ αθδεζκμφξ θίθμοξ πμο 

ημοξ ηαζνζάγμοκ.  Πνυηεζηαζ βζα έκα εβπεζνίδζμ αοημαμήεεζαξ βζα πνμεθήαμοξ ηαζ 

εθήαμοξ ηαζ ενβαθείμ ηαεμδήβδζδξ βζα ημοξ βμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ πμο 

πνμεημζιάγμοκ ηα παζδζά ημοξ βζα ηαεδιενζκέξ ηαηαζηάζεζξ.  Σέθμξ, απμηεθεί έκα 

αμήεδια βζα υθμοξ υζμοξ  εέθμοκ κα εοαζζεδημπμζήζμοκ ημκ πενίβονμ ζε εέιαηα, 

υπςξ δ ζελμοαθζηή δζαπαζδαβχβδζδ. 

 

Αιεμάθεο, Β. (2018). Γηαηί θιαηο; Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 

Ακάθοζδ 

Σμ αζαθίμο Γηαηί θιαηο; ημο ζοββναθέα Βαζίθδ Αθελάηδ, ηοηθμθυνδζε ημ 

2018 απυ ηζξ εηδυζεζξ Μεηαίπιζμ. Σδκ εζημκμβνάθδζδ ακέθααε μ Νζηυθαμξ 

Ακδνζηυπμοθμξ. Σμ αζαθίμ βνάθηδηε ιε αθμνιή ηδκ ακάβηδ ημο ζοββναθέα κα 

εηθνάζεζ πνμζςπζηά αζχιαηα ςξ παηέναξ πμο εεςνμφζε υηζ βίκμκηακ αθυνδημξ. Ο 

βαθθζηυξ ηίηθμξ είκαζ «Pourquoi tu pleures?» ηαζ δδιμζζεφηδηε βζα πνχηδ θμνά ςξ 

πνμκμβνάθδια ζηδκ Monde, είπε ιεβάθδ ακηαπυηνζζδ,  ηαζ παίπηδηε ζε βαθθζηά 
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ναδζυθςκα. Δηδυεδηε, ςξ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ βζα βμκείξ ζηδκ Δθαεηία ηαζ ζηδκ 

Κμνέα. Ζ θεηηζηή αία ζοκηνίαεζ ημ ιζηνυ παζδί ζδζαίηενα υηακ αζηείηαζ απυ πνυζςπα 

πμο ζε οβζείξ ζοκεήηεξ ειπκέμοκ αζθάθεζα. Πνυηεζηαζ βζα έκα ένβμ πμο ιε θζηυ θυβμ  

ηαηαββέθθεζ ηδκ βμκεσηή ηαηαπίεζδ ηαζ θακενχκεζ ζηθδνέξ αθήεεζεξ γηα ώξηκα 

παηδηά θαη αλώξηκνπο γνλείο.  Πνμηείκεηαζ βζα βμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ αθμφ 

πανμοζζάγμκηαζ ιε γςκηάκζα, παναζηαηζηυηδηα ηαζ νεαθζζιυ επζαθααείξ 

μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ελαζηίαξ βμκεσημφ εθέβπμο. Μπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί απυ εηπαζδεοηζημφξ βζα ζοκακάβκςζδ ιε βμκείξ χζηε κα απμδμεεί ημ 

πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο ακακμδιαημδμηδιέκμ ηαζ κα ζογδηδεμφκ ζφβπνμκεξ ιμνθέξ 

μζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ. 

Σμ αζαθίμ πνμαάθεζ ηδκ ηαημπμίδζδ πμο αζχκεζ έκα ιζηνυ παζδί απυ ηδκ 

οζηενζηή ιδηένα ημο. Ο εφηδξ ζ‟ αοηήκ ηδκ ηαημπμζδηζηή ζπέζδ είκαζ μ βμκζυξ ηαζ 

εφια ημ αβυνζ. Ο ζοββναθέαξ δήθςζε πςξ δ πνςηαβςκίζηνζα είκαζ βοκαίηα βζαηί 

έκαξ άκηναξ δφζημθα ακηζιεηςπίγεζ εηείκμξ ημ παζδί, ζοκήεςξ ημ πανέπειπε ζηδκ 

ιδηένα ημο. Ζ πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ δείπκεζ ηδκ μπηζηή ηδξ αοηανπζηήξ  ιδηέναξ. 

Ζ ζζημνία λεδζπθχκεηαζ ιζα ηαεδιενζκή διένα, πμο δ ιδηένα απμθαζίγεζ κα πάεζ 

αυθηα παζδί.  ιςξ, δ αυθηα ελεθίζζεηαζ ζε εθζάθηδ βζα ημ ιζηνυ ήνςα πμο ηαθείηαζ 

κα ακηαπελέθεεζ ζηζξ θςκέξ ηαζ οζηενίεξ ηδξ ιδηέναξ ημο.  Ανπζηά, εηείκδ 

ειθακίγεηαζ ηνμιενά εηκεονζζιέκδ δζυηζ ημ παζδί ηαεοζηενεί κα εημζιαζηεί. Απεζθεί 

ιάθζζηα ιε πεζνμδζηία ζε πενίπηςζδ ηαεοζηένδζδξ: «Ση ζέιεηο ηώξα, λα θαο θαλέλα 

ζθακπίιη;» ή αηυια ηαζ ιε μθμηθδνςηζηή ζηένδζδ ηδξ αυθηαξ. Μάθζζηα ζημ ηείιεκμ 

μ εηκεονζζιυξ βίκεηαζ αζζεδηυξ απυ ημ ιεβάθμ Β ηδξ θέλδξ «Βάιε» πμο παίνκεζ 

ακενςπυιμνθμ ζηίβια αθμφ ιε ηδκ ζημπεοιέκδ εζημκμβνάθδζδ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

θμαζζηζηυ ηαζ θοζζαθέμ ζηυια. Ζ ίδζα, βηνζκζάγεζ βζα υθα ηαζ δείπκεζ κα εκμπθείηαζ 

απυ ημκ πεζιςκζάηζημ ηαζνυ. Μυθζξ μ ιζηνυξ ήνςαξ εημζιαζηεί απυ θυαμ ιήπςξ 
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πάζεζ ηδκ αυθηα ηαζ ηαεχξ δ ιαιά ημο ημκ πζέγεζ κα ηάκεζ βνήβμνα, ακμίβεζ ηδκ 

πυνηα βζα κα θφβμοκ. ιςξ ηαζ ηυηε αηυια δέπεηαζ παναηήνδζδ βζαηί δ ίδζα δεκ έπεζ 

μθμηθδνχζεζ ημ κηφζζιμ ηδξ. Δίκαζ ακοπυιμκδ ιε ημ παζδί, ηδκ ζηζβιή πμο ηαζ δ ίδζα 

δεκ είκαζ έημζιδ. Αηυια, βζα ηδκ ακεοεοκυηδηα ηδξ ιε ηα ηθεζδζά επζννίπηεζ εοεφκεξ 

ζημ κεανυ άημιμ. Σεθζηά, απμδεζηκφεηαζ πςξ ηα ηθεζδζά ανίζημκηαζ ζηδκ ηζέπδ ηδξ. 

Παναθμβίγεηαζ αθμφ απαζηεί απυ εηείκμ ηδκ αθςκία βζα κα ιδκ ηνοχζεζ, ακμίβμκηαξ 

ημ ζηυια ημο. Δηείκδ ηνμιμηναηεί ημ παζδί αθμφ ημο δείπκεζ ημ ζήια ημο 

κμζμημιείμο, απεζθχκηαξ ημ πχξ εηεί εα πάκε. Σμ παζδί δεκ ακηέπεζ άθθμ ηδκ βηνίκζα 

ηδξ ιδηέναξ ημο, ζηεκμπςνζέηαζ ηαζ ζένκεζ ηα πυδζα ημο. Ζ ιαιά ημο, ημο οπυζπεηαζ 

ζπάβημ ηαζ ζμημθάηα ιμκάπα ακ είκαζ οπάημομ παζδί. Δηείκμ αζθοηηζά ηαζ παηάεζ 

ιέζα ζε ιζα θαηημφαα ιε κενυ, θενχκεζ ηα νμφπα ημο ζημ παζπκίδζ ηαζ δ ιδηένα 

ζοκεπίγεζ ημκ παναθμβζζιυ ηδξ. Σμο θςκάγεζ βζα ηαημφξ ηνυπμοξ ηαζ ακάνιμζηδ 

ζοιπενζθμνά ηδκ ζηζβιή πμο δ ίδζα υθδ ηδκ χνα ημκ ιαθχκεζ ηαζ ημκ ηαηδβμνεί. 

ηακ παίνκεζ ηδκ ιπάθα εκυξ άθθμο παζδζμφ, δ ιαιά ημο μονθζάγεζ ηαζ δζηαζμθμβείηαζ 

ζημκ άβκςζημ βμκέα.  Με ηάεε αθμνιή ανίζηεζ θυβμοξ κα ημο δδιζμονβήζεζ 

ανκδηζηά αζζεήιαηα ζημ κεανυ άημιμ. Μυθζξ απμθαζίζεζ κα θφβμοκ είκαζ 

ακοπυιμκδ ηαζ δδθχκεζ πςξ δεκ εα εηπθήνςζδ ηδκ οπυζπεζδ ηδξ ζμημθάηαξ. Σμ 

παζδί δοζακαζπεηεί ηαζ ηεθζηά δ ιδηένα αβμνάγεζ ιία ιζηνή ζμημθάηα ηδκ μπμία ηαζ 

πνμζθένεζ ιε έκα ζςνυ οπμδείλεζξ : «Έηζη θαη κνπ ιεξώζεηο ην παιηό ζνπ, ζα θαο έλα 

ραζηνύθη πνπ ζα είλαη όιν δηθό ζνπ! Καη ζα ην πσ ζηνλ παηέξα ζνπ! Θα ηνλ πηάζνπλ 

ηα λεύξα ηνπ, όπσο ηελ ηειεπηαία θνξά. Θπκάζαη ηη ζνπ έθαλε ηελ ηειεπηαία θνξά, ε;». 

ε αοηυ ημ ζδιείμ ελαπμθφμκηαζ πναβιαηζηέξ απεζθέξ πμο ααζίγμκηαζ ζε 

πνμβεκέζηενα επεζζυδζα ροπμθμβζηήξ, θεηηζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ. Αηυια 

ιζα επίπθδλδ ηδξ ιδηέναξ ζηεκμπςνεί ημ παζδί πμο δεκ ιπμνεί πζα κα ζοβηναηδεεί βζ‟ 
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αοηυ ηαζ λεζπά ζε ηθάιαηα. Σμ ηθάια είκαζ ιζα εκμπθδηζηή ηαηάζηαζδ βζα ημοξ 

εκήθζηεξ επεζδή πνέπεζ κα ιάεμοκ ηζ έπεζ ημ παζδί, εοιχκμοκ ηαζ θςκάγμοκ.  

Ζ ιδηένα βζα αηυια ιζα θμνά ηαηδβμνεί ημ παζδί βζα απανζζηία αθμφ εεςνεί 

υηζ έπνεπε κα είκαζ εοπανζζηδιέκμ ιε ηδκ αυθηα πμο «ημκ πήβε» ηαζ ηδ ζμημθάηα πμο 

«ημο πήνε». Ζ δήθςζδ ηδξ ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο «Θα κε ηξειάλεη απηό ην παηδί» 

παίνκεζ ακηίζηνμθδ ζδιαζία βζαηί δ ζοιπενζθμνά ηδξ ήδδ αθθά ηαζ ιαηνμπνυεεζια 

μδδβεί ημκ ήνςα ζε ροπμθμβζηα πνμαθήιαηα. Μπμνεί κα οπάνπεζ δ πνυεεζδ βζα 

εοπανίζηδζδ ημο παζδζμφ, υιςξ δ ηαηάθδλδ είκαζ δ ακηίεεηδ. Γοζηοπχξ πνυηεζηαζ 

βζα ιζα μζηεία εζηυκα  πμο μ βμκζυξ ηαημπμζεί θεηηζηά ημ παζδί ηαζ αδοκαηεί κα 

θακεί ακηάλζα ημο βμκεσημφ ημο νυθμο.  

ημ αζαθίμ πανμοζζάγεηαζ μ ιμκυθμβμξ ηδξ οζηενζηήξ ιδηέναξ ηαζ ιέζα απυ 

ηα θυβζα ηδξ θαίκμκηαζ ηαζ μζ πνάλεζξ ημο παζδζμφ. Έηζζ ημκίγεηαζ δ ζηένδζδ ηάεε 

πνςημαμοθίαξ ηαζ επζεοιίαξ  ημο παζδζμφ βζα παζπκίδζ
278

. 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ έπεζ ηαζ ιζα πμθζηζηή δζάζηαζδ ηαεχξ μ εοκμοπζζιυξ 

ηςκ παζδζχκ μδδβεί ζηδκ φπανλδ εοκμοπζζιέκςκ εκδθίηςκ πμο δεκ ακηζδνμφκ ζε 

μπμζαδήπμηε ηαηάζηαζδ υπςξ βζα πανάδεζβια ζε απμθοηανπζηά ηαεεζηχηα. Οζ 

άκενςπμζ απυ ιζηνμί ιαεαίκμοκ κα ιδκ ακηζδνμφκ. Ακ  ζοκδοαζηεί ιε ημ 

πνμβεκέζηενμ πςνμπνμκζηυ ζηίβια ηδξ επμπήξ πμο βνάθηδηε αοηυ, πμο οπήνπε δ 

δζηηαημνία βίκεηαζ απυθοηα θακενυ. Ζ ελάνηδζδ βμκέςκ- παζδζμφ δδθχκεζ πυζμ 

ακεθεφεενα ιεβαθχκμοκ ηα παζδζά, δδιζμονβχκηαξ έκακ θαφθμ ηφηθμ αθμφ ηα παζδζά 

εα βίκμοκ βμκείξ ηάκμκηαξ υηζ έιαεακ απυ ημοξ δζημφξ ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ. 

 Δπζπθέμκ, δ ζζημνία εηθνάγεζ ηαζ έκα αηυια ιήκοια ζπεηζηυ ιε ημ νυθμ ημο παζδζμφ 
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πμο ιεβαθχκεζ ζε έκα πενζαάθθμκ θεηηζηήξ ηαζ εκδεπμιέκςξ ζςιαηζηήξ 

ηαημπμίδζδξ.  Ο ίδζμξ μ ήνςαξ ιπμνεί κα βίκεζ εφηδξ ή εφια ςξ εκήθζηαξ αθμφ 

ακαπανάβεζ αοηυ πμο εζζέπναλε ή ημ ακηίζηνμθμ. φιθςκα ιε ημοξ ροπμθυβμοξ 

οπάνπεζ ροπμθμβζηυ DNA πμο ακαπανάβμοιε ηάηζ πμο έπμοιε πενάζεζ. Σμ αίςια 

είκαζ ηαεμνζζηζηυ.  φιθςκα ιε ηδκ ροπμθυβμ-ροπμεεναπεφηνζα Καηενίκα 

Καθθζαημφδδ
279

 ζηδκ ροπμθμβία οπάνπεζ έκαξ υνμξ «atouchment» ηαζ αθμνά ημοξ 

δεζιμφξ ιε ημοξ ζδιακηζημφξ άθθμοξ. Αοημί μζ δεζιμί ηαεμνίγμοκ υθδ ηδκ πμνεία ιε 

ημκ εαοηυ ιαξ  ηαζ ημοξ άθθμοξ. ε ιζα ζπέζδ  πνμζπαεμφιε κα πνμζθένμοιε υηζ 

ιπμνμφιε ηαζ πάκηα οπάνπεζ δ δζμνεςηζηή ηίκδζδ βζα αεθηζζημπμίδζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ. 

Ζ εονδιαηζηυηδηα ημο ζοββναθέα θαίκεηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο επζθέβεζ κα 

ζηζαβναθήζεζ ηδ ζπέζδ ιδηέναξ ηαζ παζδζμφ, ιε αθμνιή ημ επεζζυδζμ ηδξ 

πνμεημζιαζίαξ ηδξ πναβιαημπμίδζδξ ιζα αυθηαξ ζημ πάνημ. Άθθα δεοηενεφμκηα 

εέιαηα πμο εκοπάνπμοκ ζημ αζαθίμ είκαζ δ εέζδ ηδξ ιδηέναξ/βοκαίηαξ ζημ ζπίηζ, ηδ 

εέζδ ημο παηένα. «…Με πεξηκέλνπλ έλα ζσξό δνπιεηέο, έλα ζσξό… Ο παηέξαο ζνπ 

έξρεηαη λσξίο ζήκεξα…». Καζ δ απεζθή, δ ακαπαναβςβή ζηενεμηοπζηχκ ηθζζέ 

θνάζεςκ πμο απμηαθφπηεζ ζπέζεζξ ελμοζίαξ, ηαζ ηδκ αδφκαιδ εέζδ ημο παζδζμφ: «… 

ζα ην πσ ζηνλ παηέξα ζνπ! Θα ηνλ πηάζνπλ ηα λεύξα ηνπ, όπσο ηελ ηειεπηαία θνξά. 

Θπκάζαη ηη ζνπ έθαλε ηελ ηειεπηαία θνξά, ε;». 

Δζημκμβνάθδζδ 

Ζ βοκαίηα ηδξ ζζημνίαξ εζημκμβναθείηαζ ελςηενζηά «ηακμκζηή» βζα κα 

ηαοηζζηεί μ ακαβκχζηδξ. Ζ οζηενία ηδξ ακαδφεζ ιζα ζηθδνυηδηα πμο ένπεηαζ ζε 
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ακηζδζαζημθή ιε ηδ ζζςπή ημο παζδζμφ ζε υθμ ημ αζαθίμ. Ζ εζηυκα δζεζζδφεζ ζημ 

ηείιεκμ δίκμκηαξ άθθδ θεζημονβζηυηδηα ζημ πενζεπυιεκμ. Πνμζδίδεζ ημ ηςιζηυ 

ζημζπείμ. Σμ αζαθίμ πναβιαηεφεηαζ έκα δζαπνμκζηυ εέια ιε ζαηζνζηυ παναηηήνα πμο 

μ ακαβκχζηδξ ακαβκςνίγεζ ηάηζ απυ ημκ εαοηυ ημο. Τπάνπεζ ιία ηαφηζζδ ιε ημοξ 

ήνςεξ ηδξ ζζημνίαξ πμο αμδεά ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ. 

Πανμοζζάγεηαζ δ ιαηζά ημο παζδζμφ ηαζ ημ αάνμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηδξ βοκαίηαξ. 

Ο ήνςαξ είκαζ αβυνζ βζαηί μ ίδζμξ μ εζημκμβνάθμξ ηαοηίζηδηε ιε υζα αίςκε.   

 

 

 

Σμ παζδί έπεζ ιζα ζιίηνοκζδ ζημ πχνμ ημο πανηζμφ βζα κα θακεί δ ιζηνυηδηα ημο ηαζ 

κα ακηζδζαζηαθεί ιε ηδκ επζαμθή ημο ιεβαθφηενμο βμκζμφ.  
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Τπάνπεζ πχνμξ ζηδκ δζάζηαζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ζεθίδαξ ζε ζπέζδ ιε ημ παζδί χζηε 

δ έιθαζδ κα δμεεί ζηδκ ημοηίδα. Απυ ηδκ άθθδ δ βοκαίηα έπεζ ιεβάθδ δζάζηαζδ πμο 

ηαοηίγεηαζ ιε ημ πχνμ αηνζαχξ βζαηί ηονζανπεί ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ ζημ παζδί. Ζ 

εζημκμβνάθδζδ είκαζ έκημκδ βζα ημκ παναηδνδηή. Σμ πνχια ημο ηαζηυθ ηαζ ημο 

πακηεθμκζμφ ημο ήνςα ηνααμφκ ηδκ πνμζμπή. Σμ ηυηηζκμ πνχια ζηα κφπζα ή ζηα 

πείθδ ηδξ ιαιάξ θακενχκμοκ ιζα επζεεηζηυηδηα. οκεπχξ ημ ηυηηζκμ πνχια απμηηά 

άθθδ ζοκαζζεδιαηζηή αλία υηακ ειθακίγεηαζ ζημ παζδί ηαζ υηακ ειθακίγεηαζ ζηδκ 

ιαιά. Ο ζηαονυξ ημο κμζμημιείμο ηαζ ημο βζαηνμφ είκαζ επίζδξ ηυηηζκμξ ηαζ 

ζοκδέεηαζ ιε αζζεήιαηα θυαμο ζημκ ήνςα. Ζ ιπάθα είκαζ δ ιεβάθδ επζεοιία ημο 

παζδζμφ κα απμηηήζεζ ηάηζ πμο δεκ ημο ακήηεζ. Σμ βηνζ πνχια είκαζ μοδέηενμ ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εζηζαζηεί δ πνμζμπή ημο παναηδνδηή ζε άθθμ ζδιείμ. 

ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ζεθίδςκ δεκ ειθακίγεηαζ ημ βοκαζηείμ πνυζςπμ αοηυ 

ηαε‟ εαοηυ αθθά ζημζπεία ημο ζχιαημξ ημο. Ζ ηονζανπία ηδξ βοκαίηαξ είκαζ δζάποηδ. 

Σα ιαηνζά πυδζα ιε ηα ηαημφκζα ένπμκηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημκ ιζηνμζημπζηυ 

ήνςα αηνζαχξ βζα κα θακεί δ ηονζανπία ηδξ απέκακηζ ζημ παζδί.   Έκα ελμνβζζιέκμ Β 

πμο ιμζάγεζ ιε ακενχπζκμ ζηυια ηαζ έκα ιεβάθμ πένζ ζηνέθμκηαζ απεζθδηζηά ζημ 
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ιζηνυζςιμ αβυνζ πμο ιαγεφεζ ημ ημνιί ημο ηαζ ηθείκεζ ηα αοηζά ημο, δίκμκηαξ ιζα 

αίζεδζδ δοζθμνίαξ. 

 

 

Ζ ιμκαδζηή απεζηυκζζδ ημο πνμζχπμο ηδξ παναπέιπεζ ζε ιζα ηαεδιενζκή 

θοζζμβκςιία χζηε κα ιπμνέζεζ κα ηαοηζζηεί μ ακαβκχζηδξ. Ζ βοκαίηα είκαζ 

πενζπμζδιέκδ αθθά εοιςιέκδ ηαζ ηα πένζα ηδξ απμηημφκ έκα ζοιαμθζζιυ 

αζθοηηζηχκ μνίςκ αθμφ ιε αοηά δείπκεζ ημ βζαηνυ, ζθίββεζ ημ πένζ ημο παζδζμφ ή  

επζπθήηηεζ ημκ ιζηνυ ήνςα.  Σα ηυηηζκα κφπζα, μ ηαναβιέκμξ ήνςαξ πμο ηζαθααμοηά 

ιέζα ζηα κενά ηαζ λεζπά ζε ηθάιαηα ζημ αζακζέν εκηείκμοκ ημκ θυαμ ηαζ ηδκ 

έκηαζδ ηςκ ζηδκχκ.  Ζ ζμημθάηα πμο δ ιδηένα οπυζπεηαζ ζημ παζδί ακ έπεζ ηαθή 

ζοιπενζθμνά, εζημκίγεηαζ ζε οπεναμθζηά ιζηνυ ιέβεεμξ βζα κα θακεί  δ θεζδςθυηδηα 

ηςκ πνάλεςκ ηδξ βοκαίηαξ ζημ παζδί.  
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Ακαηεθαθαίςζδ  

ημ αζαθίμ πανμοζζάγεηαζ δ θεηηζηή ηαημπμίδζδ ηαζ ροπμθμβζηή ηαηαπίεζδ 

πμο αζχκεζ έκα ιζηνυ παζδί απυ ηδκ οζηενζηή ιδηένα ημο. Φαζκμιεκζηά δ ιδηένα 

είκαζ οπυδεζβια, αθμφ απμθαζίγεζ κα αθήζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ηαζ κα αβάθεζ 

αυθηα ημ παζδί ηδξ. ιςξ δ πίεζδ εη ιένμοξ ηδξ ζημ ιζηνυ ήνςα δδιζμονβεί άβπμξ 

ηαζ ηαηαπίεζδ. Ζ άνζζηδ εζημκμβνάθδζδ απμδίδεζ πμθθέξ οπυννδηεξ έκκμζεξ ζημ 

ένβμ. Ζ εζηυκα δζεζζδφεζ ζημ ηείιεκμ δίκμκηαξ άθθδ θεζημονβζηυηδηα ζημ 

πενζεπυιεκμ. Σμ ηςιζηυ ηαζ ημ ηναβζηυ ζημζπείμ δζαπθέημκηαζ. 
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Ακάθοζδ 

Σμ ένβμ Μόλν αλ ζέισ ηδξ Γζχηαξ Κ. Αθελάκδνμο ηοηθμθυνδζε ημ 2018 απυ ηζξ 

εηδυζεζξ Μίκςαξ. Ακήηεζ ζηδκ ζεζνά φβπνμκμ Παναιφεζ ηαζ ηδκ εζημκμβνάθδζδ 
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επζιεθήεδηε δ άκηνα Δθεοεενίμο.  Πνυηεζηαζ βζα έκα αζαθίμ βζα ημ δζηαίςια ζημ 

ζχια. 

Σμ αζαθίμ αθζενχκεηαζ ζημκ παηένα ηδξ ζοββναθέςξ, ηαεχξ ηδξ πνμζέθενε 

υπςξ ακαθένεζ «ηελ πην ήξεκε αγθαιηά», δίκμκηαξ έκα θυνμ ηζιήξ ζε αοηήκ ηδκ 

εκένβεζα. Δπίζδξ, αθζενχκεηαζ ηαζ ζε υθα ηα παζδζά, «ηηο κηθξέο αγάπεο κε ηελ επρή λα 

νξίδνπλ ην ζώκα ηνπο θαη ηνλ εαπηό ηνπο». Αοηέξ μζ πνχηεξ δδθχζεζξ ηδξ δδιζμονβμφ 

θακενχκμοκ ηδκ ακάβηδ βζα εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ ιζηνχκ ακαβκςζηχκ ζηδ πνμζηαζία ημο ζχιαημξ ημοξ αθθά ηαζ ηςκ 

εκήθζηςκ ακαβκςζηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ ηαζ ζελμοαθζηή 

πανεκυπθδζδ. 

Σμ παναιφεζ λεηζκά ιε ηδκ πνςηαβςκίζηνζα Έθθδ πμο επζανααεφεηαζ, βζαηί 

είκαζ οπυδεζβια επζιέθεζαξ. Ζ θέλδ «Μπξάβν» έπεζ απμδμεεί ιε ηυηηζκμ πνχια 

αηνζαχξ βζα κα θακενςεεί ημ έκημκμ ζοκαίζεδια ημο παζδζμφ. Έηζζ, δ δαζηάθα 

αβηαθζάγεζ ημ ημνίηζζ ηαζ εηείκμ κζχεεζ εοηοπζζιέκμ υπςξ υηακ ανίζηεηαζ ζηδκ 

αβηαθζά ηςκ μζηείςκ ηδξ. Γζαθαίκεηαζ δ πνμζπάεεζα ηδξ δδιζμονβμφ κα μνίζεζ έκα 

πθαίζζμ πνμζχπςκ πμο ηα ιζηνά παζδζά δέπμκηαζ ιε εοπανίζηδζδ ημ πάδζ ηαζ ηδκ 

αβηαθζά βζα θυβμοξ επζανάαεοζδξ, δνειίαξ ηαζ εαθπςνήξ.  Ζ εζημκμβνάθδζδ 

ζοιθςκεί ιε  ημ βναπηυ ηείιεκμ αθμφ ημ παζδί θαίκεηαζ βαθήκζμ, εοηοπζζιέκμ ηαζ 

βθοηυ ζηα πένζα ηδξ ιδηέναξ ημο, ημο παηένα ημο ηαζ ηδξ δαζηάθαξ ημο. ημ ηείιεκμ 

ακαθένεηαζ πςξ δ αβηαθζά ημο ιπαιπά ιμζάγεζ «κεγάιε ηξακπάια» ηαζ ιε ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ αοηυ επζαεααζχκεηαζ αθμφ ημ ζχια ημο εζημκίγεηαζ κα έπεζ ηθίζδ 

υπςξ αοηή ημο μιχκοιμο παζπκζδζμφ. Οζ δζάζπανηεξ ηανδμφθεξ δδθχκμοκ ηδκ αβάπδ 

πμο αζζεάκμκηαζ υθα ηα πνυζςπα. 

ιςξ, ζηδκ ζοκέπεζα ημ ημνίηζζ ακαθένεηαζ ζε πάδζα ζοββεκζηχκ πνμζχπςκ 

πμο ημ θένκμοκ ζε αιδπακία ηαεχξ βίκμκηαζ πςνίξ ηδκ άδεζα ημο. Μζα εεία  
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πανμιμζάγεηαζ ιε ημοξ βίβακηεξ πμο «ηα ρέξηα ηεο κνηάδνπλ κε ηαλάιηεο» ηαζ 

ζθίββμοκ ημ ζχια ημο ημνζηζζμφ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ άθθδ εεία πμο έπεζ 

ααιιέκα πείθδ ηαζ ιε ηα θζθζά ηδξ αθήκεζ ζάθζα ζημ πνυζςπμ ηδξ Έθθδξ ηάκμκηαξ ημ 

ημνίηζζ κα αδδζάγεζ.  Ζ εζημκμβνάθδζδ ένπεηαζ ζε πθήνδ ακηζζημζπία ιε ημ βναπηυ 

ηείιεκμ ηαζ εκηείκεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ ακαβκςζηχκ. Πανμοζζάγεηαζ ιζα βζβάκηζα 

βοκαίηα  ιε ιαηνζά αθζθυλεκα πένζα πμο ζδηχκμοκ ημ ημνίηζζ ρδθά ζημκ μονακυ 

ηαεζζηχκηαξ ημ ακήιπμνμ  κα ακηζδνάζεζ. Ο μονακυξ είκαζ βειάημξ ιε απμηοπχιαηα 

θζθζχκ.  Δπζπθέμκ, ημ  πνυζςπμ ημο παζδζμφ ακαπανίζηαηαζ ζακ εοιςιέκμ ιπαθυκζ 

έημζιμ κα εηναβεί. Σμ ιπαθυκζ παίνκεζ ακενχπζκα παναηηδνζζηζηά, ημηηζκίγεζ απυ 

ημκ εηκεονζζιυ, ημζηάγεζ θμλά ηαζ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ αβάπδ πμο λεπεζθίγεζ απυ 

ηα ζανηχδδ πείθδ. Αοηά ηα πείθδ ιμζάγμοκ ζανημθάβα ηαζ αθήκμοκ άζπδιδ οθή ιε 

ημ απμηφπςια ημο θζθζμφ. Γεκ είκαζ ηοπαίμ πμο δ ίδζα εζηυκα επζθέπεδηε κα 

ημπμεεηδεεί ςξ ελχθοθθμ ημο παναιοεζμφ ζοκμδεουιεκμ ιε ημκ ηίηθμ Μόλν αλ 

ζέισ.  ημπυξ ημο αζαθίμο είκαζ κα εκδιενχζεζ ημ εονφ ακήθζημ ηαζ εκήθζημ ημζκυ 

βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ζχιαημξ απυ ηαημπμζδηζηέξ πνάλεζξ, δεεθδιέκεξ ή ιδ απυ  

ζοββεκζηά ή θζθζηά πνυζςπα. 

Σμ παζδί αζθοηηζά απυ ηα πάδζα ηςκ ζοββεκχκ ηαζ θίθςκ πμο εκηείκμκηαζ ζε 

δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ υπςξ ζηζξ Απυηνζεξ.  Ζ ζοββναθέαξ επζθέβεζ βζα ηδκ Έθθδ ημ 

ημζημφιζ ημο ζηακηγυπμζνμο,  βζα κα ειθοζήζεζ οπμζοκείδδηα ζημκ ακαβκχζηδ ηδκ 

ακάβηδ πνμζηαζίαξ ημο ιζηνμφ παζδζμφ, υπςξ αηνζαχξ ημ γχμ πνμζηαηεφεηαζ ιε ηα 

αβηάεζα ημο απυ ημοξ επενμφξ ημο. Ζ εζημκμβνάθδζδ ζε αοηυ ημ ζδιείμ θεζημονβεί 

ζοιπθδνςιαηζηά, ηαεχξ μζ μζηείμζ έπμοκ πενζηοηθχζεζ αζθοηηζηά ημ ημνίηζζ πμο 

δοζακαζπεηεί εκχ εηείκμζ παίνμκηαζ. Ζ φπανλδ εκυξ ηαηημεζδμφξ θοημφ ζημ πχνμ, 

δδθχκεζ αηνζαχξ, υηζ, ηαζ δ ζημθή ημο ζηακηγυπμζνμο- ηδκ ακάβηδ πνμζηαζίαξ απυ 

ηα πάδζα εκδθίηςκ. 
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Ζ Έθθδ, βζα κα ακηαπελέθεεζ ζε δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ αββζβιάηςκ πμο δεκ 

επζεοιμφζε ιέπνζ πνυηζκμξ πνδζζιμπμζμφζε ηα κφπζα ηδξ. Μεηά ηζξ επζεέζεζξ ηδξ ζε 

ζοββεκζηά πνυζςπα δ ιδηένα ηδξ ηυαεζ ηα κφπζα. ε αοηυ ημ ζδιείμ, δζαθαίκμκηαζ 

ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ ηα παζδζά δείπκμοκ πςξ δεκ επζεοιμφκ μνζζιέκεξ 

ζοιπενζθμνέξ εκδθίηςκ. Οζ αιοκηζηέξ ζοιπενζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ πάκηα ηαηακμδηέξ 

ηαζ εεςνμφκηαζ εηδήθςζδ ακηζημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ.  Αηυια ηαζ ακ ηα παζδζά 

θέκε αοηυ πμο αζζεάκμκηαζ πμθθέξ θμνέξ απμννίπηεηαζ ςξ ιδ απμδεηηυ. Σμ ημνίηζζ 

εζημκμβναθείηαζ ςξ Λενκαία Όδνα πμο δεκ ιπμνεί ηακέκαξ κα ηδξ πασδέρεζ ημ 

ηεθάθζ  αθμφ πθέμκ δεκ έπεζ έκα, αθθά πμθθά ηεθάθζα, εκχ ακηίζημζπα 

εζημκμβναθείηαζ ηαζ ζακ θαζμθζά ιε  πένζα-θφθθα κα ηάκμοκ υ, ηζ ηαζ ηα δζηά ημοξ 

πένζα. ηδκ αθθαβή νυθςκ μζ ζοββεκείξ εφηεξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε εφιαηα πμο είκαζ 

ζηεκμπςνδιέκα. 

Φαίκεηαζ πςξ θζθζηά ηαζ ζοββεκζηά πνυζςπα δεκ οπαημφμοκ ζηζξ παναζκέζεζξ 

ηςκ παζδζχκ ηαζ πμθθέξ θμνέξ εεςνμφκ πςξ πνυηεζηαζ βζα παζπκίδζ. Ο θίθμξ ημο 

ιπαιπά ηδξ Έθθδξ δεκ ηαηαθαααίκεζ ηδκ άνκδζδ ημο ημνζηζζμφ βζα αββίβιαηα ηαζ 

πάδζα βζ‟ αοηυ ηαζ εηείκδ λζθμιαπεί ιαγί ημο. Σμ ηενάζηζμ λίθμξ είκαζ ημ υπθμ άιοκαξ 

ημο ημνζηζζμφ πμο ειθακίγεηαζ εοιςιέκμ κα απμζηνέθεηαζ ημ βζβάκηζμ θίθμ. Ζ 

οπενιεβέκεοκζδ ηςκ πνμζχπςκ ηαζ πναβιάηςκ βίκεηαζ βζα κα πανμοζζαζηεί δ 

αζθολία πμο κζχεμοκ ηα παζδζά ζε λέκα αββίβιαηα. Σα πένζα ηςκ εοηχκ εζημκίγμκηαζ 

ανπαηηζηά, κα επζεοιμφκ ημ βνάπςια ημο εδνάιαημξ- ημνζηζζμφ. Σμ πένζ ημο θίθμο 

θαίκεηαζ κα βναπχκεζ ηδκ ηανδζά πάκς ζημ ιαλζθάνζ, δείπκμκηαξ επζηίκδοκεξ ηαζ 

ίζςξ ηαημπμζδηζηέξ δζαεέζεζξ βζα ημ ημνίηζζ πμο ανίζηεηαζ πανά δίπθα. Δπζπθέμκ, 

οπάνπεζ μ ζηφθμξ, ιε ημ υκμια Λαα, πμο ζδιαίκεζ αβάπδ ηαζ δ επζθμβή ημο δεκ είκαζ 

ηοπαία. Σμ γχμ έπεζ έκζηζηημ ηαζ μ ζηφθμξ ζηαιαηά βζαηί θαίκεηαζ κα ηαηαθαααίκεζ 

ηδκ άνκδζδ ημο αθεκηζημφ ημο. Ακηίεεηα, μ θίθμξ δείπκεζ κα ιδκ ζοιιμνθχκεηαζ ιε 
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ηδκ άνκδζδ ημο ημνζηζζμφ, βζ‟ αοηυ ηαζ μ ζηφθμξ βίκεηαζ επζεεηζηυξ. Γζα αηυιδ ιζα 

θμνά ζηδκ εζημκμβνάθδζδ ηδξ επίζηερδξ ημο θίθμο οπάνπεζ ημ ηαηημεζδέξ θοηυ, πμο 

ιε ηα αβηάεζα ημο δδθχκεηαζ δ ακάβηδ πνμζηαζίαξ ημο ακοπενάζπζζημο παζδζμφ. 

Δθζάθηδξ υθςκ ηςκ παζδζχκ είκαζ μζ μζημβεκεζαηέξ ζοβηεκηνχζεζξ βζαηί μζ 

ζοββεκείξ ηαζ θίθμζ λεηζκμφκ αιέηνδηα αββίβιαηα πςνίξ κα πάνμοκ ηαιία άδεζα απυ 

ημ εηάζημηε παζδί. ημ ηείιεκμ παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ πςξ κζχεεζ «Ληιηπνύηεηα 

ζηα ρέξηα ησλ Γθηνύιηβεξ», πμο υθμζ εέθμοκ κα ηδκ αββίλμοκ πανά ηζξ ακηζδνάζεζξ 

ηδξ.  Ζ Έθθδ παιμβεθάεζ ιε ημ γυνζ ηαζ πάκεζ ημ πνχια ηδξ. ηδκ εζημκμβνάθδζδ δ 

εζηίαζδ ζε αοηυ ημ ζδιείμ βίκεηαζ ζηα πένζα βζα κα δμεεί έιθαζδ ζημ ιέζμ ιε ημ 

μπμίμ ημ ημνίηζζ αζζεάκεηαζ άαμθα. Μπμνεί κα οπάνπμοκ ηανδζέξ ζημ παναζηήκζμ 

υιςξ ηα κφπζα ζηα δάηηοθα είκαζ επζεεηζηά ηαζ πζμ πμθφ θαίκεηαζ κα εημζιάγμκηαζ κα 

επζηεεμφκ ζημ ημνίηζζ ιε ημ ρεφηζημ παιυβεθμ. Πίζς απυ ημ ημνίηζζ ηνφαεηαζ μ 

ηνμιαβιέκμξ ζηφθμξ πμο έπεζ έκζηζηημ ηαζ ηαηαθαααίκεζ ηζξ δζαεέζεζξ ηςκ 

πνμζχπςκ. 

Σμ ηέπκαζια ηδξ ζοββναθέαξ ηαζ εζημκμβνάθμο κα απμδχζμοκ ημ ημνίηζζ ςξ 

άβαθια πμο ηακείξ δεκ επζηνέπεηαζ κα αββίλεζ είκαζ πμθφ εονδιαηζηυ. Μεηά ηδκ 

επίζηερδ ζημ ιμοζείμ, ημ ημνίηζζ ιεηαιθζέγεηαζ ζε ηυνδ ηαζ ηνειάεζ ιζα ηενάζηζα 

ηαιπέθα ιε ηδκ επζβναθή «ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΜΖΝ ΑΓΓΗΕΔΣΔ», πμο ειπκεφζηδηε απυ ημ 

άβαθια πμο ήεεθε κα αββίλεζ ζημ ιμοζείμ αθθά δεκ επζηνέπμκηακ. Πνμηεζιέκμο 

θμζπυκ, κα απμθφβεζ ηα αββίβιαηα ηςκ ζοββεκχκ ηδξ ημ ημνίηζζ ηάκεζ ημ άβαθια ηαζ 

δείπκεζ ηδκ ηαιπέθα, ηδκ μπμία παναηδνμφκ υθμζ.  Σα ιζηνυηενα λαδένθζα 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ μλοδένηεζα ημο ιδκφιαημξ, εκχ μζ ιεβαθφηενμζ ζοββεκείξ 

θαίκμκηαζ κα ένπμκηαζ ζε ηνμιενή ζφβποζδ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηςιςδία 

πανελδβήζεςκ πμο μζ ιεβαθφηενμζ εηπθήζζμκηαζ απυ ημ παζδί. Αηυια ηαζ ηα γχα 

ζοιιεηέπμοκ ζημ ιήκοια βζα πνμζηαζία ημο ζχιαημξ. Σμ ζηοθί, μ παπαβάθμξ 
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ζηέημκηαζ ςξ άβαθια. Ζ θακεαζιέκδ ακάβκςζδ ημο ιδκφιαημξ απυ ημκ παππμφ 

«Μδκ βααβίγεηε» ακηί βζα «Μδκ αββίγεηε» παθανχκεζ ηδκ έκηαζδ ηδξ ζηδκήξ ηαζ 

ηαοηυπνμκα πνμηνέπεζ ημοξ ζοββεκείξ κα ιδκ ακηζζηαεμφκ ζε ηέημζεξ δδθχζεζξ. Σμ 

ιήκοια επακαθαιαάκεηαζ απυ ημκ λάδενθμ αθθά ηαζ ημκ παπαβάθμ βζα κα βίκεζ 

απμθφηςξ λεηάεανμ ζε υθμοξ πςξ δεκ πνέπεζ κα αββίγεζ ηακείξ ηάπμζμκ πςνίξ ηδκ 

άδεζα ημο.  Ο παπαβάθμξ δοκαιχκεζ ηδκ απαίηδζδ ηδξ δνςίδαξ ιε ηδκ επακάθδρδ ηδξ 

θνάζδξ. 

Ζ ιδηένα θαίκεηαζ κα ιδκ ηαηαθαααίκεζ βζα αηυια ιζα θμνά  ηδκ πίεζδ ημο 

παζδζμφ ηαζ πνμηεζιέκμο κα ιδκ ηαηδβμνδεεί βζα θακεαζιέκδ δζαπαζδαβχβδζδ ζημ 

παζδί, ημ πνμηνέπεζ κα παζνεηήζεζ ηαζ κα θζθήζεζ ημοξ μζηείμοξ. Ο ημζκςκζηυξ 

πενίβονμξ, ζοπκά δεκ ιπμνεί κα δεπηεί ηδκ εζθζηνζκή ακηίδναζδ εκυξ παζδζμφ βζα 

δζάθμνα γδηήιαηα ηαζ ηαηαηνίκεζ ημοξ βμκείξ βζα απαζδεοζζά. Ζ ηνζπθή άνκδζδ ημο 

ημνζηζζμφ δδθχκεζ ηδκ μνβή ημο ηαζ ηδκ ακηίζηαζδ ημο βζα ηα αββίβιαηα 

ιεβαθφηενςκ. Μάθζζηα εηείκμ εζημκίγεηαζ κα θςκάγεζ ηαζ κα ζθίββεζ ηζξ βνμεζέξ ημο 

επζηαηηζηά. 

Σμ ιήκοια απμδίδεηαζ ιε ηα θυβζα ημο ημνζηζζμφ θίβμ πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ 

ημο αζαθίμο. Οζ αβηαθζέξ, ηα πάδζα, ηα θζθζά ηαζ βεκζηά ηα αββίβιαηα είκαζ δεηηά 

ιυκμ εθυζμκ ηα εέθεζ ηάπμζμξ. Υνεζάγεηαζ κα δμεεί άδεζα πνμημφ έκαξ ζοββεκήξ ή 

θίθμξ πνμαεί ζε ιζα ηέημζα εκένβεζα. Σδ εεηζηή ή ανκδηζηή απάκηδζδ ημο πνμζχπμο 

πνέπεζ κα ηδ ζέαμκηαζ υθμζ. Σμ ημνίηζζ, μ ζηφθμξ ηαζ μ παπαβάθμξ εζημκίγμκηαζ 

ήνειμζ ηαζ έημζιμζ κα ιεηαιμνθςεμφκ ζε ηυνδ ηαζ ημφνμ ακ ηάπμζμξ δεκ ζεααζηεί 

ηδκ επζεοιία ημοξ βζα ιδ αβηάθζαζια. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ημ ηαηημεζδέξ θοηυ, 

πμο ειθακίγμκηακ ιε απεζθδηζηά αβηάεζα ζε άθθα ζδιεία ημο παναιοεζμφ, ζημ 

ηαηαθδηηζηυ επεζζυδζμ έπεζ ακείζεζ θμοθμφδζα ηανδζέξ. Αοηυ μοζζαζηζηά, ζοιαμθίγεζ 

ηδ θφηνςζδ πμο ένπεηαζ ζηδκ ροπή ηδξ δνςίδαξ αθμφ ιεηά ηζξ δζεοηνζκίζεζξ πμο 
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ηάκεζ βζα ηα αββίβιαηα ηαζ ηζξ αβηαθζέξ παθανχκεζ ηαζ δεκ αζζεάκεηαζ πςξ πνέπεζ κα 

ανίζηεηαζ ζοκεπχξ ζε άιοκα. 

Δζημκμβνάθδζδ 

Ζ εζημκμβνάθδζδ ηδξ άκηναξ Δθεοεενίμο αημθμοεεί πμζηίθεξ πνμμπηζηέξ 

ηαζ απμηοπχκεζ  ιε ζπεδυκ ηοαζζηζηυ ηνυπμ ημοξ παναηηήνεξ. Ζ οπενιεβέκεοκζδ 

ηςκ πνμζχπςκ απμδίδεζ ηδκ δοζθμνία πμο αζζεάκεηαζ δ δνςίδα ελαζηίαξ ηςκ 

αββζβιάηςκ ημοξ.  

 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ γςδνά πνχιαηα ηαζ δίκεηαζ ζδζαίηενδ θεπημιένεζα ζηδκ 

απεζηυκζζδ ηαεδιενζκχκ ακηζηεζιέκςκ πμο θεζημονβμφκ ςξ ζφιαμθα άιοκαξ βζα ηδκ 

ιζηνή δνςίδα υπςξ μ ηάηημξ, ημ ζπαεί, ηα πένζα ηαζ άθθα. Πανμοζζάγεηαζ δ ιαηζά 

ημο παζδζμφ ηαζ ημ αάνμξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζοβηεκηνχζεςκ. 

Σμ ημνίηζζ έπεζ ιζα ζιίηνοκζδ ζημ πχνμ ημο πανηζμφ βζα κα θακεί δ ιζηνυηδηα ημο 

ηαζ κα ακηζδζαζηαθεί ιε ηδκ επζαμθή ημο ιεβαθφηενμο ζοββεκή πμο εέθεζ κα ημ 

πνμζεββίζεζ . ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ζεθίδςκ ηα ιαηνζά πένζα ηςκ ζοββεκχκ ένπμκηαζ 
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ζε ακηζδζαζημθή ιε ηα ιζηνμζημπζηά πένζα ηδξ δνςίδαξ αηνζαχξ βζα κα θακεί δ 

ηονζανπία ηδξ απέκακηζ ζημ παζδί. 

 

Ακαηεθαθαίςζδ  

Πνυηεζηαζ  βζα ιζα ζζημνία πμο ακαθένεηαζ  ζημ δζηαίςια ηςκ παζδζχκ ζημ 

ζχια ημοξ, ημ δζηαίςια κα ανκμφκηαζ  θζθζά, αβηαθζέξ ηαζ αββίβιαηα πμο δεκ 

επζεοιμφκ, αηυια ηζ ακ πνμένπμκηαζ απυ μζηεία ηαζ πνμζθζθή πνυζςπα. Πνμάβεηαζ δ 

ζδέα ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ παζδζχκ ςξ οπμηείιεκα ιε εθεφεενδ αμφθδζδ. Ζ ζζημνία 

ηδξ Έθθδξ είκαζ βναιιέκδ ιε πζμφιμν ηαζ θακηαζία. Ζ πνςηαβςκίζηνζα είκαζ έκα 

δοκαιζηυ ηζ έλοπκμ ημνίηζζ. Σμ παναιφεζ ιπμνεί κα δζαααζηεί ζε ακήθζημοξ 

ακαβκχζηεξ ηαεχξ μζ ήνςεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ αζαθίμ είκαζ αθδεζκμί ηαζ 

ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε ηαφηζζδ ηςκ πνμζχπςκ. Δπίζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα  

δζαααζηεί απυ εκήθζημοξ ακαβκχζηεξ χζηε κα πνμαθδιαηζζημφκ βζα ηδκ ηαηαπάηδζδ 
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ημο δζηαζχιαημξ ηςκ παζδζχκ ημοξ υηακ εηείκμζ επζιέκμοκ κα δεπημφκ ηα παζδζά πάδζα 

ζοββεκχκ. 

Τπάνπμοκ ακαθμνέξ ζηδκ ιοεμθμβία ηαζ ζηδκ ανπαζυηδηα, αθθά ηαζ ζε  άθθα 

παναιφεζα ηαζ ζζημνίεξ. Ζ πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ πνμδίδεζ ελμιμθμβδηζηυ ηυκμ 

ηαεχξ, δ ιζηνή δνςίδα ιεηαθένεζ ηζξ ζηέρεζξ ηδξ.  
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πκπεξάζκαηα  γηα ζύγρξνλα Βηβιία γηα 

ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη παηδηθή 

θαθνπνίεζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ηα αζαθία πνέπεζ κα  πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ ηαζ πνυηοπα 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηνίζζιςκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ γςήξ (Roberts ηαζ Crawford, 

2008)
280

. Σδ ηεθεοηαία δεηαεηία εηδυδηακ πμθθά ένβα ιε εέια ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή 

αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ βζα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Γίκεηαζ ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζηδ ζελμοαθζηή δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ κεανχκ ακαβκςζηχκ. Σα ένβα πμο 

απεοεφκμκηαζ ζε κεανά άημια πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ ζοκήεςξ 

πανμοζζάγμοκ ιζα «εφπεπηδ» δζδαηηζηή ζζημνία πμο απμηεθεί αθμνιή βζα κα 

ζογδηδεμφκ γδηήιαηα βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ απυ επεζζυδζα πανεκυπθδζδξ. 

Μέζα απυ ηζξ ζφκημιεξ ζζημνίεξ, μζ κεανμί ακαβκχζηεξ ιπμνεί κα ηαηακμήζμοκ ηαζ 

κα ειπεδχζμοκ ηακυκεξ αοημπνμζηαζίαξ. πςξ ακαθένεζ μ Zak (2013)
281

 δ ζζημνία 

πνέπεζ κα ηνααήλεζ ηδκ πνμζμπή ημο ακαβκχζηδ ηαζ ηαοηυπνμκα κα ιπμνέζεζ κα 

ιεηαθένεζ ημκ ακαβκχζηδ ιέζα ζ‟ αοηήκ. Σα αζαθία ζελμοαθζηήξ δζαπαζδαβχβδζδξ 

ζημπεφμοκ ζηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ ζδζςηζηυηδηα ημο ζχιαημξ, 

                                                 
280

 Roberts, S. K. & Crawford, P. A. Literature to Help Children Cope With Family Stressors.Young 

Children, 16 (2008) 12-18. 

281
 Zak, P. (2013). How stories change the brain. Greater Good: The science of a Meaningful Life. 

Ακαηηήεδηε απυ http://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_stories_change_brain (Σεθεοηαία 

πνυζααζδ 15/01/22). 
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ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε έκα ηαθυ ηαζ έκα ηαηυ άββζβια ή πάδζ, ηδ δζαθμνά ακάιεζα 

ζε έκα ηαθυ ηαζ έκα ηαηυ ιοζηζηυ [Moore-Mallinos, J. (2006). Αο κηιήζνπκε γη‟ 

απηό… Έρσ έλα κπζηηθό! Αεήκα: αααάθαξ.]. Γεκ θδζιμκμφκηαζ πενζπηχζεζξ 

πανμοζίαζδξ ημο δχνμο ςξ  πνμζθμνά αβάπδξ ηαζ ςξ δςνμδμηίαξ, βεβμκυηα 

απμπθάκδζδξ απυ εκήθζηεξ βκςζημφξ ηαζ άβκςζημοξ ηαεχξ ηαζ θμνείξ ή άημια πμο 

ιπμνμφκ κα απμηαεμφκ βζα αμήεεζα (μζημβέκεζα, ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, εζδζημί, 

ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ αμήεεζαξ, αζηοκμιία). Σα παζδζηά αζαθία πνμςεμφκ ηδκ 

ηαθθζένβεζα ηδξ άνκδζδξ, υηακ εηδδθχκεηαζ ακάνιμζηδ ζοιπενζθμνά απυ ηάπμζμ 

εκήθζημ ή ακήθζημ πνυζςπμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηοηθμθμνμφκ ένβα πμο ζημ ηίηθμ 

δδθχκεηαζ νδηά αοηή δ άνκδζδ [Ραζζδάηδ, Υν. (2007). Ξέξσ λα ιέσ ρη. Αεήκα: 

Παηάηδξ • Ρχζδ-Εασνδ, Ρ. (2010). Ζ Νηαληέια ιέεη ΟΥΗ! Αεήκα: Φοπμβζυξ], αθθά ηαζ 

ημ δζηαίςια ζηδκ ζδζςηζηυηδηα ημο ζχιαημξ [άκηενξ, Σγ. (2019). Γηα ην ζώκα κνπ 

απνθαζίδσ ΔΓΧ!. Αεήκα: Μίκςαξ. • Γηασζθεν, Νη. (2012). Σν ζώκα κνπ είλαη δηθό 

κνπ. Αεήκα: Φοπμβζυξ. •  Αθελάκδνμο, Γ.Κ. (2018). Μόλν αλ ζέισ. Αεήκα: Μίκςαξ.]. 

ημοξ ηίηθμοξ δίκμκηαζ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ βζα απμθοβή εοιαημπμίδζδξ 

[Γηάσζθεν, Νη. (2010). Γελ πάσ πνπζελά κε μέλνπο! Αεήκα: Φοπμβζυξ.] αθθά ηαζ 

απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ [Γαζηαθάηδ, Δ. (2019). Ζ Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη: Έλα 

παξακύζη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηελ πξόιεςε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

Αεήκα: μηυθδ.]. Σμ πνυζςπμ πμο αίςζε ηαημπμίδζδ ή έβζκε ιάνηοναξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζοπκά εηηίεεηαζ ζε ιμνθέξ επζεεηζηυηδηαξ πμο ιπμνεί κα 

πενζθαιαάκμοκ επακαθαιαακυιεκεξ ζςιαηζηέξ επζεέζεζξ, ροπζηή ηαπείκςζδ ηαζ 

ελεοηεθζζιυ (Thompson & Trice-Black, 2012)
282

. Σα αζαθία πνμηνέπμοκ ημοξ 

                                                 
282

 Thompson, H., & Trice-Black, S. (2012). School-based group interventions for children exposed to 
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ακαβκχζηεξ κα αθθάλμοκ ζηάζδ ηαζ κα απμηαθφπημοκ ηοπυκ πενζζηαηζηά 

απμπθάκδζδξ  ζε ηάπμζμ πνυζςπμ ειπζζημζφκδξ. Έηζζ εα απμθμνηίγμκηαζ απυ 

ζοκαζζεήιαηα άβπμοξ, αιδπακίαξ, ζηεκμπχνζαξ ή θυαμο πμο ιπμνεί κα αζχκμοκ αθθά 

ηαζ εα απμηθείμκηαζ απυ πενζπηχζεζξ ηαημπμίδζδξ. Σαοηυπνμκα, μζ ακαβκχζηεξ 

ιπμνμφκ κα ςθεθδεμφκ ζημ βκςζηζηυ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηυ ημιέα. Απμηημφκ εεηζηή 

ζηάζδ, αεθηζχκμοκ ηδκ αοημεζηυκαημοξ ηαζ πνμπςνμφκ ζε έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ, 

ιείςζδ ηδξ αοημηαηδβμνίαξ ηαζ εκίζποζδ ηδξ αοημακηίθδρδξ ιε ηδκ ζοκδνμιή ημο 

οπμζηδνζηηζημφ πθαζζίμο ηςκ εκδθίηςκ (DeVries, Brenna, Lankin, Morse, Rix & 

Beck 2017)
283

.  

Οζ ζοββναθείξ αζαθίςκ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ εειαημθμβθζα ζημπεφμοκ ζηδκ 

ζελμοαθζηή δζαπαζδαβχβδζδ παζδζχκ πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ. Ο ζηυπμξ 

είκαζ ηα παζδζά κα ιάεμοκ ηδ πνήζδ ηςκ υνςκ πμο αθμνμφκ υθα ηα ζδιεία ημο 

ζχιαηυξ ημοξ, κα ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζε έκακ εζθζηνζκή ηαζ άιεζμ δζάθμβμ 

ζπεηζηά ιε ηδ ζελμοαθζηυηδηα ηαζ ηα πνμζςπζηά (απυηνοθα) ζδιεία ημο ζχιαημξ 

αθθά ηαζ κα βκςνίγμοκ υηζ δεκ επζηνέπεηαζ κα ημοξ γδηάεζ ηάπμζμξ κα δμοκ ή κα 

αββίλμοκ ηα απυηνοθα ζδιεία ζημ ζχια ηάπμζμο άθθμο. Δηπαζδεφμοκ ημοξ 

ακαβκχζηεξ ςξ πνμξ ηδ ηήνδζδ ημο Κακυκα ημο Δζςνμφπμο, ηδκ δδιζμονβία  

δζηηφμο αζθαθείαξ, επζθέβμκηαξ εκήθζηεξ πμο ιπμνμφκ κα ειπζζηεοημφκ ηαζ κα ηα 

αμδεήζμοκ. Ζ εηπαίδεοζδ απθχκ ηακυκςκ ζπεηζηά ιε ηδκ επαθή ιε αβκχζημοξ, 

                                                                                                                                            
https://rampages.us/tatianabaileyfocusedinquiryblog/2016/10/23/sourcing-my-dream-1/ (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 15/01/21). 
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υπςξ κα ιδκ επζαζαάγμκηαζ πμηέ ζε αοημηίκδημ αηυιμο ημ μπμίμ δε βκςνίγμοκ, μφηε 

κα δέπμκηαζ δχνα ή πνμζηθήζεζξ απυ αβκχζημοξ  αθθά ηαζ βκςζημφξ ακαθένεηαζ 

ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ αζαθίςκ. ημ πνμθμβζηυ ή ηαηαθδηηζηυ ζδιείςια πμο οπάνπεζ 

ζπεδυκ ζε υθα ηα ένβα ημ εκήθζημ ηαζ ακήθζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ εκδιενχκεηαζ βζα 

μιάδεξ επαββεθιαηζχκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα ηα αμδεήζμοκ ζηδ δζαπείνζζδ 

ηαημπμζδηζηχκ επεζζμδίςκ (δάζηαθμζ, ημζκςκζημί θεζημονβμί, ζοκήβμνμξ ημο πμθίηδ, 

βζαηνμί, ροπμθυβμζ, αζηοκμιία). 

ε ιενζηά απυ ηα αζαθία πμο ελεηάζηδηακ, οπάνπμοκ ζζημνίεξ ειπκεοζιέκεξ 

απυ ημ γςζηυ ααζίθεζμ πμο μζ πνςηαβςκζζηέξ ακαθαιαάκμοκ κα εηπαζδεφζμοκ ημοξ 

ακαβκχζηεξ ζε εέιαηα αοημπνμζηαζίαξ ή κα εηθνάζμοκ δοζάνεζηεξ ειπεζνίεξ πμο 

απμηυιζζακ. Έηζζ οπάνπμοκ γχα πμο είκαζ εφιαηα υπςξ δ ημοκεθίηζα ζημ ένβμ Ζ 

Νηαληέια ιέεη ρη! (2010), δ αζηενίαξ ζημ ένβμ Ζ Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη (2019) 

αθθά ηαζ άροπα υκηα πμο θαιαάκμοκ οπυζηαζδ υπςξ δ Κίημ ζημ ένβμ Ζ Κίθν θαη ην 

ρέξη. Δπίζδξ οπάνπμοκ εφηεξ γχα υπςξ μ εείμξ ημφκεθμξ αθθά ηαζ μ βείημκαξ απζκυξ.  

διεζχκεηαζ πςξ ημ ζφκμθμ ηςκ αζαθίςκ πμο απεοεφκεηαζ ζε παζδζά 

πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ ακαθένεηαζ ηαζ ιεθεηήεδηε αθμνά ηδκ 

ζελμοαθζηή δζαπαζδαβχβδζδ. Γεκ βίκεηαζ θυβμξ βζα ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ 

(λοθμδανιυ ή άθθμ) μφηε ηαζ ηδ θεηηζηή ηαημπμίδζδ ή παναιέθδζδ ίζςξ βζαηί 

πνυηεζηαζ βζα ιζα εοαίζεδηδ δθζηία ηαζ δ πανμοζίαζδ ηέημζςκ πενζπηχζεςκ 

ηναοιαηίγεζ ηα παζδζά. Σαοηυπνμκα, μζ δζεεκείξ ηαζ ημπζηέξ απμηαθφρεζξ ζε πμθθμφξ 

ημιείξ ημο δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ αίμο ζηάεδηακ αθμνιή βζα κα πανμοζζαζηεί δ 

ζελμοαθζηή  ηαημπμίδζδ, δ μπμία ιπμνεί κα βίκεζ απυ ζοββεκζηά ηαζ άθθα άβκςζηα 

πνυζςπα. Οζ απμηαθφρεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ είκαζ έκα εφνδια βζα ηα 

ζφβπνμκα παζδζηά ακαβκχζιαηα.  
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Οζ εφηεξ δεκ πανμοζζάγμκηαζ πενζεςνζμπμζδιέκα άημια, αθθά πνυζςπα 

μζηεία πμο έπμοκ έκα εοβεκζηυ ακάζηδια ηαζ εεςνμφκηαζ εοοπυθδπημζ απυ ημ 

ημζκςκζηυ πενίβονμ. Σα εφιαηα ζε υθα ηα αζαθία εηδδθχκμοκ ζοκαζζεήιαηα πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ιεθέηεξ πνμζχπςκ ζε πναβιαηζηά επεζζυδζα ηαημπμίδζδξ ηαζ ζε 

ηάεε πενίπηςζδ θαιαάκμοκ δνάζδ ηαζ απμηαθφπημοκ ηα πενζζηαηζηά. Βεααίςξ, 

επεζδή πνυηεζηαζ βζα κεανμφξ ακαβκχζηεξ δ απμηφπςζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ εφηδ 

ηαζ εφιαημξ βίκεηαζ ιε θεπηυηδηα ηαζ πενζμνίγεζ ηδκ ζθαζνζηυηδηα ημοξ. οπκά ημ 

εφια ειθακίγεηαζ κα πνμζημθθάηαζ ζε ηαημζηίδζα γχα αθθά ηαζ άροπα ζχιαηα υπςξ 

ημφηθα. Τπάνπεζ ζοπκυηενα πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ αθθά ηαζ έκαξ πακημβκχζηδξ 

αθδβδηήξ πμο βκςνίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ δνχςκ. 

Ζ εζημκμβνάθδζδ ηςκ αζαθίςκ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ανίζηεηαζ ζε ακαθμβία 

ιε ημ ηείιεκμ εκχ ζοπκά θαίκεηαζ πςξ θεζημονβεί πνμζεεηζηά ζε αοηυ απμδίδμκηαξ 

ιε πνμζεηηζηυ ηνυπμ ηδ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ. Φαίκεηαζ πςξ ι‟ αοηυκ ημ ηνυπμ, 

δ εζημκμβνάθδζδ πςξ δεκ ακαπηφζζεζ ιυκμ ηδκ αζζεδηζηή ημο παζδζμφ αθθά δνα 

έιιεζα ιέζα απυ ηα ηίκδηνα ηαζ ηα ενεείζιαηα πμο πνμζθένεζ ζημ παζδί. 

Τπάνπεζ ζοκενβαζία θζηήξ αθήβδζδξ ηαζ εζημκμβνάθδζδξ. ηδκ πθεζμκυηδηα 

ηςκ εζηυκςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ γςδνά πνχιαηα πμο απμδίδμοκ ηδκ έκηαζδ ημο 

ιδκφιαημξ αθθά ηαζ ηδκ ημνφθςζδ ηδξ δνάζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανηεημί ηίηθμζ 

αζαθίςκ είκαζ βναιιέκμζ ιε ηυηηζκα βνάιιαηα ή ειπενζέπμοκ έκημκμ ηυηηζκμ θυκημ 

ζημ ελχθοθθμ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ακαπηφζζεζ ηδκ αθαζνεηζηή ζηακυηδηα ηαζ είκαζ 

ηαεμνζζηζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδκ επζθμβή εκυξ παζδζημφ αζαθίμο βζαηί μζ εζηυκεξ 

απμηεθμφκ έκα πθδζζέζηενμ ιέζμ βζα ηα παζδζά ηδξ πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ ή ηδξ 

πνχηδξ ηάλδξ ημο δδιμηζημφ πμο δεκ δζαεέημοκ αηυια ηδκ ζηακυηδηα ηδξ ακάβκςζδξ 

ή ηδκ έπμοκ ζε πενζμνζζιέκμ ααειυ. Χζηυζμ δ  ακάβκςζδ ηςκ εζηυκςκ  είκαζ ιζα 

πμθφπθμηδ δζαδζηαζία δζυηζ μζ ηχδζηεξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ δδιζμονβμφκ ιζα 
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αθοζίδα ζοιαάζεςκ ηαζ απαζημφκ πνυκμ ηαζ πνμζμπή ηαζ πνμζπάεεζα 

(Γζακκζημπμφθμο, 1999).
284

 

Σα πνυζςπα πμο πανμοζζάγμκηαζ ςξ εφηεξ ηαηαθαιαάκμοκ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ 

εζημκμβνάθδζδξ. οκήεςξ ειθακίγμκηαζ οπενιεβέεεζξ ιε αθμζονυ αθέιια ή 

πανάλεκμ παιυβεθμ, ίζςξ βζα κα απμηοπςεεί ζημ οπμζοκείδδημ ηςκ ιζηνχκ 

ακαβκςζηχκ πςξ έκα άημιμ αηυια ηαζ ακ θαίκεηαζ θζθζηυ δεκ είκαζ πάκηα άλζμ 

ειπζζημζφκδξ. Σμ ιέζμ επζηέθεζδξ εκυξ ακάνιμζημο αββίβιαημξ πμθθέξ θμνέξ είκαζ 

ηα πένζα ηα μπμία ςξ επί ημ πθείζημκ πανμοζζάγμκηαζ απεζθδηζηά, κα εηηεθέζμοκ ηζξ 

επζεοιίεξ δναζηχκ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ ιοζηζηυηδηα απμηεθεί ηαηηζηή ηςκ δναζηχκ 

επζζθναβίγεηαζ ηαζ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαεχξ ηα πνυζςπα- εφηεξ ιε ηίκδζδ ηςκ 

πενζχκ ημοξ ζοκήεςξ πνμζπαεμφκ κα μδδβήζμοκ ηα εφιαηα ημοξ ζηδκ απμζζχπδζδ 

πενζζηαηζηχκ απμπθάκδζδξ. ηακ μζ πνςηαβςκζζηέξ πνμαάθθμοκ ζζπονή ακηίζηαζδ 

ζοκήεςξ απεζημκίγμκηαζ εοιςιέκμζ ηαζ δοζηοπζζιέκμζ. 

Ακηίεεηα, ηα πνυζςπα πμο πανμοζζάγμκηαζ ςξ εφιαηα εζημκίγμκηαζ 

ιζηνυζςια ζε ακηζδζαζημθή ιε ημοξ εφηεξ χζηε κα πνμαθδεεί δ έκημκδ επζιμκή ημοξ 

βζα πνμζέθηοζδ ηςκ εοιάηςκ. Ανπζηά, ιπμνεί κα ειθακίγμκηαζ λέβκμζαζηα πνυζςπα, 

αθθά ζηζξ ακάνιμζηεξ πνμηάζεζξ άθθςκ αηυιςκ απεζημκίγμκηαζ εοιςιέκα κα 

πνμαάθθμοκ ζεεκανή ακηίζηαζδ. Ζ άνκδζδ ημοξ εηδδθχκεηαζ ζοπκά ζακ ζφκεδια ιε 

ιεβάθα ηυηηζκα βνάιιαηα πμο ιπμνεί κα εοιίγεζ απαβμνεοηζηυ ζήια («ΟΥΗ!»). 

Μεηά ημ επεζζυδζμ απμπθάκδζδξ δεκ ζζςπμφκ αθθά ηνέπμοκ κα ειπζζηεοημφκ 

ηάπμζμκ εκήθζηα πμο ζοκήεςξ ημοξ αβηαθζάγεζ ηαζ ζοκδνάιεζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ θυαμο, εοιμφ ηαζ απεθπζζίαξ πμο ιπμνεί κα αζχκεζ. Αλίγεζ κα 
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ζδιεζςεεί πςξ οπάνπμοκ αζαθία πμο δζαηοπχκμοκ ηδκ ακεπανηή ζδιαζία απυ ημοξ 

βμκείξ ζε ηαημπμζδηζηά πενζζηαηζηά ή ακάνιμζηεξ ζοιπενζθμνέξ πμο ηα παζδζά 

πενζβνάθμοκ πςξ έπμοκ δεπηεί [Ζ Νηαληέια ιέεη ρη! (2010)• Γηα ην ζώκα κνπ 

απνθαζίδσ ΔΓΧ!(2019).• Μόλν αλ ζέισ (2018)]. Έηζζ, δίκεηαζ έιθαζδ ζε ιζα κέα 

πμνεία αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζςπζηχκ αζςιάηςκ ηςκ παζδζχκ έηζζ χζηε μζ ζδιακηζημί 

άθθμζ  κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ απμθοβή ζελμοαθζηχκ πανεκμπθήζεςκ απυ βκςζηά ηαζ 

άβκςζηα πνυζςπα. Ζ ηαηάθδλδ ηςκ ζζημνζχκ είκαζ εεηζηή ηαεχξ ιε ηδκ ακηίζηαζδ 

ημοξ μζ ήνςεξ δεκ ακηζιεηςπίγμοκ λακά ακηίζημζπμ πενζζηαηζηυ απυ ημοξ ίδζμοξ εφηεξ 

βζ‟ αοηυ ηαζ εζημκίγμκηαζ ακαημοθζζιέκμζ ηαζ ιε δοκαιζηή πνμμπηζηή ζημ πχνμ 

(πένζα ζε ζηάζδ άιοκαξ, πυδζα πμο παημφκ βενά). Οζ εφηεξ δεκ ηζιςνμφκηαζ απυ ημ 

κυιμ αθθά θαίκμκηαζ απμβμδηεοιέκμζ πμο δεκ ηαηάθενακ κα παναπθακήζμοκ ημ 

εφια. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 

ΤΓΦΡΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΒΟΤ 

Ζ ακαπανάζηαζδ ζςιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ ζ‟ έκα θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ήηακ 

πάκημηε πζμ εοδζάηνζηδ απυ ηζξ άθθεξ ιμνθέξ, ςζηυζμ πθέμκ ειθακίγμκηαζ αηυια ηαζ 

αιεηάηθδηεξ δζαζηάζεζξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ. Ζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ ηαζ 

ηαημπμίδζδ, δ ζςιαηζηή ηαζ θεηηζηή αία είκαζ γδηήιαηα πμο πθέμκ είβμκηαζ ζε 

αζαθία βζα ακήθζημοξ ακαβκχζηεξ. Δζδζηυηενα βζα παζδζά ζπμθζηήξ δθζηίαξ ηαζ 

εθήαμοξ βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα βζα νεαθζζηζηή απυδμζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ αθθά ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ κα ιζθμφκ ακμζηηά ακ αζχζμοκ ηέημζα 

πενζζηαηζηά.  

Γεκ παναθείπεηαζ πθέμκ ζημ πνυζςπμ ημο εφηδ κα ημπμεεηείηαζ έκα αβαπδηυ 

άημιμ, ζοββεκήξ, θίθμξ, θνμκηζζηήξ ή αηυια ηαζ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ, 

ηαηαδεζηκφμκηαξ ηδκ πναβιαηζηή δζάζηαζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ. Δπίζδξ, 

θεηηζηή επίεεζδ παφεζ κα εεςνείηαζ απθή οπυεεζδ, ηαζ θαιαάκεζ ηδκ έκκμζα ηδξ 

θεηηζηήξ ηαημπμίδζδξ. Δπζπθέμκ, δίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ροπμθμβζηή παναιέθδζδ ηςκ 

δνχςκ, μζ μπμίμζ θαζκμιεκζηά ιπμνεί κα απμθαιαάκμοκ ιζα άκεηδ γςή υιςξ 

απμζηενμφκηαζ ροπμθμβζηήξ ζηήνζλδξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ. Ζ 

ηαημπμίδζδ θμζπυκ ιπμνεί κα ειπενζέπεζ ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ζημ θμβμηεπκζηυ ιφεμ 

ηαζ κα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ υπςξ ζογφβμο ή 

παζδζμφ απυ ηάπμζμ άθθμ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ή ημο εονφηενμο ημζκςκζημφ 

πθαζζίμο. 
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ηδκ ζοκέπεζα εα πανμοζζαζημφκ ζφβπνμκα ένβα πμο πναβιαηεφμκηαζ ημ 

γήηδια ηδξ ηαημπμίδζδξ.  Δίκαζ δφζημθδ δ πανάεεζδ ηςκ ένβςκ ιε αάζεζ ημ είδμξ 

ηδξ ηαημπμίδζδξ πμο πανμοζζάγμοκ (ζςιαηζηή, θεηηζηή, ζελμοαθζηή, ροπμθμβζηή) 

δζυηζ πμθφ ζοπκά ιπμνεί κα ακαπηφζζμοκ υθεξ ηδξ ιμνθέξ ζε έκα ένβμ. 

Βηβιία γηα εθήβνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζσκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε 

 Σνίπμο- Μάκμο, Α. (2020). νπθιέ νθνιάηαο. Αεήκα: Μεηαίπιζμ. 

 Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ. 

 Κνέθεν, . (2014). Σν κπιε θαηαθύγην. Αεήκα: Φοπμβζυξ. 

 

Σξίπνπ- Μάλνπ, Α. (2020). νπθιέ νθνιάηαο. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Ακάθοζδ 

Σμ ένβμ νπθιέ νθνιάηαο ηδξ Αθέηαξ Σνίπμο-Μάκμο ηοηθμθυνδζε ημ 2020 

απυ ηζξ εηδυζεζξ Μεηαίπιζμ. Κεκηνζηυ εέια ημο αζαθίμο είκαζ δ εκδμμζημβεκεζαηή 

αία, δ ροπμθμβζηή ηαζ ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ. Ο ηίηθμξ νπθιέ νθνιάηαο 

παναπέιπεζ ημκ ακαβκχζηδ ζημ μιχκοιμ γμοιενυ βθοηυ πνμσδεάγμκηαξ ημκ βζα 

βθοηέξ ζηζβιέξ ζηδ γςή ηδξ δνςίδαξ. Χζηυζμ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ αθήβδζδ 

ηδξ εκηεηάπνμκδξ μθίαξ, δ μπμία  οθίζηαηαζ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ απυ ημκ 

παηένα ηδξ, έπεζηα απυ ημ δζαγφβζμ ηςκ βμκζχκ ηδξ, πμο δ επζιέθεζα δυεδηε ζ‟ αοηυκ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ πνμέθδαδξ,  έπεζηα απυ δζηαζηζηή απυθαζδ αθέπεζ ηδ ιδηένα 

ηδξ, ηα ααααημηφνζαηα ηαζ ηζξ ιζζέξ βζμνηέξ. 

Ο παηέναξ, ιέζα απυ ηα ιάηζα ημο ημνζηζζμφ ανπζηά πανμοζζάγεηαζ υιμνθμξ 

ηαζ  ζςζηυξ επαββεθιαηίαξ κα αβαπάεζ ηδκ ηυνδ ημο, μθία. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ 
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ημ κεανυ ημνίηζζ ημκ αθέπεζ εθάπζζηα, αθμφ εηείκμξ ενβάγεηαζ πμθθέξ χνεξ θέβμκηαξ 

πςξ θνμκηίγεζ βζα κα ιδκ ηδξ θείρεζ ηίπμηα ηαζ κα ιεβαθχζεζ ζακ ιζα πνζβηίπζζζα.  

Σμκ πενζζζυηενμ πνυκμ, δ ιζηνή δνςίδα πενκάεζ ιε ηζξ κηακηάδεξ. Πανά ηδκ 

πανυηνοκζδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ, κα ιέκεζ δ ίδζα ιε ηδκ ηυνδ ηδξ ηαζ κα ιδκ 

πθδνχκμκηαζ άβκςζηεξ βοκαίηεξ βζα ηδ θνμκηίδα ημο ημνζηζζμφ, μ παηέναξ δεκ ημ 

δέπεηαζ:  

«Ο κπακπάο όκσο δε ζεθώλεη θνπβέληα. Σεο ην μέθνςε, ιέγνληάο ηεο λα ηα 

αθήζεη απηά… Καη πσο κπνξεί απηή λα ήηαλε κηα αλάμηα κάλα, αιιά εθείλνο ήηαλε 

έλαο ηέιεηνο παηέξαο… Κη ήκνπλα ηόζν έμππλν θνξίηζη, πνπ δε ζα αξγνύζα λα 

θαηαιάβσ ηη ξόιν έπαηδε εθείλε θαη ηη θνπκάζη ήηαλ!»
285

. 

 Ζ ροπμθμβζηή πίεζδ ημο παηένα ζηδκ ηυνδ ημο είκαζ ιεβάθδ. Έηζζ, οπάνπεζ ανπζηά 

ιζα υιμνθδ Ρςζίδα, δ μπμία υιςξ, εβηαηαθείπεζ ημ ζπίηζ ηαεχξ οπμκμείηαζ δ 

ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ απυ ημκ παηένα ηδξ δνςίδαξ. Δηείκμ ημ δζάζηδια ημ 

ημνίηζζ είπε βζα ζοκηνμθζά ηδκ ημφηθα μθμφθα, ιε ημ οπμημνζζηζηυ ημο μκυιαημξ 

ηδξ δνςίδαξ, πμο εηιοζηδνεφμκηακ υθα ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα πμο αίςκε 

ελαζηίαξ ημο δζαγοβίμο ηςκ βμκζχκ ηδξ. ηακ ηεθζηά δζχπκεηαζ δ μζηζαηή αμδευξ, ημ 

ημνίηζζ ζηεκμπςνζέηαζ, δζυηζ δ κηακηά ηαζ εηείκδ είπακ ένεεζ ημκηά ηαεχξ 

ηαηακμμφζε ηδκ αλία πμο είπε δ ημφηθα βζα ημ ημνίηζζ. Ζ μθία εοιχκεζ ιε ημκ 

παηένα ηδξ ηαζ εηθνάγεζ ηδκ επζεοιία ηδξ κα ζοκεπίζεζ κα ένπεηαζ ζπίηζ δ υιμνθδ 

«Ρςζίδα». Βθέπμοιε ημ εφια κα πνμζπαεεί κα ακηζηαπηεί ζημ εφηδ ηαζ κα βίκεηαζ 

απμδέηηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ. Γζα πνχηδ θμνά πανμοζζάγεηαζ δ αίαζδ ζοιπενζθμνά 

ημο παηένα: 
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 «Σνικάο θαη πςώλεηο ηελ θσλή ζνπ ζ‟ εκέλα;» κνπ είπε βαδίδνληαο θαηά 

πάλσ κνπ ελώ ηξαύιηδε από ηα λεύξα ηνπ. Δγώ ηνλ έβιεπα λα πιεζηάδεη θαη κνπ 

θαίλνληαλ ζεόξαηνο θη εγώ κηα ζηαιίηζα πξάγκα κπξνζηά ηνπ. Γελ είρα θαηαθέξεη λα 

ειέγμσ ηνλ εαπηό κνπ θαη λα ην απνηέιεζκα, είρα βάιεη ηηο θσλέο ζηνλ κπακπά πνπ 

έθαλε ηόζα γηα κέλα»
286

. 

 Σμ ημνίηζζ θαίκεηαζ κα έπεζ εκμπζηά αζζεήιαηα βζα ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ, επεζδή 

ιίθδζε απυημια ζημκ παηένα ηδξ.  ημ αζαθίμ δίκεηαζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδ 

δοκαιζηή ηςκ ζπέζεςκ παηένα ηυνδξ, ζηδ πεζναβχβδζδ πμο αζηεί μ βμκζυξ-εφηδξ 

ζημ παζδί-εφια. Ο παηέναξ εφηδξ ιε ζδζαίηενμ ηνυπμ ςεεί ηδκ ηυνδ ημο κα 

δζαιμνθχζεζ ιζα δζαζηνεαθςιέκδ εζηυκα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, κα ακαπηφλεζ 

αζζεήιαηα εκμπήξ ηαζ παιδθή αοημεηηίιδζδ, χζηε κα ιδκ ακηζδνά. πςξ 

παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ: «Ο κπακπάο ιέεη λα κελ κεηαθέξνπκε ζηνπο μέλνπο όηη 

γίλεηαη ζην ζπίηη καο, γηα λα κελ δίλνληαη δηθαηώκαηα»
287

, αηνζαχξ βζα κα 

ελαζθαθζζηεί δ ζζςπή ημο ημνζηζζμφ ζηα επεζζυδζα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ πμο 

οθίζηαηαζ. Ζ ηαηήπδζδ είκαζ ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ ζογδηήζεςκ ημο παηένα  

ιε ηδ ηυνδ ημο ηαεχξ ημκ αημφεζ κα ιζζεί ημοξ λέκμοξ ηα αδέζπμηα αθθά ηαζ ηδκ  

πνχδκ ζφγοβμ ημο. Δίκαζ πάνα πμθφ αοζηδνυξ ιε ηδκ ηυνδ ημο. 

Έπεζηα ηδκ πνμζμπή ηαζ θνμκηίδα ηδξ δνςίδαξ ακαθαιαάκεζ δ ηονία Λέκδ ηαζ 

δ ανπζηή ημφηθα ακηζηαείζηαηαζ ιε ιζα άθθδ ημφηθα, ηδκ μθίηα, δ μπμία εοιίγεζ ημ 

ιζηνυ δςιάηζμ.  Ζ ακηζηαηάζηαζδ βίκεηαζ ελαζηίαξ ηδξ ηθμπήξ ηδξ ημφηθαξ απυ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ μζηζαηή αμδευ, πμο υπςξ απμδεζηκφεηαζ είκαζ ζηδιέκδ απυ ημκ ίδζμ ημκ 

παηένα. 
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Ζ ιδηένα ηδξ μθίαξ πανμοζζάγεηαζ ςξ ιζα  πμκηνμφθα ζεναζηυνα πμο είκαζ 

«επζπυθαζδ» αθμφ εβηαηέθεζρε ηδκ μζημβέκεζα ηδξ βζα κα λακά πακηνεοηεί έκα 

«ημοιάζζ», ημκ ιάβεζνα Μεκέθαμ, πήνμ ιε δομ παζδζά. Ζ ηαημπμίδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ 

δεκ βίκεηαζ ακηζθδπηή απυ ηδκ ίδζα βεβμκυξ πμο θακενχκεζ έθθεζρδ μοζζαζηζηήξ 

επζημζκςκίαξ ιε ηδκ ηυνδ ηδξ αθθά ηαζ ιζα έκδεζλδ αδζαθμνίαξ απυ πθεονάξ ηδξ.  

Ζ μθία αθζενχκεηαζ ζημκ παηένα ηδξ ηαζ δεκ επζζηέπηεηαζ ιεζμαδυιαδα ηδκ 

ιδηένα ηδξ πανυθμ πμο εέθεζ κα αθέπεζ ημκ Απζθθέα, βζμ ημο παηνζμφ ηδξ ηαζ ηα 

βαηάηζα.  Ζ ιμκαδζηή ζοκηνμθζά ηδξ είκαζ δ ημφηθα, ζηδκ μπμία απμηαθφπηεζ υθεξ 

ηζξ ζηέρεζξ ηδξ. Μέζα απυ ηα θυβζα ημο ημνζηζζμφ ζηδκ μθίηα, πνμαάθθμκηαζ μζ 

ζδέεξ πμο έπεζ ειθοζήζεζ μ παηέναξ ζηδκ ηυνδ ημο. Δπίζδξ, πανμοζζάγμκηαζ ηαζ μζ 

απυηνοθεξ ζηέρεζξ ημο ημνζηζζμφ βζα ηδ  ζοιπενζθμνά ημο παηένα ημο απέκακηζ 

ζηδκ ίδζα, ηδκ ιδηένα ηδξ ηαζ ημοξ άθθμοξ. Ζ μθία θαίκεηαζ κα έπεζ αιθζεοιζηά 

αζζεήιαηα βζα ημκ παηένα-εφηδ. Ζ ημφηθα ηδξ, δ μπμία ιάθζζηα έπεζ ηαζ ημ 

οπμημνζζηζηυ ημο μκυιαημξ ηδξ ίδζαξ ηδξ δνςίδαξ, είκαζ δ πνμαμθή ημο εαοημφ ηδξ. 

Δκχ ανπίγεζ κα ηαηαθαααίκεζ υηζ ηάπμζεξ ακηζθήρεζξ ημο παηένα ηδξ είκαζ 

απανάδεηηεξ δεκ ιπμνεί κα ημ πζζηέρεζ. Ζ ζοββναθέαξ, πνδζζιμπμζεί ηδκ ημφηθα βζα 

κα εηθνάζεζ ηα ακηζθαηζηά αζζεήιαηα ημο ημνζηζζμφ. Έηζζ, υηακ δ ημφηθα επζζδιέκδ 

ηζξ αδοκαιίεξ ημο παηένα, ηζιςνείηαζ ιε ηθείδςια ζημ ζονηάνζ απυ ηδκ μθία, 

ζοιπενζθμνά πμο ηαζ μ παηέναξ ηδξ εα οζμεεημφζε ζηδκ ίδζα ηδκ ηυνδ ημο. Μζα 

δζαζφκδεζδ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιε ημ ένβμ Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο ηδξ Άκκαξ 

Βαζζθεζάδδ πμο δ ηαημπμζδιέκδ δνςίδα έπεζ έκα άροπμ θμφηνζκμ ανημοδάηζ πμο 

ιμζνάγεηαζ ηα αάζακα ηδξ. 

Ζ μθία πεζναβςβείηαζ ηαζ ηαημπμζείηαζ ηαεδιενζκά ζςιαηζηά ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά, πςνίξ κα πνμδίδεζ ημκ παηένα ηδξ, δζυηζ δεκ ιπμνεί κα δεζ ηδκ 

ηαημπμίδζδ πμο οθίζηαηαζ. Υαναηηδνζζηζηυ ζδιείμ είκαζ δ παναημθμφεδζδ 
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αηαηάθθδθδξ ηαζκίαξ ενίθεν ημο παηένα ηαζ ημο ημνζηζζμφ. Ζ οπυεεζδ ημο ένβμο 

ακαθένεηαζ ζηδκ ηαημπμίδζδ βοκαζηχκ ηαζ ημ ίδζμ ημ ημνίηζζ εηθνάγεζ ηα 

ζοκαζζεήιαηα πμο αζχκεζ ζημ ζπίηζ ημο. ε ιζα ζηζβιή θαίκεηαζ κα βίκεηαζ ηαζ δ ίδζα 

ιένμξ ηδξ ηαζκίαξ: 

 «Οη θνπέιεο ηξέκνπλ από ην θόβν ηνπο θαη καδί ηνπο θαη εγώ… ηα άιια 

θνξίηζηα θεύγνπλ ζηγά ζηγά, ν αγξηάλζξσπνο αλνίγεη ηελ πόξηα  θάζε ηόζν θαη ηα έρεη 

πάξεη όια»
288

. 

 Ζ δζέλμδμξ απυ ηζξ ανκδηζηέξ ζηδκέξ επένπεηαζ ιε ηδκ εζηυκα ημο ήνειμο αδέζπμημο 

βαηζμφ.  

Ακ ηαζ δ ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ είκαζ ηάηζ ημ δζαηνζηυ, δ ροπμθμβζηή 

πεζναβχβδζδ πμο ηδ ζοκμδεφεζ είκαζ ηάηζ ζδζαίηενα φπμοθμ, ηαζ είκαζ αοηυ πμο 

ειπμδίγεζ ηα εφιαηα κα ακηζθδθεμφκ ηζ ζοιααίκεζ ηαζ κα ανμοκ ηδ δφκαιδ κ‟ 

ακηζδνάζμοκ. ημ αζαθίμ ακαθένεηαζ:   

«Αλ δελ ήηαλ ν κπακπάο, πνηνο μέξεη πόζν παξακειεκέλν παηδί ζα είρα ππάξμεη 

θαη πώο ζα είρα κεγαιώζεη! Έηζη, ζηγά ζηγά ν κπακπάο κνύ άλνημε ηα κάηηα θαη 

θαηάιαβα πνηνο ήηαλ ν γνληόο πνπ λνηαδόηαλ γηα κέλα θαη κ‟ αγαπνύζε πξαγκαηηθά, ν 

κπακπάο δειαδή, πνηνο ήηαλ εθείλνο πνπ πξνηίκεζε λα κ‟ εγθαηαιείςεη γηα λα θάλεη ηε 

δσή ηνπ, δειαδή ε κεηέξα»
289

.  

Σμ παζδί ηαημπμζείηαζ ροπζηά αθθά ηαοηυπνμκα πζζηεφεζ ημκ βμκζυ πμο ημο θέεζ υηζ 

ημ θαηνεφεζ, πμο ημκίγεζ ηζξ εοζίεξ ηαζ ηδκ οθζηή πνμζθμνά ημο.  Ζ ημπάκα ημο 

ημνζηζζμφ εα ζηαεεί αθμνιή βζα ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ ηδξ μθίαξ. Αζζεάκεηαζ 

ακήιπμνδ ηαζ  υπςξ ακαθένεηαζ δεκ ακηέπεζ άθθμ αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ:  
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«κεηά … κεηά δελ ζπκάκαη ηίπνηα… δειαδή δελ ζέισ λα ζπκάκαη… βήζηεθαλ 

όια θαη ην κόλν πνπ μέξσ είλαη πσο δελ αληέρσ πηα λα πνλάσ άιιν»
290

.  

Σμ ημνίηζζ ιεηά απυ αοηυ ημ επεζζυδζμ ειθακίγεηαζ αθδνδιέκμ ηαζ αιεθεί ηζξ 

ιαεδηζηέξ ημο οπμπνεχζεζξ. θα αοηά απμηεθμφκ εκδείλεζξ ηαημπμίδζδξ ηαζ 

ακαθένμκηαζ χζηε κα ιδκ αβκμδεμφκ απυ ημοξ εκήθζημοξ. 

Μζα ζεζνά απυ βεβμκυηα, ιζα ημπάκα, ιζα βάηα Πενζίαξ, έκα απμηοπδιέκμ 

pool party εα αμδεήζμοκ ημ ημνίηζζ κα ηαηακμήζεζ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία πμο 

ημο αζηείηαζ. Σμ ημνίηζζ πμο έπεζ ηαημπμζδεεί απυ ημκ παηένα ημο, είκαζ ηνμιενά 

θοπδιέκμ, ηαεχξ ημ ζχια ημο έπεζ ζδιαδεοηεί απυ ηα πμθθαπθά πηοπήιαηα. Ο 

θυαμξ ηδξ απμηάθορδξ ηςκ επεζζμδίςκ, ειπμδίγμοκ ηδκ ζοιιεημπή ημο ημνζηζζμφ 

ζηδκ πζζίκα αθμφ είπε ζδιάδζα:  

«ήηαλ κπιαβί, ζε ζρήκα απγνύ, θαη θαίλνληαλ πνιύ, έβγαδε πνπ ιέλε, κάηη.. θαη 

πην θεη έλα άιιν θαη κεηά έλα κηθξόηεξν θαη ζην άιιν κπξάηζν αθόκε έλα. Καη ζηελ 

πιάηε πνηνο μέξεη πόζα ζα ππήξραλ…»
291

.  

ηακ απμηαθφπηεηαζ δ ηθμπή ηδξ παθζάξ ημφηθαξ απυ ημκ παηένα, ημ ημνίηζζ 

εοιχκεζ γδηά ελδβήζεζξ υιςξ βνήβμνα θμαάηαζ βζα ηαημιεηαπείνζζδ ηδξ αθμφ 

απμηαθφπηεηαζ πςξ ηνοθά είπε ηα ηάθακηα πανά ηζξ δζαηαβέξ ημο παηένα ηδξ.  Σνέπεζ 

κα λεθφβεζ απυ ηδκ μνβή ημο παηένα ηδξ.   

Ο παηνζυξ ηδξ μθίαξ είκαζ εκηέθεζ εηείκμξ πμο εα ηδ ζηδνίλεζ πενζζζυηενμ 

εηείκδ ηδ δφζημθδ ζηζβιή. Σμ ημνίηζζ ιεηαθένεηαζ ζημ κμζμημιείμ ιε κεονζηυ 

ηθμκζζιυ. Οζ πανακμήζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα παθανχκμοκ ημκ αηνμαηή απυ ηδκ 

πίεζδ πμο κζχεεζ δ δνςίδα. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ αηυια ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή 
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ημ ημνίηζζ δζζηάγεζ κα ηαηαδχζεζ ημκ παηένα ηδξ. ημ κμζμημιείμ απμηαθφπημκηαζ 

ηα ζδιάδζα ηαημπμίδζδξ ζημ ζχια ημο ηαζ ηαθείηαζ αζηοκμιία. Γοζημθεφεηαζ κα 

εοιδεεί υζμ έπεζ αζχζεζ. Ο εφηδξ ειθακίγεηαζ κα ζοιπαναζηέηεηαζ ζημ εφια, κα 

πανίγεζ γεζηυ παιυβεθμ ηαζ κα ηδκ ηναηά απυ ημ πένζ. Γζα αηυιδ ιζα θμνά, 

πανμοζζάγεηαζ δ ζοβηαθοιιέκδ ζοιπενζθμνά ηςκ εοηχκ απέκακηζ ζηα εφιαηα ημοξ 

αθθά ηαζ ηδκ ημζκςκία. Ζ θνάζδ ημο ημνζηζζμφ ζημκ βζμ ημο παηνζμφ « Με πόλεζεο» 

εα αμδεήζεζ ημκ εφηδ κα νίλεζ ημ θηαίλζιμ ηδξ ηαημπμίδζδξ ζε ηάπμζμκ άθθμ. Με 

ηάεε ηνυπμ μ ροπζηά ηαναβιέκμξ παηέναξ δζαζηνεαθχκεζ ηδκ αθήεεζα.  Σμ ημνίηζζ ιε 

ηδκ ιμνθή μκείνμο ηαηαθένκεζ κα εοιδεεί ημ πνυζςπμ πμο ηδκ ηαημπμίδζε:  

«κηα θηγνύξα… ληώζσ ην ζθιεξό δέξκα λα πέθηεη ζαλ καζηίγην πάλσ κνπ. Ζ 

πιάηε κνπ ζθαδάδεη από ηνλ πόλν. Μπξάηζα, πόδηα, ην ίδην… κηα θσλή κέζα κνπ κε 

δηαηάδεη λα γπξίζσ θαη λα δσ θαηάκαηα ην πξόζσπν ηνπ βαζαληζηή κνπ… ε θηγνύξα 

ζηγά ζηγά μεθαζαξίδεη. Δίλαη ν παηέξαο
292

.  

Ζ ζοββναθέαξ επζθέβεζ δ δνςίδα κα απμηαθφρεζ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ 

ζημκ βζαηνυ ηαζ υπζ ζε ηάπμζμ άθθμ πνυζςπμ. Αοηυ είκαζ θοζζηή απυννμζα ηςκ 

βεβμκυηςκ ηαεχξ ηακέκα πνυζςπμ ζηδ γςή ημο παζδζμφ δεκ θάκδηε κα έπεζ 

ακηζθδθεεί ημκ εθζάθηδ πμο γμφζε ημ ιζηνυ ημνίηζζ. Σμκίγεηαζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ δ 

ζδιαζία δδιζμονβίαξ ζπέζεςκ ειπζζημζφκδξ ιε ζδιακηζημφξ άθθμοξ. Γίκμκηαζ 

ηάπμζεξ ακαθμνέξ ζηδκ πνχηδ μζηζαηή αμδευ, δ μπμία ήηακ δαζηάθα αθθά ηαζ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ ηδξ ηάλδξ ημο ημνζηζζμφ, πμο θαίκμκηαζ κα ηαηαθαααίκμοκ πςξ 

ζοιααίκεζ ηάηζ ζημ ημνίηζζ. Οπμζαδήπμηε πανάλεκδ ζοιπενζθμνά πνέπεζ κα 

αλζμθμβείηαζ. Ζ ζηάζδ ηδξ ιδηέναξ πνμαθδιαηίγεζ ημοξ ακαβκχζηεξ. Ζ ίδζα πχνζζε 

ημκ άκηνα ηδξ υπςξ απμηαθφπηεζ ζημ ηαηαθδηηζηυ ηεθάθαζμ επεζδή ηδκ πηοπμφζε. 
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Δφθμβα δδιζμονβμφκηαζ απμνίεξ ςξ πνμξ ηδκ ζηάζδ ηδξ, κα πνμζηαηέρεζ ηδ ηυνδ ηδξ 

απυ ημκ αίαζμ ζφγοβμ ηδξ. 

Γζα ημοξ ήνςεξ δ ζοββναθέαξ έπεζ επζθέλεζ μιδνζηά μκυιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε παναηηδνζζηζηά ημοξ. Δπζπθέμκ, ημ υκμια ηδξ δνςίδαξ «μθίαξ» είκαζ ζοιαμθζηυ 

ηαεχξ ζηαδζαηά βίκεηαζ πζμ ζμθή ηαζ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ηζξ ηνίζζιεξ ηαηαζηάζεζξ 

πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδ γςή ηδξ. Σμ υκμια ηδξ «Πθαηείαξ Δζνήκδξ» ζημ 

ηαηαθδηηζηυ ηεθάθαζμ θαίκεηαζ κα έπεζ ζοιαμθζηή ζδιαζία ηαεχξ απυ εηεί 

μοζζαζηζηά εα απμηαθοθεεί δ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ ηαζ επέθεεζ εζνήκδ ζηδκ 

γςή ημο ημνζηζζμφ. 

‟ αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα βίκεζ ιία δζαζφκδεζδ ημο οπυ ιεθέηδ ένβμο ιε ημ 

αζαθίμ Νηλέη ηδξ Εςνγ ανή. ηδ Νηλέη, θαίκεηαζ πςξ πανάθθδθα ιε ηδκ γςή ηδξ 

δνςίδαξ παναημθμοεμφιε ηαζ ηδκ γςή ηδξ μζημβέκεζαξ ημο Οιήνμο πμο αζχκεζ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία. Καζ δ Εςνγ ανδ πνδζζιμπμζεί βζα ημκ ήνςα, ημ υκμια 

ιδνμξ πμο ζοκδέεηαζ ιε πανμοζία ααζάκςκ. Ο παηέναξ ημο είκαζ ιέεοζμξ ηαζ 

ηαημπμζεί υθδ ηδκ μζημβέκεζα. Ίζςξ ηαζ ημ υκμια Σμοθμοιπή κα παναπέιπεζ ζημ 

ζοκεπέξ λφθμ πμο δέμκηαζ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Σμ ηέπκαζια ηδξ ζοββναθέςξ κα 

μκμιάζεζ ηα παζδζά ιε μκυιαηα μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ είκαζ πμθφ εονδιαηζηυ 

ηαεχξ πανμοζζάγεζ ζημκ ακαβκχζηδ ημ πνυαθδια ημο αθημμθζημφ παηένα. Έηζζ ζηδκ 

πμθοιεθή μζημβέκεζα, πμο ηαημζηεί ζε ιζα πανάβηα θηζαβιέκδ ιε ζακίδεξ ηαζ 

θαιανίκεξ οπάνπεζ ιεηαλφ άθθςκ δ Σζζημοδζά. πςξ ηαζ ζημ ένβμ νπθιέ 

νθνιάηαο, δ δνςίδα ηαημπμζείηαζ απυ ημκ παηένα ημο, έηζζ ηαζ ζημ ένβμ Νηλέη μ 

ήνςαξ ηαημπμζείηαζ απυ ημκ παηένα ημο, παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ: «ν κεξνο ην „ 

βαδε ζηα πόδηα γηα λα μεθύγεη από ηνλ κεζύζηαθα παηέξα ηνπ (…) Ο παηέξαο ηνπ ηύθια 
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ζην κεζύζη, ηνλ είρε βαξέζεη άγξηα κε ηε καγθνύξα ηνπ»
293

. Σα παζδζά είκαζ πθήνςξ 

παναιεθδιέκα ηαζ αζχκμοκ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία. Οζ ιζηνέξ αδενθέξ ημο 

μκείνμο έπμοκ εθζάθηεξ πμο ααζίγμκηαζ ζηα ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα. οβηεηνζιέκα, 

ακαθένεηαζ: «Μέζα ζν θεθάιη ηεο Βαγγειηώο ρώλνληαλ ν γλώξηκνο εθηάιηεο, είδε ηνλ 

παηέξα ηεο λα ηελ θπλεγάεη κε ηελ καγθνύξα ηνπ. Σξόκαμε, θώλαμε κέζα ζηνλ ύπλν … 

θαη έμσ από ηνλ ύπλν ηεο»
294

. Οζ δζαηαναπέξ φπκμο, οπμδδθχκμοκ ημ ηενάζηζμ 

πνυαθδια πμο πνμηαθεί δ ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά ζημ ροπζζιυ ηςκ παζδζχκ.  

Ο κεξνο είκαζ έκα δεηάπνμκμ αβυνζ πμο ανπζηά ένπεηαζ ζε ακηζπανάεεζδ ιε 

ηδκ Νζκέη. Έπεζ επζεεηζηυ παναηηήνα πμο μθείθεηαζ ζηδ γμθενή ηαηάζηαζδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ημο. Βαζακίγεηαζ απυ ημκ αθημμθζηυ παηένα ημο, ιε απμηέθεζια κα 

λεζπά ζηζξ πανέεξ ημο. Δίκαζ ακηαβςκζζηζηυξ ιε ανπδβζηέξ ηάζεζξ. Πίζς απυ αοηήκ 

ηδκ ζοιπενζθμνά, ηνφαεηαζ έκα εοαίζεδημ παζδί . Μεηά απυ ημ άζπδιμ επεζζυδζμ ηδξ 

μζημβέκεζαξ ημο ηαζ ηδκ πανμπή αμήεεζαξ απυ ηδκ Νζκέη βίκμκηαζ απχνζζημζ θίθμζ. 

Διθακίγεηαζ ςξ πνμζηάηδξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαεχξ μ παηέναξ ημο είκαζ αδζάθμνμξ ηαζ 

δ ιδηένα ημο ενβάγεηαζ βζα ηα πνμξ ημ γδκ.  

Οζ πέκηε αδενθέξ ημο Οκήξνπ δεκ δζαθένμοκ πμθφ απυ ημ ααζακζζιέκμ 

αδενθυ ημοξ. οκεπχξ βίκμκηαζ ιάνηονεξ αηναίςκ μζημβεκεζαηχκ ηαηαζηάζεςκ. θα 

ηα παζδζά είκαζ ααζακζζιέκα ηαζ ηαθαζπςνδιέκα. Έπμοκ ακαθάαεζ εοεφκεξ πμο δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ κεανυ ηδξ δθζηίαξ ημοξ 

Ζ Βαββεθζχ ηαζ δ Κζηή είκαζ δίδοιεξ ηαζ πνμζημθθδιέκεξ ιεηαλφ ημοξ 

ακαγδημφκ ηδκ μζημβεκεζαηή βαθήκδ ζημ ζηεκυ δέζζιμ ημοξ. Ζ Καηενίκα, ακ ηαζ 5 

πνμκχκ δεκ έπεζ ακαπηφλεζ ηδκ θεηηζηή επζημζκςκία, πζεακυκ επδνεαζιέκδ απυ ημ 
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ανκδηζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. Ζ Σμφθα, δ ιεβαθφηενδ, ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ 

ζμαανυηδηα ηδξ ηαηάζηαζδξ, θοπάηαζ ηαζ ηθείκεηαζ ζημκ εαοηυ ηδξ.  

Γζα έκα δζάζηδια θζθμλεκμφκηαζ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηδξ Νηλέη, πνμηαθχκηαξ 

ζογοβζηή έκηαζδ ιεηαλφ ηςκ βμκζχκ ηδξ δνςίδαξ. Γζα ζηυιαημξ ηδξ 

πνςηαβςκίζηνζαξ Νζκέη, δζαηοπχκεηαζ ιζα ιεβάθδ αθήεεζα βζα ημοξ ζογοβζημφξ 

ηζαηςιμφξ, ηαεχξ θέβμκηαζ ημοαέκηεξ ηζμοπηενέξ. ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζζημνίαξ, 

αθέπμοιε ημοξ δφμ ζογφβμοξ κα ημζιμφκηαζ ζε λεπςνζζηά ηνεαάηζα ελαζηίαξ ηδξ 

ιεβάθδξ απμβμήηεοζδξ ημο παηένα βζα ηδκ βέκκδζδ ημνζηζζμφ, ζε ακηζδζαζημθή ιε 

ηδκ πεπμίεδζδ ηδξ ιδηέναξ υηζ οπάνπεζ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ. Σμ ένβμ έπεζ βναθηεί ζε 

ιζα επμπή πμο μζ απυρεζξ βζα ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ εκχ έπμοκ δζαηοπςεεί απυ 

δζάθμνα ηζκήιαηα δεκ έπμοκ εκζηενκζζηεί απυ ηδκ ημζκςκία. 

ημ ένβμ Νηλέη θαίκεηαζ ηαζ δ ζδνοιαηζηή ηαημπμίδζδ ηςκ ιεθχκ ημο 

εζςηενζημφ ζπμθείμο. Ζ Έιια, δ ιδηένα ηδξ Νζκέη ελζζημνεί ζηδκ ίδζα ηα αζχιαηα 

ηδξ απυ ημ εζςηενζηυ ζπμθείμ. Ζ οπεφεοκδ ήηακ ζςζηυξ ηέναενμξ, δ μπμία δεκ 

δίζηαγε κα ηζιςνεί ιε ακάεεζδ ηαεδηυκηςκ ηαζ ενδζηεοηζηέξ ιεηάκμζεξ υζμοξ δεκ 

ζοιιμνθχκμκηακ ζημοξ ηακμκζζιμφξ. Φαίκεηαζ πςξ είπε πηοπήζεζ ηαζ ηδκ μνθακή 

ιαεήηνζα Δνιζυκδ, επεζδή εεχνδζε πςξ ήηακ ηθέθηνα. Πνυηεζηαζ βζα απανάδεηηεξ 

ηεπκζηέξ ακαηνμθήξ πμο δοζηοπχξ θαίκεηαζ πςξ εθανιυγμκηαζ ηαζ ζε ζφβπνμκα 

ζδνφιαηα. οιιαεήηνζα ηδξ Νζκέη ήηακ ηαζ δ  Φνακζίκ Μπακηζηάθ, πμο μζ βμκείξ ηδξ 

πχνζζακ ηαζ ήηακ πθέμκ παναιεθδιέκδ απυ ημκ ζηθδνμηνάπδθμ παηένα ηδξ, υπςξ 

ακαθένεζ δ ίδζα: «ζα‟ ζεια λα πεζάλσ, όκσο λα κπνξώ πεζακέλε λα βιέπσ ηνπο 

άιινπο. Θέισ λα δσ αλ ζα ζηελνρσξεζνύλ»
295

. Σμ ημνίηζζ αίςκε απμννζπηζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ απυ ημκ παηένα ημο ηαζ είπε αοημηημκζηέξ ηάζεζξ ελαζηίαξ ηδξ 
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[261] 

 

 

 

παναιέθδζδξ ημο. Ζ Φξαλζίλ είκαζ ιζα ααζακζζιέκδ έθδαδ ελαζηίαξ ηδξ 

εβηαηάθεζρδξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ηαζ ηδξ αδζαθμνίαξ ημο παηένα ηδξ. Βζχκεζ πμθθέξ ηαζ 

ζοπκέξ ζηεκαπχνζεξ ηαζ απμβμδηεφζεζξ. Ο παηέναξ εκδζαθένμκηακ ιυκμ βζα ημ 

επάββεθια ημο ηαζ ηα πνήιαηα. Ζ ιδηένα ηδξ ηδκ είπε εβηαηαθείρεζ αθμφ έθοβε ιε 

έκακ Άββθμ ηαζ δεκ έδςζε ηακέκα ζδιείμ γςήξ. Γζαηδνεί ιεβάθδ πζηνία ελαζηίαξ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ηδξ ιδηέναξ ηεο « Γελ εγθαηέιεηςε κόλν ηνλ άληξα ηεο, εγθαηέιεηςε  θαη 

ην παηδί ηεο θαη απηό δελ ζα ηεο ην ζπγρσξήζσ πνηέ. ζν θαη αλ ήηαλ εξσηεπκέλε κε 

ηνλ άιινλ άληξα, εκέλα γηαηί κε μέγξαςε;»
296

. Νζχεεζ πςξ μ ίδζμξ μ Θευξ είκαζ άδζημξ 

ιαγί ηδξ, ελαζηίαξ ηδξ παναιέθδζδξ ηςκ βμκέςκ ηδξ. Σεθζηά, μζ ζπέζεζξ ιδηέναξ 

ηυνδξ θαίκεηαζ κα απμηαείζηακηαζ, αθμφ πνμδβείηαζ βνάιια ζηδκ ιδηένα, φζηενα 

απυ πανυηνοκζδ ηδξ Νζκέη. 

 οκμπηζηά, ημ ένβμ Νηλέη θαίκεηαζ πςξ πενζέπεζ ηάπμζα ημζκά ζημζπεία υζμκ 

αθμνά ηδκ γςή δεοηεναβςκζζηχκ ημο ένβμο, μζ μπμίμζ θαίκεηαζ κα αζχκμοκ ηδκ δζηή 

ημοξ εκδμμζημβεκεζαηή αία. Ζ ηαημπμίδζδ ημοξ ιπμνεί κα είκαζ ζςιαηζηή υπςξ ηαζ 

ζημ ένβμ νπθιέ ζνθνιάηαο, αθθά ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε μθζηή βμκεσηή 

παναιέθδζδ. 

Ακαηεθαθαίςζδ  

Σμ ένβμ νπθιέ ζνθνιάηαο  είκαζ έκα παζδζηυ-κεακζηυ ιοεζζηυνδια πμο 

απεοεφκεηαζ ζε παζδζά ιεβαθφηενςκ ηάλεςκ ημο Γδιμηζημφ ηαζ ημο Γοικαζίμο αθθά 

ηαζ εκήθζημοξ ακαβκχζηεξ.  Μέζα ζε αοηυ ηαενεπηίγμκηαζ ηα παζδζά πμο 

ηαημπμζμφκηαζ ηαζ δεκ ημ ζοκεζδδημπμζμφκ, δεκ ιζθμφκ αθθά ηαζ εκήθζηεξ πμο 

ηαημπμζμφκ ή δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ ηαημπμζήζεζξ παζδζχκ. Σμ αζαθίμ είκαζ 

ηαθμβναιιέκμ, ιε παναηηήνεξ αθδεμθακείξ. Με ηδ βθχζζα ιζαξ εκηεηάπνμκδξ, 
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πενζβνάθμκηαζ ζηθδνέξ, αθθά αθδεζκέξ ζοιπενζθμνέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία, ημκ ναηζζζιυ, ημκ ζελζζιυ, ηδ ιζζαθθμδμλία, ημκ εάκαημ, ηδκ 

ροπαζεέκεζα. Πνυηεζηαζ βζα έκα νεαθζζηζηυ ροπμβνάθδια πμο πανμοζζάγεζ ηδκ 

εκδθζηίςζδ ηδξ δνςίδαξ.  Δίκαζ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαεχξ 

πνμζθένεηαζ βζα ζογδηήζεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ επζηνεπηχκ 

ζοιπενζθμνχκ εη ιένμοξ ηςκ εκδθίηςκ. 

Ζ εζημκμβνάθδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ θζηυηδηα. Σα επεζζυδζα 

εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ εζημκίγμοκ ημ θυαμ ημο εφιαημξ ηαζ ηδκ ακάβηδ 

πνμζηαζίαξ ημο ζχιαημξ ημοξ. Ζ ζοββναθέαξ, ςξ ημζκςκζηή θεζημονβυξ ηαζ  ιε 

δνάζδ ζε θζθακενςπζηέξ ηαζ θζθμγςζηέξ μνβακχζεζξ ακαθένεηαζ ζημ δζαγφβζμ, ημκ 

ναηζζζιυ, ηδκ πνμηαηάθδρδ βζα ημ δζαθμνεηζηυ ηαζ ηδ ζπέζδ ιαξ ιε ηα γχα, ηαζ 

ηαθθζενβεί ηδκ εκδοκάιςζδ ηαζ ηδκ εκζοκαίζεδζδ.  Δπζθέβεζ κα πνμζεββίζεζ ημ εέια  

ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ πςνίξ υιςξ κα πενζβνάθμκηαζ ακάθμβεξ ζηδκέξ  

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ  ηςιζημηναβζηέξ ηαηαζηάζεζξ,  πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ Σνςζηυ 

Πυθειμ αθθά ηαζ ηδ ζμημθάηα.  

Αλησλίνπ, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αζήλα: Κέδξνο. 

Ακάθοζδ 

Σμ αζαθίμ Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα ηδξ Άκηνδξ Ακηςκίμο ηοηθμθυνδζε ημ 

2017 απυ ηζξ εηδυζεζξ Κέδνμξ. οιπενζθήθεδηε ζημοξ Σζιδηζημφξ Πίκαηεξ ηδξ 

Γζεεκμφξ Ονβάκςζδξ Βζαθίςκ βζα ηδ Νευηδηα (IBBY) ηαζ απέζπαζε Κναηζηυ 

ανααείμ Λμβμηεπκίαξ βζα ιεβάθα παζδζά ηαζ εθήαμοξ ηδξ Κφπνμο. Δπίζδξ, ιπήηε ζηδ 

Μζηνή Λίζηα ηςκ Λμβμηεπκζηχκ Βνααείςκ 2018 ημο δθεηηνμκζημφ πενζμδζημφ Ο 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ, ζηδκ ηαηδβμνία Λμβμηεπκζηυ Βζαθίμ βζα Δθήαμοξ.  



[263] 

 

 

 

Ζ δεηαηεηνάπνμκδ Άκκα γεζ ιε ηδ ιδηένα ηδξ, μθία ηαζ ημκ παηένα ηδξ ζημ 

πνμάζηζμ ηάπμζαξ πυθδξ. Ζ Νεθέθδ είκαζ ημθθδηή ηδξ θίθδ ηαζ βεζηυκζζζα, ηαζ γεζ ιε 

ημκ ιπαιπά ηδξ άααα. Ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο ημ ηονίανπμ 

ζοκαίζεδια ημο ημνζηζζμφ είκαζ μ θυαμξ. Ζ επακαθαιαακυιεκδ πνήζδ ημο νήιαημξ 

ηξέρνπκε οπμδδθχκεζ ηδκ ακάβηδ δζαθοβήξ ηδξ ιδηέναξ, ηαζ ηδξ ηυνδξ  απυ ηδκ 

ηαηάζηαζδ πμο αζχκμοκ:  

 

«Με ηε κακά όιν ηξέρνπκε. Με θξαηά από ην ρέξη θαη ηξέρνπκε. Σξέρνπκε λα 

μεθύγνπκε… ηξέρνπκε λα γίλνπκε επηπρηζκέλεο. Να πάςνπκε λα θιαίκε. Καη λα 

πάςνπκε λα θνβόκαζηε… Σξέρνπκε λα μεθύγνπκε αιιά πάληνηε επηζηξέθνπκε»
297

.  

 

Ζ δεηαηεηνάπνμκδ Άκκα θαίκεηαζ κα ζοκεζδδημπμζεί πςξ δ ιμκαδζηή δζέλμδμξ απυ 

ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ πμο οθίζηαηαζ εηείκδ ηαζ δ ιδηένα ηδξ είκαζ δ 

απμιάηνοκζδ ημο εφηδ παηένα. Ζ εζηυκα ημο ιεηακμδιέκμο εφηδ ηαηαννίπηεηαζ απυ 

ηα θυβζα ηδξ ηυνδξ βζαηί υπςξ οπμζηδνίγεζ μ παηέναξ δεκ ιπμνεί κα αθθάλεζ. Ο 

εοιυξ, μζ θςκέξ ηαζ μζ λοθμδανιμί επακαθαιαάκμκηαζ πμθφ ζοπκά ιε απμηέθεζια κα 

απμηεθμφκ πζα νμοηίκα.  

Απθέξ ηαεδιενζκέξ μζημβεκεζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ αζχκμκηαζ  ηναβζηά απυ ημ 

ιζηνυ ημνίηζζ. Ζ αυθηα ζηδκ εάθαζζα ελεθίζζεηαζ ζε εθζάθηδ.  Ζ Άκκα παναηαθεί 

κα ιδκ εοιχζεζ μ παηέναξ ηδξ. Ζ ηίκδζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ πνμηαθεί εηκεονζζιυ ζημκ 

αοηανπζηυ ηαζ ακοπυιμκμ άκηνα. Σμ ηυηηζκμ θακάνζ δδθχκεζ ημκ εοιυ ημο, πμο 

ένπεηαζ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημ θυαμ ημο ημνζηζζμφ. Ο παηέναξ βίκεηαζ κεονζηυξ, ζακ 

ιακζαζιέκμξ ηαφνμξ, επεζδή γδθεφεζ ηδκ ιδηένα. Δηείκμξ επζπθήηηεζ ηδ ζφγοβμ ημο  
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ιάθζζηα βζα ηδκ επζθμβή ημο «πξνθιεηηθνύ» ιαβζυ ηδξ. Αοηυ ημ βεβμκυξ είκαζ ηαζ δ 

αθμνιή βζα κα θφβμοκ αιέζςξ απυ ηδκ παναθία πςνίξ κα ηάκμοκ ιπάκζμ. Ο παηέναξ 

είκαζ οπμηνζηήξ, ηαεχξ δεκ θςκάγεζ δοκαηά βζα κα ιδκ βίκεζ ακηζθδπηυξ απυ ημοξ 

οπυθμζπμοξ θμουιεκμοξ. ιςξ ηα ζζβακά θυβζα ημο πθδβχκμοκ ηζξ βοκαίηεξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ: «Απηά πνπ έιεγε όκσο κπνξνύζαλ λα ζε θάλνπλ λα θιάςεηο αθόκα θη αλ 

δελ θώλαδε»
298

. Σμ ημνίηζζ ζοβηνίκεζ ημκ παηένα ηδξ, ιε ημκ παηένα ηάπμζςκ παζδζχκ 

ζηδκ παναθία, πμο παίγεζ ιαγί ημοξ ηαζ ηα αμδεά κα πηίζμοκ ηάζηνα. Ζ ζφβηνζζδ ηςκ 

παηενάδςκ είκαζ ακηζεεηζηή ηαζ ιεηαθμνζηά ιπμνεί κα ζδιεζςεεί πςξ μ έκαξ πηίγεζ 

ηάζηνα εκχ μ άθθμξ ηα βηνειίγεζ υπςξ αηνζαχξ ηαζ ιε ηα υκεζνα ηςκ ιεθχκ ηδξ 

μζημβέκεζαξ. 

Μεηά απυ αοηυ ημ άζπδιμ επεζζυδζμ, μ παηέναξ πανμοζζάγεηαζ ηαθυξ 

μζημβεκεζάνπδξ πμο εκδζαθένεηαζ βζα ηδ ζφγοβμ ηαζ ηδ ηυνδ ημο. Γεκ εοιίγεζ ζε 

ηίπμηα ημκ ιακζαζιέκμ ηαφνμ. Αθθά ηαζ δ μθία θαίκεηαζ κα έπεζ λεπάζεζ ημ 

πενζζηαηζηυ αθμφ δείπκεζ πανμφιεκδ. οβηναηδιέκδ δείπκεζ δ Άκκα αθμφ «ην 

ρακόγειν ήηαλ έλα άβνιν ζρήκα πάλσ ζην πξόζσπν ηεο»
299

 ηαζ ακ ηαζ εέθεζ κα πανεί 

βζα ηδκ πνυζηθδζδ ηδξ ημθθδηήξ ηδξ θίθδξ Νεθέθδξ ζημ δείπκμ, ηδκ μπμία μ παηέναξ 

δέπεηαζ, δεκ ιπμνεί βζαηί αβπχκεηαζ πςξ ηάηζ εα ζοιαεί. Σμ δείπκμ ελεθίζζεηαζ ζε 

δνάια, ηαεχξ δ Άκκα πθδνμθμνείηαζ βζα ημ πάνηζ βεκεεθίςκ ημο αβαπδιέκμο ηδξ 

ζοιιαεδηή, αθθά βκςνίγεζ πςξ μ παηέναξ ηδξ δεκ εα ηδκ αθήζεζ, ηαεχξ δεκ εέθεζ κα 

ζοπκάγεζ ζε ιένδ ιε πμθθά αβυνζα. Δίκαζ ζοκηδνδηζηυξ ηαζ ηαηαπζεζηζηυξ. Δπζπθέμκ, 

υηακ μ βείημκαξ ημοξ, ηαθεί ηδκ ιδηένα ηδξ, μθία, βζα κα ημκ αμδεήζεζ ιε ηδ 

δζαηυζιδζδ ημο ζπζηζμφ, βίκεηαζ έλαθθμξ: 
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 «ην κπαιό ηνπ έθηηαρλε πάληα ηζηνξίεο… Πσο όινο ν αληξηθόο πιεζπζκόο 

ελδηαθέξνληαλ γηα ηε κακά, πσο έπξεπε λα ηνπο αλαραηηίζεη όινπο γηα λα κελ ηελ 

ράζεη»
300

.  

Πνυηεζηαζ βζα έκακ έιιμκμ παηένα πμο γδθεφεζ οπεναμθζηά ηαζ ιε ηδ ζηάζδ ημο 

απμιαηνφκεζ ηδκ βοκαίηα ηαζ ημ παζδί ημο. Ζ ζοκέπεζα ηδξ αναδζάξ είκαζ ηναβζηή. 

ηακ επζζηνέθμοκ ζημ ζπίηζ, μ παηέναξ ελαβνζχκεηαζ ηαζ ακαβηάγεζ ηδκ ηυνδ ημο κα 

ηθεζζηεί ζημ δςιάηζμ ηδξ, πανά ηζξ ζοκεπείξ ανκήζεζξ ηδξ. Ο παηέναξ, μνβζζιέκμξ, 

γδηάεζ ελδβήζεζξ βζα ηδκ απμδμπή ηδξ πνυζηθδζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα πηοπά ηδκ 

βοκαίηα ημο:  

«Γδνύπνη …γδνύπνη μαλά… αλ ηνικνύζε λα πάεη ζα εύρνληαλ λα κελ έρεη 

γελλεζεί πνηέ»
301

. 

 Μέζα ζε αοηήκ ηδ ηαηάζηαζδ ημ κεανυ ημνίηζζ ζςιαημπμζεί ημ άβπμξ ημοξ, ακεαάγεζ 

πονεηυ ηαζ αοημηναοιαηίγεηαζ βζα κα ζοιπαναζηαεεί ζηδ ιδηένα ημο. ηακ ημ πένζ 

ηδξ ζηάγεζ αίια, ακαημοθίγεηαζ βζαηί πζζηεφεζ πςξ έηζζ ζοιπάζπεζ ιε ηδκ ιδηένα ηδξ. 

Καζ πάθζ ημ επυιεκμ πνςί, μ παηέναξ αβηαθζάγεζ ιε πενίζζεζα αβάπδ ηδ ηυνδ 

ημο ηαζ ηδξ γδηά, επζηαηηζηά, κα παναδεπηεί υηζ ημκ ειπζζηεφεηαζ, πνάβια πμο δεκ 

ζζπφεζ αθθά ημ ημνίηζζ θμαάηαζ κα απμηαθφρεζ. ηακ ηεθζηά εηείκμξ θεφβεζ απυ ημ 

ζπίηζ, δ Άκκα αημφεζ ηδ ιδηένα ηδξ κα δζηαζμθμβεί ημ εφηδ-παηένα βζα ηδκ αάκαοζδ 

ζοιπενζθμνά. Δίκαζ ζοπκυ θαζκυιεκμ ηα εφιαηα κα δζηαζμθμβμφκ ημοξ εφηεξ ηαζ κα 

απμδίδμοκ ηζξ απμηνυπαζεξ πνάλεζξ ζε οπεναμθζηή αβάπδ. Σμ ημνίηζζ, ςζηυζμ, 

παναηζκεί ηδ ιαιά ημο κα ιζθήζμοκ ζε ηάπμζμκ, αθθά εηείκδ απακηά επζηαηηζηά πςξ 

«, ηη ζπκβαίλεη κέζα ζην ζπίηη  δελ αθνξά θαλέλαλ άιιν»
302

. ε αοηυ ημ ζδιείμ 

                                                 
300

 Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ, ζεθ. 17. 

301
 Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ, ζεθ. 19. 

302
 Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ, ζεθ. 23. 



[266] 

 

 

 

θαίκεηαζ δ πάβζα ακηίθδρδ ηςκ εοιάηςκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ, πμο εεςνμφκ υ, ηζ 

ημ πνυαθδια εα θοεεί πςνίξ ηδκ ακάιεζλδ ηνίηςκ, ηαεχξ πνμζδμημφκ πςξ μζ εφηεξ 

εα αθθάλμοκ ζοιπενζθμνά. Δπζπθέμκ, θαίκεηαζ δ κμμηνμπία απυηνορδξ 

πενζζηαηζηχκ αίαξ απυ ημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ χζηε κα ιδκ αιαονςεεί δ οπυθδρδ 

ηδξ μζημβέκεζαξ. Μέζα απυ ηα θυβζα ηδξ Άκκαξ, δ ζοββναθέαξ δδθχκεζ ηδκ αθήεεζα 

βζα ηδκ ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά:  

«Σν μύιν δελ ήηαλ αγάπε. Γη‟ απηό άιισζηε θαη ν παηέξαο πξόζερε λα κελ 

αθήλεη ζεκάδηα ηνπ ζην πξόζσπν ηεο κακάο θάζε θνξά πνπ ηε ρηππνύζε»
303

. 

Ζ Άκκα δεκ δζζηάγεζ κα γδηήζεζ απυ ημκ οπεναμθζηά ζοκηδνδηζηυ παηένα ηδξ άδεζα 

βζα ημ πάνηζ πμο ήεεθε κα πανεονεεεί, πανά ηα κμήιαηα ηδξ ιδηέναξ ηδξ. Παθεφεζ 

ιέζα ηδξ κα κζηήζεζ ημ θυαμ ιε ημ ζφκεδια «Αλ όρη ηώξα, πόηε;» θνάζδ 

επδνεαζιέκδ απυ ημ ηίκδια ημο Μάδ ημο 68.  Σμ παζδί θαίκεηαζ κα αιθζζαδηεί ηδκ 

μπζζεμδνυιδζδ ημο παηένα ηαζ κα ακαθαιαάκεζ κα ανεζ θφζεζξ βζα ηα πνμαθήιαηα 

πμο πνμηφπημοκ. Σεθζηά, δ πνυηαζδ ηδξ απμννίπηεηαζ ηαζ ημ ημνίηζζ ηαηαθήβεζ κα 

πζζηεφεζ πςξ άκενςπμζ πμο ηδκ αθάπημοκ ιπμνεί κα ανίζημκηαζ έλς απυ ημ ζπίηζ, 

ζίβμονα υιςξ πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ιέζα ζημ ζπίηζ οπμκμχκηαξ ημκ παηένα ηδξ. 

Γίκεηαζ έκα ζαθέξ ιήκοια ζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ πςξ ηαζ πνυζςπα ημο 

μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ ιπμνμφκ κα αθάρμοκ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ.  

ηακ μ παηέναξ παίνκεζ πνμαβςβή, υθμζ πνέπεζ κα εκεμοζζαζημφκ ιε αοηυ ηαζ 

κα πενάζμοκ ηέθεζα ζημ εζηζαηυνζμ. Ζ Άκκα δεκ έπεζ υνελδ ακ ηαζ δ ιαιά ηδκ 

παναηζκεί κα είκαζ πζμ εοπάνζζηδ, δεκ ηάκεζ ηδ παναιζηνή πνμζπάεεζα. ηακ αοηυ 

βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ημκ παηένα θεφβμοκ αιέζςξ, μδδβεί μνβζζιέκμξ ηαζ ηεθζηά 

ηζαηχκεηαζ ιε ηδκ ιδηένα βζα ηδκ ηαηή ακαηνμθή ηδξ ηυνδξ ημοξ.  Οζ ηαθέξ 
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μζημβεκεζαηέξ ζηζβιέξ πμο αζχκμοκ πανμιμζάγμκηαζ ιε θζαηάδα εκχ μζ ηζαηςιμί 

πανμιμζάγμκηαζ ιε ζφκκεθα:  

 

«Καηάθεξλε πάληα λα αθξνβαηεί κε ηόζε επθνιία αλάκεζα ζε δπν δηακεηξηθά 

αληίζεηεο θαηαζηάζεηο, λα κεηακνξθώλεη ηελ ιηαθάδα ζε ζύλλεθν, ηα ιόγηα αγάπεο ζε 

βξηζηέο, ηηο αγθαιηέο ζε μπιηέο… ηα ππξνηερλήκαηα ζε ππξνκαρηθά»
304

.  

 

Σμ ημνίηζζ πάεζ ιοζηζηά ζημ πάνηζ ηαζ πενκάεζ υιμνθα ιέπνζ πμο βζα αηυιδ ιζα 

θμνά μ παηέναξ ηδξ ηδκ αοείγεζ ζηδ εθίρδ αθμφ ηδκ ανπάγεζ απυ ημ πένζ ιπνμζηά ζε 

υθμοξ. ημ ζπίηζ εοιςιέκμξ ηαηδβμνεί βζα αζέαεζα ηδ ηυνδ ημο, ιζαξ ηαζ εηείκμξ 

απμθαζίγεζ βζα ηδκ μζημβέκεζα, πηοπά ηδκ ιδηένα αθθά παζημοηίγεζ βζα πνχηδ θμνά 

ηαζ ηδκ ηυνδ ημο:  

«Δθείλν ην ραζηνύθη κεηέηξεςε ζε εηθόλεο όζα όια απηά ηα ρξόληα άθνπγα πίζσ 

από ηνπο ηζηκεληέληνπο ηνίρνπο θαη ηηο θαηάθιεηζηεο πόξηεο»
305

.  

 

Σμ ημνίηζζ κηνέπεηαζ βζα ηδκ ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά ημο παηένα ημο, βζα ηδκ 

αδζάημπδ ζζςπή ηδξ ιδηέναξ ημο αθθά ηαζ βζα ημκ ίδζμ ηδξ ημκ εαοηυ πμο αβαπμφζε 

ηάπμζμκ πμο ιζζμφζε. 

Ζ ιδηένα ιεηά απυ ημ λοθμδανιυ ημο παηένα ζηδκ ηυνδ ημο, ιαγεφεζ ηα 

απαναίηδηα πνάβιαηα ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ ζημ πςνζυ ηδξ βζαβζάξ ημο ημνζηζζμφ 

πνμηεζιέκμο κα ακαγδηήζμοκ πνμζςνζκυ ηαηαθφβζμ. Δηεί εα αζχζμοκ ανκδηζηά 

ζοκαζζεήιαηα ηαεχξ δεκ είκαζ εοπνυζδεηηεξ απυ ηδκ δθζηζςιέκδ βοκαίηα. Ζ ίδζα 

                                                 
304

 Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ, ζεθ. 33. 

305
 Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ, ζεθ. 38. 



[268] 

 

 

 

είκαζ ζοκηδνδηζηή ηαζ πζζηεφεζ πςξ ηάεε βοκαίηα πνέπεζ κα οπαημφεζ ζημκ άκηνα ηδξ 

ακηίθδρδ πμο δοζηοπχξ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ζε ηθεζζηέξ ημζκςκίεξ πμο δ εέζδ 

ηδξ βοκαίηαξ είκαζ οπμααειζζιέκδ. Μάθζζηα, ακαθένεζ πςξ ηαζ μ παππμφξ ηδξ ήηακ  

κεονζηυξ ηαζ εοέλαπημξ υπςξ ηαζ υθμζ μζ άκηνεξ. Ζ βζαβζά εηπνμζςπεί ηδ 

ζοκηδνδηζηή βεκζά ιε ακαπνμκζζηζηέξ ακηζθήρεζξ, πμο μζ βοκαίηεξ πνέπεζ κα 

οπαημφκε ζημοξ ζογφβμοξ ημοξ αηυια ηαζ ακ αοημί είκαζ αίαζμζ. Υςνίξ πενζζηνμθέξ, 

ακαθένεζ πςξ δεκ ιπμνεί κα ζοκηδνήζεζ ηδ ηυνδ ηαζ ηδκ εββμκή ηδξ πανυθμ πμο 

αζχκμοκ ιζα ηνίζζιδ πενίμδμ. Φαίκεηαζ πςξ εζδμπμζεί ημ βαιπνυ ηδξ, μ μπμίμξ 

ζδζαίηενα εηδδθςηζηυξ, βμκαηίγεζ ζηδκ ιδηένα ηαζ υθμζ ιαγί επζζηνέθμοκ ζημ ζπίηζ. Ζ 

ιδηένα πζζηεφεζ βζα αηυια ιζα θμνά υηζ έπεζ ιεηακζχζεζ, υιςξ δ Άκκα είκαζ 

δφζπζζηδ. 

Γζα ιενζηέξ ιένεξ, οπάνπεζ ηαθή δζάεεζδ πμο εοκμεί βζα εηδνμιή ηδξ 

μζημβέκεζαξ ζε απμιαηνοζιέκδ ημπμεεζία. θα πδβαίκμοκ ηαθά, ιέπνζ πμο 

ηδθεθςκεί μ βείημκαξ, γδηά  ηδ ιδηένα ηαζ μ παηέναξ ηθείκμκηαξ ημ ηδθέθςκμ ημ 

εηζθεκδμκίγεζ ζημκ ημίπμ. Ο αθθυθνςκ άκηναξ, ηοθθςιέκμξ απυ γήθεζα, απεζθεί ηδ 

βοκαίηα ημο ιε ημογζκμιάπαζνμ, ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηδξ έκηνμιδξ ηυνδξ ημο. Πεηά ημ 

ημνίηζζ ζημ πάηςια ηαζ ηδκ βοκαίηα ημο ζημκ ημίπμ ιε απμηέθεζια κα ηδκ αθήζεζ 

ακαίζεδηδ. Δηείκμξ εβηαηαθείπεζ ηδκ «άςπρε θνύθια» ηαζ θεφβεζ. Σμ ημνίηζζ 

πακζηυαθδημ ζπεφδεζ κα γδηήζεζ αμήεεζα αθθά πάκεηαζ ηαζ θζθμλεκείηαζ απυ έκα 

γεοβάνζ δθζηζςιέκςκ. Σμ ημνίηζζ είκαζ ζμηανζζιέκμ, βεβμκυξ πμο θαίκεηαζ απυ ηζξ 

δζαηαναπέξ φπκμο ηαεχξ παναιζθά ηαζ αθέπεζ εθζάθηεξ υθμ ημ ανάδο:  



[269] 

 

 

 

«ζα ρξόληα θαη αλ πεξάζνπλ ζα ζπκάκαη πάληα ηνπο εθηάιηεο εθείλεο ηεο 

βξαδηάο. Δίραλ όινη ηνπο εθείλε ηε θιεηζηνθνβηθή ζθνηεηληά ηνπ δάζνπο. Σε 

ιαβπξηλζώδε δηάηαμε ησλ ππθλώλ δέληξσλ γύξσ από ηε κεδακηλή ύπαξμε κνπ»
306

. 

 

 ηακ μ παηέναξ ειθακίγεηαζ ζημοξ άβκςζημοξ δθζηζςιέκμοξ επζηναηεί ζφβποζδ. 

Δηείκμζ δεκ λένμοκ πμζμκ κα πζζηέρμοκ. Δδχ πανμοζζάγεηαζ δ αδζαθμνία ημο 

ημζκςκζημφ ζοκυθμο, βζα πενζπηχζεζξ πμο οπάνπμοκ εκδείλεζξ μζημβεκεζαηήξ 

ηαημπμίδζδξ: «Καλέλαο δελ ζέιεη λα κπεξδεύεηαη ζηα κπιεμίκαηα ησλ άιισλ»
307

. 

Τπάνπεζ έκημκδ αζπιή βζα ηδκ αδζαθμνία ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο ζε πενζπηχζεζξ 

αίαξ. Ζ ιδηένα, ηεθζηά,  είπε ιεηαθενεεί ζημ κμζμημιείμ ιε εθαθνζά δζάζεζζδ ηαεχξ 

υπςξ ζηανθίζηδηε μ παηέναξ βθίζηνδζε εκχ έηακακ πεγμπμνία. Αοηή δ ρεφηζηδ 

αζηζμθυβδζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πενίζζεζα πενζπμίδζδ ηδξ ιδηέναξ απυ ημκ οπαίηζμ 

δδιζμονβμφκ ηδκ πθαζιαηζηή εζηυκα ηδξ εοηοπζζιέκδξ μζημβέκεζαξ. 

Οζ πνμζπμζήζεζξ ζοκεπίγμοκ ηαζ ηδκ διένα ηςκ βεκεεθίςκ, πμο μ παηέναξ 

δζμνβακχκεζ εκ αβκμία ηδξ ζογφβμο ηαζ ηυνδξ ημο πάνηζ έηπθδλδ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ 

ηδξ. Σμ ημνίηζζ θμαάηαζ πενζζζυηενμ ιε αοηήκ ηδκ ελέθζλδ, ηαεχξ ζοκεζδδημπμζεί 

πυζμ δζπνυζςπμξ είκαζ μ παηέναξ ηδξ, αθθά ηαζ πυζμ οπμδεζβιαηζηυξ θαίκεηαζ ζημοξ 

άθθμοξ, ηδ ζηζβιή πμο πνμζπάεδζε κα ζημηχζεζ ηδκ ιδηένα ηδξ. Γζ‟ αοηυ ηαζ εηείκδ 

παναηαθεί ηδκ ιδηένα κα ιζθήζμοκ ζε ηάπμζμκ άθθμ. Μεηά απυ υθμ ημ εέαηνμ ημο 

παηένα αζζεάκμκηαζ παβζδεοιέκεξ, ηαεχξ ηακέκαξ δεκ εα πζζηέρεζ πςξ μ ηέθεζμξ 

άκηναξ ηαημιεηαπεζνίγεηαζ ηδ βοκαίηα ηαζ ηδ ηυνδ ημο.   
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Ο παηέναξ, απυ ηδκ οπεναμθζηή μνβή βζα ημκ βείημκα, δδθδηδνζάγεζ ημ 

ακοπενάζπζζημ ζηοθί ημο, χζηε κα πνμηαθέζεζ πυκμ. Γζα αηυιδ ιζα θμνά θαίκεηαζ δ 

παεμθμβζηή γήθεζα βζα ηδκ βοκαίηα ηαζ ηδκ ηυνδ ημο. Δηείκμξ, απμθαζίγεζ κα 

ιεηαημιίζμοκ ζε έκα απμιαηνοζιέκμ ιένμξ, πμο δεκ είκαζ ανεζηυ απυ ηα οπυθμζπα 

ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Ζ Άκκα κζχεεζ εοιυ ηαζ απμθαζίγεζ κα εβηαηαθείρεζ ηδκ 

παηνζηή ζηέβδ βζαηί ιεηαλφ άθθςκ δ ιαιά ηδξ είκαζ αιέημπδ ζηδκ ακαηνμπή ημο 

εθζάθηδ πμο γμοκ. Σεθζηά, ημ ιεηακζχκεζ, επζζηνέθεζ ζπίηζ ηαζ επζζηέπημκηαζ ημκ 

άβκςζημ εημζιμεάκαημ παππμφ. Ο ακαβκχζηδξ ακηζθαιαάκεηαζ πςξ μ παηέναξ- εφηδξ 

γμφζε ζε έκα πνμαθδιαηζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ πμο μ δζηυξ ημο παηέναξ ήηακ 

ιέεοζμξ ηαζ αίαζμξ. Φαίκεηαζ θμζπυκ πςξ έπεζ αζχιαηα απυ ηδκ δζηή ημο μζημβέκεζα 

βζ‟ αοηυ λεζπά ζηδκ βοκαίηα ηαζ ηδ ηυνδ ημο. Ζ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ πμο 

δέπηδηε ακηί κα θεζημονβήζεζ ςξ πανάδεζβια πνμξ απμθοβήκ, θεζημονβεί πανάδεζβια 

πνμξ ιίιδζδ.  Φαίκεηαζ πςξ ημ δοζθεζημονβζηυ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ηαζ μζ δομ 

βμκείξ ηδξ Άκκαξ ιεβάθςζακ, δ αία, δ έθθεζρδ αβάπδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ιεηέηνερακ 

ημκ έκα ηδξ βμκζυ ζε εφηδ ηαζ ημκ άθθμ ζε εφια.  

Λίβμ πνζκ εβηαηαθείρμοκ ημ παθζυ ημοξ ζπίηζ, δ Νεθέθδ, ημθθδηή θίθδ ηδξ 

Άκκαξ ηαζ ηυνδ ημο βείημκα ηδκ απμπαζνεηά δίκμκηαξ ηδξ έκα θοθθάδζμ βζα ηδκ 

Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε ηεο Βίαο γηα ηελ Οηθνγέλεηα. Με θεπηυ ηνυπμ δ 

ζοββναθέαξ πανμοζζάγεζ ηδ δζαπείνζζδ ημο εοαίζεδημο γδηήιαημξ απυ έκα άθθμ 

πνυζςπμ, βκςζημπμζχκηαξ ηζξ μνβακχζεζξ πμο ιπμνμφκ κα ζοκδνάιμοκ ζε 

πενζζηαηζηά μζημβεκεζαηήξ αίαξ. Ζ Άκκα ζοκεζδδημπμζεί ηάηζ πμο δοζηοπχξ 

οζμεεημφκ ηα άημια πμο ηαημιεηαπεζνίγμκηαζ:  



[271] 

 

 

 

«Κακηά θνξά δηαιέγεηο λα θξαηάο ηα κάηηα ζνπ θιεηζηά θαη ηα απηηά ζνπ 

βνπισκέλα»
308

.  

πςξ ακαθένεηαζ, μ παηέναξ δεκ οπήνπε πενίπηςζδ κα γδηήζεζ αμήεεζα απυ εζδζηυ, 

βζαηί πμθφ απθά δεκ πίζηεοε πςξ έπεζ πνυαθδια, βεβμκυξ πμο ζοιααίκεζ ζημοξ εφηεξ. 

Ζ ζοββναθέαξ πνμηνέπεζ εφιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ κα βκςζημπμζήζμοκ ημ 

γήηδια ημοξ ζε ακενχπμοξ πμο είκαζ πνυεοιμζ κα αμδεήζμοκ ανηεί ηάπμζμξ κα ημοξ 

ημ γδηήζεζ.  

Ζ παεμθμβζηή γήθεζα εηδδθχκεηαζ ηαζ ιε ηδκ αθθαβή ζπζηζμφ, δζυηζ μ κεανυξ 

είπε ηαθά θυβζα βζα ηδκ ιδηένα.. Καζ εκχ ημ ζοιαάκ θαίκεηαζ λεπαζιέκμ υηακ 

ηάεμκηαζ κα θάκε, μ παηέναξ μνβίγεηαζ, ακαπμδμβονίγεζ ηα πζάηα, ηαναημοκάεζ αίαζα 

ηδ ιαιά ηαζ ηδκ απεζθεί βζα αηυια ιζα θμνά ιε ημογζκμιάπαζνμ. Σμ βεβμκυξ 

ημνοθχκεηαζ ιε ηδκ θοβή ηδξ ιδηέναξ ηαζ ηδξ ηυνδξ, ηζξ μπμίεξ μ παηέναξ θηάκεζ, ηζξ 

ακαβηάγεζ κα ιπμοκ ζημ αοημηίκδημ βζα κα πεεάκμοκ υθμζ ιαγί απυ αοημηζκδηζζηζηυ 

αηφπδια. ηακ ημ πενζπμθζηυ ζηαιαηάεζ ημκ ακελέθεβηημ μδδβυ, δ Άκκα βκςνίγεζ 

πςξ δ ιδηένα ηδξ δεκ εα ιζθήζεζ ακαθαιαάκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ δίκμκηαξ ηέθμξ ζημ 

ιανηφνζμ πμο γμοκ, ηαηδβμνχκηαξ ημκ παηένα ηδξ βζα υζα πενκάκε. Ζ ζοκέπεζα 

θοηνχκεζ ημκ ακαβκχζηδ ηαεχξ μ παηέναξ ζοθθαιαάκεηαζ ηαζ θμνά πεζνμπέδεξ εκχ δ 

ιδηένα ηαζ δ ηυνδ 

 «ζαλ λα γελληνύληαη… βαδίδνπλ θαη μερλνύλ, απηά πνπ ηηο ξάγηζαλ θαη ιίγν 

έιιεηςε λα ηηο ζξπκκαηίζνπλ»
309

. 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Πνυηεζηαζ βζα έκα αθήβδια εκδθζηίςζδξ, πμο πναβιαηεφεηαζ ημ ζηθδνυ εέια 

ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδ ζςιαηζηή ηαζ ροπμθμβζηή 

ηαημπμίδζδ ηδξ ζογφβμο ηαζ ημο παζδζμφ. Έπεζ ημζκςκζηυ ηαζ νεαθζζηζηυ 

πενζεπυιεκμ ιε αθοπκζζηζηυ ηυκμ. Ζ πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ δδιζμονβεί ζημκ 

ακαβκχζηδ ιζα ηαφηζζδ ηςκ παναηηήνςκ ιε ηδκ πναβιαηζηή γςή. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ζζημνία πμο ιπμνεί κα ζηαεεί αθμνιή βζα ημκ έθδαμ ακαβκχζηδ, χζηε κα ζογδηήζεζ, 

κα εκδιενςεεί ηαζ κα γδηήζεζ αμήεεζα ζημ δζηυ ημο πνμζςπζηυ πνυαθδια. Ζ έθδαδ 

δνςίδα ηαζ αθδβήηνζα ηδξ ζζημνίαξ ιέζα απυ ιζα ζεζνά ηαηαζβζζηζηχκ βεβμκυηςκ 

πμο δζαδναιαηίγμκηαζ ζηδ δζάνηεζα εκυξ πενίενβμο ηαθμηαζνζμφ εκδθζηζχκεηαζ ηαζ 

δίκεζ θφζδ ζηδκ μζημβεκεζαηή αία πμο δέπεηαζ εηείκδ ηαζ δ ιδηένα ηδξ απυ ημκ εφηδ 

παηένα.  Σμ ηέθμξ ακ ηαζ απθμσηυ ζημ ζδιείμ δζάζςζδξ ηδξ αζηοκμιίαξ, είκαζ 

θοηνςηζηυ βζα ημκ ακαβκχζηδ. Τπάνπεζ ηζκδιαημβναθζηή εκαθθαβή ηςκ βεβμκυηςκ 

πςνίξ πθαηεζαζιμφξ. 

‟ υθμ ημ αζαθίμ είκαζ δζάποημξ μ θυαμξ ημο ημνζηζζμφ βζα μηζδήπμηε, ιζηνυ, 

ηαεδιενζκυ, πμο εα ελμνβίζεζ ημκ παηένα. Ο παηέναξ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ 

παηένα ηδξ βεζηυκζζζαξ, μ μπμίμξ είκαζ οπυδεζβια. Δίκαζ αοηανπζηυξ, έιιμκμξ ηαζ 

παεμθμβζηά γδθζάνδξ. Γεκ αθήκεζ ηακέκα πενζεχνζμεοεθζλίαξ ζηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζα ημο. Ζ ιδηένα, πανά ηζξ πενζζηαζζαηέξ απυπεζνέξ ηδξ βζα δζαθοβή, 

παναιέκεζ ηεθζηά πενζμνζζιέκδ ζημ ζπίηζ. Φαίκεηαζ  ακίζπονδ ηαζ πνμζημθθδιέκδ 

ζημ ζφγοβμ ηδξ. Κονίςξ είκαζ ελανηδιέκδ ηαζ δζπαζιέκδ ακάιεζα ζηδκ αβάπδ ηδξ βζα 

ηείκμκ ηαζ ζημκ ηνυιμ ηδξ βζα ηδ γςή ηδ δζηή ηδξ ηαζ ημο παζδζμφ ηδξ. Γφνς απυ αοηά 

ηα πνυζςπα ηζκείηαζ έκα πθήεμξ άθθςκ: βείημκεξ, ζοββεκείξ, ζοιιαεδηέξ. Ο 

ημζκςκζηυξ πενίβονμξ ιμζάγεζ ιε  πμνυ, ηδξ ηναβςδίαξ πμο οπμρζάγεηαζ ηδκ αία αθθά 

εεεθμηοθθεί ηαζ ζςπαίκεζ.  
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Κξέιεξ, . (2014). Σν κπιε θαηαθύγην. Αζήλα: Φπρνγηόο. 

Ακάθοζδ 

Σμ αζαθίμ Σν κπιε θαηαθύγην ηδξ μφγακ Κνέθεν  ηοηθμθυνδζε ημ 2014 απυ 

ηζξ εηδυζεζξ Φοπμβζυξ ζε ιεηάθναζδ ηδξ Σάκζαξ ηαφνμο. Ζ Μάζα,  είκαζ έκα 

δεηαηνζάπνμκμ ημνίηζζ πμο ιέκεζ ιε ημκ πμθοάζπμθμ παηένα ημο, ηαεχξ δ ιδηένα 

ηδξ πέεακε υηακ ήηακ ιζηνή.  Φαίκεηαζ πςξ δ ζπέζδ ηδξ ιαγί ημο είκαζ ηαναβιέκδ, 

ηαεχξ εηείκμξ ιεηά ηδκ απχθεζα ηδξ ζογφβμο ηδξ έπεζ ηθεζζηεί ζημκ εαοηυ ημο. Ζ 

Μάζα απμγδηά ηδκ επζανάαεοζδ απυ ημκ ιπαιπά ηδξ: 

«Θα ήζεια λα ηνλ θξαηήζσ θνληά κνπ ιίγν παξαπάλσ λα ηνλ αθνύζσ λα ιέεη 

πσο ην ιάζνο πνπ έθαλα δελ ήηαλ θαζόινπ ιάζνο- ή έζησ ιίγν ιάζνο, ζρεδόλ, 

ζσζηό»
310

.  

Σα ηαθμηαίνζα, ημ ημνίηζζ γεζ ιε ημοξ παππμφδεξ ηδξ ηαζ δε ανίζηεζ θίθμοξ.  Ακ ηαζ 

είκαζ ζηδκ εθδαεία, ζοκδείγεζ κα πδβαίκεζ ζηδκ παζδζηή πανά, αημφβμκηαξ ηδκ 

αβαπδιέκδ ιμοζζηή ημο παηένα ηδξ, χζηε κα ημκ κζχεεζ ημκηά ηδξ ηαζ κα βαθδκεφεζ: 

«Δπεηδή όκσο ρξεζηκνπνηνύζε ειάρηζηα απηή ηελ βαζηά θσλή γηα λα 

θνπβεληηάζεη καδί κνπ, εγώ ηνπ είρα, θαηά θάπνηνλ ηξόπν, θιέςεη ηνλ Λένλαξλη θαη 

όηαλ ηνλ έβαδα ζη‟ απηηά κνπ έλησζα θαη ηνλ παηέξα κνπ θάπνπ εθεί θνληά»
 311

. 

Ζ βζαβζά ηδξ πνμενπυιεκδ απυ ιζα ζοκηδνδηζηή ημζκςκία επζπθήηηεζ ηδκ εββμκή ηδξ 

βζα αοηήκ ηδκ ζοκήεεζα: «Μάζα, ζηελ ειηθία ζνπ!»
312

.Σμ ηαθμηαίνζ πμο πενζβνάθεηαζ 

ζημ αζαθίμ βκςνίγεζ ημκ Μαλ ηαζ ηδκ Ημοθία Μπνάκηκεν ζηδκ παζδζηή πανά ηαζ 

λεηζκά ιζα πνςηυηοπδ θζθία.  Ζ Ημοθία ηάεεηαζ ζζςπδθή δίπθα ζηδκ Μάζα,  ηαζ υηακ 
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ημ αθέιια ηδξ δεφηενδξ ακηζθαιαάκεηαζ ηα πηοπήιαηα, δ Ημοθία «μαλαθαηέβαζε 

ηξνκαγκέλε ην κπινπδάθη ηεο κε κηα θίλεζε εμαθάληζε ηα ηεξάζηηα κνβ θαη θαθέ, 

πεξηθπθισκέλα κε θίηξηλν, ζεκάδηα ζηελ θνηιηά ηεο»
313

.  Αοηή δ εζηυκα ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ηδκ εζςζηνέθεζα ηςκ δομ παζδζχκ ηζκεί ηζξ οπμρίεξ ηδξ Μάζαξ βζα πνμαθδιαηζηή 

ηαηάζηαζδ πμο αζχκμοκ ηα δφμ παζδζά.  

Ζ μοζζαζηζηή επαθή ηςκ παζδζχκ επζηοβπάκεηαζ υηακ δ Μάζα πανίζηαηαζ ζ‟ 

έκα επεζζυδζμ εηθμαζζιμφ ημο Μάλ, πμο ζοκμιήθζηα παζδζά ημκ ημνμσδεφμοκ βζα ηα 

πενζηηά ηζθά ημο, απμηαθχκηαξ ημκ εθέθακηα.  ημ ζπμθείμ εζδζηυηενα ηακείξ δεκ 

εέθεζ κα ημκ αββίλεζ. Ζ αδενθή ημο πνμηείκεζ ζηδκ Μάζα κα ιδκ ιζθάεζ βζα 

εθέθακηεξ. Αζηζμθμβεί αοηήκ ηδκ πνυηαζδ, θέβμκηαξ πςξ μ ιζηνυξ αδενθυξ ηδξ, είπε 

πνμζπαεήζεζ παθαζυηενα κα αοημηημκήζεζ υπςξ ηα έλοπκα γχα. Σμ βεβμκυξ υηζ ημ 

παζδί ειθακίγεζ αοημηημκζηέξ ηάζεζξ ηαζ οπενθαβία οπμδδθχκεζ αζηαεέξ ροπμθμβζηυ 

πενζαάθθμκ ιε ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά.  Δηείκμ ημ πενζζηαηζηυ δεκ έβζκε 

ακηζθδπηυ άιεζα απυ ημοξ βμκείξ: «Καη θαληάζνπ, ε κακά θαη ν κπακπάο νύηε 

θαηάιαβαλ πσο ν Μαμ πήγε λα πεζάλεη. Ο κπακπάο απιώο ηνλ… ινηπόλ…»
314

. ε 

αοηυ ημ ζδιείμ μ ακαβκχζηδξ ακηζθαιαάκεηαζ πςξ μ παηέναξ δεκ ημκ «θαηζάδηαζε» 

απθχξ αθθά πνμέαδ ζε πμθφ πεζνυηενεξ πνάλεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ αία. Υηοπήιαηα 

οπήνπακ ηαζ ζημ ζχια ημο Μαλ  «κηα πιεγή κεγάιε όζν έλα θέξκα ησλ δύν επξώ, 

ηνπνζεηεκέλε πάλσ δεμηά ζην κέησπν»
315

.Δλδβήζεζξ βζ‟ αοηυ ημ ηναφια δεκ δίκμκηαζ 

πμηέ αθμφ δ Ημοθία αζάζηδηε κα ζοζηήζεζ ημκ εαοηυ ηδξ, αηνζαχξ βζα κα απμθεοπεεί 

ιζα πεναζηένς ειαάεοκζδ ζημ γήηδια. Δπζπθέμκ, ζε επυιεκδ ζοκάκηδζδ ηςκ 

παζδζχκ, μ Μαλ απμοζζάγεζ επεζδή «έπεζε θαη ρηύπεζε» υπςξ οπμζηδνίγεζ  δ αδενθή 
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ημο. Ο Μαλ έπεζ δδιζμονβήζεζ έκα θακηαζηζηυ θίθμ ημκ Πάιπθμ, ημκ μπμίμ «κεξηθέο 

θνξέο ηνλ ρηππάεη θηόιαο»
316

. Ο αυναημξ θίθμξ είκαζ μ απμδέηηδξ ηδξ ηαημπμζδηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ πμο αζχκεζ ημ παζδί απυ ηδκ μζημβέκεζα ηυζμ θεηηζηά υζμ ηαζ 

ζςιαηζηά,  υπςξ ακαθένεηαζ: «Ο Μαμ εμαθνινπζνύζε λα ρηππά ηνλ Πάκπιν θαη εγώ 

δελ ήζεια λα θαληαζηώ νύηε θαλ πσο ζα θαίλνληαλ αλ είρε αιεζηλό ζώκα θαη πσο ζα 

έλησζε αλ είρε αιεζηλή θαξδηά
317

 .  

Ζ Ημοθία παναηζκεί ηδ Μάζα κα παίλμοκ ημ παζπκίδζ «αζπιάθςημζ ζημ 

ηάζηνμ» πμο πνέπεζ κα βθζηχζμοκ απυ θζμκηάνζα ηαζ ανημφδεξ, ηάκμκηαξ υιμνθεξ 

ζηέρεζξ. Οοζζαζηζηά ημ παζπκίδζ θεζημονβεί ζοιαμθζηά ηαεχξ ημ ημνίηζζ ηαζ μ ιζηνυξ 

ηδξ αδενθυξ είκαζ αζπιάθςημζ ζημ ίδζμ ημοξ ημ ζπίηζ ηαζ γδημφκ εθεοεένςζδ απυ ηδκ 

παηνζηή ηαημιεηαπείνζζδ.  Δπζπθέμκ, ιέζα απυ αοηυ εηθνάγμκηαζ ηαζ μζ εκδυιοπεξ 

ζηέρεζξ ημοξ. Ακάιεζα ζε υζα θέκε ηα ημνίηζζα, δ Ημοθία ακαθένεζ υιμνθδ ζηζβιή 

υηακ θείπεζ μ παηέναξ απυ ημ ζπίηζ ηαζ υηακ ηάπμζμξ ηδκ αβηαθζάγεζ ζθζπηά, 

θακενχκμκηαξ ηδκ έθθεζρδ ζημνβήξ πμο αζχκεζ. 

Ο παηέναξ ημκ παζδζχκ, ανπζηά πανμοζζάγεηαζ έκαξ εοοπυθδπημξ 

μζημβεκεζάνπδξ πμο δζαηδνεί ηδκ ημπζηή ακηζπνμζςπεία αοημηζκήηςκ. Κακέκαξ δεκ 

εηθνάγεζ ηδκ παναιζηνή ηαηδβμνία βζα εηείκμκ. ιςξ, δ Ημοθία ακαθένεζ πςξ ζημ 

ζπίηζ δεκ ιπμνεί κα αημφεζ ιμοζζηή βζαηί μ παηέναξ ηδξ  «έρεη πνιύ ζηξεο κε ηε 

δνπιεηά, δε ρξεηάδεηαη θη άιιν ζην ζπίηη»
318

. Ο παηέναξ ηςκ Μπνάκηκεν δένκεζ ηα 

παζδζά ημο ηαζ ηδκ ζφγοβμ ημο. Ζ Μάζα έπεζ οπμρίεξ βζα ηδκ ηαημπμίδζδ πμο 

οθίζηακηαζ ηα παζδζά ηαζ ζηαδζαηά ηεηιδνζχκεζ ηζξ οπμρίεξ ηδξ ιε βεβμκυηα.  ηακ 

επζζηέπηεηαζ ημ ζπίηζ ηακείξ δεκ ηδξ ακμίβεζ. Δκχ είκαζ έημζιδ κα θφβεζ αημφεζ 
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δοζκυδηεξ θέλεζξ ηαζ ηναοβέξ πμο ηδκ ηάκμοκ κα πθδζζάζεζ. Αοηυ πμο ακηζηνίγεζ ηδκ 

ηάκεζ κα δοζθμνεί «ν αέξαο ζηα πλεπκόληα, είρε θνιιήζεη κ‟ έλα ζθύξηγκα ζην 

ιαηκό»
319

 αδοκαηεί κα ακηζδνάζεζ ηαζ θεφβεζ ιαηνζά ηαεχξ «ν Μαμ εθηνμεύηεθε ζηνλ 

ηνίρν θαη έζθαζε κε ην θεθάιη πάλσ ζε κηα κεηαιιηθή θνξλίδα».
320

 ε άθθμ πςνίμ, 

θαίκεηαζ πςξ ακάβηαζε ημκ Μαλ: «… λα θάεη κε ην δόξη εθείλα ηα πνιύ θαπηά 

ινπθάληθα. Σνπ ηα έζπξσρλε θαλνληθά κέζα ζην ζηόκα…»
321

. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

ζαδζζηζηή ζοιπενζθμνά ηαεχξ ααζακίγεζ ημ ιζηνυ παζδί βζα κα ηαθφρεζ ηζξ δζηέξ ημο 

εθθείρεζξ. Σμ παζδί θμαήεδηε ηυζμ πμο υηακ δ Μάζα ημο πνυζθενε θμοηάκζημ δεκ 

ηα δμηίιαζε αιέζςξ, ηα πίεγε πνμζεηηζηά ιε ημ δείηηδ έςξ υημο ηα δαβηχζεζ βζαηί 

εοιυηακ ηδκ απάκενςπδ ηζιςνία ημο ζηδ βζμνηή ηδξ ημζκυηδηαξ. 

ηακ ανπίγεζ κα ζογδηάεζ ιε ημοξ παππμφδεξ ηδξ, υηζ «νη Μπξάληλεξ ζύληνκα 

ζα ζθνηώζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην μύιν» εηείκμζ δεκ ημ πζζηεφμοκ: «Γηαηί ην ιεο απηό;» 

Δίκαζ αδζακυδημ ηαεχξ μ ηφνζμξ Μπνάκηκεν έπεζ ηδκ ημπζηή ακηζπνμζςπεία 

αοημηζκήηςκ, είκαζ ηαεςζπνέπεζ άκενςπμζ ηαζ αοηυ απμηθείεηαζ κα ζοιααίκεζ!  

Οπμζμδήπμηε ηεηιήνζμ πανμοζζάγεηαζ απμννίπηεηαζ απυ ηδκ βζαβζά. Δεεθμηοθθεί 

πνμηεζιέκμο κα ιδκ δζαηαναπεεί δ δζοπία ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ παν‟ υθμ πμο ηα 

παζδζά ηαημπμζμφκηαζ. Γεκ δζζηάγεζ ιάθζζηα κα δζηαζμθμβήζεζ ηδ  πνάλδ ημο ελαζηίαξ 

ηδξ γςδνυηδηαξ ηςκ παζδζχκ:  «Ση είδεο δειαδή, δπν ραζηνύθηα; Σνλ παηέξα ζνπ …δελ 

ηνλ έβιαςαλ»
322

.  Ζ απμζημιςηζηή απάκηδζδ ημο ημνζηζζμφ ένπεηαζ κα ηανάλεζ ηδκ 

βζαβζά «Μπνξεί θαη λα ηνλ έβιαςαλ. Κνίηα ηνλ ηώξα», δ μπμία υιςξ δεκ δέπεηαζ ιε 

ηίπμηα ηδκ ηαηάζηαζδ αθμφ πζζηεφεζ πςξ δ εββμκή ηδξ θηζάπκεζ ζζημνίεξ επεζδή 
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κζχεεζ πθήλδ. Απμηθείεηαζ μπμζμδήπμηε ηαημπμζδηζηυ βεβμκυξ ηαεχξ μζ Μπνάκηκεν 

είκαζ αλζμπνεπείξ, ενβαηζημί, οπμδεζβιαηζημί ηαζ ηαηηζημί. Ζ Μάζα ηαηάθενε κα 

ιάεεζ πςξ οπάνπμοκ πνμαθήιαηα ζηδκ ακηζπνμζςπεία, βεβμκυξ πμο δζηαζμθμβεί ηαηά 

ηδκ βζαβζά ημκ εηκεονζζιυ ημο παηένα. Μεηαλφ άθθμκ ακαθένεηαζ πςξ ηαζ μ δζηυξ 

ημο παηέναξ ήηακ μλφεοιμξ ηαζ θςκαηθάξ. Αοηυ δδθχκεζ πςξ ακ μ ίδζμξ είπε οπμζηεί 

αία πζεακυκ ζε ιζηνή δθζηία, πζεακυκ πνάηηεζ υπςξ έιαεε απυ ημκ παηένα ημο. 

φιθςκα ιε ενεοκδηέξ (Moon, Lee, Lee, An, Jung, Paek & Chung, (2019)• Hogan 

(2012)
323

 δ αία είκαζ ιζα ζοιπενζθμνά πμο ιαεαίκεηαζ απυ ηδκ παναηήνδζδ. ηακ 

έκα άημιμ αζχκεζ ηαημπμίδζδ απυ ηδκ παζδζηή δθζηία είκαζ πζεακυκ κα βίκεζ ςξ 

εκήθζημξ εφηδξ. Ο παππμφξ πανυθμ πμο δεκ ζοιιεηείπε ζηδ ζογήηδζδ θαίκεηαζ κα 

δείπκεζ εκδζαθένμκ.  Ζ ζηάζδ ημο δήθςκε ιζα απεθπζζία πμο υιςξ δεκ εηθνάγεζ βζα 

κα ιδκ ένεεζ ζε νήλδ ιε ηδ βοκαίηα ημο.  Δίκαζ ζηεπηζηυξ ηαζ ζηοιιέκμξ ζημκ πάβημ.  

Ζ επζημζκςκία ηδξ Μάζαξ ιε ημκ παηένα ηδξ, μδδβεί ημ ημνίηζζ ζε αδζέλμδμ. 

Ακ ηαζ απμηαθφπηεζ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηςκ παζδζχκ, εηείκμξ εηθνάγεζ απυρεζξ ηδξ 

ζοκηδνδηζηήξ ημζκςκίαξ, ηδκ απμηνέπεζ  κα αζπμθδεεί βζαηί εα ανεζ ημκ ιπεθά ηδξ:  

«Ζ πξόλνηα ζα αζρνιεζεί ζίγνπξα. Μόλε  ζνπ δελ κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα».
324

 Ζ 

θαεειέκδ ακηίθδρδ ηδξ ημζκςκίαξ μλφκεζ ημ γήηδια ηδξ ηαημπμίδζδξ. Ο ημζκςκζηυξ 

πενίβονμξ έπεζ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ηάπμζμξ άθθμξ εα ακαθένεζ ημ πενζζηαηζηυ πμο  
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έπεζ ήδδ εκημπζζηεί, ίζςξ  μ παζδίαηνμξ, μ δάζηαθμξ, μζ βείημκεξ. Ζ θνάζδ «θαλείο 

δελ πεζαίλεη ηόζν εύθνια» ζοκμρίγεζ ηδκ απάεεζα ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο βζα ηα 

γδηήιαηα πμο θαιαάκμοκ πχνα παβημζιίςξ. Σμ ημνίηζζ ζοβηθμκίγεηαζ απυ ηδκ 

αδζαθμνία ημο παηένα ημο ηαζ εηθνάγεζ ημ απνμζδυηδημ ημο εακάημο ακά πάζα χνα 

ηαζ ζηζβιή, ιε μπμζαδήπμηε αθμνιή. Απμζηνέθεηαζ ημκ παηένα ηδξ, δζυηζ 

ζοιπενζθένεηαζ ιε οπμηνζζία ακ ηαζ αζπμθείηαζ ιε ηδκ δδιζμονβία κημηζιακηέν πμο 

αθμνμφκ ααζακζζιέκμοξ ακενχπμοξ πμο αζχκμοκ ηδκ ημζκςκζηή αδζηία, ιε ηδ ζηάζδ 

ημο θαίκεηαζ κα ιδκ αμδεά ημοξ ακενχπμοξ πμο αζχκμοκ ιζα δφζημθδ ηαηάζηαζδ.   

Ζ Μάζα δεκ οπμπςνεί, ζοκεπίγεζ ηδκ ένεοκα, νςηχκηαξ ημκ βείημκα ηςκ 

Μπνάκηκεν. Δηείκμξ ιε παναηθδηζηυ ηυκμ θέεζ ζημ παζδί κα ιείκεζ ιαηνζά, ηαεχξ δ 

βοκαίηα ημο ακαβηάζηδηε κα θφβεζ βζαηί οπμζηήνζγε ηα ίδζα πνάβιαηα.  Κάεε 

ηάημζημξ ηδξ πενζμπήξ απακηά ιε ηα ηαθφηενα θυβζα βζα ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ιάθζζηα 

θαίκεηαζ κα δοζανεζηείηαζ υηακ δ Μάζα απμηαθφπηεζ υηζ  οπάνπμοκ πενζζηαηζηά 

αίαξ: «Οη  Μπξάληλεξ, όρη βέβαηα! […] Κξπθνθνηηάδεηο θαη ζηα μέλα ζπίηηα ηώξα;» 

325
. Θεςνμφκ κηνμπή ηδκ απμηάθορδ ηέημζςκ πενζζηαηζηχκ. 

Έηζζ δ Μάζα παίνκεζ ημκ κυιμ ζηα πένζα ηδξ. Ανπζηά, ηαθεί ηδκ άιεζδ δνάζδ 

αθθά δεκ ηαηαθένκεζ κα ζοκεκκμδεεί ιε ημκ αζηοκμιζηυ μ μπμίμξ είκαζ απυημιμξ  

ηαεχξ ηαζ άθθμζ ημο ηδθεθχκδζακ βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ αθθά δεκ αβήηε ηάπμζμ 

απμηέθεζια. Γίκεηαζ έκαξ οπαζκζβιυξ βζα ηδ θακεαζιέκδ ζηάζδ ηςκ ζςιάηςκ 

αζθαθείαξ βζα εοαίζεδηα γδηήιαηα ηαημπμζδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. 

 Με αθμνιή έκα παζπκίδζ θοβήξ δ Μάζα ιεηαθένεζ ηδκ Ημοθία ηαζ ημκ Μαλ 

ζημ ιπθε ηαηαθφβζμ βζα κα ημοξ βθζηχζεζ απυ ηα πηοπήιαηα ημο παηένα ημοξ.  

Κενδίγεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ ηαζ ηθεζδχκεζ ηα παζδζά ζε έκα βαθάγζμ, 
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απμιμκςιέκμ ζπζηάηζ, ζηδ ιέζδ εκυξ αβνμφ βζα κα βθοηχζεζ ημοξ θίθμοξ ηδξ απυ ηδ 

δφζημθδ γςή ημοξ. Ζ  Μάζα ζοκακηά ημοξ βμκείξ ηςκ παζδζχκ ηαζ δζαπζζηχκεζ βζα 

αηυια ιζα θμνά ηδκ ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά ημο παηένα πνμξ υθα ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ. Ζ ιδηένα ηδξ έπεζ έκα ιεβάθμ ηίηνζκμ ζδιάδζ ζημ ιάηζ ηαζ μ παηέναξ 

απεζθεί πςξ ιυθζξ ένεμοκ ηα παζδζά, εα οπμζημφκ ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ηαεοζηένδζδξ 

ημοξ: «ζα δνπλ ηη έρνπλ λα πάζνπλ». Αοηυ πμο ακηζηνίγεζ ημ ημνίηζζ ζημ ιπθε 

ηαηαθφβζμ είκαζ ιζα ηναβζηή ηαηάζηαζδ. Σα παζδζά ιέκμοκ ζ‟ έκα ιένμξ πςνίξ ηζξ 

απαζημφιεκεξ πανμπέξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ αζμθμβζηχκ ημοξ ακαβηχκ.  Ζ Μάζα 

επζηαθείηαζ έκα ζςνυ ρέιαηα ζε υθμοξ βζα κα ηαθφρεζ ηα ζπέδζα ηδξ. Πνςηίζηςξ, 

πθδνμθμνεί ηα παζδζά πςξ δ ιδηένα είπε έκα αηφπδια. Σα παζδζά δεκ λαθκζάγμκηαζ 

απυ αοηυ ημ βεβμκυξ αθθά απυ ηδκ οπμηζεέιεκδ ακηίδναζδ ημο παηένα κα ιείκμοκ ηα 

παζδζά ιε ημ ημνίηζζ ηαεχξ «ζπλήζσο κέλνπλ κόλνη κε ηνλ παηέξα ηνπο όηαλ εθείλνο… 

δειαδή ε κεηέξα ηνπο  παζαίλεη θάηη». 

ηακ ηεθζηά ηα ζδιάδζα ηδξ ηαημπμίδζδξ είκαζ ειθακή αθμφ μ Μαλ ηάκεζ 

ιπάκζμ ηαζ θαίκεηαζ ημ βοικυ ημνιί ημο δ Μάζα ζμηάνεηαζ: «Ο πνπόο θαη ε πιάηε 

ηνπ Μαμ ήηαλ ηόζν πιεγσκέλα πνπ κεηά βίαο θαίλνληαλ θαλνληθό δέξκα…»
326

. Ζ 

Ημοθία υιςξ αζάγεηαζ κα δζηαζμθμβήζεζ ηα ζδιάδζα επεζδή θμαάηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ απυ 

ηδκ βκςζημπμίδζδ ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ: « Βιαθείεο! ηαλ καο δέξλεη ν κπακπάο 

είλαη γηαηί έρεη ηνπο ιόγνπο ηνπ […] Τπνζρέζνπ κνπ όηη δελ ζα πεηο ηίπνηα…»
327

. Σμ 

ημνίηζζ έπεζ δζαηαναβιέκδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ιε υθεξ αοηέξ ηζξ  

ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ υηακ δέπεηαζ πηοπήιαηα «θαληάδεηαη πσο είλαη θάπνπ 

αιινύ[…] όηαλ ν κπακπάο έρεη ηηο θξίζεηο ηνπ».
328

 Έπεζ παναζηδεεί απυ μπμζαδήπμηε 
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πνμζπάεεζα, αηυια ηαζ υηακ ηα πηοπήιαηα αθμνμφκ ημ ιζηνυ αδενθυ ή ηδ ιδηένα 

ηδξ ηαεχξ ακ δεκ θένεζ ακηίννδζδ ημ ιανηφνζμ ημοξ ηεθεζχκεζ πζμ βνήβμνα. 

Φμαμφκηαζ υθμζ ημκ ηαημπμζδηζηυ παηένα βζαηί ημοξ απεζθεί πςξ εα ιπμοκ ζε ίδνοια 

ηαζ ηνμιάγμοκ ζηδ ζδέα υηζ δ ιδηένα ημοξ «ζα πεζάλεη εληειώο»
329

. Ζ θέλδ «εληειώο» 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ δδθχκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ιδηέναξ ηςκ 

παζδζχκ αθμφ οπάνπεζ πςνίξ κα γεζ. Τπμιέκεζ ηα πηοπήιαηα ηςκ παζδζχκ ηαζ ηα δζηά 

ηδξ απυ ημκ άκηνα ηδξ, αδοκαηχκηαξ κα πνμαάθθεζ ακηίζηαζδ. ζεξ θμνέξ είπε 

απμθαζίζεζ παθαζυηενα κα θφβμοκ ιε ηα παζδζά δεκ ηα ηαηάθενε. Δίκαζ βκςζηυ πςξ 

ηα εφιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ κζχεμοκ ακήιπμνα κα αβμοκ απυ ημκ θαφθμ ηφηθμ 

ηδξ ηαημπμίδζδξ. 

ηακ ηεθζηά απμηαθφπηεηαζ δ απάηδ ηδξ Μάζαξ, δ Ημοθία είκαζ ελαβνζςιέκδ 

ηαζ απαζηεί ηδκ εθεοεένςζδ ηδξ ίδζαξ ηαζ ημο Μαλ. Ζ Μάζα ημοξ ηθεζδχκεζ βζα 

αηυια έκα ανάδο ηαζ δ Ημοθία είκαζ απεθπζζιέκδ, λεζπά ζε ηθάιαηα ηαζ κζχεεζ βζα 

αηυια ιζα θμνά ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ. Αδοκαηεί κα ηαηαθάαεζ ηδκ πνυεεζδ ηδξ 

Μάζαξ, πζζηεφεζ υηζ βζα αηυια ιζα θμνά ηζιςνείηαζ. Απμννίπηεζ ηδκ πνμζπάεεζα 

ζςηδνίαξ ημοξ απυ ηδκ θίθδ ηδξ ηαζ ιάθζζηα απεζθεί ηδκ Μάζα βζα ρεφηζηεξ 

ιανηονίεξ  ηαζ πνυηθδζδ ζςιαηζηήξ αθάαδξ.  Συηε δ Μάζα εηκεονζζιέκδ ηθεζδχκεζ 

ηα παζδζά ηαζ ηεθζηά ηδκ επυιεκδ ιένα βίκμκηαζ ακηζθδπημί απυ ηζξ ανπέξ. Σμ 

ζηάκδαθμ πμο λεζπάεζ είκαζ ιεβάθμ. Οζ ημπζηέξ εθδιενίδεξ ηάκμοκ θυβμ βζα 

απαβςβέα –παζδί. Ζ βζαβζά δεκ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί πςξ δ εββμκή ηδξ είκαζ δ αζηία 

πμο  εα ένεεζ ημ ηέθμξ ηδξ ημζκυηδηαξ,  πθέμκ ηακείξ δεκ εα ιζθάεζ ιαγί ηδξ. Ο 

παππμφξ ζοιπαναζηέηεηαζ ζημ παζδί ηαζ είκαζ εηείκμξ πμο αμδεά ημ παζδί κα ζπάζεζ 
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ηδ ζζςπή ημο ηαζ κα πεζ υηζ ηθείδςζε ηα παζδζά βζα κα βθζηχζμοκ απυ ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ ημο παηένα ημοξ. 

Ακαηεθαθαίςζδ  

Πνυηεζηαζ βζα έκα ηαίνζμ ηαζ δοκαηυ ιοεζζηυνδια, πμο ακαπανζζηά ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ ακήθζηςκ παζδζχκ ηαζ ηδξ ζογφβμο απυ ημκ παηένα 

ημοξ.  Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ακαθένεηαζ ηαζ ζηδκ παηνζηή παναιέθδζδ ημο παζδζμφ 

ιεηά ημκ εάκαημ ηδξ ζογφβμο ημο. Δίκαζ έκα πνςηυηοπμ ιοεζζηυνδια βζα εθήαμοξ, 

πμο υιςξ δε εα αθήζεζ αζοβηίκδημοξ ηαζ ημοξ εκήθζημοξ ακαβκχζηεξ. Ζ πθμηή είκαζ 

ζθζπημδειέκδ ηαζ δ ζοββναθέαξ ακαπανζζηά ιε αλζμγήθεοημ ηνυπμ ηδκ ροπμθμβία 

ηςκ παζδζχκ πμο οθίζηακηαζ ηαημπμίδζδ. Ηδζαίηενδ είκαζ δ πανμοζίαζδ ηδξ ζηάζδξ 

ηδξ ημπζηήξ ημζκυηδηαξ ζημ γήηδια ηδξ ηαημπμίδζδξ. θμζ βκχνζγακ ηα άζπδια 

πενζζηαηζηά πμο αίςκακ ηα παζδζά αθθά δεκ ιζθμφκ βζα κα ιδκ επέθεεζ δοζθήιζζδ 

ζηδκ ημζκυηδηα.  Πνυηεζηαζ βζα ιζα κμμηνμπία πμο ακαπηφζζεηαζ ζε πμθθά πςνζά ηδξ 

εθθδκζηήξ οπαίενμο ηαζ ζε πζθζάδεξ πενζπηχζεζξ αοηή δ μιαδζηή απμζζχπδζδ 

πνμηαθεί ακεπακυνεςηα απμηεθέζιαηα.  

ύγρξνλα Βηβιία γηα εθήβνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεμνπαιηθή θαη 

ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε 
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Βαζηιεηάδε, Α. (2020). Η ζησπή ηεο Μειίλαο. Αζήλα: Κέδξνο. 

 

Ακάθοζδ 

Σμ ένβμ Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο ηδξ Άκκαξ Βαζζθεζάδδ ηοηθμθυνδζε ημ 2020 

απυ ηζξ εηδυζεζξ Κέδνμξ.  Ζ ζοββναθέαξ πνμζπαεεί ήδδ απυ ηδκ ανπή κα 

εοαζζεδημπμζήζεζ ημοξ ακαβκχζηεξ ζε εέιαηα ηαημπμίδζδξ ηαζ ςεεί παζδζά ιε 

πανυιμζα πνμαθήιαηα κα ειπζζηεοημφκ ηάπμζμκ ηαζ κα ιζθήζμοκ: «Κάζε θνξά πνπ 

έλα παηδί γιπηώλεη, κηα πόξηα αλνίγεη ζην θσο…»
330

. ε πενζπηχζεζξ ηαημπμίδζδξ, ηα 

εφιαηα ακανςηζμφκηαζ βζαηί ζοκέαδ ημ πενζζηαηζηυ ηαζ πμθθέξ θμνέξ εεςνμφκ αηυια 

ηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ οπαίηζμοξ. Ζ ζοββναθέαξ παναηζκεί ημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ κα 

απμηαθφρεζ ηαημπμζδηζηυ επεζζυδζμ πμο βκςνίγεζ χζηε κα επέθεεζ θφηνςζδ.  

Ζ Μεθίκα, δ δνςίδα ημο ένβμο, πανμοζζάγεζ εκμπζηά αζζεήιαηα αθθά 

ηαοηυπνμκα επζγδηά αθθαβέξ ηαζ λεηζκά ιε ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ απυ ηδκ παηνζηή 

ζηέβδ. Ζ  αθθαβή ηδξ ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηαζ ηςκ ιαθθζχκ είκαζ ζοιαμθζηή ηαεχξ 

έηζζ επζδζχηεζ κα λεθμνηςεεί ημ αάνμξ πμο κζχεεζ. Σμ ημνίηζζ αζζεάκεηαζ 

ιπενδειέκμ ηαζ ιμκαδζηυ ηδξ ζηήνζβια είκαζ δ αδενθή ηδξ, Καηενίκα ηαεχξ «κεξηθέο 

νηθνγέλεηεο ππάξρνπλ απιώο θαη κόλν γηα λα ράλνληαη όηαλ θαλείο ηηο ρξεηάδεηαη πην 

πνιύ», δδθχκμκηαξ ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ απυ ημ οπυθμζπμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ. 

Γζαηδνεί επαθέξ ιε ακηαθθαβή ιδκοιάηςκ ηαζ skype, ιε ημκ θίθμ ηδξ Γνδβυνδ, μ 

μπμίμξ ηδξ αθήκεζ πενζεχνζμ κα ιζθήζεζ υπμηε ηαζ βζα υ,ηζ εέθεζ πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ λαθκζηή ακαπχνδζδ ηδξ βζα Αββθία. Ζ Μεθίκα λεηζκά κα βνάθεζ έκα ζδζαίηενμ 

διενμθυβζμ, πμο πνμμνίγεηαζ βζα ημκ θίθμ ηδξ χζηε κα  ημο «εθκπζηεξεπηεί ην κεγάιν 
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κπζηηθό… γηαηί κόλν έηζη ζα βξεη ζάξξνο λα απνθαιύςεη όζα έγηλαλ»
331

. Οζ δδθχζεζξ 

ηζξ δνςίδαξ ακαδφμοκ ηδκ εκμπή ηαζ κηνμπή πμο αζζεάκεηαζ βζα υζα αίςζε. 

ηδκ πενζβναθή ηςκ βεβμκυηςκ πμο μδδβμφκ ζημκ εθζάθηδ, πενζθαιαάκεηαζ δ 

ιεηαηυιζζδ ηδξ αδενθήξ, ιδηέναξ ηαζ ηδξ ίδζαξ ζε έκα δζαιένζζια υηακ ιυθζξ ήηακ 

έκηεηα πνμκχκ. ‟ αοηήκ ηδκ ιεηαηυιζζδ, ανβυηενα πνμζηίεεηαζ  ηαζ μ Γδιήηνδξ, μ 

ζφκηνμθμξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ, απυ ημκ μπμίμ ελανηάηαζ υθδ δ μζημβέκεζα. Ζ θνμκηίδα 

πμο δείπκεζ δ Μεθίκα ζημκ λενυ ιασκηακυ, ίζςξ οπμδδθχκεζ ηδκ πνμζπάεεζα ηδξ κα 

ακαηηήζεζ ημ δζηυ ηδξ παναηηήνα ηαζ κα αβεζ απυ ημκ εθζάθηδ πμο αζχκεζ: «από ηα 

μεξακέλα ηζρλά θιαξάθηα… ζαλ λα πξνζπαζνύζα λα αλαθηήζσ θάηη ρακέλν, θαζώο 

άληερε ηα πάληα όπσο θαη εγώ»
332

. 

Σμ ημνίηζζ πνμζημθθάηαζ ζημ ανημοδάηζ ημο κμκμφ ηαζ ιμζνάγεηαζ ηζξ 

άζπδιεξ ειπεζνίεξ ηδξ ιυκμ ιε αοηυ. Δίκαζ έκαξ άροπμξ αθθά έιπζζημξ θίθμξ πμο δεκ 

εα ιζθήζεζ ζε ηακέκακ: «Σνπ καξηπξνύζα ηα κπζηηθά κνπ, ηνλ θόβν κνπ», αηυια ηαζ 

ακ μ παηνζυξ έθεβε πςξ «είλαη νιόθιεξε γπλαίθα θαη δελ επηηξέπεηαη λα θνηκάηαη κε 

αξθνπδάθη». Πμθθέξ θμνέξ μ εφηδξ εέθεζ κα ηαηαζηνέρεζ ημ ανημοδάηζ επεζδή 

γδθεφεζ, υιςξ δ Μεθίκα ηαηαθένκεζ κα ημκ πνμζηαηέρεζ ιε ηάεε ηνυπμ βζαηί «άληεμε 

καδί ηεο ηόζα πνιιά»
333

. 

Οζ εθζάθηεξ
334

 ημο ημνζηζζμφ ζοκδέμκηαζ ιε ηα επεζζυδζα ζελμοαθζηήξ 

ηαημπμίδζδξ πμο δέπεηαζ δ Μεθίκα. Βθέπεζ ημκ παηνζυ ιεηαιμνθςιέκμ ζε ηέναξ 

έημζιμ κα ηαηαζπανάλμοκ εηείκδ ηαζ ημ ανημοδάηζ. Άθθεξ θμνέξ αθέπεζ πςξ είκαζ ζε 

ηαηή ηαηάζηαζδ ιέζα ζε έκα δάζμξ, ηαζ ζδιαδεφεηαζ απυ ημκ εφηδ, μ μπμίμξ ηεθζηά 
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ζημηχκεζ έκα πμοθί. Οοζζαζηζηά οπμζοκείδδηα αθέπεζ ηδ δζηή ηδξ παβίδεοζδ, ηαεχξ 

ημ ζφιαμθμ ηδξ εθεοεενίαξ – ημ πμοθί εακαηχκεηαζ απυ ημ παηνζυ. θμζ αοημί μζ 

εθζάθηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα ηαζ ηονίςξ ημ πνχημ πενζζηαηζηυ 

ηαημπμίδζδξ πμοθαιαάκεζ πχνα ζημ ενδιζηυ δάζμξ ιε ηδκ απεζθή ηοκδβδηζηήξ 

ηαναιπίκαξ. 

  Ζ ιδηένα πανμοζζάγεηαζ άπναβδ υηακ εκδιενχκεηαζ βζα δεφηενδ θμνά βζα 

ηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ. Ζ δήθςζδ ηδξ Καηενίκαξ ακαδφεζ ημ αίζεδια 

εοεφκδξ πμο πνέπεζ κα έπεζ ιζα μζημβέκεζα, αθθά ηαζ αηυια ηαζ ακ οπάνπεζ αδζαθμνία 

δίκεηαζ εφκαζια βζα ιδ εβηαηάθεζρδ: 

 «Κάζε παηδί ζέιεη λα έρεη ηνπο γνλείο ηνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεύνπλ θαη λα ηνπ 

παξαζηέθνληαη. Αιιά δελ γίλεηαη πάληα έηζη. Πξνζπαζνύκε κε όηη έρνπκε!»
335

.  

Ζ δφκαιδ μοζζαζηζηά είκαζ αοηή πμο πνέπεζ κα παναβηςκίγεζ ηζξ δοζημθίεξ χζηε κα 

πνμπςνά δ γςή. Ζ ζοββναθέαξ ηαηαβνάθεζ νεαθζζηζηά ηδκ ηαηάζηαζδ πμο γμφζε δ 

Μεθίκα ζημ ζπίηζ ηδξ ηαζ πυζα ηναφιαηα ηδξ άθδζε δ ζοιπενζθμνά ημο παηνζμφ 

απέκακηζ ζε μπμζμδήπμηε ανζεκζηυ θίθμ είπε, ηαεχξ δεκ δζζηάγεζ κα επέιαεζ ζηζξ 

πανέεξ αβμνζχκ ηδξ Μεθίκαξ: «Ξέξεηο … ήξζε ν παηέξαο ζνπ ζην καγαδί θαη είπε ζηνλ 

κπακπά κνπ όηη, αλ ζε μαλά δσ, ζα κε πάεη ζηνλ εηζαγγειέα»
336

. Ζ Μεθίκα, είπε ιζα 

εμθή εζηυκα βζα ημκ αζμθμβζηυ ηδξ παηένα, αθμφ ηζξ εβηαηέθεζρε ηαζ πάνδηε υηακ 

απέηηδζε παηνζυ. Ακ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο παηνζμφ ηδξ θαίκμκηακ πενίενβδ κυιζγε 

πςξ έηζζ ζοιπενζθένμκηαζ μζ ιπαιπάδεξ ηαζ επζπθέμκ θμαυηακ κα νςηήζεζ: 
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«άιισζηε ην είρε πεη θη εθείλνο, δελ ξσηάκε πνηέ ηνπο άιινπο γηα ηα 

νηθνγελεηαθά ηνπο θαη δελ ιέκε πνηέ ηα δηθά καο νηθνγελεηαθά. Καη ε κακά 

ζπκθσλνύζε»
337

.  

Ζ δνςίδα ηαηαηνίκεζ ημκ αζθοηηζηυ μζημβεκεζαηυ ηφηθμ πμο δδιζμφνβδζακ μ 

παηνζυξ ηαζ δ ιδηένα χζηε κα ιδκ απμηαθοθεεί μπμζμδήπμηε ιοζηζηυ ηαζ 

ηαοηυπνμκα παναηζκεί ημκ ακαβκχζηδ κα ακηζζηαεεί ζε ηέημζα βεβμκυηα. Αηυια, 

αιθζζαδηεί ημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ πμο ζε πενζπηχζεζξ ηαημπμίδζδξ ακαθένεηαζ ζημ 

ηαθυ πνμθίθ ημο εφηδ ηαζ ημκ οπμδεζβιαηζηυ ημο παναηηήνα: «Γελ θαίλεηαη γηα 

ηέηνηνο άλζξσπνο. Απνθιείεηαη, Γηαηί λα θάλεη θάηη ηέηνην; Δίλαη ζνβαξόο 

άλζξσπνο»
338

. 

Απακηήζεζξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ ιεβάθδξ αδενθήξ, Καηενίκαξ ζηδκ 

Αββθία ένπμκηαζ ζημ πνμζηήκζμ υηακ δ Μεθίκα ακαηαθφπηεζ έκα ηεηνάδζμ, πμο  

ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζαμθή βεκεηήζζαξ αλζμπνέπεζαξ απυ ημκ παηνζυ.  Καηδβυνδζακ 

ημ κεανυ ημνίηζζ υηζ δεκ ζοιπαεμφζε ημκ παηνζυ ηαζ βζ‟ αοηυ εβηαηέθεζρε ημ ζπίηζ. Ζ 

Μεθίκα κζχεεζ ηονζμθεηηζηά εβηαηαθεζιιέκδ ηαζ πθδβςιέκδ ηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδξ ηδκ 

αδενθή απυ ηδκ ζηζβιή πμο βκχνζγε ηζξ δζαζηνμθέξ ημο παηνζμφ ηδξ ηαζ δεκ ηδκ 

πνμεζδμπμίδζε θυβς ημο κεανμφ ηδξ δθζηίαξ ηδξ. Ανβυηενα, υηακ επζζηνέθεζ 

ηαηαθαααίκεζ υηζ ημ ηαηυ έπεζ βίκεζ βζ‟ αοηυ θνμκηίγεζ ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο 

ημνζηζζμφ. Ζ ζηάζδ ηδξ ιδηέναξ βζα αηυια ιζα θμνά πνμηαθεί μνβή ζημκ ακαβκχζηδ 

ηαεχξ έιεζκε πίζς πςνίξ ηαιία πνμζπάεεζα κα ηζιςνδεεί βζα ηζξ απμηνμοζηζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ ηαζ πνάλεζξ ημο:  
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«Ζ κακά έκεηλε πίζσ καδί ηνπο. Ίζσο θαη καδί κ‟ εθείλνλ… Με ξσηνύζε μαλά 

θαη μαλά αλ ήκνπλ ζίγνπξε, αλ παξαλόεζα, κήπσο ήηαλ θάηη αζών θαη δελ θαηάιαβα 

θαιά. Μεηά θώλαδε όηη ζέισ λα ηεο θαηαζηξέςσ ηελ δσή. Καη κεηά είπε όηη θηαίσ 

εγώ, ό,ηη εγώ ην πξνθάιεζα»
 339

.  

Δίκαζ απυθοηα ελανηδιέκδ απυ ημκ ηαημπμζδηζηυ ζφκηνμθμ ηδξ πμο πζζηεφεζ εηείκμκ 

ηαζ υπζ ηα παζδζά ηδξ. 

Ο παηνζυξ δδιζμφνβεί ηδκ εζηυκα ημο βεκκαζυδςνμο, ηαθυηανδμο 

μζημβεκεζάνπδ πμο είκαζ αοζηδνυξ ιε ηδκ ηυνδ ηδξ βοκαίηαξ ημο επεζδή εέθεζ κα ηδκ 

ιεβαθχζεζ ζςζηά. ηακ δ Μεθίκα ηάκεζ πανέα ιε αβυνζα, ηδξ επζηίεεηαζ ηαζ 

μνβζζιέκμξ θεφβεζ απυ ημ ζπίηζ. Ζ ιδηένα ηδξ, ηδκ ηαηδβμνεί βζα αζέαεζα. 

Πενζζηαηζηυ ηαημπμίδζδξ ζοιααίκεζ θίβμ πνζκ ηδκ ηδδεία ημο παππμφ ηδξ Μεθίκαξ, 

πμο μ παηνζυξ εηαζάγεζ ημ ημνίηζζ υηζ δεκ εα πανεονεεεί ζηδκ ηδδεία, ακ δεκ ημο 

ηάκεζ ηα αννςζηδιέκα παηίνζα. Οζ πνχηεξ ηαημπμζδηζηέξ ζοιπενζθμνέξ θαιαάκμοκ 

πχνα, υηακ δ ιδηένα επζιέκεζ κα ζοκμδεφεζ δ Μεθίκα ημκ παηνζυ ηδξ ζημ ζπίηζ. 

Δηείκμξ,  ηαηαθεφβεζ ζε αδζάηνζηεξ ενςηήζεζξ ηαζ δδθχκεζ πςξ ημ ζηήεμξ  ηςκ 

ημνζηζζχκ ιεβαθχκεζ επεζδή «ηα πηάλνπλ νη κπακπάδεο ηνπο κε ηε ρνύθηα ηνπ ρεξηνύ 

θαη ηα καιάδνπλ, θξπθά από ηηο κακάδεο»
340

. Πνμαάθθεηαζ απυ ηδ ζοββναθέα δ 

αννςζηδιέκδ ζοκήεεζα ηςκ εοηχκ κα απμπνμζακαημθίγμοκ ημ εφια ηαζ κα 

δδιζμονβμφκ έκα ηθεζζηυ ζφζηδια επζημζκςκίαξ ημο εφιαημξ ιμκάπα ιε ημ εφηδ 

χζηε κα παναιείκμοκ ιοζηζηέξ μζ κμζδνέξ πνάλεζξ ημοξ. θεξ αοηέξ μζ ζογδηήζεζξ 

πνμηαθμφκ αιδπακία ζημ δεηάπνμκμ ηυηε ημνίηζζ, πμο κηνέπεηαζ ηαζ αζζεάκεηαζ 

εκμπή βζα ηδκ έιιδκμ νήζδ, ηα αβυνζα ηαζ ημκ ένςηα. Ζ Μεθίκα παζπίγεζ κα δείπκεζ 

                                                 
339

 Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. Αεήκα: Κέδνμξ, ζεθ. 52. 

340
 Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. Αεήκα: Κέδνμξ, ζ.ζ. 82-84. 



[287] 

 

 

 

πζμ άζπδιδ απ‟ υηζ ήηακ βζα κα ηναηάεζ ιαηνζά ημ εφηδ υιςξ υηακ βκςνίγεζ ημ 

Γνδβυνδ πενζπμζείηαζ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηαζ αοηυ εοιχκεζ ημκ παηνζυ. Γεκ ανβεί κα 

ηαημπμζήζεζ ζελμοαθζηά ηδ δεηάπνμκδ ηυνδ ηδξ ζοκηνυθμο ηδξ, υηακ 

απμιαηνφκμκηαζ ζε ενδιζηή πενζμπή:  

«Ήξζε ε ώξα λα ζνπ δείμσ πσο καιάδνπλ ηα ζηήζε ησλ θηιελάδσλ ζνπ… κε 

ηξάβεμε από ηα ξνύρα… έλησζα ηα ρέξηα ηνπ λα ζθίγγνπλ ην αλύπαξθην ζηήζνο κνπ».  

Σμ ημνίηζζ πνμαάθεζ ακηζζηάζεζξ υιςξ μ παηνζυξ ηδκ απεζθεί ιε ηαναιπίκα ζακ έκα 

ακοπενάζπζζημ εήναια:  

«άγγηδε ην ζώκα κνπ κε ηα ζηρακεξά ηνπ ρέξηα. Σα γιηηζηαζκέλα ρέξηα ηνπ 

θαηέβαηλαλ πξνο ηα θάησ θαη ηα έλησζα λα κε αγγίδνπλ ζε ζεκεία πην ηδηαίηεξα, εθεί 

πνπ δελ επηηξέπεη λα αγγίδεη θαλείο»
 341

.  

ημ ζδιείμ αοηυ πνμαάθθμκηαζ ηα αζζεήιαηα αδδίαξ πμο κζχεμοκ εφιαηα 

ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ αθθά ηαζ δ δζεοηνίκζζδ ζημκ ακαβκχζηδ πςξ οπάνπμοκ 

ζδιεία ημο ζχιαημξ πμο δεκ πνέπεζ κα αββίγεζ ηακείξ, μ δζαδεδμιέκμξ «Κακυκαξ ημο 

Δζςνμφπμο». Φοζζηά, αημθμοεεί ιζα ηνμιμηναηία ημο ημνζηζζμφ  απυ ημκ εφηδ πμο 

οπμζηδνίγεζ πςξ ακ ιζθήζεζ εα ηαηαζηνέρεζ ηδκ γςή ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ εα 

ηζιςνδεεί δ ίδζα αθμφ εηείκδ πνμηάθεζε ημ πενζζηαηζηυ.  

Ζ Μεθίκα, υηακ ηεθζηά ηαηαθένκεζ κα λεθφβεζ απυ αοηήκ ηδκ ηυθαζδ, ηάκεζ 

ροπακάθοζδ ιεηά απυ πανυηνοκζδ ηδξ αδενθήξ ηδξ.  Γεκ κζχεεζ έημζιδ κα ιζθήζεζ, 

βζ‟ αοηυ πνδζζιμπμζεί ημ διενμθυβζμ ςξ ζδιείμ ηαηαπχνδζδξ ηςκ εκμπζηχκ ζηέρεςκ 

ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ  βζα ημκ εζδεπεή παηνζυ, ηδκ αδζάθμνδ ιδηένα πμο «δεκ 

ηαηάθααε» ηαζ «δεκ ήεεθε κα πζζηέρεζ».  ημ διενμθυβζμ απμηοπχκμκηαζ μ ροπζηυξ 

πυκμξ ηαζ δ ζςιαηζηή αία.  
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Ζ ίδζα δ βζαηνυξ επζζδιαίκεζ πςξ ημ ημνίηζζ ηαημπμζμφκηακ βζα πμθθά πνυκζα 

ηαζ αοηυ έπεζ ακηίηηοπμ ζημ ροπζζιυ ηδξ. Πνάβιαηζ, εφιαηα ζελμοαθζηήξ 

ηαημπμίδζδξ δοζημθεφμκηαζ κα ακαπηφλμοκ ζπέζεζξ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ δ ηαηάζηαζδ 

είκαζ ακεπακυνεςηδ. Ζ Μεθίκα, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ αδενθήξ ηδξ ηαζ ημο αβμνζμφ ηδξ, 

ιε ηδ αμήεεζα ημο Γνδβυνδ ηαζ ηςκ βμκζχκ ημο, αθθά ηζ ηδξ ροπακαθφηνζαξ 

ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ ζζπονμφξ δεζιμφξ ηαζ κα δζαπεζνζζηεί ηζξ πθδβέξ πμο 

ζοπκά ιάηςκακ ηαζ ίζςξ πμηέ δεκ επμοθχκμκηακ.  

Σμ ηέθμξ ημο αζαθίμο είκαζ εκ ιένεζ θοηνςηζηυ ηαεχξ δ δνςίδα ηαηάθενε ηαζ 

βθίηςζε απυ ημ ιανηφνζμ, ηάκεζ ηδκ δζηή ηδξ μζημβέκεζα. Σμ κυδια ημο ένβμο 

ζοκμρίγεηαζ ζημ ιήκοια πςξ υθμζ έπμοκ ημ δζηαίςια κα γδηήζμοκ αμήεεζα ηαεχξ ημ 

ζχια ημοξ είκαζ απμθφηςξ δζηυ ημοξ.  

Ακαηεθαθαίςζδ  

Σμ ιοεζζηυνδια πανμοζζάγεζ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ 

ημνζηζζμφ απυ ημκ παηνζυ ημο. Καηαβνάθμκηαζ ιε εκάνβεζα ηαζ εζθζηνίκεζα ηα ζηάδζα 

πμο αζχκεζ έκα παζδί υηακ δέπεηαζ αία απυ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζάξ ηδξ.  ηυπμξ είκαζ δ 

ακάδεζλδ ηςκ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ πμο ζοκμδεφμοκ ηαημπμζδιέκα παζδζά  ηαζ 

δ πνμζπάεεζα βζα ζπάζζιμ ηδξ ζζςπήξ χζηε κα απαθθαβμφκ απυ ηδ γμθενή 

ηαηάζηαζδ. Ζ πθμηή ελεθίζζεηαζ ιε πνςηυηοπμ ηνυπμ, ηαεχξ ανπζηά  ηαηαβνάθεηαζ 

δ πνμζανιμβή ηδξ Μεθίκαξ ζηδ κέα ηδξ γςή ζηδκ Αββθία.  Έπεζηα ιε ημ ηέπκαζια 

ημο διενμθμβίμο απμηοπχκμκηαζ ηα ιφπζα ηδξ ροπήξ ηδξ δνςίδαξ.  Πνυηεζηαζ βζα 

αθήβδια εκδθζηίςζδξ ηαεχξ δ δνςίδα πενκά απυ δζάθμνα ζηάδζα ιέπνζ ηδκ 

εκδθζηίςζδ ηδξ. Ζ ζζημνία έπεζ δζδαηηζηυ ηυκμ, ηαεχξ ακαδφεηαζ δ θφζδ ζε 

μπμζμδήπμηε αδζέλμδμ πνμηφρεζ ζηδ γςή. Με ηδκ ηαηάθθδθδ αμήεεζα είκαζ δοκαηυκ 

κα επμοθςεμφκ μζ πθδβέξ ηςκ εοιάηςκ ηαζ κα γήζμοκ  έκα εοηοπζζιέκμ ιέθθμκ 
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αθήκμκηαξ πίζς ημ ηαναβιέκμ πανεθευκ. Σμ αζαθίμ  αλίγεζ κα δζαααζηεί υπζ ιυκμ απυ 

έθδαμοξ, αθθά ηαζ απυ εκήθζηεξ, ηαζ ίζςξ βίκεζ δ αθμνιή βζα ηάπμζμοξ βμκείξ πμο 

εεεθμηοθθμφκ, κα ημζηάλμοκ ηαηάιαηα ηδκ αθήεεζα. Ο ηίηθμξ Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο 

παναπέιπεζ ζηδ ζζςπή υθςκ αοηχκ ηςκ παζδζχκ πμο δέπμκηαζ ηάπμζμο είδμοξ 

ηαημπμίδζδ. Οοζζαζηζηά ακηακαηθά ζηδ ζζςπή πμο επζδζχημοκ μζ εφηεξ βζα ηα 

εφιαηά ημοξ. 
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Ακάθοζδ 

Σμ κεακζηυ ιοεζζηυνδια Λόγηα Γειεηήξην ηδξ Μάζηε Κανάκεα ηοηθμθυνδζε 

ημ 2017 ζηα εθθδκζηά απυ ηζξ εηδυζεζξ Κέδνμξ. Πνμάβεζ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ζε 

εέιαηα παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ εζδζηυηενα ηελ απνπιάλεζεο 

αλήιηθεο κε αηκνκημίαο.  

ηδκ ανπή ημο ένβμο οπάνπεζ αθζένςζδ πμο ηεκηνίγεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

ακαβκςζηχκ ηαεχξ αθζενχκεηαζ ζε «γπλαίθεο πνπ ππνθέξνπλ», επμιέκςξ βίκεηαζ 

ακηζθδπηυ πςξ εα λεδζπθςεεί ιζα ζζημνία ιε δνςίδεξ πμο ηαθαζπςνμφκηαζ ηαζ 

δέπμκηαζ αία. Σμ αζαθίμ πςνίγεηαζ ζε ηνία ιένδ. ε ηάεε έκα απυ αοηά 

παναημθμοεμφιε αοημηεθή ηεθάθαζα ιε ηδκ πνςημπνυζςπδ ή ηνζημπνυζςπδ 

αθήβδζδ ηςκ δνχςκ ηδξ ζζημνίαξ. Έηζζ, πανμοζζάγεηαζ δ αθήβδζδ ηδξ 

ελαθακζζιέκδξ δνςίδαξ, Μπάνιπανα Μμθίκα, ημο αθααδυν Λμεάκμ, οπαζηοκυιμο 

πμο ακέθααε ηδκ οπυεεζδ ελαθάκζζδξ ηδξ έθδαδξ, ηδξ ιδηέναξ Νμφνζα μθίξ, ηδξ 

Δφαξ Κανάζημ, θίθδξ ηδξ ημπέθαξ. Πμθθά πνυζςπα θαίκεηαζ κα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

ελαθάκζζδξ ημο ημνζηζζμφ αθθά ηίπμηα δεκ πνμδίδεζ ημκ ααζζηυ έκμπμ. Οζ 
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ειπθεηυιεκμζ φπμπημζ ζφιθςκα ιε ημκ οπαζηοκυιμ θαίκεηαζ κα είκαζ έκαξ θμζηδηήξ 

ηαθήξ μζημβέκεζαξ, πμο δ ημπέθα ανκήεδηε ζπέζδ ιαγί ημο αθθά ηαζ έκαξ ηαεδβδηήξ 

πμο πνμζέββζγε ηζξ κεανέξ ιαεήηνζεξ ημο. 

Ο ακαβκχζηδξ παναημθμοεεί ηδκ ζζημνίαξ απαβςβήξ ημο δεηαπεκηάπνμκμο 

ημνζηζζμφ έςξ ηα δεηαεκκζά ημο πνυκζα ζε απμιμκςιέκμ οπυβεζμ ενδιζημφ ζπζηζμφ: 

«Ίζσο λα ήηαλ ηδαληθό γηα ζπληήξεζε θξαζηνύ, αιιά ηώξα είλαη ν ηάθνο κνπ… κε 

θαηάπηε ε γε θαη θαλέλαο δελ μέξεη πσο είκαη δσληαλή».
342

 Απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ 

ζεθίδαξ πανμοζζάγεηαζ δ ηαηαπίεζδ πμο οθίζηαηαζ ημ ημνίηζζ ηαζ δ ακάβηδ ημο βζα 

απμιάηνοκζδ απυ αοηήκ ηδκ αδζακυδηδ ηαηάζηαζδ. Δκχ έπεζ βεκέεθζα ηαζ μ εφηδξ 

δέπεηαζ κα ηδξ πνμζθένεζ μπμζμδήπμηε δχνμ επζεοιεί, δ ίδζα γδηά έκα ιπάκζμ ζηδκ 

εάθαζζα βζα κα εθαθνφκεζ «λα γιηζηξήζεη ζαλ ςάξη θαη λα ραζεί ζηνλ νξίδνληα»
343

. 

Ανπζηά, ημ εφια ακηζδνμφζε ηαζ ζηυπεοε ζηδκ εθεοεένςζδ ηδξ, αθμφ θχκαγε ηαζ 

πνμζπαεμφζε ιε ηάεε ηνυπμ κα θφβεζ απυ ηδ θοθαηή πμο γμφζε. Σα ααζακζζηήνζα 

υιςξ ήηακ ηυζμ επχδοκα πμο ημ ημνίηζζ ακαβηάζηδηε κα ζοιαζααζηεί.  ηαδζαηά,  δ 

απμιυκςζδ ηδκ αφεζζε ζηδκ ιμκαλζά ηαζ ζηδκ  οζμεέηδζδ ηδξ ζδέαξ πςξ δ γςή ηδξ εα 

ζοκεπζζηεί ζημ δςιάηζμ δεηαπέκηε ηεηναβςκζηχκ.  

ηακ υιςξ,  μ εφηδξ λεπκά ημ ηζκδηυ, δ Μπάνιπανα ανίζηεζ εοηαζνία κα 

ζηεθηεί ηδκ απυδναζδ ηδξ. Αδοκαηεί κα πεζνζζηεί ημ ιέζμ πμο ανήηε, απυ θυαμ 

ηζιςνίαξ ζε πενίπηςζδ απμηοπίαξ: «ρη ιέσ κέζα κνπ, δελ είκαη έηνηκε λα βγσ» αθθά 

βνήβμνα ζοκεζδδημπμζεί πςξ θμαάηαζ: «ρη, όρη! Κνξντδεύσ ηνλ εαπηό κνπ. Θέισ λα 

βγσ από εδώ! Θέισ λα δσ ηνλ ήιην! Θέισ λα αλαζάλσ!» βζα κα ηαηαθήλεζ πςξ ηάηζ 

ηέημζμ εα πνμηαθέζεζ ηδκ μνβή ημο ααζακζζηή ηδξ: «Γηαηί λα πάξσ ην θηλεηό θαη λα 
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ηα θαηαζηξέςσ όια; Τπαθνύνληαο ζε κηα ζηηγκηαία παξόξκεζε έζβεζα ηξία ρξόληα 

παξαίηεζεο. Νηώζσ πάιη νξγή, κίζνο, απειπηζία, θόβν»
344

. Σεθζηά ημ ημνίηζζ ηαθεί 

ηδκ θίθδ ηδξ Δφα βζα αμήεεζα. 

Ζ Μπάνιπανα ειθακίγεζ αοημηημκζηέξ ηάζεζξ βζ‟ αοηυ ηαζ μ εφηδξ δεκ αθήκεζ 

ηακέκα αζπιδνυ ακηζηείιεκμ ζημ ιζηνυ ηεθί ηδξ ημπέθαξ. Ζ δζέλμδμξ ηδξ είκαζ δ 

ιεθέηδ αζαθίςκ, πμο δακείγμκηακ εηείκμξ απυ ηδκ αζαθζμεήηδ. ηακ  δζάααγε ηάπμζμ 

ένβμ έκζςεε ηαθφηενα.  Μζα ιένα απμθάζζζε κα βνάρεζ έκα ιήκοια  ιέζα ζημ αζαθίμ 

βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο αίςκε, χζηε κα γδηήζεζ αμήεεζα. ιςξ αοηυ έβζκε ακηζθδπηυ 

απυ ημ εφηδ ηαζ δ ηζιςνία ηδξ Μπάνιπαναξ ήηακ ιεβάθδ. Γέπηδηε πμθθαπθά 

πηοπήιαηα, έιεζκε πςνίξ θαβδηυ βζα ηνεζξ ιένεξ ηαζ έθηαζε ζε ιζα ηναβζηή 

ηαηάζηαζδ.  Αοηυ ημ επεζζυδζμ ζηάεδηε αθμνιή χζηε δ ημπέθα κα παναηήζεζ ηζξ 

πνμζπάεεζεξ απεθεοεένςζδξ ηαζ κα εηπθδνχζεζ ηζξ επζεοιίεξ ημο εφηδ. Ζ θεηηζηή 

ηαζ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ πμο δέπεηαζ απυ ημ εφηδ είκαζ ακοπμθυβζζηδ. Εεζ ζε 

άεθζεξ ζοκεήηεξ πςνίξ ηδκ ηήνδζδ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ. Καημπμζείηαζ ζε ηέημζμ 

ααειυ υηακ ημ ημνίηζζ ακηζζηέηεηαζ, πμο μ εφηδξ ζπάεζ ημ πένζ ημο εφιαημξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εκυξ απυ ημοξ πμθθμφξ αζαζιμφξ:  

«Μόλε ζνπ ην έζπαζεο… Πήγαηλεο γπξεύνληαο… Με θξάηεζε αιπζνδεκέλε 

ηόζν θαηξό πνπ κνπ θάλεθε αησληόηεηα. Πιήγηαζε ε πιάηε κνπ γηαηί ήκνπλ 

αλαγθαζκέλε λα θαηνπξηέκαη πάλσ κνπ»
345

.  

Καηαβνάθμκηαζ μζ θυαμζ, μζ αβςκίεξ, μζ εθπίδεξ ημο θοθαηζζιέκμο ημνζηζζμφ ηαζ δ 

ακάβηδ ηδξ κα δζαθφβεζ απυ ημ ιζηνυημζιμ πμο γεζ.  ημ ένβμ αθέπμοιε ηδκ δνςίδα 

κα οθίζηαηαζ πμθθαπθή ηαημπμίδζδ ηυζμ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηδξ υζμ ηαζ απυ ημκ 
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ημζκςκζηυ ηδξ πενίβονμ. Δηηυξ απυ ηδκ ζςιαηζηή ηαζ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ απυ 

ημκ παηένα ηδξ, οθίζηαηαζ παναιέθδζδ απυ ηδκ ιδηένα ηδξ αθθά ηαζ ζελμοαθζηή 

πανεκυπθδζδ απυ ημκ ηαεδβδηή ηδξ, ημ πνχδκ αβυνζ ηδξ ηαζ ιζα μιάδα άβκςζηςκ 

κεανχκ:  

«Γελ μέξσ κε ζηγνπξηά ηη αθξηβώο ζπλέβε, μέξσ όκσο όηη θαηέιεμα βξώκηθε, 

κε ηα ξνύρα ζθηζκέλα θαη ην βιέκκα θελό ζε κηα γσλία ηεο Ρόληα ληε αλ Αληόλην»
346

, 

«Σόηε αθνύκπεζε ην ρέξη ηνπ ζην πόδη κνπ.. άξρηζε λα κε ρατδεύεη, αιιά εγώ ηξέκνληαο, 

πεηάρηεθα όξζηα θαη έβαια ηα θιάκαηα»
347

. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ πμθθά πνυζςπα απυ ηδ ζοββναθέα πμο θαίκεηαζ κα 

ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ελαθάκζζδ ημο ημνζηζζμφ. οβηεηνζιέκα, δ ημθθδηή θίθδ 

Δφα εα ιπμνμφζε κα ιπθέηεηαζ ζηδκ οπυεεζδ αθμφ εέθδζε κα εηδζηδεεί ηδκ 

Μπάνιπανα βζαηί ηδξ πήνε ημ αβυνζ.  Οζ ιμκηένκμζ ηαζ πνμμδεοηζημί εείμζ ημο 

ημνζηζζμφ  έδςζακ ηδκ εοηαζνία ζηζξ δζαημπέξ πμο έηακακ ιαγί ιε ημ εκκζάπνμκμ ηυηε 

ημνίηζζ κα γήζεζ ημθιδνέξ ειπεζνίεξ. Ο ηαεδβδηήξ δε δζζηάγεζ κα νζζηάνεζ κα 

πανεκμπθεί ηζξ ιαεήηνζέξ ημο, άνα εα ιπμνμφζε κα ηαημπμζήζεζ ηαζ ημ ημνίηζζ. Ζ 

απμηαιςιέκδ ιδηένα  αθήκεζ υθδ ηδκ πνμζηαζία ηδξ ηυνδξ ηδξ ζημκ ζφγοβμ, 

δδιζμονβχκηαξ ηεκυ ζηδ ζπέζδ ιε ηδκ ηυνδ ηδξ.  

ηακ μ οπαζηοκυιμξ ακαημζκχκεζ ηδκ ζοκηαλζμδυηδζδ ημο ηαζ ηδκ ακάεεζδ 

ηδξ οπυεεζδξ ηδξ ελαθάκζζδξ ζε άθθμ άημιμ δ ιδηένα Νμφνζα  πανμοζζάγεηαζ 

ζαζηζζιέκδ. Ζ βεκζηή εζηυκα ηδξ είκαζ ηαηαεθζπηζηή ηαζ δείπκεζ αηδιέθδηδ ηαζ 

μοζζαζηζηά θαίκεηαζ κα παναζηείηαζ απυ ηδκ γςή. Αθέεδηε ζε ιζα δίκδ 

ηαηαζηνμθζηήξ αοημθφπδζδξ πμο δζεοεεηεί ιε ηδκ πμνήβδζδ πμθθχκ δζαθμνεηζηχκ 
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παπζχκ. Ζ απαβςβή ηδξ ηυνδξ ηδξ, ηδξ έπεζ ζημζπίζεζ πμθφ ηαζ πανμοζζάγεηαζ 

αδζάθμνδ, ακελζπκίαζηδ ηαζ ιαηνζκή. Φαίκεηαζ κα είκαζ απυθοηα ελανηδιέκδ απυ ημκ 

ζφγοβμ ηδξ, μ μπμίμξ δζαπεζνίγεηαζ μπμζαδήπμηε πθδνμθμνία ιάεεζ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηυνδ ημοξ. Ο ίδζμξ, ηδκ ςεεί κα πζζηέρεζ πυζμ αδφκαιδ ηαζ άννςζηδ είκαζ. ε ιζα 

ηνίζδ οζηενίαξ ιάθζζηα παζημοηίγεηαζ απυ ημκ ζφγοβμ ηδξ ηαζ ηυηε παναζηείηαζ απυ 

υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ.   

Ο ακαβκχζηδξ πθδνμθμνείηαζ πςξ δ ζπέζδ ιδηέναξ ηυνδξ ήηακ απυιαηνδ 

ιεηά ηδκ έθεοζδ ηςκ δίδοιςκ αδενθχκ. Ζ έθθεζρδ πνυκμο απυ ηδκ πθεονά ηδξ 

ιδηέναξ, χεδζε ηδκ Μπάνιπανα  κα ακαηναθεί απυ ημκ παηένα ηδξ, ιε ημκ μπμίμ 

ιάθζζηα θαίκεηαζ υηζ ηα πήβαζκακ πμθφ ηαθά. Ακαθάιαακε ημ ιπάκζμ ηδξ, ηδκ 

δζαζηέδαζδ ηδξ. ηδκ εθδαεία, υιςξ  δζαθαίκεηαζ δ νήλδ ημο παηένα ιε ηδκ ηυνδ, 

επεζδή εηείκδ ειθακίγεζ επακαζηαηζηή ζοιπενζθμνά. Ζ πνμζηυθθδζδ ημο ζ‟ αοηήκ 

είκαζ έηδδθδ ηαζ ανπίγμοκ κα δζαθαίκμκηαζ ηα πνχηα ζδιάδζα ηαηαπίεζδξ ημο 

ημνζηζζμφ, ζημ μπμίμ απαβμνεφμκηαζ μζ δζαημπέξ ιε ημοξ εείμοξ, ηα πνμηθδηζηά 

κηοζίιαηα ηαζ μζ έλμδμζ ιε θίθμοξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ, δζαθαίκεηαζ δ αδοκαιία ηδξ 

ιδηέναξ κα αλζμθμβήζεζ πενίενβα ζδιάδζα, ηαεχξ δ ηυνδ ηδξ επζεοιμφζε ηδκ 

απυηνορδ μπμζαζδήπμηε πνάλδξ απυ ημκ παηένα. Φαίκεηαζ πςξ δ ζζςπδθή 

ζοβηαηάεεζδ ηδξ ιδηέναξ- ηυνδξ ζηδκ απυηνορδ δζάθμνςκ βεβμκυηςκ ζημκ παηένα 

μδδβεί ζε ιζα πενίπθμηδ ηαηάζηαζδ πμο δεκ οπάνπεζ εζθζηνζκήξ ζπέζδ  εηδήθςζδξ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο κεανμφ ημνζηζζμφ: «Μελ ην πεηο ζην κπακπά, ζε παξαθαιώ. 

ε παξαθαιώ. Θα ζπκώζεη»
348

. Ζ δζπθή πανάηθδζδ ημο ημνζηζζμφ θακενχκεζ ημ 

θυαμ  επζηείιεκδξ ηζιςνίαξ ζε πενίπηςζδ απμηάθορδξ ηςκ βεβμκυηςκ. Έκα αηυια 

ζδιείμ πμο δεκ αλζμθμβήεδηε απυ ηδκ ιδηένα ήηακ δ άνκδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ κα πάκε 
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ιαγί ζημκ βοκαζημθυβμ πανά ημ εκδζαθένμκ ηδξ κα πθδνμθμνδεεί βζα ηζξ ιεευδμοξ 

ακηζζφθθδρδξ ηαζ απμθοβήξ ζελμοαθζηχκ ιεηαδζδυιεκςκ κμζδιάηςκ: «Ζ 

Μπάξκπαξα έβξηζθε ζπλερώο δηθαηνινγίεο γηα λα κελ πάεη καδί ηεο ζην γπλαηθνιόγν». 

Καζ δ ζοββναθέαξ ημπμεεηεί εδχ έκα ενχηδια βζα ημοξ ακαβκχζηεξ χζηε κα ημοξ 

αθοπκίζεζ κα αλζμθμβμφκ μπμζμζδήπμηε πενίενβμ ζδιάδζ: «Πσο ζα είρε αληηδξάζεη 

κηα άιιε κάλα ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε;»
349

. Οζ θνάζεζξ ημο ροπμθυβμο δπμφκ ςξ 

ιδκφιαηα βζα ηδκ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ πμο δεκ πνέπεζ κα ιεβαθχκμοκ ιε 

απυθοηδ ακεηηζηυηδηα αθθά ιε φπανλδ μνίςκ, πμο ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μπάνιπαναξ 

δεκ οπήνπακ. Ζ ζοβηάθορδ ηδξ ηυνδξ απυ ηδ ιδηένα δδιζμονβεί πμθθαπθά 

πνμαθήιαηα πςνίξ κα βίκμκηαζ ακηζθδπηά απυ ηδκ δεφηενδ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί ημ επεζζυδζμ πμο ζοκέαδ υηακ δ Μπανιπανα εκκέα 

πνμκχκ ήηακ βζα δζαημπέξ ιε ημοξ εείμοξ ηδξ. Σμ ιζηνυ παζδί, υπςξ ακαθένεηαζ 

«Πξνζπαζνύζε λα απνπιαλήζεη ηνλ Ηληάθη»
350

, ημ εεζμ, υηακ ανζζηυηακ λαπθςιέκμξ 

ζημ ηνεαάηζ.  Φοζζηά, αοηή δ δζαηφπςζδ εφθμβα δδιζμονβεί εκζηάζεζξ ζημκ 

ακαβκχζηδ αθμφ έκα ιζηνυ παζδί δεκ βίκεηαζ κα απμπθακήζεζ ημκ εκήθζηα αθθά ημ 

ακηίεεημ. Τπάνπεζ ιζα δζπμβκςιία ςξ πνμξ ηζξ πνμεέζεζξ ηδξ ζοββναθέςξ, πμο ζημ 

ζδιείμ αοηυ είηε ήεεθε κα πανμοζζάζεζ ηδκ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ ημο ημνζηζζμφ 

απυ ημ εείμ ημο: «Πσο κπνξεί έλα ελληάρξνλν θνξηηζάθη λα απνπιαλήζεη  έλαλ 

ελήιηθν άληξα;», είηε αέααζα ηαζ ηδκ εηδήθςζδ πενίενβδξ ζοιπενζθμνά ημο 

ημνζηζζμφ πμο πζεακυηαηα είπε δεπηεί  ημ ίδζμ απυ έκακ άθθμ εκήθζηα:  

«Έιεγε όηη ηνλ αγαπνύζε πνιύ θαη ηνλ ράηδεπε, εζύ δελ ηελ είδεο… απηό πνπ 

είραλ δεη ηα κάηηα ηεο δελ κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί κε ιέμεηο».   
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Ο εείμξ πανμοζζάγεηαζ κα ηναηά ημ πένζ ημο ημνζηζζμφ ηαζ κα πνμζπαεεί κα ημο 

ελδβήζεζ πςξ ιζα ηέημζα ζοιπενζθμνά δεκ είκαζ ζςζηή. Ζ ιδηένα βζα αηυιδ ιζα 

θυνα εεεθμηοθθεί. Ακηί κα ζογδηήζεζ ημ πενζζηαηζηυ ιε ημ παζδί αθθά ηαζ ιε 

ηάπμζμκ εζδζηυ πνμηίιδζε κα ζζςπήζεζ. Ζ Μπάνιπανα δεκ ιπμνμφζε κα ιζθήζεζ ζηδκ 

ιδηένα ηδξ δζυηζ έαθεπε ηδκ αδζαθμνία ηδξ: 

 « Σεο ηα ζέξβηξα ζην πηάην αιιά όπνηνο δελ ζέιεη δελ βιέπεη. Ούηε εκέλα 

θνίηαμε ηδηαίηεξα ηε κέξα πνπ είδε ην θνξκί κνπ γεκάην κειαληέο θαη πιεγέο  πνπ είρα 

θάλεη κόλε κνπ γηα λα θαηαιαγηάζσ ηνλ πόλν πνπ έλησζα»
351

.  

Ζ ζοββναθέαξ πνμαάθθεζ ηδκ αδοκαιία αλζμθυβδζδξ ζδιείςκ ηαημπμίδζδξ απυ ημοξ 

ζδιακηζημφξ άθθμοξ ελαζηίαξ ημο θυαμο ηαζ ηδξ αδζαθμνίαξ ημοξ. Έκα αηυια 

πενζζηαηζηυ πμο έπνεπε κα ηζκήζεζ ηζξ οπμρίεξ ηδξ ιδηέναξ ήηακ ημ επεζζυδζμ 

λεβοικχιαημξ ηδξ ηυνδξ απυ ημκ παηένα, βζα κα  δείλεζ πςξ δ Μπάνιπανα δεκ 

έπνεπε κα πάεζ λακά δζαημπέξ ιε ημοξ εείμοξ ηδξ, αθμφ ηοηθμθμνμφζε πςνίξ ιαβζυ: 

«Καη ηόηε ν Πέπε έθαλε θάηη, πνπ ε Ννύξηα ζα ην ζπκόηαλ γηα πάληα. Έπηαζε ηε 

λπρηηθηά ηεο Μπάξκπαξα θαη ηελ έζθηζε από πάλσ κέρξη θάησ, βίαηα, απνθαιύπηνληαο 

ηα κηθξά κειαρξηλά ζηήζε θαη ην εθεβαίν κε ρλνύδη… ε Μπάξκπαξα θάιπςε ηε γύκληα 

ηεο ηξνκαγκέλε θαη έβαιε ηα θιάκαηα»
352

. 

 Ο ακαβκχζηδξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ γήθεζα ημο εφηδ, ηδ κηνμπή ηαζ ηδκ απεθπζζία ημο 

εφιαημξ αθθά ηαζ ηδκ αδοκαιία ηδξ ιδηέναξ κα αλζμθμβήζεζ ηα ζδιάδζα. 

Ο εφηδξ βζα αηυια ιζα θμνά, πανμοζζάγεηαζ οπενάκς πάζδξ οπμρίαξ. Δίκαζ 

άκενςπμξ ιε πνςημαμοθίεξ ηαζ πνυβναιια, πμο βκςνίγεζ πχξ κα θένεηαζ ζημοξ 

πεθάηεξ ημο υκηαξ ανβονμπνοζμπυμξ. Ζ αιένζζηδ αθμζίςζδ ημο ζηδκ οπυεεζδ ηδξ 
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ελαθάκζζδξ δίκεζ ηδκ εκηφπςζδ ημο ζημνβζημφ ακενχπμο πμο ζοιπαναζηέηεηαζ ζημ 

αάζακμ. Δπζπθέμκ, θαίκεηαζ πςξ πνμζπαεεί κα δδιζμονβήζεζ εκμπζηά αζζεήιαηα ζημ 

εφια:  

«Απηόο κνπ έρεη πεη έλα εθαηνκκύξην θνξέο όηη δελ ζα κε ζπγρσξνύζαλ πνηέ, 

όηη ζα κε έδησρλαλ καθξηά ηνπο, όηη αλ κάζαηλαλ όια όζα είραλ ζπκβεί ζα πξνηηκνύζαλ 

λα είρα πεζάλεη»
353

.  

Ο εφηδξ δδιζμονβεί έκα πθαίζζμ παβίδεοζδξ ημο εφιαημξ, πανμοζζάγμκηαξ ηδκ  

ζοκεήηδ ηαημπμίδζδξ ςξ ηδκ ιμκαδζηή θφζδ βζα ημ εφια ημο. Γεκ δζζηάγεζ ιάθζζηα 

κα πανμοζζάζεζ απάκενςπα ηδκ πενίπηςζδ δδιμζζυηδηαξ ημο εέιαημξ ημο αζαζιμφ, 

χζηε κα πνμηαθέζεζ ηνυιμ ζημ απνμζηάηεοημ ημνίηζζ. Αζηοκμιζημί, οπαζηοκυιμζ, 

βζαηνμί δζηαζηέξ δδιμζζμβνάθμζ ζηζαβναθμφκηαζ ςξ πνυζςπα πμο εέθμοκ κα 

βεθμζμπμζήζμοκ ηα επεζζυδζα ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ κα ελεοηεθίζμοκ ημ εφια
354

. Ζ 

ζοββναθέαξ εηηυξ απυ ηδκ πεζνζζηζηή ζοιπενζθμνά ημο εφηδ απέκακηζ ζημ εφια, 

δδθχκεζ ηαζ ηδκ απμοζία θεπημφ πεζνζζιμφ απυ ηδκ μιάδα ηςκ εζδζηχκ πμο 

αζπμθμφκηαζ ιε εέιαηα ηαημπμίδζδξ αθθά ηαζ ηδκ ζηάζδ ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο 

ζε γδηήιαηα ηαημιεηαπείνζζδξ.  Γοζηοπχξ, ζε ηθεζζηέξ ημζκςκίεξ μ ημζκςκζηυξ 

πενίβονμξ ιπμνεί κα ηαηδβμνήζεζ ημ εφια βζα πνμηθδηζηή ζοιπενζθμνά, πμο 

εοκυδζε ημ εφηδ κα εηδδθχζεζ έκακ αζαζιυ. ηδκ αθήβδζδ ηδξ Μπανιπανα 

λεδζπθχκεηαζ δ ηαηηζηή ημο εφηδ κα κμιζιμπμζεί ηζξ άκμιεξ πνάλεζξ ημο ςξ 

θοζζμθμβζηέξ. Σμ ιζηνυ ημνίηζζ δεκ ηαηαθάααζκε υηζ ηα πάδζα ημο παηένα ημο δεκ 

ήηακ θοζζμθμβζηά: 
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 «Δγώ δελ ήμεξα όηη ηα ράδηα πνπ κνπ έδηλε δελ ήηαλ ζσζηά. Γηα κέλα ήηαλ 

ηόζν θπζηθό όζν κηα αγθαιηά, έλα θηιί ή κηα ρεηξαςία. Δθείλνο κνπ είπε όηη ήηαλ κηα 

έλδεημε αγάπεο ηνπ γηα κέλα, έλα παηρλίδη ησλ δπν καο, κηα ζηηγκή πνπ κόλν εγώ θαη 

εθείλνο κνηξαδόκαζηαλ νη δπν καο»
355

. 

 Σμ ημνίηζζ έιαεε πςξ πνέπεζ κα απμηνφρεζ αοηέξ ηζξ πνάλεζξ απυ υθμοξ, κα είκαζ  

ιοζηζηυ. Καηυπζκ, υηακ θαιαάκεζ ηδκ ζελμοαθζηή δζαπαζδαβχβδζδ απυ ημ ζπμθείμ 

ηαηαθαααίκεζ ηδκ κμζδνυηδηα ηςκ πνάλεςκ ημο παηένα. Ακηζζηέηεηαζ ηαζ ηυηε μ 

εφηδξ δείπκεζ έκα αίαζμ πνυζςπμ ζημ εφια:   

«Μπήθα ζην ληνπο θαη έκεηλα ώξεο θάησ από ην λεξό. Έλησζα βξόκηθε… δελ 

είπα ηίπνηα γηαηί πίζηεπα πσο δελ ζα μαλά γίλεη. Μαθάξη λα είρα κηιήζεη. Μαθάξη λα 

είρα θσλάμεη ζε όιν ηνλ θόζκν»
356

.  

Πνμαάθθεηαζ δ εκμπζηή ζοιπενζθμνά ηςκ εοιάηςκ ηαζ δ ζοκήεδξ ζηάζδ ημοξ κα 

απμηνφπημοκ ημ ζοιαάκ ημο αζαζιμφ επεζδή εεςνμφκ πςξ δεκ εα λακά ζοιαεί. 

Δπίζδξ, ιε ημ εάκαημ ημο ζηφθμο ηδξ δνςίδαξ απυ ημ εφηδ πανμοζζάγεηαζ δ 

ηνμιμηναηία πμο αζηεί ζημ εφια ζε αάνμξ αβαπδιέκςκ πνμζχπςκ ηδξ. Οζ 

ηαναβιέκεξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ηςκ ζοββεκχκ ημο εφηδ, ίζςξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

δζαζηνμθζηή ζοιπενζθμνά πμο είπε.  

Ζ απμηάθορδ ημο εφηδ ζδιαημδμηεί ιζα ζεζνά απυ ελεθίλεζξ, πμο δ ιδηένα 

βζα πνχηδ θμνά ζε υθμ ημ ένβμ ακαθαιαάκεζ δνάζδ. ηακ δζαπζζηχκεζ πςξ μ εφηδξ 

είκαζ μ ζφγοβμξ ηδξ ηαζ παηέναξ ηδξ ηυνδξ ηδξ αβαίκεζ εηηυξ εθέβπμο ηαζ λεηζκάεζ ηδ 

δζάζςζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ. Καεχξ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημ ελμπζηυ ιε ηδκ Δφα, 

ακαθένεηαζ ζηδκ  ηαηαπίεζδ πμο οθίζηαημ δ ίδζα απυ ημκ Πέπε. Ο άκηναξ ηδξ, είπε 
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ηαηαηενιαηίζεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηδξ βοκαίηαξ ηαζ θνυκηζγε κα παίνκεζ πάπζα χζηε 

κα είκαζ αοεζζιέκδ ζηζξ ζηέρεζξ ηδξ. Ζ ροπμθμβζηή αία ηδξ αζημφζε έαθαρε ηδκ 

αοημπεπμίεδζδ ηαζ αλζμπνέπεζα ηδξ ηαζ ηδκ πεζναβςβμφζε οπεναμθζηά. Ο εφηδξ 

πνμζπαεεί κα ελεοηεθίζεζ ηδκ ιδηένα, υηακ εζζένπεηαζ ζημ δςιάηζμ ηαζ ακηζηνίγεζ 

ηδκ ηαημπμζδιέκδ ηυνδ ηδξ.  Ο δνάζηδξ ηαηεοεφκεζ ημ ημνίηζζ ηαζ δ Μπάνιπανα 

απμζηνέθεηαζ ηδκ ιδηένα ηδξ. Αηυια ηαζ ηζξ ηεθεοηαίεξ ζηζβιέξ θαίκεηαζ πυζμ 

ιεβάθδ είκαζ δ επζννμή ημο εφηδ ηαζ ζηα δομ εφιαηα ημο. Φνμκηίγεζ κα πείζεζ ηδκ 

ηυνδ υηζ δ ηαηάζηαζδ εα δζμνεςεεί ηαζ εα γήζμοκ ιαηνζά ηάκμκηαξ ιζα κέα ανπή 

αθθά θνμκηίγεζ κα πεζ ηαζ ζηδκ ιδηένα πςξ δ ηυνδ ηδξ είκαζ ηθεζζιέκδ ιαγί ημο 

επεζδή ημ εέθεζ.  Ζ ζοιπενζθμνά ημο εφηδ ακηζηαημπηνίγεζ ημκ ηαναβιέκμ ροπζζιυ, 

αθμφ θνμκηίγεζ κα δζαζηνεαθχζεζ ηδκ αθήεεζα χζηε κα κμιζιμπμζδεμφκ μζ άκμιεξ 

πνάλεζξ ημο. Φνμκηίγεζ κα ηναοιαηίζεζ δομ θμνέξ ηδκ βοκαίηα ημο ηαζ ακ δεκ είπε 

πανέιαεζ μ οπαζηοκυιμξ Λμεάκμ εα ηδκ είπε ζημηχζεζ. Ζ ζζημνία μθμηθδνχκεηαζ ιε 

ηδκ δζαθεφηακζδ ηδξ οπυεεζδξ, ημκ εφηδ ζπεδυκ πεεαιέκμ, ηα εφιαηα αανζά 

ηαημπμζδιέκα ζςιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά ηαζ ημκ οπαζηοκυιμ κεηνυ. Σμ ηέθμξ είκαζ 

εκ ιένεζ θοηνςηζηυ βζα ημκ ακαβκχζηδ βζαηί θαίκεηαζ πςξ δ Μπάνιανα ηαζ δ Νμφνζα 

εθεοεενχκμκηαζ απυ ημ ααζακζζηή ημοξ ηαζ ημ εέια θαίκεηαζ κα μθμηθδνχκεηαζ ιε 

ηδκ πανέιααζδ ηςκ αζηοκμιζηχκ ανπχκ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ πμθθά ζημζπεία πνμμζημκμιίαξ ζε υθμ ημ αζαθίμ. Πνζκ ηδκ 

είζμδμ ζημ ελμπζηυ -θοθαηή-, μ ακαβκχζηδξ πθδνμθμνείηαζ βζα ηδκ φπανλδ 

ηαβηεθυπμνηαξ ιε ιμηίαμ πμο έκαξ δνάημξ είκαζ ηοθζβιέκμξ βφνς απυ ημ ζχια ιζαξ 

ημπέθαξ,  χζηε κα πανμιμζαζηεί μ εφηδξ ηαζ ημ εφια ιε ημ ζηαθζζιέκμ ζπέδζμ. 

Δπίζδξ, δ πνμμζημκμιία ημο εακάημο ημο οπαζηοκυιμο ιε ηδ ηίηνζκδ βνααάηα υπςξ 

ηαζ δ ηαημηοπία ημο Μμθζένμο εκηείκεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ακαβκχζηδ βζα ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ ζζημνίαξ, ζηδκ μπμία μ Λμεάκμ εα πεεάκεζ. 
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Ακαηεθαθαίςζδ  

Πνυηεζηαζ βζα έκα αζαθίμ πμο πνέπεζ κα δζαααζηεί μπςζδήπμηε απυ εθήαμοξ 

αθθά ηαζ ιεβαθφηενμοξ ακαβκχζηεξ ηαεχξ ζοκδέεζ ηδκ οπυεεζδ ελαθάκζζδξ 

ακδθίημο ιε ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ. Ζ ζοββναθέαξ απμηφπςζε ιε 

αζπιδνή βθχζζα ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηδξ κεανήξ ημπέθαξ, πμο γεζ ζηδ Βανηεθχκδ, 

αθθά εα ιπμνμφζε κα ανίζηεηαζ ζε μπμζμδήπμηε άθθμ ιένμξ ημο πθακήηδ. 

Οοζζαζηζηά, βίκεηαζ απμδυιδζδ ηδξ ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ 

ακηζιεηχπζζδξ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ. Ζ πνςηαβςκίζηνζα οπμιέκεζ έκα 

ααζακζζηήνζμ ηαζ βίκεηαζ  ένιαζμ ηςκ αννςζηδιέκςκ μνέλεςκ ηαζ ηςκ δζαζηνμθζηχκ 

πνάλεςκ απυ ημκ παηένα ημο, βεβμκυξ πμο ζοιααίκεζ ηαζ ζηζξ γςέξ πμθθχκ άθθςκ 

παζδζχκ. Υνδζζιμπμζείηαζ βθχζζα ημθηή πμο δδιζμονβεί ζημκ ακαβκχζηδ 

παναζηαηζηέξ εζηυκεξ.   

Πνυηεζηαζ βζα έκα ελαζνεηζηυ ιοεζζηυνδια πμο παναπέιπεζ ζε ηθεζζημθμαζηυ 

ενίθεν, πμθφ έλοπκμ απυ άπμρδ δμιήξ ηαζ βναθήξ. Ζ εκαθθαβή ηςκ ηεθαθαίςκ 

ζοκμδεφεηαζ απυ εκαθθαβή ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ. Υνδζζιμπμζείηαζ άθθμηε δ 

πνςημπνυζςπδ  ηαζ άθθμηε δ ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ 

ζηζαβνάθδζδ ηςκ παναηηήνςκ αθθά ηαζ ζηδκ έκηαζδ ημο ακαβκςζηζημφ 

εκδζαθένμκημξ.  Ζ εκαθθαβή αοηή ζοκηεθεί ζηδκ ηθζιάηςζδ ηδξ πθμηήξ ηαζ ζηδκ 

αδζακυδηδ ηαζ απνυζιεκδ απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ. Ο πνςηυηοπμξ ηνυπμξ 

απμηάθορδξ ημο εκυπμο παηένα, ακαηνέπεζ ηζξ πνμβεκέζηενεξ ζδέεξ ημο ακαβκχζηδ 

ζπεηζηά ιε ημκ έκμπμ. Πένα απυ ηδκ ζζημνία ηδξ ηαημπμίδζδξ ηδξ έθδαδξ 

Μπάνιπανα απυ ημκ παηένα ηδξ, βίκεηαζ έκα εηπθδηηζηυ ροπμβνάθδια ηδξ ιάκαξ, 

ιζαξ βοκαίηαξ πμο απμηαθφπηεζ ιέζα απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ ηδ δζηή ηδξ 

ροπμθμβζηή ηαηαπίεζδ ηαζ ηαημπμίδζδ απυ ημκ ζφγοβυ ηδξ ηαζ παηένα ηςκ παζδζχκ 
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ηδξ.  Με ηδκ ηεπκζηή ηδξ επζανάδοκζδξ, ροπμβναθμφκηαζ μζ ήνςεξ αθθά εκηείκεηαζ 

ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ.  

Καζηάξνπ, Δ. ( 2016).Ήζνπλ κόλν έλα παηδί. Πάηξα: Κόθθηλε 

Κισζηή Γεκέλε. 

 

Ακάθοζδ 

Σμ αζαθίμ Ήζνπλ κόλν έλα παηδί ηδξ Δφαξ Καζζάνμο ηοηθμθυνδζε ημ 2016 

απυ ηζξ εηδυζεζξ Κυηηζκδ Κθςζηή Γειέκδ. Ακήηεζ ζηδκ κεακζηή θμβμηεπκία ηαζ 

ιέζα ζε αοηυ ημ αζαθίμ είβεηαζ ημ εέια ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ παζδζχκ απυ ημ 

μζημβεκεζαηυ ηαζ θζθζηυ πενζαάθθμκ ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα αζαθίμ κεακζηήξ 

θμβμηεπκίαξ πμο μζ παναηηήνεξ ηαζ ηα βεβμκυηα είκαζ απμηφδια ηδξ θακηαζίαξ αθθά 

εα ιπμνμφζε κα έπμοκ υθα αοηά ζοιαεί ζηδκ πναβιαηζηυηδηα. Ξεηζκχκηαξ απυ ηδ 

ζφβπνμκδ επμπή, ημ ιοεζζηυνδια βονκάεζ πίζς ζημκ πνυκμ, ζηδκ ζζημνία ηςκ 

παζδζηχκ ακαικήζεςκ ηδξ βζαβζάξ Ακαζηαζίαξ. Αθμνιή βζα αοηήκ ηδκ αθήβδζδ είκαζ 

δ ζοκηεηνζιιέκδ εζηυκα ηδξ Μανίαξ, δ μπμία έπεζ πέζεζ εφια ζελμοαθζηήξ 

πανεκυπθδζδξ ζημ δζαδίηηομ αθθά ηαζ δ πενζένβεζα ημο εββμκμφ ηδξ ηαζ ημο θίθμο 

ημο βζα ημ ενεζπςιέκμ ζπίηζ πμο έιεκε παθζά δ βζαβζά.  

Ζ βζαβζά πενζβνάθεζ ηδκ ζζημνία ηδξ γςήξ ηδξ.Ζ Ακαζηαζία ιέκεζ ιε ημοξ 

εεημφξ βμκείξ ηδξ ζημ Λμκδίκμ χζπμο επζζηνέθμοκ εζπεοζιέκα ζηδκ Δθθάδα. Δηεί 

ανπζηά εβηαείζηαηαζ εηείκδ ηαζ δ ηυνδ ηδξ ηαζ έπεζηα μ ζφγοβμξ ηδξ. Ζ Ακαζηαζία  

ιεβαθχκεζ ηαζ βίκεηαζ επζιεθήξ ιαεήηνζα ιε ζδζαίηενδ αβάπδ βζα ημ ηνέλζιμ. Ο 

εθζάθηδξ λεηζκά, υηακ μ Φμίαμξ εβηαείζηακηαζ ιε ηδκ βοκαίηα ημο ηαζ ηδ κεμβέκκδηδ 

ηυνδ ημοξ  απέκακηζ απυ ημ ζπίηζ ηδξ Ακαζηαζίαξ. Οζ δομ μζημβέκεζεξ απμηημφκ 

ζηεκέξ θζθζηέξ ζπέζεζξ. Ο Φμίαμξ απυ ηδκ ανπή θαίκεηαζ κα επζγδηά ηδ θζθία ηαζ ηδ 
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ζοιπάεεζα ημο ιζηνμφ ημνζηζζμφ. Ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ επαθέξ μ εφηδξ θαίκεηαζ κα 

πνμζεββίγεζ ημ εφια αηυια ηαζ υηακ  πανεονίζημκηαζ άθθμζ εκήθζηεξ: «Σν ράδη ηνπ 

Φνίβνπ ζηα θαζηαλόμαλζα καιιηά ήηαλ ε ζθξαγίδα ηεο θαηλνύξγηαο θηιίαο»
357

, 

«πξέπεη λα πξνζέμεηο ηηο αλαπλνέο ζνπ, ηεο είπε πιεζηάδνληαο ην πξόζσπν ηνπ ζην 

δηθό ηεο», «έδσζε έλα δεζηό θηιί ζην κέησπν ηεο Αλαζηαζίαο»
358

 «κε έζθημε ζηελ 

αγθαιηά ηνπ, κηα αγθαιηά δηαθνξεηηθή από ηηο άιιεο θνξέο. ηελ αξρή ήηαλ ραιαξή, 

αιιά ζηγά, ζηγά γίλνληαλ όιν θαη πην ζθηρηή θαη δπλαηή. Πνιύ δπλαηή»
359

. Ζ 

ηαηεπείβμοζα επίζηερδ ηδξ Δθεοεενίαξ ζημκ μδμκημβζαηνυ ηάκεζ ημκ Φμίαμ κα 

πνμεοιμπμζδεεί ιε ιεβάθδ πανά  κα ηναηήζεζ ζοκηνμθζά ζηδκ Ακαζηαζία. Σμ ιζηνυ 

ημνίηζζ αζχκεζ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ απυ ημ θζθζηυ πνυζςπμ. ηακ δ ιδηένα 

επζζηνέθεζ, δ Ακαζηαζία ηθείκεηαζ ζημκ εαοηυ ηδξ ηαζ απμζηνέθεζ ημ αθέιια ηδξ. 

Ανβυηενα, βίκεηαζ επζεεηζηή ηαζ παναιεθεί ηα ιαεήιαηά ηδξ.  Ζ ιδηένα ηδξ δεκ 

παναηδνεί αοηή ηδκ ιεηαζηνμθή ηδξ ζοιπενζθμνάξ απέκακηζ ζημκ Φμίαμ αθθά μφηε 

ηαζ «ηε θνθθηλίια ζην θαξπό πνπ ηελ έθξπςε κε ην καθξπκάληθε θόξκα ηεο»
 360

.Ο 

εφηδξ είκαζ έκαξ μζημβεκεζαηυξ θίθμξ πμο ακαθαιαάκεζ ηδκ πνμπυκδζδ ηδξ 

Ακαζηαζίαξ. οπκά, επζδίςηε κα ιέκεζ ιυκμξ ζηα απμδοηήνζα ιε ημ ημνίηζζ ηαεχξ 

εηείκμ λεκηοκυηακ, βζα κα παίλμοκ ημ «παηρλίδη». ημ ζδιείμ αοηυ δ οπυεεζδ ημο 
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ένβμο εοιίγεζ ημ πναβιαηζηυ πενζζηαηζηυ ηαηάπνδζδ ζε αζέθβεζαξ ακδθίηςκ απυ 

πνμπμκδηή Νίημ εζναβάηδ (Πνχημ εέια, 2020, Μάζμξ, 30)
361

.   

Δίκαζ κμζδνυ πςξ μ εφηδξ πνμζπαεεί κα ηενδίζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο 

εφιαημξ, κα ηδκ απμπνμζακαημθίζεζ ηαζ κα ιδκ ιζθήζεζ βζα ηδξ ακαίζποκηεξ πνάλεζξ 

ημο πανμοζζάγμκηαξ ημ ςξ έκα παζπκίδζ:  

«Ζ Αλαζηαζία δέρνληαλ ηα ράδηα ηνπ Φνίβνπ ζην ζώκα ηεο. Γελ κπνξνύζε λα 

θαηαιάβεη, όκσο γηαηί απηό ην παηρλίδη έπξεπε λα είλαη κπζηηθό θαη αλαξσηηόηαλ γηαηί 

δελ παίδεη ηέηνηα παηρλίδηα κε ηνλ κπακπά θαη ηνπο άιινπο»
362

.  

ηακ αανζυηακ κα «παίμεη» ή ήηακ ημοναζιέκδ μ Φμίαμξ κεονίαγε ηαζ εηείκδ ημκ 

θμαυηακ. Δκηοπςζζάγεζ δ επζθμβή ημο ανπαζμεθθδκζημφ μκυιαημξ, Φμίαμξ πμο  

ζδιαίκεζ αβκυηδηα ηαζ ηαεανυηδηα, αηνζαχξ ακηίεεηα ιε ηδκ αεθζυηδηα ηςκ 

εκενβεζχκ ημο. ε άθθμ ζδιείμ ακαθένεηαζ δ άβκμζα ημο ημνζηζζμφ «γηα ηα 

αθαηάιιεια ράδηα ηνπ ζε ζεκεία ηνπ ζώκαηνο ηνπ πνπ θαλείο δελ πξέπεη λα αγγίδεη 
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ρσξίο ηε ζέιεζε»
363

. Δίκαζ ακάβηδ κα πθδνμθμνδεμφκ υθα ηα παζδζά βζα ημκ Καλόλα 

ησλ Δζσξνύρσλ χζηε κα απμθεοπεμφκ πενζζηαηζηά ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ. 

Σμ ημνίηζζ ειθακίγεζ δζαηαναπέξ φπκμο: αθέπεζ εθζάθηεξ, λαβνοπκά αθθά ηαζ 

πέθηεζ ζε θήεανβμ. Ο Φμίαμξ πνδζζιμπμζεί ημ ιοζηζηυ ηδξ οζμεεζίαξ βζα ημ 

ζοιθένμκ ημο:  

«αλ θάπνηα κέξα ε κηθξή δελ ήζειε λα παίμεη άιιν «ην παηρλίδη», απηόο ζα ηεο 

έιεγε  γηα ηε παξακηθξή ηεο κάλα. Ίζσο ηξαβνύζε ην ελδηαθέξνλ ηεο πάλσ ηνπ θαη 

πηζαλόλ λα είρε πεξηέξγεηα λα κάζεη πεξηζζόηεξα. Θα ήηαλ εμαξηεκέλε από απηόλ»
364

.  

ηα υβδμα βεκέεθζα ηδξ ζοκεζδδημπμζεί πςξ μζ πνάλεζξ ημο πνμπμκδηή είκαζ κμζδνέξ 

ηαζ υηακ ημκ έαθεπε κα πθδζζάγεζ άθθεξ ζοκαεθήηνζεξ ηδξ  πνμζπαεμφζε κα ηζξ 

πνμζηαηέρεζ. Γεκ απμθάζζγε ςζηυζμ κα ιζθήζεζ απυ θυαμ εκμπήξ ηαζ  κηνμπήξ ηςκ 

υζςκ αίςκε. ηακ μ παηέναξ ηδξ βζα κα ηδξ δχζεζ ημ δχνμ βεκεεθίςκ ηδξ γδηά έκα 

θζθί, αζζεάκεηαζ αδδία βζαηί ζημ ιοαθυ ηδξ ένπμκηαζ ηα πάδζα ημο εφηδ ηδξ. ηζξ 

ζεθίδεξ ημο αζαθίμο οπάνπεζ εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ, πμο ημ ημνίηζζ ακανςηζέηαζ βζαηί 

ζοιααίκμοκ υθα αοηά ηαζ εφπεηαζ κα ιδκ είπε βεκκδεεί. Πνμζημθθάηαζ ζημκ ζηφθμ 

πμο ηδξ πανίγεηαζ αηνζαχξ βζαηί ιπμνεί κα ιμζναζηεί ημ ιοζηζηυ ηδξ πςνίξ κα ημ 

ιανηονήζεζ αθθά ηαζ κα ημ θνμκηίζεζ υπςξ εα έπνεπε κα ηάκεζ βζα ημκ εαοηυ ηδξ.  

Αηυια, δ Ακαζηαζία ειθακίγεζ ειιμκή ζηδκ ηαεανζυηδηα ηάεε θμνά πμο επέζηνεθε 

απυ ημ βήπεδμ ηαεχξ αζοκείδδηα πίζηεοε υηζ εα λέπθεκε απυ πάκς ηδξ ηάεε κμζδνυ 

πάδζ. 

θμ ηαζ πζμ ζηεκή επαθή έπεζ μ εφηδξ ιε ημ εφια ηαζ ιάθζζηα θαίκεηαζ 

αζοκείδδηα κα κμιζιμπμζείηαζ ηαζ ιε ηδκ απμοζία ημο παηένα πμο αάγεζ ςξ θφθαηα 
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ηδξ μζημβέκεζαξ ημο ημκ δνάζηδ. ηακ ανβυηενα δ ιδηένα πεεαίκεζ ηαζ πάθζ αθήκεζ 

ηδκ πνμζηαζία ηδξ Ακαζηαζίαξ ζηδκ μζηία ημο εφηδ. Σμ ημνίηζζ ιεβαθχκεζ πνζκ ηδκ 

δθζηία ηδξ ηαζ αζζεάκεηαζ ηαεήημκ κα πνμζηαηέρεζ ηδκ ηυνδ ημο αζαζηή ηδξ βζαηί 

ιπμνεί κα ηδξ έηακε ηα ίδζα.  

Ζ Ακαζηαζία πανμιμζάγεζ ημοξ εφηεξ αζαζηέξ ιε δνάημοθεξ πμο οπάνπμοκ 

πακημφ αθθά είκαζ οπενάκς πάζδξ οπμρίαξ: «δπζηπρώο δελ ππάξρεη κηα ηακπέια πνπ 

λα γξάθεη ζην κέησπν ηνπο «ΔΓΧ ΓΡΑΚΟΤΛΑ.ΠΡΟΟΥΖ!»
365

.Σμ ίδζμ ηάκεζ ηαζ δ 

δνςίδα ημο αζαθίμο «Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο». Οοζζαζηζηά,  ζημ ένβμ «Ήζνπλ κόλν έλα 

παηδί» πνμαάθθεηαζ δ επαβνφπκδζδ πμο μθείθμοκ κα δείπκμοκ ηα παζδζά αθθά ηαζ μζ 

εκήθζηεξ βζα πνυζςπα πμο ειπζζηεφμκηαζ επεζδή είκαζ οπμδεζβιαηζηά αθθά ιπμνεί κα 

είκαζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ: «ηνλ δεύηεξν όξνθν έκελε έλαο δξάθνπιαο, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα είρε ηελ κνξθή αλζξώπνπ… Ρνύθεμε θαη θαηέζηξεςε ηελ παηδηθή κνπ 

ειηθία»
366

. ηακ ημ ημνίηζζ απμθαζίγεζ κα ακηζζηαεεί ζηα πάδζα ημο, δέπεηαζ απεζθέξ 

πςξ εα αθάρεζ αβαπδιέκα ηδξ πνυζςπα ηαζ δοζηοπχξ αθήκεηαζ ζηα πένζα ημο. Θφια 

ηδξ μνβήξ ημο εφηδ πέθηεζ ημ ακοπενάζπζζημ ηαημζηίδζμ ημο ημνζηζζμφ, ημ μπμίμ 

εακαηχκεζ. Ακηζζημζπία οπάνπεζ ιε ημ ένβμ «Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα» ηδξ 

Άκηνδξ Ακηςκίμο, πμο μ παηέναξ- εφηδξ ηαημπμζεί ζςιαηζηά ηδκ ιδηένα ηαζ ηδκ 

ηυνδ ημο ηαζ ελαζηίαξ ηδξ γήθεζαξ ημο εακαηχκεζ ημ ζηοθάηζ ημο βείημκα πμο ηαηά ηδ 

βκχιδ ημο θθενηάνεζ ηδκ ιδηένα. Καζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ μζ εφηεξ ηάκμοκ ηαηυ ζε 

έκα ακοπενάζπζζημ γχμ, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ ζμαανυηδηα ηδξ ροπζηήξ 

ακζζμννμπίαξ ημοξ. ηακ ημ ημνίηζζ ιαεαίκεζ βζα ημ εάκαημ ημο ζηφθμο θμαάηαζ 

αηυια πενζζζυηενμ ημκ Φμίαμ, μ μπμίμξ απεζθεί ηαζ βζα άθθμ ηαηυ. Γοζηοπχξ ηα 
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βεβμκυηα βίκμκηαζ αηυια πεζνυηενα υηακ πεεαίκεζ δ εεηή ιδηένα ημο ημνζηζζμφ 

ηαεχξ δ Ακαζηαζία πζζηεφεζ πςξ μ εάκαημξ ηδξ πνμηθήεδηε απυ ημκ αζαζηή ηδξ. 

μηανζζηζηή είκαζ δ απμηφπςζδ ηςκ ζηθδνχκ ειπεζνζχκ ημο ημνζηζζμφ ζηδ 

γςβναθζά πμο απεζημκίγεζ ημ δνάζηδ δνάημοθα κα ηδκ ηναηά παβζδεοιέκδ ζηα πένζα 

ημο ηαζ βφνς κα οπάνπμοκ αίιαηα. Σμ ιήκοια ηδξ γςβναθζάξ απμηοπχκεηαζ ιε 

βναπηά ιε ηδκ ελήξ πνυηαζδ: «Γελ ζέισ πηα. Σνλ θνβάκαη. Γελ κπνξώ άιιν ηα ρέξηα 

ηνπ»
367

.  

Ζ εβηαηάζηαζδ ημο ημνζηζζμφ ιε ημκ παηένα ηδξ ζημ Λμκδίκμ ζδιαημδμηεί ημ 

θοηνςηζηυ ηέθμξ ημ μπμίμ αέααζα ένπεηαζ ιεηά απυ πμθθέξ άζπδιεξ ηαηαζηάζεζξ. Σμ 

ημνίηζζ ειθακίγεζ αοημηημκζηέξ ηάζεζξ ηαζ παναζηείηαζ απυ ηδκ γςή. Γεκ ηνχεζ ηαζ 

αοείγεηαζ ζηδ εθίρδ ζηεπηυιεκδ ημκ εάκαημ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ηαζ υζα έπεζ αζχζεζ απυ 

ημκ Φμίαμ. Ζ πανυηνοκζδ ημο παηένα ηδξ βζα επίζηερδ ζε ροπμθυβμ ηδκ ανίζηεζ 

ανπζηά ακηίεεηδ αθθά ζηδκ ζοκέπεζα ηδκ αμδεά κα ιζθήζεζ βζα ηδκ ζελμοαθζηή 

ηαημπμίδζδ. ηακ ηεθζηά ζπάεζ ηδ ζζςπή ηδξ, πνμαάθθμκηαζ ηα θυβζα ημο ροπμθυβμο 

ςξ ιήκοια βζα ηάεε πενζζηαηζηυ αίαξ ζημκ ακαβκχζηδ: 

 «Ήζνπλ κόλν έλα παηδί. Ο ελήιηθαο θαθνπνηνύζε εζέλα θαη όρη, εζύ, πνπ 

ήζνπλ παηδί, απηόλ. Απηόο είρε ππνρξέσζε θαη όρη εζύ λα ζηακαηήζεηο ή λα πάξεηο 

κέηξα πξόζιεςεο ώζηε λα κελ γίλεη ην «παηρλίδη». Δίζαη ζαλ ηα άιια παηδηά»
368

. 

 ημ αζαθίμ πανμοζζάγμκηαζ αηυια ηνυπμζ απμηαηάζηαζδξ ημο ροπζζιμφ ημο 

εφιαημξ, πνμηείκεηαζ ζημ εφια κα βνάρεζ βνάιια ζημ πθδβςιέκμ παζδί, κα βίκεζ δ 

ιάκα ημο εαοημφ ημο  ηαζ κα επελενβαζηεί ημ γήηδια ζηεπηυιεκδ υηζ ήηακ ιυκμ έκα 
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παζδί. Δπζπθέμκ, θαίκεηαζ δ πανάαθερδ ηςκ βμκέςκ βζα ζελμοαθζηή δζαπαζδαβχβδζδ 

ηςκ παζδζχκ:  

«Φξόληηδαλ πάληα λα κνπ ιέλε γηα ην πώο δελ πξέπεη λα αγγίδσ ηηο πξίδεο θαη 

ηα κάηηα ηεο θνπδίλαο, αιιά πνηέ γηα ην πώο δελ πξέπεη λα δέρνκαη ηα αγγίγκαηα ζην 

ζώκα κνπ. Θεσξνύζαλ όηη απηό δελ ζα ζπκβεί ζην δηθό ηνπο παηδί, ζε κέλα»
369

. 

 Γζ‟ αοηυ ηαζ υηακ απμηαθφπηεηαζ δ αθήεεζα μ παηέναξ ακαθαιαάκεζ  δνάζδ χζηε κα 

ηζιςνδεεί παναδεζβιαηζηά μ δνάημοθαξ υπςξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ Ακαζηαζία  

βζαηί «δξάθνπιεο ππάξρνπλ παληνύ… κπνξεί θάπνηνλ λα ηνλ μέξεηο, αιιά δελ γλσξίδεηο 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή. Αιιά άκα ηνπο αλαθαιύςεηο πξέπεη λα ηνπο  θαηαδώζεηο»
370

. 

Ζ πνμζθοβή ζηδκ δζηαζμζφκδ ακαδεζηκφεζ αηυια εεάζεζξ ημο θαζκμιέκμο ηαεχξ μ 

ακαβκχζηδξ εκδιενχκεηαζ πςξ πνυηεζηαζ βζα πμζκζηυ αδίηδια πμο μ εφηδξ 

πνμένπεηαζ απυ ημκ ηφηθμ ειπζζημζφκδξ ημο εφιαημξ. Ζ ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ ημο 

παζδζμφ είκαζ ζδιακηζηή πνμηεζιέκμο κα ακαηηήζεζ ημκ εαοηυ ημο. 

Σμ αζαθίμ ηεθεζχκεζ ιε ηδκ επζζηνμθή ζηδκ ζφβπνμκδ γςή πμο δ Μανία 

εοαζζεδημπμζείηαζ απυ ηδκ αθήβδζδ ηδξ βζαβζάξ ηαζ ηαθεί ηδκ δίςλδ δθεηηνμκζημφ 

εβηθήιαημξ βζα κα ιζθήζεζ βζα ηδκ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ πμο δέπηδηε. Σμ ιήκοια 

βζα ημοξ ακαβκχζηεξ είκαζ μζ ηεθεοηαίεξ ανάδεξ ημο αζαθίμο πμο επζζδιαίκεηαζ  πςξ δ 

ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ απυ θζθζηυ ή μζημβεκεζαηυ πνυζςπμ δεκ είκαζ ηάηζ πμο 

αθμνά ημοξ άθθμοξ. Ζ εζηυκα ημο ελςθφθθμο είκαζ αθμπθζζηζηή ηαεχξ πανμοζζάγεζ 

έκα παζδί γςκηακυ-κεηνυ ηαθαζπςνδιέκμ,  παβςιέκμ υπςξ αηνζαχξ ηαζ δ ροπή ημο, 

ιε ημ ιπαθυκζ ζθζπηά ηθεζζιέκμ ζηα πένζα ημο, ζακ κα εέθεζ απυ ηάπμο κα ηναηδεεί.  

Ακαηεθαθαίςζδ  
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Σμ ιήκοια ημο αζαθίμο είκαζ πςξ ηα εφιαηα ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ πνέπεζ 

κα ιδκ ζζςπμφκ αθθά κα γδημφκ ηδκ ηζιςνία ηςκ δναζηχκ. Παναηδνμφκηαζ 

πμθθαπθέξ ιμνθέξ εκδθζηίςζδξ ηςκ δνχςκ, ηυζμ ηδξ κεανήξ Ακαζηαζίαξ πμο έπεζηα 

ηδκ αθέπμοιε έθδαδ, εκήθζηδ ηαζ πθέμκ βζαβζά, υζμ ηαζ ηδξ Μανίαξ, επμιέκςξ 

πνυηεζηαζ βζα έκα αθήβδια εκδθζηίςζδξ. Με ηδκ αθήβδζδ ηδξ δθζηζςιέκδξ 

Ακαζηαζίαξ πανμοζζάγμκηαζ μ θυαμξ ηαζ ηδκ εκμπζηή ζοιπενζθμνά πμο έπμοκ 

εφιαηα ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ, αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα δ πεζνζζηζηή ζοιπενζθμνά 

εκυξ εβηθδιαηία. 

Απεοεφκεηαζ ζε παζδζά ιεβαθφηενςκ ηάλεςκ ημο δδιμηζημφ αθθά ηαζ βμκείξ 

χζηε κα πνμαθδιαηζζημφκ, κα αθοπκζζημφκ ζοκεζδήζεζξ ζηδκ μζημβέκεζα, βζα ηδκ 

ακάβηδ εφνεζδξ ηνυπςκ πνμζηαζίαξ ημο παζδζμφ απυ έκακ θίθμ, ζοββεκή, δάζηαθμ 

αθθά ηαζ ακάβηδ ηαθθζένβεζαξ ηδξ ειπζζημζφκδξ χζηε ηα παζδζά ζε ηέημζεξ 

πενζπηχζεζξ κα ιδκ ζζςπμφκ. Οζ εκαθθαβέξ αθδβήζεςκ είκαζ ζοπκέξ ηαεχξ ανπζηά 

οπάνπεζ ηνζημπνυζςπδ ακαδνμιζηή αθήβδζδ, πμο αθήκεζ απυζηαζδ απυ ηα βεβμκυηα 

ζηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ πνςημπνυζςπδ, ιε ηδκ αθήβδζδ ηδξ Ακαζηαζίαξ πνμζδίδμκηαξ 

έκακ ελμιμθμβδηζηυ ηυκμ. Σμ αζαθίμ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ ηαζ 

θοηνςηζηυ ηέθμξ ηδξ ηζιςνίαξ ηςκ εοηχκ.  

 

Φαξαύηε, Λ. (2005). Σν θηιί ηεο δσήο. Αζήλα: Παηάθεο 

 

Ακάθοζδ 

Σμ ένβμ Σν θηιί ηεο δσήο ηδξ Λίηζαξ Φαναφηδ ηοηθμθυνδζε ημ 2005 απυ ηζξ 

εηδυζεζξ Παηάηδ. Ζ πθμηή απμηεθεί ζοκέπεζα εκυξ άθθμο αζαθίμο ηδξ Φαναφηδ, 

ημ λεηξα από κεηάμη. Πναβιαηεφεηαζ πμθθά ζφβπνμκα γδηήιαηα  ηαζ επζηεκηνχκεηαζ 
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ζηδκ θοβή εκυξ ηαημπμζδιέκμο απυ ημκ παηνζυ ημο δεηαπεκηάπνμκμο ημνζηζζμφ, πμο 

ςνζιάγεζ ηαζ ιαεαίκεζ κα δζαπεζνίγεηαζ ηνίζζιεξ ηαηαζηάζεζξ. 

Ζ δεηαηεηνάπνμκδ Ηθζβέκεζα  εβηαηαθείπεζ ηδκ ιδηνζηή ζηέβδ ιαγί ιε ημ 

ζηοθάηζ ηδξ. Ο θυβμξ είκαζ μ παηνζυξ ηδξ, μ μπμίμξ ηδκ πανεκμπθεί ζελμοαθζηά ηαζ 

ηδκ ηαημπμζεί. Ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ πςξ ημ 

ημνίηζζ είκαζ έημζιμ κα αιοκεεί ζε επεζζυδζμ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ. 

Καηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ Αεήκα ιε μημζηυπ ηαζ «γηα λα κελ κπνπλ πνλεξέο ζθέςεηο 

ζηνλ νδεγό»
371

 αάγεζ ημ ζαηίδζμ ηδξ ακάιεζα ζηδκ ίδζα ηαζ ζε εηείκμκ, θακενχκμκηαξ 

ιζα αιοκηζηή ζοιπενζθμνά πμο πνμσδεάγεζ ημκ ακαβκχζηδ. Οζ επυιεκεξ ανάδεξ ημο 

αζαθίμο επζαεααζχκμοκ ηδκ οπυκμζα ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ ηαεχξ δ δνςίδα 

ακαθένεηαζ ζε ζςιαηζηά ζδιάδζα απυ ηδκ απυπεζνα απμπθάκδζδξ ηδξ απυ ημκ 

παηνζυ. Ακ ηαζ έπεζ ζηναιπμοθζβιέκμ πένζ, ιεθακζά ζημ ιπνάηζμ δεκ ιπμνεί κα 

πζζηέρεζ ημ ζοιαάκ ηαζ εεςνεί πςξ υθα είκαζ απμηφδια ηδξ θακηαζίαξ ηδξ. ιςξ, 

βνήβμνα εοιάηαζ ηα «πξώηα ύπνπηα ζεκάδηα», πμο ζοιπενζθάιαακακ ηαεδιενζκά 

δχνα, αβηαθζέξ ηαζ βθφηζεξ, πνζκ ημ βάιμ ημο ιε ηδ ιδηένα. Φαίκεηαζ, πςξ μ εφηδξ 

πνμζπαεεί κα δδιζμονβήζεζ ιζα ζπέζδ ειπζζημζφκδξ ιε ημ εφια ημο, υπςξ ακαθένεζ: 

«δελ ζέισ λα ππάξρνπλ ζθηέο αλάκεζα καο». Γζ‟ αοηυ ηαηαθεφβεζ ζε πνμηάζεζξ βζα 

αυθηεξ υηακ δ ιδηένα απμοζίαγε, εκχ δεκ δίζηαγε κα πνμπςνήζεζ ζε αββίβιαηα: 

 «Μ‟ έπηαζε από ην ρέξη θαη κε θάζηζε ζηα γόλαηα ηνπ. Έγηλα νιόθιεξε έλα 

μύιν κε όιεο κνπ ηηο αηζζήζεηο ζε ζπλαγεξκό. Δίρα κπεη ζηα δεθαηέζζεξα θαη 

θαηαιάβαηλα όηη ν ηξόπνο πνπ κε ράηδεπε ζην θεθάιη, ζηελ πιάηε, ζην ιαηκό δελ ήηαλ 

θαζόινπ παηξηθόο»
372

. 
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 Μεηά απυ αοηυ ημ επεζζυδζμ, ημ ημνίηζζ ηθεζδχκεηαζ ζημ δςιάηζμ ηδξ ιε εκμπζηά 

αζζεήιαηα βζαηί εεςνεί πςξ εοεφκεηαζ δ ίδζα ηαζ πςξ ίζςξ εηείκδ ήηακ πμκδνή ηαζ 

ιεβαθμπμζμφζε πνάλεζξ ημο παηνζμφ. Σμ ημνίηζζ, υκηαξ ιπενδειέκμ δεκ ιπμνεί κα 

δεπηεί ημ ζοιαάκ ηαζ ηαηαθεφβεζ ζε πμθθαπθέξ δζηαζμθμβίεξ βζα ηδκ δζαζηνέαθςζδ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Χζηυζμ, ηα βεβμκυηα ιζθμφκ απυ ιυκα ημοξ ηαζ 

επζαεααζχκμκηαζ ηαζ ιέζα απυ ηα θυβζα ημο ίδζμο ημο εφηδ: «εκέλα δελ ζα κνπ 

γιηηώζεηο»
373

. 

ηζαβναθείηαζ πνμζεηηζηά ημ πνμθίθ ημο εφηδ, μ μπμίμξ ανπζηά είκαζ 

οπενάκς πάζδξ οπμρίαξ ιε εοβεκζημφξ ηνυπμοξ: «ινη ιέλε όηη είλαη ηίκηνο εξγαηηθόο, 

επγεληθόο κε ηνπο πειάηεο»
374

. Γζα άθθδ ιζα θμνά μ ημζκςκζηυξ πενίβονμξ ζοκαζκεί 

ζηδκ ηαθή ζοιπενζθμνά ημο εφηδ. ιςξ, υηακ δ Ηθζβέκεζα ηαεοζηενεί κα επζζηνέρεζ 

ζημ ζπίηζ, μ παηνζυξ «καδεύεη όιν ηνπ ην αληξηιίθη» ηαζ αθμφ ηδξ ακαημζκχζεζ πςξ  

«δελ ζα μαλά αιεηέςεη κε παξέεο», ηδκ ηαημπμζεί ζςιαηζηά: «Σν ρέξη ηνπ έπεζε βαξύ 

ζην πξόζσπν κνπ. Ο πόλνο ήηαλ δπλαηόο, ε βέξα κάησζε ηα ρείιε κνπ».
375

 Συηε μ 

εφηδξ πνμζπαεεί κα ηθεζδχζεζ ηδκ πυνηα αθθά ημ εφια ηαηαθένκεζ κα λεβθζζηνήζεζ 

ηαζ κα δζαζηαονςεεί ιε ηδ ιδηένα ηδξ, ζηδκ μπμία μ παηνζυξ ακαημζκχκεζ ρεφηζηεξ 

δζηαζμθμβίεξ βζα ηδκ θαζανία. Δδχ δζαθαίκεηαζ δ ζηάζδ ηδξ ιδηέναξ, δ μπμία είκαζ 

εοημθυπζζηδ ηαζ ιάθθμκ αδζάθμνδ, αθμφ δεκ ηαηαθαααίκεζ πςξ οπάνπεζ ηάπμζμ 

γήηδια. Ανβυηενα, γδηά ζεααζιυ απυ ηδκ ηυνδ ηδξ πνμξ ημκ παηνζυ βζαηί ηδξ 

πνμζθένεζ ηα πάκηα. Σμ ημνίηζζ απμζηνέθεηαζ ηδκ αβηαθζά ηδξ ιδηέναξ ημο αθμφ: 

«Δίρε πηζηέςεη ηνλ άληξα ηεο θαη δελ είδε ηα πξεζκέλα θαη καησκέλα ρείιε».
376

 Ζ 
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ιδηένα εεεθμηοθθεί ζηα ζοιαάκηα. Αηυια ηαζ υηακ εηείκμξ ανίζηεηαζ ζημ 

δοζηφπδια ιε ηδκ ενςιέκδ ημο, δεκ ιπμνεί κα ημ πζζηέρεζ ηαζ πνμαάθεζ  ακηζζηάζεζξ. 

Έηζζ ημ ημνίηζζ εβηαηαθείπεζ ημ ζπίηζ ηαζ θεφβεζ βζα ηδκ Αεήκα. Δηεί, αθμφ 

δεκ έπεζ ηακέκακ βκςζηυ ακαβηάγεηαζ κα ιείκεζ ιαγί ιε ημ ζηφθμ ηδξ ζημοξ δνυιμοξ 

ηαζ κα ηνέθεηαζ ιε ζοζζίηζμ ηαζ απμιεζκάνζα θαβδημφ ζε θαζηθμοκηάδζημ. Ζ 

ηαηάζηαζδ αοηή εα αθθάλεζ υηακ ιζα κεανή ηαζ βεκκαζυδςνδ ημπέθα, δ Γακάδ, ηδκ 

μπμία ζοκακημφιε ζημ αζαθίμ  λεηξα από κεηάμη, ηδξ πνμζθένεζ θαβδηυ ηαζ 

θζθμλεκία πςνίξ κα ηδ βκςνίγεζ ηαευθμο. Αοηυ είκαζ ιάθθμκ αδφκαημ κα ζοιαεί ζηδ 

ζδιενζκή Αεήκα, αθθά δ Γακάδ πνμένπεηαζ απυ ιζηνυ κδζί μπυηε δεκ ειθακίγεζ ηδκ 

παναηηδνζζηζηή απμλέκςζδ ηδξ ιεβαθμφπμθδξ. Ζ Ηθζβέκεζα ειπζζηεφεηαζ ηδ Γακάδ 

ηαζ ηδξ απμηαθφπηεζ ημ ζοιαάκ πμο ηδκ ηάκεζ κα εβηαηαθείρεζ ημ ζπίηζ:  

«Με θξαηνύζε γεξά από ηα κπξάηζα, θόιιεζε ην θνξκί ηνπ πάλσ κνπ θαη κνπ 

έιεγε ιόγηα πνπ δελ  ήζεια λα αθνύζσ».  

Ζ δζαηνζηζηή ημπέθα πνμζπαεεί κα δνειήζεζ ημ εφια ηαημπμίδζδξ ηαζ δεκ γδηά 

επζπθέμκ πθδνμθυνδζδ, υιςξ ημ εφια έπεζ ακάβηδ κα ιζθήζεζ βζα ημ βεβμκυξ ηαζ 

ζοκεπίγεζ:  

«δελ έγηλε απηό πνπ λνκίδεηο. Πάιεςα, εθείλνο όκσο άξπαμε ην αξηζηεξό κνπ 

ρέξη θαη ην ζηξακπνύιημε ζηνλ θαξπό… ε γξνζηά ηνπ κε βξήθε ζην ζαγόλη… άξρηζα λα 

ζηξηγθιίδσ …απνκαθξύλζεθα από θνληά ηνπ, βξέζεθα ζηελ πόξηα… ηξηγύξηδα ζηνπο 

δξόκνπο»
377

.  

Παν' υθα αοηά υηακ δ Ηθζβέκεζα ιαεαίκεζ βζα ημ δοζηφπδια ημο παηνζμφ ηδξ 

επζζηνέθεζ ζημ ζπίηζ ηδξ ηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηα πνμαθήιαηα πμο ιέπνζ ηχνα 

ηαηάθενε κ' απμθφβεζ. Δηεί ηδκ πενζιέκμοκ πμθθέξ εηπθήλεζξ αθμφ πθδνμθμνείηαζ 
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πςξ μ παηνζυξ ηδξ  ιέκεζ πανάθοημξ ηαζ απαημφζε ηδκ ιδηένα ηδξ ιε ηδκ κεηνή 

Ρςζίδα πμο ενβάγμκηακ ζημ ιαβαγί ημο.   Ζ Ηθζβέκεζα ηάπμζα ζηζβιή εκχ ιπμνεί κα 

αθήζεζ ααμήεδημ ημκ παηνζυ, έημζιμ κα πεεάκεζ, ημκ ζχγεζ ηαζ θοηνχκεηαζ απυ ηζξ 

εκμπέξ πμθθχκ πνυκςκ. Ο παηνζυξ πεεαίκεζ αθθά αθήκεζ ζηδκ Ηθζβέκεζα ηδκ Υανά, 

ηδκ μπμία ακαθαιαάκεζ κα θνμκηίγεζ πακημηζκά. 

ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα βίκεζ ιζα δζαζφκδεζδ ιε ημ ένβμ λεηξα από κεηάμη 

ηδξ ίδζαξ ζοββναθέςξ, πμο ζοκακημφιε ηδ Γακάδ, δνςίδα ηαζ ζημ ένβμ Σμ θζθί ηδξ 

γςήξ, κα  οθίζηαηαζ ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ ιδηέναξ ηδξ, βεβμκυξ πμο επδνέαζε υθδ ηδκ 

μζημβέκεζα.  Γεκ οπάνπεζ εκδμμζημβεκεζαηή αία ιε ηδκ ιμνθή ζελμοαθζηήξ ή 

ζςιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ, ςζηυζμ δ ιδηνζηή παναιέθδζδ δδιζμονβεί ανηεηά 

γδηήιαηα ζηα κεανά ηαζ εκήθζηα πνυζςπα ημο ένβμο. 

Ο Αξηζηείδδξ, μ παηέναξ ζηδκ μζημβέκεζα Καςάιε, πνμένπεηαζ απυ πνχδκ 

ανπμκηζηή μζημβέκεζα. Διθακίγεηαζ ιε ημκ παναδμζζαηυ νυθμ ημο  μζημβεκεζάνπδ, 

πμο δζαπεζνίγεηαζ ηα μζημκμιζηά γδηήιαηα ηδξ μζημβέκεζαξ. Γεκ ζοκδείγεζ κα ηάκεζ 

απμδνάζεζξ ιε ηδκ μζημβέκεζα ημο ηαεχξ ενβάγεηαζ πμθθέξ χνεξ. Ζ απζζηία ηδξ 

ζογφβμο ημο πνμηαθεί πυκμ ηαζ
 
πθδβχκεζ ημκ εβςζζιυ ημο. Δκχ ειθακίγεηαζ ςξ 

ήνειμξ άκενςπμξ ζηδκ ανπή ημο αζαθίμο, ζηδκ ζοκέπεζα βίκεηαζ άβνζμξ ηαζ ηναπφξ. Ζ 

ακαημίκςζδ ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηδξ ζογφβμο ημο ζηα παζδζά πανμιμζάγεηαζ ιε ημ 

βεβμκυξ ημο εακάημο ηδξ: « -Από δσ θη ύζηεξα ζ‟ απηό ην ζπίηη ζα είκαζηε κόλν εκείο 

θαη ε Θέθια. Πξνζπαζήζηε λα κε ζηελνρσξηέζηε θαη λα ηελ μεράζεηε. Πείηε όηη 

πέζαλε…»
378

. Πνμηεζιέκμο κα ακηαπελέθεεζ ζηζξ δοζάνεζηεξ ζοκέπεζεξ ηδξ θοβήξ ηδξ 

βοκαίηαξ ημο ηαηαθεφβεζ ζε ηαηαπνήζεζξ. 
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Ζ ιδηένα ζ‟ υθμ ημ ένβμ δεκ μκμιαηίγεηαζ. Πανμοζζάγεηαζ ςξ ιζα λέκδ 

βοκαίηα, ιε εθαθνά ήεδ. Πνζκ ηδκ εβηαηάθεζρδ ζοκήεζγε κα πδβαίκεζ αυθηεξ ιε 

ηδκ ηυνδ ηδξ. Χξ ιδηένα, ιε βκχιμκα ηζξ πνάλεζξ ηδξ πανμοζζάγεηαζ ζηθδνή ηαζ 

εβςηεκηνζηή ηαεχξ δεκ εκδζαθένεηαζ βζα ηα παζδζά ηδξ. Ζ ιδηνζηή ζημνβή 

απμοζζάγεζ πθήνςξ. Ζ εζηυκα ηδξ δεκ ειπίπηεζ ζημκ παναδμζζαηυ πνυηοπμ ηδξ 

ιδηέναξ πμο ήηακ ηαθή ιάκα ηαζ κμζημηονά. Ζ ιδηένα ζ‟ υθμ ημ ένβμ δεκ 

μκμιαηίγεηαζ. Ζ ζηυπζιδ πανάθεζρδ ημο ηφνζμο μκυιαημξ θαίκεηαζ κα δζαβνάθεζ 

έκα εέια δεζηήξ ηαζ ζδεμθμβζηήξ ηάλδξ. Θεςνείηαζ ηαθφηενμ κα πενάζεζ ζηδ θήεδ. 

Ζ ηθεζζηή ημζκςκία ημο κδζζμφ ηδ εεςνεί ηδκ βοκαίηα «λέκδ -Γακή ζφγοβμ» πμο 

δεκ ζοιπενζθένεηαζ ζφιθςκα ιε ημ άηοπμ πνχηοπμ ηδξ «ζςζηήξ ιδηέναξ», αθμφ 

αθήκεζ ηα παζδζά ηδξ βζα έκακ ένςηα. Πανάθθδθα, απμηοπχκεηαζ ηαζ ιζα 

ζηενευηοπδ εζηυκα βζα ημ πνυζςπμ ηδξ πμο αθμνά εηείκδ ηαζ ηζξ ζοιπαηνζχηζζζεξ 

ηδξ: «… είλαη ζνπξινπινύδεο θαη παινπθνπεδήρηξεο»
379

.  

Ζ Γακάδ είκαζ δ δεηαελάπνμκδ ηυνδ ηδξ μζημβέκεζαξ Καράθδ πμο 

ιεβαθχκεζ λέβκμζαζηα ζε κδζί. Γεκ ειθακίγεηαζ αμοαυ πνυζςπμ, αθθά ζοιιεηέπεζ 

εκενβά ζηζξ ελεθίλεζξ. ηδ Γακάδ θείπεζ δ ιδηνζηή ζημνβή ηαζ βζ‟ αοηυ 

ζοιπενζθένεηαζ πενίενβα. Γεκ ιπμνεί κα πνμζθένεζ αμήεεζα ζημκ παηένα ηδξ ηαζ 

ημκ ιζηνυ αδεθθυ ηδξ. Οζ εείεξ ηδξ πνμζπαεμφκ κα ηδκ αμδεήζμοκ ηαζ 

επζαάθθμκηαζ ζ‟ αοηήκ, πνμηαθχκηαξ ηδκ ακηζδναζηζηή ζοιπενζθμνά ημο 

ημνζηζζμφ. Ζ θζθία ηδξ ιε ημκ Θέιδ ζηέηεηαζ ανςβυξ ζηα μζημβεκεζαηά γδηήιαηα 

πμο έπμοκ πνμηφρεζ. Ανβυηενα, βκςνίγεζ ημκ Λμοηά πμο ηδκ ηάκεζ κα ζηέθηεηαζ 

δζαθμνεηζηά. Φζθζηέξ ζπέζεζξ ακαπηφζζεζ ιε ημκ Νίημ πμο ελαζηίαξ ηςκ 
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ζδζαζηενμηήηςκ ημο δέπεηαζ ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ. Με δοκαιζζιυ, ζημ ηέθμξ ημο 

ιοεζζημνήιαημξ πνμζπαεεί κα λεπενάζεζ αηυιδ ημ ηναφια ηδξ εβηαηάθεζρδξ. 

Ο Μάκεμξ είκαζ μ βζμξ ηδξ μζημβέκεζαξ Καράθδ ηαζ αδεθθυξ ηδξ Γακάδξ. 

Γεκ ιπμνεί κα δεπεεί ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ ιδηέναξ ημο ηαζ ζοκεπχξ δζενςηάηαζ 

ημκ θυβμ πμο ζοκέαδ. Ζ πίεζδ ηαζ ημ άβπμξ πνμηαθμφκ ιζα αθθυημηδ 

ζοιπενζθμνά. ημκ φπκμ ημο έπεζ  εθζάθηεξ ηαζ ανέπεζ ημ ηνεαάηζ ημο. Νζχεεζ 

οπεφεοκμξ βζα ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ ιδηέναξ ημο ηαζ οπυζπεηαζ ηαθφηενδ 

ζοιπενζθμνά χζηε κα επζζηνέρεζ: «Μελ μαλαθύγεηο, κακά, ζε παξαθαιώ, κε κ‟ 

αθήζεηο… Θα γίλσ θαιό παηδί, δε ζα ρηππάσ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ζα γπξίδσ 

λσξίο ζην ζπίηη…»
380

. 

Χξ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ αλίγεζ κα ακαθενεεί δ Θέηθα, δ μζημκυιμξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ Καράθδ.  Ο νυθμξ ηδξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ ηαεχξ ακαθαιαάκεζ 

μθμηθδνςηζηά ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ ιεηά ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ ιδηέναξ ημοξ. 

Πνμζπαεεί κα ελζζμννμπήζεζ ηδκ ηαηάζηαζδ. Πμθθέξ θμνέξ ζζςπά, εφπεηαζ ηαζ 

ηαηανζέηαζ.  Νζχεεζ ηα παζδζά ςξ ιέθδ δζηήξ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Δπίζδξ αλζμζδιείςηδ είκαζ δ ζπέζδ ημο Θέιδ, δεηαμηηάπνμκμο θίθμο ηδξ 

Γακάδξ ιε ηδκ μζημβέκεζα. Δκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ζηδκμεεζία ηαζ ηδκ 

εκδοιαημθμβία: «-Πόηε έγηλε, Θέκε, ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά; ηνλ ξώηεζε ε 

θαζεγήηξηα. -Γελ μέξσ θπξία… Δθείλν πνπ κπνξώ λα ζαο πσ κε βεβαηόηεηα είλαη 

όηη θέηνο ζα θνξεζεί πνιύ ην θηζηηθί ρξώκα.» 
381

.ιςξ, μ  βζαηνυξ παηέναξ ημο έπεζ 

άθθα ζπέδζα βζα ημκ ιμκαπμβζυ ημο. φιθςκα ιε ημκ Αηνζηυπμοθυ ε γνλετθή 

πξνζδνθία παίξλεη κνξθή θαηαπίεζεο θαη ειέγρνπ ζηηο ζρέζεηο παηέξα-γηνπ (ζημ 
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Παπακηςκάηδξ & Ακαβκςζημπμφθμο, 2010) 
382

. Αοηυ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 

ζελμοαθζηέξ πνμηζιήζεζξ ημο δδιζμονβμφκ πίεζδ ηαζ ανίζηεζ ςξ θφζδ ηδκ 

αοημηημκία. ηακ ζογδηά ιε ηδκ Γακάδ, μ Θέιδξ δεκ ιπμνεί κα δεπηεί ηδκ 

απυθαζδ ημο παηένα ημο ηαζ ακαγδηά ηνυπμοξ βζα ηδκ πναβιάηςζδ ηςκ δζηχκ ημο 

μκείνςκ. ηδκ μζημβέκεζα οπάνπεζ πθήνδξ ακηίεεζδ παηένα ηαζ ιδηέναξ βζα ηδκ 

εζηυκα ηαζ ηα πνυηοπα ημο θφθμο ημο βζμο ημοξ  ςξ εη ημφημο ημ παζδί έπεζ 

απμδζμνβακςεεί. Ο κέμξ ζοβηνμφεηαζ ιε ηδ βμκεσηή πνμζδμηία.  

Γεκζηυηενα, δ εζηυκα ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ 

είκαζ ακαηνεπηζηή ηαεχξ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ειθακίγμκηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ 

νυθμοξ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ πμο αζχκμοκ. Ο παηέναξ είκαζ μζημκμιζηυξ 

δζαπεζνζζηήξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ γδηδιάηςκ ηαζ παίνκεζ ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ. Ζ 

ιδηένα, ιε ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ, παναιεθεί πθήνςξ ηα παζδζά ηδξ 

ηαζ αοηή δ πνάλδ έπεζ ακηίηηοπμ ζημκ ροπζζιυ υθςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Γζαθαίκεηαζ δ απμνία ηαζ εθίρδ ηςκ παζδζχκ αθθά ηαζ δ απυβκςζδ ημο 

ζογφβμο απυ ηδκ απμοζία ηδξ βοκαίηαξ ημο αθθά ηαζ ηα ηαοζηζηά ζπυθζα ημο 

πενίβονμο ημοξ. Δπίζδξ πνμαάθθεηαζ δ δζαθμνεηζηυηδηα δζάθμνςκ μιάδςκ ηαζ δ 

ακηζιεηχπζζδ ημοξ απυ ηδκ ημζκςκία. Γζαθαίκεηαζ πςξ δ  μιμθοθμθζθία 

ακενχπςκ, μζ εζδζηέξ ακάβηεξ αηυιςκ, δοζηοπχξ, πμθθέξ θμνέξ, δεκ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ηδκ ημζκςκία ιε ακεηηζηυηδηα. 

Γεκ οπάνπεζ ζςιαηζηή ή ζελμοαθζηή εκδμμζημβεκεζαηή αία ζηδκ μζημβέκεζα 

αθθά δ παναιέθδζδ ηςκ παζδζχκ δδιζμονβεί πμθθά πνμαθήιαηα ζηδκ οβζή 
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ακάπηολδ ημοξ. Ζ ροπζηή ακεεηηζηυηδηα ηδξ Γακάδξ είκαζ ιεβάθδ ηαζ ιπμνεί κα 

ελαηνζαςεεί ιε ηδ δνάζδ ηδξ ζημ ιοεζζηυνδια Σμ θζθί ηδξ γςήξ, αθμφ 

πανμοζζάγεηαζ ζδζαίηενα εοαζζεδημπμζδιέκδ κα θνμκηίγεζ ηδκ Εςή πμο δέπηδηε 

ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ απυ ημκ παηνζυ ηδξ. 

 

Ακαηεθαθαίςζδ  

Σμ ένβμ Σν Φηιί ηεο Εσήο είκαζ έκα αζαθίμ πμο ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ 

εθδαζηήξ θμβμηεπκίαξ, αθθά ιπμνεί κα δζαααζηεί εοπάνζζηα ηαζ απυ εκήθζηεξ. Ζ 

πθμηή αημθμοεεί βναιιζηή πμνεία, εηηυξ απυ ηζξ ακαδνμιέξ ηδξ δνςίδαξ ζηα 

ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα. Γεκ οπάνπεζ απυθοηδ αθδεμθάκεζα  ςξ πνμξ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ημο δεηαηεηνάπνμκμο ημνζηζζμφ ζημοξ αθζθυλεκμοξ δνυιμοξ ηδξ 

Αεήκαξ. Σμ ηέθμξ είκαζ θοηνςηζηυ βζα ηδκ δνςίδα, αθμφ ηαηαθένκεζ κα ιζθήζεζ βζα 

ηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ, λεπενκά  ηδκ μνβή ηδξ βζα ημ εφηδ ηαζ ζοιπενζθένεηαζ 

ιεβαθυηανδα ζε αοηυκ, πανίγμκηαξ ημο ηδκ γςή. Γεκ δίκεηαζ θφζδ απυ ηδ δζηαζμζφκδ 

αθθά ιε ημ δοζηφπδια θαίκεηαζ κα δίκεηαζ ιζα εεσηή ηζιςνία ζημ δνάζηδ.  Σμ  

εθδαζηυ ιοεζζηυνδια πνμαάθθεζ ηδκ αλία ηδξ ακηίζηαζδξ ζε πενζζηαηζηά 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ αθθά ηαζ ηδξ ζοβηαηάααζδξ 

μζημβεκεζαηχκ γδηδιάηςκ. Πνυηεζηαζ βζα έκα ιοεζζηυνδια πμο ηναηά αιείςημ ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ ιέπνζ ηαζ ηδ ηεθεοηαία ζεθίδα, ηαεχξ ιπμνμφκ κα 

ηαοηζζημφκ  ιε ηδκ πνςηαβςκίζηνζα. Δηθνάγμκηαζ πνμαθδιαηζζιμί βζα ηδ θζθία ηαζ 

ημκ ένςηα, ηδ ζελμοαθζηυηδηα ηαζ άθθα ζφβπνμκα γδηήιαηα. ζμ αθμνά ημοξ 

οπυθμζπμοξ παναηηήνεξ, υθμζ είκαζ ηαθμβναιιέκμζ ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηαηά 

ηάπμζμκ ηνυπμ παναηηήνεξ πμο ζοκακηάιε ζοπκά ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία. Ο εφηδξ 

είκαζ έκα εοοπυθδπημ πνυζςπμ πμο ηίπμηα δεκ πνμδίδεζ ηζξ κμζδνέξ πνάλεζξ ημο. Ζ 

ιδηένα είκαζ αδζάθμνδ ηαζ απυθοηα ελανηδιέκδ απυ ημ ζφγοβμ. Σμ εφια ειθακίγεηαζ 
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θμαζζιέκμ αθθά πνμαάθθεζ ακηζζηάζεζξ ηαζ ηεθζηά ηαηαθένκεζ κα ιζθήζεζ βζα ηδκ 

ηαημπμίδζδ. Ζ πθμηή πενζζηνέθεηαζ ζε έκα ιδ ελςνασζιέκμ αθθά νεαθζζηζηυ 

πενζαάθθμκ, πμο πνμαθήιαηα υπςξ ημο  εακάημο, ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ 

ηαημπμίδζδξ ηαζ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ επδνεάγμοκ ηδκ ςνίιακζδ ηδξ δνςίδαξ 

ηαεζζηχκηαξ ημ αζαθίμ έκα αθήβδια εκδθζηίςζδξ. 

 

Binebine, M.,(2019). ΥΑΡΡΑΓΚΑ,ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΚΑΗΝΔ ΣΑ 

ΥΑΡΣΗΑ ΣΟΤ. Αζήλα: Άγξα. 

Ακάθοζδ 

Ο ζοββναθέαξ δδιζμονβεί έκα δοκαηυ ιοεζζηυνδια, ααζζζιέκμ ζηδκ επζεοιία 

ακενχπςκ πμο αδδιμκμφκ κα εβηαηαθείρμοκ ηδ πχνα ημοξ χζηε κα ελαζθαθίζμοκ 

ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ. Ο ζοββναθέξ αλζμπμζεί ηζξ ακαδνμιζηέξ αθδβήζεζξ 

βζα κα απμδχζεζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο μδήβδζακ ημοξ ακενχπμοξ ζε αοηήκ ηδ 

νζρμηίκδοκδ επζθμβή. πςξ ακαθένεζ δ Paola Checcoli (2010)  ημ αζαθίμ 

παναηηδνίγεηαζ απυ πνςημηοπία ηαεχξ  δεκ αθδβείηαζ ηδκ δζέθεοζδ ή ηδκ άθζλδ ηςκ 

ακενχπςκ, αθθά ηζξ πνμζςπζηέξ ζζημνίεξ πμο θένμοκ μζ ίδζμζ. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ 

ηαηαηνεβιέκμζ άκενςπμζ ιε ηναβζηέξ πνμζςπζηέξ ζζημνίεξ. 

Ο Ρέκηα ηαζ μ δίδοιμξ αδενθυξ ημο έπμοκ οπμζηεί εκδμμζημβεκεζαηή 

ηαημπμίδζδ. Σα παζδζηά ημοξ πνυκζα ήηακ πμθφ δφζημθα. Κμνοθαίμ επεζζυδζμ βζα 

ηδκ γςή υθςκ απμηέθεζε δ αηαλία ηςκ πεκηάπνμκςκ δζδφιςκ ζημ ημηέηζζ. Σα παζδζά 

έπκζλακ πμθθά απυ ηα ηθςζπμοθα ηαζ δ ιδηένα έκηνμιδ πμο ελαθακίζηδηε ημ αζυξ 

ηδξ ηαηέθοβε ζε αίαζμ λοθμθυνηςια ηςκ πενζχκ ημο εκυξ εη ηςκ δφμ δζδφιςκ υπςξ 

ακαθένεηαζ:  Έαβαθε ηδκ πακημφθθα ηδξ ηαζ ιε υθδ ηδξ ηδ δφκαιδ ηαηάθενε ζηα 

θμκζηά πένζα έκα αλζμικδιυκεοημ λοθμθυνηςια . Σμ παζδί ιεηαθένεδηε ζημκ 
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ημονέα, ημκ οπμηζεέιεκμ βζαηνυ ημο πςνζμφ ηαζ ηα πένζα ημο δέεδηακ ζθζπηά ιε 

επίδεζιμ. Σμ πεκηάπνμκμ αβυνζ δεκ ιπυνεζε κα ημζιδεεί εηείκδ ηδ κφπηα απυ ημοξ 

πυκμοξ αθθά ηαζ ηζξ επυιεκεξ κφπηεξ. Έπεζηα απυ δομ εαδμιάδεξ, δ δοζμζιία, ημ 

πνήλζιμ ηαζ μζ πυκμζ χεδζακ ηδκ ιδηένα ζημ ελςηενζηυ ζαηνείμ, πνάβια πμο 

δοζανέζηδζε ημκ παηένα επεζδή ακαβηάζηδηε κα δχζεζ πνήιαηα απυ ημ δζζάηζ.  Σμ 

απμηέθεζια ηδξ ηαημπμίδζδξ ημο παζδζμφ απυ ηδκ ιδηένα πνμηάθεζε βάββναζκα ζηα 

πένζα ηαζ έηζζ πνεζάζηδηε κα αηνςηδνζαζημφκ ηα άηνα ημο αβμνζμφ. ε υθδ αοηήκ 

ηδκ ηαηάζηαζδ, δ ζηάζδ ημο παηένα ήηακ απανάδεηηδ, θακενχκμκηαξ ηδκ 

βεκζηεοιέκδ αδζαθμνία βζα ηδκ μζημβέκεζα ημο, ηδκ μπμία θαίκεηαζ κα είπε 

παναιεθήζεζ. Ζ ιδηένα, αδοκαηχκηαξ κα δζαπεζνζζηεί ημ πενζζηαηζηυ ημο 

αηνςηδνζαζιμφ αοημηημκεί ιπνμζηά ζηα ιάηζα ηςκ ιζηνχκ παζδζχκ: Ακέαδηε ζημ 

πείθμξ ημο πδβαδζμφ, έθοζε ηδ ιαφνδ ημηζίδα ηδξ ηαζ αθέεδηε κα πέζεζ ζακ ιζα 

πέηνα ζημ πδβάδζ. Ζ ιάκα δεκ πέεακε αιέζςξ, ακ ηαζ μζ ακαικήζεζξ ημο Ρέκηα ήηακ 

εμθέξ. Ζ αθήεεζα είκαζ πςξ ηακέκαξ δεκ ημθιμφζε κα ημκ νςηήζεζ βζα ηζξ 

θεπημιένεζεξ, βζαηί δ θςκή ημο ηυηε νάβζγε ηαζ ηα ιάηζα ημο βέιζγακ δάηνοα.  (…) Σα 

δφμ παζδζά ζακ ηνεθά έηνελακ ημκηά ζημ πδβάδζ κυιζζακ πςξ άημοζακ ζακ ιζα 

ακάζα έκα ρίεονμ κα ακεααίκεζ ηαηά βδξ . Σδκ ηδδειμκία ηςκ δφμ ιζηνχκ παζδζχκ 

ιεηά ηδκ αοημηημκία ηδξ ιδηέναξ ημοξ ακαθαιαάκεζ δ δθζηζςιέκδ βζαβζά πμο υπςξ 

ακαθένεηαζ ήηακ ηα παζδζά ηαηέθδλακ ζηα δίπηοα ηδξ βζαβζάξ, ιζαξ πακμφηθαξ ,  

πεζνυηενδξ ηαζ απυ ιδηνζά . Σα παζδζά έιεζκα βζα θίβμ ηαζνυ αθθά δεκ άκηελακ ηδκ 

θεηηζηή ηαζ ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ ηδξ βζαβζάξ ημοξ ηαζ έηζζ ημ έζηαζακ απυ ημ 

πςνζυ: Σμοξ ηάζγε υθμ ηαζ πζμ θίβμ ηαζ βζα ρφθθμο πήδδια ζήηςκε ημ νααδί ηδξ ηαζ 

πηοπμφζε υπμζμκ έανζζηε ημκηά ηδξ. Σδ βνζά ηδκ έπζακακ μζ ηνμιενμί εοιμί 

ιμονιμφνζγε απεζθέξ πςνίξ ηέθμξ, δεκ ημοξ έδζκακ κα θάκε, ηα πηοπμφζε, ηα ζηυθζγε 

ιε ηαηάνεξ . Απανκζυηακ ηα εββυκζα ηδξ ηαζ απεοεφκμκηακ ζε αοηά ιε απανάδεηημοξ 
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παναηηδνζζιμφξ ζηα ίδζα αθθά ηαζ ηδ κεηνή κφθδ ηδξ: δεκ ήηακ ηα παζδζά ημο βζμο 

ηδξ ηαζ ηδ ηφθα πμο είπε αοημηημκήζεζ, ηα είπε απμηηήζεζ ακμίβμκηαξ ηα ζζπαιενά 

ηδξ ζηέθζα ζε ηάπμζμ ημπνυζηοθμ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ηαηαδζηαζιέκδ κα ηα 

ακέπεηαζ ιένα ηαζ κφπηα είκαζ εεσηή ηζιςνία. Μεηά ηδκ εβηαηάθεζρδ ημο πςνζμφ, μζ 

δίδοιμζ εβηαείζηακηαζ ζε ιζα ζοκηεπκία γδηζάκςκ πμο ημ αθεκηζηυ ημοξ ηαημπμζεί. 

Σεθζηά μ ημ έκα παζδί ιέκεζ ζηδ ζοκηεπκία εκχ ημ άθθμ, μ Ρέκηα ακαγδηά ηαηαθφβζμ 

ζημκ λάδενθμ ημο ηαζ ιαγί επζδζχημοκ ιζα ηαθφηενδ γςή ηαίβμκηαξ ηα πανηζά ημοξ. 

Ο παηέναξ αδζαθμνεί πθήνςξ βζα ημκ εάκαημ ηδξ ζογφβμο ημο αθθά ηαζ ηδκ ηφπδ ηςκ 

ιζηνχκ δζδφιςκ αθμφ πακηνεφεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ αοημηημκία ιζα δεηαηεηνάπνμκδ 

ημπέθα ηαζ δεκ αζπμθείηαζ πμηέ ιε λακά ιε ηα δίδοια παζδζά ημο. Ζ ηαημιεηαπείνζζδ 

ηαζ παναιέθδζδ ηςκ δζδφιςκ είκαζ πνμθακήξ. 

Ο Αγμφγ, μ αθδβδηήξ ηαζ λάδενθμξ ημο Ρέκηα έπεζ πενάζεζ δφζημθα παζδζηά 

πνυκζα. Δίκαζ μ ιυκμξ απυ ηα μηηχ αδέθθζα ημο, πμο ζπμφδαζε ζ‟ έκα θζθακενςπζηυ 

ίδνοια έπεζηα απυ ανηεηέξ ζηενήζεζξ. Ο αζμθμβζηυξ παηέναξ δεκ ήεεθε κα ημκ αθήζεζ 

κα ζπμοδάζεζ αοηυ πμο επζεοιμφζε. Ο παηέναξ ήεεθε ημκ Αγμογ πςνμθφθαηα, πανά 

ηζξ εκζηάζεζξ ημο ίδζμο ηαζ ηα οπυθμζπα παζδζά κα απαζπμθδεμφκ ζηα πςνάθζα. Ο 

ήνςαξ εεςνεί αθδεζκή ημο μζημβέκεζα ηα ιέθδ ημο μζημηνμθείμο δζυηζ απυ αοηά 

δέπεδηε αθδεζκή ζημνβή. Ο αθδβδηήξ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή 

ηαημπμίδζδ πμο πνμηαθμφζε μ ηαημπμζδηζηυξ παηέναξ αθθά ηαζ δ ιδηένα πμο ήηακ 

ακήιπμνδ κα ακηζδνάζεζ. Πάκημηε μ αθδβδηήξ εοιάηαζ ηδκ ιδηένα ημο εβηοιμκμφζα 

κα εηηεθεί αανζέξ μζηζαηέξ ενβαζίεξ ηαζ κα δέπεηαζ ηδ αζαζυηδηα ημο άκηνα ηδξ: ηα 

πηοπήιαηα πμο ηδξ έδζκε, υπςξ ηαζ ηα αηέθεζςηα παζημφηζα υηακ έπεθηακ επάκς ζηα 

παζδζά. Έπαζνκε ζοζηδιαηζηά ημ ιένμξ ημο ηέναημξ αηυια ηαζ υηακ δ αδενθή έθεβε 

πςξ ηδκ είπε αζάζεζ. ημ ζδιείμ αοηυ βίκεηαζ δ απμηάθορδ ημο αζαζιμφ ηδξ ηυνδξ 

απυ ημκ παηένα ηδξ αθθά ηαζ ηδξ απανάδεηηδξ ζηάζδξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ζηδκ 
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απμηάθορδ ημο κέμο. Έηαρε ηα πένζα ηδξ ηυνδξ ηδξ ιε ιία πονςιέκδ αμφνηζα βζα 

κα ζςπάζεζ ηαζ κα ιδκ πέζεζ δ ηαηάνα πάκς ζημ ζπίηζ. Φαίκεηαζ πςξ μζ αοζηδνέξ 

πεπμζεήζεζξ ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο βζα αηυια ιζα θμνά είκαζ αοηέξ πμο 

ακαζηέθθμοκ ηδκ ημζκμπμίδζδ πενζζηαηζηχκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ ζελμοαθζηήξ 

ηαημπμίδζδξ. Ο αθδβδηήξ ιζζεί ηδκ ιδηένα ημο πμο δεκ δδθδηδνίαζε ημκ παηένα 

κςνίηενα ηαζ πμο είπε θένεζ ημκ ίδζμ ζημκ ηυζιμ. 

 Οζ θζθακενςπζηέξ ζπμοδέξ πμο ηεθζηά αημθμφεδζε, είπακ ιεβάθμ ακηίηηοπμ 

ζηδκ ροπμζφκεεζδ ημο ήνςα ηαεχξ ηαημπμζήεδηε ζελμοαθζηά απυ ημ δάζηαθμ ημο 

μζημηνμθείμο πμο θμζημφζε. Ο δάζηαθμξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, δζυνεςκε ηζξ ενβαζίεξ 

ημο Αγμφγ ηαζ έπεζηα απμπθακμφζε ημ κεανυ παζδί. πςξ ακαθένεηαζ: Μεηά ηαευηακ 

πθάζ ιμο ζημ ηνεαάηζ. Καζ ι‟ έκα πήδμ ένπμκηακ επάκς ιμο ζακ κα ιε αζθκζδίαγε ηαζ 

ημπμεεημφζε ηδ ζοκείδδζή ημο ιπνμζηά ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνάλδξ. Όζηενα 

άνπζζε κα ηνέιεζ πασδεφμκηαξ ημ υνβακμ ιμο.  Ο δάζηαθμξ έθεοβε ηνοθά ηαζ πάκημηε 

ιεηά ηζξ πενζπηφλεζξ ημ αθέιια ημο απέθεοβε ημ κεανυ. Ο Αγμφγ αδοκαηεί κα 

ηαηακμήζεζ αοηή ηδ ζοιπενζθμνά ηαεχξ υπςξ ακαθένεζ μ ίδζμξ δεκ είπε ηαιία 

ηνζηζηή δζάεεζδ υηζ άνπαγε ηδκ εφκμζα ημο. Θεςνμφζε θοζζμθμβζηή ηδκ ενςηζηή ημο 

ζπέζδ ηαζ δεκ είπε ηαιία οπυκμζα βζα ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ. 

Ζ Νμοανά λεηζκά ημ δφζημθμ ηαλίδζ πνμξ ηδ Γαθθία βζα ηδκ ακαγήηδζδ ημο 

ζογφβμο ηδξ, πμο αβκμεί ηδκ φπανλδ ημο παζδζμφ ημοξ. ηδκ ακαγήηδζδ ηαθφηενδξ 

γςήξ ημ ανέθμξ αζχκεζ ηαημοπίεξ ηαζ ηαημιεηαπείνζζδ πμο μδδβεί ζημκ εάκαημ. Ζ 

ιδηένα εηηυξ ηςκ άθθςκ δοζημθζχκ ακηζιεηςπίγεζ ημ άβκςζημ αθέιια ηςκ  έλζ 

ακηνχκ πμο ιπμνμφκ κα ηδκ απμπθακήζμοκ.   

Ο Παθακημφι είκαζ έκαξ βίβακηαξ απυ ημ Μάθζ πμο επζπεζνεί κα θφβεζ βζα 

ηνίηδ θμνά, οπμζπυιεκμξ ζηδκ μζημβέκεζα ημο ηδκ επζζηνμθή. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

μζ δοζημθίεξ ήηακ πμθθαπθέξ, ηαζ  ιυκμ ημ βεβμκυξ ηδξ άθζλδξ ζηδκ Σαββένδ ήηακ 
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ιζα κίηδ βζ 'αοηυκ, επεζδή έπνεπε κα δζαζπίζεζ ηα κανημπέδζα ηαζ κα λεθφβεζ απυ 

πμθθά ζδιεία εθέβπμο. Χζηυζμ, θαίκεηαζ πςξ μ ίδζμξ έπεζ εβηαηαθείρεζ ηδκ 

μζημβέκεζα ημο. 

Ακαηεθαθαίςζδ  

Πνυηεζηαζ βζα θμβμηεπκζηά ιεηαπθαζιέκδ ζζημνία, έκα ακάβκςζια ιε 

πμθοπνυζςπδ βναθή πμο ακαθένεηαζ ζε ημζκςκζηέξ αδζηίεξ. Θίβεηαζ μ ηαεδιενζκυξ 

πκζβιυξ ακενχπςκ θυβς πανάκμιδξ δζαηίκδζδξ ιέζς εαθάζζδξ. Ο ζοββναθέαξ 

πνμζπαεεί κα ηαηαδείλεζ ηδκ οπμηνζηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ 

πανάκμιδξ ιεηακάζηεοζδξ, ηαεχξ αηυια ηαζ ζήιενα μζ Δονςπαίμζ δεκ δζζηάγμοκ κα 

ζοκδέμοκ άπανεξ ενβαζίεξ ιε ηδκ ακάεεζδ ημοξ ζε  πνυζθοβεξ. Ο ζοββναθέαξ θένκεζ 

ημκ ακαβκχζηδ  πζμ ημκηά ζε ηαηαζηάζεζξ πμο εα ιπμνμφζακ κα πνμαθέρμοκ ημ 

ζηενευηοπμ ηςκ ηαηαηνεβιέκςκ ακενχπςκ ιε ηαζ ηαοηυπνμκα ημκ απμιαηνφκεζ απυ 

αοηέξ. Μέζα απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ δναιάηςκ ζοιποηκχκεηαζ 

ηαζ κα απμηοπχκεηαζ μ αβχκαξ ημοξ βζα ιζα ηαθφηενδ γςή ηαζ ηαοηυπνμκα 

ακαπηφζζεηαζ ημ δζαπνμκζηυ γήηδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ. 
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Ακάθοζδ 

ημ ένβμ έλα παηδί από ην πνπζελά ηδξ Άθηδξ Εέδ είβμκηαζ πμθθά εέιαηα 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ είκαζ μ εηθμαζζιυξ, ημ πνμζθοβζηυ γήηδια, δ ακενβία, μζ άζηεβμζ, 

μ εεεθμκηζζιυξ μζ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα μζ παναιεθδιέκεξ 

μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ. Γεκ οπάνπεζ δ εκδμμζημβεκεζαηή αία ιε ηδκ 

ιμνθή ζςιαηζηήξ ή ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ αθθά ακαδφεηαζ ηονίςξ δ 
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παναιέθδζδ ηςκ ζφβπνμκςκ βμκέςκ πνμξ ηα παζδζά ημοξ ελαζηίαξ ηςκ ενβαζζαηχκ 

ζοκεδηχκ. Ζ ζοββναθέαξ  ηαημνεχκεζ κα αθδβδεεί ηα βεβμκυηα ιε ηδκ ηαεανή 

παζδζηή ιαηζά. Πνμαθδιαηίγεζ ηαζ ζοβηζκεί αθήκμκηαξ πχνμ ζημκ ακαβκχζηδ κα 

πθάζεζ ηαζ ηζξ δζηέξ ημο εζηυκεξ βζα ηα πνυζςπα ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ.  

Ο Ίηανμξ αζζεάκεηαζ πςξ είκαζ παζδί απυ ημ πμοεεκά, βζαηί δεκ βκχνζζε ημοξ 

βμκείξ ημο ηαζ αβκμεί ηδκ ηαηαβςβή ημο. Ζ ζοκηαλζμφπμξ εεία ημο, ημο πνμζθένεζ ηα 

απαναίηδηα βζαηί «είκαζ αίια ηδξ»  αθθά ημκηά ηδξ δεκ κζχεεζ μζημβεκεζαηή αβάπδ. Ο 

εάκαημξ ημο παηένα ημο αθθά ηαζ δ εβηαηάθεζρδ ηδξ ιδηέναξ ημο, υηακ ήηακ ιζηνυξ 

έπμοκ ζηζβιαηίζεζ ηδκ γςή ημο. Ο παηέναξ ημο πνςηαβςκζζηή ήηακ αενμπυνμξ, ηαζ 

έπεζ πάζεζ ηδ γςή ημο ζε αενμπμνζηυ δοζηφπδια, υπςξ αηνζαχξ ηαζ μ δδιζμονβυξ ημο 

Μζηνμφ πνίβηζπα. Ο Ίηανμξ απμθαιαάκεζ ηδκ ακάβκςζδ ημο Μζηνμφ Πνίβηζπα δζυηζ   

μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ ημο ήηακ «έκα αβμνάηζ πμο είπε ένεεζ απυ ημ πμοεεκά», υπςξ ηαζ 

μ ίδζμξ «έπεζ ένεεζ απυ ημ πμοεεκά», ζφιθςκα ιε ηα θεβυιεκα ηδξ εείαξ ημο.  

Ζ ιδηένα ημο, πνμθαζίζηδηε ιζα ζφκημιδ απμοζία ζηδκ Ρμοιακία ελαζηίαξ 

ηδξ αζεέκεζαξ ημο ιπαιπά ηδξ αθθά δεκ επέζηνερε πμηέ ηαζ μ Ίηανμξ έιεζκε ιε ηδκ 

Δθέκδ-Ημηάζηδ Καπμδζζηνίμο. Ο ήνςαξ ακαθένεζ πςξ δεκ βκςνίγεζ ηίπμηε βζα ηδκ 

ιαιά  ημο: Καη ε κακά κνπ δελ μέξσ, αθνύ δελ μέξσ ηίπνηα γηα απηήλ
383

. Ζ έθθεζρδ 

ζημνβήξ απυ ηδ εεία ημο, ειπμδίγμοκ ημκ Ίηανμ κα κζχζεζ αζθάθεζα, ηνάηδζε ημ 

παζδί επεζδή ήηακ αίια ηδξ, αηυια ηαζ ακ δ ίδζα ιπμνμφζε κα θηζάλεζ ηδκ γςή ηδξ 

επεζδή είπε πάζεζ ημκ άκηνα ηδξ. Ο ιζηνυξ πνςηαβςκζζηήξ ακανςηζέηαζ ακ εα 

ιπμνμφζε κα ελδιενχζεζ ηδ εεία ημο, υπςξ μ Μζηνυξ Πνίβηζπαξ ελδιένςζε ηδκ 

αθεπμφ. Μέζα απυ ηδκ επαθή ημο ιζηνμφ πνίβηζπα ιε ηδ ζμθή αθεπμφ, ή ημ ηάπςξ 

οπενμπηζηυ ηνζακηάθοθθμ, απμηαθφπηεηαζ παναζηαηζηά πυζμ ιμκαδζηέξ, αθθά ηαζ 

                                                 
383
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πυζμ δφζημθεξ, αηυια ηαζ ακηζθαηζηέξ, είκαζ μζ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ (Εεναμφ, 

2020).Σμ παζδί κζχεεζ παναιεθδιέκμ ζε ζπέζδ ιε ημ ηαημζηίδζμ παπαβάθμ. 

Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ πςξ δ εεία ζημκ παπαβάθμ απεοεφκεηαζ ιε ηδ 

πνμζθχκδζδ «αβυνζ ιμο» εκχ ημκ ίδζμ, ημκ απμηαθεί «ιζηνυ» ηαζ ιάθζζηα ιε ημκ 

ηυκμ πμο απεοεφκεηαζ ζηδκ βοκαίηα πμο επζιεθείηαζ ηδκ ηαεανζυηδηα ημο ζπζηζμφ. 

Δπίζδξ, ζημ γχμ ιαεαίκεζ αββθζηά, πανίγεζ ημ θςηεζκυ ηδξ παιυβεθμ, ηάκεζ δζοπία 

βζα κα ιδκ ημ λοπκήζεζ εκχ βζα ημκ Ίηανμ δεκ ζοιπενζθένεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. 

Ξαθκζηά ανπίγμοκ κα ζοιααίκμοκ βεβμκυηα πμο αθθάγμοκ νζγζηά ηδ γςή ημο. 

Τθίζηαηαζ εηθμαζζιυ απυ έκα ζοιιαεδηή ημο  ημ κηαή ηδξ ηάλδξ ηαζ ζχγεηαζ απυ 

έκακ άζηεβμ. Ζ δαζηάθα ημο ηαζ μ δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο απμδεζηκφμκηαζ δίηαζμζ, 

μζ δομ ηαθμί ημο θίθμζ, Ξέκζα ηαζ Μίθημξ, είκαζ οπμζηδνζηηζημί, μ εείμξ ηδξ Ξέκζαξ, μ 

θμζηδηήξ Γζάκκδξ, είκαζ ακενςπζζηήξ ηαζ αμδεάεζ ημκ άζηεβμ. Ο βοικαζηήξ, μ ηφνζμξ 

Ανβφνδξ, ηαζ δ ζφκηνμθυξ ημο, ηέθθα, ημκ πνμζέπμοκ ζακ κα ήηακ δζηυ ημοξ παζδί 

ηαζ πενκμφκ ηζξ ηαθμηαζνζκέξ δζαημπέξ ζημκ Πάνκςκα. Δηεί ημ παζδί ιέζα απυ ηδκ 

επαθή ιε ακενχπμοξ λεπςνζζημφξ ηαζ ηδκ ειπεζνία ζ‟ έκακ ηυπμ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ 

απυ αοηυκ πμο ιέπνζ ηυηε βκχνζγε. Ο Ίηανμξ ζοκακηάεζ  έκα πνμζθοβπμοθμ απυ ηδκ 

ονία, ημκ Αζάκη, ημ «άθθμ παζδί απυ ημ πμοεεκά», πμο ηαηάθενε κα θηάζεζ γςκηακυ 

ζηδκ Δθθάδα.  πςξ ηαζ μ Ίηανμξ, έηζζ ηαζ μ Άζακη αβκμεί ηδκ ηαηαβςβή ημο. Ο 

Αζάκη, οζμεεηδιέκμξ απυ ημκ εείμ ημο, δεκ βκςνίγεζ ηακ πμφ ανίζηεηαζ βεςβναθζηά δ 

παηνίδα ημο μφηε εοιάηαζ ημοξ θοζζημφξ βμκείξ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ημο ηαζ θέεζ βζ‟ 

αοημφξ «ηυζμ αδζάθμνα» πςξ πκίβδηακ. Οζ δομ ήνςεξ ειθακίγμοκ πμθθέξ μιμζυηδηεξ 

ηαζ ακαηαθφπημοκ ηδκ αλία ηδξ θζθίαξ, ηδξ αθθδθμαμήεεζαξ ηαζ ηδξ αιμζααίαξ 

ηαηακυδζδξ. 
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ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ζοκακημφιε ημκ Μίθημ, ζοιιαεδηή ημο Ίηανμο, κα 

αζχκεζ ηδκ παναιέθδζδ ηςκ βμκζχκ ημο ελαζηίαξ ενβαζζαηχκ ζοκεδηχκ. Μέκεζ 

πμθθέξ χνεξ ιυκμξ ημο, επεζδή μζ βμκείξ ημο δμοθεφμοκ ςξ ανβά. Πμθθέξ θμνέξ ηνχεζ 

ιυκμξ ημο ηαζ πνμηεζιέκμο κα ηαθφρεζ ημ ηεκυ ηδξ απμοζίαξ ηςκ βμκζχκ ημο 

ηαηαθεφβεζ ζηδκ δδιζμονβία πμζδιάηςκ. Ζ βμκεσηή παναιέθδζδ ςεεί ημκ ήνςα ζηδκ 

ακαγήηδζδ δζελυδμο απυ ηδκ ιμκαλζά ιε ηδ ζοκδνμιή ηδξ πμίδζδξ. 

Δπζπθέμκ, μ Πάκμξ, ζοιιαεδηήξ ημο Ίηανμο, πμο εηθμαίγεζ άθθμοξ 

ζοκμιήθζημοξ ημο, θαίκεηαζ πςξ ηαζ μ ίδζμξ αζχκεζ ηδκ παναιέθδζδ απυ ηδκ 

μζημβέκεζα ημο. πςξ πθδνμθμνμφιαζηε, μ παηέναξ ημο δεκ ηα  ηαηαθένκεζ ιε ηδκ 

ακαηνμθή ημο Πάκμο, βζαηί ενβάγεηαζ πμθθέξ χνεξ ηαζ ηα ανάδζα ζοκήεςξ θείπεζ. 

Δκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ζςζηή δζαπαζδαβχβδζδ ηδ παζδζμφ ημο αθθά δοζημθεφεηαζ κα 

ημο ηδκ δχζεζ θυβς ενβαζζαηχκ ζοκεδηχκ. Εδηά ηδκ ηζιςνία ημο Πάκμο αθθά ηαζ 

ηδκ παναιμκή ημοξ ημ ζπμθείμ έςξ υημο κα πάνεζ ιεηάεεζδ βζα ηδκ Κααάθα, πμο 

γμοκ μζ βμκείξ ημο ηαζ εα ημκ αμδεήζμοκ ιε ηδκ ακαηνμθή ημο εββμκμφ ημοξ. Γεκ 

δίκεηαζ ηάπμζα πθδνμθμνία βζα ηδ ιδηένα ημο παζδζμφ. Χζηυζμ, είκαζ θακενυ πςξ ημ 

αβυνζ οζμεεηεί παναααηζηή ζοιπενζθμνά βζα κα ηνααήλεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ βφνς ημο 

ηαζ ηονίςξ ημο μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ, επεζδή κζχεεζ παναιεθδιέκμξ. 

Ακαηεθαθαίςζδ  

ημ ένβμ έλα παηδί από ην πνπζελά ηδξ Άθηδξ Εέδ μζ ήνςεξ πενζπθακζμφκηαζ 

ζε ιζα ιζηνμβναθία ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ ηαζ δ ζοββναθέαξ δεκ αθήκεζ ηακέκα απυ ηα 

εέιαηα πμο ηαθακίγμοκ ηδκ ζφβπνμκδ ημζκςκία πςνίξ κα ημ είλεζ. Ακαπηφζζεηαζ ημ 

γήηδια ηδξ  εκδμμζημβεκεζαηήξ παναιέθδζδξ, ςξ απυννμζα ηςκ ζφβπνμκςκ 

ενβαζζαηχκ απαζηήζεςκ. πμθζηυξ εηθμαζζιυξ, άζηεβμζ, ακενβία, πνμζθοβζηυ, 

αββίγμοκ ημκ ιζηνυ ήνςα ημο αζαθίμο ηαζ πςνίξ δζδαηηζζιυ ακαθένμκηαζ ζηδκ 
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αθθδθεββφδ, ηδ δζηαζμζφκδ, ηδκ ακεηηζηυηδηα, ηδ ιεβαθμεοιία, ημοξ ακμζπημφξ 

μνίγμκηεξ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδκ εκενβδηζηή ακηζιεηχπζζδ υθςκ ηςκ δοζημθζχκ ηαζ 

ειπμδίςκ ηδξ γςήξ. Γζα ζηυιαημξ ημο ήνςα δίκεηαζ δ ακηίθδρδ βζα ηδκ μζημβέκεζα 

ημο: Ζ νηθνγέλεηά κνπ είλαη ν ζείνο Νώληαο ν Γηάλλεο, ε Ξελία θαη εγώ, κνπ αξέζεη 

πνιύ απηή ε νηθνγέλεηα θαη ίζσο αλ ήκνπλ πην γελλαίαο κπνξεί λα ην έζθαγα θαη λα 

πήγαηλα ζηε δηπιαλή πόξηα. Μπνξεί λα είρε ρώξν ζην ηζόγεην θαη γηα κέλα. (…)Θα 

έκελε κόλε ε Διέλε Ηνθάζηε κε ηνλ παπαγάιν ζα ήηαλ επραξηζηεκέλνη αθνύ εθείλνο 

είλαη ην «Αγόξη ηεο»
384

. Οζημβέκεζα είκαζ ημ ιένμξ πμο πενκάξ υιμνθα ηαζ κζχεεζξ υηζ 

δ ζημνβή ηςκ ιεθχκ ηδξ πνμζθένεζ αζθάθεζα ακελανηήηςξ δεζιχκ αίιαημξ. 
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υμπερϊςματα για τα ςύγχρονα βιβλύα 

για παιδιϊ ςχολικόσ ηλικύασ και 

εφόβουσ 

Τπάνπμοκ αζαθία πμο ακαπανζζημφκ ζηδκέξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ιε 

ζοβηαθοιιέκμ ηνυπμ αθθά ηαζ αζαθία ιε νεαθζζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηαημπμζήζεςκ 

δζάθμνςκ ιμνθχκ, χζηε κα δδιζμονβδεεί ιία ηαφηζζδ δνχςκ πμο εα ζοκδνάιεζ ζηδ 

θφηνςζδ. Ο εηάζημηε ακαβκχζηδξ έπεζ δζαθμνεηζηέξ αζςιέκεξ ειπεζνίεξ πμο 

εκδεπμιέκςξ ιεηαημπίγμοκ ηδκ κμδηζηή ςνζιυηδηα ημο ηαζ ςξ εη ημφημο ηδκ επζθμβή 

αζαθίμο αάζεζ ημο αοζηδνμφ δθζηζαημφ ηνζηδνίμο.   

Σμ εφια ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ένβςκ είκαζ εδθοημφ βέκμοξ εκχ μ εφηδξ 

ανζεκζημφ βέκμοξ. Αοηυ ίζςξ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα ένβα πμο ιεθεηήεδηακ 

έπμοκ βναθεί απυ βοκαίηεξ ζοββναθείξ ή ζοζπεηίγεηαζ ιε ειπεζνζηά δεδμιέκα, ηαεχξ  

ζοπκυηενδ είκαζ δ ηαημπμίδζδ βοκαζηείςκ πνμζχπςκ. Αηυια, ζοκδέεηαζ 

ακαπυθεοηηα ιε ηζξ ααεζά νζγςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ελμοζζαζηζηχκ ζπέζεςκ ημο 

ανζεκζημφ έκακηζ ημο εδθοημφ.  Απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ παναιέηνμοξ πμο 

πενζπθέημοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ  εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ 

είκαζ δ κηνμπή πμο αζζεάκμκηαζ ηα εφιαηα, αθθά ηαζ δ απμζζχπδζδ ημο  

πενζζηαηζημφ απυ ημκ ημζκςκζηυ πενίβονμ ελαζηίαξ ακαπνμκζζηζηχκ ακηζθήρεςκ.  

Πανυθμ πμο μζ νυθμζ ηςκ θφθςκ αθθάγμοκ, μζ ακηζθήρεζξ δοζηοπχξ ζε ηθεζζηέξ 

ημζκςκίεξ ελαημθμοεμφκ κα οπάνπμοκ ηαζ κα μλφκμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ.  

Αοηή δ παβζςιέκδ ακηίθδρδ πνμαάθθεηαζ ζηα θμβμηεπκζηά ένβα ιε ηδκ 

εκμπμπμίδζδ ηςκ εοιάηςκ απυ ηάπμζα πνυζςπα ηαζ ηδκ πανειπυδζζδ ηδξ 
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απμηάθορδξ ηδξ αθήεεζαξ, Χζηυζμ, ζηα ζφβπνμκα αζαθία πάκημηε μ ήνςαξ εα 

ηαηαθένεζ κα θοηνςεεί απυ ηζξ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ, απμηαθφπημκηαξ ημ βεβμκυξ 

εκχ απμιαηνφκεηαζ απυ ημ εφηδ. 

 Οζ ηαημπμζδιέκμζ ήνςεξ ηαζ δνςίδεξ ζοπκά έπμοκ έκα άροπμ θμφηνζκμ 

ανημοδάηζ πμο ιμζνάγμκηαζ ηα αάζακα ημοξ υπςξ ζημ ένβμ Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο 

(2020) ηδξ Άκκαξ Βαζζθεζάδδ  πμο δεκ οπάνπεζ ηάπμζμ γχμ αθθά έκα άροπμ θμφηνζκμ 

ανημοδάηζ. Αοηυ βίκεηαζ ηαζ ζημ ένβμ νπθιέ νθνιάηαο (2020) ηδξ Σνίπμο- Μάκμο, 

Α.  

Ζ δζέλμδμξ απυ ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα ημο ηαημπμζδιέκμο ήνςα ηαζ 

δνςίδαξ επένπεηαζ ιε ηδκ πανμοζία γχμο. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ δ πανμοζία γχμο  

ηαζ ιάθζζηα ζηφθμο οπάνπεζ ηαζ ζε άθθα αζαθία πμο είβμοκ ημ εέια ηδξ 

ηαημπμίδζδξ, πμο ημ εφια δδιζμονβεί έκα ζζπονυ δεζιυ ιε ημ εηάζημηε γχμ.  ημ 

Ήζνπλ κόλν έλα παηδί (2016) ηδξ Δφαξ Καζζάνμο, ημ ημνίηζζ  εφια πνμζημθθάηαζ 

ζημ ζηοθί ηαζ ακαπηφζζεζ ζδζαίηενδ ζπέζδ ιε αοηυ. Δπίζδξ, ηαζ ζημ Σν θαινθαίξη πνπ 

κεγάισζα (2017) ηδξ Άκηνδξ Ακηςκίμο οπάνπεζ ζηφθμξ, πμο ηαεμνίγεζ ιάθζζηα ηαζ 

ηδ ζοιπενζθμνά ημο εφηδ. Δπίζδξ, ζημ ένβμ Σν θηιί ηεο δσήο (2005)  ημ ημνίηζζ 

θαίκεηαζ κα έπεζ ζδζαίηενμ δέζζιμ ιε ημ ζηοθάηζ, Ραξ. Σα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα ημο 

εφιαημξ ηαηεοκάγμκηαζ ιε ηδκ εαθπςνή πμο πνμζθένεζ έκα γχμ αθθά ηαζ ιζα άροπδ 

ημφηθα.   

 Σα δθζηζςιέκα ζοββεκζηά πνυζςπα ηςκ εοιάηςκ ζοπκά ειθακίγμκηαζ 

απνυεοια κα απμηαθφρμοκ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ αθθά ηαζ κα 

αμδεήζμοκ ηα εφιαηα κα απμζηαζζμπμζδεμφκ απυ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ. ημ αζαθίμ 

Σν Καινθαίξη πνπ κεγάισζα (2017) αθθά ηαζ ζημ ένβμ  Σν Μπιε Καηαθύγην (2014) 

ακαπανίζηαηαζ αηνζαχξ αοηή δ άνκδζδ πμο μθείθεηαζ ζηζξ παβζςιέκεξ ακηζθήρεζξ βζα 

απμζζχπδζδ ημο πενζζηαηζημφ. ηδκ ιζα πενίπηςζδ δ δθζηζςιέκδ βζαβζά δεκ 
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ζοιπαναζηέηεηαζ ζηδκ ηυνδ ηαζ ηδκ εββμκή ηδξ, υηακ εβηαηαθείπμοκ ημ ζπίηζ εκχ 

ζηδκ άθθδ πενίπηςζδ δ βζαβζά εκχ βκςνίγεζ ηδκ ηαημπμίδζδ πμο ζοιααίκεζ ζημ ζπίηζ 

ηςκ ζοβπςνζακχκ ηδξ, θέεζ ζηδκ εββμκή ηδξ υηζ δ ηαημπμίδζδ είκαζ απμηφδια ηδξ 

θακηαζίαξ ηδξ απυ θυαμ ιδκ απμηαθφρεζ υζα βίκμκηαζ ζημ ζπίηζ.  ιςξ, ζημ ένβμ 

Ήζνπλ κόλν έλα παηδί (2016), δ βζαβζά ακαθαιαάκεζ άθθμ νυθμ αθμφ βίκεηαζ θμνέαξ 

ακηζιεηχπζζδξ ημο θαζκμιέκμο ιε ηδκ απμηάθορδ ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ πμο 

οπέζηδ ζε κεανή δθζηία. 

Ζ ζηάζδ ηςκ ζδιακηζηχκ άθθςκ απέκακηζ ζηδ ζηήνζλδ ημο εφιαημξ πμζηίθθεζ 

ζηα πνμακαθενεέκηα ένβα. οβηεηνζιέκα, δ ιδηένα ιπμνεί κα πανμοζζάγεηαζ 

απμπνμζακαημθζζιέκδ ηαζ ακήιπμνδ κα αμδεήζεζ ημ εφια ελαζηίαξ ηδξ 

πνμζηυθθδζδξ ηδξ ζημ εφηδ.  Έηζζ, ζηα ένβα νπθιέ νθνιάηαο (2020), Ζ ζησπή ηεο 

Μειίλαο(2020), Λόγηα δειεηήξην (2017), Ήζνπλ κόλν έλα παηδί( 2016), Σν θηιί ηεο 

δσήο (2005), δ ιδηένα αδοκαηεί κα εκημπίζεζ ηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ. Άθθμηε 

ιπμνεί ηεθζηά κα ζοκδνάιεζ ζηδ θφηνςζδ ημο εφιαημξ. 

Ζ ζηζαβνάθδζδ ημο πνμθίθ ημο εφηδ ηαζ ημο εφιαημξ ζηδ θμβμηεπκία  έπεζ 

επδνεαζηεί απυ παναηηδνζζηζηά πμο απμδίδμοκ ροπμθυβμζ, ημζκςκζημί θεζημονβμί 

απυ πναβιαηζηά βεβμκυηα ηαημπμίδζδξ. Θφηεξ ηαζ εφιαηα ιπμνμφκ κα είκαζ βκςζηά 

ή άβκςζηα πνυζςπα ιεβαθφηενδξ ή ιζηνυηενδξ δθζηίαξ ακελανηήηςξ θφθμο, 

εεκζηυηδηαξ, μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ, ενδζηείαξ ή εκαζπυθδζδξ. Σμ πνυζςπμ ημο 

εφηδ ζηζαβναθείηαζ δζαθμνεηζηά απ‟ υηζ παθαζυηενα. Γεκ πανμοζζάγεηαζ ςξ «ηέναξ», 

άημιμ πενζεςνζαηυ πμο είκαζ απμηθεζζιέκμ απυ ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ. Ακηίεεηα, 

είκαζ έκα άημιμ ζδζαίηενα εοοπυθδπημ ηαζ θζθήζοπμ, πμο ενβάγεηαζ βζα ηδκ 

ελαζθάθζζδ αβαεχκ ηαζ επμιέκςξ ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ εεςνεί πςξ πνυηεζηαζ βζα 

έκα «ηαθυ μζημβεκεζάνπδ».   Βέααζα, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ζηζξ ανάδεξ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ βναιιχκ ζοπκά πανμοζζάγεηαζ έκα αεαανοιέκμ μζημβεκεζαηυ 
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πενζαάθθμκ ημο εφηδ, ιε δφζημθα παζδζηά πνυκζα ηαζ ηαημπμίδζδ ημο ίδζμο απυ ημοξ 

βμκείξ ημο ή ηάπμζμκ θνμκηζζηή. ηα ένβα ζοπκά ημ αίςια ηςκ εοηχκ ζε πενζζηαηζηά 

ηαημπμίδζδξ ηςκ ίδζςκ ζε κεανή δθζηία  ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαημπμίδζδ πμο αζημφκ 

ςξ εκήθζηεξ ζε άθθα πνυζςπα. 

 Ο εφηδξ-ήνςαξ πνμζπαεεί κα ηενδίζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο εφιαημξ ηαζ 

ζηαδζαηά κα ημ απμιμκχζεζ.  Διθακίγεζ ζδιάδζα γήθεζαξ υηακ ημ εφια ακαπηφλεζ 

ζπέζεζξ  πένα απυ ημκ ίδζμ. Ο εφηδξ δεκ δζζηάγεζ ιάθζζηα κα ελαθακίζεζ άροπα 

ακηζηείιεκα πμο ημ εφια έπεζ πνμζημθθδεεί ή ηαζ κα ηαημπμζήζεζ ηα γχα πμο 

θνμκηίγεζ ημ εφια. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ημ πνυζςπμ ημο εφιαημξ πθέμκ θαιαάκεζ άθθδ μπηζηή 

ηαεχξ δεκ ειθακίγεηαζ απμζονιέκμ ηαζ απαεέξ ζημ ζφκμθμ ημο. Ζ εζςζηνέθεζα ημο 

εφιαημξ είκαζ ζφκδεεξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ζοπκά μ ήνςαξ 

ηαηαθεφβεζ ζηδκ ηαηαβναθή ηναοιαηζηχκ ειπεζνζχκ ζε ηάπμζμ διενμθυβζμ. Οζ 

δζαηαναπέξ φπκμο ηαζ δζαηνμθήξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ πμο ειθακίγεηαζ ζηα αζαθία. 

Σα εφιαηα- ήνςεξ ειθακίγμκηαζ κα έπμοκ βεκζηεοιέκδ ακδζοπία, κα εηδδθχκμοκ 

θμαίεξ ηαζ άβπμξ, κα αθέπμοκ εθζάθηεξ. Σα αίαζα πενζζηαηζηά πμο έπμοκ απμηοπςεεί 

ζημ οπμζοκείδδημ ειθακίγμκηαζ ηαζ ζηα υκεζνα.  Σαοηυπνμκα είκαζ έηδδθμ ημ 

αίζεδια κηνμπήξ βζα ημ ζχια ημοξ, οπάνπμοκ  εηνήλεζξ εοιμφ, απυζονζδ πμο ιπμνεί 

κα ζοκδοαζηεί ιε αοημηαηαζηνμθζηέξ ζηέρεζξ. Δπζπθέμκ, μ ήνςαξ εφια ζοπκά 

θαίκεηαζ κα πνμζημθθάηαζ ζε ηάπμζμ άροπμ ακηζηείιεκμ π.π. έκα ανημοδάηζ ή έκα 

αθδεζκυ γχμ υπςξ μ ζηφθμξ. Γδιζμονβείηαζ ιζα ζπέζδ ελάνηδζδξ εφηδ- εφιαημξ πμο 

είκαζ δφζημθμ κα ηενιαηίζεζ.  ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ημ εφια είκαζ αοηυ πμο εα 

δχζεζ ηέθμξ ζηδκ ηαημπμίδζδ, είηε ιε  ηδκ απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ είηε ιε ηδκ 

θοβή. Ζ απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ βίκεηαζ ιε ζοκδνμιή αζηοκμιζηχκ ανπχκ αθθά ηαζ 

ηδκ ημζκμπμίδζδ ηςκ πενζζηαηζηχκ ηαημπμίδζδξ  ζε άθθα πνυζςπα πμο ειπκέμοκ 
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ειπζζημζφκδ. ε ηάεε πενίπηςζδ, απεκμπμπμζείηαζ ημ εφια αθμφ βίκεηαζ λεηάεανμ 

πςξ δ ηναοιαηζηή απυπεζνα ή ειπεζνία ηδξ ηαημπμίδζδξ δεκ πνμένπεηαζ απυ ημ  ίδζμ 

εφια. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

ΔΝΓΟΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΒΗΑ ΚΑΗ 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ Δ 

ΚΛΑΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΡΓΑ 

Αθεγήζεηο θαθνπνίεζεο κέζσ ηερληθώλ απνζηώπεζεο 

 

Ζ δδιζμονβία εκυξ ένβμο ιε ηεκηνζηή εειαημθμβία ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία 

ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ, ζηδκ παζδζηή θμβμηεπκία  απμηεθεί επίπμκδ δζαδζηαζία βζα 

ημοξ ζοββναθείξ. ηυπμξ είκαζ δ ακηζηεζιεκζηή ηαζ εζθζηνζκήξ ακάθοζδ ημο γδηήιαημξ 

ζημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημοξ ηακυκεξ παζδζηήξ θμβμηνζζίαξ 

χζηε ημ ηεθζηυ απμηέθεζια κα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα παζδζά. Έηζζ, θαίκεηαζ πςξ 

αλζμπμζμφκηαζ  κέμζ ηχδζηεξ επζημζκςκίαξ, δδιζμονβχκηαξ ηζξ αθδβήζεζξ ημοξ ιε 

ηεπκζηέξ απμζζχπδζδξ, υπςξ δ εθθεζπηζηυηδηα, δ απμζπαζιαηζηυηδηα ηαζ δ 

ακηζηαηάζηαζδ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοβηνζηζηήξ ιεθέηδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ιε εέια 

ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ θαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ δ ηάζδ κα 

ακαδεζηκφμκηαζ ηάπμζα ηναοιαηζηά βεβμκυηα ηαζ κα απμζζςπμφκηαζ ή κα 

παναθείπμκηαζ ηάπμζα άθθα. ηδκέξ πμο θαιαάκεζ πχνα ηαημιεηαπείνζζδ ηςκ 
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δνχςκ  δμιμφκηαζ ζοπκά ιε αθδβδιαηζηά ηεκά, απμζπαζιαηζηά ή ιεηαηίεεκηαζ ζημκ 

ηυζιμ ηςκ γχςκ. 

O Genette (1982)
385

 εεχνδζε υηζ δ πανάθεζρδ ηαζ δ πνμζεήηδ είκαζ μζ δφμ 

ααζζημί ιδπακζζιμί πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ ζοββναθείξ βζα κα ηαηαζηήζμοκ έκα 

ηείιεκμ παζδζηυ. Ζ  εεχνδζδ αέααζα είπε ζπέζδ ιε ηδ δζαζηεοή εκυξ ένβμο ad usum 

delphini
386

 , υιςξ δ πνήζδ ηςκ ιδπακζζιχκ αοηχκ θαίκεηαζ υηζ δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ 

ζηα δζαζηεοαζιέκα ηείιεκα. Με ηδ ιέεμδμ ηδξ πανάθεζρδξ θμζπυκ αθαζνείηαζ υ,ηζ 

εεςνείηαζ δφζημθμ κα ηαηακμδεεί απυ ηα παζδζά αθθά ηαζ μηζδήπμηε ακηζζηναηεφεηαζ 

ημκ δεμπθαζηζηυ – δζδαηηζηυ παναηηήνα ιε ημκ μπμίμ έπεζ θμνηζζηεί ημ παζδζηυ 

αζαθίμ (Εεναμφ, 1997). Παναηάης, επζπεζνείηαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ ηεπκζηχκ 

απμζζχπδζδξ ζε ηάπμζα απυ ηα ένβα πμο ιεθεηχκηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία. 

Ζ ηερληθή ηεο ειιεηπηηθόηεηαο  

 

Σμ ένβμ ε ζησπή ηεο Μειίλαο λεηζκά ιε ηδκ πενζβναθή ηδξ πξνζγείσζεο πξνο 

ηελ έμνδν ζε κηα θαηλνύξγηα δσή, πνπ ήηαλ όκσο γεκάηε κε απνξίεο θαη αλαπάληεηα 
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 Genette, G., Sheridan, A., & Logan, M. R. (1982). Figures of literary discourse.New York: 

Columbia University Press, p. 127. 
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 Ζ θνάζδ ad usum delphini, «πνμξ πνήζζκ ημο δεθθίκμο», παναπέιπεζ ζε ιία ζεζνά ελήκηα πέκηε 

αζαθίςκ πμο εημζιάζηδηακ ημκ 17μ αζχκα, βζα κα ζοβηνμηήζμοκ ηδ αζαθζμεήηδ ημο κεανμφ δμφηα ηδξ 
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θμβμηνζεεί, ζοκημιεοηεί, ιεηαθναζηεί, ζπμθζαζηεί ηαζ απθμπμζδεεί πνμηεζιέκμο κα βίκμοκ απμθφηςξ 
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γηαηί
387

», απυ ηδκ δνςίδα, δίκμκηαξ ζημκ ακαβκχζηδ ιζα πνχηδ εκηφπςζδ βζα ηα 

ενςηδιαηζηά πμο πνμέηορακ απυ ηδκ αζςιέκδ ειπεζνία. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ημνίηζζ 

πθάεεηαζ ιε αθδβδιαηζηά ηεκά.  Ζ Μεθίκα λεηζκά κα βνάθεζ έκα ζδζαίηενμ 

διενμθυβζμ, πμο πνμμνίγεηαζ βζα ημκ θίθμ ηδξ χζηε κα  ημο «εθκπζηεξεπηεί ην κεγάιν 

κπζηηθό… γηαηί κόλν έηζη ζα βξεη ζάξξνο λα απνθαιύςεη όζα έγηλαλ»
388

. Πενζαάθθεηαζ 

ηάπμζεξ θμνέξ ιε ιζα αζκζβιαηζηυηδηα πμο ιαξ παναηζκεί κα αζπμθδεμφιε ιε ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ηαζ κα ράλμοιε πίζς απυ ηζξ θέλεζξ βζα κα ειααεφκμοιε. Κεκηνζηυ 

ιήκοια ηδξ ζζημνίαξ είκαζ πςξ  ηάεε  άημιμ  έπεζ ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ αμήεεζα δεκ 

πνέπεζ κα ζζςπά ζε  μπμζμδήπμηε πενζζηαηζηυ ηαημιεηαπείνζζδξ. Ο ηίηθμξ ημο ένβμο 

ε ζησπή ηεο Μειίλαο, παναηηδνίγεηαζ απυ εθθεζπηζηυηδηα, ηαζ ιε ημ θοηνςηζηυ ηέθμξ 

θαίκεηαζ πςξ ακηζζηνέθεηαζ ηαεχξ δ ζζςπή ηδξ Μεθίκα, δεκ οπάνπεζ πζα, αθμφ 

ιίθδζε βζα ηδκ ηαημπμίδζδ πμο δέπηδηε.  Ζ δνςίδα ηαηάθενε ηαζ βθίηςζε απυ ημ 

ιανηφνζμ, έηακε ηδκ δζηή ηδξ μζημβέκεζα, εκημπίγεηαζ ςζηυζμ ιζα αζάθεζα ςξ πνμξ 

ηδκ ηαηάθδλδ ημο εφηδ, δ μπμία ιπμνεί κα απμζζςπάηαζ βζα κα ιδκ πνμαθδιαηίζεζ 

ημοξ πνμέθδαμοξ ηαζ έθδαμοξ ακαβκχζηεξ. 

 Κάηζ ακάθμβμ ζοιααίκεζ ηαζ ζημ ένβμ ην θηιί ηεο δσήο. Ζ ζοββναθέαξ πθέηεζ 

ζηυπζια ηδκ ζζημνία εθθεζπηζηά, ιε αθδβδιαηζηά ηεκά, πνμηεζιέκμο κα δχζεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζημκ ακαβκχζηδ κα ζοιιεηάζπεζ ζηδκ αθήβδζδ ηαζ κα ηδ ζοιπθδνχζεζ 

ιε δζηέξ ημο οπμεέζεζξ, ακάθμβα ιε ηδκ δζηή ημο πνυζθδρδ. Ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ 

ζεθίδεξ ημο αζαθίμο βίκεηαζ ακηζθδπηυ πςξ ημ ημνίηζζ είκαζ εφια εκδμμζημβεκεζαηήξ 

ηαημπμίδζδξ. Ζ εθθεζπηζηή θνάζδ «αξθεηά είρα ηξαβήμεη από ηνλ αθαηαλόκαζην 

άληξα ηεο κακάο κνπ»
389

 πνμσδεάγεζ ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηδξ 
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δνςίδαξ.  Ζ Ηθζβέκεζα έπεζ ζηναιπμοθδβιέκμ πένζ, ιεθακζά ζημ ιπνάηζμ αθθά δεκ 

ιπμνεί κα πζζηέρεζ ανπζηά ημ ζοιαάκ ηαζ εεςνεί πςξ υθα είκαζ απμηφδια ηδξ 

θακηαζίαξ ηδξ. Αοηέξ μζ ζφκημιεξ αθθά πενζεηηζηέξ πθδνμθμνίεξ εκδιενχκμοκ ημκ 

ακαβκχζηδ βζα ηδκ ζμαανυηδηα ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ. ηακ δ ηαηάζηαζδ θηάκεζ ζημ 

απνμπχνδημ, δ Ηθζβέκεζα θεφβεζ βζα ηδκ Αεήκα πμο αθμφ δεκ έπεζ ηακέκακ βκςζηυ 

ακαβηάγεηαζ κα ιείκεζ αοηή ηαζ μ ζηφθμξ ηδξ ζημοξ δνυιμοξ ηαζ κα ηναθεί ιε 

ζοζζίηζμ ηαζ απμιεζκάνζα θαβδημφ ζε θαζηθμοκηάδζημ. Με εθθεζπηζηυ ηνυπμ 

απμδίδμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ ηδξ πνχηδξ εβηαηάζηαζδξ ημο ημνζηζζμφ ζηδκ Αεήκα 

αθθά ηαζ δ θζθμλεκία ηδξ ζηδκ άβκςζηδ αθθά θζθυλεκδ Γακάδ. Σμ ηέθμξ είκαζ 

θοηνςηζηυ βζα ηδκ δνςίδα, αθμφ ηαηαθένκεζ κα ιζθήζεζ βζα ηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ, 

λεπενκά  ηδκ μνβή ηδξ βζα ημ εφηδ ηαζ ζοιπενζθένεηαζ ιεβαθυηανδα ζ‟ αοηυκ, 

πανίγμκηαξ ημο ηδκ γςή. Γεκ δίκεηαζ θφζδ απυ ηδ δζηαζμζφκδ αθθά ιε ημ δοζηφπδια 

θαίκεηαζ κα δίκεηαζ ιζα εεσηή ηζιςνία ζημ δνάζηδ. 

ημ ένβμ Λόγηα Γειεηήξην αθέπμοιε ηδκ δνςίδα κα οθίζηαηαζ πμθθαπθή 

ηαημπμίδζδ ηυζμ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηδξ υζμ ηαζ απυ ημκ ημζκςκζηυ ηδξ πενίβονμ. 

Δηηυξ απυ ηδκ ζςιαηζηή ηαζ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ απυ ημκ παηένα ηδξ, οθίζηαηαζ 

παναιέθδζδ απυ ηδκ ιδηένα ηδξ αθθά ηαζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ απυ ημκ 

ηαεδβδηή ηδξ, ημ πνχδκ αβυνζ ηδξ ηαζ ιζα μιάδα άβκςζηςκ κεανχκ: «Γελ μέξσ κε 

ζηγνπξηά ηη αθξηβώο ζπλέβε, μέξσ όκσο όηη θαηέιεμα βξώκηθε, κε ηα ξνύρα ζθηζκέλα 

θαη ην βιέκκα θελό ζε κηα γσλία ηεο Ρόληα ληε αλ Αληόλην»
390

. 

ημ ένβμ Ήζνπλ κόλν έλα παηδί πενζβνάθεηαζ ιε εθθεζπηζηυηδηα δ ζελμοαθζηή 

ηαημπμίδζδ  ημο εφιαημξ. Ίζςξ ιε αοηήκ ηδ ηεπκζηή πανμοζζάγεηαζ δ αδοκαιία 

ακηίθδρδξ ηδξ ηαημπμίδζδξ απυ ηδκ πθεονά ηδξ κεανήξ  δνςίδαξ  ηαεχξ ακαθένεηαζ 
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πςξ «Ζ Αλαζηαζία δέρνληαλ ηα ράδηα ηνπ Φνίβνπ ζην ζώκα ηεο. Γελ κπνξνύζε λα 

θαηαιάβεη, όκσο γηαηί απηό ην παηρλίδη έπξεπε λα είλαη κπζηηθό θαη αλαξσηηόηαλ γηαηί 

δελ παίδεη ηέηνηα παηρλίδηα κε ηνλ κπακπά θαη ηνπο άιινπο»
391

. Με εθθεζπηζηυηδηα 

πανμοζζάγμκηαζ ηαζ άθθα ηναβζηά βεβμκυηα ζημ ένβμ υπςξ είκαζ δ εακάηςζδ ημο 

ζηοθζμφ, δ ηδδεία ηδξ εεηήξ ιδηέναξ αθθά ηαζ δ ζοκάκηδζδ ιε ηδκ αζμθμβζηή ιδηένα 

ημο ημνζηζζμφ. Υνδζζιμπμζείηαζ ιζα επζηάποκζδ ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ εθθεζπηζηυηδηα 

χζηε κα πθδνμθμνδεεί μ ακαβκχζηδξ  ηδκ εηδίηαζδ ηδξ οπυεεζδξ. Υαναηηδνζζηζηά 

ακαθένεηαζ  « Καζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δίθεο ν Φνίβνο δελ είπε νύηε κία ιέμε», 

ζημζπείμ πμο εηθνάγεζ ηδκ πενζννέμοζα αηιυζθαζνα ζημ δζηαζηζηυ ιέβανμ. Σμ ηέθμξ 

ημο ένβμο είκαζ θοηνςηζηυ ηαεχξ θαίκεηαζ πςξ μ εφηδξ δζηάγεηαζ ιε δέηα πνυκζα 

θοθάηζζδξ. 

ημ ένβμ Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα δ επακαθαιαακυιεκδ πνήζδ ημο 

νήιαημξ ηξέρνπκε ζηδκ ανπή ηδξ αθήβδζδξ, οπμδδθχκεζ ηδκ ακάβηδ δζαθοβήξ ηδξ 

ιδηέναξ, ηαζ ηδξ ηυνδξ  απυ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο αζχκμοκ: «Με ηε κακά όιν ηξέρνπκε. 

Με θξαηά από ην ρέξη θαη ηξέρνπκε. Σξέρνπκε λα μεθύγνπκε… ηξέρνπκε λα γίλνπκε 

επηπρηζκέλεο. Να πάςνπκε λα θιαίκε. Καη λα πάςνπκε λα θνβόκαζηε… Σξέρνπκε λα 

μεθύγνπκε αιιά πάληνηε επηζηξέθνπκε»
392

. Σα ζζβακά θυβζα ημο εφηδ πθδβχκμοκ ηζξ 

βοκαίηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ: «Απηά πνπ έιεγε όκσο κπνξνύζαλ λα ζε θάλνπλ λα θιάςεηο 

αθόκα θη αλ δελ θώλαδε»
393

. Ο ακαβκχζηδξ ιε ηζξ πνμηάζεζξ πμο παναηηδνίγμκηαζ 

απυ εθθεζπηζηυηδηα δζαπζζηχκεζ ηαημπμζδηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ημο εφηδ.  Ο παηέναξ 

παζημοηίγεζ βζα πνχηδ θμνά ηαζ ηδκ ηυνδ ημο: «Δθείλν ην ραζηνύθη κεηέηξεςε ζε 

εηθόλεο όζα όια απηά ηα ρξόληα άθνπγα πίζσ από ηνπο ηζηκεληέληνπο ηνίρνπο θαη ηηο 
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θαηάθιεηζηεο πόξηεο»
394

. Ζ θζηή πενζβναθή δίκεζ ζημκ ακαβκχζηδ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ζοιπενζθάαεζ εζηυκεξ ηαημπμίδζδξ ακάθμβα ιε ηζξ αζςιέκεξ ειπεζνίεξ.Σμ ένβμ 

ημνοθχκεηαζ ιε ηδκ θοβή ηδξ ιδηέναξ ηαζ ηδξ ηυνδξ, ηζξ μπμίεξ μ παηέναξ θηάκεζ, ηζξ 

ακαβηάγεζ κα ιπμοκ ζημ αοημηίκδημ βζα κα πεεάκμοκ υθμζ ιαγί απυ αοημηζκδηζζηζηυ 

αηφπδια. Σεθζηά, μ εφηδξ ζοθθαιαάκεηαζ ηαζ θμνά πεζνμπέδεξ εκχ δ ιδηένα ηαζ δ 

ηυνδ «ζαλ λα γελληνύληαη… βαδίδνπλ θαη μερλνύλ, απηά πνπ ηηο ξάγηζαλ θαη ιίγν 

έιιεηςε λα ηηο ζξπκκαηίζνπλ»
395

. Γεκ πθδνμθμνμφιαζηε βζα ηδκ αηνζαή ηζιςνία ημο 

εφηδ, αθθά βίκεηαζ λεηάεανδ δ απμδέζιεοζδ ηςκ εοιάηςκ απυ αοηυκ. 

ημ ένβμ Σν κπιε θαηαθύγην ημ πενζζηαηζηυ ηδξ απυπεζναξ αοημηημκίαξ ημο 

ιζηνμφ παζδζμφ δεκ έβζκε ακηζθδπηυ άιεζα απυ ημοξ βμκείξ: «Καη θαληάζνπ, ε κακά 

θαη ν κπακπάο νύηε θαηάιαβαλ πσο ν Μαμ πήγε λα πεζάλεη. Ο κπακπάο απιώο ηνλ… 

ινηπόλ…»
396

. ε αοηυ ημ ζδιείμ μ ακαβκχζηδξ ακηζθαιαάκεηαζ πςξ μ παηέναξ δεκ 

ημκ «θαηζάδηαζε» απθχξ αθθά πνμέαδ ζε πμθφ πεζνυηενεξ πνάλεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ 

ηδ αία. 

ημ ένβμ νπθιέ νθνιάηαο  δ ημπάκα ημο ημνζηζζμφ εα ζηαεεί αθμνιή βζα 

ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ ηδξ μθίαξ, υπςξ ακαθένεηαζ «κεηά … κεηά δελ ζπκάκαη 

ηίπνηα… δειαδή δελ ζέισ λα ζπκάκαη… βήζηεθαλ όια θαη ην κόλν πνπ μέξσ είλαη 

πσο δελ αληέρσ πηα λα πνλάσ άιιν»
397

.  Ζ ηαημπμίδζδ, ζοπκά οπμκμείηαζ ηαζ  δεκ 

πενζβνάθεηαζ δζελμδζηά, ηονίςξ βζα κα απμθεοπεεί  δ ζοκαζζεδιαηζηή θυνηζζδ ηςκ 

ακαβκςζηχκ. Γεκ πανμοζζάγμκηαζ θμζπυκ ηα επεζζυδζα ηαημπμίδζδξ αθθά δίκεηαζ 

ζδιαζία ζηα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα πμο έπεζ πνμηαθέζεζ ζηδκ δνςίδα: «ήηαλ 
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κπιαβί, ζε ζρήκα απγνύ, θαη θαίλνληαλ πνιύ, έβγαδε πνπ ιέλε, κάηη.. θαη πην θεη έλα 

άιιν θαη κεηά έλα κηθξόηεξν θαη ζην άιιν κπξάηζν αθόκε έλα. Καη ζηελ πιάηε πνηνο 

μέξεη πόζα ζα ππήξραλ…»
398

. Τπάνπεζ ηζκδιαημβναθζηή εκαθθαβή ηςκ βεβμκυηςκ 

πςνίξ πθαηεζαζιμφξ. 

Σα ένβα πμο ελεηάζηδηακ πενζέπμοκ αθδβδιαηζηά ηεκά πμο δε βκςνίγμοιε ακ 

ελοπδνεημφκ ιυκμ ηδκ έλαρδ εκδζαθένμκημξ ημο ακαβκχζηδ ή μθείθμκηαζ ηαζ ζε 

«ακαζθάθεζα» ηδξ ζοββναθέα κα απμδχζεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ ζζημνία ηαημπμίδζδξ. 

Απυ εθθεζπηζηυηδηα παναηηδνίγεηαζ ηαζ ημ ηέθμξ ηςκ ένβςκ πμο ζοκήεςξ δε δίκεζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ οπυθμζπδ μζημβέκεζαξ ηαζ ημκ εφηδ.  Πνμηεζιέκμο θμζπυκ κα 

επζηεοπεεί δ ζζμννμπία ακάιεζα ζε έκα ακεζθζηνζκέξ ηέθμξ αθθά ηαζ έκα ηέθμξ 

ηνμιαηηζηυ ηαζ αηαηάθθδθμ βζα ηα παζδζά, ημ ακμζπηυ ηέθμξ είκαζ δ ζδακζηή θφζδ. 

 

Ζ ηερληθή ηεο απνζπαζκαηηθόηεηαο 

 

Κάπμζμζ ζφβπνμκμζ ζοββναθείξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα πανμοζζάζμοκ ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ,  πενζβνάθμοκ ηα βεβμκυηα 

απμζπαζιαηζηά. Έηζζ, μζ δδιζμονβμί  απμδίδμοκ ηδκ ηναβζηυηδηα ηςκ αζςιέκςκ 

ειπεζνζχκ ηςκ εοιάηςκ ζφκημια ηαζ εκαθθάζζμοκ ηα ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα ιε 

ζηδκέξ παθάνςζδξ βζα κα ηαηαπναΰκμοκ απυ ηα ανκδηζηά αζζεήιαηα ημ 

ακαβκςζηζηυ ημζκυ.   

ηδκ πενίπηςζδ ένβςκ πμο πναβιαηεφμκηαζ ηδκ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ δ 

απμζπαζιαηζηυηδηα είκαζ ζοκήεδξ ηεπκζηή. οβηεηνζιέκα, ζημ ένβμ Ζ ζησπή ηεο 

Μειίλαο μζ ζηδκέξ ηαημπμίδζδξ πμο απμηοπχκμκηαζ ζε διενμθμβζαηή βναθή 

                                                 
398

 Σνίπμο- Μάκμο, Α. (2020). νπθιέ νθνιάηαο. Αεήκα: Μεηαίπιζμ, ζεθ. 142. 



[337] 

 

 

 

απμζπαζιαηζηά, εκαθθάζζμκηαζ ιε  παθανή ηαζ πζμοιμνζζηζηή ζογήηδζδ ηδξ 

Μεθίκαξ, ιε ηδκ αδενθή ηδξ, ημ αβυνζ ηδξ αδενθήξ ηδξ, αθθά ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο 

Γνδβυνδ. Οζ ηναοιαηζηέξ ακαικήζεζξ δδθχκμκηαζ ιε εθζάθηεξ πμο επζζηέπηεηαζ 

ζοπκά ηδκ δνςίδα.  Οζ εθζάθηεξ
399

  ηδξ δνςίδαξ ζοκδέμκηαζ ιε ηα επεζζυδζα 

ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ ημο ημνζηζζμφ. Ο παηνζυξ ζημ υκεζνμ ιεηαιμνθχκεηαζ ζε 

ηέναξ,  πμο ηαηαζπανάγεζ ηδκ Μεθίκα ηαζ ημ ανημοδάηζ. Άθθεξ θμνέξ δ Μεθίκα 

έαθεπε εθζάθηδ πμο μ εφηδξ ηδκ ηοκδβμφζε ιέζα ζε έκα δάζμξ, ηαζ ηεθζηά ζηυηςκε 

έκα πμοθί. Οοζζαζηζηά οπμζοκείδδηα έαθεπε ηδ δζηή ηδξ παβίδεοζδ, ηαεχξ ημ 

ζφιαμθμ ηδξ εθεοεενίαξ – ημ πμοθί εακαηχκμκηακ απυ ημ παηνζυ. θμζ αοημί μζ 

εθζάθηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηαημπμζδηζηά επεζζυδζα ηαζ ηονίςξ ημ πνχημ πενζζηαηζηυ 

ηαημπμίδζδξ πμο έθααε πχνα ζημ ενδιζηυ δάζμξ ιε ηδκ απεζθή ηοκδβδηζηήξ 

ηαναιπίκαξ. 

Ακάθμβεξ δζαηαναπέξ φπκμο ζοκακηχκηαζ ηαζ ζημ ένβμ Ήζνπλ κόλν έλα παηδί.  

Με ηδ ηεπκζηή ηδξ απμζπαζιαηζηυηδηαξ πανμοζζάγμκηαζ μζ εθζάθηεξ ηδξ Ακαζηαζίαξ 

πμο αζχκεζ ζελμοαθζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ απυ ημκ Φμίαμ. 

Πενζβνάθμκηαζ ιε ζοκημιία μζ ανκδηζηέξ αζςιέκεξ ειπεζνίεξ ημο ιζηνμφ ημνζηζζμφ, 

πμο παίνκμοκ ηδκ ιμνθή εθζάθηδ. Τπάνπεζ εζςηενζηυξ ιμκυθμβμξ πμο ημ ημνίηζζ 

ακανςηζέηαζ βζαηί ζοιααίκμοκ υθα αοηά ηαζ εφπεηαζ κα ιδκ είπε βεκκδεεί.   

ημ ένβμ Σν Φηιί ηεο Εσήο,  δ πθμηή αημθμοεεί βναιιζηή πμνεία, εηηυξ απυ 

ηζξ ακαδνμιέξ ζηζξ πνμζεββίζεζξ ημο παηνζμφ πνμξ ηδκ Ηθζβέκεζα, ηα ηαημπμζδηζηά  

επεζζυδζα ηαζ ηδκ απυπεζνα αζαζιμφ ηδξ δνςίδαξ απυ αοηυκ.   

ημ ένβμ Λόγηα Γειεηήξην παναημθμοεμφιε αοημηεθή ηεθάθαζα ιε ηδκ 

αθήβδζδ ηδξ ελαθακζζιέκδξ δνςίδαξ, Μπάνιπανα Μμθίκα, ημο αθααδυν Λμεάκμ, 
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οπαζηοκυιμο πμο ακέθααε ηδκ οπυεεζδ ελαθάκζζδξ ηδξ έθδαδξ, ηδξ ιδηέναξ Νμφνζα 

μθίξ, ηδξ Δφαξ Κανάζημ, θίθδξ ηδξ ημπέθαξ. Ζ εκαθθαβή ηςκ ηεθαθαίςκ 

ζοκμδεφεηαζ απυ εκαθθαβή ηδξ μπηζηήξ βςκίαξ. Υνδζζιμπμζείηαζ άθθμηε δ 

πνςημπνυζςπδ  ηαζ άθθμηε δ ηνζημπνυζςπδ αθήβδζδ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ 

ζηζαβνάθδζδ ηςκ παναηηήνςκ. Σα επεζζυδζα ηαημιεηαπείνζζδξ πανμοζζάγμκηαζ 

απμζπαζιαηζηά πςνίξ κα απμηαθφπηεηαζ ημ πνυζςπμ ημο εφηδ χζηε κα εκηαεεί ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ. Πένα απυ ηδκ ζζημνία ηδξ ηαημπμίδζδξ ηδξ έθδαδξ 

Μπάνιπανα απυ ημκ παηένα ηδξ, βίκεηαζ έκα εηπθδηηζηυ ροπμβνάθδια ηδξ ιάκαξ, 

ιζαξ βοκαίηαξ πμο απμηαθφπηεζ ιέζα απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ ηδ δζηή ηδξ 

ροπμθμβζηή ηαηαπίεζδ ηαζ ηαημπμίδζδ απυ ημκ ζφγοβυ ηδξ ηαζ παηένα ηςκ παζδζχκ 

ηδξ αθθά ηαζ ζηζαβναθεί υζα ζοιααίκμοκ ζημ πενζεχνζμ ιζαξ πναβιαηζηήξ 

ημζκςκίαξ.  Με ηδκ ηεπκζηή απμζπαζιαηζηυηδηαξ, ροπμβναθμφκηαζ μζ ήνςεξ αθθά 

εκηείκεηαζ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςζηχκ.   

Γεκζηυηενα, ζημοξ εθζάθηεξ ηςκ δνχςκ  ηονζανπεί δ πανμοζία ημο θυαμο 

ηαημπμίδζδξ απυ ημκ εφηδ μ μπμίμξ παίνκεζ ηδκ ιμνθή ηέναημξ, δνάημοθα ή άθθδξ 

απμηνμοζηζηήξ ιμνθήξ. Ο ζοιαμθζζιυξ ηςκ εθζαθηχκ ηαεχξ ηαζ δ αζςιαηζηή ημοξ 

πνμέθεοζδ είκαζ λεηάεανδ. Ακηζθαιαακυιαζηε υηζ μζ ήνςεξ ηαζ δνςίδεξ έπμοκ 

οπμζηεί ηάπμζα ιμνθή ηαημπμίδζδξ. Πανά ημκ απμζπαζιαηζηυ παναηηήνα ηςκ 

ένβςκ, μζ ηναοιαηζηέξ ακαικήζεζξ δε θείπμοκ. Δκαθθάζζμκηαζ ςζηυζμ ζοκεπχξ ζε 

ακηζδζαζημθή ιε πανμφιεκεξ ζηζβιέξ χζηε κα απμηθζιαηχκεηαζ δ υπμζα θυνηζζδ 

πνμηφπηεζ. Φαζκμιεκζηά δίκεηαζ δ εκηφπςζδ εκυξ ηεζιέκμο ακάθαθνμο, ιε ζηνςηή 

βναθή ηαζ νμή πμο ηοθάεζ ααίαζηα. Καζ ηυηε, ακαδφμκηαζ ιπνμζηά ιαξ θνάζεζξ πμο 
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ιαξ ακαβηάγμοκ κα ζηαιαηήζμοιε ηαζ κα ηζξ δζααάζμοιε λακά, εοιίγμκηαξ ιαξ ηα 

θυβζα ημο εθένδ (1974)
400

: «Καιό θείκελν είλαη απηό πνπ ζέηεη αληηζηάζεηο».  

ημ ένβμ Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα ημ ημνίηζζ ήηακ ζμηανζζιέκμ, βεβμκυξ 

πμο θάκδηε απυ ηζξ δζαηαναπέξ φπκμο ηαεχξ παναιζθμφζε ηαζ έαθεπε εθζάθηεξ υθμ 

ημ ανάδο: «ζα ρξόληα θαη αλ πεξάζνπλ ζα ζπκάκαη πάληα ηνπο εθηάιηεο εθείλεο ηεο 

βξαδηάο. Δίραλ όινη ηνπο εθείλε ηε θιεηζηνθνβηθή ζθνηεηληά ηνπ δάζνπο. Σε 

ιαβπξηλζώδε δηάηαμε ησλ ππθλώλ δέληξσλ γύξσ από ηε κεδακηλή ύπαξμε κνπ»
401

. 

ημ ένβμ Σν κπιε θαηαθύγην  υηακ δ Μάζα ανπίγεζ κα ζογδηάεζ ιε ημοξ 

παππμφδεξ ηδξ, υηζ «νη Μπξάληλεξ ζύληνκα ζα ζθνηώζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην μύιν» 

εηείκμζ δεκ ημ πζζηεφμοκ: «Γηαηί ην ιεο απηό;Ση είδεο δειαδή, δπν ραζηνύθηα; Σνλ 

παηέξα ζνπ …δελ ηνλ έβιαςαλ»
402

. Τπάνπεζ ιζα απμζπαζιαηζηυηδηα ηςκ βεβμκυηςκ. 

ηακ ηεθζηά ηα ζδιάδζα ηδξ ηαημπμίδζδξ είκαζ ειθακή αθμφ μ Μαλ πνεζάζηδηε κα 

ηάκεζ ιπάκζμ ηαζ θάκδηε ημ βοικυ ημνιί ημο δ Μάζα έπεζ ζμηανζζηεί: «Ο πνπόο θαη 

ε πιάηε ηνπ Μαμ ήηαλ ηόζν πιεγσκέλα πνπ  κεηά βίαο θαίλνληαλ θαλνληθό 

δέξκα…»
403

.Ζ  Μάζα εηκεονζζιέκδ πμο ηα παζδζά δεκ απμηαθφπημοκ ηδκ 

ηαημπμίδζδ ηθεζδχκεζ ηα παζδζά ηαζ ηεθζηά ηδκ επυιεκδ ιένα βίκμκηαζ ακηζθδπημί 

απυ ηζξ ανπέξ. Οζ ημπζηέξ εθδιενίδεξ ηάκμοκ θυβμ βζα απαβςβέα –παζδί. Σμ 

μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ειθακίγεηαζ κα ζοκδνάιεζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ ημο 

ροπζζιμφ ηδξ Μάζαξ. 
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ημ ένβμ νπθιέ νθνιάηαο δ συγγραφέας επζθέβεζ κα πνμζεββίζεζ ημ εέια  

ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημπμίδζδξ πςνίξ υιςξ κα πενζβνάθμκηαζ ακάθμβεξ ζηδκέξ.  

οιπενζθαιαάκμκηαζ  ηςιζημηναβζηέξ ηαηαζηάζεζξ,  πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ Σνςζηυ 

Πυθειμ αθθά ηαζ ημ ζμοθθέ ζμημθάηαξ. Μέζα ζημ ένβμ ηαενεπηίγμκηαζ ηα παζδζά 

πμο ηαημπμζμφκηαζ ηαζ δεκ ημ λένμοκ, δεκ ημ ζοκεζδδημπμζμφκ, δεκ ιζθμφκ αθθά ηαζ 

εκήθζηεξ πμο ηαημπμζμφκ ή δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ ηαημπμζήζεζξ παζδζχκ. Σμ αζαθίμ 

είκαζ ηαθμβναιιέκμ, ιε παναηηήνεξ αθδεμθακείξ ηαζ απμζπαζιαηζηά πενζζηαηζηά 

ηαημπμίδζδξ, εκηείκμκηαξ ηδκ αλία ημο ένβμο. 

Με παναηηδνζζηζηή εθθεζπηζηυηδηα ηαζ απμζπαζιαηζηυηδηα μζ ήνςεξ 

αθδβμφκηαζ βεβμκυηα πμο εα ιπμνμφζακ κα ακαθοεμφκ ζε μθυηθδνα ηεθάθαζα. Μζα 

ζεζνά πνμαθδιάηςκ υπςξ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ημο εφηδ, ημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ ημο εφιαημξ, δ ζηάζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ζε ζδιάδζα 

ηαημπμίδζδξ, μζ ανκδηζηέξ αζςιέκεξ ειπεζνίεξ ηαζ δ ηαηάθδλδ εφηδ- εφιαημξ, είκαζ 

βεβμκυηα αανφκμοζαξ ζδιαζίαξ πμο υιςξ δδθχκμκηαζ πμθφ ζοκμπηζηά.  

Ζ ηεπκζηή ηδξ απμζπαζιαηζηυηδηαξ οπάνπεζ ηαζ ζηα πενζζζυηενα 

εζημκμηείιεκα. Δπεζδή ηα πενζζζυηενα απυ αοηά ηνίκμκηαζ ηαηάθθδθα απυ ημοξ 

εηδμηζημφξ μίημοξ ηαζ βζα ιζηνυηενεξ δθζηίεξ, δ ηεπκζηή αοηή εοκμεί ηδκ πανάθεζρδ 

επχδοκςκ πηοπχκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. οκέπεζα 

αέααζα είκαζ ημ εέια ηδξ εκδθζηίςζδξ κα απμοζζάγεζ απυ ηα πενζζζυηενα 

εζημκμηείιεκα. 

Ζ ηερληθή ηεο αληηθαηάζηαζεο 

 

Ζ ελαθάκζζδ εκυξ αβαπδιέκμο ακενςπυιμνθμο παζπκζδζμφ ηαζ μ εάκαημξ 

εκυξ ηαημζηίδζμο γχμο, ζοκήεςξ ζηφθμο είκαζ εκδεζηηζηυξ ηδξ ζοιαμθμπμίδζδξ ηςκ 
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γχςκ ηαζ παζπκζδζχκ ζηδκ αθήβδζδ αθθά ηαζ ηδξ ιεηάεεζδξ ζε αοηά ιζαξ 

ακενχπζκδξ ζδζυηδηαξ. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηεπκζηή ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ. ηυπμξ ηςκ 

ζοββναθέςκ είκαζ κα ιεηαδχζμοκ ηδκ πίεζδ πμο αζημφκ μζ εφηεξ ζηα εφιαηα  ιέζς 

ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ πνχηςκ ζε άροπα ακηζηείιεκα ηαζ ακοπενάζπζζηα ηαημζηίδζα 

ηςκ εοιάηςκ.  Οζ ζοββναθείξ δεκ επζεοιμφκ κα ελςναΐζμοκ ηαηαζηάζεζξ αθθά κα ηζξ 

πανμοζζάζμοκ πςνίξ κα ηνμιάλμοκ ηα παζδζά. ηακ θμζπυκ οπάνπεζ έκα ζημζπείμ πμο 

είκαζ δφζημθμ κα ιεηαδμεεί ζηα παζδζά, είηε έκα εθζαενυ βεβμκυξ, είηε ιζα ζηδκή 

ςιήξ αίαξ, αοηυ δεκ πενζβνάθεηαζ αθθά «ζδιαίκεηαζ» ή οπμδδθχκεηαζ ιε έκα άθθμ 

βεβμκυξ ηδξ ίδζαξ ζδιαζίαξ αθθά ζε ζιίηνοκζδ, ζε ζπήιαηα πενζζζυηενμ πνατκηζηά 

(Εεναμφ, 1997). 

ηδκ πενίπηςζδ ημο ένβμο Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο, δ πνμζηυθθδζδ ημο 

ημνζηζζμφ ζημ ανημοδάηζ πμο ηδξ πάνζζε μ κμκυξ ηδξ, μοζζαζηζηά θακενχκεζ  ηζξ 

άζπδιεξ ειπεζνίεξ ηαημπμίδζδξ πμο έπμοκ αζχζεζ ηυζμ δ δνςίδα υζμ ηαζ ημ άροπμ 

ακηζηείιεκμ απυ ημκ εφηδ. Δίκαζ έκαξ άροπμξ αθθά έιπζζημξ θίθμξ πμο δεκ εα 

ιζθήζεζ ζε ηακέκακ: «ημο ιανηονμφζα ηα ιοζηζηά ιμο, ημκ θυαμ ιμο» αηυια ηαζ ακ 

μ παηνζυξ έθεβε  πςξ «είλαη νιόθιεξε γπλαίθα θαη δελ επηηξέπεηαη λα θνηκάηαη κε 

αξθνπδάθη». ημ άροπμ ανημοδάηζ μ εφηδξ αζηεί  αία ηαζ επζεοιεί κα ημ ηαηαζηνέρεζ 

επεζδή ημ γδθεφεζ. Ζ πνμζηαζία ημο ανημοδζμφ απυ ηδκ  Μεθίκα ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ 

ακάβηδ βζα πνμζηαζία ημο ίδζμο ηδξ ημο εαοημφ απυ ημκ εφηδ, αθμφ ηαζ εηείκμ 

«άληεμε καδί ηεο ηόζα πνιιά»
404

. Παναηδνείηαζ ιζα ακηζηαηάζηαζδ ημο αθδεζκμφ 

εφιαημξ ιε ημ άροπμ ανημοδάηζ, αηνζαχξ βζα κα πανμοζζαζηεί δ ηαημιεηαπείνζζδ 

πμο οθίζηαηαζ ημ εφια. Σμ ημνίηζζ θνμκηίγεζ ιε πενίζζεζα αβάπδ ημ λεναιέκμ 

ιασκηακυ ηαζ έπεζ βζα θίθμ ηδξ ημ Συκζ, ημ ανημοδάηζ.   

                                                 
404

 Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. Αεήκα: Κέδνμξ, ζ.ζ. 32-35 
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ηδκ πενίπηςζδ ημο ένβμο Ήζνπλ κόλν έλα παηδί, δ Ακαζηαζία πνμζημθθάηαζ 

ζημκ ζηφθμ πμο ηδξ πανίγεηαζ, αηνζαχξ βζαηί ιπμνεί κα ιμζναζηεί ημ ιοζηζηυ ηδξ 

πςνίξ κα ημ ιανηονήζεζ. Δπίζδξ, θνμκηίγεζ ημ ζηοθάηζ υπςξ εα έπνεπε κα ηάκεζ βζα 

ημκ εαοηυ ηδξ. Αηυια, δ Ακαζηαζία ειθακίγεζ ειιμκή ζηδκ ηαεανζυηδηα ηάεε θμνά 

πμο επέζηνεθε απυ ημ βήπεδμ ηαεχξ αζοκείδδηα πίζηεοε υηζ εα λέπθεκε απυ πάκς 

ηδξ ηάεε κμζδνυ πάδζ. Γίκεηαζ ιζα ακηζηαηάζηαζδ ηδξ θέλδξ ηαημπμίδζδ ιε ηδ θέλδ 

«παζπκίδζ» χζηε κα απμδμεεί ιζα πζηνή εζνςκεία βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ θαζκυιεκμ. 

Σαοηυπνμκα, ιε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ αοηή πανμοζζάγεηαζ δ ηαηηζηή απμπθάκδζδξ 

παζδζχκ απυ ημοξ εφηεξ αθθά ηαζ δ αδοκαιία ηαηακυδζδξ ηςκ ακδθίηςκ ζημοξ 

δζαπςνζζιμφξ ημο αθδεζκμφ παζπκζδζμφ  ηαζ ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ. Πνμηείκεηαζ δ 

ακηζηαηάζηαζδ ημο εακάημο εκυξ ακενχπμο ιε ημ εάκαημ εκυξ γχμο, βεβμκυξ πμο 

παναιέκεζ μδοκδνυ αθθά ζε ιζηνυηενμ ααειυ. Ο εάκαημξ ημο ζηφθμο αθθά ηαζ ηδξ 

εεηήξ ιδηέναξ μοζζαζηζηά ζοιαμθίγμοκ ημκ ίδζμ ημ εάκαημ ημο ροπζζιμφ ημο 

ηαημπμζδιέκμο παζδζμφ. 

ηδ πενίπηςζδ ημο ένβμο Λόγηα Γειεηήξην πνζκ ηδκ είζμδμ ζημ ελμπζηυ- 

θοθαηή, μ ακαβκχζηδξ πθδνμθμνείηαζ βζα ηδκ φπανλδ ηαβηεθυπμνηαξ ιε ιμηίαμ πμο 

έκαξ δνάημξ είκαζ ηοθζβιέκμξ βφνς απυ ημ ζχια ιζαξ ημπέθαξ,  χζηε κα 

πανμιμζαζηεί μ εφηδξ ηαζ ημ εφια ιε ημ ζηαθζζιέκμ ζπέδζμ. Δπίζδξ, δ πνμμζημκμιία 

ημο εακάημο ημο οπαζηοκυιμο ιε ηδ ηίηνζκδ βνααάηα υπςξ ηαζ δ ηαημηοπία ημο 

Μμθζένμο, εκηείκεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ακαβκχζηδ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζζημνίαξ, ζηδκ 

μπμία μ Λμεάκμ εα πεεάκεζ. Ζ φπανλδ ηαημζηίδζμο ζηφθμο είκαζ ηαζ εδχ 

ηαεμνζζηζηή. Σμ αβαπδιέκμ ηαημζηίδζμ γχμ ημο εφιαημξ εακαηχκεηαζ απυ ημ εφηδ 

ηαζ μοζζαζηζηά ζοιαμθμπμζεί ημκ ανβυ εάκαημ ηδξ Μπάνιπανα απυ ημκ παηνζυ ηδξ 

θυβμ ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ πμο οθίζηαηαζ. Ζ βναθή είκαζ ηυζμ ποηκή πμο 
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ηαημνεχκεζ κα απμδχζεζ ζε ιία θνάζδ ζηδκέξ πμο ζε άθθα ένβα  πνεζάγμκηαζ 

ζεθίδεξ μθυηθδνεξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ ημ ηείιεκμ είκαζ νεαθζζηζηυ. 

ημ ένβμ Σν θηιί ηεο  δσήο μ εφηδξ απαβμνεφεζ ζηδκ Ηθζβέκεζα ηδ ζοκήεεζα κα 

δζααάγεζ θμβμηεπκζηά αζαθία. Ζ απαβυνεοζδ ημο εφηδ βζα ηδκ εοπάνζζηδ αζπμθία ημο 

εφιαημξ μοζζαζηζηά θακενχκεζ ηδκ ιακία ημο κα έπεζ ηδκ πθήνδ πνμζμπή ημο κεανμφ 

ημνζηζζμφ. Σμ ιίζμξ ηδξ ακάβκςζδξ ακηακαηθά ημ ιίζμξ ζημ πνυζςπμ ημο εφιαημξ 

επεζδή αζπμθείηαζ ιε άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ απυ ημκ εφηδ:  «Ο αθαηαλόκαζηνο δελ κ‟ 

άθελε λα δηαβάδσ ινγνηερληθά… είκαη ζίγνπξε όηη ην έθαλε γηα λα κ‟ εθδηθεζεί»
405

. Σμ 

ημνίηζζ θαίκεηαζ κα έπεζ ζδζαίηενμ δέζζιμ ιε ημ ζηοθάηζ, Ραξ ημκ μπμίμ υπςξ 

απμηαθφπηεηαζ ήηακ ημ ιμκαδζηυ δχνμ ημο παηνζμφ πμο αβάπδζε. Σα ανκδηζηά 

ζοκαζζεήιαηα ημο εφιαημξ ηαηεοκάγμκηαζ ιε ηδκ εαθπςνή πμο πνμζθένεζ έκα γχμ 

αθθά ηαζ ιζα άροπδ ημφηθα.  Αηυια, μ εάκαημξ πμο επένπεηαζ ζημκ εφηδ, απμδίδεζ 

ιζα εεσηή ηζιςνία ζε υζα έπναλε ηαζ δίκεζ ζημκ ακαβκχζηδ έκα θοηνςηζηυ ηέθμξ. 

ημ ένβμ Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα ημ ημνίηζζ ζοβηνίκεζ ημκ παηένα ηδξ ιε 

ημκ παηένα ηάπμζςκ παζδζχκ ζηδκ παναθία, πμο παίγεζ ιαγί ημοξ ηαζ ηα αμδεά κα 

πηίζμοκ ηάζηνα. Ζ ζφβηνζζδ ηςκ παηενάδςκ είκαζ ακηζεεηζηή ηαζ ιεηαθμνζηά ιπμνεί 

κα ζδιεζςεεί πςξ μ έκαξ πηίγεζ ηάζηνα εκχ μ άθθμξ ηα βηνειίγεζ υπςξ αηνζαχξ ηαζ 

ιε ηα υκεζνα ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ. Πανάθθδθα, δ μζημβέκεζα ακηζζημζπίγεηαζ ιε 

αζηαεέξ ηάζηνμ, ελαζηίαξ ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ πμο θαιαάκεζ πχνα ζηδκ μζημβέκεζα.  

Δπίζδξ, μ παηέναξ, απυ ηδκ οπεναμθζηή μνβή ημο βζα ημκ βείημκα, δδθδηδνζάγεζ ημ 

ακοπενάζπζζημ ζηοθί ημο ημνζηζζμφ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ ακηζηαείζηαηαζ ζημκ 

ακαβκχζηδ «δ δδθδηδνίαζδ» ηδξ γςήξ ηςκ εοιάηςκ απυ ημ εφηδ. 

                                                 
405

 Φαναφηδ, Λ. (2005). Σν θηιί ηεο δσήο. Αεήκα: Παηάηδξ,  ζεθ. 34.  
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ημ ένβμ Σν κπιε θαηαθύγην μ Μαλ έπεζ δδιζμονβήζεζ έκα θακηαζηζηυ θίθμ 

ημκ Πάιπθμ, ημκ μπμίμ «κεξηθέο θνξέο ηνλ ρηππάεη θηόιαο»
406

. Ο αυναημξ θίθμξ είκαζ 

μ απμδέηηδξ ηδξ ηαημπμζδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ πμο αζχκεζ ημ παζδί απυ ηδκ 

μζημβέκεζα ηυζμ θεηηζηά υζμ ηαζ ζςιαηζηά. Ζ Ημοθία παναηζκεί ηδ Μάζα κα παίλμοκ 

ημ παζπκίδζ «αζπιάθςημζ ζημ ηάζηνμ» πμο πνέπεζ κα βθζηχζμοκ απυ θζμκηάνζα ηαζ 

ανημφδεξ ηάκμκηαξ υιμνθεξ ζηέρεζξ. Οοζζαζηζηά ημ παζπκίδζ θεζημονβεί ζοιαμθζηά 

ηαεχξ ημ ημνίηζζ ηαζ μ ιζηνυξ ηδξ αδενθυξ είκαζ αζπιάθςημζ ζημ ίδζμ ημοξ ημ ζπίηζ 

ηαζ γδημφκ εθεοεένςζδ απυ ηδκ παηνζηή ηαημιεηαπείνζζδ.  Με αθμνιή έκα παζπκίδζ 

θοβήξ δ Μάζα ιεηαθένεζ ηδκ Ημοθία ηαζ ημκ Μαλ ζημ ιπθε ηαηαθφβζμ βζα κα ημοξ 

βθζηχζεζ απυ ηα πηοπήιαηα ημο παηένα ημοξ. 

ημ ένβμ νπθιέ νθνιάηαο  δ ζοββναθέαξ έπεζ επζθέλεζ μιδνζηά μκυιαηα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμζχπςκ πμο ηα ηαηέπμοκ. Σμ υκμια ηδξ 

δνςίδαξ «μθίαξ» είκαζ ζοιαμθζηυ ηαεχξ ζηαδζαηά βίκεηαζ πζμ ζμθή ηαζ ιπμνεί κα 

δζαπεζνζζηεί ηζξ ηνίζζιεξ ηαηαζηάζεζξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδ γςή ηδξ. Σμ ημνίηζζ 

είπε βζα ζοκηνμθζά ηδκ ημφηθα μθμφθα, ιε ημ οπμημνζζηζηυ ημο μκυιαημξ ηδξ 

δνςίδαξ, πμο εηιοζηδνεφμκηακ υθα ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα πμο αίςκε ελαζηίαξ 

ημο δζαγοβίμο ηςκ βμκζχκ ηδξ. Ζ ανπζηή ημφηθα ακηζηαείζηαηαζ ιε ιζα άθθδ ημφηθα, 

ηδκ μθίηα, δ μπμία εοιίγεζ ημ ιζηνυ δςιάηζμ. Μέζα απυ ηα θυβζα ημο ημνζηζζμφ 

ζηδκ μθίηα πνμαάθθμκηαζ μζ ζδέεξ πμο έπεζ ειθοζήζεζ μ παηέναξ ζηδκ ηυνδ ημο. 

Δπίζδξ, πανμοζζάγμκηαζ ηαζ μζ απυηνοθεξ ζηέρεζξ ημο ημνζηζζμφ βζα ηδ  

ζοιπενζθμνά ημο παηένα ημο απέκακηζ ζηδκ ίδζα, ηδκ ιδηένα ηδξ ηαζ ημοξ άθθμοξ. Ζ 

ημφηθα ηδξ, δ μπμία ιάθζζηα έπεζ ηαζ ημ οπμημνζζηζηυ ημο μκυιαημξ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

δνςίδαξ είκαζ δ πνμαμθή ημο εαοημφ ηδξ. Ζ παναημθμφεδζδ αηαηάθθδθδξ ηαζκίαξ 

                                                 
406
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ενίθεν  έπεζηα απυ πανυηνοκζδ ημο παηένα ζοιαμθίγεζ ημ ενίθεν πμο αζχκεζ ημ ιζηνυ 

ημνίηζζ. Σμ υκμια ηδξ «Πθαηείαξ Δζνήκδξ» ζημ ηαηαθδηηζηυ ηεθάθαζμ θαίκεηαζ κα 

έπεζ ζοιαμθζηή ζδιαζία ηαεχξ απυ εηεί μοζζαζηζηά εα απμηαθοθεεί δ 

εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ ηαζ επέθεεζ εζνήκδ ζηδκ γςή ημο ημνζηζζμφ.   

 

Αιιεγνξία ή κεηαθνξά ζηνλ θόζκν ησλ δώσλ 

Ζ αθθδβμνία ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. φιθςκα, ιε ηδκ 

εηοιμθμβία ηδξ θέλδξ, δ αθθδβμνία είκαζ έκαξ ιεηαθμνζηυξ εηθναζηζηυξ ηνυπμξ, μ 

μπμίμξ ηνφαεζ κμήιαηα δζαθμνεηζηά απυ εηείκα πμο θακενχκμοκ μζ 

πνδζζιμπμζμφιεκεξ ζοβηεηνζιέκεξ θέλεζξ.  Ο Flecher (2021)
407

 ζημ αζαθίμ ημο 

Allegory, δίκεζ ημκ ελήξ μνζζιυ: «Ζ αιιεγνξία ιέεη θάηη θαη δειώλεη κε απηό θάηη 

άιιν». Ο Κμοζκηζθζακυξ (35-100 ι.Υ.), υπςξ ακαθένεηαζ ζημ Σμκηυνμθ (1991),
408

 

ζδιεζχκεζ: «Μηα ζπλερήο κεηαθνξά εμειίζζεηαη ζε αιιεγνξία». Με άθθα θυβζα, ιζα 

ιειμκςιέκδ ιεηαθμνά είκαζ ζοκεπήξ, ζοκεπζγυιεκδ, απμηαθφπηεζ ηδ ζίβμονδ 

πνυεεζδ κα ιζθήζεζ ηαζ βζα ηάηζ άθθμ, πένα απυ ημ πνχημ ακηζηείιεκμ ημο 

εηθςκήιαημξ (Σμκημνυθ, 1991).
409

  

Οθείθμοιε κα επζζδιάκμοιε υηζ δ πνμέθεοζδ ηδξ αθθδβμνίαξ είκαζ ιάθθμκ 

θζθμζμθζηή ηαζ εεμθμβζηή, πανά θμβμηεπκζηή (McQueen, 1973)
410

. Χζηυζμ, είκαζ 

ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ αθήβδζδ απυ πμθφ παθζά, ιε ηδκ ηεθεζυηενδ δζαηφπςζή 

                                                 
407
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ηδξ ζημ ιφεμ, ανπζηά πνμθμνζηυ ηαζ έπεζηα βναπηυ. Ζ πανάδμζδ αοηή λεηζκάεζ απυ 

ηδκ Δθθδκζηή ανπαζυηδηα ηαζ ημκ Αίζςπμ, μ μπμίμξ ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ηαζ 

ζδνοηήξ ηδξ αθθδβμνίαξ ηαεχξ δδιζμονβμφζε ιζηνέξ ζζημνίεξ, θακηαζηζηέξ ή 

πναβιαηζηέξ, ιε ιεηαθμνζηυ ηνυπμ. Οζ ιφεμζ ημο δζαδναιαηίγμκηακ ζημ γςζηυ 

ααζίθεζμ πνμηεζιέκμο κα ιεηαδχζεζ δεζηά δζδάβιαηα ζημκ ηυζιμ ηςκ ακενχπςκ.  

 Καηά ημκ 19μ αζχκα δδιζμονβμφκηαζ ανηεηέξ πανςδίεξ ιε γχα ζηδ 

θμβμηεπκία, ηαεχξ ηυηε δζαηοπχκμκηαζ μζ εεςνίεξ ημο Γαναίκμο βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ 

εζδχκ. Οζ ελεθίλεζξ ζημκ επζζηδιμκζηυ ημιέα θαίκεηαζ πςξ δίκμοκ ημ έκαοζια ζηδ 

θμβμηεπκία βζα κα πνμαθδεμφκ ανκδηζηά ζδιεία ηδξ ημζκςκίαξ ιέζς ηδξ πνμαμθήξ 

ημοξ ζημκ ηυζιμ ηςκ γχςκ. Σα πάεδ ηςκ γχςκ εζημκμβναθμφκ  ηαζ 

πνμελακαββέθθμοκ ηα πάεδ ηςκ ακενχπςκ ηαζ θαίκεηαζ  υηζ ζοιπίπημοκ ιε αοηά. 

Φαίκεηαζ πςξ μζ ζοββναθείξ αημθμοεμφκ ηδ ιαηνζκή θμβμηεπκζηή πανάδμζδ 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ ηυζιμξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ μ ηυζιμξ ηςκ γχςκ 

ζοιθφνμκηαζ (Εεναμφ, 2007)
411

. 

Ο ηνυπμξ πμο ημ γήηδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ εα ιεημοζζςεεί ζηδκ θμβμηεπκία απαζπμθεί ημοξ ζφβπνμκμοξ 

ζοββναθείξ. Ο ακενςπμιμνθζζιυξ ηαζ δ απχεδζδ ζημκ ηυζιμ ηςκ γχςκ 

μπμζαζδήπμηε πνμαθδιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ ζηζξ δζάθμνεξ εηδμπέξ ηδξ είκαζ ηεπκζηή 

ηςκ ζφβπνμκςκ ζοββναθέςκ ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα πνμζεββίζμοκ ημ εέια 

νεαθζζηζηά αθθά πανάθθδθα πςνίξ κα λεθφβμοκ απυ ηζξ παζδαβςβζηέξ κυνιεξ, 

δζέπμκηαξ είηε μθυηθδνμ ημ ένβμ είηε ηάπμζα ζδιεία ημο.  
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 Εεναμφ, Α. (6, ειπηειανζμξ, 2007). Δπγέληνο ν παξσδόο, ηεο επνρήο αο θιεξσηόο, ή νη πεξηπέηεηεο 
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Καηελμπήκ αθθδβμνζηυ είκαζ ημ εζημκμηείιεκμ ε Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη 

πμο ιεηαθένεζ ηδκ πνυθδρδ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζημ 

γςζηυ ααζίθεζμ, πνμάβμκηαξ έκα δεζηυ δίδαβια. Ο ηίηθμξ ε Ρίλα απνθαζίδεη λα 

κηιήζεη είκαζ αθθδβμνζηυξ, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα αζηενία πμο οζμεεηεί ακενςπυιμνθδ 

ζοιπενζθμνά ηαζ ιζθάεζ χζηε κα βκςζημπμζήζεζ ημ ηαημπμζδηζηυ πενζζηαηζηυ. Με 

αθθδβμνζηυ ηνυπμ πανμοζζάγεηαζ δ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ εκυξ κεανμφ αηυιμο 

απυ ημ θζθζηυ ημο πνυζςπμ αθθά ηαζ δ ζπέζδ ειπζζημζφκδξ πμο πνέπεζ κα 

ηαθθζενβείηαζ ακάιεζα ζημοξ βμκείξ ηαζ ηα παζδζά χζηε κα ιδκ απμηνφπηεηαζ ηακέκα 

ηέημζμ πενζζηαηζηυ. Ο βείημκαξ Απζκυξ βίκεηαζ εκμπθδηζηυξ, πανααζάγμκηαξ ηα 

επζηνεπυιεκα υνζα αββίβιαημξ, ηδξ ιζηνήξ Ρίκαξ, αζηενίκαξ. Ζ επζηζκδοκυηδηα ηςκ 

αβηαεζχκ ημο απζκμφ αθθά ηαζ δ ακαζθάθεζα ηδξ Ρίκαξ, δ μπμία ζςιαημπμζεί ιε 

ζοιπηχιαηα ηδκ άαμθδ ηαηάζηαζδ πμο αζχκεζ, απμδίδεηαζ επζηοπδιέκα ιε ηδκ 

εζημκμβνάθδζδ. Ζ εζημκμβνάθδζδ θςηίγεζ μνζζιέκεξ πηοπέξ ηδξ πθμηήξ, εκημφημζξ 

είκαζ δφζημθμ βζα ηα ιζηνά παζδζά κα ζοθθάαμοκ απυθοηα ηδκ έκκμζα ηδξ 

ηαημπμίδζδξ  πνμπςνχκηαξ ζε ακηζζημζπία ηςκ ακενχπςκ ιε ηα εαθάζζζα γχα. 

Πενζζζυηενμ θμζπυκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ειπενζέπεζ ιεηαιθζεζιέκμ δζδαηηζζιυ, 

χζηε μζ κεανμί ακαβκχζηεξ κα ιάεμοκ κα αημφκ ημ ζχια ημοξ ηαζ κα αλζμθμβμφκ ηα 

πνχηα ζδιάδζα ακδζοπίαξ.   Πμθφ ζδιακηζηυ ζδιείμ ηδξ αθθδβμνίαξ είκαζ αοηυ πμο 

δ δνςίδα ειπζζηεφεηαζ ημ έκζηζηημ ηδξ ηαζ έηζζ πνμάβεζ ηδκ ηαθθζένβεζα  

ειπζζημζφκδξ ζημκ ίδζμ ημκ εαοηυ ηςκ ακαβκςζηχκ, ζηδκ δζαίζεδζδ ημοξ ηαζ ζημοξ 

ζδιακηζημφξ ημοξ άθθμοξ. 

ημ ένβμ Ζ Νηαληέια ιέεη όρη! ηδξ ζοββναθέςξ Ρέκαξ Ρχζζδ Εαΐνδ, δ 

ημοκεθίηζα Νηακζέθα αβαπά πμθφ ημκ εείμ ηδξ ημφκεθμ, υιςξ δεκ ακηέπεζ ημ ζοκεπέξ 

βανβαθδηυ ημο. Οζ ήνςεξ παίνκμοκ ακενςπυιμνθα παναηηδνζζηζηά χζηε κα 

λεδζπθςεεί δ ζοκήεεζα πμθθχκ ζοββεκχκ κα λεπενκμφκ ηα υνζα ημο παζπκζδζμφ ηαζ κα 
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δδιζμονβμφκ δοζθμνία ζηα κεανά ζοββεκζηά ημοξ πνυζςπα. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ 

ιε ηδκ αθθδβμνία αμδεά ημκ ακαβκχζηδ κα αθθδθεπζδνάζεζ ιε ηδκ πθμηή ηαζ ημοξ 

παναηηήνεξ, κα ζοκμιζθήζεζ ιαγί ημοξ ηαζ κα αοημπνμζδζμνζζηεί. Ζ άνκδζδ ηδξ 

ημοκεθίηζαξ κα ζοκακαζηναθεί ημ εφηδ, δ ηαηαθοβή ζε ρεοδείξ πνμηάζεζξ 

πνμηεζιέκμο κα δζηαζμθμβήζεζ ηδκ απμοζία ηδξ, αθθά ηαζ δ βεκζηυηενδ δνάζδ ηδξ 

ζημ ένβμ ζοιθφνεηαζ ιε ακενχπζκεξ εκένβεζεξ ηαζ αθοπκίγεζ ημκ ακαβκχζηδ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ημο ζχιαημξ. Ο ίδζμξ μ ηίηθμξ ημο ένβμο πανμοζζάγεζ ηδκ δνςίδα 

Νηακζέθα, ιζα ημοκεθίηζα κα δζαδδθχκεζ βζα ημ δζηαίςια εκάκηζα ζε μπμζαδήπμηε 

ιμνθή ηαημπμίδζδξ. Πανεκεεηζηά ιπμνεί κα δζαηοπςεεί πςξ αοηή δ πνμζπάεεζα 

πνμάζπζζδξ ημο δζηαζχιαημξ εκάκηζα ζηδκ ηαημιεηαπείνζζδ αθμνά ηυζμ ημ γςζηυ 

υζμ ηαζ ημ ακενχπζκμ πχνμ. Γοζηοπχξ, ημ γήηδια ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ 

ηαημιεηαπείνζζδξ  οθίζηαηαζ ηαζ ζημ γςζηυ ααζίθεζμ.  

ημ ένβμ Σν ζώκα είλαη δηθό κνπ ηδξ Νηάβηιαν Γηάσζθεν, ζηδκ 

εζημκμβνάθζζδ ιπμνεί ηάπμζμξ κα παναηδνήζεζ ηα ακενςπυιμνθα γςάηζα πμο 

θαίκεηαζ κα πνάηημοκ ηαζ κα αζζεάκμκηαζ ηαη‟ ακαθμβία ιε ηδκ δνςίδα Κθάνα. πςξ 

εηείκδ παναηδνεί ημ δζηυ ηδξ ζχια, ιεηνάεζ ημ φρμξ ηδξ, έηζζ ηαζ ημ ιζηνυ 

θαβμοδάηζ ηδξ απεζημκίγεηαζ  κα εθέβπεζ ημ δζηυ ημο ζχια ζημκ ηαενέπηδ, εθέβπεζ ημ 

φρμξ ημο, βεβμκυξ πμο δίκεζ ζημκ ιζηνυ ακαβκχζηδ ηδκ εοηαζνία κα ζηεθηεί πςξ υθμζ 

έπμοκ ημ δζηυ ημοξ ζχια αηυια ηαζ ηα παζπκίδζα. ε επυιεκεξ ζεθίδεξ, δ δνςίδα ηαζ 

ημ παζπκίδζ θαβμοδάηζ ηδξ απεζημκίγμκηαζ  κα ζηέημκηαζ ιε ηα πένζα ζηδ ιέζδ, 

εηπέιπμκηαξ πενδθάκζα βζα ημ ζχια ημοξ, δέπμκηαζ ηα πάδζα υηακ επζεοιμφκ ηαζ 

ανκζμφκηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο δεκ επζεοιμφκ αββίβιαηα. Πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα ιζα 

ζφκημιδ ζζημνία πμο ζοιπθδνχκεηαζ απυ ηδκ αθθδβμνζηή εζημκμβνάθδζδ ιε ζηυπμ 

ηδκ αθφπκζζδ ηςκ παζδζχκ βζα ηδκ αοημπνμζηαζία ημοξ, ηδκ αημιζηή ημοξ αζθάθεζα 

ηαζ ημ δζηαίςια κα πεζνίγμκηαζ ημ ζχια ημοξ.  
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ημ ένβμ Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ ημο Υζξ Κέβεν παναημθμοεμφιε ηδκ 

ιεηαθμνά ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ πίεζδξ ηαζ ηαημιεηαπείνζζδξ ζημ ηυζιμ ηςκ γχςκ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηςκ ρανζχκ ημο εκοδνείμο. Ο Θςιάξ, επζθέβεζ κα βειίζεζ ημ 

εκοδνείμ ιε ηυηηζκμ αίια αηνζαχξ υπςξ ηζξ πθδβέξ ημο Φαναχ χζηε κα ηαηαδείλεζ 

ζημκ παηένα ηα ανκδηζηά αζζεήιαηα πμο αζχκεζ δ μζημβέκεζα ελαζηίαξ ημο. πςξ ηα 

ράνζα είκαζ εβηθςαζζιέκα ζημ βειάημ αίια εκοδνείμ, έηζζ ηαζ ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ αζθοηηζμφκ ελαζηίαξ ηδξ παηνζηήξ πίεζδξ πμο δέπμκηαζ. Ο παηέναξ, απυ 

ηδκ άθθδ ενιδκεφεζ ενδζηυθδπηα αοηήκ ηδκ εκένβεζα ηαεχξ εεςνεί πςξ ημ παζδί έπεζ 

παναζονεεί απυ ζημηεζκέξ δοκάιεζξ. Μάθζζηα, δεκ δζζηάγεζ κα απμηνέρεζ ηδκ ιδηένα 

απυ ημκ ηαεανζζιυ ημο εκοδνείμο αηνζαχξ βζαηί υπςξ θέεζ δ βναθή «ηα ςάξηα 

ςόθεζαλ θαη ην πνηάκη βξόκηζε».
412

 Σμ παζδί ημο ένβμο ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ δοζθμνία 

ηδξ ιδηέναξ ημο ηαζ πνμζπαεεί κα ηδκ παθανχζεζ ιε ηςδζημπμζδιέκμ ιήκοια «ζηελ 

νδό Γηαλ βαλ Έηθ έπεζε ηόζν δπλαηό ραιάδη πνπ έξημε ηα θύιια από ηα δέληξα»
413

 πμο 

ηαηαθαααίκεζ ιυκμ εηείκδ ηαεχξ ακ ηαζ ήεεθε κα ηδκ αβηαθζάζεζ, δεκ ήλενε βζαηί 

αθθά ήηακ αδφκαημκ. Ζ πνυηαζδ ημο παζδζμφ ακ ηαζ θαίκεηαζ άζπεηδ ιε ημ εέια ηδξ 

ζογήηδζδξ ηνφαεζ έκα ααεφηενμ κυδια, ηαεχξ ημ παζδί ιεηαθμνζηά  ακαθένεηαζ ζηδ 

αίαζδ ιεηαπείνζζδ ηδξ ιδηέναξ απυ ημκ παηένα υπςξ ημ παθάγζ ιε ηδ ιακία ημο νίπκεζ 

ηα θφθθα απυ ηα δέκηνα. Ζ μκεζνμπυθδζή ημο ηαζ μζ θακηαζζχζεζξ ημο, μδδβμφκ ημκ 

ήνςα ζε ακαπυθεοηηδ ζφβηνμοζδ ιε ημκ εεμζεαμφιεκμ ηαζ αοηανπζηυ παηένα ημο.  

Σαοηυπνμκα δ δζέλμδμξ ζημ ηυζιμ ηδξ θακηαζίαξ ιέζς ζζημνζχκ θεζημονβεί ςξ 

εεναπεοηζηή δζηθείδα ζηδκ δφζημθδ ηαηάζηαζδ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ πμο 

ακηζιεηςπίγεζ. Ο Θςιάξ πνμζθένεηαζ κα αμδεήζεζ ηδ πήνα Βακ Άιενξ, ηδ 
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βεζηυκζζζα, ηαζ κα ηδξ ημοααθήζεζ ηα ρχκζα ηδξ ηδ ζηζβιή πμο ηα παζδζά ηδ εεςνμφκ 

ιάβζζζα ηαζ μ παηέναξ ημο έπεζ απαβμνεφζεζ κα έπεζ μπμζαδήπμηε ζπέζδ ιαγί ηδξ 

επεζδή είκαζ ημοιμοκίζηνζα. Θα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί πςξ μ ζοββναθέαξ απμδίδεζ 

ημκ παναηηδνζζιυ ιάβζζζα ζηδκ ημοιμοκίζηνζα βζα κα οπάνλεζ ζοζπεηζζιυξ ιεηαλφ 

ημο παθαζυηενμο δζςβιμφ ιαβζζζχκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ημο δζςβιμφ ηςκ 

ημοιμοκζζηχκ ηδκ ιεηαπμθειζηή πενίμδμ. Γεκ πνέπεζ κα θδζιμκδεεί πςξ πνζκ απυ 

ιενζημφξ αζχκεξ ζηδκ Δονχπδ, μ θυαμξ ηδξ ιαβείαξ μδήβδζε ζημ ηοκήβζ ιαβζζζχκ 

ηαζ ζε εηηεθέζεζξ
414

.Ζ ιάβζζζα έπεζ ηαοηζζηεί ιε ηδ βοκαίηα πμο δεκ θμαάηαζ. Δδχ 

ηαζ πμθθέξ δεηαεηίεξ μζ ιάβζζζεξ ηαηαθαιαάκμοκ ηαίνζα εέζδ ζημκ ελίζμο 

θειζκζζηζηυ θυβμ (Κακαηζμφθδ, 2008)
415

.  Ζ πανμοζία ηδξ ιάβζζζαξ ζημ ένβμ 

οπμδδθχκεζ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηδξ ζηδκ ζζημνία αθθά ηαζ ηδκ απμηνμπή 

ηαημπμζδηζηχκ πενζζηαηζηχκ ζε ηάεε άημιμ. 

Ο Σζζκάζηζ ζημ ένβμ Σνζη Εακπόλ δοζθμνεί  ιε ηδκ ηαηάζηαζδ πμο 

επζηναηεί ζημ ζπίηζ ημο ηαζ δεκ ακηέπεζ ημοξ βμκείξ ημο. Ζ χνα ημο θαβδημφ,  

πανμοζζάγεηαζ ςξ πνμκζηή ζηζβιή πμο μ ήνςαξ ηαηαηνχεζ ημοξ βμκείξ: «Έηξσγα 

ιεο θη έηξσγα ηνπο γνλείο κνπ, λαη απηνύο έηξσγα ιεο θη έηξσγα όζα  πίζηεπαλ, ιεο 

θη έηξσγα όζα ήηαλ. Γελ ηνπο καζνύζα απιώο ηνπο θαηάπηλα ακάζεηνπο γηα λα ηνπο 

μεθνξησζώ»
416

.Σα θυβζα ημο παζδζμφ δείπκμοκ ηδκ πζηνία ημο ηαζ είκαζ απυννμζα 

ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ πμο αζχκεζ. Γεκ οπάνπεζ δ αθθδβμνία ζημκ ηυζιμ ηςκ γχςκ 
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ςζηυζμ, μζ βμκείξ πανμιμζάγμκηαζ ιε ηδκ ηνμθή πμο μ ήνςαξ δεκ ηαηακαθχκεζ 

απθχξ, αθθά ηαηαπίκεζ αιάζδημοξ ελαζηίαξ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ πμο 

δέπεηαζ.    

 Σμ ένβμ Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθόηξνθνπ Σαίξιεο  ημο Μμφγζθ είκαζ έκα 

πμθοζήιακημ ηαζ πνμθδηζηυ αζαθίμ βζα ηζξ δζηηαημνίεξ ημο 20
μο

 αζχκα ηαζ ηονίςξ ημκ 

καγζζιυ. Καζ πάθζ δεκ οπάνπεζ ιεηαθμνά ή αθθδβμνία ζημκ ηυζιμ ηςκ γχςκ αθθά ιε 

ηδ πανμοζίαζδ ηςκ ροπμθμβζηχκ ιεηαπηχζεςκ ηςκ έθδαςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ 

ηαηαθοβή ημοξ ζε ζαδζζηζηέξ πνάλεζξ ακηζηαημπηνίγμκηαζ μζ αοηανπζηέξ ημζκςκζηέξ 

δμιέξ ηαζ δ ιεηέπεζηα εβηαείδνοζδ δζηηαημνζχκ. Σμ αζαθίμ ηαηαηνίκεζ υθα ηα 

ζςθνμκζζηζηά ζδνφιαηα ζηα μπμία μζ ιαεδηέξ  ακαβηάγμκηαζ κα γμοκ ηαζ κα 

ζπμοδάγμοκ ζακ ηναημφιεκμζ, δεπυιεκμζ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ηςκ άθθςκ 

μζηυηνμθςκ αθθά ηαζ ηςκ ίδζςκ ηα δαζηάθςκ ημοξ.  Ο ήνςαξ ημο Μμφγζθ ανίζηεηαζ 

έβηθεζζημξ ζε ίδνοια αοζηδνχκ ανπχκ. Οζ μζηυηνμθμζ ημο ζδνφιαημξ ημο ένβμο είκαζ 

ιέθδ πθμφζζςκ μζημβεκεζχκ πμο επζεοιμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ ημοξ, χζηε κα βίκμοκ 

ζηναηζςηζημί ηαζ πμθζηζημί αλζςιαημφπμζ. Αοηά ηα ζημζπεία δδθχκμοκ ηδ βεκζηυηενδ 

ηαηάζηαζδ ηδξ Αοζηνμ-Οοββανίαξ, αθθά ηαζ ηδξ Δονχπδξ, απυ ημ 1849 ιέπνζ ηζξ 

ανπέξ ημο 20μο αζχκα πμο μζ ηονίανπεξ ηάλεζξ απμιυκςκακ ημοξ βυκμοξ ημοξ ζε 

πεζεανπζηά ζδνφιαηα, χζηε κα ημοξ απμιαηνφκμοκ απυ ηδκ ημζκςκζηή, πκεοιαηζηή 

ηαζ ηαθθζηεπκζηή γςή ηδξ επμπήξ ημοξ. ημ πνςηυηοπμ ηείιεκμ ημ υκμια Σαίθενξ 

είκαζ Törleß – Tor/Türlos ηαζ έπεζ ζοιαμθζηυ παναηηήνα αθμφ ζδιαίκεζ δίπςξ εφνα, 

δίπςξ πφθδ, δίπςξ δζέλμδμ. Ο πνςηαβςκζζηήξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ μζηυηνμθμζ 

ανίζημκηαζ εβηθςαζζιέκμζ πςνίξ ηαιία δζέλμδμ. 

Ζ αθθδβμνία θαίκεηαζ πςξ είκαζ έκαξ ηαθά ιεηαιθζεζιέκμξ δζδαηηζζιυξ πμο 

έπεζ ζηυπμ κα αθοπκίζεζ ηαζ κα πνμζβεζχζεζ ημοξ ιζηνμφξ ακαβκχζηεξ, 
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πνμεζδμπμζχκηαξ ημοξ ιε εζθζηνίκεζα βζα ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Ανηεηά ζοπκά θμζπυκ μζ ειπεζνίεξ ηςκ δνχςκ 

πανμιμζάγμκηαζ ή ιεηαθένμκηαζ ζημκ ηυζιμ ηςκ γχςκ, χζηε κα αθοπκζζημφκ μζ 

κεανμί ακαβκχζηεξ. 

Ζ αθθδβμνία ςξ εηθναζηζηή ηεπκζηή ζοκηεθεί ζηδκ  απόθξπςε ημο 

πναβιαηζημφ κμήιαημξ. οκεπχξ, ζηα ένβα πμο θεζημονβεί δ έκκμζα ηδξ αθθδβμνίαξ, 

πνεζάγεηαζ ηαζ απαζηείηαζ ιζα εζδζηή ακάβκςζδ βζα ηδκ απμηςδζημπμίδζδ ηαζ ηδκ 

ηαηακυδζδ ημο πναβιαηζημφ κμήιαημξ. Γζ‟ αοηυ ημκ θυβμ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ 

βζα ημοξ κεανμφξ ακαβκχζηεξ είκαζ ημ αθθδβμνζηυ ηείιεκμ κα δζααάγεηαζ ιε ηδκ 

ζοκδνμιή εκήθζηςκ ζοκακαβκςζηχκ χζηε κα ιπμνμφκ κα ενιδκεοεμφκ δοζδζάηνζηα 

κμήιαηα ηδξ ηαημπμίδζδξ «ηάης απυ ηζξ θέλεζξ». 

 

Αλαζεώξεζε ηνπ ζπιινγηθνύ θαληαζηαθνύ  

Οζ άκενςπμζ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα ζοκδοάγμοκ εθεφεενα εζηυκεξ, 

λεπενκχκηαξ ηα δεδμιέκα ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ κυδζδξ. Ζ θακηαζία 

υπςξ απμηαθείηαζ εηθνάγεζ ημκ εκδζάιεζμ πχνμ ιεηαλφ ημο ακενχπμο (οπμηεζιέκμο) 

ηαζ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ειπεζνίαξ (ακηζηεζιέκμο). ‟ αοηυκ ημ πχνμ, ημ οπμηείιεκμ 

δδιζμονβεί ιζα θακηαζζαηή ηάλδ ιε ζημπυ κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα εθέβλεζ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα. «Τπμηείιεκμ» δδθαδή, ιπμνεί κα οπάνλεζ ιυκμ ζε απυζηαζδ απυ 

ημ ακηζηείιεκμ. Ζ πνμέθεοζδ ημο «θακηαζζαημφ» πνμένπεηαζ απυ ηζξ ροπακαθοηζηέξ 

εεςνίεξ ηδξ Melanie Klein (1996) ηαζ ημο Donald Winnicott (1971) ηαζ ιπμνεί κα 

πενζβναθεί ςξ δ ακάβηδ βζα «έθεβπμ», δζαιέζμο ηδξ «πνυαθερδξ» ηδξ 

πενζπθμηυηδηαξ ημο πενζαάθθμκημξ. 
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 φιθςκα ιε ημκ Καζημνζάδδ, ζπμοδαίμ θζθυζμθμ ημο 20
μο

 αζχκα, μ υνμξ 

θακηαζζαηυξ πενζθαιαάκεζ έκα πθέβια ζδιαζζχκ.  Οζ ζδιαζίεξ αοηέξ 

δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ημζκςκία ηαζ  ενιδκεφμοκ ημ εονφηενμ πενζαάθθμκ 

ιέζς ηδξ θακηαζίαξ. Σμ θακηαζζαηυ θαίκεηαζ κα απμηεθεί ημ ααζζηυ δδιζμονβζηυ 

ζημζπείμ πμο παναηηδνίγεζ ημ οπμηείιεκμ ηαζ δεκ ζδιαίκεζ πθαζιαηζηυ ή θακηαζηζηυ. 

Οζ ζδιαζίεξ πμο κμδιαημδμημφκ ημκ ηυζιμ ηαζ ηδκ ημζκςκία μκμιάγμκηαζ 

θακηαζζαηέξ βζαηί δεκ πνμένπμκηαζ απυ ηδ θμβζηή αθθά απυ ηδ δδιζμονβζηή 

θακηαζία ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ ημζκςκζχκ (ημζκςκζηυ θακηαζζαηυ). 

Ζ δδιζμονβζηή θακηαζία, πμο μ ίδζμξ μκμιάγεηαζ «ξηδηθή», απμηεθεί ημκ 

πονήκα ηάεε δδιζμονβδιέκδξ ακαπανάζηαζδξ (Καζημνζάδδξ, 1999). Ζ δδιζμονβζηή 

θακηαζία ζοκδέεζ ηδκ ξηδηθή θαληαζία (αημιζηή) ηαζ ηδ θνηλσληθή θαληαζία 

(ημζκςκζηυ θακηαζζαηυ). Ο Καζημνζάδδξ δδθαδή ακαθένεηαζ ζηδ δδιζμονβζηή 

ζηακυηδηα ημο αημιζημφ οπμηεζιέκμο (νζγζηή θακηαζία) ςξ ιζα ζπεδυκ έιθοηδ 

δζαδζηαζία αοημ-ηαηακυδζδξ ημο εαοημφ ιέζα ζημκ ηυζιμ. 

Ζ επζζηήιδ ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ ακαθένεηαζ ηαζ ζημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ, 

μνίγμκηαξ ημ ςξ ημ ζφκμθμ ηςκ παναζηάζεςκ ηαζ αθδβήζεςκ πμο εββνάθμκηαζ ιέζα 

ζηδκ ημζκςκία, δνμοκ ζοκεκςηζηά βζα ιζα ημζκυηδηα ακενχπςκ ηαζ ζοπκά ηδκ 

μνζμεεημφκ ηαζ ηδκ πενζπαναηχκμοκ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ημζκυηδηεξ (Akoun & Ansart, 

1999). 

ηδκ παζδζηή θμβμηεπκία θαίκεηαζ πςξ μ κεανυξ ακαβκχζηδξ μζηεζχκεηαζ ημοξ 

θακηαζηζημφξ ηυζιμοξ ηαζ ηεθζηά ανίζηεζ ακηίζημζπα αζχιαηα ηαζ ημζκά ζημζπεία ή 

ειπεζνίεξ µε ηα θακηαζηζηά ηείιεκα. Οζ θακηαζηζηέξ ζδιαζίεξ δεκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηδκ 

έκκμζα ημο ρεφηζημο ή ημο ελςπναβιαηζημφ. Ακηίεεηα, ζοπκά μζ άκενςπμζ 

ζηδνίγμκηαζ ζε αοηέξ βζα κα ηνίκμοκ ηάηζ ςξ αθδεζκυ ή ρεφηζημ. Ο ζοιαμθζζιυξ 

θακαηαζηζηχκ ζζημνζχκ πενζβνάθεζ ηζξ εζςηενζηέξ ροπζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ηαηά ηδ 



[354] 

 

 

 

δζαδζηαζία ςνίιαζδξ ημο παζδζμφ (Κακαηζμφθδ, 2004)
417

. Πνμηεζιέκμο κα 

ζοκηεθεζηεί δ ςνίιακζδ ηαζ δ δζαιυνθςζδ ημο παναηηήνα ημοξ, είκαζ απαναίηδημ κα 

βίκεζ ημ ηαλίδζ ζημ οπμζοκείδδημ ηαζ ημ πέναζµα απυ ηδκ παζδζηυηδηα πνμξ ηδκ 

εκδθζηίςζδ (Κακαηζμφθδ, 2004)
418

. Πανάθθδθα, μ Μπέηεθπασι (1995)
419

, βνάθεζ βζα 

ημκ ηνυπμ µε ημκ μπμίμ δ εζςηενζηή, ροπζηή ςνίιακζδ ημο παζδζμφ ηαζ ημο 

ακενχπμο βεκζηυηενα ακηακαηθάηαζ ζηδ θακηαζία, ημ ζοιαμθζζιυ ηαζ ηδκ 

αθθδβμνία πμο ηνφαμοκ αοημί μζ ηυζιμζ ηδξ θακηαζίαξ. 

ηδ θμβμηεπκία ημο θακηαζζαημφ οπάνπμοκ ζζημνίεξ µε ζημζπεία πανειθενή 

ηαζ ζοιιεηνζηά πνμξ ημοξ θυαμοξ, ηζξ δοζημθίεξ, ηα άβπδ ή ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ 

µε ημοξ μπμίμοξ δζαηαηέπεηαζ έκα παζδί ή έκαξ έθδαμξ ηαζ ηςκ μπμίςκ ακαγδηά µία 

θφζδ. Με µία εζδζηή αθδβδιαηζηή βθχζζα ηαζ ζε ακφπμπημ πνυκμ, μ ακαβκχζηδξ 

«μζηεζχκεηαζ» οπμζοκείδδηα, ηα ακμίηεζα, αθθυημηα ηαζ πενίενβα πθάζιαηα ηαζ ημοξ 

ήνςεξ ημο θακηαζηζημφ ηυζιμο ημο πανηζμφ ηαζ ηαηαθήβεζ κα δέπεηαζ αθθά ηαζ κα 

πηίγεζ ηα δζηά ημο ιδκφιαηα. Ο πχνμξ ημο οπμζοκείδδημο εα θέβαιε υηζ απμηεθεί ημκ 

ηυπμ ζοκάκηδζδξ ημο ηεζιέκμο (ηδξ θακηαζίαξ) ηαζ ημο ακαβκχζηδ. 

ημ ένβμ Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ μ Θςιάξ θαίκεηαζ κα αθέπεζ 

πνάβιαηα πμο «θαλείο άιινο δελ κπνξεί λα δεη».  Γδιζμονβεί θακηαζηζηέξ εζηυκεξ 

χζηε κα δζαπεζνζζηεί ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ πμο αζχκεζ. Ήδδ απυ ηδκ 

ανπή ημο ένβμο ακαθένεηαζ: «επί κηα εβδνκάδα έθαλε ηόζε δέζηε, πνπ κέζα ζηα 

                                                 
417

 Κακαηζμφθδ , Μ. (2004). Ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Αεήκα: Σοπςεήης  - 

Γζχνβμξ ∆ανδακυξ, ζ ζ. 114- 118. 

418
 Κακαηζμφθδ , Μ. (2004). Ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο. Αεήκα: Σοπςεήης  - 

Γζχνβμξ ∆ανδακυξ, ζ ζ. 114- 118. 
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 Μπέηεθπασι, Μ. (1995). Ζ γνεηεία ησλ παξακπζηώλ.Μ ηα ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα: Γιάξνο. 
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θαλάιηα ηεο πόιεο θνιπκπνύζαλ ηξνπηθά ςαξάθηα… Ξηθνθόξνη»
420

. Πζζηεφεζ πςξ 

αοηά ηα ράνζα ανίζημκηαζ ηαζ ζημ εκοδνείμ ημο ζπζηζμφ ημο ηαζ πμνεφμοκ υηακ είκαζ 

ενςηεοιέκα. Ο ίδζμξ, ηνέθεζ αζζεήιαηα βζα ηδ Λίγα, δ μπμία ζοιθςκεί βζα ηδκ 

φπανλδ ηνμπζηχκ ρανζχκ. Δπίζδξ, ηδκ χνα πμο μ παηέναξ ηαημιεηαπεζνίγεηαζ ηδκ 

ιδηένα, μ Θςιάξ θακηάγεηαζ  πςξ «ζηδκ μδυ Γζακ αακ Έζη ημ παθάγζ πεηνμαμθμφζε 

ηα θφθθα απυ ηα δέκηνα». ηδκ θνάζδ αοηή θαίκεηαζ πςξ ημ παθάγζ ακηζζημζπεί ζηδκ 

αία πμο αζηεί μ ζφγοβμξ ζηδκ ζφγοβμ ημο.  

Ο Θςιάξ θαίκεηαζ κα ζχγεηαζ απυ ηδκ επίεεζδ ημο ζηοθζμφ ελαζηίαξ ηδξ 

πανέιααζδξ ηδξ βεζηυκζζζαξ πμο υθμζ εεςνμφζακ ιάβζζζα. Ο ήνςαξ πζζηεφεζ πςξ δ 

βοκαίηα ζηαιάηδζε ηδκ επίεεζδ ημο ζηοθζμφ ιε ιαβζηά θυβζα.  ημ ζοθθμβζηυ 

θακηαζζαηυ θαίκεηαζ πςξ ηάπμζμ λυνηζ ειπυδζζε ηδκ επίεεζδ ζημ παζδί. Σμ πνυζςπμ 

ηδξ ιάβζζζαξ ζοκδέεζ ηδκ φπανλδ ιε ημ θοζζηυ ηαζ ημ ακελήβδημ ηαζ ζημ ζοθθμβζηυ 

ζοκεζδδηυ ζοκδέεηαζ ιε ημ ιοζηήνζμ ηαζ ημ θυαμ (Γαανζθίδμο – πονίδμο, 2008)
421

. 

 Δπίζδξ, μ Θςιάξ υηακ αημφεζ ιμοζζηή Μπεηυαεκ αβαθθζάγεζ ηαζ πάκεηαζ ζε 

μκεζνμπμθήζεζξ. Βθέπεζ ημκ εαοηυ ημο κα αζςνείηαζ πάκς απυ πνάζζκα θζαάδζα ηαζ 

έκα ηάζηνμ ιε ιία νμθξ νυζξ  ιπνμζηά ζηδκ πυνηα. Φακηάγεηαζ ιία πακέιμνθδ 

πνζβηίπζζζα ιε δενιάηζκμ πυδζ πμο έηνζγε υηακ πενπαημφζε υπςξ ημ πυδζ ηδξ Λίγαξ.  

Φακηάγεηαζ  κα θμνά έκα άζπνμ θυνεια, κα ημο ημοκά ημ άζπνμ ιακηδθάηζ ηδξ. ‟ 

αοηή ηδκ εζηυκα μ παηέναξ ηδξ έπαζγε αζμθί εκχ δ ιδηένα ηδξ ημκ ζοκυδεοε 

ηναβμοδχκηαξ βθοηά. Παναημθμοεμφιε θμζπυκ ιζα εζδοθθζαηά πθαζιέκδ εζηυκα ιζαξ 

                                                 
420

 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζεθ. 16. 
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 Γαανζθίδμο – πονίδμο, . (2008). Σμ πνυζςπμ ηδξ ιάβζζζαξ ζε ζφβπνμκα παζδζηά αθδβήιαηα. 

ημ: Φ. Γηζηυπμοθμξ, Δ. Καζάπδ, Φ. Κζζηήνα -Καγακηγή (επζηνμπή δδιμζίεοζδξ), Δ. Καζάπδ (επζι. 

parte digitale) Δπεηδνίδα ημο Σιήιαημξ Ηηαθζηήξ Γθχζζαξ ηαζ Φζθμθμβίαξ, Φζθμζμθζηή πμθή, 

Θεζζαθμκίηδ, Α.Π.Θ., η. ΗΗΗ, (partedigitale), ζζ. 1-18. 
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ζδακζηήξ ηαζ θζθήζοπδξ μζημβέκεζαξ πμο ένπεηαζ ζε πθήνδ ακηίεεζδ ιε ηα αζχιαηα 

ημο Θςιά.  

Ο ήνςαξ, επίζδξ, πανμοζζάγεηαζ κα ζοκμιζθεί  ιε ημκ Ηδζμφ βζα ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ηδκ χνα πμο δ μζημβέκεζα πνμζεφπεηαζ: «Ο Θσκάο έθιεηζε ηα 

κάηηα ηνπ εθεί, ζην ζθνηάδη, πίζσ από ηα βιέθαξα ηνπ, εκθαλίζηεθε απξνζδόθεην ν 

θύξηνο Ηεζνύο Υξηζηόο. Ο Υξηζηόο ρακνγέιαζε θαη είπε «δελ ζα ηνπο αθήζσ λα ηα μαλά 

ζηαπξώζνπλ, αξλνύκαη. Φηάλεη πηα.»
422

. Σα θυβζα ημο Υνζζημφ οπμδδθχκμοκ ηδκ 

ακάβηδ ημο παζδζμφ κα ζηαιαηήζεζ κα ηαημπμζείηαζ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ημο 

πενζαάθθμκ, κα ζηαιαηήζεζ ε ζηαύξσζε ηνπ Υξηζηνύ,  ιεηαιθζεζιέκα δ ηαημπμίδζδ 

ημο Θςιά. Ζ ζοκμιζθία ημο παζδζμφ ιε ημκ Υνζζηυ θεζημονβεί ηαηαπνατκηζηά ηαεχξ 

μ Υνζζηυξ παναδέπεηαζ ζημκ Θςιά υηζ ηαζ μ Παηέναξ ημο ημκ δοζηυθερε. Σμ παζδί 

κζχεεζ ηυζμ εοάθςημ ζηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ ιδηέναξ ημο πμο εκενβμπμζεί ημ 

θακηαζζαηυ ζφιπακ πνμηεζιέκμο κα ελαθείρεζ ηδκ αία. Σμ αίηδια ημο παζδζμφ βζα 

ηζιςνία ημο παηένα ιε πακμφηθα ή ηάπμζα άθθδ πμζκή, θακενχκεζ ημ ζοθθμβζηυ 

θακηαζζαηυ πμο ζοπκά εηδδθχκεηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ πζζηχκ βζα ηζιςνία εοηχκ.  

Σμ παζδί εηθνάγεζ ηζξ ακάβηεξ ημο ιέζα απυ ηδκ ζοκμιζθία ιε ημκ Υνζζηυ ηαζ  δ 

ζοιπάεεζα ημο παζδζμφ απυ ημκ Θευ δδθχκεζ ηδκ απεκμπμπμίδζδ ημο παζδζμφ απυ ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία. Ο κεανυξ ήνςαξ ιάθζζηα  παίνεηαζ υηακ μ Ηδζμφξ ακαθένεζ 

πςξ είκαζ ημ αβαπδιέκμ ημο αβυνζ.  

ηακ μ  Θςιάξ ιαεαίκεζ βζα ηζξ πθδβέξ ημο Φαναχ, απμθαζίγεζ κα ηζξ 

αλζμπμζήζεζ χζηε κα δχζεζ έκα ιάεδια ζημκ ενδζηυθδπημ ηαζ αίαζμ παηένα ημο: 

Έηζζ θαίκεηαζ πςξ ακ ηαζ αγαπνύζε πνιύ ηα ςάξηα , αιιά θακηά θνξά είλαη αλαγθαίν 
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 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζεθ. 34. 
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λα γίλνληαη ζπζίεο
423

. Έηζζ βειίγεζ ιε ηυηηζκμ πνχια ημ εκοδνείμ ιε ηα ράνζα, υπςξ 

ημ κενυ ημο Νείθμο ιεηαθένεδηε ζε αίια. ημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ μζ αθάζθδιμζ 

ηαζ αιανηςθμί ηζιςνμφκηαζ ιε ηζξ πθδβέξ ημο Φαναχ επμιέκςξ ηαζ ημ παζδί εέθδζε 

κα ηζιςνήζεζ ιε ημκ πνςιαηζζιυ ημο εκοδνείμο ημκ ηαημπμζδηζηυ παηένα. Σμ παζδί 

οπκμααηεί ηαζ αθέπεζ ηδκ δεφηενδ πθδβή ιε ηα ααηνάπζα. Θεςνεί πςξ ήνεακ βζα κα 

αμδεήζμοκ ημκ ίδζμ ηαζ ηδκ ιδηένα ημο αθθά δεκ επζηνέπεζ κα ιπμοκ ζημ ζπίηζ βζα κα 

ιδκ λεηζκήζεζ λακά ηαημπμίδζδ ηδξ  ιδηέναξ.  Ζ ακάβκςζδ ηδξ ηνίηδξ πθδβήξ 

ζζμδοκαιεί ιε ζοκμιζθία ημο παζδζμφ ιε ημκ Ηδζμφ, πμο μ Ηδζμφξ παναδέπεηαζ ηζξ 

δφζημθεξ ζπέζεζξ πμο έπεζ ιε ημκ παηένα ημο ηαεχξ ηαζ ηδκ απμοζία ημο απυ ημκ 

Πανάδεζζμ απυ ηδκ ζηζβιή πμο λοθμημπήεδηε μ Θςιάξ.  Παναηδνμφιε δδθαδή ηδκ 

φπανλδ ημο ζοθθμβζημφ θακηαζζαημφ ζδζαίηενα ειθακή ζηζξ ζοκμιζθίεξ ημο παζδζμφ 

ιε ημκ Θευ αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζηζξ ζζημνίεξ πμο πθάεεζ. 

ημ ένβμ  Σδέηλ Έηξ παναημθμοεμφιε ημκ εβηθεζζιυ ημο ημνζηζζμφ  ζημ 

ηυηηζκμ δςιάηζμ πμο είπε πεεάκεζ μ εείμξ ηδξ. Ζ ηαηαεθζπηζηή αηιυζθαζνα πμο 

απέπκεε δ ηάιανα ζοκδοάγμκηακ ιε ηζξ εζηαζίεξ πμο ηοηθμθμνμφζακ πςξ εηεί 

ιπμνεί κα ιπεζ ημ ηαηυ ηαζ κα ανπάλεζ ημοξ αιεηακυδημοξ. Ζ κεανή Σγέζκ 

ηθεζδχκεηαζ ζημ δςιάηζμ «πνπ εκθαλίδεηαη έλα θάληαζκα κόιηο ζθνηεηληάζεη». Ζ 

ενιδκεία πμο δίκεηαζ βζα ηδκ απμπκζπηζηή αηιυζθαζνα ημο δςιαηίμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ 

ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ πμο οπάνπεζ βζα ημοξ κεηνμφξ πμο δεκ εηπθδνχεδηακ μζ 

ηεθεοηαίεξ επζεοιίεξ ημοξ: Σώξα όπσο θαζόκνπλ θαη θνηηνύζα ην άζπξν θξεβάηη θαη 

ηηο ζθηέο ζηνπο ηνίρνπο άξρηζα λα ζπκάκαη ηη είρα αθνύζεη γηα ηνπο λεθξνύο πνπ 

βαζαλίδνληαλ ζηνπο ηάθνπο ηνπο, επεηδή νη ηειεπηαίεο ηνπο επηζπκίεο είραλ αξλεζεί θαη 
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θαηέβαηλαλ πάιη ζηε γε γηα λα πάξνπλ εθδίθεζε γηα ηνπο θαηαπηεζκέλνπο
424

. ηα 

παζδζηά ιάηζα ημ θςξ ζημκ ημίπμ ενιδκεφεηαζ ζακ πνμάββεθμξ εκυξ θακηάζιαημξ, βζ‟ 

αοηυ ηαζ δ ακηίδναζδ ζοιπενζθαιαάκεζ μονθζαπηά ηαζ θςκέξ. ημ ζοθθμβζηυ 

θακηαζζαηυ θαίκεηαζ πςξ δ κεανή Σγέζκ οπμιέκεζ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ 

παναιέθδζδ απυ ηδκ εεία ηδξ, ςξ απμηέθεζια ηςκ ακεηπθήνςηςκ επζεοιζχκ ημο 

κεηνμφ ζογφβμο. Σμ δςιάηζμ αοηυ ακαπανζζηά ηέθεζα ημκ εβηθςαζζιυ ηδξ Σγέζκ 

ελαζηίαξ ημζκςκζηχκ ζηενεμηφπςκ.  Χξ εκήθζηδ, δ δνςίδα ενιδκεφεζ ημ θςξ πμο είδε 

ςξ θακάνζ πμο ηναημφζε ηάπμζμξ πμο δζέζπζγε ημκ δζάδνμιμ. Παναημθμοεμφιε 

ζηαδζαηά ημ πέναζια απυ ηδκ παζδζηή, ζηδκ εθδαζηή ηαζ εκήθζηδ γςή. 

Γίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ αίζεδζδ ημο ηζκδφκμο πμο παναιμκεφεζ ζημοξ 

ζημηεζκμφξ ηαζ δαζδαθχδεζξ δζαδνυιμοξ ηδξ έπαοθδξ, ζηα ακανίειδηα δςιάηζα, ηα 

ιοζηζηά πενάζιαηα ηαζ ηα οπυβεζα. Οζ πυνηεξ πμο ηνίγμοκ ηαζ άθθμζ ακελήβδημζ 

ευνοαμζ, ηα ηενζά πμο ηνειμζαήκμοκ, ηαζ μζ θεοβαθέεξ μπηαζίεξ ηθζιαηχκμοκ ημ 

ζοκαίζεδια ημο ηνυιμο. Ζ εζζαμθή ημο παναθυβμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα βίκεηαζ βζα 

 κα ηαηαδείλεζ ημ ζημηεζκυ ζημζπείμ πμο εκοπάνπεζ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ ηαζ 

ζοκδέεηαζ ιε ημ γήηδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. ημ 

ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ ημ θάκηαζια ζημζπεζχκεζ ημοξ δζαδνυιμοξ βζ‟ αοηυ ηαζ δ 

αηιυζθαζνα ημο μίημο είκαζ ιεθαβπμθζηή. Απμηαθφπηεηαζ υηζ ημ θάκηαζια δεκ είκαζ 

ηακέκαξ άθθμξ αθθά δ άννςζηδ ζφγοβμξ ημο Ρυηγεζηεν. Σμ πνυζςπμ ηδξ Μπένεα  

βίκεηαζ ζφιαμθμ ηδξ ηαηαπζεζιέκδξ αζηηςνζακήξ βοκαίηαξ πμο δεκ επζηνέπεηαζ κα 

αβεζ απ‟ ημ ζπίηζ, ηαζ ηδξ μπμίαξ δ  απμιυκςζδ εκηείκεζ ηζξ κεονχζεζξ. 

ημ ένβμ κνξθε Πνξηνθαιηά κνπ μ ιζηνυξ ήνςαξ αθδβείηαζ ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία ζηδκ πμνημηαθζά πμο ανίζηεηαζ ζημ ζπίηζ ημο. ηακ πεεαίκεζ μ 
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εοενβέηδξ ημο δεκ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ημ παιυ ημο ηαζ παεαίκεζ ζζπονυ 

ροπμθμβζηυ ζμη. Αννςζηαίκεζ αανζά, ηυζμ πμο υθμζ παναηαθάκε κα ιδκ πεεάκεζ  

Δηείκμ αζχκεζ ημ πυκμ ηαζ ζοκμιζθεί ιε ηδκ πμνημηαθζά. Σμ δέκηνμ πνδζζιμπμζείηαζ 

ςξ ημιαζηυ ζδιείμ ηδξ αθήβδζδξ, ζοκοθαζιέκμ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ γςήξ ηαζ ηςκ 

ηζκδφκςκ πμο οπάνπμοκ ζε ηάεε πηοπή υπςξ ηδκ μζημβεκεζαηή. Σμ θμβμηεπκζηυ 

θακηαζζαηυ ακαεεςνείηαζ βίκεηαζ ελίζμο ζημηεζκυ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα. ημ κέμ 

θακηαζζαηυ, ημ μκεζνζηυ ζημζπείμ ζοκοπάνπεζ ζοπκά ιε ημ εθζαθηζηυ, ημ νεαθζζηζηυ 

ιε ημ παναιοεζαηυ. Φαίκεηαζ πςξ ημ παζδί μναιαηίγεηαζ ημκ εάκαημ ηδξ πμνημηαθζάξ, 

ζδιαημδμηχκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ ιεηάααζδ ημο ίδζμο απυ ηδκ παζδζηή δθζηία 

ζηδκ εκήθζηδ γςή. Ζ πμνημηαθζά ηονζανπεί ηαζ ζημ ελχθοθθμ. Σμ παζδί 

εζημκμβναθείηαζ κα βακηγχκεηαζ απυ ημ δέκηνμ ίζςξ ςξ πνμζπάεεζα κα θακεί δ 

ακάβηδ ημο κα ανεζ δζέλμδμ ζημ πνυαθδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ.  

ημ ένβμ Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθνηξόθνπ Σαίξιεξο δ πενζζοθθμβή είκαζ 

ααζζηυ παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ήνςα.  Ο Σαίνθεξ, ηάπμζα ζηζβιή, 

ζηνέθεηαζ ζηα ιαεδιαηζηά ακαγδηχκηαξ  ηαίνζεξ απακηήζεζξ βζα ηδκ γςή. Οζ 

θακηαζηζημί ανζειμί βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ημο ηαζ πνμηνέπεηαζ κα  ιεθεηήζεζ 

ημκ Κακη. ηδκ ανπή ημο ιοεζζημνήιαημξ, μ Σαίνθεξ παναηηδνίγεηαζ απυ νεαθζζηζηή 

ζηέρδ, πμο υιςξ παίνκεζ υθμ ηαζ πζμ ιοζηζηζζηζηέξ ιμνθέξ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ 

ιδκχκ. Ο ήνςαξ ακαηαθφπηεζ ζοκεπχξ πηοπέξ ημο εαοημφ ημο ηαζ ημο ηυζιμο, πμο 

ημο βεκκμφκ ηαζκμφνζεξ απμνίεξ  αθθά ηαηά ηφνζμ θυβμ ημκ ηνμιάγμοκ.  Σμ 

ιεβαθφηενμ ηιήια ημο ιοεζζημνήιαημξ δζαδναιαηίγεηαζ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ διέναξ 

χζηε ηα πάκηα κα θεζημονβμφκ ιε ηνυπμ νεαθζζηζηυ ηαζ μκεζνζηυ. ε αοηυ ημ ένβμ ημ 

δάζμξ θεζημονβεί ιεηαθμνζηά βζα ηδκ έκκμζα ηδξ γςήξ ηαζ ηςκ πζεακχκ ηζκδφκςκ  

εκοπάνπμοκ ζε αοηή. 
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ηα ζφβπνμκα ένβα βζα παζδζά ζπμθζηήξ ηαζ εθδαζηήξ δθζηίαξ, 

πνδζζιμπμζείηαζ ζδζαίηενα ημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ, βζα κα απμδμεμφκ αθδεζκά 

βεβμκυηα ιε θακηαζζαηυ ηνυπμ. οβηεηνζιέκα, ζημ ένβμ Σν κπιε θαηαθύγην ημ 

ημνίηζζ έπεζ δζαηαναβιέκδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ιε υθεξ αοηέξ ηζξ  

ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ υηακ δέπεηαζ πηοπήιαηα «θαληάδεηαη πσο είλαη θάπνπ 

αιινύ[…] όηαλ ν κπακπάο έρεη ηηο θξίζεηο ηνπ».
425

 Έπεζ παναζηδεεί απυ μπμζαδήπμηε 

πνμζπάεεζα, αηυια ηαζ υηακ ηα πηοπήιαηα αθμνμφκ ημ ιζηνυ αδενθυ ή ηδ ιδηένα 

ηδξ ηαεχξ ακ δεκ θένεζ ακηίννδζδ ημ ιανηφνζμ ημοξ ηεθεζχκεζ πζμ βνήβμνα. 

Φμαμφκηαζ υθμζ ημκ ηαημπμζδηζηυ παηένα βζαηί ημοξ απεζθεί πςξ εα ιπμοκ ζε ίδνοια 

ηαζ ηνμιάγμοκ ζηδ ζδέα υηζ δ ιδηένα ημοξ «ζα πεζάλεη εληειώο»
426

. 

ημ ένβμ νπθιέ ζνθνιάηαο θαίκεηαζ υηζ θεζημονβεί ημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ 

υηακ δ πνςηαβςκίζηνζα μθμφθα παναημθμοεεί ηαζκία ηνυιμο ιε ημκ ηαημπμζδηζηυ 

παηένα ηδξ. Ζ ίδζα κζχεεζ πςξ βίκεηαζ ιένμξ ηδξ ηαζκίαξ. Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ 

ηαλ ηα μαλά αλνίγσ βξίζθνκαη ζην θαηαζθόηεηλν ππόγεην ηεο θαιύβαο… Έρσ κείλεη 

κνλαρή, αηζζάλνκαη ηα δόληηα κνπ λα ηξέκνπλ θαη δελ μέξσ αλ είλαη από ην θόβν ή 

από ην θξύν
427

.  ημ ηνεκάηζ ημο ηνυιμο αζχκεζ ημκ απυθοημ θυαμ ηαεχξ δ 

ιεηαιθζεζιέκδ βοκαίηα ηδκ ηοκδβά  ηαζ πζζηεφεζ πςξ δεκ εα βθζηχζεζ απυ ημ 

θάκηαζια ηδξ: (…) κόιηο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή μεθύγακε από ην θάληαζκα. Πνπ καο 

αθνινπζνύζε θαη έδεηρλε απνθαζηζκέλν πάζε ζπζία λα καο πηάζεη θαη λα καο 

παξαζύξεη ζηα άδπηα ηεο αβύζζνπ. Αιιά μεράζηεθε θαη κόιηο βγήθε έμσ ζην θσο ηνπ 

ήιηνπ, έθαλε ζαλ αιαθηαζκέλν θαη νύξιηαδε, θαζώο νη ειηαρηίδεο ην ηξύπεζαλ θαη ην 

δηέιπζαλ θαη ηειηθά δελ έκεηλε από απηό παξά κηα ρνύθηα ζθόλε πνπ δηαιύζεθε θαη 
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απηή
428

. ημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ ημο ημνζηζζμφ, δ βοκαίηα δεμπμζυξ είκαζ 

θάκηαζια ηαζ ιπμνεί κα ηδξ πνμηαθέζεζ ακεπακυνεςηδ αθάαδ. Δλδβεί ιάθζζηα ημ 

εάκαημ ηδξ βζαβζάξ ηδξ θίθδξ ηδξ ιε ηδ δνάζδ  ημο θακηάζιαημξ: Βξε ιεο ην 

θάληαζκα ηεο γπλαίθαο όηαλ είδε πσο δελ κπνξνύζε λα θάλεη ηίπνηα ζε καο γηα λα καο 

εθδηθεζεί, λα πήγε θαη λα ηξάβεμε ηε γηαγηά ηεο Γηάλλαο;
429

 

ημ ένβμ Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα μζ εθζάθηεξ ημο ημνζηζζμφ, δδθχκμοκ 

ηδκ ηθεζζημθμαζηή ζημηεζκζά ημο δάζμοξ, ηαζ ςξ εη ημφημο ηζξ πνμηθήζεζξ πμο 

ηαθείηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ δ δνςίδα ελαζηίαξ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ πμο 

οθίζηαηαζ. πςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ: Οη εθηάιηεο είραλ όινη ηνπο ηε 

ιαβπξηλζώδε δηάηαμε ησλ ππθλώλ δέληξσλ γύξσ από ηε κεδακηλή ύπαξμε κνπ θαη ην 

γδνύπν ην θνξκί ηεο κακάο, ηελ ώξα πνπ ζσξηάδνληαλ
430

. Ζ Άκκα αδοκαηεί κα 

δζαπεζνζζηεί ηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ ιδηέναξ ηαζ ηδξ ίδζαξ απυ ημκ παηένα ηδξ ηαζ ζημ 

ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ θαίκεηαζ πςξ ημ ζπίηζ ηδξ ιμζάγεζ ιε ζημηεζκυ ηαζ αθζθυλεκμ 

δάζμξ. 

ημ ένβμ Σν θηιί ηεο δσήο δ ηεκηνζηή δνςίδα πζζηεφεζ πςξ ημ αηφπδια ημο 

εφηδ μθείθεηαζ ζηδκ ζογοβζηή ημο απάηδ αθθά ηαζ ηδκ βεκζηυηενδ απνεπή 

ζοιπενζθμνά πμο εηδήθςζε ζηδκ ίδζα. πςξ ακαθένεζ ν Θεόο έρεη  ηα απηηά αλνηρηά 

θαη αθνύεη
431

 αθθά ηαζ ελόο θαθνύ κύξηα έπνληαη
432

. Ζ Ηθζβέκεζα παναηαθεί κα 

αημοζηεί μ θυβμξ ηδξ ιδηέναξ υηακ μ παηνζυξ μδδβεί απνυζεηηα, ηαζ κα ζοκακηήζεζ μ 

εφηδξ ημκ Άβζμ Πέηνμ. ημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ ηδξ δνςίδαξ, μζ άζεικεξ εκένβεζεξ 
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ημο εφηδ πνμηαθμφκ ηδκ ηαηή ελέθζλδ ηδξ γςήξ ημο. Ζ δνςίδα δεκ δζζηάγεζ υιςξ κα 

ημκ αμδεήζεζ θίβμ πνζκ πεεάκεζ ηαζ έηζζ κα ακαημοθίγεηαζ απυ ημ αάνμξ πμο κζχεεζ. 

Δπίζδξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί δ ζπέζδ ηδξ δνςίδαξ ιε ημκ κεηνυ παηένα, μ μπμίμξ 

κζχεεζ πςξ ηδξ ζοιπαναζηέηεηαζ ζηα δφζημθα: Αξπάρηεθα από ηνλ κπακπά κνπ. 

Αθόκα θαη πεζακέλνο εμαθνινπζνύζε λα είλαη ν βξάρνο πνπ κπνξνύζα λα αθνπκπήζσ. 

Μπακπά κε κ‟ αθήζεηο θη εζύ, βιέπεηο ηη πεξλάσ. ηάζνπ δίπια κνπ ηώξα πνπ ζε 

ρξεηάδνκαη, ην μέξσ όηη κε βιέπεηο θαη κε αθνύο
433

.  Αηυια, ημ ημνίηζζ επζγδηά 

αμήεεζα απυ ημκ Θευ αθθά ηαζ ημκ Ηδζμφ Υνζζηυ: Υξεηαδόκνπλ όκσο γηα ην Θεό, ηελ 

πξνζηαζία, ηελ αγάπε θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. Σνπ δήηεζα λνεξά βνήζεηα κε ηα κάηηα 

ζηξακκέλα ζηνλ νπξαλό. Δθεί πνπ είρα αθνύζεη όηη βξίζθεηαη. ηγά ζηγά εξέκεζα 

ζπκήζεθα θαη εθείλνλ ηνλ Ηεζνύ, ηνλ Ναδσξαίν. Σν ίδην είρε θάλεη θαη ν Υξηζηόο ζηνλ 

θήπν ηεο Γεζζεκαλήο. Ήηαλ νινκόλαρνο πνλεκέλνο, ηαπεηλσκέλνο. Ζ αλζξώπηλε θύζε 

ηνπ είρε ιπγίζεη, παξαθαινύζε ην Θεό Παηέξα λα κελ ηνλ εγθαηαιείςεη γηα λα αληέμεη 

ηε καξηπξηθή δηαδξνκή σο ηνλ ζηαπξό. Ζ πνμζςπζηή ιανηονία ηδξ Ηθζβέκεζαξ 

θαίκεηαζ πζμ εφημθδ ιε ηδκ ζοκδνμιή ηςκ εείςκ πνμζχπςκ ηαζ ημο κεηνμφ παηένα 

ηδξ.  

ημ ένβμ Ήζνπλ κόλν έλα παηδί δ Ακαζηαζία κζχεεζ έκημκμ θυαμ ελαζηίαξ ηςκ 

απεζθχκ ημο εφηδ Φμίαμο ηαζ πζζηεφεζ πςξ ηα ανκδηζηά βεβμκυηα πμο πνμηφπημοκ 

μθείθμκηαζ ζηδ δνάζδ ημο. Ο εάκαημξ ηδξ ιδηέναξ ημο εφιαημξ, ζημ ζοθθμβζηυ 

θακηαζζαηυ εεςνείηαζ ζοκέπεζα ηςκ θυβςκ ημο εφηδ πσο αλ ηνικήζεη λα κελ 

ππαθνύζεη ζηα ζέισ ηνπ, ηόηε κπνξεί λα θάλεη θαθό ζε θάπνηνλ ή ζε θάηη αγαπεκέλν 

ηεο
434

. Μάθζζηα, θαίκεηαζ πςξ ηαζ μ κοπηενζκυξ φπκμξ ηδξ δνςίδαξ επδνεάγεηαζ αθμφ 
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μζ αζοκείδδηεξ ζηέρεζξ ηζξ πνμαάθθμκηαζ ιε ηδκ ιμνθή μκείνμο. Ο εάκαημξ ηδξ εεηήξ 

ιδηέναξ πνμμζημκμιείηαζ ιε ημ υκεζνμ ημο παζδζμφ αθμφ δ αζμθμβζηή ιδηένα 

ειθακίγεηαζ κα θέεζ πςξ ηδκ αβαπά υ,ηζ ηαζ κα βίκεζ. Χζηυζμ, υπςξ απμηαθφπηεζ δ 

εκήθζηδ πθέμκ Ακαζηαζία, βζα πμθθά πνυκζα είπε ηφρεζξ ηαζ εεςνμφζε οπαίηζα βζα 

ημκ εάκαημ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ημκ εαοηυ ηδξ.  Πίζηεοε πςξ δ γςβναθζά ηδξ ίδζαξ 

ζηυηςζε ηδκ ιδηένα ηδξ, δ μπμία οπέεεηε πςξ ιπμνεί κα ηδκ είδε: Εσγξάθηζα ηνλ 

Φνίβν κε έλα ζηόκα ηεξάζηην θαη ζηα ρέξηα ηνπ θξαηνύζε εκέλα θαη κ‟ έβαδε κέζα ζε 

απηό. Εσγξάθηζα θαη ηα αίκαηα λα ηξέρνπλ από θάησ. Έγξαςα, δελ ζέισ πηα, ηνλ 

θνβάκαη, δελ κπνξώ άιιν ηα ρέξηα ηνπ
435

. ημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ ημο παζδζμφ, μ 

Φμίαμξ έιμζαγε ιε δνάημοθα πμο ηαηαζπάναγε ηδκ ίδζα. 

ημ ένβμ ε ζησπή ηεο Μειίλαο ζοιααίκεζ ηάηζ ακηίζημζπμ, αθμφ 

παναημθμοεμφιε ηδκ Μεθίκα κα έπεζ εθζάθηεξ ιε ημ εφηδ κα ιμζάγεζ ιε δνάημοθα 

πμο ηδξ ηάκεζ ηαηυ. Κη εθείλνο πιεζίαδε κνρζεξόο θαη ακίιεηνο κεο ζην ζθνηάδη, 

άπισλε ηα ρέξηα ηνπ πνπ έκνηαδαλ λα έρνπλ λύρηα γακςά ζαλ γξηάο κάγηζζαο θαη 

άξπαδε κέζα από ηα ρέξηα ηεο ηνλ Σόλη (…)εκθαλίδνληαλ ηα δόληηα ηνπ θίηξηλα 

κνπριηαζκέλα θαη θνθηεξά
436

. Ο παναθθδθζζιυξ ημο εφηδ ιε βνζά ιάβζζζα, ηοκδβυ 

ηαζ δνάημοθα, ζημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ ημο εφιαημξ δζηαζμθμβμφκ ηζξ ιμπεδνέξ 

πνάλεζξ ημο εφηδ.  Γεκζηυηενα,  ηα ηέναηα ζηδ θμβμηεπκία ημο θακηαζηζημφ οπμκμμφκ 

ημοξ ηζκδφκμοξ ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ πμο ακηζιεηςπίγεζ, ηοπυκ, έκα παζδί ζημ  πέναζιά 

ημο απυ ηδκ παζδζηή ζηδκ εθδαζηή ηζ εκήθζηδ γςή.  

Γζα κα λεθφβεζ απυ ηζξ άζπδιεξ ζηέρεζξ, δ Ηθζβέκεζα ζημ ένβμ Σν θηιί ηεο 

δσήο (2005) ηαηαθεφβεζ ζηδκ ακάβκςζδ πμίδζδξ: «Γελ κπνξώ λα βξσ έλα ζύλλεθν 
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λα μεδηςάζσ, νύηε έλα αεδόλη γηα λα ρνξηάζσ», αθθά ηαζ θμβμηεπκίαξ ιε ένβα πμο 

είβμοκ ημ γήηδια ηδξ ηαημπμίδζδξ. Κάηζ ακηίζημζπμ οπάνπεζ ηαζ ζημ Βηβιίν όισλ 

ησλ πξαγκάησλ (2013), πμο μ κεανυξ ήνςαξ πνμηεζιέκμο κα απμθφβεζ ηα ανκδηζηά 

ζοκαζζεήιαηα ελαζηίαξ ηδξ ηαημπμίδζδξ ημο ίδζμο ηαζ ηδξ ιδηέναξ ημο απυ ημκ 

παηένα ημο δζααάγεζ αζαθία ηαζ πμζήιαηα. Θα ιπμνμφζαιε κα  ζδιεζχζμοιε ιζα 

ακηζζημζπία ηαζ ιε ημ ένβμ Σνζη δακπόλ (2012) ημο Μπμοηυθζηζ, πμο μ 

ηαημπμζδιέκμξ ήνςαξ δζααάγεζ πθδεχνα αζαθίςκ, βνάθεζ ηαζ υπςξ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ ένβςκ Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ ηαζ Σν θηιί ηεο δσήο, μ εφηδξ 

είκαζ ανκδηζηυξ ζηδκ ακάβκςζδ αζαθίςκ απυ ημ εφια. Αηυια, αζαθζμθάβμξ θαίκεηαζ 

κα είκαζ ηαζ μ ηαημπμζδιέκμξ πνςηαβςκζζηήξ ημο αζαθίμο κνξθε πνξηνθαιηά κνπ 

(2015). Φαίκεηαζ πςξ δ θμβμηεπκία ηαζ δ πμίδζδ θεζημονβεί ςξ θάνιαημ ζηδκ 

πμκειέκδ ροπή ημο ακαβκχζηδ ζε ηνίζζιεξ ηαηαζηάζεζξ. 

οκμρίγμκηαξ, εα πνέπεζ ςζηυζμ κα εοιυιαζηε υηζ μ θυβμξ πμο άκενςπμζ 

επζπεζνμφκ ηδ δζαθοβή ημοξ ιε ημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ είκαζ δ πνμζπάεεζα κα 

βθζηχζμοκ απυ βεβμκυηα απεζθδηζηά βζα ηδ γςή ημοξ, υπςξ δ εκδμμζημβεκεζαηή αία 

ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ. 
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ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ 

ΒΙΒΛΙΨΝ ΣΟ ΨΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ζ θμβμηεπκία ζημ ζπμθείμ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ κμδηζηχκ ηαζ 

βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ. Με ηδκ αλζμπμίδζδ πμζηίθςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ, 

ηαθθζενβείηαζ δ βθςζζζηή ακάπηολδ ηαζ επζηοβπάκεηαζ δ ελμζηείςζδ ηςκ κεανχκ 

ακαβκςζηχκ, ιε ηδ πνήζδ ημο δζαθυβμο, ηδκ δζδαζηαθία ηεζιεκζηχκ εζδχκ, ηδκ 

αθήβδζδ, ηδ πνήζδ επζεέηςκ, ημ θελζθυβζμ, ηδ ζφκηαλδ ηαζ ηδ βναιιαηζηή ηαζ έηζζ 

ηεθζηά μ ιαεδηήξ ηαηαθένκεζ κα ζοκδοάγεζ ηζξ βκχζεζξ ημο ηαζ ηδκ ειπεζνία ημο 

(Μδηαηίδμο ηαζ Σνέζζμο, 2005)
437

. Έηζζ, ιέζς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ εηπαζδεοηζημφ 

ηαζ ιαεδηή, δζεοημθφκεηαζ δ επαθή ιε ηδκ κέα βκχζδ  πμο ζοκδοάγεηαζ ιε ηζξ 

ειπεζνίεξ, ηαηαηηχκηαξ πανάθθδθα ηαζ ηδ βθχζζα. Ζ θμβμηεπκία πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

ιέζμ ελμζηείςζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ, βεκζηά, ηςκ ακαβκςζηχκ ιεηαλφ άθθςκ ηαζ βζα 

ηδκ ιεηάδμζδ ιδκοιάηςκ. 

Ζ  εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ απμηεθμφκ ημπζηή ηαζ 

παβηυζιζα πναβιαηζηυηδηα. Ζ ηαημιεηαπείνζζδ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ κα απεοεφκεηαζ  

απυ μπμζμδήπμηε πνυζςπμ ακελανηήηςξ δθζηίαξ, θφθμο ή μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ. 

Σμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηαζ ημ ζπμθζηυ πθαίζζμ  επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ημο 

παζδζμφ. Ζ ζοιαμθή ημο ηάεε εηπαζδεοηζημφ ζηδ εεηζηή ηζκδημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ 

ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ απέκακηζ ζημ αζαθίμ, είκαζ ηαεμνζζηζηή.  
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ημ πθαίζζμ ηςκ ζφβπνμκςκ πνμαθδιαηζζιχκ δ θμβμηεπκία ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί  χζηε κα αμδεήζεζ ηδκ άιαθοκζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ.  

Ζ πανμφζα δζδαηηζηή πνυηαζδ εζηζάγεζ ζηδκ εκδιένςζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ 

ιαεδηχκ απυ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ ιέζα απυ ζφβπνμκα 

ηαζ ηθαζζηά  αζαθία παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ  ηαζ δνάζεζξ ηςκ παζδζχκ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ εειαημθμβία. Ζ επζθμβή πνμέηορε απυ ηδκ ακάβηδ, πμο έπμοκ μζ 

ιαεδηέξ κα ένεμοκ ζε επαθή ιε αοεεκηζηά ηείιεκα πμο πναβιαηεφμκηαζ έκα 

δζαπνμκζηυ εέια πμο έπεζ πάνεζ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ ζηδκ επζηαζνυηδηα. Σμ 

πενζαάθθμκ πμο γμοκ μζ ιαεδηέξ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηάξ ημοξ, επμιέκςξ ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηζηή πνυηαζδ , εα ημοξ 

δμεεί δ δοκαηυηδηα κα εηθνάζμοκ ηδ ζηέρδ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ, 

ηαθθζενβχκηαξ ηδ δδιζμονβζηυηδηα, ηδ θακηαζία ηαζ ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ. 

Σαοηυπνμκα μζ ιαεδηέξ εκδιενχκμκηαζ ηαζ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ 

ηαημιεηαπείνζζδ. 

Γζα ηδ δδιζμονβία απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ πανςεδηζηχκ πενζααθθυκηςκ 

ιάεδζδξ, ζηδκ πανμφζα ενβαζία θαιαάκμκηαζ οπυρζκ ααζζηέξ ανπέξ, μζ μπμίεξ 

απμννέμοκ απυ ηδξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ ημζκςκζημβκςζηζηήξ ηαζ 

ημζκςκζημπμθζηζζιζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βθχζζαξ. φιθςκα ιε ηδκ 

ημζκςκζημβκςζηζηή πνμζέββζζδ, ηα ηείιεκα εκηάζζμκηαζ ζε αοεεκηζηά ημζκςκζηά 

πενζαάθθμκηα, ζηα μπμία μ ζοββναθέαξ αθθδθεπζδνά ιε ημ πενζαάθθμκ βναθήξ ημο. 

Αοηή δ πνμζέββζζδ επδνεάζηδηε απυ ηζξ ανπέξ ημο ημζκςκζημφ επμζημδμιζζιμφ ηαζ 

ηδ εεςνία ημο Vygotsky, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ  δ βθχζζα ηαζ δ ζηέρδ οπάνπμοκ 

πνχηα ζε ημζκςκζηυ επίπεδμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εζςηενζηεφμκηαζ (Vygotsky, 1997 ζημ 



[367] 

 

 

 

Βαζανιίδμο & πακηζδάηδξ, 2015)
438

. Αοηυ είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ ακαεεχνδζδ 

ηςκ πνμβεκέζηενςκ ιμκηέθςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία κέςκ Κμζκςκζημ- βκςζηζηχκ 

ιμκηέθςκ ηςκ Flower ηαζ Hayes, ακηίζημζπα, ηα μπμία ζοζπέηζγακ ηζξ κμδηζηέξ 

δζενβαζίεξ πμο επζδίδεηαζ μ ζοββναθέαξ ιε ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ηδξ βναθήξ.  

φιθςκα ιε ηδκ ημζκςκζημπμθζηζζιζηή πνμζέββζζδ, μ ιαεδηήξ ζοιιεηέπεζ εκενβά 

ζηδκ ζοκ-μζημδυιδζδ ηδξ βκχζδξ, μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ είκαζ εκεαννοκηζηυξ 

ηαζ δζαιεζμθααδηζηυξ, μνβακχκμκηαξ ηδκ ηάλδ ζε αοεεκηζηά πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ, 

ηα μπμία είκαζ ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζζιζηά πνμζακαημθζζιέκα. Ζ ζοββναθή 

«ημπμεεηείηαζ ζε αοεεκηζηά πενζαάθθμκηα πνήζδξ, αοημζπεδζάγεηαζ, δζαιεζμθααείηαζ 

απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ ηαζ απμηηάηαζ ςξ ηιήια ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ 

δζεπίδναζδξ ιε ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ» (Deane et al., 2008 ζημ Βαζανιίδμο & 

πακηζδάηδξ, 2015:53)
439

. Ζ μοζζαζηζηή ηαζ δοκαιζηή αθθδθεπίδναζδ ηςκ ιαεδηχκ 

ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ, μλφκεζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα ηδ ζοββναθή, 

ακαδεζηκφμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηαζ ηδκ αλία ηδξ. Ζ βθχζζα είκαζ ακαπαναζηαηζηή 

ηαζ θμνέαξ ζδεμθμβίαξ, εκχ δ βκχζδ ζοκμζημδμιείηαζ ιε πμθζηζζιζημφξ εηαίνμοξ. Σα 

επζημζκςκζαηά ηαζ ημζκςκζμ- βκςζηζηά ενβαθεία, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ 

δζδαζηαθία ημο βναπημφ θυβμο, δδιζμονβμφκ ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ημο Κνζηζημφ Γναιιαηζζιμφ ηαζ ηςκ Πμθοβναιιαηζζιχκ.   

φιθςκα ιε ηδκ Κμζκςκζημ- πμθζηζζιζηή Πνμζέββζζδ ηαζ ημ Κεζιεκμηεκηνζηυ 

Μμκηέθμ, δ βθχζζα δε ιπμνεί κα οπάνλεζ έλς απυ ημ ημζκςκζηυ ηδξ πενζαάθθμκ, 
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βζαηί αοηυ είκαζ ηαζ ημ θοζζηυ ηδξ πθαίζζμ. Σμ ηείιεκμ είκαζ ιζα μκηυηδηα ημζκςκζημ- 

πμθζηζζιζηά πνμζδζμνζζιέκδ, πμο απυ ιυκμ ημο δε θένεζ κυδια. Ζ παναβςβή 

ηεζιέκςκ είκαζ ιζα ιμνθή ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ, εκηυξ ημο ημζκςκζημφ 

πενζηεζιέκμο ηαζ ηςκ ηεζιεκζηχκ ζοιαάζεςκ. Καεμνίγεηαζ απυ ημ πεξηερόκελν, ημ 

ζθνπό ηεο επηθνηλσλίαο, ημοξ ζπκκεηέρνληεο ηαζ ημ θαλάιη επηθνηλσλίαο (Halliday, 

1985 ζημ Βαζανιίδμο πακηζδάηδξ, 2015). Καηαθήβμκηαξ, ημ ηείιεκμ απμηεθεί 

ημζκςκζηή ηαηαζηεοή πμο οπαημφεζ ζε ηακυκεξ ηαζ ζοιαάζεζξ, ακάθμβα ιε ημ 

εηάζημηε επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ. Οζ ζοιαάζεζξ αοηέξ μδδβμφκ ζηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ 

ηεζιεκζηχκ εζδχκ, ακάθμβα ιε ηα δμιζηά, βθςζζμθμβζηά ηαζ οθμθμβζηά 

παναηηδνζζηζηά ημοξ. Ζ δζάηνζζδ δεκ είκαζ πάκημηε εφημθδ ηαζ μζ απυρεζξ ηςκ 

ιεθεηδηχκ ςξ πνμξ αοηή, δζίζηακηαζ. Βάζεζ αζαθζμβναθίαξ, ηα ηείιεκα πςνίγμκηαζ ζε 

ηνεζξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ, ηα αθδβδιαηζηά, ηα πενζβναθζηά ηαζ ηα 

επζπεζνδιαημθμβζηά (Γμφηζμξ, 2012)
440

. 

ηδκ πανμφζα ενβαζία αλζμπμζείηαζ δ ανπή ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ζοββναθζηχκ 

δζαδζηαζζχκ ηαζ ημο ζοκεπαβυιεκμο βκςζηζημφ θμνηίμο, ημο Murray (1990), μ 

μπμίμξ ζζπονίγεηαζ υηζ ηαηά ηδ ζοββναθή δζδάζημοιε ηδκ δζαδζηαζία ηαζ υπζ ημ 

πνμσυκ. Καηά ηδ δζαπείνζζή ημοξ αθθδθεπζδνμφκ ημ εζςηενζηυ, ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ 

ζοκαθέξ βκςζηζηυ θμνηίμ. ημπυξ είκαζ μ ζπεδζαζιυξ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ, πμο 

ιεζχκμοκ ημ ελςηενζηυ ηαζ ηαοηυπνμκα αολάκμοκ ημ ζοκαθέξ βκςζηζηυ θμνηίμ 

(Αββεθή & Βαθακίδδξ, 2002 πακηζδάηδξ, 2007 ζημ Βαζανιίδμο ηαζ πακηζδάηδξ, 

2015)
441

.  
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Δπζπθέμκ, αλζμπμζείηαζ δ ανπή ηδξ ιεηαβκχζδξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ειπνυεεηδ παναημθμφεδζδ, ζηδ νφειζζδ ηαζ ζημκ έθεβπμ ηδξ θεζημονβίαξ ημο 

βκςζηζημφ ζοζηήιαημξ, απμθεφβμκηαξ ηδκ οπενθυνηςζδ ημο. Πανάθθδθα, ιε ηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ιεηαβκςζηζηχκ δελζμηήηςκ, επζηοβπάκεηαζ ηαζ δ αφλδζδ ημο ζοκαθμφξ 

βκςζηζημφ θμνηίμο. Ζ ιεηαβκςζηζηή βκχζδ δζαηνίκεηαζ ζε δεισηηθή, δηαδηθαζηηθή 

ηαζ πιαηζηνζεηεκέλε (Brown, 1987, Schraw, 1998 ζημ Βαζανιίδμο & πακηζδάηδξ, 

2015). Δκχ, μζ ιεηαβκςζηζηέξ δελζυηδηεξ ηαλζκμιμφκηαζ ζε ζηναηδβζηέξ εθέβπμο ημο 

ζρεδηαζκνύ, ημο πξνζαλαηνιηζκνύ, ηδξ παξαθνινύζεζεο, ηδξ ξύζκηζεο ηαζ 

αμηνιόγεζεο (Κςζηανίδμο- Δοηθείδδ, 2005 ζημ Βαζανιίδμο & πακηζδάηδξ, 2015). 

 Ζ ανπή ηδξ πανμπήξ ηςκ ημζκςκζηχκ- δζαδζηαζηζηχκ δζεοημθφκζεςκ απμηεθεί 

έκα ζφκμθμ ενβαθείςκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηάεε θάζδ ηδξ ζοββναθζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ηαζ αμδεμφκ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ ιεηαβκςζηζηέξ δελζυηδηεξ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ μζ Bereiter ηαζ Scardamalia ημ 1985, μζ 

μπμίμζ αλζμπμίδζακ ηδ βκςζηζηή ιαεδηεία, βζα κα αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ κα 

θηάζμοκ ημ επίπεδμ ηςκ έιπεζνςκ ζοββναθέςκ. Τπάνπεζ πθδεχνα δζεοημθφκζεςκ, 

ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ μζ εηπαζδεοηζημί, υπςξ ανηηζηυθελα, ζηίηζα, 

θφθθα ζηέρδξ, βναθζημί μνβακςηέξ, ηάνηεξ ζδεχκ, ζοκενβαηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ 

αοημαλζμθυβδζδ/ εηενμαλζμθυβδζδ.      

 Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρζκ δ ανπή ηδξ δοκαιζηήξ 

αθθδθεπίδναζδξ ημο ζοββναθέα ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ημ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ. Αοηυ ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ιε ηδ ζοκενβαηζηή βναθή, ηδ βκςζηζηή ιαεδηεία ηαζ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ 

ηάλδξ ςξ ημζκυηδηα πναηηζηήξ. Οζ δφμ ηεθεοηαίεξ ανπέξ, πμο αμδεμφκ ζηδ 

δδιζμονβία απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ πανςεδηζηχκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ, είκαζ δ 

αλζμπμίδζδ ηδξ ηεζιεκζηήξ βκχζδξ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Οζ ιαεδηέξ 
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εα πνέπεζ κα δζδαπεμφκ άιεζα ηα ηεζιεκζηά είδδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ηθδεμφκ κα 

πανάβμοκ αοηυκμια ηα δζηά ημοξ ηείιεκα. Γεδμιέκμο υηζ μζ ιαεδηέξ δε ιαεαίκμοκ ιε 

ημκ ίδζμ ηνυπμ, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ δζαθμνμπμζδιέκδ δζδαζηαθία ηαηά ηδκ μπμία μ 

εηπαζδεοηζηυξ εα ζοκοπμθμβίγεζ ημ επίπεδμ, ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ημ ιαεδζζαηυ ημοξ 

πνμθίθ (Βαζανιίδμο & πακηζδάηδξ, 2015).  

Τιηθά ρξήζεο: Σα παναηάης οθζηά εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ πθαίζζμ 

εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ η‟ ηάλδξ δδιμηζημφ, βζα ημ 

γήηδια ηδξ «Δκδμμζημβεκεζαηήξ Βίαξ ηαζ Παζδζηήξ Καημπμίδζδξ».  Σα οθζηά εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδιάηςκ ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ. 

 Οπηζηυ οθζηυ ηαζ πνμηγέηημναξ 

 Φφθθα ενβαζίαξ 

 Υνχιαηα γςβναθζηήξ 

 Φαθίδζ, ηυθθα 

 πδθυξ 

 Υανηυκζα 

 Ζ/Τ βζα ηδ πνήζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ Word Cloud Art Creator, 

word wall ηαζ Vista Create 

 Σα παζδζηά αζαθία : 

 Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ. 

 Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. Αεήκα: Κέδνμξ. 

 Κανάκεα, Μ. (2017).  Λόγηα δειεηήξην. Αεήκα: Κέδνμξ. 

 Καζζάνμο, Δ. ( 2016).Ήζνπλ κόλν έλα παηδί. Πάηνα: Κυηηζκδ Κθςζηή 

Γειέκδ. 

 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris. 
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 Ραζζδάηδ, Υν. (2007). Ξέξσ λα ιέσ ρη. Αεήκα: Παηάηδξ. 

 Σνίπμο- Μάκμο, Α. (2020). νπθιέ νθνιάηαο. Αεήκα: Μεηαίπιζμ 

 Φαναφηδ, Λ. (2005). Σν θηιί ηεο δσήο. Αεήκα: Παηάηδξ. 

θνπόο παηδαγσγηθήο πξόηαζεο 

ημ πθαίζζμ ηδξ εονφηενδξ παζδαβςβζηήξ ζημπζιυηδηαξ, δ πανμφζα 

παζδαβςβζηή πνυηαζδ ζημπεφεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ιζαξ ζεζνάξ βκςζηζηχκ, 

ιεηαβκςζηζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ επζημζκςκζαηχκ δελζμηήηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ 

ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ εοιαημπμίδζδξ ηςκ παζδζχκ.  

Ζ εθθζπήξ ή δ θακεαζιέκδ πθδνμθυνδζδ ηςκ παζδζχκ απμηεθεί ιεβάθμ 

ειπυδζμ ζηδκ αζθαθή ηαζ οπεφεοκδ πνμθφθαλδ ημο ζχιαηυξ ημοξ ηαζ ημο εαοημφ 

ημοξ. Δίκαζ απαναίηδημ ηα παζδζά κα βκςνίζμοκ ηα δζηαζχιαηα υπςξ έπμοκ 

ηαηαβναθεί ηαζ οπμβναθεί ζηδκ φιααζδ Γζηαζςιάηςκ ημο παζδζμφ.  Έηζζ εα είκαζ 

ζε εέζδ κα λεπςνίζμοκ πενζπηχζεζξ ηαηαπάηδζδξ δζηαζςιάηςκ. Δίκαζ ακαβηαίμ κα 

ηαθθζενβδεεί έκα πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ εα οπάνπεζ ελςζηνέθεζα, εζθζηνίκεζα, 

αίζεδια αζθάθεζαξ ηαζ ηαοηυπνμκα ζοκεζδδημπμίδζδξ ακαβηαζυηδηαξ πνμζθοβήξ ζε 

ανιυδζμοξ θμνείξ ζε πενζπηχζεζξ ηαηαπάηδζδξ μπμζμοδήπμηε δζηαζχιαημξ. 

Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ εζδχκ ηαημπμίδζδξ εα αμδεήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα 

ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηάεε ιμνθήξ ηαημπμίδζδξ. 

Θα βίκεζ λεηάεανμ πςξ μζ εφηεξ δεκ είκαζ θακηαζηζηά πνυζςπα, αθθά άημια 

πμο ιπμνεί κα ακήημοκ αηυια ηαζ ζημ μζηείμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ.  

Οζ εφηεξ ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκ ηδ  ιοζηζηυηδηα βζα κα απμηνέρμοκ ηδκ 

ημζκμπμίδζδ ηαημπμζδηζηχκ επεζζμδίςκ.  Ζ ηαθθζένβεζα ημο δζαθυβμο απυ ιζηνή 

δθζηία ιπμνεί κα αμδεήζεζ, χζηε ηα παζδζά κα ζπάζμοκ ηδ ζζςπή ημοξ ηαζ κα 
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απμηαθφρμοκ ηέημζα πενζζηαηζηά ζηα μπμία έπμοκ ανεεεί ςξ εφιαηα ή ηαζ ςξ 

ιάνηονεξ.  

Σα παζδζά ιαεαίκμοκ ηακυκεξ αοημπνμζηαζίαξ υπςξ κα θέκε υπζ, κα έπμοκ έκα 

δίηηομ αζθάθεζαξ, κα εθανιυγμοκ ημκ ηακυκα ημο εζχνμοπμο. Πνμζηαηεφμκηαζ, 

εκδιενχκμκηαζ βζα ημοξ θμνείξ ηαζ οπδνεζίεξ πμο ιπμνμφκ κα απεοεοκεμφκ ζε 

πενίπηςζδ ηαημπμίδζδξ. 

Δπμιέκςξ, ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ παζδαβςβζηήξ πνυηαζδξ είκαζ δ εκδιένςζδ 

ηαζ πνμζηαζία ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ 

ιέζα απυ δναζηδνζυηδηεξ απυ αζαθία παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ ηαζ δζαεειαηζηέξ  δνάζεζξ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδιάηςκ ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ.   

Παηδαγσγηθνί ζηόρνη: 

Ζ εκδιένςζδ ηαζ δ εκδοκάιςζδ ηςκ παζδζχκ, χζηε κα ιπμνμφκ κα 

πνμζηαηεφμοκ ημκ εαοηυ ημοξ απυ ηδ ζελμοαθζηή εοιαημπμίδζδ ηαζ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία, απμηεθμφκ ααζζημφξ  ζηυπμοξ ηδξ πανμφζαξ παζδαβςβζηήξ 

πνυηαζδξ. οβηεηνζιέκα μζ ιαεδηέξ/-ηνζεξ εα ιάεμοκ: 

 υηζ ημ ζχια ημοξ ημφξ ακήηεζ (υηζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα ημοξ αββίλεζ ή κα ημοξ 

πασδέρεζ πςνίξ ηδκ άδεζά ημοξ). 

 υηζ ιπμνμφκ κα ανκδεμφκ έκα θζθί ή πάδζ αηυιδ ηαζ απυ άημιμ ημ μπμίμ 

αβαπμφκ. 

 ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε έκα ηαθυ ηαζ έκα ηαηυ άββζβια ή πάδζ 

 ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε έκα ηαθυ ηαζ έκα ηαηυ ιοζηζηυ 

 πυηε έκα δχνμ απμηεθεί πνμζθμνά αβάπδξ ηαζ πυηε δςνμδμηία 

 πμζμξ ιπμνεί κα πνμζπαεήζεζ κα ηα αθάρεζ (πνμθίθ ημο δνάζηδ) 

 πυηε δ ζοιπενζθμνά εκυξ εκήθζηα είκαζ απμδεηηή ή υπζ 
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 κα εκδιενχκμοκ υηακ αζχκμοκ ζοκαζζεήιαηα άβπμοξ, αιδπακίαξ, 

ζηεκμπχνζαξ ή θυαμο  

 κα θέκε υπζ ζε πενίπηςζδ ακάνιμζηδξ ζοιπενζθμνάξ 

 υηζ ιπμνμφκ ακά πάζα ζηζβιή κα ζογδηήζμοκ ιε ηάπμζμκ εκήθζηα πμο 

ειπζζηεφμκηαζ 

 πμφ κα απμηαεμφκ βζα αμήεεζα (μζημβέκεζα, ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, εζδζημί, 

ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ αμήεεζαξ, αζηοκμιία) 

 ηα δζαθμνεηζηά είδδ ηαημπμίδζδξ 

 ανιυδζεξ οπδνεζίεξ χζηε κα απεοεοκεμφκ ζε πενίπηςζδ ηαημπμίδζδξ 

 ηθαζζηά ηαζ ζφβπνμκα αζαθία παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ 

γήηδια 

 πνήζδ εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ ηαζ ενβαθείςκ βζα εκδιένςζδ ηαζ 

εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ θεζημονβχκηαξ ςξ μιάδα δνάζδξ 

Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνυηαζδ εκηάζζεηαζ δ ηαθθζένβεζα ζφβπνμκςκ δελζμηήηςκ 

βζα ηδ ζςιαηζηή, ροπζηή (ζοκαζζεδιαηζηή) ηαζ ημζκςκζηή εοδιενία ημο παζδζμφ. 

οβηεηνζιέκα, ιε ηδκ πανμοζίαζδ ηακυκςκ αοημπνμζηαζίαξ, μζ ιαεδηέξ/-ηνζεξ 

ιαεαίκμοκ κα ακαπανάβμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ ηνυπμοξ ζοιπενζθμνάξ υηακ πνεζαζηεί 

ηαζ έηζζ ηαθθζενβείηαζ δ αοημιένζικα. Σα παζδζά ιαεαίκμοκ ημ δζηαίςια ημοξ κα 

είκαζ αζθαθή ηαζ πνμζηαηεοιέκα απυ ηάεε ιμνθήξ ζελμοαθζηή αία. Δπζπθέμκ, 

ηαθθζενβείηαζ δ ακεεηηζηυηδηα ηαζ εκζοκαίζεδζδ. Σα παζδζά ιαεαίκμοκ κα 

δζαπεζνίγμκηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ημοξ χζηε κα πνμζηαηεφμοκ ημκ εαοηυ ημοξ. ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ,  αλζμθμβμφκ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ άθθςκ πνμζχπςκ ηαζ θένμκηαζ 

ακάθμβα. Μαεαίκμοκ κα ακηζδνμφκ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ ακάνιμζηδξ ή επζηίκδοκδξ 
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ζοιπενζθμνάξ άθθςκ αηυιςκ πνμξ αοηά. Καθθζενβείηαζ δ επζημζκςκία  ηαεχξ ηα 

παζδζά ιαεαίκμοκ κα ζογδημφκ βζα ημ ζχια ημοξ ηαζ πμζα ζδιεία είκαζ πνμζςπζηά. 

Μαεαίκμοκ κα ζοιιεηέπμοκ ζε δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ηακυκεξ αοημπνμζηαζίαξ χζηε κα 

είκαζ αζθαθή.  Γδιζμονβμφκ έκα δίηηομ αζθάθεζαξ  ιε άημια πμο ειπζζηεφμκηαζ 

(ημοθάπζζημκ έκα πνυζςπμ εηηυξ μζημβεκεζαημφ πενζαάθθμκημξ) ηαζ κα εκδιενχκμοκ 

έκακ εκήθζηα πμο ειπζζηεφμκηαζ ζε πενίπηςζδ πμο αζχκμοκ ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα 

ή οθίζηακηαζ ηαημπμζδηζηή ζοιπενζθμνά. Μαεαίκμοκ κα απεοεφκμκηαζ ζε ηάπμζμκ 

εζδζηυ επαββεθιαηία ή εζδζηυ ηέκηνμ πμο ιπμνμφκ κα ηα αμδεήζμοκ. Σέθμξ πνμάβεηαζ 

δ ηνζηζηή ζηέρδ αθμφ μζ ιαεδηέξ/ -ηνζεξ ηαθθζενβμφκ ηδκ ακηίθδρή ημοξ βζα 

ηαηαζηάζεζξ πμο ιπμνεί κα ανεεμφκ, επζθέβμκηαξ ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ιζαξ ηαηάζηαζδ απυ ημ μζηείμ μζημβεκεζαηυ ηαζ θζθζηυ πενζαάθθμκ, απυ άημια πμο 

βκςνίγμοκ ηζ ειπζζηεφμκηαζ. Μαεαίκμοκ κα ακαθφμοκ ηζκδφκμοξ πμο ιπμνεί κα 

πνμένπμκηαζ απυ ημ εονφηενμ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, απυ άημια πμο δεκ βκςνίγμοκ 

ηαζ πμο ιπμνεί κα εέθμοκ κα ηα αθάρμοκ.  Σα παζδζά ιαεαίκμοκ κα επζθφμοκ 

πνμαθήιαηα ηαζ κα πεζνίγμκηαζ δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ πμο απεζθμφκ ηδκ αζθάθεζά 

ημοξ. Μαεαίκμοκ κα επζθέβμοκ ηαηάθθδθμοξ ηνυπμοξ ακηίδναζδξ ηαζ κα ανίζημοκ 

εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ζε ιζα απεζθδηζηή ηαηάζηαζδ.  

 ε πνηνπο απεπζύλεηαη- Απαηηνύκελνο ρξόλνο 

Απεοεφκεηαζ ζε ιαεδηέξ Πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, πμο θμζημφκ ζηδκ Σ΄ 

ηάλδ Γδιμηζημφ. Ζ ηάλδ απμηεθείηαζ απυ δεηαέλζ ιαεδηέξ. Ο απαζημφιεκμξ πνυκμξ 

δζδαζηαθίαξ είκαζ ημ πνχημ ηνίιδκμ ημο ζπμθζημφ έημοξ.  
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πκβαηόηεηα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

Ζ πνμηεζκυιεκδ παζδαβςβζηή πνυηαζδ ζπεδζάζηδηε βζα κα απμηεθέζεζ 

ενβαθείμ οθμπμίδζδξ ημο ζηυπμο πμο έπεζ εέζεζ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ιε ηδκ 

οπμονβζηή απυθαζδ ανζει. 94236/ΓΓ4/2021 ΦΔΚ 3567/Β/4-8-2021  ζημ πθαίζζμ 

Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ βζα ηα Δνβαζηήνζα Γελζμηήηςκ υθςκ ηςκ ηφπςκ ζπμθζηχκ 

ιμκάδςκ, Νδπζαβςβείςκ, Γδιμηζηχκ ηαζ ηςκ Γοικαζίςκ. ηυπμξ είκαζ δ εζζαβςβή 

ηδξ ζελμοαθζηήξ αβςβήξ ζηα ζπμθεία ζηδκ εονφηενδ έκκμζα ηδξ μπμίαξ 

πενζθαιαάκεηαζ δ πνυθδρδ ηδξ παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ. οβηεηνζιέκα, 

οπάνπεζ μ εειαηζηυξ άλμκαξ ΕΧ ΚΑΛΤΣΔΡΑ -ΔΤ ΕΖΝ υπμο ιεηαλφ άθθςκ  οπάνπμοκ 

μζ οπμηαηδβμνίεξ Γλσξίδσ ην ζώκα κνπ- εμνπαιηθή Γηαπαηδαγώγεζε. 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια  ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ηδκ 

πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδιάηςκ ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ. οβηεηνζιέκα, 

επεηηείκεζ ηαζ ειπθμοηίγεζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ιαεδζζαηχκ εειαηζηχκ ηδξ εοέθζηηδξ 

γχκδξ ημο Γζαεειαηζημφ Δκζαίμο Πθαζζίμο Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ (Γ.Δ.Π.Π..) 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο Πνμβνάιιαημξ Αβςβήξ Τβείαξ, ημο Πνμβνάιιαημξ Φοπζηήξ 

Τβείαξ ηαζ Γζαπνμζςπζηχκ πέζεςκ ή ημο Πνμβνάιιαημξ ηδξ οκαζζεδιαηζηήξ ηαζ 

Κμζκςκζηήξ Αβςβήξ. Αθμνά ηζξ βκςζηζηέξ πενζμπέξ ηςκ ιαεδιάηςκ ηδξ Γιώζζαο, 

ηςκ Δηθαζηηθώλ, Θεαηξηθήο Αγσγήο, ησλ Μαζεκαηηθώλ, ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ 

θαη ηςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνίαξ ηαζ Δηπαίδεοζδξ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ Κμζκςκζηήξ 

ηαζ Πμθζηζηήξ Αβςβήξ. 

Αθόξκεζε 

Με αθμνιή ημ ιάεδια ηδξ Κμζκςκζηήξ ηαζ Πμθζηζηήξ Αβςβήξ ηδξ  η‟ 

Γδιμηζημφ ιπμνεί κα οθμπμζδεεί δ πανμφζα παζδαβςβζηή πνυηαζδ βζα ηδκ πνυθδρδ 

ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Πανάθθδθα δ πανμφζα 



[376] 

 

 

 

παζδαβςβζηή πνυηαζδ είκαζ δοκαηυκ κα ζοιπενζθδθεεί ζηα Δνβαζηήνζα Γελζμηήηςκ 

η‟ Γδιμηζημφ ηδξ εειαηζηήξ εκυηδηαξ ΔΤ ΕΖΝ  βζα ηδκ ζελμοαθζηή 

δζαπαζδαβχβδζδ. 
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Δλδεηθηηθή δξαζηεξηόηεηα 

Γλσξίδσ ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Αλζμπμζείηαζ ημ 3
ν
 θεθάιαην: Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα  ηδξ 

Κμζκςκζηήξ ηαζ Πμθζηζηήξ Αβςβήξ  η‟ Γδιμηζημφ. 

Γζδαηηζημί ζηυπμζ: 

 οκεζδδημπμίδζδ αλίαξ δίηαζςκ ηακυκςκ βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία 

ηδξ μζημβέκεζαξ 

 ογήηδζδ παναβυκηςκ πμο δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδκ μζημβέκεζα 

 Γκςζημπμίδζδ φπανλδξ Γζεεκμφξ φιααζδξ  δζηαζςιάηςκ ημο παζδζμφ  

 οκεζδδημπμίδζδ ηαηαπάηδζδξ δζηαζςιάηςκ ημο παζδζμφ ζε 

πενζπηχζεζξ εκδμμζημβεκεζαηχκ ζοβηνμφζεςκ 

ηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ βίκεηαζ ζογήηδζδ βζα ηδκ μζημβέκεζα ςξ πνχηδ 

μιάδα πμο εκηάζζεηαζ μ ηαεέκαξ ιεηά ηδκ βέκκδζδ ημο. Κάεε μιάδα βζα κα 

θεζημονβήζεζ ζςζηά πνεζάγεηαζ δ μνζμεέηδζδ ηάπμζςκ ηακυκςκ. Έηζζ, ηαζ ζηδκ 

μζημβέκεζα βζα ηδκ μιαθή ηαζ ανιμκζηή θεζημονβία,  υθα ηα ιέθδ ηδξ πνέπεζ  κα 

ζοκενβάγμκηαζ ηαζ κα αημθμοεμφκ μνζζιέκμοξ ηακυκεξ. ογδηάιε  βζα ημοξ ηακυκεξ 

πμο είκαζ απαναίηδημζ ζε  ιζα μζημβέκεζα, χζηε  κα θεζημονβεί  ανιμκζηά. Δκδεζηηζηά: 

α) θα ηα ιέθδ είκαζ ίζα ιεηαλφ ημοξ ηαζ πνεζάγεηαζ κα οπάνπεζ αιμζααίμξ 

ζεααζιυξ. 

 α) Ακάιεζα ζηα ιέθδ οπάνπεζ πνμεοιία ηαζ εοβέκεζα.  

β) Ακάιεζα ζε  υθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ οπάνπεζ ζοκενβαζία ηαζ 

αθθδθμαμήεεζα.  
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δ) Ο δζάθμβμξ είκαζ ημ ιέζμ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δοζημθζχκ πμο 

πνμηφπημοκ.  

 ε) Κάεε ιέθμξ ακάθμβα ιε ηζξ ζηακυηδηεξ ημο ηαζ ηδκ δθζηία ημο 

ακαθαιαάκεζ ζοβηεηνζιέκα ηαεήημκηα. (Γζα πανάδεζβια: ηα παζδζά  ιεθεημφκ  ηα  

ιαεήιαηά  ημοξ  ηαζ  ηαηημπμζμφκ  ημ  δςιάηζυ  ημοξ ηαζ ηα πνμζςπζηά ημοξ είδδ).  

 ζη)  θμζ  αμδεμφκ,  υπςξ  ιπμνεί  μ  ηαεέκαξ,  ζηδκ  πνμεημζιαζία  ημο  

δείπκμο ηαζ,  ιεηά ημ  θαβδηυ, ζημ βεκζηυ  ζοβφνζζια.  

γ)  θμζ  θνμκηίγμοκ  χζηε  μζ  πχνμζ ημο ζπζηζμφ κα δζαηδνμφκηαζ ηαεανμί. 

 Σμ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ ημ ελήξ: θα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ 

πνεζάγεηαζ κα έπμοκ έκα αιμζααίμ ζοιαυθαζμ ηαθήξ επζημζκςκίαξ εκηυξ ημο 

μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο πμο πενζθαιαάκεζ αιμζααίμ ζεααζιυ, ζοκενβαζία, αβάπδ ηαζ  

αθθδθμαμήεεζα. Έηζζ, υθα ηα ιέθδ γμοκ εοηοπζζιέκα.  

Πανάθθδθα, ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ ζογδηάιε βζα πενζπηχζεζξ ιδ 

εφνοειδξ θεζημονβίαξ ηδξ μζημβέκεζαξ. Εδημφιε απυ ημοξ ιαεδηέξ είηε ζηδκ 

μθμιέθεζα είηε ζε ιεβάθεξ μιάδεξ κα ακαθενεμφκ ζε πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα 

επδνεάζμοκ ηδ γςή ιζαξ μζημβέκεζαξ. Καηαβνάθμκηαζ υθμζ μζ πανάβμκηεξ ζηδκ 

μθμιέθεζα, ιε ηδ ιμνθή ζδεμεφεθθαξ. Ζ ηαηάθδλδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ζημπεφεζ ζηδκ 

ζοκεζδδημπμίδζδ  φπανλδξ δοκαιζηήξ πμνείαξ ηαζ ζοκεπχκ  εεηζηχκ ή ανκδηζηχκ 

αθθαβχκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδ γςή ηδξ ηάεε μζημβέκεζαξ. Σμκίγεηαζ πςξ είκαζ 

κμιζηά ηαημπονςιέκμ δζηαίςια δ πνμζηαζία απυ ηζκδφκμοξ ηαζ ηαημιεηαπείνζζδ 

εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ μζημβέκεζαξ. Σα παζδζά πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ. 
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ε ηάεε μιάδα δίκεηαζ ιζα ηανηέθα πμο ηαηαβνάθμκηαζ ηάπμζα απυ ηα άνενα 

ηδξ Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ µε απιά ιόγηα απυ ημκ 

οκήβμνμ ημο Παζδζμφ (ημ οθζηυ είκαζ δζαεέζζιμ ζημ 

https://www.synigoros.gr/paidi/,ηεθεοηαία Πνυζααζδ 23/02/22). 
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Ζ ηάεε μιάδα δζααάγεζ ηαζ πανμοζζάγεζ ζηζξ οπυθμζπεξ μιάδεξ ηα άνενα απυ 

ηδ φιααζδ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ.  ηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ ζογδηείηαζ δ 

ζδιαζία ηδξ Γζαηήνολδξ Γζηαζςιάηςκ ημο παζδζμφ ηαζ πενζπηχζεζξ ηαηαπάηδζδξ 

ηδξ.  

Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα εκδιενχζμοκ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ βζα ηδ 

φιααζδ Γζηαζςιάηςκ ημο Παζδζμφ, θηζάπκμκηαξ ζε πανηυκζ αθίζεξ ιε ηα 

Γζηαζχιαηα ηςκ Παζδζχκ  πμο εα ακανηδεμφκ ζημκ ζπμθζηυ πχνμ. 
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Δλδεηθηηθή  δξαζηεξηόηεηα 

Γλσξίδσ ηηο κνξθέο βίαο (κέξνο 1
ν
)  

Γζδαηηζημί ηυπμζ: 

 Ακαβκχνζζδ φπανλδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ 

 ογήηδζδ ηαηαπάηδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ δζηαζςιάηςκ ημο παζδζμφ 

υηακ οπάνπεζ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ 

 Έηθναζδ αζςιάηςκ ηςκ παζδζχκ βζα μζημβεκεζαηέξ ζοβηνμφζεζξ  

 Γζαπςνζζιυξ εζδχκ ηαημπμίδζδξ  ιέζα ζηδκ θμβμηεπκία αθθά ηαζ ηδκ 

εζηαζηζηή έηθναζδ 

Αθμφ μθμηθδνςεεί δ ζογήηδζδ βζα ηα δζηαζχιαηα ηςκ παζδζχκ ζπμθζάγμκηαζ 

πενζπηχζεζξ πανααίαζδξ ημοξ εκηυξ ημο μζημβεκεζαημφ ηαζ ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Αλζμπμζχκηαξ ηδκ μιαδμζοκενβαηζηή ιέεμδμ, ηα παζδζά πςνίγμκηαζ ζε μιάδεξ ηαζ 

ηαθμφκηαζ κα ζπμθζάζμοκ  ηα παναηάης απμζπάζιαηα ημο αζαθίμο ημο   Κέβεν, Υ. 

(2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, πςνίξ κα ακαθενεεί ημ υκμια 

ημο ένβμο ή ηδκ οπυεεζδ ημο. ημπυξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ μζ ιαεδηέξ κα 

ζογδηήζμοκ βζα ηδκ αθθδθελάνηδζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ ηαηαπάηδζδξ 

δζηαζςιάηςκ ημο παζδζμφ.  

Αθμφ μζ ιαεδηέξ ζογδηήζμοκ μιαδζηά ηα απμζπάζιαηα, ηαθμφκηαζ κα 

απακηήζμοκ ζε ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ χζηε ζηδ ζοκέπεζα κα πανμοζζαζημφκ ηαζ κα 

ζογδηδεμφκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ.  Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ μζ αηυθμοεεξ 

ενςηήζεζξ: 
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o Πμζεξ δοζημθίεξ ακηζιεηςπίγμοκ μζ ήνςεξ ημο απμζπάζιαημξ; Πςξ ημοξ 

θακηάγεζηε (ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά παναηηδνζζηζηά); 

o Σζ κμιίγεηε υηζ έβζκε ηαζ μζ ήνςεξ γμφζακ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ; 

o Πςξ εα αμδεμφζαηε ημοξ ήνςεξ; 

o Πςξ κζχεεηε βζα ηαεέκα απυ ηα πνυζςπα; Γζαηί; 

o φιθςκα ιε υζα ακαθέναιε ζημ ιάεδια ηδξ ΚΠΑ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ 

ηδκ Γζεεκή φιααζδ ημο Παζδζμφ πμο ζογδηήεδηε κςνίηενα, πμζα δζηαζχιαηα 

πζζηεφεηαζ υηζ ηαηαπαημφκηαζ ζε αοηά ηα απμζπάζιαηα; 

Αημθμοεεί ζογήηδζδ ααζζζιέκδ ζηζξ πζεακέξ απακηήζεζξ ηςκ παζδζχκ βζα ημ εέια 

ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Μεηαλφ άθθςκ ζογδηζμφκηαζ 

αζηίεξ μζημβεκεζαηχκ ζοβηνμφζεςκ. Οζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ιζθήζμοκ βζα αζχιαηα 

ημοξ ζπεηζηά ιε ημ γήηδια.  Δπεζδή πνυηεζηαζ βζα εοαίζεδημ εέια δεκ πζέγμοιε 

ηακέκα ιέθμξ ηδξ ηάλδξ κα δχζεζ θεπημιενή απεζηυκζζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ημο 

ηαηάζηαζδξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, δδιζμονβμφιε ηθίια αιμζααίαξ ζοκενβαζίαξ ηαζ 

αζθάθεζαξ πμο ιπμνεί κα ιμζναζηεί ζε αημιζηυ επίπεδμ μηζδήπμηε εεθήζεζ.  Σα 

απμζπάζιαηα πμο εα δμεμφκ είκαζ ηα αηυθμοεα: 
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  Με επίζδιμ φθμξ, άθδζε ημ πζνμφκζ ηαζ ημ ιαπαίνζ ημο ζημ πζάημ ηαζ  ζδηχεδηε 

ανβά. Γίκμκηακ πζμ ιεβάθμξ, ηενάζηζμξ, χζπμο ημ ηεθάθζ ημο αζςνμφκηακ πζμ ρδθά απυ 

ημ θςηζζηζηυ. 

θα ηα πθάζιαηα ζηδ Γδ ηνάηδζακ ηδκ ακαπκμή ημοξ. Σα ζπμονβίηζα ζημ 

πεναάγζ ζηνααμηαηάπζακ ηζξ ιζηνέξ ηνμιπέηεξ. Ο ήθζμξ ζημηείκζαζε ηαζ μ μονακυξ 

ιαγεφηδηε ημοαάνζ. 

«Σζ παξ κα ηάκεζξ;» θχκαλε δ ιδηένα ιε ρζθή θςκή. Πεηάπηδηε υνεζα ηαζ 

ηνάαδλε ημ Θςιά πνμξ ηα πίζς. 

«Φφβε, βοκαίηα» είπε μ παηέναξ ιε θςκή βίβακηα. «Με ημκ βζυ ζμο ιζθάς.»  

Αθθά δ ιαιά ηνάαδλε ημκ Θςιά ιαηνζά απυ ημ ηναπέγζ ηαζ ημκ αβηάθζαζε.  

 Συηε ημ πένζ ημο παηένα πεηάπηδηε ηαζ έπεζε ιε δφκαιδ ζημ ιάβμοθμ ηδξ 

ιδηέναξ. Δηείκδ έβεζνε πνμξ ηα πίζς, παναπάηδζε ηαζ άθδζε ημκ Θςιά. 

ημκ μονακυ μζ άββεθμζ ηάθορακ ηα ιάηζα ιε ηα πένζα ημοξ ηαζ λέζπαζακ ζε 

θοβιμφξ· πάκηα αοηυ ηάκμοκ υηακ έκαξ άκηναξ δένκεζ ηδκ βοκαίηα ημο. Μζα ααεζά εθίρδ 

ηφθζλε ηδ Γδ.  

«Μπαιπά» ρζεφνζζε δ Μανβανίηα. 

«ζςπή!» ανμκημθχκαλε μ παηέναξ. «Θςιά, πήβαζκε επάκς. Καζ ιδκ λεπάζεζξ 

ηδκ ημοηάθα.» 

(…) Άημοζε ημ παζημφηζ ζημ απαθυ ιάβμοθμ ηδξ ιδηέναξ ημο. Άημοζε υθα ηα 

παζημφηζα πμο είπε δεπηεί δ ιδηένα ημο, ανμπή απυ παζημφηζα ζακ ημ παθάγζ ζηδκ μδυ 

Γζακ αακ Έζη  πμο πεηνμαμθμφζε ηα θφθθα απυ ηα δέκηνα. 

Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζ.ζ. 22-23. 
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(…)Πάκηα εοπανζζηζυηακ υηακ ένπμκηακ δ εεία Πζ. Αθθά αοηή ηδκ θμνά ηάηζ 

είπε αθθάλεζ. Ζ εεία Πζ δεκ έδεζπκε πανμφιεκδ. Σμ πνυζςπμ ηδξ βειάημ ηυηηζκεξ 

ηδθίδεξ. 

(…) Ζ θςκή ηδξ αημφζηδηε αναπκή ζακ κα είπε ηθάρεζ. Μπήηε ιε θυνα ζημ 

ηαεζζηζηυ ιε ημ ηαπέθμ ηδξ κα ακειίγεζ. Πνμπχνδζε πνμξ ημ ηναπέγζ, έααθε ηα πένζα 

ζηδ ιέζδ ηαζ θχκαλε: «Ο Μπέκμ ιε πηφπδζε!» 

Ζ Γδ άνπζζε κα ηνέιεζ ηαζ μ μονακυξ ηνάηδζε ηδκ ακαπκμή ημο. Σα πμοθζά 

ζηα δέκηνα αμοαάεδηακ ηαζ μ αέναξ έπαρε. Οζ ηαιπάκεξ ζηζξ εηηθδζίεξ άνπζζακ κα 

πηοπμφκ απυ ιυκεξ ημοξ ηαζ ηα ηναι έηνζλακ ηαζ ζηαιάηδζακ. Ο εείμξ Μπέκμ 

πηφπδζε ηδ εεία Πί! θδ δ πχνα έπεζε απυ ηα ζφκκεθα. 

«Καζ λένεζξ βζαηί;» θχκαλε δ εεία Πζ. «Δπεζδή αβυναζα πακηεθυκζ! Με 

πηφπδζε επεζδή θμνμφζα πακηεθυκζ! Σμο έπεζ θαζηάνεζ ηαιζά αίδα;»  

Ζ ιδηένα, δ Μανβανίηα, μ Θςιάξ ηζ μ παηέναξ ημζημφζακ ηδ εεζα Πζ θεξ ηζ 

ήηακ θάκηαζια. Ο παηέναξ είπε πθμιζάζεζ. Όζηενα είπε: «Μανβανίηα ηαζ Θςιά 

πδβαίκεηε ζηα δςιάηζα ζαξ. Ζ εεία Πζ ηζ εβχ έπμοιε ηάηζ κα ζογδηήζμοιε». 

«πζ δα!» θχκαλε δ εεία Πζ. «Γεκ πα‟ κα ημ ιάεμοκ υθμζ;» Κμίηαγε ιζα ηδ 

Μανβανίηα, ιζα ημ Θςιά. Μανβανίηα, Θςιά, μ εείμξ ζαξ μ Μπέκμ πηφπδζε ηδ εεία 

ζαξ ηδ Πζ  επεζδή ηδκ είδε κα θμνάεζ πακηεθυκζ. Μάθζζηα!» 

 

Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζ.ζ. 88-89. 
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   (…)Ο παηέναξ έπςζε ηα πένζα ζηζξ ηζέπεξ ημο. «Σζ είπα πεζ; νχηδζε.(…) 

(…) «Γεκ ζοιθςκχ» είπε δ ιδηένα. 

«Με άημοζεξ βοκαίηα», είπε μ παηέναξ. «ηαιάηα αιέζςξ αοηυ πμο ηάκεζξ.» 

«πζ» είπε δ ιδηένα. 

«Μπαιπά! Φχκαλε δ Μανβανίηα απυ ημ ηαεζζηζηυ. «Μπμνείξ κα ιε αμδεήζεζξ 

ιε ηδ βεςιεηνία ιμο;» 

 «Μεηνάς ςξ ημ ηνία» είπε μ παηέναξ. 

 «Κάκε υηζ κμιίγεζξ» είπε δ ιδηένα. 

 Πζηζζθζέξ απυ ηυηηζκμ κενυ πεηάβμκηακ ιέζα ζημκ ημοαά. 

 «Έκα… δφμ… ηνία» ιέηνδζε μ παηέναξ. 

 «Μπαιπά;» θχκαλε λακά δ Μανβανίηα.  

  Ο παηέναξ υνιδζε ιπνμζηά, ιε ημ έκα πένζ ηνάαδλε ημ θάζηζπμ απυ ημ 

εκοδνείμ ηαζ ιε ημ άθθμ πηφπδζε ηδ ιδηένα ζημ πνυζςπμ. Ζ ιδηένα ηζίνζλε. Συηε 

ζοκέαδ ημ απίζηεοημ: ημο ακηαπέδςζε ημ πηφπδια. Σζίνζγε ηαζ πηοπμφζε ηαζ πηοπμφζε 

ηαζ πηοπμφζε, αθθά ημκ πέηοπε ιυκμ ιία θμνά ζημ πνυζςπμ. Σα άθθα πηοπήιαηα 

ανήηακ ηα πένζα ημο. Συηε μ άκηναξ άνπζζε κα ηδξ δίκεζ άβνζεξ ιπμοκζέξ αδζαθμνχκηαξ 

βζα ημ πμο ηδκ πεηφπαζκακ. Ήηακ πμθφ πζμ δοκαηυξ ηδξ. Δηείκδ ιαγεφηδηε ημοαάνζ ηαζ 

ηθαίβμκηαξ έπεζε ηάης. Συηε άνπζζε κα ανέπεζ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ. 

 «Μπαιπά» μφνθζαλε δ Μανβανίηα (…) 

 

Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζ.ζ. 65-66. 
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Αθμφ μθμηθδνςεεί δ ζογήηδζδ, ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ πνμαάθθμκηαζ μζ 

παναηάης εζηυκεξ. Σα παζδζά ηαθμφκηαζ κα ζπμθζάζμοκ ηζξ εζηυκεξ ηαζ κα 

δζαπζζηχζμοκ πμζμ είδμξ ηαημπμίδζδξ πενζθαιαάκεζ ηαεειζά. Γίκεηαζ μ απαναίηδημξ 

πνυκμξ χζηε ηα παζδζά κα εηθναζημφκ.  Ζ ζογήηδζδ ιπμνεί κα ζοκεπίζεζ ιε ηζξ ελήξ 

ενςηήζεζξ: 

 Σζ ηίηθμ εα έδζκεξ ζηδκ εζηυκα; 

 Πμζμξ είκαζ πανμφιεκμξ/δ, εοιςιέκμξ/δ, θοπδιέκμξ/δ, αδζάθμνμξ/δ, 

ζοβηεκηνςιέκμξ/δ, ήνειμξ/δ, απεθπζζιέκμξ/δ, αβακαηηζζιέκμξ/δ; Γζαηί 

άναβε;  

 Δίζηε ζίβμονμζ υηζ…;  

 Ακ αοηή δ εζηυκα ήηακ ζηδκή απυ ιζα ηαζκία, πμζα εα ήηακ δ επυιεκδ ζηδκή; 

 Νμιίγεηε υηζ αοηή δ ζηδκή είκαζ ζοκδεζζιέκδ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ μζημβέκεζα; 

Γζαηί; 

Θέιαηα πνυθδρδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ ακεπζεφιδηςκ ή αίαζςκ ζοιπενζθμνχκ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδ φιααζδ Γζηαζςιάηςκ ημο Παζδζμφ. 

 

Οζ εζηυκεξ πμο εα πνμαθδεμφκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 
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Δζηυκα 1 

 

Taos Behavioral Health (2013). Nonviolence Awareness Classes. Art of Nonviolence 

Exhibition. Ακαηηήεδηε απυ https://taosbehavioralhealth.org/programs-

services/adult-programs/nonviolence-awareness-classes-for-adults/ (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 19/02/22). 

https://taosbehavioralhealth.org/programs-services/adult-programs/nonviolence-awareness-classes-for-adults/
https://taosbehavioralhealth.org/programs-services/adult-programs/nonviolence-awareness-classes-for-adults/
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Δζηυκα 2

 
Naomi Neilson (2020, Ημφθζμξ,22). Victoria makes progress with specialist family 

violence courts. LawyersWeekly (22.06.2020) Ακαηηήεδηε απυ:  Victoria makes 

progress with specialist family violence courts - Lawyers Weekly (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 19/02/22). 

 

 

 

 

 

https://www.lawyersweekly.com.au/author/nneilson
https://www.lawyersweekly.com.au/biglaw/28661-victoria-makes-progress-with-specialist-family-violence-courts
https://www.lawyersweekly.com.au/biglaw/28661-victoria-makes-progress-with-specialist-family-violence-courts
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Δζηυκα 3 

 

 

Πδβή: Μδηναηάηδ, Α (2018, Μάζμξ, 22). Πυζα πνυζςπα έπεζ δ παζδζηή ηαημπμίδζδ. 

Οξίδνληαο Γλώζεο by pro…taseis (22.05.2018).Ακαηηήεδηε απυ 

https://i1.wp.com/orizontasgnosis.gr/wp-

content/uploads/2018/05/kakopoiisi.jpg?fit=550%2C370&ssl=1 (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 19/02/22). 

 

https://i1.wp.com/orizontasgnosis.gr/wp-content/uploads/2018/05/kakopoiisi.jpg?fit=550%2C370&ssl=1
https://i1.wp.com/orizontasgnosis.gr/wp-content/uploads/2018/05/kakopoiisi.jpg?fit=550%2C370&ssl=1
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Δζηυκα 4 

 

Unicef (π.π.). STOP CHILD ABUSE. Ακαηηήεδηε απυ 

https://i.pinimg.com/564x/57/18/c6/5718c6d9c3d04531618ab3f624ea1602.jpg 

Σεθεοηαία Πνυζααζδ 19/02/22). 

https://i.pinimg.com/564x/57/18/c6/5718c6d9c3d04531618ab3f624ea1602.jpg
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Δζηυκα 5 

 

 

 

 

 

Linda Kasonde (2018, Νμέιανζμξ, 26). Why do we blame women for rape? African 

Leadership Institute (26. 11.2018). Ακαηηήεδηε απυ https://alinstitute.org/news/why-

do-we-blame-women-for-rape (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 19/02/22). 

 

 

https://alinstitute.org/news/blogger/lkasonde
https://alinstitute.org/news/why-do-we-blame-women-for-rape
https://alinstitute.org/news/why-do-we-blame-women-for-rape
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Δζηυκα 6 

 

 

PELLETIERE, Ν. ( 2016, Απνίθζμξ, 22) The Story Behind the Powerful Parenting 

Sketch That Went Viral- Artist Jenna Simon is the creative mind behind the drawing. 

AbcNEWS ( 22.04.2016) Ακαηηήεδηε απυ https://abcnews.go.com/Lifestyle/story-

powerful-parenting-sketch-viral/story?id=38578209  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 

19/02/22). 

 

Απυ ημκ ζπμθζαζιυ ηςκ εζηυκςκ ηα παζδζά εα εκδιενςεμφκ βζα ηδκ φπανλδ 

ηςκ ιμνθχκ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ.   

https://abcnews.go.com/Lifestyle/story-powerful-parenting-sketch-viral/story?id=38578209
https://abcnews.go.com/Lifestyle/story-powerful-parenting-sketch-viral/story?id=38578209
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Πανάθθδθα, ζπμθζάγεηαζ  δ ηάνηα πμο θζθμηέπκδζε δ Λίνα Καρανικολάου ηαζ 

ζοιπενζέθααε ημ ιήκοια ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά  (2008) «Σμ λφθμ αβήηε απυ ημκ 

πανάδεζζμ... Αξ αβεζ ηαζ απυ ηδκ γςή ιαξ!» 

-  δζαεέζζιδ ζημ https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/all_karta_triviza.jpg  

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 16/03/22). 

 

 

 

 

 

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/all_karta_triviza.jpg
https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/all_karta_triviza.jpg
https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/all_karta_triviza.jpg
https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/all_karta_triviza.jpg
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πμθζάγεηαζ δ αθίζα ηδξ πανμοζίαζδξ ηδξ Πακεονςπασηή Δηζηναηείαξ ημο 

οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηδξ ζςιαηζηήξ ηζιςνίαξ (Εάππεζμ 

Μέβανμ, 30-4-2009):   «Σα πένζα ζαξ πνέπεζ κα θνμκηίγμοκ ηαζ υπζ κα ηζιςνμφκ!»  

δζαεέζζιδ ζημ afisa_sinigoros_tel.gif (533×754) (synigoros.gr) Σεθεοηαία Πνυζααζδ 

16/03/22). Εδηάιε απυ ηα παζδζά κα θηζάλμοκ έκα ακηίζημζπμ ζθυβηακ ηαηά ηδξ αίαξ 

(εα πνδζζιμπμζδεεί ανβυηενα βζα ηδκ ηαιπάκζα ηαηά ηδξ αίαξ πμο εα θηζάλμοκ μζ 

ιαεδηέξ ηαζ εα δδιμζζεοηεί ζηδκ ζπμθζηή εθδιενίδα). 
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Δλδεηθηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

Γλσξίδσ ηηο κνξθέο βίαο (κέξνο 2
ν
 ) 

Δηπαζδεοηζημί ζηυπμζ: 

 Ακάδεζλδ πνμτπάνπμοζαξ βκχζδξ βζα ημ εέια εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ 

ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ 

 Γζενεφκδζδ ηςκ  δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ηαημπμίδζδξ 

 Έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ βζα εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ 

 Ακαβηαζυηδηα πνμάζπζζδξ απυ ηαημιεηαπείνζζδ 

 φκδεζδ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ιε ηζξ 

εηθάκζεζξ ημο αίμο 

Με ημ ζπμθζαζιυ ηςκ εζηυκςκ ηδξ πνμδβμφιεκδξ δναζηδνζυηδηαξ 

ακαδεζηκφεηαζ ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. O 

εηπαζδεοηζηυξ εα πςνίζεζ ημοξ ιαεδηέξ ζε ηέζζενεζξ ακμιμζμβεκείξ μιάδεξ. Με ηδ 

πνήζδ ηδξ εθανιμβήξ Word Cloud Art Creator ηαθμφκηαζ κα θηζάλμοκ έκα 

ζοκκεθυθελμ ιε θέλεζξ- ηθεζδζά βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ. ‟ αοηυ ημ ζοκκεθυθελμ ακαπανίζηακηαζ μζ ανπζηέξ απυρεζξ ημοξ βζα ηα 

θαζκυιεκα. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εα ενβαζημφκ απμηεθεί ηαζ ημκ πνμζςπζηυ ημοξ 

ηνυπμ πνυζθδρδξ ημο θαζκμιέκμο. Σμ ίδζμ ζοκκεθυθελμ εα πναβιαημπμζδεεί ηαζ ζηδ 

θάζδ ημο ακαζημπαζιμφ χζηε κα ζοβηνζεμφκ μζ πνμβεκέζηενεξ ιε ηζξ 

ιεηαβεκέζηενεξ απυρεζξ ημοξ. Ο εηπαζδεοηζηυξ ακαιέκεζ ηδ δδιζμονβία εκυξ ανπζημφ 

ζοκκεθυθελμο, υπςξ ημ παναηάης:  
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Αθμφ μθμηθδνςεεί δ ζογήηδζδ, εα πανμοζζαζηεί μ παναηάης βναθζηυξ 

μνβακςηήξ  ιε ηα είδδ ηαημπμίδζδξ. 
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Ζ εηπαζδεοηζηυξ γδηά απυ ηζξ μιάδεξ κα  ανμοκ ηδ δζαθμνά ηςκ υνςκ. Ζ ηάεε 

μιάδα ηαθείηαζ κα δναιαημπμζήζεζ ιζα ζζημνία πμο εα ααζίγεηαζ ζε έκακ απυ ημοξ 

ηέζζενζξ υνμοξ υπςξ ημκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηα παζδζά ηαζ εα ημ πανμοζζάζεζ ζηδκ 

ηάλδ. ημπυξ είκαζ δ δναιαημπμίδζδ δζμνεςηζηχκ ηζκήζεςκ ζε πενζζηαηζηά 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ζε 

θμβμηεπκζηά ένβα πμο ελεηάγμκηαζ (ηζ ιπμνμφζε κα ηάκεζ ηάεε ήνςα χζηε κα ιδκ 

οπάνλεζ ηαημπμίδζδ; Πςξ ιπμνμφζε κα απμηναπεί δ ηαημιεηαπείνζζδ;). Αημθμοεεί 

ζογήηδζδ ηςκ δναιαημπμζήζεςκ ηαζ αζηζμθυβδζδ ημο ηνυπμο πμο επέθελακ κα 

πανμοζζάζμοκ ημ ηάεε υνμ.  

Γίκεηαζ δναιαημπμίδζδ ηςκ ζηδκχκ ιε εκαθθαηηζηή έηααζδ πςνίξ ηδκ 

πανμοζία ηαημπμίδζδξ. ογδηάιε ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ παζδζχκ. Γίκμοιε 10 θεπηά 

ζημοξ/ζηζξ «δεμπμζμφξ» κα εημζιάζμοκ ημκ αοημζπεδζαζιυ ημοξ, ακηζηαημπηνίγμκηαξ 

ημ πχξ κζχεμοκ ηα παζδζά ιέζα ζε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζ ημοξ πνμαθδιαηίγεζ. 

Ακαζημπαγυιαζηε ηαζ ελδβμφιε ηζ είκαζ αηνζαχξ δ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ 

παζδζηή ηαημπμίδζδ ηαζ πςξ ζοκδέεηαζ ιε υθεξ ηζξ πηοπέξ ηδξ γςήξ ηςκ αηυιςκ. 

Πνμζπαεχκηαξ κα μνίζμοιε ηζξ ιμνθέξ αίαξ, μδδβμφιαζηε ζηδ δζαπίζηςζδ υηζ είκαζ 

πμθφ θεπηέξ μζ βναιιέξ πμο δζαπςνίγμοκ ηδ ιζα ιμνθή αίαξ απυ ηδκ άθθδ. Μζα 

ιμνθή αίαξ πμθφ ζοπκά ζοκοπάνπεζ ιε ιζακ άθθδ ιμνθή αίαξ. Δκδεζηηζηά 

ζπεδζάζηδηε δ παναηάης δζαθάκεζα: 
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Δπζπθέμκ πανμοζζάγεηαζ δζαθάκεζα ιε ηζξ ιμνθέξ ηαημπμίδζδξ απυ power 

point πμο έπεζ επζιεθδεεί μ εηπαζδεοηζηυξ. Δκδεζηηζηά ζπεδζάζηδηε δ παναηάης 

δζαθάκεζα 
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 Πανμοζζάγεηαζ μ παναηάης βναθζηυξ μνβακςηήξ αηνζαχξ βζα κα βίκεζ 

θακενυ πςξ ηάεε ιμνθή αίαξ επδνεάγεζ ηαζ άθθεξ πηοπέξ ηδξ γςήξ. Ζ αία θένκεζ αία!  

 

 

Γζαπζζηχκεηαζ πςξ ζηδ γςή άθθεξ θμνέξ ηα πνάβιαηα είκαζ απθά ηζ άθθεξ 

είκαζ πμθφπθμηα. ε ηάεε πενίπηςζδ βίκεηαζ λεηάεανμ πςξ οπάνπμοκ ηάπμζεξ 

εκένβεζεξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα πνμπςνήζεζ αοηυξ πμο έπεζ οπμζηεί ηαημπμίδζδ ή 

είκαζ εεαηήξ ηαημπμίδζδξ.  Δπίζδξ οπάνπμοκ θμνείξ ηαζ οπδνεζίεξ βζα ηδκ 

πνμάζπζζδ ηδξ αζθαθμφξ ηαζ οβζμφξ γςήξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημοξ. 

Σα παζδζά ηαθμφκηαζ κα θφζμοκ ημ παναηάης ζηαονυθελμ πμο θηζάπηδηε ιε 

ημ πνυβναιια Free, Online Crossword Puzzle Maker - Crossword Labs ηαζ κα 

ακαζημπαζημφκ ημοξ υνμοξ πμο ζογδηήεδηακ.  

https://crosswordlabs.com/
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ηαονυθελμ 

 

 

 

Across 

6. Ζ αία πμο αζηείηαζ ζηδκ μζημβέκεζα 

8. Σμ... δεκ αβήηε απυ ημκ πανάδεζζμ 

10. αοηυξ πμο αζηεί ηδκ ηαημπμίδζδ 

11. Σα πηοπήιαηα εεςνμφκηαζ... 

ηαημπμίδζδ 

 

    

Down 

1. Αθθζχξ δ ηαημιεηαπείνζζδ 

2. Αοηυ ημ είδμξ ηαημπμίδζδξ 

εεςνμφκηαζ ζ ανζζζέ 

3. Ζ... ηαημπμίδζδ πμο αζηείηαζ υηακ μ 

εφηδξ πνδζζιμπμζεί οπμηζιδηζηέξ 

ζοιπενζθμνέξ, ηαπείκςζδ, ζοκεπή 

ηνζηζηή, ημνμσδίεξ, η.θπ 

4. Δίκαζ ιζα απυ ηζξ ιμνθέξ 

ηαημπμδζδξ 

5. Ζ... ηαημπμίδζδ είκαζ δ επζαμθή 

ζελμοαθζηήξ ζοιπενζθμνάξ ή πνάλδξ 



[404] 

 

 

 

απυ ημ εφηδ ζημ εφια. 

7. Σα... ημο παζδζμφ δεκ πνέπεζ κα 

ηαηαπαηχκηαζ 

9. Αοηυξ πμο δέπεηαζ ηδκ ηαημπμίδζδ 
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Δπόκελε Γξαζηεξηόηεηα 

Γλσξίδνπκε ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπηώλ θαη ηξόπνπο απνθπγήο 

ζπκαηνπνίεζεο  

Γζδαηηζημίί ηυπμζ: 

 οκεζδδημπμίδζδ πνμθίθ εοηχκ 

 οκεζδδημπμίδζδ ηδξ ηαηηζηήξ ηςκ εοηχκ κα ακαβηάγμοκ ηα εφιαηα 

κα ηναημφκ ιοζηζηυ ημ επεζζυδζμ ηαημπμίδζδξ. 

 Να ιάεμοκ κα θέκε υπζ, αιέζςξ ηαζ ηάεεηα, ζε πενίπηςζδ ακάνιμζηδξ 

ζςιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. 

 Να ηαηαθάαμοκ υηζ ηάπμζμξ πμο ήδδ βκςνίγμοκ ηαζ ειπζζηεφμκηαζ 

ιπμνεί κα ηα αθάρεζ (βκςζηυξ δνάζηδξ), εκδεπμιέκςξ ηαζ ηάπμζμ 

άθθμ παζδί.  

 Να εκδιενχκμοκ υηακ ηάπμζμξ ημοξ πνμζθένεζ δχνα ηαηηζηά 

γδηχκηαξ ακηαθθάβιαηα.  

 Να εκδιενχκμοκ υηακ ηάπμζμξ πνμζπαεεί κα ανεεεί ιυκμξ ιαγί ημοξ. 

 Να λένμοκ υηζ ηάπμζμξ πμο δεκ βκςνίγμοκ ιπμνεί κα ηα αθάρεζ 

(άβκςζημξ δνάζηδξ). 

Αημθμοεμφκ δναζηδνζυηδηεξ βζα ηδκ δζαζαθήκζζδ ημο πνμθίθ εοηχκ/ 

εοιάηςκ. Καεέκαξ αημιζηά βνάθεζ ζ‟ έκα πανηάηζ πμζμξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηαηυ 

ζηδκ παναηάης εζηυκα. Έπεζηα ηα παζδζά ζογδημφκ ζε δοάδεξ ηδκ άπμρδ ημοξ. ηδκ 

ζοκέπεζα ζπμθζάγμκηαζ μζ απυρεζξ ηςκ παζδζχκ ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ. ογδηείηαζ 

πμζμξ ιπμνεί κα πνμηαθεί ηαηυ ζε αοηήκ ηδκ εζηυκα; Πμζμξ είκαζ μ εφηδξ; Πμζμξ ημ 

εφια;  
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Δζηυκα:Anonymous ART of Revolution (6th November 2012) . Anonymous Quotes  

Ακαηηήεδηε απυ  

https://www.anonymousartofrevolution.com/2012/11/everyone-sees-what-

you-appear-to-be-few.html    (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 14/05/22). 

Πζεακχξ, μζ ιαεδηέξ εα ημπμεεηήζμοκ ημκ ιαονμθμνειέκμ άκηνα ςξ 

πνυζςπμ εφηδ ηαζ ημ θεοημκηοιέκμ ημνίηζζ ςξ εφια. ηδκ ζοκέπεζα πνμαάθθεηαζ δ 

επυιεκδ εζηυκα χζηε κα δζαπζζηχζμοκ πςξ ηεθζηά  υηζ ηάεε πνυζςπμ ιπμνεί κα βίκεζ 

ακηίζημζπα εφηδξ- εφια ακελανηήηςξ παναηηδνζζηζηχκ. 

https://www.anonymousartofrevolution.com/2012/11/everyone-sees-what-you-appear-to-be-few.html
https://www.anonymousartofrevolution.com/2012/11/everyone-sees-what-you-appear-to-be-few.html
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Δζηυκα:Anonymous ART of Revolution (6th November 2012) . Anonymous Quotes  

Ακαηηήεδηε απυ  

https://www.anonymousartofrevolution.com/2012/11/everyone-sees-what-

you-appear-to-be-few.html 

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 22/3/22). 

 Δλδβμφιε πςξ μζ  δνάζηεξ ιπμνεί κα είκαζ είηε εκήθζημζ είηε ακήθζημζ. Γμκείξ 

ή ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, θνμκηζζηέξ, θίθμζ, άημια ημο μζημβεκεζαημφ πενίβονμο, 

βκςζημί, άβκςζημζ, άημια ζε εέζδ ζζπφμξ, εηπαζδεοηζημί. Γεκ  ελανηάηαζ απυ  ηδκ 

μζημκμιζηή, ημζκςκζηή ή επαββεθιαηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. 
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Ο δνάζηδξ επζθέβεζ εφιαηα ανεθζηήξ, παζδζηήξ ηαζ πνμεθδαζηήξ δθζηίαξ δζυηζ 

εεςνεί υηζ δε εα ιανηονήζμοκ αοηυ πμο ημοξ ζοιααίκεζ ή εάκ ημ ηάκμοκ δε εα ημοξ 

πζζηέρμοκ θυβς ημο κεανμφ ηδξ δθζηίαξ ημοξ.  Σα εφιαηα πμθθέξ θμνέξ δείπκμοκ 

εζςζηνέθεζα. Σα εφιαηα αιθζηαθακηεφμκηαζ ζημ κα πάνμοκ ηδκ απυθαζδ κα 

απμηαθφρμοκ ηδκ ηαημπμίδζδ, δζυηζ θμαμφκηαζ βζα ηζξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο εα 

επαημθμοεήζμοκ.  

ογδημφιε πμζμξ είκαζ μ εφηδξ  ζηα απμζπάζιαηα πμο δυεδηακ απυ ημ αζαθίμ 

 Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ. Αεήκα: Polaris, ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ εκδεζηηζηή δναζηδνζυηδηα. Ακαθενυιαζηε ζε ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

ηα εφιαηα ηδξ ηαημπμίδζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ιπμνμφκ κα ακηζδνάζμοκ χζηε 

κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία 

Έπεζηα παναημθμοεμφιε ημ αίκηεμ πμο δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ Act&Art 

Productions-Μανίηα Παπαδάηδ, βζα ηζξ ακάβηεξ ημο εονςπασημφ πνμβνάιιαημξ 

SAVE Solutions Against Violence in Europe, «Καηαπμθέιδζδ ηδξ αίαξ ζηδκ 

Δονχπδ», πμο οθμπμζείηαζ απυ ηδκ Πενζθένεζα Κνήηδξ ιέζς ηδξ Γζεφεοκζδξ 

Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Ρεεφικδ 

Σν θξπθηό
442

 δζαεέζζιμ ζημ https://www.youtube.com/watch?v=RYR7QrGbyMI  

 

                                                 
442

 Παπαδάηδ, Μ.- Act and art  Production  (Παναβςβυξ& ηδκμεέηδξ) (2016).Σν Κξπθηό - Παηδηθή 

Καθνπνίεζε. SAVE Solutions Against Violence in Europe, «Καηαπμθέιδζδ ηδξ αίαξ ζηδκ Δονχπδ, 

ημο πνμβνάιιαημξ DAPHNE III (αίκηεμ). Πενζθένεζα Κνήηδξ: Γζεφεοκζδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ 

Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Ρεεφικδξ, Λμοιπθζάκα θμαεκίαξ Γζαεέζζιμ ζημ 

https://www.youtube.com/watch?v=RYR7QrGbyMI (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 14/05/22). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYR7QrGbyMI
https://www.youtube.com/watch?v=RYR7QrGbyMI
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πμθζάγμοιε ηαζ ζογδηάιε βζα υθα ηα είδδ ηαημπμίδζδξ πμο οπάνπμοκ ζημ 

αίκηεμ. Δκδεζηηζηέξ ενςηήζεζξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Σζ ζοιααίκεζ ζημ αίκηεμ; 

 Πμζα είδδ ηαημπμίδζδξ οπάνπμοκ; 

 Πμζα πνυζςπα είκαζ εφηεξ- εφιαηα; 

 Πμζα είκαζ δ θφζδ πμο δίκεηαζ;  

 Σζ εα ηάκαηε ζηδκ εέζδ ηςκ δνχςκ ημο αίκηεμ; 

(Απυ ημ ζπμθζαζιυ ακαιέκεηαζ δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ακάβηδ άνκδζδξ ηαζ 

απμηάθορδξ μπμζαδήπμηε ιμνθή ηαημπμίδζδξ) 

 

Γίκεηαζ δζάζηδια εκυξ ιήκα χζηε μζ ιαεδηέξ κα δζααάζμοκ ημ ένβμ Σν βηβιίν 

όισλ ησλ πξαγκάησλ.  Χξ δναζηδνζυηδηα μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα γςβναθίζμοκ έκα 

επεζζυδζμ ηδξ ζζημνίαξ Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ ημο Κέβεν, Υ. (2013) ζηδκ 
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μπμία πανμοζζάγεηαζ μ εφηδξ ηαζ ημ εφια- εφιαηα. Πνμζπαεμφκ κα εηθνάζμοκ ημ 

ζοκαίζεδια ηςκ δνχςκ υζμ ηαθφηενα ιπμνμφκ ιε ημ πνχια, ηζξ βναιιέξ, ηδ 

ζφκδεζδ. 

Δκαθθαηηζηά,  μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ιε πδθυ  ζηδκέξ απυ ημ 

ένβμ. 

 

 

  



[411] 

 

 

 

Δπόκελε Γξαζηεξηόηεηα 

Γλσξηκία ηξόπσλ απηνπξνζηαζίαο 

 

Γζδαηηζημί ηυπμζ: 

 οκεζδδημπμίδζδ ηδξ ακαβηαζυηδηαξ ηδξ άνκδζδξ 

 Γζαηφπςζδ πνμζςπζηχκ ειπεζνζχκ 

 Δηπαίδεοζδ ζηδκ ζδζςηζηυηδηα ημο ζχιαημξ 

  

Δκδιενχκμοιε ηα παζδζά πςξ υθμζ πνεζάγεηαζ κα πνμζηαηεφμοιε ημκ εαοηυ 

ιαξ, βζαηί οπάνπμοκ άκενςπμζ πμο έπμοκ ζηυπμ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ιαξ. ημ ζδιείμ 

αοηυ ζογδηάιε βζα ηδκ ζδιαζία ηδξ άνκδζδξ ζε ηαηαζηάζεζξ πμο δεκ επζεοιμφιε. 

Πνμαάθθμκηαζ απμζπάζιαηα απυ ημ αζαθίμ ηδξ Ραζζδάηδ, Υν. (2007). Ξέξσ λα ιέσ 

ρη. Αεήκα: Παηάηδξ ηαζ ηα ζπμθζάγμοιε ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ: 
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ογδημφιε βζα ηδκ ζδιαζία ηδξ άνκδζδξ υηακ δεκ επζεοιμφιε κα πνάλμοιε 

ηάηζ ηαεχξ ηαζ υηακ ηάπμζμξ ιαξ εκμπθεί. Οζ ιαεδηέξ ιπμνεί κα ακαθενεμφκ ζε 

πενζζηαηζηά πμο έπμοκ οπμζηεί. Γζαηοπχκμκηαζ ηακυκεξ αοημπνμζηαζίαξ ηαζ 
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ημκίγεηαζ πςξ ηακέκαξ δεκ πνέπεζ κα  πνμζεββίγεζ ημ ζχια ιαξ, πςνίξ ηδκ άδεζα ιαξ. 

Ζ ζδζςηζηυηδηα ημο ζχιαημξ είκαζ απανάααηδ.  

πμθζάγμοιε ηα απμζπάζιαηα ηαζ εοιυιαζηε παεήιαηα δνχςκ απυ 

παναιφεζα πμο δίζηαζακ κα ανκδεμφκ ηζξ πνμζηθήζεζξ λέκςκ. ογδημφιε 

πνμζςπζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ πμο δέπηδηακ ηάηζ εκχ δίζηαγακ, πςνίξ κα θένμοιε ζε 

αιδπακία ηάπμζμ ιαεδηή.  
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Δδχ βίκεηαζ δζαζφκδεζδ ιε ημ εέια ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζοβηνμφζεςκ πμο 

δζαηοπχεδηε ζηδκ ανπή ηδξ παζδαβςβζηήξ πνυηαζδξ.  



[417] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



[418] 

 

 

 

ογδημφιε ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ηάπμζμξ ιπμνεί κα ανκδεεί ιία ηαηάζηαζδ.  
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Γίκεηαζ δζάζηδια εκυξ ιήκα χζηε μζ ιαεδηέξ κα δζααάζμοκ ημ αζαθίμ  ηδξ Ακηςκίμο, 

Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ. Αθμφ μθμηθδνςεεί δ 

ακάβκςζδ ημο αζαθίμο ηα παζδζά απακημφκ ζε ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ ημο ηεζιέκμο ιε 

ημ παναηάης ημοίγ ενςηήζεςκ. Γδιζμονβήεδηε ζημ wordwall  ηαζ ιέζα απυ 

ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ ηαζ ενςηήζεζξ ηνίζεςξ ηα παζδζά ζογδημφκ βζα ηδκ 

εκδμμζημβεκεζαηή αία. Γζαεέζζιμ ζημ 

https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-

%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-

%cf%80%ce%bf%cf%85-

%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1 (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 19/03/22). 

 

 

 

https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1
https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1
https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1
https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1
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  Έπεζηα ιμζνάγμκηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ηάνηεξ ιε ημνοθαία επεζζυδζα ημο ένβμο 

ηαζ ηαθμφκηαζ κα δείλμοκ πςξ εα πεζνζζημφκ ημ πενζζηαηζηυ. Δκδεζηηζηέξ ηάνηεξ είκαζ 

μζ ελήξ: 
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 Θεαηξηθόο απηνζρεδηαζκόο-Παγσκέλεο εηθόλεο: 

 Εδηάιε απυ ηα παζδζά κα θηζάλμοκ ιε ημ ζχια ημοξ ιζα παβςιέκδ εζηυκα 

πμο κα πανμοζζάγεζ πχξ άναβε κζχεεζ ημ παζδί εηείκδ ηδ ζηζβιή πμο ζηάεδηε 

ιπνμζηά απυ ημ εφηδ (Πνμζμπή χζηε ημ ζοκαίζεδια ηαζ δ επζεοιία κα απμηοπςεμφκ 

ζε μθυηθδνμ ημ ζχια ηζ υπζ απθχξ ιε έκα ζοιαμθζηυ ιμνθαζιυ). Έπεζηα γδηάιε απυ 

ηα παζδζά - υηακ ηα αββίλμοιε - κα ελςηενζηεφζμοκ ηζξ πζεακέξ ζηέρεζξ ημο 

οπμζηδνζηηή εηείκδ ηδ ζηζβιή  

Εδηάιε απυ ηα παζδζά κα θηζάλμοκ ιε ημ ζχια ημοξ ιζα παβςιέκδ εζηυκα πμο 

κα πανμοζζάγεζ πχξ άναβε κζχεεζ ημ παζδί ημ μπμίμ ηεθζηά πνμζηαηεφεηαζ. Έπεζηα 

γδηάιε απυ ηα παζδζά - υηακ ηα αββίλμοιε - κα ελςηενζηεφζμοκ ηζξ πζεακέξ ζηέρεζξ 

ημο εφιαημξ εηείκδ ηδ ζηζβιή.  

Σα παζδζά πνμζπαεμφκ κα ανμοκ ημ εφηδ ηαζ ημ εφια- εφιαηα ζημ αζαθίμ ηδξ 

Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα.. Οζ ιαεδηέξ απακημφκ ηζξ  ηζ 

βίκεηαζ ζημ ένβμ ηαζ πμζα ηαηάθδλδ έπεζ δ ζζημνία. Αθμφ βίκεζ αοηυ εκημπίγμκηαζ 

μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ ιε ημ αζαθίμ ημο  Κέβεν, Υ. (2013). Σν βηβιίν όισλ ησλ 

πξαγκάησλ.   
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Δπόκελε δξαζηεξηόηεηα 

Γηαηύπσζε θαλόλσλ ζσκαηηθήο αζθάιεηαο 

Δηπαζδεοηζημί ηυπμζ: 

 Γζαιυνθςζδ ζπεδίμο δνάζδξ ζε πενίπηςζδ ηαημπμζδηζημφ επεζζμδίμο 

 Γζαηφπςζδ ηακυκςκ ζςιαηζηήξ αζθάθεζαξ 

 Καθθζένβεζα ακάθδρδξ δνάζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ ημο ζπμθζημφ 

πενζαάθθμκημξ  

 κα εκδιενχκμοκ υηακ αζχκμοκ ζοκαζζεήιαηα άβπμοξ, αιδπακίαξ, 

ζηεκμπχνζαξ ή θυαμο  

Υςνίγμοιε ημοξ ιαεδηέξ ζε μιάδεξ ηςκ 5 αηυιςκ ηαζ δίκμοιε ζηα παζδζά ηα 

παναηάης ζεκάνζα απυ αζαθία ηδξ παζδζηήξ θμβμηεπκίαξ πμο πναβιαηεφμκηαζ  ημ 

εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ. ηδ ζοκέπεζα, δίκμοιε ζημοξ ιαεδηέξ ημ θοθθάδζμ ιε ηζξ 

ενςηήζεζξ αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ, χζηε κα μνβακχζμοκ ημ πθάκμ δνάζδξ 

ημοξ. Ζ δζαδζηαζία απαζηεί 10 θεπηά. Μεηά ημ πέναξ ημο πνμκζημφ πενζεςνίμο, 

γδηάιε απυ ηάεε μιάδα κα πανμοζζάζεζ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο είπε ηαζ ημ πθάκμ 

δνάζδξ πμο ζηέθηδηε. Ρςηάιε ηζξ οπυθμζπεξ μιάδεξ ακ έπμοκ ηάηζ άθθμ κα 

πνμζεέζμοκ. Μέζα απυ ηδκ εκαζπυθδζδ ιε ηα ζεκάνζα ηαζ ηδ ζογήηδζδ μζ ιαεδηέξ 

ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ζηα αηυθμοεα:  

Α) πμζα δζηαζχιαηα απυ ηδ φιααζδ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ 

ηαηαπαημφκηαζ, 

 α) πμζα  αήιαηα ιπμνεί κα αημθμοεήζεζ ημ πνυζςπμ  ημο ζεκανίμο βζα 

δζεηδίηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο,  
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β) ζε πμζεξ  οπδνεζίεξ έκα εφια ιπμνεί κα απεοεοκεεί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ελάξην 2 

Ο κπακπάο κε θνίηαμε θαηάπιεθηνο, ζηελ αξρή ηα έραζε, ακέζσο όκσο ζπλήιζε 

θαη κνπ έξημε κία θνβεξή καηηά. Έλησζα ην ζηόκα κνπ λα ζηεγλώλεη. Σα πόδηα 

κνπ ιύγηζαλ. Σνικάο θαη πςώλεηο ηε θσλή ζε κέλα; κνπ είπε βαδίδνληαο θαηά 

πάλσ κνπ ελώ ζρεδόλ ηξαύιηδε από ηα λεύξα ηνπ.  Δγώ ηνλ έβιεπα λα κε 

πιεζηάδεη θαη λα κνπ θαηλόηαλ ζεόξαηνο θη εγώ κία ζηαιίηζα πξάγκα κπξνζηά 

ηνπ. Δπρόκνπλ λα αλνίμεη ε γε λα κε θαηαπηεί. 

Σνίπμο- Μάκμο, Α. (2020). νπθιέ νθνιάηαο. Αεήκα: Μεηαίπιζμ, ζεθ.14. 

ελάξην 1 

Ήηαλ έλαο άλζξσπνο κε ππέξνρν πξόζσπν, εθθξαζηηθά καύξα κάηηα, 

θαινζπλάηνο, σξαίνο θαη πνιύ επγεληθόο(...) 

Ήηαλ θαιόο πξνπνλεηήο. Ζ δσή κνπ θπινύζε επράξηζηα. Δίρα πνιιά όλεηξα γηα 

ην κέιινλ κνπ... κέρξη πνπ... άιιαμαλ όια. Δθείλε ηε κέξα θάζηζα ζην ζαιόλη λα 

παίμσ κε ηα παηρλίδηα ηνπ κσξνύ, όηαλ ηνλ είδα λα κε πιεζηάδεη κε έλα 

ηεξάζηην θνκκάηη γιπθό, από απηό πνπ έθαλε ε γπλαίθα ηνπ θαη κνπ άξεζε. 

 Σελ ώξα πνπ γεπόκνπλ ην γιπθό, κε έζθημε ζηελ αγθαιηά ηνπ. Μηα αγθαιηά 

δηαθνξεηηθή από ηηο άιιεο θνξέο.  ηελ αξρή ήηαλ ραιαξή αιιά ζηγά ζηγά 

γίλνληαλ όιν θαη πην ζθηρηή θαη δπλαηή. Πνιύ δπλαηή. Έθαλα λα απνκαθξπλζώ, 

αιιά κε έπηαζε από ην ρέξη. Κόληεπε λα κνπ ην ζηξακπνπιήμεη, λα κνπ ην ζπάζεη 

κε ην άγγηγκα ηνπ. Σν ρέξη κνπ θνθθίληζε ζηνλ θαξπό. Φνβήζεθα(...)  

Καζζάνμο, Δ. ( 2016).Ήζνπλ κόλν έλα παηδί. Πάηνα: Κυηηζκδ Κθςζηή Γειέκδ, ζ. ζ. 75-76. 
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ελάξην 3 

Δκθαλίζηεθε μαθληθά κπξνζηά κνπ ηελ ώξα πνπ δέζηαηλα  ην βξαδηλό κνπ 

θαγεηό ζηα κηθξνθύκαηα.  Μαξκάξσζα όηαλ ηνλ είδα λα κπαίλεη ζηελ θνπδίλα 

θαη λα θιείλεη πίζσ ηελ πόξηα. Μνπ ιύζεθαλ ηα γόλαηα, γηαηί θαηάιαβα όηη δελ 

είρε έξζεη γηα θαιό ζθνπό (...)  

Έηξεκε νιόθιεξνο από ην ζπκό. Σα κάηηα ηνπ ήηαλ γεκάηα κίζνο, ην πξόζσπν 

ηνπ παξακνξθσκέλν. Ζ θαξδηά κνπ ρηππνύζε δπλαηά, θνβόκνπλ, ηα ρέξηα θαη 

ηα πόδηα κνπ είραλ παξαιύζεη, κόλν ην κπαιό κνπ δνύιεπε θαη κε ζπκβνύιεπε 

λα κελ ηνπ αληηκηιήζσ. Ήκαζηαλ  ζαλ ην γάην πνπ εηνηκαδόηαλ λα ρηκήμεη ζην 

πνληίθη ππλσηηζκέλν. Με δπν δξαζθειηέο κ' έθηαζε θαη κε ζηξίκσμε ζηνλ πάγθν 

ηεο θνπδίλαο.  Με θξαηνύζε γεξά από ηα κπξάηζα, θόιιεζε ην θνξκί ηνπ πάλσ  

κνπ θαη κνπ 'ιεγε ιόγηα πνπ δελ ζα δελ ήζεια λ' αθνύζσ. 

Φαναφηδ, Λ. (2005). Σν θηιί ηεο δσήο. Αεήκα: Παηάηδξ, ζ.ζ. 85-86. 

ελάξην 4 

Με πιεζίαδε κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Άζρεκν. Πνιύ άζρεκν. Άπισλε ηα ρέξηα 

ηνπ θάζε θνξά επάλσ κνπ ζηα απνδπηήξηα κεηά ηελ πξνπόλεζε. Μνπ δεηνύζε 

λα έρσ απόιπηε εκπηζηνζύλε θαη λα κε κηιήζσ ζε θαλέλαλ γηα ηα πεξίεξγα 

παηρλίδηα πνπ ήζεια λα παίδνπκε καδί. Γηα λα κε θξαηάεη θνληά ηνπ, λα γίλσ 

πεηζήλην όξγαλν ηνπ, έβξηζθε  πνιιά ηερλάζκαηα. 

Καζζάνμο, Δ. ( 2016).Ήζνπλ κόλν έλα παηδί. Πάηνα: Κυηηζκδ Κθςζηή Γειέκδ, ζεθ. 76. 

 



[429] 

 

 

 

Τπεκεοιίγεηαζ  ζηα παζδζά υηζ ακ ανεεμφκ ζε ιζα ηέημζα ηαηάζηαζδ, δε θηαίκε 

εηείκα. Σα παζδζά πνεζάγεηαζ κα αημθμοεήζμοκ ημοξ ηακυκεξ ςιαηζηήξ Αζθάθεζαξ 

ηαζ κα εκδιενχζμοκ ηάπμζμκ εκήθζηα. ημ ηέθμξ ελδβμφιε πςξ ζοκήεςξ είκαζ 

δφζημθμ κα ιζθάιε ζε άθθμοξ υηακ ακηζιεηςπίγμοιε ηέημζεξ ηαηαζηάζεζξ, αθθά 

οπάνπμοκ εκήθζηα άημια πμο ιπμνμφιε κα ειπζζηεοημφιε ηαζ είκαζ ζδιακηζηυ κα 

ζοκεπίζμοιε κα θέιε υηζ ιαξ έπεζ ζοιαεί ιέπνζ ηάπμζμξ κα ιαξ πζζηέρεζ. 

Σα παζδζά ηαθμφκηαζ κα δείλμοκ πςξ εα ακηζδνμφζακ ζε ηάεε πενίπηςζδ. 

ηδκ ζοκέπεζα μζ ιαεδηέξ εκεαννφκμκηαζ κα δείλμοκ ηδκ άνκδζδ ημοξ, ακ ηα 

πενζζηαηζηά αοηά αθμνμφζακ ημοξ ίδζμοξ. Έπεζηα πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζπμθζάγεηαζ 

ζηδκ μθμιέθεζα ηδξ ηάλδξ δ ηαηάθδλδ ηςκ απμζπαζιάηςκ  βζα ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ.   

ηδ ζοκέπεζα γδηείηαζ  απυ ημοξ ιαεδηέξ κα θηζάλμοκ ιζα αθίζα πμο εα 

ημπμεεηδεεί  ζημκ πίκαηα ακαημζκχζεςκ ημο ζπμθείμο χζηε υθμζ κα βκςνίγμοκ πςξ 

πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηαηαζηάζεζξ πμο δεκ εέθμοκ κα γμοκ. Δκδεζηηζηά 

πενζθαιαάκμκηαζ ηα παναηάης: 

Πεξ «υπζ» υηακ: 

- Κάπμζμξ ζμο γδηά κα ηάκεζξ ηάηζ πμο λένεζξ υηζ είκαζ θάεμξ. 

 - Κάπμζμξ εέθεζ κα ζε αββίλεζ ηάπμο πμο δεκ εέθεζξ εζφ. 

- Κάπμζμξ ηάκεζ ηάηζ ζημ ζχια ζμο, πμο ζε ηάκεζ κα κζχεεζξ πενίενβα ή ηαζ κα 

πμκάξ. 

- Κάπμζμξ ζμο γδηά κα ηάκεζξ ηάηζ ηαζ κα ιδκ ημ πεζξ ζημοξ βμκείξ ζμο. 

- Κάπμζμξ ζμο γδηάεζ κα ηάκεζξ ηάηζ πμο αθμνά ημ ζχια ζμο ηαζ εέθεζ κα ημ 

ηναηήζεζξ ιοζηζηυ. 
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Δλδεηθηηθή δξαζηεξηόηεηα 

Γλσξηκία αξκόδησλ θνξέσλ γηα ζέκαηα θαθνπνίεζεο/ θαλόλεο απηνπξνζηαζίαο 

Γζδαηηζημί ζηυπμζ: 

 Δκδιένςζδ βζα ηδκ φπανλδ θμνέςκ πμο ιπμνεί ηάπμζμξ κα 

απεοεοκεεί ζε πενίπηςζδ ηαημπμίδζδξ 

 Να βκςνίγμοκ υηζ οπάνπμοκ ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ 

κα ηαθέζμοκ, χζηε κα γδηήζμοκ ζοιαμοθέξ ηαζ αμήεεζα ηαζ πμζεξ 

είκαζ αοηέξ 

 Να βκςνίγμοκ ηάπμζμοξ απθμφξ ηακυκεξ ζπεηζηά ιε ηδκ επαθή ιε 

αβκχζημοξ, υπςξ θ.π. κα ιδκ επζαζαάγμκηαζ πμηέ ζε αοημηίκδημ 

αηυιμο ημ μπμίμ δε βκςνίγμοκ, μφηε κα δέπμκηαζ δχνα ή πνμζηθήζεζξ 

απυ αβκχζημοξ. δθεηηνμκζηά θςημβναθίεξ πμο πνμηαθμφκ άβπμξ, 

αιδπακία ή θυαμ  

 Να θηζάλμοκ ημ δίηηομ αζθάθεζάξ ημοξ, επζθέβμκηαξ εκήθζηεξ πμο 

ιπμνμφκ κα ειπζζηεοημφκ ηαζ κα ηα αμδεήζμοκ. 

Δλδβμφιε ζηα παζδζά πςξ ηάπμζεξ θμνέξ μζ άκενςπμζ δείπκμοκ κα ιδκ 

δέπμκηαζ ηδκ άνκδζδ ηαζ κα πνμπςνάκε ζε άζεικεξ πνάλεζξ πςνίξ ηδκ ζοβηαηάεεζδ 

παζδζχκ. ογδηάιε ηζ εεςνμφκ υηζ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ. 

ηδκ ζοκέπεζα παναημθμοεμφιε ημ αίκηεμ ηδξ Δθθδκζηήξ Αζηοκμιίαξ (2020) 

Σν Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαηά ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο (2). Γζαεέζζιμ 

ζημ 
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https://www.youtube.com/watch?v=S9IZGoVdGe0&list=PLtnblhL7y4SYjTBfLVKx

a8iKaRqmyHl9T  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 23/02/22).
443

 

 

 

 

 

 

 

Εδηάιε απυ ηα παζδζά κα ημ ζπμθζάζμοκ ηαζ κα ζηεθημφκ ηζ ιπμνεί κα ηάκεζ 

ηάεε ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ. ημ ζδιείμ αοηυ ακαθενυιαζηε ζηδκ έκκμζα ημο 

ιοζηζημφ. Σμκίγμοιε πςξ μζ εφηεξ ααζίγμκηαζ ζημκ θυαμ ηςκ εοιάηςκ βζα 

απμηάθορδ μπμζαδήπμηε ιμνθήξ ηαημπμίδζδξ. ιςξ, βίκεηαζ λεηάεανμ πςξ πνέπεζ 

κα οπάνλεζ απμηάθορδ ηαημιεηαπείνζζδξ χζηε κα ζηαιαηήζεζ ημ πενζζηαηζηυ ζημ 

ίδζμ ημ εφια, αθθά ηαζ επζπμθαζιυ ζε άθθα πνυζςπα. Αιέζςξ ιεηά μζ ιαεδηέξ 

                                                 
443 

Forest Troop (Παναβςβυξ) (2020). Σν Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαηά ηεο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο (2).  Τπμονβείμ Πνμζηαζίαξ ημο Πμθίηδ ηαζ Δθθδκζηή αζηοκμιία βζα ηδ ηαιπάκζα 

εκδιένςζδξ ηζ εοαζζεδημπμίδζδξ ιε ηίηθμ «Έπεζξ Φςκή, Δίιαζηε Γίπθα μο» , ιε ηδ πνδιαημδυηδζδ 

ημο Ηδνφιαημξ MATILDA. Γζαεέζζιμ ζημ 

https://www.youtube.com/watch?v=S9IZGoVdGe0&list=PLtnblhL7y4SYjTBfLVKxa8iKaRqmyHl9T  

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 23/02/22). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9IZGoVdGe0&list=PLtnblhL7y4SYjTBfLVKxa8iKaRqmyHl9T
https://www.youtube.com/watch?v=S9IZGoVdGe0&list=PLtnblhL7y4SYjTBfLVKxa8iKaRqmyHl9T
https://www.youtube.com/watch?v=S9IZGoVdGe0&list=PLtnblhL7y4SYjTBfLVKxa8iKaRqmyHl9T
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δζααάγμοκ ημ εκδιενςηζηυ  θοθθάδζμ ιε μδδβίεξ ηδξ Αζηοκμιίαξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. 

 

 

 Δζηυκα: Δθθδκζηή αζηοκμιία (2020.).  Υνήζζιεξ ζοιαμοθέξ βζα ηδκ πνμθφθαλδ ηαζ 

πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ απυ πνάλεζξ αζέθβεζαξ ή ηαημπμίδζδξ. Ακαηηήεδηε απυ 

http://www.astynomia.gr/images/stories//2020/photos2020/11122020violence.jpg 

Σεθεοηαία Πνυζααζδ 22/03/22). 

 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2020/photos2020/11122020violence.jpg
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Οζ ιαεδηέξ εκδιενχκμκηαζ βζα οπδνεζίεξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ πνυθδρδ ηαζ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ πενζζηαηζηχκ ηαημπμίδζδξ. Σα παζδζά επζζηέπημκηαζ ημκ 

ζφκδεζιμ https://www.synigoros.gr/paidi-dikaiomata/ ημο οκδβυνμο ημο παζδζμφ ηαζ 

εκδιενχκμκηαζ βζα ηδ ηαεειία πενίπηςζδ ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ ηαηαπάηδζδξ 

δζηαζχιαημξ.  

 

Σα παζδζά ιαεαίκμοκ ζε πμζμοξ δφκαηαζ κα απεοεοκεμφκ βζα επεζζυδζα 

ηαημπμίδζδξ. Γίκεηαζ έιθαζδ ζηζξ ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ πμο ιπμνμφκ κα παίνκμοκ 

μζ έθδαμζ βζα μπμζμδήπμηε πνυαθδια ημοξ απαζπμθεί. Δκδιενχκμκηαζ πςξ ζηζξ 

βναιιέξ απακημφκ ροπμθυβμζ, ημζκςκζημί θεζημονβμί, η.θ.π., μζ μπμίμζ  

ακηζιεηςπίγμοκ ζοιαμοθεοηζηά ημ πνυαθδια ηςκ εθήαςκ.  

 

οβηεηνζιέκα επζζηεπηυιαζηε ημοξ παναηάης ζζημηπμοξ: 

https://www.synigoros.gr/paidi-dikaiomata/
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 Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ πμο θεζημονβεί ηδκ Δπξσπατθή ηειεθσληθή γξακκή 

ζηήξημεο παηδηώλ θαη εθήβσλ δζαεέζζιμ ζημ 

https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias/ (ηεθεοηαία πνυζααζδ 

11/03/22). 

 

 πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ δζαεέζζιμ ζημ https://www.synigoros.gr/paidi/profile-

stp.html (ηεθεοηαία πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 Μαδί γηα ην Παηδί δζαεέζζιμ ζημ https://mazigiatopaidi.gr/ (ηεθεοηαία 

πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 Ίδξπκα ΔΛΗΕΑ- Δηαηξεία  θαηά ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ δζαεέζζιμ ζημ 

https://eliza.org.gr/ (ηεθεοηαία πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 Ηκζηζημφημ Τβείαξ ημο Παζδζμφ (ΗΤΠ)  δζαεέζζιμ ζημ https://ich.gr/ (ηεθεοηαία 

πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 Δεκζηυ Κέκηνμ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ δζαεέζζιμ ζημ 

https://www.ekka.org.gr/index.php/el/ (ηεθεοηαία πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 UNICEF δζαεέζζιμ ζημ  https://www.unicef.org/ (ηεθεοηαία πνυζααζδ 

11/03/22). 

 

ε μιάδεξ ηαθμφκηαζ κα θηζάλμοκ έκα εκδιενςηζηυ θοθθάδζμ πμο εα ακανηδεεί 

ζηδκ ζπμθζηή εθδιενίδα ιε ημοξ θμνείξ πμο ιπμνμφκ κα απεοεοκεεί ηάπμζμ παζδί 

https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias/
https://www.synigoros.gr/paidi/profile-stp.html
https://www.synigoros.gr/paidi/profile-stp.html
https://mazigiatopaidi.gr/
https://eliza.org.gr/
https://ich.gr/
https://www.ekka.org.gr/index.php/el/
https://www.unicef.org/
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πμο αζχκεζ δ βκςνίγεζ πενζζηαηζηά εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ. 
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Δπόκελε δξαζηεξηόηεηα 

Γηαζαθήληζε όξσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο/ 

Καλόλεο απηνπξνζηαζίαο- θαλόλαο εζσξνύρνπ 

Δηπαζδεοηζημί ζηυπμζ: 

 Γζαζαθήκζζδ υνςκ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ 

 ηακυκεξ αοημπνμζηαζίαξ: 

 ημ ζχια ημοξ ημφξ ακήηεζ    

 ηακυκαξ εζςνμφπμο 

  ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε έκα ηαθυ ηαζ έκα ηαηυ άββζβια ή πάδζ   

 ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε έκα ηαθυ ηαζ έκα ηαηυ ιοζηζηυ  

 πυηε έκα δχνμ απμηεθεί πνμζθμνά αβάπδξ ηαζ πυηε δςνμδμηία 

 πυηε δ ζοιπενζθμνά εκυξ εκήθζηα είκαζ απμδεηηή ή υπζ  

 υηζ ιπμνμφκ ακά πάζα ζηζβιή κα ζογδηήζμοκ ιε ηάπμζμκ εκήθζηα πμο 

ειπζζηεφμκηαζ  

  πμφ κα απμηαεμφκ βζα αμήεεζα (μζημβέκεζα, ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, εζδζημί, 

ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ αμήεεζαξ, αζηοκμιία) 

Οζ ιαεδηέξ εκδιενχκμκηαζ βζα ημ ηακυκα ημο εζςνμφπμο 

https://enastapente.gr/el).      Βζαθίμ έηδμζδξ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εηζηναηείαξ ΔΝΑ ζηα ΠΔΝΣΔ (ONE in FIVE) βζα ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ 

ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ ηςκ παζδζχκ. Πνμαάθθεηαζ ημ οθζηυ «Έκα  ζηα πέκηε» 

παζδζά πέθηεζ εφια ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ ή  ηαημπμίδζδξ. Ζ πνμζέββζζδ βίκεηαζ 

ιε ηδ ιέεμδμ ημο Project Zero Ρμοηίκεξ ηέρδξ. Δπίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ οθζηυ απυ 

ηδ ζεθίδα KikoBook_gr_big.pdf (enastapente.gr)  

https://enastapente.gr/el
https://www.enastapente.gr/pdf/KikoBook_gr_big.pdf
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Οζ ιαεδηέξ εκδιενχκμκηαζ βζα ηα παναηάης: 

 Σμ ζχια ζμο είκαζ δζηυ ζμο ηαζ ηακέκαξ δεκ έπεζ ημ δζηαίςια κα ζε αββίγεζ 

ιε ηνυπμ πμο δε εέθεζξ ή πμο ζε ηάκεζ κα κζχεεζξ άαμθα. 

 Γεκ οπάνπεζ ηακέκα ηαθυ άββζβια πμο κα είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ «ιοζηζηυ». 

 Ξεπχνζζε ημ «δχνμ» απυ ηδ «δςνμδμηία»: Γχνμ είκαζ ηάηζ πμο ζμο δίκεζ 

ηάπμζμξ βζαηί ζε αβαπάεζ, δςνμδμηία είκαζ υηακ ηάπμζμξ ζμο δίκεζ ηάηζ ή ζε 

αθήκεζ κα ηάκεζξ ηάηζ ηαζ γδηάεζ ακηάθθαβια βζα αοηυ. 

 Ακ ζε πνμαθδιαηίγεζ μ ηνυπμξ πμο ζε πνμζεββίγεζ έκαξ εκήθζημξ, ιίθδζε ζε 

ηάπμζμκ άκενςπμ πμο ειπζζηεφεζαζ. Μίθα ηαζ ιδ ζηαιαηήζεζξ κα ιζθάξ ιέπνζ 

ηάπμζμξ κα ζε αημφζεζ. 

 

Δζηυκα: Δθθδκζηή αζηοκμιία (2020).  Υνήζζιεξ ζοιαμοθέξ βζα ηδκ πνμθφθαλδ ηαζ 

πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ απυ πνάλεζξ αζέθβεζαξ ή ηαημπμίδζδξ. Ακαηηήεδηε απυ 
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http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=14335&

Itemid=0&lang (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 22/03/22). 

 

 

 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=14335&Itemid=0&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=14335&Itemid=0&lang
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πμθζάγμκηαζ μζ παναηάης εζηυκεξ:  
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Underwear Rule Children's Guide – NSPCC  (2014). The Underwear Rul : Guides for 

Children and Parents. Γζαεέζζιμ ζημ  http://www.socialworkerstoolbox.com/the-

underwear-rule-guides-for-children-and-parents/  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 9/05/22). 

http://www.socialworkerstoolbox.com/the-underwear-rule-guides-for-children-and-parents/
http://www.socialworkerstoolbox.com/the-underwear-rule-guides-for-children-and-parents/
https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/advice-and-info/underwear-rule-children-guide-english.pdf/?
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Σα παζδζά ζε ηέζζενζξ μιάδεξ ηαθμφκηαζ κα θηζάλμοκ έκα εκδιενςηζηυ 

θοθθάδζμ βζα ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ημο ζχιαημξ ηαζ ηδκ 

απμθοβή αίαξ υπςξ αοηά πμο πνμαθήεδηακ παναπάκς. Δκδεζηηζηά ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ημ ενβαθείμ  

https://create.vista.com/el/artboard/?width=42&height=59.4&group=MM&format=Po

ster&measureUnits=cm&_gl=1*b0y339*_ga*MjAzNTYwMjc0Ny4xNjQ2ODMzMj

Mx*_ga_8Z70NX2GY4*MTY0NzI4MDE1Ni4yLjEuMTY0NzI4MDUzNC4w  Vista 

Create δζαεέζζιμ ζημ  https://create.vista.com/el/. Δκδεζηηζηά δδιζμονβήεδηε ημ 

παναηάης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://create.vista.com/el/artboard/?width=42&height=59.4&group=MM&format=Poster&measureUnits=cm&_gl=1*b0y339*_ga*MjAzNTYwMjc0Ny4xNjQ2ODMzMjMx*_ga_8Z70NX2GY4*MTY0NzI4MDE1Ni4yLjEuMTY0NzI4MDUzNC4w
https://create.vista.com/el/artboard/?width=42&height=59.4&group=MM&format=Poster&measureUnits=cm&_gl=1*b0y339*_ga*MjAzNTYwMjc0Ny4xNjQ2ODMzMjMx*_ga_8Z70NX2GY4*MTY0NzI4MDE1Ni4yLjEuMTY0NzI4MDUzNC4w
https://create.vista.com/el/artboard/?width=42&height=59.4&group=MM&format=Poster&measureUnits=cm&_gl=1*b0y339*_ga*MjAzNTYwMjc0Ny4xNjQ2ODMzMjMx*_ga_8Z70NX2GY4*MTY0NzI4MDE1Ni4yLjEuMTY0NzI4MDUzNC4w
https://create.vista.com/el/
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ηδκ ζοκέπεζα πνμαάθθεηαζ ημ ελήξ αίκηεμ (Leah Kayaleh,, 2020): Σαηλία 

Μηθξνύ Μήθνπο "Watch Over Me" - #speakup Δλάληηα ζηε Παηδηθή εμνπαιηθή 

Καθνπνίεζε
444

. Γζαεέζζιμ ζημ https://www.youtube.com/watch?v=C5XnV8FhJ1M 

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 26/02/22). 

 

Σα παζδζά ηαθμφκηαζ κα : 

 βνάρμοκ ζε ιζα ηυθθα πανηί ηζ ζοκέαδ ζηδκ ζζημνία. 

 βνάρμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ πνμζχπςκ 

 δχζμοκ έκα δζηυ ημοξ ηέθμξ ζηδκ ζζημνία. 

Τπεκεοιίγμοιε πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ κα ιδκ ηναηάκε άζπδια ιοζηζηά, αηυιδ 

ηαζ ακ ηάπμζμξ ημοξ πεζ ημ ακηίεεημ. Τπεκεοιίγμοιε υηζ εα πνέπεζ κα ιζθήζμοκ ζε 

                                                 
444

 Leah Kayaleh, (ζεκάνζμ) (2020). Σαηλία κηθξνύ κήθνπο “Watch Over Me” – #speakup Δλάληηα ζηε 

Παηδηθή εμνπαιηθή Καθνπνίεζε. Υνδιαημδυηδζδ απυ ημοξ Leah Kayaleh ηαζ Rani Kayaleh. 

Γζαεέζζιμ ζημ https://www.youtube.com/watch?v=C5XnV8FhJ1M (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 26/02/22). 

https://www.youtube.com/hashtag/speakup
https://www.youtube.com/watch?v=C5XnV8FhJ1M
https://www.youtube.com/watch?v=C5XnV8FhJ1M
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ηάπμζμκ εκήθζηα πμο ειπζζηεφμκηαζ, ακ ηάπμζμξ γδηήζεζ απυ ημοξ ίδζμοξ ή απυ 

ηάπμζμκ άθθμ κα ηναηήζεζ έκα άζπδιμ ιοζηζηυ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ηαζ πάθζ οθζηυ απυ ημ αζαθίμ ηδξ Ραζζδάηδ, Υν. (2007). 

Ξέξσ λα ιέσ ρη. Αεήκα: Παηάηδξ. Ακαθενυιαζηε ζηδκ δζαθμνά ημο ημζκςκζημφ 

ηαζ ενςηζημφ αββίβιαημξ. Οζ πνμέθδαμζ ιαεδηέξ είκαζ πμθφ πζεακυκ κα ακηζδνάζμοκ 

πμζηζθμηνυπςξ. Γίκμοιε πνυκμ κα δζαπεζνζζημφκ ηζξ κέεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ θοζζηά 

θνμκηίγμοιε κα  εκδιενςεμφκ ηαηάθθδθα ηα παζδζά. 
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Πνμαάθθεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ δζαθάκεζα υπςξ δ παναηάης (δδιζμονβήεδηε ιε ημ 

πνυβναιια Microsoft Power Point) 

Αθμφ ζογδηδεμφκ μζ παναπάκς έκκμζεξ μζ ιαεδηέξ βκςνίγμοκ ηζξ  

ζελμοαθζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο ηζιςνμφκηαζ απυ ημ κυιμ.   
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Σα παζδζά ηαθμφκηαζ κα θηζάλμοκ αθίζα βζα ηδκ ζπμθζηή εθδιενίδα πμο εα 

εκδιενχκμοκ ηζ ζδιαίκεζ ηαεειζά απυ ηζξ παναπάκς ζοιπενζθμνέξ ηαζ πςξ ιπμνμφκ 

κα πνμζηαηεοημφκ απυ αοηέξ ηζξ ηαηαζηάζεζξ.  
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Δπόκελε Γξαζηεξηόηεηα 

Καιιηέξγεηα ελζπλαίζζεζεο γηα ζύκαηα θαθνπνίεζεο 

Δηπαζδεοηζημί ηυπμζ: 

 πνμηάζεζξ ιαεδηχκ βζα ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαημπμζδηζηχκ επεζζμδίςκ 

 επαθή ιε θμβμηεπκζηά ένβα πμο πναβιαηεφμκηαζ ηδ εειαημθμβία ηδξ 

ζελμοαθζηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ 

 ηαθθζένβεζα εκζοκαίζεδζδξ- έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ 

 αοημέηθναζδ ιαεδηχκ ιέζς δναιαημπμίδζδξ 

 ηαθθζένβεζα εζηαζηζηχκ δελζμηήηςκ 

Γίκμοιε ηα απμζπάζιαηα απυ Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. 

Αεήκα: Κέδνμξ. Εδηείηαζ απυ ηζξ μιάδεξ κα ζπμθζάζμοκ ηα απμζπάζιαηα ηαζ κα 

πανμοζζάζμοκ  δζηέξ ημοξ ζδέεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επεζζμδίςκ ηαημπμίδζδξ.  

Μζα αηυια δναζηδνζυηδηα πμο εα ιπμνμφζε κα οθμπμζδεεί είκαζ έκα παζπκίδζ 

νυθςκ. Ζ εηπαζδεοηζηυξ ιμζνάγεζ ηζξ ηάνηεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ παναηάης (ηάπμζεξ 

εα δμεμφκ δφμ θμνέξ) . Σμ ηάεε παζδί ακαθαιαάκεζ κα δναιαημπμζήζεζ ημ νυθμ πμο 

οπάνπεζ ζηδκ ηάνηα ημο ηαζ  ζπεηίγεηαζ ιε έκα απυ ηα πνυζςπα ημο ένβμο Ζ ζησπή 

ηεο Μειίλαο (2020). ημ ηέθμξ ηςκ δναιαημπμζήζεςκ ηα παζδζά ηαθμφκηαζ κα 

ακαζημπαζημφκ ημκ ηνυπμ πμο πανμοζίαζακ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ, ηα 

ζοκαζζεήιαηα πμο έκζςζακ ηαενεπηίγμκηαξ αοηυκ ημ παναηηήνα ηαζ ηζξ αθθαβέξ πμο 

εα έηακακ βζα αεθηζζημπμίδζδ ζοιπενζθμνάξ ημοξ ηαζ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημοξ. 

διεζχκεηαζ πςξ εα πανμοζζαζημφκ ηαζ μζ ανκδηζηά θμνηζζιέκμζ νυθμζ αηνζαχξ βζα 

κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηα παζδζά υηζ αοηέξ μζ ζοιπενζθμνέξ δοζηοπχξ οπάνπμοκ ηαζ 

πνέπεζ υθμζ κα ζοιαάθθμοιε χζηε κα ελαθεζθεμφκ. Δπίζδξ, έηζζ επζζδιαίκεηαζ δ 
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ακάβηδ δναζηδνζμπμίδζδξ ημο ημζκςκζημφ πενίβονμο ζε πενίπηςζδ ακηίθδρδξ 

ηαημπμζδηζηχκ επεζζμδίςκ.  

Γίκεηαζ πενζεχνζμ εκυξ ιήκα χζηε ηα παζδζά κα δζααάζμοκ ημ αζαθίμ ηδξ 

Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. Αεήκα: Κέδνμξ.  Με αθμνιή ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ένβμ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ, δ ηαηεφεοκζδ 

πμο δίκεηαζ εζηζάγεζ ζημοξ ηνυπμοξ πμο ιπμνμφκ κα ακηζδνάζμοκ μζ έθδαμζ εάκ ημοξ 

ζοιαεί ηάηζ ηέημζμ. 

  

 

Έθιαηγα ζε όιν ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, ελώ εθείλνο γεινύζε θαη ζηγνηξαγνπδνύζε 

ραξνύκελνο.. Σν έγθιεκα είρε ηειεζηεί. Σν ζήξακα έρεη πέζεη αλππεξάζπηζην. «Καη κελ ηνικήζεηο λα 

κηιήζεηο πνπζελά, κελ ηπρόλ θαη ην θαηαιάβεη θαλείο, γηαηί ε θαηαζηξνθή πνπ ζα δεηο ζα μεπεξάζεη 

ηε θαληαζία ζνπ. Μελ μερλάο όηη θξαηάσ ηε δσή όισλ ζαο ζηα ρέξηα κνπ! Άιισζηε πνπ λα 

ηνικήζεηο λα κηιήζεηο γηα ηα αίζρε ζνπ! Πνηνο λνκίδεηο όηη ζα ζε πηζηέςεη;(...) Γελ ζα ηνικήζεηο 

πνηέ θαη ζε θαλέλαλ λα νκνινγήζεηο ηελ ληξνπή ζνπ! Θα γίλεηο ξεδίιη, θη εγώ ζα ζαο θαηαζηξέςσ 

όινπο!» Δπαλαιάκβαλε μαλά θαη μαλά απηά ηα ιόγηα, κε ηνλ ίδην ή κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, όκσο 

πάληα κε ην ζαηαληθό ρακόγειν ηεο δηεζηξακκέλεο επηηπρίαο ζηα ρείιε ηνπ. Σα επαλαιάκβαλε εθείλε 

ηελ εκέξα, αιιά θαη πνιιέο αθόκα εκέξεο γηα πνιιά ρξόληα κεηά, κε όιν θαη πεξηζζόηεξν κέλνο,  κε 

όιν θαη πεξηζζόηεξν νξγή. Καη καδί κε όια απηά, έξρνληαλ θαη ν ζπκόο ηεο κακάο θάζε θνξά πνπ 

εθείλνο είρε μεζπάζεη ηνλ δηθό ηνπ πάλσ ηεο(...) 

Δθείλε ηελ εκέξα δελ κπνξνύζα λα ζθεθηώ ηίπνηα. ήζεια κόλν λα μεγιηζηξήζσ από ηα λύρηα 

ηνπο θαη λα θιεηζηώ ζην δσκάηηό κνπ γηα λα θιάςσ ζηα ινύηξηλα κηθξά πνδαξάθηα ηνπ Σόλη, 

δεηώληαο ηε ιύηξσζε από ηνλ πόλν πνπ έλησζα βαζηά κέζα ζηελ ςπρή κνπ. 

 

 Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. Αεήκα: Κέδνμξ, ζ.ζ. 99-101 (δζαζηεοή). 
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(….)Μηα εθδξνκνύια ζα ήηαλ, λα πάξνπκε θάηη πξάγκαηα από έλα θίιν ηνπ πνπ είρε 

έλα θηήκα (…) 

Γελ ήμεξα ηηο πεξηνρέο εθείλεο, δελ γλώξηδα ηηο δηαδξνκέο. Γελ ήκνπλ νύηε έληεθα 

ρξνλώλ. Σν απηνθίλεην έζηξηςε ζε έλα ζεκείν θαη πέξαζε κέζα από θάηη ρσξάθηα· εθείλνο 

ζπλέρηζε λα νδεγεί.  Μνπ θαίλνληαλ  όηη ζηξνβηιηδόκαζηαλ ζην πνπζελά.  Μέρξη πνπ 

βξεζήθακε θάπνπ κέζα ζε έλα απέξαλην ράνο γεκάην δέληξα θαη ζάκλνπο θαη μεξακέλα 

θιαξηά.  Κη εθεί ζηακάηεζε .Δθείλνο γεινύζε κέζα από ηα δόληηα ηνπ, εηξσληθά. Ο θόβνο 

πξέπεη λα ήηαλ δσγξαθηζκέλν ζην πξόζσπό κνπ, αλ θαη δελ ήμεξα αθόκα αθξηβώο ην γηαηί. 

Σα  κάηηα ηνπ γπάιηζαλ. Δίρε αξρίζεη λα έρεη ηνλ έιεγρν πάλσ ζηνλ θόβν κνπ θαη ην είρε 

θαηαιάβεη…. 

(…) θαη μαθληθά έβαιε ηα ρέξηα ηνπ θάησ από ηε κπινύδα κνπ πξνζπαζώληαο λα κε 

αγγίμεη. Εάξσζα ζηελ άθξε ηνπ θαζίζκαηνο ηνπ ζπλνδεγνύ, θνιιεκέλε ζηελ πόξηα. Δθείλνο 

γέιαζε αγξηεκέλνο θαη κε ηξάβεμε από ηα ξνύρα (...) Σξόκαμα! Με ην δεμί κνπ ρέξη ηξάβεμε 

ην ρεξνύιη ηεο πόξηαο θαη πεηάρηεθα θιαίγνληαο έμσ από ην απηνθίλεην. Νόκηδα πσο ζα 

κπνξνύζα λα γιπηώζσ, ίζσο λα κε ιππόηαλ.  

Βξηζθόκνπλ κέζα ζην δάζνο,  ζηε κέζε ηνπ πνπζελά· δελ ήμεξα ηη ππήξρε εθεί θνληά. 

θέθηεθα λα ηξέμσ κα ζα ήηαλ κάηαην. Γελ ήμεξα πνπ λα ζηξαθώ. Σα πόδηα κνπ είραλ 

καξκαξώζεη θαη ην ζώκα κνπ ην έλησζα μέλν (…) 

Δθείλνο αηάξαρνο βγήθε από ηελ πόξηα ηνπ νδεγνύ, άλνημε ην πνξηκπαγθάδ θαη 

έβγαιε θάηη από κέζα. Πίζσ απ' ην ζαξθαζηηθό ρακόγειν ηνπ, κνπ θάλεθαλ ηα δόληηα ηνπ 

θίηξηλα θη ε γιώζζα ηνπ θηδίζηα ζαλ θαθνύ δξάθνπ. 

Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. Αεήκα: Κέδνμξ, ζ.ζ. 95-97. 
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(…)Γελ κηινύζα. Γελ είρα θσλή. Μόλν έθιαηγα θαη ηνλ θνηηνύζα ηξνκνθξαηεκέλε. 

Έιπηδα όια λα ήηαλ κηα παξεμήγεζε, έλα θαθόγνπζην αζηείν, έιπηδα λα ηειείσλαλ όια 

εθεί. Μαθάξη λα ήζειε απιώο λα θπλεγήζεη. Μα δελ ππήξρε ηίπνηα ηξηγύξσ γηα θπλήγη. Σν 

κόλν αλππεξάζπηζην θαη άβνπιν ζήξακα ήκνπλ εγώ. Με πξόζηαμε λα κπσ μαλά ζην 

απηνθίλεην θαη ε θσλή ηνπ βνύηδε κέζα ζην θεθάιη κνπ. ρη ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνύ, αιιά 

ζην πίζσ θάζηζκα. Δθείλνο κπήθε ζηελ άιιε κεξηά, ρακνγεινύζε πην ζαηαληθά θαη πνιύ πην 

άζρεκα από πξηλ (…) 

Έηζη θη αιιηώο δελ είρα ζθνπό λα κηιήζσ. Ζ θσλή κνπ έζβελε κέζα ζηηο θσλεηηθέο 

κνπ ρνξδέο. Σα πάληα κέζα κνπ είραλ παγώζεη, κόλν ν  ηξόκνο αλέβαηλε ζηελ ζπνλδπιηθή 

κνπ ζηήιε θαη έθηαλε ζην κπαιό κνπ· θαη απηό δελ ιεηηνπξγνύζε πηα. Σα δάθξπά κνπ 

έηξεραλ βνπβά, από κόλα ηνπο,  ρσξίο έιεγρν. Δθείλνο, ηθαλνπνηεκέλνο πνπ είρε 

αθηλεηνπνηήζεη πιένλ ην ζήξακά ηνπ, άγγηδε ην ζώκα κε ηα ζηρακεξά ηνπ ρέξηα. Έβιεπα 

ζνιά, όκσο λνκίδσ όηη κέζα από ην ζηόκα ηνπ έηξεραλ ζάιηα· έκνηαδε κε αξπαθηηθό πνπ 

εηνηκάδεηαη λα θαηαζπαξάμεη ην ζήξακά ηνπ. Απηό ηνπιάρηζηνλ αηζζαλόκνπλ εγώ δελ 

θνπληόκνπλ κόλν έθιαηγα αζηακάηεηα.. κσο δελ έδεηρλε θαλέλα έιενο, έθαλε ζαλ ην 

πεηλαζκέλν  αγξίκη πνπ έπξεπε νπσζδήπνηε λα θνξέζεη ηελ αλάγθε ηνπ· έπξεπε λα 

επηβηώζεη θαη λα επηβιεζεί. Σα γιηηζηαζκέλα ρέξηα ηνπ θαηέβεθαλ πξνο ηα θάησ θαη ηα 

έλησζα λα κε αγγίδνπλ ζε ζεκεία πην ηδηαίηεξα., εθεί πνπ δελ έπξεπε λα κε αγγίδεη θαλείο .Ο 

πόλνο θαη ε πηθξία έλαο έληνλνο ηξόκνο θνύλησζαλ πάιη κέζα κνπ, θαη, ζε κηα ύζηαηε 

πξνζπάζεηα λα δηώμσ ηε θξίθε πεηάρηεθα πάιη έμσ από ηελ πόξηα. ηεθόκνπλ εθεί 

αδύλακε κε ηα κηζά κνπ ξνύρα βγαικέλα θαη ηα ππόινηπα θαηεβαζκέλα γεκάηε ληξνπή. 

Έθιαηγα κε ιπγκνύο θαη έιπηδα λα κε ιππεζεί. 

Βαζζθεζάδδ, Α. (2020). Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο. Αεήκα: Κέδνμξ, ζ.ζ. 98-100. 
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ημ ιάεδια ηδξ εεαηνζηήξ αβςβήξ ακαημζκχκμοιε ζηα παζδζά πςξ εα 

πνμζπαεήζμοιε κα δναιαημπμζήζμοιε ηάπμζα επεζζυδζα απυ ημ αζαθίμ Ζ ζησπή ηεο 

Μειίλαο (2020) ζε δζάθμνα ιαεήιαηα. Θα δναιαημπμζδεμφκ ημνοθαία επεζζυδζα ημο 

ένβμο. Ζ δναιαημπμίδζδ εα αζκηεμζημπδεεί ηαζ εα ακέαεζ ζημ site ημο ζπμθείμο πμο 

εα ζοκμδεφεηαζ ιε άνενα ιαεδηχκ βζα ηδ ηαημπμίδζδ. Δπζπθέμκ, εα πνεζαζηεί κα 

θηζαπημφκ ηάπμζα ζηδκζηά πμο εα ζοκμδεφμοκ ηζξ δναιαημπμζήζεζξ ζημ ιάεδια ηςκ 

εζηαζηζηχκ.  

Σα παζδζά ζπμθζάγμοκ ημ ελχθοθθμ ηςκ ένβςκ  

 Κανάκεα, Μ. (2017).  Λόγηα δειεηήξην. Αεήκα: Κέδνμξ. 

 Ακηςκίμο, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αεήκα: Κέδνμξ 

 Καζζάνμο, Δ. ( 2016).Ήζνπλ κόλν έλα παηδί. Πάηνα: Κυηηζκδ Κθςζηή 

Γειέκδ. 

 Ραζζδάηδ, Υν. (2007). Ξέξσ λα ιέσ ρη. Αεήκα: Παηάηδξ. 
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Σα παζδζά πνμζπαεμφκ κα ιάεμοκ υζα δεκ δείπκεζ ημ ελχθοθθμ ηςκ αζαθίςκ 

(ηζ έβζκε πνζκ ηαζ ηζ εα βίκεζ ζηδ ζοκέπεζα).  Καηαβνάθμκηαζ  υθεξ μζ απακηήζεζξ.  ε 

μιάδεξ θηζάπκμοκ ιία ζζημνία επζθέβμκηαξ ηζξ πζμ πνςηυηοπεξ απακηήζεζξ. Σα παζδζά 

πανμοζζάγμοκ ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ ειπθμοηίγμοκ ιε  ιζιήζεζξ ηαζ ιζηνά ζηεηξ. Μζα 

μιάδα παζδζχκ ακαθαιαάκεζ κα δζααάζεζ ημ ηάεε αζαθίμ ηαζ κα ακαθενεεί ζηδκ 

πθμηή υπςξ πανμοζζάγεηαζ. 

Με ζογήηδζδ ηαηαθήβμοιε ζημ βεβμκυξ υηζ μπμζαζδήπμηε ιμνθή ηαημπμίδζδξ ηαζ 

ακ αζηείηαζ πάκηα οπάνπεζ ηαζ δ ροπμθμβζηή/ ζοκαζζεδιαηζηή ηαημπμίδζδ. Οζ θέλεζξ 

πθδβχκμοκ ελίζμο ιε ηζξ πνάλεζξ δδιζμονβχκηαξ ζοκαζζεδιαηζηυ ηεκυ ζημκ ροπζζιυ 

ηςκ αηυιςκ. Ζ άνκδζδ ηαζ δ απμηάθορδ ημο ηαημπμζδηζημφ επεζζμδίμο είκαζ 

απαναίηδηδ 

ημ ζδιείμ αοηυ βίκεηαζ  ζφκδεζδ ιε ημ ιάεδια ηςκ Μαεδιαηζηχκ. 

οβηεηνζιέκα, μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα θφζμοκ ημ παναηάης πνυαθδια πμο 

ακαθένεηαζ ζηα πενζζηαηζηά ροπμθμβζηήξ/ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαημπμίδζδξ: 

Δθαξκνγή  Φηηάμε έλα δηθό ζνπ ξαβδόγξακκα 

Παναημθμοεχκηαξ ηα ζημζπεία απυ ημ Υαιυβεθμ ημο παζδζμφ βζα ημ 2020 

ηαηαβνάθμκηαζ  2.009 πενζζηαηζηά παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηδκ Δθθάδα. Απυ αοηά ηα 

102 αθμνμφκ ζοκαζζεδιαηζηή/ροπμθμβζηή ηαημπμίδζδ εκχ ηα 814 πενζζηαηζηά 

ζπεηίγμκηαζ ιε ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ.   

 

Να απεζημκίζεζξ ηα ζημζπεία αοηά ιε νααδυβναιια. 
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Φηζάλε έκα πίκαηα ιε ηα ζημζπεία ημο πνμαθήιαημξ. 

2. Γνάρε έκα ηίηθμ βζα ημ βνάθδιά ζμο. 

3. Γνάρε ηα μκυιαηα απυ ηα είδδ ηδξ ηαημπμίδζδξ ζηδ ιζα πθεονά ηαζ απμθάζζζε 

ηδκ απυζηαζδ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζξ βζα ηδκ ανζειδηζηή ηθίιαηα ζηδκ άθθδ 

πθεονά. 

4. πδιάηζζε ηαζ πνςιάηζζε ηζξ νάαδμοξ. 

5. Σζ εα πνμηείκαηε ζηα άημια πμο έπμοκ πέζεζ εφιαηα παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ; 

6. Σζ  ιπμνείηε κα ηάκαηε βζα κα αιαθφκεηε ημ γήηδια ηδξ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ; 

Δπυιεκμ ιαεδιαηζηυ πνυαθδια ιπμνεί κα είκαζ ημ παναηάης: 

 

Πξόβιεκα κε πνζνζηά 

ήιενα ζηδκ Δονχπδ 1 ζηα 5 παζδζά πέθηεζ εφια ηάπμζαξ ιμνθήξ ζελμοαθζηήξ 

ηαημπμίδζδξ. •ηδκ Δθθάδα ημ πμζμζηυ ακένπεηαζ ζημ 16%. •Σζξ πενζζζυηενεξ 

θμνέξ μ δνάζηδξ ανίζηεηαζ ζημ μζηείμ πενζαάθθμκ ημο παζδζμφ, ςξ εη ημφημο είκαζ 

έκα πνυζςπμ πμο ημ παζδί αβαπά ηαζ ειπζζηεφεηαζ. •Μυκμ 2 ζηα 100 πενζζηαηζηά 

ηαηαββέθθμκηαζ ζηζξ ανπέξ. 

1. Να εηθνάζεζξ ιε πμζμζηυ % ημκ ανζειυ ηςκ εοιάηςκ ζε εονςπασηυ επίπεδμ. 

2. Να εηθνάζεζξ ιε πμζμζηυ % ημκ ανζειυ ηςκ πενζζηαηζηχκ πμο 

ηαηαββέθθεηαζ ζηζξ ανπέξ. 

3. Να εηθνάζεζξ ιε πμζμζηυ % ημκ ανζειυ ηςκ πενζζηαηζηχκ πμο δεκ 

ηαηαββέθθεηαζ ζηζξ ανπέξ. 
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4. Σζ εα πνμηείκαηε ζηα άημια πμο έπμοκ οπμζηεί μπμζαδήπμηε ιμνθή 

ηαημπμίδζδξ; 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 ημ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθένεδηε δ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία. Ο ζημπυξ ήηακ δ δζενεφκδζδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ  ηαημπμίδζδξ πμο ακζπκεφμκηαζ ζε παθαζυηενα 

ηαζ ζφβπνμκα αζαθία βζα παζδζά ηαζ εθήαμοξ ηδξ εβπχνζαξ ηαζ λέκδξ εηδμηζηήξ 

παναβςβήξ, χζηε κα επζηναπμφκ ηαζ επζιένμοξ ζοβηνίζεζξ. Καεμνίζηδηακ μζ 

επζιένμοξ ζηυπμζ, μζ  οπμεέζεζξ ενβαζίαξ, δ ιέεμδμξ ακάθοζδξ ηαζ δ αζηζμθυβδζδ ημο 

οθζημφ. 

ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ακαθφεδηακ ηάπμζμζ μνζζιμί βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή 

αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ. Οζ υνμζ αοημί, δεκ πανμοζζάγμκηακ πάκημηε ζηδκ 

αζαθζμβναθία, ακ ηαζ ειπεζνζηά εκημπίγμκηακ απυ ηδκ ανπή δδιζμονβίαξ ημο ηυζιμο. 

Γεκ είπακ πάκημηε ηδκ ζφβπνμκδ ζδιαζζμθμβζηή απυδμζδ. Τζμεεηήεδηακ μζ μνζζιμί 

ημο ΠΟΤ (1999), πμο δ εκδμμζημβεκεζαηή αία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ άζηδζδ 

μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ αίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ δ παζδζηή ηαημπμίδζδ 

πενζθαιαάκεζ μπμζαδήπμηε ιμνθή αίαξ αζηείηαζ ζημ παζδί ηαζ αθάπηεζ ηδκ οβεία ημο, 

ηδκ επζαίςζδ, ηδκ ακάπηολδ ή ηδκ αλζμπνέπεζα ημο παζδζμφ. Οζ ζοκέπεζεξ  

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηα κεανά άημια επζθένεζ 

ανκδηζηέξ ειπεζνίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ιεηέπεζηα ελέθζλή ημοξ. Φαίκεηαζ πςξ μζ 

μνζζιμί αοημί ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ζδιενζκά δεδμιέκα ηαζ απμδίδμοκ ζηδκ 

πθεζμκυηδηα εηδμπέξ ηδξ ηαημπμίδζδξ πμο απακηχκηαζ ζηα παζδζηά αζαθία. Οζ 

ιμνθέξ αίαξ εκακηίμκ ημο παζδζμφ ζοκμρίγμκηαζ ζηδ θοζζηή ηαημπμίδζδ παζδζμφ, ηδκ 

παναιέθδζδ, ηδκ ροπζηή ηαζ δζακμδηζηή ηαημπμίδζδ, ηδ θεηηζηή οπμηίιδζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, ηδκ οπμαίααζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ημο παζδζμφ, ηδ ζελμοαθζηή 

πανααίαζδ ηαζ ηδκ αζιμιζλία. 
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ημ ηνίημ ηεθάθαζμ επζπεζνήεδηε µζα ζοκμθζηή επζζηυπδζδ ημο εθθδκζημφ 

κμιμεεηζημφ πθέβιαημξ βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία. ημ Νυιμ 3500/2006 

παναηδνείηαζ αοζηδνυηδηα ζηζξ πμζκέξ πμο αθμνμφκ μζημβεκεζαηά αδζηήιαηα, ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημζκά αδζηήιαηα αίαξ. ημ  Νυιμ 4619/2019, πνμηθήεδηακ αζάθεζεξ 

ηαεχξ εεζπίζηδηακ «αδηθήκαηα ζε βάξνο αδπλάκσλ αηόκσλ» ηαζ υπζ εοεέςξ 

αδζηήιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ χζηε κα οπμβναιιζζηεί δ ζδιαζία ηδξ  

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ κα πνμζηαηεοημφκ πνμθδπηζηά ηα µέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

Δπμιέκςξ, ιε ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο Νυιμο 4619/2019 μοζζαζηζηά εζζάβμκηαζ 

δζαηάλεζξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηδ αία ζηδκ μζημβέκεζα πςνίξ κα απαζηείηαζ βζα ηδκ 

ζημζπεζμεέηδζδ ημοξ δ δζαπίζηςζδ ζοββεκζηήξ ζπέζδξ δνάζηδ ηαζ εφιαημξ. Θα ήηακ 

ςθέθζιμ κα δδιζμονβδεεί έκα εκζαίμ ζφζηδια βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ, πνμηεζιέκμο κα ακαδεζηκφεηαζ δ 

ζμαανυηδηα ηαζ δ αοημηέθεζα ηδξ ζδιαζίαξ ημο θαζκμιέκμο ζοβηνζηζηά µε ηζξ έηενεξ 

ιμνθέξ αίαξ ζε αάνμξ αδφκαιςκ αηυιςκ. Οζ κέεξ νοειίζεζξ πμο εζζήπεδζακ ζημκ ΠΚ 

µε ημ κ. 4619/2019 βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ εα πνέπεζ κα 

εκανιμκζζημφκ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο πμζκζημφ ηχδζηα. Πνμηείκεηαζ αεθηζζημπμίδζδ 

ηδξ εεζιμεεηδιέκδξ δζαδζηαζίαξ χζηε ηα εφιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ κα 

πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ κα θαιαάκμοκ ροπμθμβζηή, μζημκμιζηή, κμιζηή ηαζ ημζκςκζηή 

οπμζηήνζλδ. Θεςνείηαζ απαναίηδηδ δ άιεζδ ελέηαζδ ημο εφιαημξ ηαζ ηδξ 

πενίζηαζδξ ηαζ θεπημιενήξ εεζιμεέηδζδ ηδξ εεναπείαξ βζα ημ εφια ηαζ ημ εφηδ. Ζ 

πζμ ζδιακηζηή πανέιααζδ είκαζ δ πνυθδρδ, χζηε δ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ 

παζδζηή ηαημπμίδζδ κα ζηαιαηήζεζ κα απμηεθεί ηίκδοκμ βζα ηδκ δδιζμονβία 

ζςιαηζηά ηαζ ροπζηά ηναοιαηζζιέκςκ αηυιςκ. 

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ ιεθεηήεδηε δ ζπέζδ ηδξ επζηαζνυηδηαξ ιε ηδκ 

θμβμηεπκία. Σμ γήηδια ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ εκζςιαηχκεηαζ ζηδκ θμβμηεπκία, 
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πνμηεζιέκμο κα απμδμεμφκ πηοπέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Ζ μζηζαηή ηανακηίκα πμο 

πνμηθήεδηε ελαζηίαξ ηδξ οβεζμκμιζηήξ ηνίζδξ ημο Covid-19, αφλδζε ημ ημζκυ πνυκμ 

παναιμκήξ ηςκ ιεθχκ ηάεε μζημβέκεζαξ εκηυξ ηδξ μζηείαξ, ιε απμηέθεζια κα 

αολδεμφκ ηα πενζζηαηζηά εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Ζ 

δζαηάναλδ νμήξ ηδξ γςήξ ηαζ παναιμκήξ ζημ πχνμ ημο ζπζηζμφ δδιζμφνβδζε βζα 

έιπεζνμοξ ηαζ κέμοξ ζοββναθείξ ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ, χζηε κα αολδεεί δ 

ζοββναθή ηαζ δ παναβςβή αζαθίςκ. Ο ηυζιμξ ηδξ ιοεμπθαζίαξ ηςκ ένβςκ έπεζ ηδκ 

δζηή ημο επζηαζνυηδηα, ημοξ δζημφξ ημο πνςηαβςκζζηέξ, υιςξ εεςνείηαζ υηζ ακηθεί 

ηδκ εειαημθμβία ημο ηαζ απυ πναβιαηζηά βεβμκυηα. Χξ εη ημφημο, ηα ένβα αοηά 

ακέπηολακ ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Ζ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ θαιαάκεζ ηενάζηζεξ δζαζηάζεζξ, βζ‟ αοηυ ηαζ μ θμβμηεπκζηυξ πχνμξ 

εκζςιαηχκεζ ημ θαζκυιεκμ ζηδκ πθμηή ηςκ ένβςκ. ηα ζφβπνμκα παζδζηά αζαθία  δ 

δνάζδ ηςκ δνχςκ  ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακάβηδ ακαηνμπήξ  δφζημθςκ ζοβηονζχκ εκηυξ 

ημο μζημβεκεζαημφ πθαζζίμο, ηαεχξ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή 

αία ηαζ παναιέθδζδ. Ζ θμβμηεπκζηή ακαπανάζηαζδ ζέαεηαζ ημκ ακαπηολζαηυ 

παναηηήνα ημο παζδζμφ ηαζ ηζκείηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ ζηα υνζα ηδξ παζδαβςβζηήξ 

θμβμηνζζίαξ. Θέιαηα πμο ηίεεκηαζ αθμνμφκ ηδκ ζδζμηηδζία ημο ζχιαημξ, ηδκ 

αθδεμθακή αθθά υπζ απμηνυπαζα ακαπανάζηαζδ πενζζηαηζηχκ αίαξ, ηδκ ηαθθζένβεζα 

δζηηφμο αζθάθεζαξ βζα πνμζηαζία, αθθά ηαζ ημ πμνηνέημ ηςκ εοηχκ, εοιάηςκ ηαζ 

ημο εονφηενμ πθαζζίμο ηςκ ζδιακηζηχκ άθθςκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ  ημ ζφκμθμ 

ηςκ αζαθίςκ πμο ηοηθμθμνμφκ πενζθαιαάκεζ πανάνηδια- μδδβυ βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

ηαημπμίδζδξ απυ εζδήιμκεξ. Ο ηνυπμξ ακαπανάζηαζδξ ημο θαζκμιέκμο  θαίκεηαζ 

πςξ ελανηάηαζ απυ ηδκ δθζηζαηή μιάδα ηςκ ακαβκςζηχκ ηαζ ζδιακηζηυ νυθμ 

δζαδναιαηίγεζ ηαζ δ εζημκμβνάθδζδ.  
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ημ πέιπημ ηεθάθαζμ ημ εέια ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ πμο οπήνπε πάκημηε, 

ιεθεηήεδηε ζε ηθαζζηά ένβα ηαζ δζαπζζηχεδηε δ εηάζημηε δζαθμνεηζηή ζηάζδ 

ζοββναθέα ηαζ ημζκςκίαξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια. Οζ ηνυπμζ ακαπανάζηαζδξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο γδηήιαημξ ζηδ θμβμηεπκία πανμοζζάγεζ θοζζηά πμζηζθμιμνθία, 

ακάθμβα ιε ηζξ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ ηάεε επμπήξ. Παθαζυηενα ένβα ακηζηαημπηνίγμοκ 

ιε νεαθζζηζηυ ηνυπμ ηα επεζζυδζα εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ 

επεζδή ηέημζα επεζζυδζα εηηοθίζζμκηακ απνμηάθοπηα ηδκ επμπή πμο βνάθμκηαζ ηα 

ένβα. Ζ επακακάβκςζδ  ηθαζζηχκ  παναιοεζχκ  ακαζδιαζζμδμηεί,  ακαηνέπεζ  ή  ηαζ  

πνμζεέηεζ επζπθέμκ  ενιδκεοηζηέξ  δοκαηυηδηεξ. Με ηδκ επακακάβκςζδ ηθαζζηχκ 

αζαθίςκ ακαδεζηκφμκηαζ μζ κεςηενζημί ηνυπμζ ακάβκςζδξ ηαζ δζαπζζηχκμκηαζ 

ζοβηθίζεζξ ηαζ απμηθίζεζξ απυ ζφβπνμκα ένβα. Ζ ηαημπμίδζδ άθθμηε πνμαάθθεηαζ 

ςξ ιέζμ ζοιιυνθςζδξ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ απυ ιζα δβειμκζηή θζβμφνα, 

άθθμηε ςξ ηνυπμξ δζαπαζδαβχβδζδξ ημο παζδζμφ, άθθμηε ςξ εηηυκςζδ ηςκ κεανχκ 

πμο γμοκ ζ‟ έκα αοηανπζηυ μζημηνμθείμ ηαζ είκαζ ηαηαπζεζιέκμζ ή αηυια ηαζ 

απυννμζα ημο ενδζηεοηζημφ θμκηαιεηαθζζιμφ ηδξ παηνζηήξ θζβμφναξ. Παναηδνμφιε 

ήνςεξ πμο είκαζ εφιαηα εκδμμζημβεκεζαηήξ ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ κα ηαηαθεφβμοκ ζημ πχνμ ηδξ θμβμηεπκίαξ βζα κα απμθφβμοκ ηζξ 

ηναοιαηζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ. Δκενβμπμζμφκ ημ ζοθθμβζηυ θακηαζζαηυ χζηε κα 

δδιζμονβήζμοκ υιμνθεξ εζηυκεξ ηαζ ακαγδημφκ θφηνςζδ ιε ηδκ πνμζηυθθδζδ ημοξ 

ζε άροπα πνάβιαηα. Ζ ζςιαηζηή ηζιςνία επζαάθθεηαζ βζα ηδκ αβςβή ημο παζδζμφ. 

οκήεςξ, ημ πνυζςπμ πμο αζηεί ηδκ ηαημπμίδζδ ειθακίγεηαζ κα είκαζ μπμζμοδήπμηε 

θφθμο ηαζ μζημκμιζηήξ πνμέθεοζδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ μζημβέκεζαξ θαίκεηαζ πςξ μ 

παηέναξ είκαζ αοηυξ πμο αζηεί ηδκ ηαημπμίδζδ ζηα παζδζά αθθά ηαζ ηδκ ζφγοβμ ημο 

αθθά δεκ ελαζνμφκηαζ ηαζ άθθα ζοββεκζηά ιέθδ. Ο ημζκςκζηυξ πενίβονμξ ζηα ένβα 

ηςκ ηθαζζηχκ άθθμηε κμιζιμπμζεί ιε ηδκ ζζςπή ημο ηδκ παζδζηή ηαζ 
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εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ ηαζ άθθμηε βίκεηαζ δ αθμνιή βζα απαβηίζηνςζδ ηδξ 

άζπδιδξ ηαηάζηαζδξ.  

ηα ηθαζζηά ένβα πμο ιεθεηήεδηακ μ ήνςαξ πενκά απυ ηδκ παζδζηή ηαζ 

εθδαζηή δθζηία ζηδκ εκδθζηίςζδ ηαζ έηζζ ηαηαθένκεζ κα δχζεζ ηέθμξ ζηα αάζακα πμο 

αζχκεζ. Ζ ςνίιακζδ ηςκ δνχςκ πμο μδδβεί ζηδκ απμθοβή ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ ηαζ 

αοηή επζηοβπάκεηαζ ιέζς εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ, ή ιε ηδκ ακελανηδημπμίδζή ημοξ 

απυ ημοξ βμκείξ. Σα ένβα έπμοκ ακαηνμπέξ ηαζ εββοδιέκα εοηοπέξ ηέθμξ πμο 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδ δζηαίςζδ ημο «ηαθμφ» ηαζ ηδκ ηζιςνία ημο «ηαημφ». Ζ ακάβκςζδ 

ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ  ιπμνεί κα αμδεήζεζ ημοξ ακαβκχζηεξ κα  δζαπεζνζζημφκ ηα 

ζοκαζζεήιαηα υπςξ μζ  ήνςεξ ηδξ ζζημνίαξ. Ζ ηαφηζζδ ιε ημοξ παναηηήνεξ 

ηαθθζενβεί ηδκ εκζοκαίζεδζδ ηαζ βίκμκηαζ ακηζθδπημί ηνυπμζ πεζνζζιμφ πανυιμζςκ 

ηαηαζηάζεςκ ιε ηδ  δζαπνμκζηή επζημζκςκία ηεζιέκμο - ακαβκχζηδ.  

Μεθεηήεδηακ ηα ηνζηήνζα βναθήξ πμο εθανιυγμκηαζ ζε αοηή ηδκ ζδζαίηενδ 

ηαηδβμνία αζαθίςκ, υπςξ ηαζ ηα υνζα ζηδ νεαθζζηζηή ακαπανάζηαζδ αοημφ ημο 

δφζημθμο εέιαημξ  Σα αοζηδνά δθζηζαηά υνζα  ημο ακαβκχζηδ ζηα ηθαζζηά αζαθία 

ηαζ δ επακακάβκςζδ ηςκ ένβςκ, ακαεεςνμφκηαζ χζηε κα αλζμπμζδεμφκ. 

ημ έηημ ηεθάθαζμ ιεθεηήεδηακ ζφβπνμκα αζαθία βζα παζδζά πνμζπμθζηήξ 

δθζηίαξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ βζα ηδκ απμθοβή επεζζμδίςκ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. Σμ κέμ εηδμηζηυ ηφια αζαθίςκ 

πμο αθμνμφκ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ παζδζηή ηαημπμίδζδ βζα παζδζά 

πνμζπμθζηή δθζηίαξ. Γίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ ζελμοαθζηή δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ 

κεανχκ ακαβκςζηχκ. Σα ένβα πμο απεοεφκμκηαζ ζε κεανά άημια πνμζπμθζηήξ ηαζ 

ζπμθζηήξ δθζηίαξ ζοκήεςξ πανμοζζάγμοκ ιζα εφπεπηδ δζδαηηζηή ζζημνία πμο 

απμηεθεί αθμνιή βζα κα ζογδηδεμφκ γδηήιαηα βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ απυ 

επεζζυδζα πανεκυπθδζδξ. Μέζα απυ ηζξ ζφκημιεξ ζζημνίεξ, μζ κεανμί ακαβκχζηεξ 
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ιπμνεί κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα ειπεδχζμοκ ηακυκεξ αοημπνμζηαζίαξ. Ζ εειαημθμβία 

ηςκ ένβςκ πενζθαιαάκεζ ηδκ ζδζςηζηυηδηα ημο ζχιαημξ, ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε έκα 

ηαθυ ηαζ έκα ηαηυ άββζβια ή πάδζ, ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζε έκα ηαθυ ηαζ έκα ηαηυ 

ιοζηζηυ, ηδ δζαθμνά ημο δχνμο ςξ  πνμζθμνά αβάπδξ ηαζ ςξ δςνμδμηίαξ. Σα 

παζδζηά αζαθία πνμςεμφκ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ άνκδζδξ, υηακ εηδδθχκεηαζ 

ακάνιμζηδ ζοιπενζθμνά απυ ηάπμζμ εκήθζημ ή ακήθζημ πνυζςπμ. 

Ζ ζηυπεοζδ ηςκ ζοββναθέςκ αζαθίςκ ζελμοαθζηήξ δζαπαζδαβχβδζδξ βζα 

παζδζά πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ είκαζ κα ιάεμοκ ζε αοηά ηδ πνήζδ ηςκ 

υνςκ πμο αθμνμφκ υθα ηα ζδιεία ημο ζχιαηυξ ημοξ, κα ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ ζε 

έκακ εζθζηνζκή ηαζ άιεζμ δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ηδ ζελμοαθζηυηδηα. Δηπαζδεφμοκ ημοξ 

ακαβκχζηεξ ςξ πνμξ ηδ ηήνδζδ ημο Κακυκα ημο Δζςνμφπμο, ηδκ δδιζμονβία  

δζηηφμο αζθαθείαξ , επζθέβμκηαξ εκήθζηεξ πμο ιπμνμφκ κα ειπζζηεοημφκ ηαζ κα ηα 

αμδεήζμοκ. Πανμοζζάγεηαζ θμνείξ ή άημια πμο ιπμνμφκ κα απμηαεμφκ βζα αμήεεζα 

ζε πενζπηχζεζξ ηαημπμίδζδξ (μζημβέκεζα, ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, εζδζημί, 

ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ αμήεεζαξ, αζηοκμιία). Σμ πνυζςπμ πμο αίςζε ηαημπμίδζδ ή 

έβζκε ιάνηοναξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζοπκά εηηίεεηαζ ζε ιμνθέξ επζεεηζηυηδηαξ 

πμο ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ επακαθαιαακυιεκεξ ζςιαηζηέξ επζεέζεζξ, ροπζηή 

ηαπείκςζδ ηαζ ελεοηεθζζιυ. 

διεζχκεηαζ πςξ ημ ζφκμθμ ηςκ αζαθίςκ πμο απεοεφκεηαζ ζε παζδζά 

πνμζπμθζηήξ ηαζ ζπμθζηήξ δθζηίαξ ακαθένεηαζ ηαζ ιεθεηήεδηε αθμνά ηδκ 

ζελμοαθζηή δζαπαζδαβχβδζδ. Γεκ βίκεηαζ θυβμξ βζα ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ 

(λοθμδανιυ ή άθθμ) μφηε ηαζ ηδ θεηηζηή ηαημπμίδζδ ή παναιέθδζδ ίζςξ βζαηί 

πνυηεζηαζ βζα ιζα εοαίζεδηδ δθζηία ηαζ δ πανμοζίαζδ ηέημζςκ πενζπηχζεςκ 

ηναοιαηίγεζ ηα παζδζά. ε ιενζηά απυ ηα αζαθία πμο ελεηάζηδηακ, οπάνπμοκ ζζημνίεξ 

ειπκεοζιέκεξ απυ ημ γςζηυ ααζίθεζμ, πμο μζ πνςηαβςκζζηέξ ακαθαιαάκμοκ κα 
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εηπαζδεφζμοκ ημοξ ακαβκχζηεξ ζε εέιαηα αοημπνμζηαζίαξ ή κα εηθνάζμοκ 

δοζάνεζηεξ ειπεζνίεξ πμο απμηυιζζακ. 

Σα πνυζςπα πμο πανμοζζάγμκηαζ ςξ εφηεξ  ζηα ένβα δεκ είκαζ 

πενζεςνζμπμζδιέκα άημια, αθθά πνυζςπα μζηεία πμο έπμοκ έκα εοβεκζηυ ακάζηδια 

ηαζ εεςνμφκηαζ εοοπυθδπημζ απυ ημ ημζκςκζηυ πενίβονμ. Σα εφιαηα ζε υθα ηα αζαθία 

εηδδθχκμοκ ζοκαζζεήιαηα πμο πνμένπμκηαζ απυ ιεθέηεξ πνμζχπςκ ζε πναβιαηζηά 

επεζζυδζα ηαημπμίδζδξ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ θαιαάκμοκ δνάζδ ηαζ απμηαθφπημοκ 

ηα πενζζηαηζηά. Βεααίςξ, επεζδή πνυηεζηαζ βζα κεανμφξ ακαβκχζηεξ δ απμηφπςζδ 

ηςκ παναηηδνζζηζηχκ εφηδ ηαζ εφιαημξ βίκεηαζ ιε θεπηυηδηα ηαζ πενζμνίγεζ ηδκ 

ζθαζνζηυηδηα ημοξ. οπκά ημ εφια ειθακίγεηαζ κα πνμζημθθάηαζ ζε ηαημζηίδζα γχα 

αθθά ηαζ άροπα ζχιαηα υπςξ ημφηθα.Τπάνπεζ ζοπκυηενα πνςημπνυζςπδ αθήβδζδ 

αθθά ηαζ έκαξ πακημβκχζηδξ αθδβδηήξ πμο βκςνίγεζ ηα ζοκαζζεήιαηα ηςκ δνχςκ. 

Ζ εζημκμβνάθδζδ ηςκ αζαθίςκ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ανίζηεηαζ ζε ακαθμβία 

ιε ημ ηείιεκμ εκχ ζοπκά θαίκεηαζ πςξ θεζημονβεί πνμζεεηζηά ζε αοηυ απμδίδμκηαξ 

ιε πνμζεηηζηυ ηνυπμ ηδ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ. Σα πνυζςπα πμο πανμοζζάγμκηαζ 

ςξ εφηεξ ηαηαθαιαάκμοκ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εζημκμβνάθδζδξ. οκήεςξ ειθακίγμκηαζ 

ιεβεκεοιέκμζ, ιε αθμζονυ αθέιια ή πανάλεκμ παιυβεθμ, ίζςξ βζα κα απμηοπςεεί 

ζημ οπμζοκείδδημ ηςκ ιζηνχκ ακαβκςζηχκ πςξ έκα άημιμ αηυια ηαζ ακ θαίκεηαζ 

θζθζηυ δεκ είκαζ πάκηα άλζμ ειπζζημζφκδξ. Σμ ιέζμ επζηέθεζδξ εκυξ ακάνιμζημο 

αββίβιαημξ πμθθέξ θμνέξ είκαζ ηα πένζα ηα μπμία ςξ επί ημ πθείζημκ πανμοζζάγμκηαζ 

απεζθδηζηά, κα εηηεθέζμοκ ηζξ επζεοιίεξ δναζηχκ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ ιοζηζηυηδηα 

απμηεθεί ηαηηζηή ηςκ δναζηχκ επζζθναβίγεηαζ ηαζ ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ηαεχξ ηα 

πνυζςπα- εφηεξ ιε ηίκδζδ ηςκ πενζχκ ημοξ ζοκήεςξ πνμζπαεμφκ κα μδδβήζμοκ ηα 

εφιαηα ημοξ ζηδκ απμζζχπδζδ πενζζηαηζηχκ απμπθάκδζδξ. ηακ μζ πνςηαβςκζζηέξ 

πνμαάθθμοκ ζζπονή ακηίζηαζδ ζοκήεςξ απεζημκίγμκηαζ εοιςιέκμζ ηαζ 
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δοζηοπζζιέκμζ. Ακηίεεηα, ηα πνυζςπα πμο πανμοζζάγμκηαζ ςξ εφιαηα εζημκίγμκηαζ 

ιζηνυζςια ζε ακηζδζαζημθή ιε ημοξ εφηδξ χζηε κα πνμαθδεεί δ έκημκδ επζιμκή ημοξ 

βζα πνμζέθηοζδ ηςκ εοιάηςκ. Ανπζηά, ιπμνεί κα ειθακίγμκηαζ λέβκμζαζηα πνυζςπα, 

αθθά ζηζξ ακάνιμζηεξ πνμηάζεζξ άθθςκ αηυιςκ απεζημκίγμκηαζ εοιςιέκα κα 

πνμαάθθμοκ ζεεκανή ακηίζηαζδ. Ζ άνκδζδ ημοξ εηδδθχκεηαζ ζοπκά ζακ ζφκεδια ιε 

ιεβάθα ηυηηζκα βνάιιαηα πμο ιπμνεί κα εοιίγεζ απαβμνεοηζηυ ζήια («ΟΥΗ!»). 

Μεηά ημ επεζζυδζμ απμπθάκδζδξ δεκ ζζςπμφκ αθθά ηνέπμοκ κα ειπζζηεοημφκ 

ηάπμζμκ εκήθζηα πμο ζοκήεςξ ημοξ αβηαθζάγεζ ηαζ ζοκδνάιεζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ 

ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ θυαμο, εοιμφ ηαζ απεθπζζίαξ πμο ιπμνεί κα αζχκεζ. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί πςξ οπάνπμοκ αζαθία πμο δζαηοπχκμοκ ηδκ ακεπανηή ζδιαζία απυ ημοξ 

βμκείξ ζε ηαημπμζδηζηά πενζζηαηζηά ή ακάνιμζηεξ ζοιπενζθμνέξ πμο ηα παζδζά 

πενζβνάθμοκ πςξ έπμοκ δεπηεί 

Ζ ηαηάθδλδ ηςκ ζζημνζχκ είκαζ εεηζηή ηαεχξ ιε ηδκ ακηίζηαζδ ημοξ μζ ήνςεξ 

δεκ ακηζιεηςπίγμοκ λακά ακηίζημζπμ πενζζηαηζηυ απυ ημοξ ίδζμοξ εφηεξ βζ‟ αοηυ ηαζ 

εζημκίγμκηαζ ακαημοθζζιέκμζ ηαζ ιε δοκαιζηή πνμμπηζηή ζημ πχνμ (πένζα ζε ζηάζδ 

άιοκαξ, πυδζα πμο παημφκ βενά). Οζ εφηεξ δεκ ηζιςνμφκηαζ απυ ημ κυιμ αθθά 

θαίκμκηαζ απμβμδηεοιέκμζ πμο δεκ ηαηάθενακ κα παναπθακήζμοκ ημ εφια. 

ημ έαδμιμ ηεθάθαζμ ζπμθζάγμκηαζ ζφβπνμκα ένβα ζπμθζηήξ ηαζ εθδαζηήξ 

δθζηίαξ πμο ακαπηφζζμοκ ημ εέια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ 

ηαημπμίδζδξ. Τπάνπμοκ αζαθία πμο πανμοζζάγμοκ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ ιε 

ζοβηαθοιιέκμ ηνυπμ αθθά ηαζ αζαθία ιε νεαθζζηζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηαημπμζήζεςκ 

δζάθμνςκ ιμνθχκ, χζηε κα δδιζμονβδεεί ιία ηαφηζζδ δνχςκ πμο εα ζοκδνάιεζ ζηδ 

θφηνςζδ. Σμ εφια ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ένβςκ είκαζ εδθοημφ βέκμοξ εκχ μ εφηδξ 

ανζεκζημφ βέκμοξ. Αοηυ ίζςξ ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί ιε ημ βεβμκυξ ηοηθμθμνμφκ 

ένβα απυ βοκαίηεξ ζοββναθείξ ηαζ πνμηζιμφκ κα βνάθμοκ βζα ημ εδθοηυ βέκμξ. 
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Δπίζδξ ιπμνεί κα ζοζπεηίγεηαζ ιε ειπεζνζηά δεδμιέκα, πμο  ζοπκυηενδ είκαζ δ 

ηαημπμίδζδ βοκαζηείςκ πνμζχπςκ. Αηυια, ζοκδέεηαζ ακαπυθεοηηα ιε ηζξ ααεζά 

νζγςιέκεξ ακηζθήρεζξ ηςκ ελμοζζαζηζηχκ ζπέζεςκ ημο ανζεκζημφ έκακηζ ημο 

εδθοημφ υκημξ. Απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ παναιέηνμοξ πμο πενζπθέημοκ ημ θαζκυιεκμ 

ηδξ  εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ είκαζ δ κηνμπή πμο 

αζζεάκμκηαζ ηα εφιαηα, αθθά ηαζ δ απμζζχπδζδ ημο  πενζζηαηζημφ απυ ημ ημζκςκζηυ 

πενίβονμ ελαζηίαξ ακαπνμκζζηζηχκ ακηζθήρεςκ.  Πανυθμ πμο μζ νυθμζ ηςκ θφθςκ 

αθθάγμοκ, μζ ακηζθήρεζξ δοζηοπχξ ζε ηθεζζηέξ ημζκςκίεξ ελαημθμοεμφκ κα οπάνπμοκ 

ηαζ κα μλφκμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαημπμίδζδξ. Ζ ζηάζδ ηςκ ζδιακηζηχκ άθθςκ 

απέκακηζ ζηδ ζηήνζλδ ημο εφιαημξ πμζηίθεζ ζηα ακαθενεέκηα ένβα. οβηεηνζιέκα, δ 

ιδηένα ιπμνεί κα πανμοζζάγεηαζ απμπνμζακαημθζζιέκδ ηαζ ακήιπμνδ κα αμδεήζεζ 

ημ εφια ή αδοκαηεί κα εκημπίζεζ ηδκ ηαημπμίδζδ ηδξ ηυνδξ ηδξ. Σα δθζηζςιέκα 

ζοββεκζηά πνυζςπα ηςκ εοιάηςκ ζοπκά ειθακίγμκηαζ απνυεοια κα απμηαθφρμοκ 

ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ αθθά ηαζ κα αμδεήζμοκ ηα εφιαηα κα 

απμζηαζζμπμζδεμφκ απυ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ. 

Οζ ηαημπμζδιέκμζ ήνςεξ ηαζ δνςίδεξ ζοπκά έπμοκ έκα άροπμ ακηζηείιεκμ πμο 

ιμζνάγμκηαζ ηα αάζακα ημοξ. Ζ δζέλμδμξ απυ ηα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα ημο 

ηαημπμζδιέκμο ήνςα ηαζ δνςίδαξ επένπεηαζ ιε ηδκ πανμοζία γχμο. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί πςξ δ πανμοζία γχμο  ηαζ ιάθζζηα ζηφθμο οπάνπεζ ηαζ ζε πμθθά αζαθία 

πμο είβμοκ ημ εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ, πμο ημ εφια δδιζμονβεί έκα ζζπονυ δεζιυ ιε 

ημ εηάζημηε γχμ.  Ζ ζηζαβνάθδζδ ημο πνμθίθ ημο εφηδ ηαζ ημο εφιαημξ ζηδ 

θμβμηεπκία  έπεζ επδνεαζηεί απυ παναηηδνζζηζηά πμο απμδίδμοκ ροπμθυβμζ, 

ημζκςκζημί θεζημονβμί απυ πναβιαηζηά βεβμκυηα ηαημπμίδζδξ. Θφηεξ ηαζ εφιαηα 

ιπμνμφκ κα είκαζ βκςζηά ή άβκςζηα πνυζςπα ιεβαθφηενδξ ή ιζηνυηενδξ δθζηίαξ 

ακελανηήηςξ θφθμο, εεκζηυηδηαξ, μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ, ενδζηείαξ ή 
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εκαζπυθδζδξ. Σμ πνυζςπμ ημο εφηδ ζηζαβναθείηαζ δζαθμνεηζηά απ‟ υηζ παθαζυηενα. 

Γεκ πανμοζζάγεηαζ ςξ «ηέναξ», άημιμ πενζεςνζαηυ πμο είκαζ απμηθεζζιέκμ απυ ημ 

ημζκςκζηυ ζφκμθμ. Ακηίεεηα, είκαζ έκα άημιμ ζδζαίηενα εοοπυθδπημ ηαζ θζθήζοπμ, 

πμο ενβάγεηαζ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ αβαεχκ ηαζ επμιέκςξ ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ 

εεςνεί πςξ πνυηεζηαζ βζα έκα «ηαθυ μζημβεκεζάνπδ».   Βέααζα, ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ ζηζξ ανάδεξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ βναιιχκ ζοπκά πανμοζζάγεηαζ έκα 

αεαανοιέκμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ημο εφηδ, ιε δφζημθα παζδζηά πνυκζα ηαζ 

ηαημπμίδζδ ημο ίδζμο απυ ημοξ βμκείξ ημο ή ηάπμζμκ θνμκηζζηή. ηα ένβα ζοπκά ημ 

αίςια ηςκ εοηχκ ζε πενζζηαηζηά ηαημπμίδζδξ ηςκ ίδζςκ ζε κεανή δθζηία  ζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ ηαημπμίδζδ πμο αζημφκ ςξ εκήθζηεξ ζε άθθα πνυζςπα. 

 Ο εφηδξ-ήνςαξ πνμζπαεεί κα ηενδίζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημο εφιαημξ ηαζ 

ζηαδζαηά κα ημ απμιμκχζεζ.  Διθακίγεζ ζδιάδζα γήθεζαξ υηακ ημ εφια ακαπηφλεζ 

ζπέζεζξ  πένα απυ ημκ ίδζμ. Ο εφηδξ δεκ δζζηάγεζ ιάθζζηα κα ελαθακίζεζ άροπα 

ακηζηείιεκα πμο ημ εφια έπεζ πνμζημθθδεεί ή ηαζ κα ηαημπμζήζεζ ηα γχα πμο 

θνμκηίγεζ ημ εφια. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ημ πνυζςπμ ημο εφιαημξ πθέμκ θαιαάκεζ άθθδ μπηζηή 

ηαεχξ δεκ ειθακίγεηαζ απμζονιέκμ ηαζ απαεέξ ζημ ζφκμθμ ημο. Ζ εζςζηνέθεζα ημο 

εφιαημξ είκαζ ζφκδεεξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηαημπμίδζδξ ηαζ ζοπκά μ ήνςαξ 

ηαηαθεφβεζ ζηδκ ηαηαβναθή ηναοιαηζηχκ ειπεζνζχκ ζε ηάπμζμ διενμθυβζμ. Οζ 

δζαηαναπέξ φπκμο ηαζ δζαηνμθήξ είκαζ παναηηδνζζηζηυ πμο ειθακίγεηαζ ζηα αζαθία. 

Σα εφιαηα- ήνςεξ ειθακίγμκηαζ κα έπμοκ βεκζηεοιέκδ ακδζοπία, κα εηδδθχκμοκ 

θμαίεξ ηαζ άβπμξ, κα αθέπμοκ εθζάθηεξ. Σα αίαζα πενζζηαηζηά πμο έπμοκ απμηοπςεεί 

ζημ οπμζοκείδδημ ειθακίγμκηαζ ηαζ ζηα υκεζνα.  Σαοηυπνμκα είκαζ έηδδθμ ημ 

αίζεδια κηνμπήξ βζα ημ ζχια ημοξ, οπάνπμοκ  εηνήλεζξ εοιμφ, απυζονζδ πμο ιπμνεί 

κα ζοκδοαζηεί ιε αοημηαηαζηνμθζηέξ ζηέρεζξ. Δπζπθέμκ, μ ήνςαξ εφια ζοπκά 
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θαίκεηαζ κα πνμζημθθάηαζ ζε ηάπμζμ άροπμ ακηζηείιεκμ π.π. έκα ανημοδάηζ ή έκα 

αθδεζκυ γχμ υπςξ μ ζηφθμξ. Γδιζμονβείηαζ ιζα ζπέζδ ελάνηδζδξ εφηδ- εφιαημξ πμο 

είκαζ δφζημθμ κα ηενιαηίζεζ.  ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ημ εφια είκαζ αοηυ πμο εα 

δχζεζ ηέθμξ ζηδκ ηαημπμίδζδ, είηε ιε  ηδκ απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ είηε ιε ηδκ 

θοβή. Ζ απμηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ βίκεηαζ ιε ζοκδνμιή αζηοκμιζηχκ ανπχκ αθθά ηαζ 

ηδκ ημζκμπμίδζδ ηςκ πενζζηαηζηχκ ηαημπμίδζδξ  ζε άθθα πνυζςπα πμο ειπκέμοκ 

ειπζζημζφκδ. ε ηάεε πενίπηςζδ, απεκμπμπμζείηαζ ημ εφια αθμφ βίκεηαζ λεηάεανμ 

πςξ δ ηναοιαηζηή απυπεζνα ή ειπεζνία ηδξ ηαημπμίδζδξ δεκ πνμένπεηαζ απυ ημ  ίδζμ 

εφια. ηα ζφβπνμκα αζαθία πάκημηε μ ήνςαξ εα ηαηαθένεζ κα θοηνςεεί απυ ηζξ 

ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ, απμηαθφπημκηαξ ημ βεβμκυξ ηαζ απμιαηνφκμκηαξ απυ ημ 

εφηδ. 

ημ υβδμμ ηεθάθαζμ ακαθένμκηαζ μζ ηεπκζηέξ πμο αλζμπμζμφκηαζ  κέμζ ηχδζηεξ 

απυ ημοξ ζοββναθείξ χζηε κα ακαπηφλμοκ ημ γήηδια ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηα οπυ ιεθέηδ ένβα. Οζ ζοββναθείξ πνδζζιμπμζμφκ ηεπκζηέξ 

απμζζχπδζδξ, υπςξ δ εθθεζπηζηυηδηα, δ απμζπαζιαηζηυηδηα ηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ 

αθθά ηαζ δ αθθδβμνία ή ιεηαθμνά ζημκ ηυζιμ ηςκ γχςκ. Ζ ακαεεχνδζδ ημο 

ζοθθμβζημφ θακηαζζαημφ είκαζ ιζα αηυια  ηεπκζηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζφβπνμκα 

αθθά ηαζ παθαζυηενα ένβα πμο πναβιαηεφμκηαζ ημ εέια ηδξ αίαξ. ηζξ αθδβδιαηζηέξ 

ζοββναθζηέξ επζθμβέξ πνδζζιμπμζείηαζ μ ιμκυθμβμξ, μζ εβηζαςηζζιέκεξ αθδβήζεζξ ηαζ 

δ πνμμζημκμιία ανκδηζηχκ πενζζηαηζηχκ. 

ημ έκαημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ ιζα παζδαβςβζηή πνυηαζδ πμο εζηζάγεζ 

ζηδκ εκδιένςζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία ηαζ 

παζδζηή ηαημπμίδζδ ιέζα απυ ζφβπνμκα ηαζ ηθαζζηά  ένβα. Με ηδκ ζοβηεηνζιέκδ 

δζδαηηζηή πνυηαζδ, εα δίκεηαζ δοκαηυηδηα ηα παζδζά κα εηθνάζμοκ ηδ ζηέρδ ηαζ ηα 

ζοκαζζεήιαηά ημοξ, κα εκδιενςεμφκ ηαζ πνμζηαηεοημφκ απυ ηδκ ηαημιεηαπείνζζδ. 
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Γζα ηδ δδιζμονβία απμηεθεζιαηζηχκ ηαζ πανςεδηζηχκ πενζααθθυκηςκ ιάεδζδξ, ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία θαιαάκμκηαζ οπυρζκ ααζζηέξ ανπέξ, μζ μπμίεξ απμννέμοκ απυ ηδξ 

εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ ημζκςκζημβκςζηζηήξ ηαζ ημζκςκζημπμθζηζζιζηήξ 

πνμζέββζζδξ ηδξ βθχζζαξ. 

ηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάζηδηακ μζ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ άθθμηε ηαζ ηχνα ζε ζφβπνμκα ηαζ 

ηθαζζηά ένβα. Απυ ηδκ ακαζηυπδζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ πνμηφπηεζ πςξ ηα 

ζοβηεηνζιέκα εέιαηα οπήνπακ πάκημηε ζε αζαθία βζα εκήθζημοξ ηαζ ακήθζημοξ 

ακαβκχζηεξ αθθά ιεηααάθθεηαζ μ ηνυπμξ πανμοζίαζδξ ημοξ ακάθμβα ιε ηζξ 

ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ ηάεε επμπήξ. Οζ εεςνίεξ πνυζθδρδξ ιαξ αμδεμφκ κα 

ιεθεηήζμοιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ εειαημθμβία ζε ηθαζζηά ηαζ ζφβπνμκα ένβα ηαζ κα 

ελαπεμφκ ηα παναπάκς ζοιπενάζιαηα.  Ζ αφλδζδ πενζζηαηζηχκ εκδμμζημβεκεζαηήξ 

ηαημπμίδζδξ ηαζ παζδζηήξ αίαξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ οβεζμκμιζηή ηνίζδ θυβς ηδξ 

πακδδιίαξ απυ ημκ covid-19, εκέπκεοζε πμθθμφξ ζφβπνμκμοξ ζοββναθείξ κα 

αζπμθδεμφκ ιε ημ γήηδια. Χξ εη ημφημο, μζ θμβμηέπκεξ ακαηαθφπημοκ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ κέεξ ηεπκζηέξ ζηδκ ακαπανάζηαζδ ηδξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ 

παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζηα ένβα ημοξ. Σα  αζαθία πμο ιεθεηήεδηακ εκδείηκοηαζ βζα 

αλζμπμίδζδ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαεχξ είκαζ ημζκςκζηά ιοεζζημνήιαηα πμο  

θένκμοκ ζε επαθή ημοξ ιζηνμφξ ιαεδηέξ ιε ζφβπνμκα πνμαθήιαηα, πμο ιπμνεί κα 

έπμοκ ηθδεεί ή κα ηθδεμφκ ιεθθμκηζηά κα ακηζιεηςπίζμοκ. ημ πθαίζζμ ηδξ 

δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδιάηςκ 

ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ, υπςξ ηδκ βθχζζα, ηδκ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή αβςβή, 

ηδκ εεαηνζηή αβςβή ηαζ ηα εζηαζηζηά. Δπμιέκςξ, ζε ιζα επυιεκδ ενβαζία εα ήηακ 

ζηυπζιμ κα ζοιπενζθδθεμφκ ζοιπενάζιαηα απυ ηδκ  εθανιμβή ηδξ πανμφζαξ 

παζδαβςβζηήξ πνυηαζδξ. 
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Μεθθμκηζηά εα ιπμνμφζε κα ιεθεηδεεί δ ακαπανάζηαζδ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ ηδξ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ ζε ηυιζλ υπςξ βζα πανάδεζβια 

ηα ΚΛΑΘΚΑ ΕΘΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ, ε δηαζθεπή ησλ ΑΘΛΗΧΝ ηνπ Βίθησξα 

Οπγθώ, από ηελ εθδνηηθή Αηιαληίο ησλ Αδειθώλ Περιηβαλίδε ηαζ κα βίκεζ 

ακηζδζαζημθή ιε ηα αζαθία Παζδζηήξ Λμβμηεπκίαξ πμο ιεθεηήεδηακ. Δπίζδξ, δ ίδζα 

ιεθέηδ εα ιπμνμφζε κ πενζθαιαάκεζ ιεηαθναζιέκα comics ιε ήνςεξ ημο Walt 

Disney (Νηυκαθκη Νηαη, Μίηο Μάμοξ, Θείμξ ηνμοηγ, Πθμφημ, Γημφθδ, Σζζπ & 

Νηέδθ, η.α.), αθθά ηαζ ακηαβςκζζηζηχκ εηαζνεζχκ, υπςξ δ Warner Bros (Μπαβηξ 

Μπάκκο, Σμοήηο ηαζ οθαέζηνμξ, Νηάθο Νηαη η.α.), δ M.G.M. (Σμι ηαζ Σγέννο), 

ηαζ δ εηδμηζηή Western Printing (Μζηνή Λμοθμφ, Θείμξ Βίβθδξ) χζηε κα  

ζοιπενζθδθεμφκ ακαπαναζηάζεζξ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. 

Ζ δζενεφκδζδ ηςκ γδηδιάηςκ ζηδ ιοεμθμβία βζα παζδζά αθθά ηαζ απεζημκίζεζξ ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ζηζξ έκηοπεξ εηδμπέξ θασηχκ παναιοεζχκ εα ήηακ ιζα 

εκδζαθένμοζα ζοκέπεζα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ.  ημ πθαίζζμ αοηυ, μζ απμηοπχζεζξ 

πμο αθμνμφκ ημ εεζιυ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ ηζξ αλίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ αοηυκ, 

εεςνμφκηαζ ηαεμνζζηζηέξ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ ιεθθμκηζηήξ γςήξ ηςκ ιζηνχκ 

ακαβκςζηχκ.  Δπίζδξ, δ ιεθέηδ  άθθςκ ηθαζζηχκ ένβςκ, υπςξ ηςκ ζπμοδαίςκ 

ζοββναθέςκ  Νηίηεκξ ηαζ Έζζε, αθθά ηαζ μζ δζαζδιεζαηέξ δζαζηεοέξ πμο έπμοκ 

ζδιεζςεεί απυ δζάθμνμοξ ηαθθζηέπκεξ, εα ιπμνμφζακ κα ελεηάζμοκ ημ γήηδια ηδξ 

εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ ηαζ παζδζηήξ ηαημπμίδζδξ. 
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Ακαηηήεδηε απυ https://www.protothema.gr/greece/article/854986/upothesi-giakoumaki-

zouse-kathe-era-tin-kolasi-me-xulodarmous-kapsonia-kai-exeutelismous/  (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 09/02/22). 

ΣαΝέαTeam (2021,  Γεηέιανζμξ,  08). Γοκαζημηημκία ζηδ Λαηςκία – 

Πνμεεζιία βζα κα απμθμβδεεί πήνε μ δνάζηδξ. Σα Νέα, 08.12.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/12/08/greece/gynaikoktonia-sti-lakonia-prothesmia-gia-na-

apologithei-pire-o-drastis/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

 
 

ΣαΝέαTeam (2021, Αφβμοζημξ, 24). Γοκαζημηημκία ζηδ Θεζζαθμκίηδ 

– ημκ Δζζαββεθέα μ 48πνμκμξ δμθμθυκμξ ηδξ 56πνμκδξ. Σα Νέα, 24.08.2021. 

Ακαηηήεδηε απυ https://www.tanea.gr/2021/08/24/greece/astynomika/gynaikoktonia-

sti-thessaloniki-ston-eisaggelea-o-48xronos-dolofonos-tis-56xronis/ (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 27/12/21). 

ΣαΝέαTeam (2021, Αφβμοζημξ, 9). Κνήηδ – μη βζα ηδ βοκαζημηημκία ζημ 

Ρέεοικμ – Πμζμζ θυβμζ υπθζζακ ημ πένζ ημο δνάζηδ. Σα Νέα, 09.08.2021. Ακαηηήεδηε 

https://www.protothema.gr/greece/article/1111834/agrio-foniko-sti-makrinitsa-nekra-duo-adelfia/
https://www.protothema.gr/greece/article/1111834/agrio-foniko-sti-makrinitsa-nekra-duo-adelfia/
https://www.protothema.gr/world/article/1162001/apisteuto-video-apo-vrazilia-eguos-epiheirei-na-pidixei-apo-to-parathuro-/
https://www.protothema.gr/world/article/1162001/apisteuto-video-apo-vrazilia-eguos-epiheirei-na-pidixei-apo-to-parathuro-/
https://www.protothema.gr/greece/article/854986/upothesi-giakoumaki-zouse-kathe-era-tin-kolasi-me-xulodarmous-kapsonia-kai-exeutelismous/
https://www.protothema.gr/greece/article/854986/upothesi-giakoumaki-zouse-kathe-era-tin-kolasi-me-xulodarmous-kapsonia-kai-exeutelismous/
https://www.tanea.gr/2021/12/08/greece/gynaikoktonia-sti-lakonia-prothesmia-gia-na-apologithei-pire-o-drastis/
https://www.tanea.gr/2021/12/08/greece/gynaikoktonia-sti-lakonia-prothesmia-gia-na-apologithei-pire-o-drastis/
https://www.tanea.gr/2021/08/24/greece/astynomika/gynaikoktonia-sti-thessaloniki-ston-eisaggelea-o-48xronos-dolofonos-tis-56xronis/
https://www.tanea.gr/2021/08/24/greece/astynomika/gynaikoktonia-sti-thessaloniki-ston-eisaggelea-o-48xronos-dolofonos-tis-56xronis/
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απυ https://www.tanea.gr/2021/08/09/greece/astynomika/kriti-sok-gia-ti-

gynaikoktonia-sto-rethymno-poioi-logoi-oplisan-to-xeri-tou-drasti/ (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 27/12/21). 

ΣαΝέαTeam( 2021,  επηέιανζμξ,  09).Γοκαζημηημκία ζηδκ Κοπανζζζία – 

Σαπημπμζήεδηε δ ζςνυξ ηδξ Μυκζηαξ ηάης απυ ηζζιέκημ.  Σα Νέα, 09.09.2021. 

Ακαηηήεδηε απυ https://www.tanea.gr/2021/09/09/greece/astynomika/gynaikoktonia-

stin-kyparissia-taytopoiithike-i-soros-tis-monikas-kato-apo-tsimento/  (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 27/12/21). 

ΣαΝέαTeam(2021, Ημφθζμξ, 18). Φμθέβακδνμξ: Απμηαθφρεζξ ζμη – Πχξ o 

30πνμκμξ έθηαζε ζηδ δμθμθμκία ηδξ Γανοθαθθζάξ. Σα Νέα, 18.07.2021. Ακαηηήεδηε 

απυ https://www.tanea.gr/2021/07/18/greece/folegandros-apokalypseis-sok-pos-o-

30xronos-eftase-sti-dolofonia-tis-garyfallias/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

ΣαΝέαTeam(2021, Ημφθζμξ, 30). Γοκαζημηημκία ζηδ Γάθκδ – Σδξ έηακε ηδ 

γςή ηυθαζδ ηαζ ιεηά ηδ ζηυηςζε. Σα Νέα, 30.07.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tanea.gr/2021/07/30/greece/gynaikoktonia-sti-dafni-tis-ekane-ti-zoi-

kolasi-kai-meta-ti-skotose/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

ΣαΝεαTeam, (2021, Γεηέιανζμξ, 18) ηάεδξ Πακαβζςηπμοθμξ – Σμκ 

Φεανμοάνζμ δ δίηδ – Ζ πμζκή πμο πνμαθέπεηαζ βζα ημκ πανμοζζαζηή. Σα Νέα, 

18.12.21. Ακαηηήεδηε απυ: https://www.tanea.gr/2021/12/18/greece/stathis-

panagiotopoulos-ton-fevrouario-i-diki-i-poini-pou-provlepetai-gia-ton-parousiasti/ 

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 03/01/22). 

ΣμΒήιαTeam (2021, Γεηέιανζμξ, 21). Πέηνμξ Φζθζππίδδξ – ημ εδχθζμ ζηζξ 

18 Μανηίμο 2022 – Οζ ηαηδβμνίεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ Σν Βήκα, 21.12.2021. 

Ακαηηήεδηε απυ https://www.tovima.gr/2021/12/21/society/petros-filippidis-sto-

https://www.tanea.gr/2021/08/09/greece/astynomika/kriti-sok-gia-ti-gynaikoktonia-sto-rethymno-poioi-logoi-oplisan-to-xeri-tou-drasti/
https://www.tanea.gr/2021/08/09/greece/astynomika/kriti-sok-gia-ti-gynaikoktonia-sto-rethymno-poioi-logoi-oplisan-to-xeri-tou-drasti/
https://www.tanea.gr/2021/09/09/greece/astynomika/gynaikoktonia-stin-kyparissia-taytopoiithike-i-soros-tis-monikas-kato-apo-tsimento/
https://www.tanea.gr/2021/09/09/greece/astynomika/gynaikoktonia-stin-kyparissia-taytopoiithike-i-soros-tis-monikas-kato-apo-tsimento/
https://www.tanea.gr/2021/07/18/greece/folegandros-apokalypseis-sok-pos-o-30xronos-eftase-sti-dolofonia-tis-garyfallias/
https://www.tanea.gr/2021/07/18/greece/folegandros-apokalypseis-sok-pos-o-30xronos-eftase-sti-dolofonia-tis-garyfallias/
https://www.tanea.gr/2021/07/30/greece/gynaikoktonia-sti-dafni-tis-ekane-ti-zoi-kolasi-kai-meta-ti-skotose/
https://www.tanea.gr/2021/07/30/greece/gynaikoktonia-sti-dafni-tis-ekane-ti-zoi-kolasi-kai-meta-ti-skotose/
https://www.tanea.gr/2021/12/18/greece/stathis-panagiotopoulos-ton-fevrouario-i-diki-i-poini-pou-provlepetai-gia-ton-parousiasti/
https://www.tanea.gr/2021/12/18/greece/stathis-panagiotopoulos-ton-fevrouario-i-diki-i-poini-pou-provlepetai-gia-ton-parousiasti/
https://www.tovima.gr/2021/12/21/society/petros-filippidis-sto-edolio-stis-18-martiou-2022-oi-katigories-pou-antimetopizei/
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edolio-stis-18-martiou-2022-oi-katigories-pou-antimetopizei/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 

30/12/21). 

ΣμΒήιαTeam (2021, Ηακμοάνζμξ, 21). μθία Μπεηαηχνμο: «ηακ ηεθείςζε, 

ζοκεζδδημπμίδζα πςξ ιε είπε αζάζεζ – Ήεεθα κα ημκ ζπάζς ζημ λφθμ» Σν Βήκα, 

21.01.2021. Ακαηηήεδηε απυ https://www.tovima.gr/2021/01/21/society/sofia-

mpekatorou-otan-teleiose-syneiditopoiisa-pos-me-eixe-viasei-ithela-na-ton-spaso-sto-

ksylo/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 30/12/21). 

ΣμΒήιαTeam (2021, Νμέιανζμξ, 28). Γοκαζημηημκία ζηδ Θεζζαθμκίηδ – 

Πμζκζηή δίςλδ βζα ακενςπμηημκία απυ πνυεεζδ ζημκ 49πνμκμ. Σν Βήκα, 28. 11. 

2021. Ακαηηήεδηε απυ https://www.tovima.gr/2021/11/29/society/gynaikoktonia-sti-

thessaloniki-poiniki-dioksi-gia-anthropoktonia-apo-prothesi-ston-49xrono/ 

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

ΣμΒήιαTeam (2021, Οηηςανζμξ, 01). Ανβμθίδα – ηυηςζε ηδ βοκαίηα ημο 

ηαζ αοημηηυκδζε. Σν Βήκα, 01. 11. 2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/10/01/society/argolida-skotose-ti-gynaika-tou-kai-

aytoktonise/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

ΣμΒήιαTeam (2021, Φεανμοάνζμξ, 21). Σμ βφνμ ημο ηυζιμο ηάκεζ δ οπυεεζδ 

Λζβκάδδ – Σζ ακαθένμοκ ηα δζεεκή ΜΜΔ Σν Βήκα, 21.02.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/02/21/society/to-gyro-tou-kosmou-kanei-i-ypothesi-

lignadi-ti-anaferoun-ta-diethni-mme/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 30/12/21). 

ΣμΒήιαTeam, (2021, Ηακμοάνζμξ 18). Γμθμθμκία ζηα Υακζά : Ζ ηεθεοηαία 

ακάνηδζδ ηδξ 54πνμκδξ ιδηέναξ – Πμφ ζηνέθμκηαζ μζ ένεοκεξ ηςκ Ανπχκ. Σν Βήκα, 

18.01.2021. Ακαηηήεδηε απυ https://www.tovima.gr/2021/01/18/society/dolofonia-

sta-xania-i-teleytaia-anartisi-tis-54xronis-miteras-pou-strefontai-oi-ereynes-ton-arxon/  

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

https://www.tovima.gr/2021/12/21/society/petros-filippidis-sto-edolio-stis-18-martiou-2022-oi-katigories-pou-antimetopizei/
https://www.tovima.gr/2021/01/21/society/sofia-mpekatorou-otan-teleiose-syneiditopoiisa-pos-me-eixe-viasei-ithela-na-ton-spaso-sto-ksylo/
https://www.tovima.gr/2021/01/21/society/sofia-mpekatorou-otan-teleiose-syneiditopoiisa-pos-me-eixe-viasei-ithela-na-ton-spaso-sto-ksylo/
https://www.tovima.gr/2021/01/21/society/sofia-mpekatorou-otan-teleiose-syneiditopoiisa-pos-me-eixe-viasei-ithela-na-ton-spaso-sto-ksylo/
https://www.tovima.gr/2021/11/29/society/gynaikoktonia-sti-thessaloniki-poiniki-dioksi-gia-anthropoktonia-apo-prothesi-ston-49xrono/
https://www.tovima.gr/2021/11/29/society/gynaikoktonia-sti-thessaloniki-poiniki-dioksi-gia-anthropoktonia-apo-prothesi-ston-49xrono/
https://www.tovima.gr/2021/10/01/society/argolida-skotose-ti-gynaika-tou-kai-aytoktonise/
https://www.tovima.gr/2021/10/01/society/argolida-skotose-ti-gynaika-tou-kai-aytoktonise/
https://www.tovima.gr/2021/02/21/society/to-gyro-tou-kosmou-kanei-i-ypothesi-lignadi-ti-anaferoun-ta-diethni-mme/
https://www.tovima.gr/2021/02/21/society/to-gyro-tou-kosmou-kanei-i-ypothesi-lignadi-ti-anaferoun-ta-diethni-mme/
https://www.tovima.gr/2021/01/18/society/dolofonia-sta-xania-i-teleytaia-anartisi-tis-54xronis-miteras-pou-strefontai-oi-ereynes-ton-arxon/
https://www.tovima.gr/2021/01/18/society/dolofonia-sta-xania-i-teleytaia-anartisi-tis-54xronis-miteras-pou-strefontai-oi-ereynes-ton-arxon/
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ΣμΒήιαTeam, (2021, Ημφκζμξ, 04). Αβία Βαναάνα: Βίκηεμ-κημημοιέκημ απυ 

ηδ δμθμθμκία ηδξ 64πνμκδξ. Σν Βήκα, 04. 06.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/06/04/society/agia-varvara-vinteo-ntokoumento-apo-ti-

dolofonia-tis-64xronis/ (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 27/12/21). 

ΣμΒήιαTeam, (2021, επηέιανζμξ, 23). Γοκαζημηημκία ζηδ Ρυδμ – Σμ 

ζημηεζκυ πανεθευκ ημο δνάζηδ – Ο επεζζμδζαηυξ βάιμξ ηαζ μζ ηνοθέξ ηάιενεξ. Σν 

Βήκα, 23. 09.2021. Ακαηηήεδηε απυ 

https://www.tovima.gr/2021/09/23/society/gynaikoktonia-sti-rodo-to-skoteino-

parelthon-tou-drasti-o-epeisodiakos-gamos-kai-oi-kryfes-kameres/(Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 27/12/21).  

 

Δηθόλεο Ξελόγισζζε Βηβιηνγξαθία 

 

Anonymous ART of Revolution (6th November 2012) . Anonymous Quotes. 

Ακαηηήεδηε απυ https://www.anonymousartofrevolution.com/2012/11/everyone-

sees-what-you-appear-to-be-few.html    (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 14/05/22). 

Kasonde, L. (2018, Νμέιανζμξ, 26). Why do we blame women for rape? 

African Leadership Institute (26. 11.2018). Ακαηηήεδηε απυ 

https://alinstitute.org/news/why-do-we-blame-women-for-rape (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 

19/02/22). 

Naomi Neilson (2020, Ημφθζμξ,22). Victoria makes progress with specialist 

family violence courts. LawyersWeekly (22.06.2020) Ακαηηήεδηε απυ:  Victoria 

makes progress with specialist family violence courts - Lawyers Weekly (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 19/02/22). 

https://www.tovima.gr/2021/06/04/society/agia-varvara-vinteo-ntokoumento-apo-ti-dolofonia-tis-64xronis/
https://www.tovima.gr/2021/06/04/society/agia-varvara-vinteo-ntokoumento-apo-ti-dolofonia-tis-64xronis/
https://www.tovima.gr/2021/09/23/society/gynaikoktonia-sti-rodo-to-skoteino-parelthon-tou-drasti-o-epeisodiakos-gamos-kai-oi-kryfes-kameres/
https://www.tovima.gr/2021/09/23/society/gynaikoktonia-sti-rodo-to-skoteino-parelthon-tou-drasti-o-epeisodiakos-gamos-kai-oi-kryfes-kameres/
https://www.anonymousartofrevolution.com/2012/11/everyone-sees-what-you-appear-to-be-few.html
https://www.anonymousartofrevolution.com/2012/11/everyone-sees-what-you-appear-to-be-few.html
https://alinstitute.org/news/blogger/lkasonde
https://alinstitute.org/news/why-do-we-blame-women-for-rape
https://www.lawyersweekly.com.au/author/nneilson
https://www.lawyersweekly.com.au/biglaw/28661-victoria-makes-progress-with-specialist-family-violence-courts
https://www.lawyersweekly.com.au/biglaw/28661-victoria-makes-progress-with-specialist-family-violence-courts
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Pelletier, N. (2016, Απνίθζμξ, 22) The Story Behind the Powerful Parenting 

Sketch That Went Viral- Artist Jenna Simon is the creative mind behind the drawing. 

AbcNEWS ( 22.04.2016) Ακαηηήεδηε απυ https://abcnews.go.com/Lifestyle/story-

powerful-parenting-sketch-viral/story?id=38578209  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 

19/02/22). 

Taos Behavioral Health (2013). Nonviolence Awareness Classes. Art of 

Nonviolence Exhibition. Ακαηηήεδηε απυ https://taosbehavioralhealth.org/programs-

services/adult-programs/nonviolence-awareness-classes-for-adults/ (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 19/02/22). 

Unicef (π.π.). STOP CHILD ABUSE. Ακαηηήεδηε απυ 

https://i.pinimg.com/564x/57/18/c6/5718c6d9c3d04531618ab3f624ea1602.jpg 

Σεθεοηαία Πνυζααζδ 19/02/22). 

Δηθόλεο Διιεληθή Βηβιηνγξαθία 

 

Δθθδκζηή αζηοκμιία (2020).  Υνήζζιεξ ζοιαμοθέξ βζα ηδκ πνμθφθαλδ ηαζ 

πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ απυ πνάλεζξ αζέθβεζαξ ή ηαημπμίδζδξ. Ακαηηήεδηε απυ 

http://www.astynomia.gr/images/stories//2020/photos2020/11122020violence.jpg 

(Σεθεοηαία Πνυζααζδ 22/03/22). 

Δθθδκζηή αζηοκμιία (2020).  Υνήζζιεξ ζοιαμοθέξ βζα ηδκ πνμθφθαλδ ηαζ 

πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ απυ πνάλεζξ αζέθβεζαξ ή ηαημπμίδζδξ. Ακαηηήεδηε απυ 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=14335&

Itemid=0&lang (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 22/03/22). 

Μδηναηάηδ, Α (2018, Μάζμξ, 22). Πυζα πνυζςπα έπεζ δ παζδζηή 

ηαημπμίδζδ. Οξίδνληαο Γλώζεο by pro…taseis (22.05.2018).Ακαηηήεδηε απυ 

https://abcnews.go.com/Lifestyle/story-powerful-parenting-sketch-viral/story?id=38578209
https://abcnews.go.com/Lifestyle/story-powerful-parenting-sketch-viral/story?id=38578209
https://taosbehavioralhealth.org/programs-services/adult-programs/nonviolence-awareness-classes-for-adults/
https://taosbehavioralhealth.org/programs-services/adult-programs/nonviolence-awareness-classes-for-adults/
https://i.pinimg.com/564x/57/18/c6/5718c6d9c3d04531618ab3f624ea1602.jpg
http://www.astynomia.gr/images/stories/2020/photos2020/11122020violence.jpg
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=14335&Itemid=0&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=14335&Itemid=0&lang
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https://i1.wp.com/orizontasgnosis.gr/wp-

content/uploads/2018/05/kakopoiisi.jpg?fit=550%2C370&ssl=1 (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 19/02/22). 

οκήβμνμξ ημο Παζδζμφ (2008).Σμ λφθμ αβήηε απυ ημκ πανάδεζζμ... Αξ αβεζ 

ηαζ απυ ηδκ γςή ιαξ! 

-  ηάνηα ημο Δοβέκζμο Σνζαζγά. Γζαεέζζιμ ζημ 

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/all_karta_triviza.jpg (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 16/03/22). 

οκήβμνμξ ημο Παζδζμφ (30-4-2009): «Σα ρέξηα ζαο πξέπεη λα θξνληίδνπλ θαη 

όρη λα ηηκσξνύλ!» αθίζα ηδξ πανμοζίαζδξ ηδξ Πακεονςπασηή Δηζηναηείαξ ημο 

οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηδξ ζςιαηζηήξ ηζιςνίαξ, Εάππεζμ 

Μέβανμ. Γζαεέζζιμ ζημ afisa_sinigoros_tel.gif (533×754) (synigoros.gr) (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 16/03/22). 

Δθαξκνγέο 

 

Word Cloud Art Creator 

Free, Online Crossword Puzzle Maker - Crossword Labs 

WorldWall : Γζαεέζζιμ ζημ 

https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-

%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-

%cf%80%ce%bf%cf%85-

%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1 (Σεθεοηαία 

Πνυζααζδ 19/03/22). 

https://i1.wp.com/orizontasgnosis.gr/wp-content/uploads/2018/05/kakopoiisi.jpg?fit=550%2C370&ssl=1
https://i1.wp.com/orizontasgnosis.gr/wp-content/uploads/2018/05/kakopoiisi.jpg?fit=550%2C370&ssl=1
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Το%20ξύλο%20βγήκε%20από%20τον%20παράδεισο...%20Ας%20βγει%20και%20από%20την%20ζωή%20μας!-
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Το%20ξύλο%20βγήκε%20από%20τον%20παράδεισο...%20Ας%20βγει%20και%20από%20την%20ζωή%20μας!-
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Το%20ξύλο%20βγήκε%20από%20τον%20παράδεισο...%20Ας%20βγει%20και%20από%20την%20ζωή%20μας!-
https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/all_karta_triviza.jpg
https://crosswordlabs.com/
https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1
https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1
https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1
https://wordwall.net/el/resource/30320241/%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b1
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Vista Create δζαεέζζιμ ζημ  https://create.vista.com/el/ . Γζαεέζζιμ ζημ 

https://create.vista.com/el/artboard/?width=42&height=59.4&group=MM&format=Po

ster&measureUnits=cm&_gl=1*b0y339*_ga*MjAzNTYwMjc0Ny4xNjQ2ODMzMj

Mx*_ga_8Z70NX2GY4*MTY0NzI4MDE1Ni4yLjEuMTY0NzI4MDUzNC4w   

Βίληεν 

 

Forest Troop (Παναβςβυξ) (2020). Σν Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαηά 

ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο (2).  Τπμονβείμ Πνμζηαζίαξ ημο Πμθίηδ ηαζ Δθθδκζηή 

αζηοκμιία βζα ηδ ηαιπάκζα εκδιένςζδξ ηζ εοαζζεδημπμίδζδξ ιε ηίηθμ «Έπεζξ Φςκή, 

Δίιαζηε Γίπθα μο» , ιε ηδ πνδιαημδυηδζδ ημο Ηδνφιαημξ MATILDA. Γζαεέζζιμ 

ζημ 

https://www.youtube.com/watch?v=S9IZGoVdGe0&list=PLtnblhL7y4SYjTBfLVKx

a8iKaRqmyHl9T  (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 23/02/22). 

Leah Kayaleh, (ζεκάνζμ) (2020). Σαηλία κηθξνύ κήθνπο “Watch Over Me” – 

#speakup Δλάληηα ζηε Παηδηθή εμνπαιηθή Καθνπνίεζε. Υνδιαημδυηδζδ απυ ημοξ 

Leah Kayaleh ηαζ Rani Kayaleh. Γζαεέζζιμ ζημ 

https://www.youtube.com/watch?v=C5XnV8FhJ1M (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 

26/02/22). 

Παπαδάηδ, Μ.- Act and art  Production  (Παναβςβυξ& ηδκμεέηδξ) 

(2016).Σν Κξπθηό - Παηδηθή Καθνπνίεζε. SAVE Solutions Against Violence in 

Europe, «Καηαπμθέιδζδ ηδξ αίαξ ζηδκ Δονχπδ, ημο πνμβνάιιαημξ DAPHNE III 

(αίκηεμ). Πενζθένεζα Κνήηδξ: Γζεφεοκζδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ 

Μένζικαξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Ρεεφικδξ, Λμοιπθζάκα θμαεκίαξ Γζαεέζζιμ 

ζημ https://www.youtube.com/watch?v=RYR7QrGbyMI (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 

14/05/22). 

https://create.vista.com/el/
https://create.vista.com/el/artboard/?width=42&height=59.4&group=MM&format=Poster&measureUnits=cm&_gl=1*b0y339*_ga*MjAzNTYwMjc0Ny4xNjQ2ODMzMjMx*_ga_8Z70NX2GY4*MTY0NzI4MDE1Ni4yLjEuMTY0NzI4MDUzNC4w
https://create.vista.com/el/artboard/?width=42&height=59.4&group=MM&format=Poster&measureUnits=cm&_gl=1*b0y339*_ga*MjAzNTYwMjc0Ny4xNjQ2ODMzMjMx*_ga_8Z70NX2GY4*MTY0NzI4MDE1Ni4yLjEuMTY0NzI4MDUzNC4w
https://create.vista.com/el/artboard/?width=42&height=59.4&group=MM&format=Poster&measureUnits=cm&_gl=1*b0y339*_ga*MjAzNTYwMjc0Ny4xNjQ2ODMzMjMx*_ga_8Z70NX2GY4*MTY0NzI4MDE1Ni4yLjEuMTY0NzI4MDUzNC4w
https://www.youtube.com/watch?v=S9IZGoVdGe0&list=PLtnblhL7y4SYjTBfLVKxa8iKaRqmyHl9T
https://www.youtube.com/watch?v=S9IZGoVdGe0&list=PLtnblhL7y4SYjTBfLVKxa8iKaRqmyHl9T
https://www.youtube.com/watch?v=C5XnV8FhJ1M
https://www.youtube.com/watch?v=RYR7QrGbyMI
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https://www.femicideincanada.ca/
https://endcorporalpunishment.org/
https://femicide.gr/poiotika-dedomena/
http://www.ekka.org.gr/
http://esa-kapa-p.gr/?q=node/135
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Υξήζηκνη ύλδεζκνη 

 

 Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ πμο θεζημονβεί ηδκ Δπξσπατθή ηειεθσληθή γξακκή 

ζηήξημεο παηδηώλ θαη εθήβσλ δζαεέζζιμ ζημ 

https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias/ (ηεθεοηαία πνυζααζδ 

11/03/22). 

 

 πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ δζαεέζζιμ ζημ https://www.synigoros.gr/paidi/profile-

stp.html (ηεθεοηαία πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 Μαδί γηα ην Παηδί δζαεέζζιμ ζημ https://mazigiatopaidi.gr/ (ηεθεοηαία 

πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 Ίδξπκα ΔΛΗΕΑ- Δηαηξεία  θαηά ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ δζαεέζζιμ ζημ 

https://eliza.org.gr/ (ηεθεοηαία πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 Ηκζηζημφημ Τβείαξ ημο Παζδζμφ (ΗΤΠ)  δζαεέζζιμ ζημ https://ich.gr/ (ηεθεοηαία 

πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 Δεκζηυ Κέκηνμ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ δζαεέζζιμ ζημ 

https://www.ekka.org.gr/index.php/el/ (ηεθεοηαία πνυζααζδ 11/03/22). 

 

 UNICEF δζαεέζζιμ ζημ  https://www.unicef.org/ (ηεθεοηαία πνυζααζδ 

11/03/22). 

  

https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias/
https://www.synigoros.gr/paidi/profile-stp.html
https://www.synigoros.gr/paidi/profile-stp.html
https://mazigiatopaidi.gr/
https://eliza.org.gr/
https://ich.gr/
https://www.ekka.org.gr/index.php/el/
https://www.unicef.org/
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 Γθάτζιεξ, Νη. (2010). Δελ πάσ πνπζελά κε μέλνπο! Αζήλα: Φπρνγηόο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Γελ πάσ πνπζελά κε μέλνπο ηδξ ζοββναθέςξ ηαζ εζημκμβνάθμο 

Νηάβηιαν Γηάσζθεν, ηοηθμθυνδζε ημ 2010 απυ ηζξ εηδυζεζξ Φοπμβζυξ ηαζ ακήηεζ 

ζηδκ ζεζνά αζαθίςκ ηαηακυδζδξ ηαζ ακάβκςζδξ ιζηνχκ ζζημνζχκ «Φναμοθίηζα». Σδκ 

ιεηάθναζδ ηδξ εθθδκζηήξ έηδμζδξ έηακε δ  Γμιζκίηδ άκδδ. 

ημ ηέθμξ ημο αζαθίμο οπάνπεζ έκα θφθθμ πμο ιπμνεί κα ζοιπθδνςεεί ςξ 

θίζηα απυ ημ ιζηνυ ακαβκχζηδ ιε ηα άημια πμο ειπζζηεφεηαζ κα αημθμοεήζεζ πςνίξ 

άδεζα ζε δζάθμνα ιένδ. Δπζπθέμκ, ακαθένεηαζ μ εεεθμκηζηυξ μνβακζζιυξ «Σμ 

Υαιυβεθμ ημο Παζδζμφ», δ Δεκζηή Σδθεθςκζηή Γναιιή βζα ηα Παζδζά 1056 ηαζ 

άθθεξ πνήζζιεξ ζζημζεθίδεξ βζα ημ παζδί ηαζ ημοξ βμκείξ. 
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Πενίθδρδ 

Ζ Μεθίκα, έκα ιζηνυ ημνίηζζ, ιυθζξ έπεζ ηεθεζχζεζ ημ ιάεδια ηδξ ζημ 

ζπμθείμ. Οζ ζοιιαεδηέξ ηδξ έπμοκ θφβεζ ηαζ εηείκδ πενζιέκεζ ηάπμζμκ απυ ηδκ 

μζημβέκεζα ηδξ βζα κα επζζηνέρεζ ζημ ζπίηζ ηδξ. Καεχξ ζηέηεηαζ ζημ πεγμδνυιζμ, 

πενκάκε δζάθμνα βκςζηά ηαζ άβκςζηα πνυζςπα, πμο ημ ιζηνυ ημνίηζζ ζηέθηεηαζ κα 

αημθμοεήζεζ βζα κα θηάζεζ ζπίηζ ηδξ. ιςξ, ζοκεζδδημπμζεί πςξ δεκ βκςνίγεζ ανηεηά 

ζημζπεία βζα ηδκ γςή ημοξ άνα δεκ ιπμνεί κα ημοξ ειπζζηεοηεί ηαζ κα θφβεζ ιαγί ημοξ  

ηαζ βζ‟ αοηυ ανκείηαζ.  Σεθζηά, υηακ θηάκεζ μ αδενθυξ ηδξ, θεφβμοκ ιαγί δζυηζ εηείκμξ 

είκαζ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηδξ. 

 

 Γθατζιεξ, Νη. (2012). Σν ζώκα κνπ είλαη δηθό κνπ. Αζήλα: Φπρνγηόο. 
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Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Σν ζώκα είλαη δηθό κνπ ηδξ ζοββναθέςξ ηαζ εζημκμβνάθμο 

Νηάβηιαν Γηάσζθεν, ηοηθμθυνδζε ημ 2012 απυ ηζξ εηδυζεζξ Φοπμβζυξ ηαζ ακήηεζ 

ζηδκ ζεζνά αζαθίςκ ηαηακυδζδξ ηαζ ακάβκςζδξ ιζηνχκ ζζημνζχκ «Φναμοθίηζα». Σδκ 

ιεηάθναζδ ηδξ εθθδκζηήξ έηδμζδξ έηακε δ  Γμιζκίηδ άκδδ.   

ηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο βίκεηαζ ακαθμνά ζημ PRO FAMILIA, 

ημζκςθεθή ιδ  ηοαενκδηζηυ μνβακζζιυ ζηδκ Γενιακία ιε εζδίηεοζδ ζηδκ ζελμοαθζηή 

ηαζ ακαπαναβςβζηή οβεία ηαεχξ ηαζ ηα ζελμοαθζηά ηαζ ακαπαναβςβζηά δζηαζχιαηα. 

Αημθμοεεί έκα ζδιείςια πνμξ ημοξ βμκείξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηαεδιενζκέξ ηαηαζηάζεζξ πμο ηα παζδζά ιπμνμφκ κα ιάεμοκ 

πενζζζυηενα βζα ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ βζα ημοξ άθθμοξ χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα 

λεπςνίγμοκ ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ πνμζχπςκ πμο ηα πνμζεββίγμοκ. Δίκαζ έκα πνήζζιμ 

αζαθίμ βζα βμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ, αθμφ αζπμθείηαζ ιε ημ δζαπνμκζηυ εέια ηδξ 

ηαημπμίδζδξ. Σμ εζημκμηείιεκμ θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά 

Πενίθδρδ 

Ζ Κθάνα, έκα ιζηνυ ημνίηζζ, ιζθάεζ βζα ημ ζχια ηδξ ηαζ αεααζχκεζ ιε ηάεε 

εοηαζνία υηζ είκαζ δζηυ ηδξ. ηακ βεκκήεδηε, ημ ζχια ηδξ ήηακ δζαθμνεηζηυ. Καεχξ 

ιεβαθχκεζ παναηδνεί αθθαβέξ πάκς ηδξ αθθά ηαζ ζηζξ ζοκακαζηνμθέξ ηδξ ιε ημοξ 

άθθμοξ. Μπμνεί κα γδηά ημ άββζβια ή κα ημ απμθεφβεζ. Μενζηέξ θμνέξ κζχεεζ 

εοπάνζζηα  ιε ημκ ιπαιπά, ηδκ βζαβζά, ημ ιςνυ, ημοξ θίθμοξ ηδξ, εκχ δοζθμνεί υηακ 

ηάπμζμξ ηδκ αββίγεζ άβνζα, ηδκ θζθάεζ ή ηδκ ηναηάεζ δοκαηά εκχ  εηείκδ δεκ εέθεζ. 

ηζξ δοζάνεζηεξ πενζπηχζεζξ γδηάεζ κα  ζηαιαηήζεζ μηζδήπμηε ηδκ ηάκεζ κα κζχεεζ 

άαμθα θέβμκηαξ: «ηακάηα, κελ κε αγγίδεηο !Γελ ην ζέισ». Αηυια ηαζ ακ ηάπμζμξ 
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ζοκεπίζεζ, εηείκδ πνμζπαεεί κα πνμζηαηέρεζ ημκ εαοηυ ηδξ ιυκδ ηδξ  ή γδηά ηδκ 

αμήεεζα ηάπμζμο πμο ειπζζηεφεηαζ. Σμ ημνίηζζ εοιάηαζ πάκηα υηζ  ημ ζχια ημο 

ηαεεκυξ είκαζ δζηυ ημο ηαζ ακήηεζ ιυκμ ζε αοηυκ. 

 

 Η Κίθν θαη ην ρέξη. πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, Γηαζέζηκν ζην 

http://www.kanonastonesorouxon.org/Default_gr1.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ  Ζ Κίθν θαη ην ρέξη είκαζ ιζα έηδμζδ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δονχπδξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εηζηναηείαξ ημο Έλα ζηα πέληε (ONE in FIVE) βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ 

παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ. Τπεφεοκδ ηδξ ηαιπάκζαξ εκδιένςζδξ ζηδκ 

Δθθάδα είκαζ δ   Έθεκα Ράπηδ. Ο ηίηθμξ αοηυξ δυεδηε βζαηί έκα ζηα πέκηε παζδζά 

πέθηεζ εφια παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ, εηιεηάθθεοζδξ ή ηαζ 

ηαημπμίδζδξ. Σμ αζαθίμ απεοεφκεηαζ ζε παζδζά ειηθίαο 3-7 εηώλ. ε αοηυ ημ 

παναιφεζ μζ ιζηνμί ακαβκχζηεξ ιαεαίκμοκ ηα επζηνεπηά ηαζ ιδ επζηνεπηά αββίβιαηα 

http://www.kanonastonesorouxon.org/Default_gr1.asp
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απυ άθθα άημια, ημκ Κακυκα ηςκ Δζςνμφπςκ
445

 ηαζ πςξ πνέπεζ κα ακηζδνάζμοκ ηα 

παζδζά ακ ηάπμζμξ πανααεί αοηυκ ημκ ηακυκα. 

Πενίθδρδ 

Έκα ιζηνυ πθαζιαηάηζ ηαζ μ θίθμξ ηδξ, έκα πένζ ζοκμιζθμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

θφκμοκ απμνίεξ. Σμ πθαζιαηάηζ δζαηοπχκεζ ηδκ ακάβηδ ημο  βζα πέηαβια, πμνυ ηαζ 

άημοζια ιμοζζηήξ, ηαηακάθςζδ θαβδημφ ηαζ παζπκίδζ. θεξ μζ επζεοιίεξ 

εηπθδνχκμκηαζ απυ ημ πένζ. ηακ υιςξ ημ πένζ πνμζπαεεί κα αββίλεζ ηδκ πενζμπή ηδξ 

Κίημ, πμο ηαθφπηεηαζ απυ ημ εζχνμοπμ δ Κίημ θέεζ αιέζςξ «Με ηίπνηα! ρη, δελ 

κπνξείο!» δείπκμκηαξ λεηάεανα εοιυ. Σμ πένζ επαζκεί ηδκ ακηίδναζδ ημο ιζηνμφ 

υκημξ ηαζ ελδβεί ηα επζηνεπηά ηαζ ιδ επζηνεπηά αββίβιαηα ηαεχξ ηαζ ημκ Κακυκα ηςκ 

Δζςνμφπςκ πμο ακ ηάπμζμξ, αηυια ηαζ θίθμξ ημκ πανααζάζεζ πνέπεζ κα  

βκςζημπμζδεεί ζε ηάπμζμ έιπζζημ άημιμ. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
445

 Ο Κακυκαξ ηςκ Δζςνμφπςκ πνμαθέπεζ υηζ  ηακείξ δεκ ιπμνεί κα αββίλεζ ή κα πασδέρεζ ημ παζδί ζηα 

ζδιεία ημο ζχιαηυξ ημο πμο ζοκήεςξ ηαθφπημκηαζ απυ ηα εζχνμοπά ημοξ. Καζ μφηε ηα παζδζά 

επζηνέπεηαζ κα αββίλμοκ ημ ζχια άθθςκ ζε αοηά ηα ζδιεία. Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ, ιπμνείηε 

κα επζζηεθεείηε: 

οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ. Ο Καλόλαο ησλ Δζσξνύρσλ. Ακαηηήεδηε απυ 

www.kanonastonesorouxon.org. (Σεθεοηαία Πνυζααζδ 10/01/22). 

 

http://www.kanonastonesorouxon.org/
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 άληεξο, Σδ. (2019). Γηα ην ζώκα κνπ απνθαζίδσ ΕΓΩ!. Αζήλα: Μίλσαο. 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Γηα ην ζώκα κνπ απνθαζίδσ ΔΓΧ! ηδξ Σγεσκίκ άκηενξ 

ηοηθμθυνδζε  ημ 2019 απυ ηζξ Δηδυζεζξ Μίκςαξ. Ο ηίηθμξ ημο πνςηυηοπμο είκαζ My 

Body! What I Say Goes! Σδκ εζημκμβνάθδζδ ακέθααε δ  Άκκα Υάκημη ηαζ ηδ 

ιεηάθναζδ ηδξ εθθδκζηήξ έηδμζδξ έηακε δ Ράκζα Μπμοιπμονή. Σμ αζαθίμ αοηυ 

ακήηεζ ζηδ ζεζνά ΜΗΛΑΜΔ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΓΗΑ… ηαζ έπεζ ζηυπμ κα εηπαζδεφζεζ ηα 

παζδζά κα πνμζηαηεφμοκ ημ ζχια ημοξ. Τπάνπεζ έκα εζζαβςβζηυ ζδιείςια, αθθά ηαζ 

έκα πανάνηδια βζα βμκείξ, παζδαβςβμφξ αθθά ηαζ υζμοξ αζπμθμφκηαζ ιε ηδ ζςιαηζηή 

αζθάθεζα ηαζ ροπζηή εκδοκάιςζδ παζδζχκ, βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ εβπεζνίδζμ. 

Πενίθδρδ  

Ο Ίγζ, μ ηεκηνζηυξ ήνςαξ  ακαθένεηαζ ζε γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ 

ζςιαηζηή αζθάθεζα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα πανμοζζάγμκηαζ  ηα ζοκαζζεήιαηα πμο 
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αζχκμοκ μζ άκενςπμζ, ηαηαζηάζεζξ αζθάθεζαξ ηαζ ακαζθάθεζαξ, ηα πνχηα ζδιάδζα 

ακδζοπίαξ ζε ακαζθαθείξ ηαηαζηάζεζξ αθθά ηαζ ημ «Γίηηομ Αζθαθείαξ» πμο υθα ηα 

παζδζά πνέπεζ κα έπμοκ. Δπίζδξ, πνμαάθθεηαζ δ ζδζςηζηυηδηα ηςκ απυηνοθςκ 

ζδιείςκ ημο ζχιαημξ ηα αζθαθή  ηαζ ακαζθαθή αββίβιαηα ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζηα 

ιοζηζηά ηαζ ηζξ εηπθήλεζξ αθθά ηαζ ημ ζεααζιυ ζηα υνζα ηςκ άθθςκ. 

 

 Moore-Mallinos, J. (2006). Αο κηιήζνπκε γη’ απηό… Έρσ έλα κπζηηθό! 

Αζήλα: αββάιαο. 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Έρσ έλα κπζηηθό! ηδξ Jennifer Moore-Mallinos ηοηθμθυνδζε ημ 

2006 απυ ηζξ εηδυζεζξ αααάθαξ. Ακήηεζ ζηδκ ζεζνά αζαθίςκ Αο κηιήζνπκε γη‟ απηό… 

Ο ηίηθμξ ημο πνςηυηοπμο είκαζ Tens un secret? ηαζ ηδ ιεηάθναζδ ζηδκ εθθδκζηή 
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έηδμζδ έηακε δ Παναζηεοή Αοβμοζηίκμο. Ζ εζημκμβνάθδζδ έβζκε απυ ηδκ Marta 

Fabrega. Γίκμκηαζ μδδβίεξ δζαπείνζζδξ ημο αζαθίμο βζα βμκείξ, κδπζαβςβμφξ ηαζ 

δαζηάθμοξ. 

Πενίθδρδ 

ημ αζαθίμ πανμοζζάγμκηαζ ηα είδδ ιοζηζηχκ. Τπάνπμοκ ηάπμζα ιοζηζηά πμο 

δδιζμονβμφκ εοπάνζζηα ζοκαζζεήιαηα. Σέημζα ιοζηζηά ζπεηίγμκηαζ ιε εηπθήλεζξ 

βεκεεθίςκ, δχνα  βζμνηχκ ηαζ άθθα. ιςξ οπάνπμοκ ηαζ άζπδια ιοζηζηά πμο 

δδιζμονβμφκ ακδζοπίεξ. Ακ ηάπμζμξ πηοπήζεζ ή αββίλεζ έκα άημιμ µε ηνυπμ πμο ημκ 

ηάκεζ κα αζζεακεεί άζπδια  πνέπεζ κα ιζθήζεζ ζε ηάπμζμκ πμο ειπζζηεφεηαζ. Σα 

άζπδια ιοζηζηά πνέπεζ κα θέβμκηαζ. 

 

 Ρώζε-Εατξε, Ρ. (2010). Η Νηαληέια ιέεη ΟΥΘ! Αζήλα: Φπρνγηόο. 
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Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Ζ Νηαληέια ιέεη όρη! ηδξ ζοββναθέςξ Ρέκαξ Ρχζζδ Εαΐνδ, 

ηοηθμθυνδζε ημ 2010 απυ ηζξ εηδυζεζξ Φοπμβζυξ ηαζ ακήηεζ ζηδκ ζεζνά αζαθίςκ 

ηαηακυδζδξ ηαζ ακάβκςζδξ ιζηνχκ ζζημνζχκ «Φναμοθίηζα». Σδκ εζημκμβνάθδζδ 

επζιεθήεδηε μ πφνμξ Γμφζδξ.  ημ ηέθμξ ημο αζαθίμο οπάνπεζ ζφκημιμ εκδιενςηζηυ 

ζδιείςια βζα ημοξ βμκείξ πμο πνμζηαηεφμκηα ηα δζηαζχιαηα ημο παζδζμφ. 

Πενίθδρδ 

Ζ Νηακζέθα, ιζα ιζηνή ημοκεθίηζα αβαπάεζ πμθφ ημκ εείμ Κακέθμ. Μαγί ιε ημκ 

αδενθυ ηδξ ζοκδείγμοκ  κα αημφκ ηζξ ζζημνίεξ ημο εείμο ημοξ πμο είκαζ ηαπεηάκζμξ, 

κα παίγμοκ παζπκίδζα ηαζ ηάκμοκ αυθηεξ ιε ημ αοημηίκδημ, αθμφ εηείκμξ δεκ έπεζ δζηά 

ημο παζδζά. Πμθθέξ θμνέξ μ εείμξ Κακέθμξ βανβαθάεζ ηα ακίρζα ημο, υιςξ αοηυ δεκ 

ανέζεζ πάκηα ζηδκ Νηακζέθα. Δκχ ημκ παναηαθεί κα ηδκ αθήζεζ ήζοπδ εηείκμξ 

ζοκεπίγεζ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ εηείκδ αζζεάκεηαζ άαμθα ηαζ πμκάεζ. ηακ έκα άαααημ 

ένπεηαζ λακά μ εείμξ, δ Νηακζέθα πνμθαζίγεηαζ πμκμηέθαθμ βζα κα ιδκ παίλεζ ιαγί 

ημο. Ζ ιαιά ηαηαθαααίκεζ πςξ θέεζ ρέιαηα ηαζ γδηά απυ ηδ ηυνδ ηδξ κα παζνεηήζεζ 

ημκ εείμ. ηακ ηεθζηά δ Νηακζέθα ειθακίγεηαζ, έπεζ γςβναθίζεζ ρεφηζηα ζπονάηζα 

ηαζ πνμθαζίγεηαζ ζθανά.  Ζ ιαιά ηδξ ηαηαθαααίκεζ υηζ ηάηζ δεκ πδβαίκεζ ηαθά ηαζ 

αθμφ ζογδηήζμοκ δζαπζζηχκεζ πςξ δ Νηακζέθα δεκ εέθεζ κα ζοκακηήζεζ ημκ εείμ ηδξ 

βζαηί κζχεεζ άαμθα ιε ημ βανβαθδηυ.  Σδκ επαζκεί πμο ηδξ απμηάθορε ηδκ αζηία ηςκ 

ρεφηζηχκ αζεεκεζχκ ηαζ ηδξ ακαθένεζ πςξ ηακέκαξ δεκ έπεζ δζηαίςια κα ηδκ εκμπθεί, 

αηυια ηαζ ακ αοηυξ είκαζ μ εείμξ. Αθμφ λεααθηεί, ειθακίγεηαζ ζημκ εείμ ηαζ εηείκμξ 

πνμζπαεεί κα  ηδκ βανβαθίζεζ δοκαηά. Ζ Νηακζέθα ζηέηεηαζ ιπνμζηά ημο ηαζ 

ανκείηαζ ηαηδβμνδιαηζηά.  Σεθζηά, πδβαίκμοκ ιζα αυθηα ηαζ ζοιθςκμφκ πςξ δεκ εα 

ηδ λακά βανβαθίζεζ πμηέ.  
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 Αιεμάλδξνπ, Γ.Κ. (2018). Μόλν αλ ζέισ. Αζήλα: Μίλσαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ  

Σμ ένβμ Μόλν αλ ζέισ ηδξ Γζχηαξ Κ. Αθελάκδνμο ηοηθμθυνδζε ημ 2018 απυ 

ηζξ εηδυζεζξ Μίκςαξ. Ακήηεζ ζηδκ ζεζνά φβπνμκμ Παναιφεζ ηαζ ηδκ εζημκμβνάθδζδ 

επζιεθήεδηε δ άκηνα Δθεοεενίμο.  Πνυηεζηαζ βζα έκα αζαθίμ βζα ημ δζηαίςια ζημ 

ζχια. 

Πενίθδρδ 

Ζ Έθθδ είκαζ ημ ιζηνυηενμ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ υθμζ μζ ζοββεκείξ ηαζ 

θίθμζ εέθμοκ κα ηδκ αβηαθζάγμοκ ηαζ κα ηδκ θζθάκε. Δηείκδ δεκ εοπανζζηζέηαζ ηα 
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πάδζα ημοξ ηαζ ιε ηάεε ηνυπμ πνμζπαεεί κα ηα απμθφβεζ. ηακ επζζηέπηεηαζ ημ 

ιμοζείμ, ανίζηεζ ιζα εηπθδηηζηή ζδέα χζηε κα ηαηαθάαμοκ υθμζ πςξ πνεζάγεηαζ άδεζα 

βζα κα ηδξ πνμζθένμοκ μπμζμδήπμηε πάδζ. Σμ ημνίηζζ εηθνάγεζ πςξ δ εεηζηή  ή 

ανκδηζηή απάκηδζδ ηδξ βζα ηα πάδζα εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζεααζηή απυ υθμοξ.  

 

 Γαζθαιάθε, Δ. (2019). Η Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη: Έλα παξακύζη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηελ πξόιεςε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Αζήλα: 

νθόιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ παναιφεζ Ζ Ρίλα απνθαζίδεη λα κηιήζεη ηδξ ζοββναθέςξ, ιεηαθνάζηνζαξ 

ηαζ δδιμζζμβνάθμο Δθέκδξ Γαζηαθάηδ, ηοηθμθυνδζε ημ 2019 απυ ηζξ εηδυζεζξ 

μηυθδ. Σεθεί οπυ ηδκ αζβίδα ηςκ Γζαηνχκ ημο ηυζιμο. Σδκ εζημκμβνάθδζδ ακέθααε 

δ Μανία Κμοηνμοιπά ηαζ μ πνυθμβμξ ημο αζαθίμο δδιζμονβήεδηε απυ ημκ Θάκμ Δ. 

Αζηδηή. Τπάνπεζ πανάνηδια βζα βμκείξ απυ ηδκ ροπμθυβμ-
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ηναοιαημεεναπεφηνζα Άκκα Μανία Κονζαημπμφθμο  αθθά ηαζ πανάνηδια βζα ημκ 

εηπαζδεοηζηυ απυ ηδ Γν Νάκηζα Κμονιμφζδ, οπεφεοκδ Φοπζηήξ Τβείαξ ζηδκ 

Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ Ακαημθζηήξ Αηηζηήξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα παναιφεζ πμο 

ζημπεφεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ παζδζχκ ζηδκ πνυθδρδ ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ. 

Πενίθδρδ 

Ζ ιζηνή Ρίκα ηαζ δ ιαιά ηδξ παζνεημφκ ημοξ βείημκεξ  ημοξ ζημ αοευ.  Μζα 

ιένα, δ ιαιά ηδ ζηέθκεζ ζημ ζπίηζ ηδξ βεζηυκζζζάξ ημοξ, ηδξ ηονίαξ Απζκμφ βζα κα 

γδηήζεζ ιανβανζηανάηζα βζα ημ ηέζη πμο θηζάπκεζ. Ζ ηονία Απζκμφ υιςξ απμοζζάγεζ 

ηαζ ζημ ζπίηζ είκαζ ιυκμ μ ηφνζμξ Απζκυξ. Ζ Ρίκα ένπεηαζ ζε δφζημθδ εέζδ απυ ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο ηφνζμο Απζκμφ ηαζ κζχεεζ άαμθα. ηδκ ανπή δεκ απμηαθφπηεζ ηα 

βεβμκυηα ζηδ ιδηένα ηδξ, υιςξ ανβυηενα ηδξ εηιοζηδνεφεηαζ ηζξ πανεκμπθήζεζξ πμο 

δέπεηαζ απυ ημκ βείημκα ημοξ.  ηακ δ Ρίκα εκδιενχκεζ ηδκ ιδηένα ηδξ κζχεεζ λακά 

ακάθαθνδ ηαζ αζθαθήξ. 

 Ραζηδάθε, Υξ. (2007). Ξέξσ λα ιέσ Όρη. Αζήλα: Παηάθεο. 
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Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Ξέξσ λα ιέσ ΟΥΗ ηδξ Υνζζηίκαξ Ραζζδάηδ ζε εζημκμβνάθδζδ ημο 

Γζχνβμο Ναγθή, ηοηθμθυνδζε ημ 2010 απυ ηζξ εηδυζεζξ Παηάηδ. ημ ηέθμξ ημο 

αζαθίμο οπάνπεζ ηαηάθμβμξ ιε ζημζπεία επζημζκςκίαξ μνβακχζεςκ, πμο ιπμνμφκ κα 

απεοεοκεμφκ μζ ακαβκχζηεξ ακ αιθζαάθθμοκ, θμαμφκηαζ ή εέθμοκ κα 

εοαζζεδημπμζήζμοκ ημ πενίβονμ ημοξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα αζαθίμ βκχζεςκ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο απέζπαζε ημ ανααείμ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ. 

 

Πενίθδρδ 

Ο Πέηνμξ ηαζ δ Γεςνβία πανέα ιε ηδκ ποβμθαιπίδα, ημκ βνφθμ, ημ ζημοθδηάηζ, 

βοικαζηέξ ηαζ επζζηήιμκεξ  ιαεαίκμοκ  ηδκ αλία ηδξ θέλδξ ΟΥΗ  ιέζα απυ 

ηαεδιενζκά παναδείβιαηα. Πανμοζζάγμκηαζ δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ πμο ιπμνεί κα 

αζχζεζ μπμζμζδήπμηε ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, ημο δζαδζηηφμο, ηςκ δζαθδιίζεςκ,  

ζηδκ επαθή ημο ιε βκςζημφξ ηαζ άβκςζημοξ ακενχπμοξ ηαζ ζηδκ ζοζπέηζζδ ιε 

επζηίκδοκεξ μοζίεξ. Οζ ήνςεξ ημο αζαθίμο ιε ηδκ άνκδζδ ημοξ ηαηαθένκμοκ κα 

βθζηχζμοκ απυ ηαημημπζέξ ηαζ ιαεαίκμοκ κα έπμοκ ημ εάννμξ ηδξ βκχιδξ ημοξ. 
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 Αιεμάθεο, Β. (2018). Γηαηί θιαηο; Αζήλα: Μεηαίρκην.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμο Γηαηί θιαηο; ημο ζοββναθέα Βαζίθδ Αθελάηδ, ηοηθμθυνδζε ημ 

2018 απυ ηζξ εηδυζεζξ Μεηαίπιζμ. Σδκ εζημκμβνάθδζδ ακέθααε μ Νζηυθαμξ 

Ακδνζηυπμοθμξ. Σμ αζαθίμ βνάθηδηε ιε αθμνιή ηδκ ακάβηδ ημο ζοββναθέα κα 

εηθνάζεζ πνμζςπζηά αζχιαηα ςξ παηέναξ πμο εεςνμφζε υηζ βίκμκηακ αθυνδημξ. Ο 

βαθθζηυξ ηίηθμξ είκαζ «Pourquoi tu pleures?» ηαζ δδιμζζεφηδηε βζα πνχηδ θμνά ςξ 

πνμκμβνάθδια ζηδκ Monde, είπε ιεβάθδ ακηαπυηνζζδ,  ηαζ παίπηδηε ζε βαθθζηά 

ναδζυθςκα. Δηδυεδηε, ςξ εζημκμβναθδιέκμ αζαθίμ βζα βμκείξ ζηδκ Δθαεηία ηαζ ζηδκ 

Κμνέα. Ζ θεηηζηή αία ζοκηνίαεζ ημ ιζηνυ παζδί ζδζαίηενα υηακ αζηείηαζ απυ πνυζςπα 

πμο ζε οβζείξ ζοκεήηεξ ειπκέμοκ αζθάθεζα.  Πνμηείκεηαζ βζα βμκείξ ηαζ 
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εηπαζδεοηζημφξ αθμφ πανμοζζάγμκηαζ επζαθααείξ μζημβεκεζαηέξ ζπέζεζξ πμο 

ακαπηφζζμκηαζ ελαζηίαξ βμκεσημφ εθέβπμο.  

Πενίθδρδ 

Έκα παζδί  οπμιέκεζ ηδ θεηηζηή ηαημπμίδζδ ηδξ ιδηέναξ ημο. Ζ ιδηένα 

απμθαζίγεζ κα πάκε αυθηα, ηαζ δζαηάγεζ ημ παζδί κα εημζιαζηεί βνήβμνα, απεζθχκηαξ 

ημ, υηζ ακ δεκ ημ ηάκεζ εα ημο ζηενήζεζ ηδκ ελυδμο. Ζ βοκαίηα εηκεονίγεηαζ ιε 

μηζδήπμηε ζοιααίκεζ, ιε ηα ηθεζδζά πμο δεκ ανίζηεζ αηυια ηαζ ιε ημκ πεζιςκζάηζημ 

ηαζνυ ηαζ λεζπά ζημ παζδί. Ζ ιδηένα ζοκεπίγεζ ηζξ απεζθέξ, θέβμκηαξ πςξ ακ δεκ είκαζ 

οπάημομ ημ παζδί εα πνέπεζ κα πάεζ ζημ βζαηνυ. Δηείκμ δοζακαζπεηεί ιε υθδ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηαζ δ ιδηένα ημο, ημο οπυζπεηαζ έκα ζπάβημ ή ζμημθάηα ιυκμ ακ είκαζ 

θνυκζιμξ. Μυθζξ θηάκμοκ, εηείκδ ημο δίκεζ μδδβίεξ βζα ημ  παζπκίδζ ζημ μπμίμ δ ίδζα 

δεκ ζοιιεηέπεζ. Σμ αβυνζ, λεηζκά ημ παζπκίδζ, ηαζ ιεηαλφ άθθςκ παίνκεζ ηαζ ηδ ιπάθα 

εκυξ παζδζμφ. Ζ ιδηένα ημο θςκάγεζ ηαζ δίκεζ ελδβήζεζξ βζα ημ πενζζηαηζηυ ζημκ 

άθθμ βμκζυ. Οπμζμδήπμηε παζπκίδζ ημο παζδζμφ, δεκ επζηνμηείηαζ απυ ηδ ιαιά. ηακ  

ημ παζδί δείπκεζ κα ιδκ αημθμοεεί ημοξ ηνυπμοξ ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ πμο εέθεζ δ 

ιδηένα, δ αυθηα δζαηυπηεηαζ. Δηείκδ αβμνάγεζ υηζ είπε οπμζπεεεί ζημ ιζηνυ ηδξ, 

υιςξ ζοκεπίγεζ κα βηνζκζάγεζ βζα μηζδήπμηε ζοιααίκεζ ηαζ θηάκμκηαξ ζημ ζπίηζ 

ηαηδβμνεί ημ ιζηνυ βζα απανζζηία. 
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 Γεσξγίνπ-Νίιζελ, Μ. (2020). Έμη κηθξέο ηζηνξίεο  γηα λεπηαγσγνύο θαη γνλείο. 

Αζήλα: ΔΛΗΕΑ- Δηαηξεία θαηά ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ, 

Καιεηδνζθόπην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ  

Σμ αζαθίμ Έμη κηθξέο ηζηνξίεο γηα λεπηαγσγνύο θαη γνλείο ηδξ ροπμθυβμο, 

ροπμεεναπεφηνζαξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ζοιαμφθμο ηδξ ΔΛΗΕΑ Μονηχξ Γεςνβίμο-

Νίθζεκ ηοηθμθυνδζε ημ 2020 απυ ηδκ εηαζνεία ηαημπμίδζδξ ημο παζδζμφ- ΔΛΗΕΑ 

ζηζξ εηδυζεζξ Καθεζδμζηυπζμ.  Σδκ εζημκμβνάθδζδ επζιεθήεδηε μ Μζπάθδξ Καγάγδξ. 

ημ ένβμ υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ απυ ημκ ηίηθμ οπάνπμοκ έλζ ζφκημιεξ ζζημνίεξ πμο 

εοαζζεδημπμζμφκ ημοξ ακαβκχζηεξ ζημ εέια ηδξ ηαημπμίδζδξ.  Τπάνπεζ εζζαβςβζηυ 

ζδιείςια βζα ημοξ εκήθζημοξ ακαβκχζηεξ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ 

επμζημδμιδηζηά ημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ζημ ηέθμξ ημο 

αζαθίμο οπάνπεζ δ ζζημνία ίδνοζδξ ηδξ εηαζνείαξ βζα ηδκ ηαημπμίδζδ ημο παζδζμφ- 

ΔΛΗΕΑ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαημπμίδζδ ημο μιχκοιμο ημνζηζζμφ απυ ηδκ ροπζηά 

άννςζηδ ηαζ κανημιακή ιδηένα ημο, πμο ημ μδήβδζε ζε εάκαημ ζηα έλζ ημο πνυκζα. 
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Πενίθδρδ 

Σμ αζαθίμ πενζέπεζ έλζ ζφκημιεξ ζζημνίεξ ιε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Ζ μθία 

ζημ πάνημ ιέκεζ πνμζεββίγεηαζ απυ έκακ άβκςζημ, μ μπμίμξ πνμζπαεεί κα ηδξ δείλεζ 

έκα ζηοθάηζ πμο έπεζ ζημ αοημηίκδηυ ημο. Ο Ακηνέαξ κζχεεζ πενίενβα αββίβιαηα απυ 

ημ βείημκα ηφνζμ Θακάζδ. Ζ Σίκα θζθμλεκείηαζ ζημ ζπίηζ ηδξ θίθδξ ηδξ ηαζ  εςπεφεηαζ 

απυ ημκ εείμ ηδξ. Ο Νζημθήξ οπμιέκεζ ζζςπδθά ημκ εηθμαζζιυ απυ ημ ζοιιαεδηή 

ημο. Ο Άθηδξ παίνκεζ ημ ιαφνμ αοημηζκδηάηζ ημο Δοβέκζμο πςνίξ ηδκ άδεζα ημο. Ζ  

αιίπα πενκάεζ δφζημθα ελαζηίαξ ημο ζοιιαεδηή ηδξ πφνμο. Οζ έλζ ζζημνίεξ 

μθμηθδνχκμκηαζ ιε εοπάνζζηδ ηαηάθδλδ. 
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ύγρξνλα Βηβιία γηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θαη εθήβνπο  

 

 Αλησλίνπ, Α. (2017). Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα. Αζήλα: Κέδξνο. 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Σν θαινθαίξη πνπ κεγάισζα ηδξ Άκηνδξ Ακηςκίμο ηοηθμθυνδζε ημ 

2017 απυ ηζξ εηδυζεζξ Κέδνμξ. οιπενζθήθεδηε ζημοξ Σζιδηζημφξ Πίκαηεξ ηδξ 

Γζεεκμφξ Ονβάκςζδξ Βζαθίςκ βζα ηδ Νευηδηα (IBBY) ηαζ απέζπαζε Κναηζηυ 

ανααείμ Λμβμηεπκίαξ βζα ιεβάθα παζδζά ηαζ εθήαμοξ ηδξ Κφπνμο. Δπίζδξ, ιπήηε ζηδ 

Μζηνή Λίζηα ηςκ Λμβμηεπκζηχκ Βνααείςκ 2018 ημο δθεηηνμκζημφ πενζμδζημφ Ο 

ΑΝΑΓΝΧΣΖ, ζηδκ ηαηδβμνία Λμβμηεπκζηυ Βζαθίμ βζα Δθήαμοξ. Δκηάζζεηαζ ζηδ 

ζεζνά Big Bang Book πμο απεοεφκμκηαζ ζε κεανμφξ ακαβκχζηεξ ηαζ ηνμθμδμημφκ ημ 

εκδζαθένμκ ηαζ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ημοξ βφνς απυ εέιαηα πμο ημοξ απαζπμθμφκ. 
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Πενίθδρδ 

Ζ δεηαηεηνάπνμκδ Άκκα γεζ ιε ημοξ βμκείξ ηδξ ζε ιζα ιμκμηαημζηία ζημ 

πνμάζηζμ ηάπμζαξ πυθδξ. Σμ ημνίηζζ αζχκεζ άζπδιεξ ηαηαζηάζεζξ ελαζηίαξ ηδξ μνβήξ 

ημο παηένα ηδξ, πμο ζοπκά μδδβεί ζε αζαζμπναβίεξ ζε αάνμξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ αθθά, 

απυ ηάπμζμ ζδιείμ ηαζ ιεηά, ηαζ ηδξ ίδζαξ. Σα βεβμκυηα πμο ζδιεζχκμκηαζ ζημ 

δζάζηδια εκυξ ηαθμηαζνζμφ ζοκηεθμφκ ζηδκ εκδθζηίςζδ ηδξ δνςίδαξ πμο ηεθζηά 

απμθαζίγεζ κα ιζθήζεζ βζα ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή ηαημπμίδζδ πμο αζχκεζ εηείκδ ηαζ δ 

ιδηένα ηδξ.  

 Καξάλζα, Μ. (2017).  Λόγηα δειεηήξην. Αζήλα: Κέδξνο. 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ κεακζηυ ιοεζζηυνδια Λόγηα Γειεηήξην ηδξ Μάζηε Κανάκεα ηοηθμθυνδζε 

ημ 2017 ζηα εθθδκζηά απυ ηζξ εηδυζεζξ Κέδνμξ. O ηίηθμξ ημο πνςηυηοπμο ζηα 

ζζπακζηά είκαζ Paraules emmetzimades ηαζ ηδκ ιεηάθναζδ ηδξ εθθδκζηήξ έηδμζδξ 
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επζιεθήεδηε δ Βαζζθζηή Κκήημο. Ακήηεζ ζηδκ ζεζνά  Big Bang Book ηαζ ημ αζαθίμ 

ηνμθμδμηεί ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ βφνς απυ εέιαηα πμο απαζπμθμφκ ημοξ κεανμφξ 

ακαβκχζηεξ. Σζιήεδηε ιε Δεκζηυ Βνααείμ Ηζπακίαξ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ Νεακζηήξ 

Λμβμηεπκίαξ ηαζ ιε πμθθά άθθα ανααεία ηαεχξ πνμάβεζ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ζε 

εέιαηα παζδζηήξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ ηαζ εζδζηυηενα ηελ απνπιάλεζεο 

αλήιηθεο κε αηκνκημίαο. Δίκαζ ζδζαίηενα βκςζηυ ζηδκ Ηζπακία ηαζ ακαιέκεηαζ κα 

ηοηθμθμνήζεζ ζε 14 αηυια πχνεξ. 

Πενίθδρδ 

Ζ δεηαπεκηάπνμκδ Μπάνιπανα ελαθακίζηδηε ιζα ιένα απυ ημ ζπίηζ ηδξ. 

φκημια απυ έκα απεβκςζιέκμ ηδθεθχκδια  ηδξ εα θακεί πςξ ημ ημνίηζζ έπεζ πέζεζ 

εφια απαβςβήξ αθμφ ανέεδηε δ ηζάκηα ηδξ ιε ιαηςιέκα ίπκδ. Ζ ιδηένα ηδξ 

αοείγεηαζ ηδ εθίρδ ηαζ ηαηακαθχκεζ πμθθά πάπζα πμο ηδξ δίκεζ μ άκηναξ ηδξ. Ο 

παηέναξ θαίκεηαζ κα είκαζ μ ιμκαδζηυξ ζοβηνμηδιέκμξ. Πενκάκε ηέζζενα πνυκζα 

πςνίξ ηαιζά ελέθζλδ ηαζ βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ δ Μπάνιπανα έπεζ πεεάκεζ.  Ο 

αζηοκυιμξ αθααδυν Λμεάκμ ηαζ μζ βμκείξ ηδξ ράπκμοκ δζανηχξ κα εκημπίζμοκ ηδ 

θεπημιένεζα εηείκδ πμο εα ιπμνμφζε κα απμηαθφρεζ ημκ έκμπμ ηαζ κα εκημπζζηεί ημ 

ημνίηζζ. Έκα κέμ ηδθεθχκδια ηδξ Μπάνιπαναξ ζηδκ θίθδ ηδξ Δφα ένπεηαζ κα 

ακαηνέρεζ ηα πάκηα.  Έκμπμζ εεςνμφκηαζ μ ηαεδβδηήξ ηδξ ηαζ μ πνχδκ ηδξ, εκχ 

πανμοζζάγεηαζ ηαζ δ ειπθμηή ηςκ εείςκ ηδξ ηαζ ηδξ ημθθδηήξ θίθδξ ηδξ 

Μπάνιπαναξ. Ο αζηοκμιζηυξ, θίβμ πνζκ ηδκ ζοκηαλζμδυηδζδ ημο ηαηαθένκεζ κα 

ελζπκζάζεζ ηδκ απαβςβή. Σμ ημοαάνζ λεηοθίβεηαζ ηαζ πάθζ ηαζ απμηαθφπηεηαζ δ 

αθήεεζα. 
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 Κξέιεξ, . (2014). Σν κπιε θαηαθύγην. Αζήλα: Φπρνγηόο. 

 

Γεκζηέξ πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Σν κπιε θαηαθύγην ηδξ μφγακ Κνέθεν  ηοηθμθυνδζε ημ 2014 απυ 

ηζξ εηδυζεζξ Φοπμβζυξ ζε ιεηάθναζδ ηδξ Σάκζαξ ηαφνμο. Ο ηίηθμξ ημο πνςηυηοπμο 

είκαζ «ELEFANTEN SIEHT MAN NICHT» ηαζ ανπζηά ηοηθμθυνδζε ζηδ Γενιακία 

ημ 2012. Ακήηεζ ζηδ ζεζνά Μζηνή πολίδα πμο απεοεφκεηαζ ζε παζδζά ηαζ εθήαμοξ. 

Ήηακ οπμρήθζμ βζα ημ ανααείμ ηφηθμο εθθδκζημφ παζδζημφ αζαθίμο ζηδκ ηαηδβμνία 

ιεηαθναζιέκμο ζηα εθθδκζηά αζαθίμ βζα παζδζά ή κέμοξ δζεεκέξ (2013) . Δπίζδξ ήηακ 

οπμρήθζμ βζα ημ deutsches jugendliteratur preis. 

Πενίθδρδ 

Ζ Μάζα, έκα δεηαηνζάπνμκμ ημνίηζζ, πενκάεζ ηζξ ηαθμηαζνζκέξ δζαημπέξ  ιε 

ημκ παππμφ ηαζ ηδ βζαβζά ηδξ ζημ Μπάνεκιπμονβη ηδξ Γενιακίαξ. Πνμζπαεεί κα 
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δζχλεζ ηδκ πθήλδ πμο κζχεεζ αημφβμκηαξ ηδκ αβαπδιέκδ ηδξ ιμοζζηή ζηδκ παζδζηή 

πανά. Δηεί βκςνίγεζ δφμ αδένθζα, ηδκ Ημοθία ηαζ ημκ Μαλ πμο θαίκεηαζ κα ηνφαμοκ 

ηάπμζμ ιοζηζηυ.  ηαδζαηά, βίκμκηαζ θίθμζ, ηαζ μζ οπμρίεξ ηδξ Μάζαξ βζα άζπδια 

βεβμκυηα ζημ ζπίηζ ηςκ παζδζχκ επζαεααζχκμκηαζ. Απμθαζίγεζ κα αμδεήζεζ ημοξ 

κέμοξ θίθμοξ ηδξ  ηαζ ιε αθμνιή ημ ηνοθηυ ζημ «ιπθε ηαηαθφβζμ» λεηζκά έκακ 

αβχκα απμιάηνοκζδξ απυ ημ ζπίηζ ηςκ ηναοιαηζηχκ ειπεζνζχκ.  Σα πνάβιαηα δεκ 

ελεθίζζμκηαζ υπςξ οπμθυβζζε δ Μάζα ηαζ ανίζηεηαζ ηαηδβμνμφιεκδ βζα απαβςβή 

ηςκ παζδζχκ. 

 Σξίπνπ- Μάλνπ, Α. (2020). νπθιέ νθνιάηαο. Αζήλα: Μεηαίρκην. 
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Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ νπθιέ νθνιάηαο ηδξ Αθέηαξ Σνίπμο-Μάκμο ηοηθμθυνδζε ημ 

2020 απυ ηζξ εηδυζεζξ Μεηαίπιζμ. Σδκ δζαηνζηζηή εζημκμβνάθδζδ επζιεθήεδηε δ 

Ράκζα Βαναάηδ. Σμ ένβμ ζοιπενζθήθεδηε ζηδ Υνοζή Λίζηα 2021 ημο ανααεοιέκμο 

εηπαζδεοηζημφ portal Elniplex ηαζ ήηακ οπμρήθζμ βζα ημ ανααείμ «Φακή 

Απμζημθίδμο» πμο δίκεηαζ ζε ζοββναθέα εηηεκμφξ αθδβήιαημξ, βζα παζδζά ιεβάθςκ 

ηάλεςκ Γδιμηζημφ ηαζ Γοικαζίμο. Γζα ημ αζαθίμ οπάνπεζ δζαεέζζιμ εηπαζδεοηζηυ 

οθζηυ. Θέια ημο ένβμο είκαζ δ εκδμμζημβεκεζαηή αία, δ ροπμθμβζηή ηαζ ζςιαηζηή 

ηαημπμίδζδ. 

Πενίθδρδ 

Ζ μθία έπεζηα απυ ημ δζαγφβζμ ηςκ βμκζχκ ηδξ, γεζ ιαγί ιε ημκ παηένα ηδξ. 

Κάεε ααααημηφνζαημ επζζηέπηεηαζ ηδ ιδηένα ηδξ, ημκ παηνζυ ηδξ ηαζ ηα δομ ημο 

παζδζά. Καεδιενζκά ακηζιεηςπίγεζ δοζημθίεξ πμο ηζξ απμηνφπηεζ απυ υθμοξ. Ζ μθία 

ιζθά ιμκάπα ζηδκ μθίηα, ηδκ ημφηθα ηδξ, βζα πναβιαηζηά ηαζ θακηαζηζηά βεβμκυηα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ζημ ζπίηζ. Μζα ζεζνά απυ βεβμκυηα, 

ηάπμζα ηνοθά ηάθακηα, ιζα ημπάκα, ιζα βάηα Πενζίαξ, έκα απμηοπδιέκμ pool party 

εα αμδεήζμοκ ημ ημνίηζζ κα ηαηακμήζεζ ηδκ εκδμμζημβεκεζαηή αία πμο ημο αζηείηαζ 

ηαζ ηεθζηά κα απμηαθφρεζ ηα ιοζηζηά ηδξ. 
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 αξή, Ε. (2002). Νηλέη. Αζήλα: Παηάθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμ αζαθίμ Νηλέη ηοηθμθυνδζε βζα πνχηδ θμνά απυ ηζξ εηδυζεζξ Παηάηδ, ημ 

1992. Ζ ζοββναθέαξ ημο είκαζ δ Εςνγ ανή εκχ ηδκ ιαηέηα ελςθφθθμο 

δδιζμφνβδζε δ Μανία Κςκζηακηάηδ. Καηαηάζζεηαζ ζηδκ ζφβπνμκδ θμβμηεπκία 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα κεακζηά ιοεζζημνήιαηα. Έπμοκ αημθμοεήζεζ πθήεμξ 

ακαηοπχζεςκ ηαζ έπεζ θάαεζ ημ Κναηζηυ Βνααείμ Λμβμηεπκζημφ Παζδζημφ Βζαθίμο 

(1994) ηαζ ημ Βνααείμ Κφηθμο ημο Δθθδκζημφ Παζδζημφ Βζαθίμο 
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Ζ Έιια απυ ηδ εκεβάθδ ηαζ μ ςηνάηδξ απυ ηδ Μ. Αζία βκςνίγμκηαζ 

ιέζς αθθδθμβναθίαξ, ενςηεφμκηαζ, ζοκακηζμφκηαζ ηαζ πακηνεφμκηαζ. Απμηημφκ ημ 

πνχημ ημοξ παζδί, ηδκ Νζκέη ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ημ 1911. Εμοκ ζηδκ  

Οδδζζυ, ζηδκ Αεήκα (ζημ ζπίηζ ηδξ αδενθήξ ημο ςηνάηδ) ηαζ ιεηέπεζηα δ 

πνςηαβςκίζηνζα δζαιέκεζ ζημ Πανίζζ ηαζ ζημ αζκ Λμοί ηδξ εκεβάθδξ. Απμηηά 

πμθθέξ ειπεζνίεξ απυ ηα ηαλίδζα ηδξ ηαζ ζηαδζαηά ιεηαιμνθχκεηαζ απυ αηίεαζμ 

παζδί, ζε ζοκεηή εκήθζηα. ημ αζκ Λμοί ηδξ εκεβάθδξ, βκςνίγεζ ημκ πνχημ ηδξ 

ένςηα, αθθά ηεθζηά πακηνεφεηαζ ημκ θίθμ ηςκ παζδζηχκ ηδξ πνυκςκ Κυθζα, πμο ηδκ 

είπε ηάκεζ κα πζζηέρεζ πςξ ήηακ οζμεεηδιέκδ. 

Σμ αζαθίμ πανμοζζάγεζ ηαλίδζα ζημ πχνμ ηαζ ζημκ πνυκμ γςκηακά ηαζ 

παναζηαηζηά. φιθςκα ιε ηδκ Άκηα Καηζίηδ-Γηίααθμο, Καεδβήηνζα 

Νεμεθθδκζηήξ Φζθμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ «Ζ «Νηλέη» είκαζ έκα 

ηθαζζηυ ιοεζζηυνδια πμο εα ιπμνμφζε κα ημ ηαηαηάλεζ ηακείξ ζημ 

Bildungsroman (ελεθζηηζηυ ιοεζζηυνδια)». ηδ «Νηλέη» πανμοζζάγμκηαζ ηαίνζα 

ζζημνζηά βεβμκυηα (Οηηςανζακή Δπακάζηαζδ, Μζηναζζαηζηή Καηαζηνμθή, 

Γζηηαημνία Μεηαλά).  ε αοηυ ημ ιοεζζηυνδια δ ζοββναθέαξ αθδβείηαζ ηδ γςή ηδξ 

ιεβαθφηενδξ αδενθήξ ηδξ, ηδξ Νζκέη. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ ηείιεκμ πενζέπεζ 

πμθθά αοημαζμβναθζηά ζημζπεία. Πνμηίεεκηαζ απμζπάζιαηα επζζημθχκ ηςκ 

ζοββεκζηχκ ηδξ πνμζχπςκ, πενζβναθέξ ηςκ ζδίςκ, αθθά ηαζ θςημβναθίεξ βζα κα 

πζζημπμζήζεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα αοηχκ πμο εα ζζημνήζεζ. Ο πονήκαξ θμζπυκ ηδξ 

ζζημνίαξ είκαζ αθδεζκυξ.  
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 Καζηάξνπ, Δ. ( 2016).Ήζνπλ κόλν έλα παηδί. Πάηξα: Κόθθηλε Κισζηή 

Γεκέλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Ήζνπλ κόλν έλα παηδί ηδξ Δφαξ Καζζάνμο ηοηθμθυνδζε ημ 2016 

απυ ηζξ εηδυζεζξ Κυηηζκδ Κθςζηή Γειέκδ. Ζ εζημκμβνάθδζδ ημο ελςθφθθμο είκαζ 

ηδξ Καηενίκαξ Βενμφηζμο. Ακήηεζ ζηδκ κεακζηή θμβμηεπκία ηαζ ιέζα ζε αοηυ ημ 

αζαθίμ είβεηαζ ημ εέια ηδξ ζελμοαθζηήξ ηαημπμίδζδξ παζδζχκ απυ ημ μζημβεκεζαηυ 

ηαζ θζθζηυ πενζαάθθμκ ημοξ. Τπάνπεζ εζζαβςβζηυ ζδιείςια  ημο Γν. Γζχνβμο Φ. 

Αββεθίδδ, ροπζάηνμο, πμο πανμοζζάγεζ ηζξ δζαζηάζεζξ αοημφ ημο θαζκμιέκμο. 
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Πενίθδρδ  

Με αθμνιή ηδκ ηοπαία ελενεφκδζδ ημο εββμκμφ ηδξ  Ακαζηαζίαξ ηαζ ημο 

θίθμο ημο ζημ εβηαηαθεθεζιιέκμ παηνζηυ ηδξ ζπίηζ αθθά ηαζ ηδ ηοπαία ζοκάκηδζδ 

ηδξ βζαβζάξ Ακαζηαζίαξ ιε ηδκ ζοιιαεήηνζα ηςκ δφμ παζδζχκ , ηδξ Μανίαξ, εα 

ιμζναζηεί ηδκ ζζημνία ηςκ παζδζηχκ ηδξ πνυκςκ. Ο βείημκαξ, θίθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ 

ηαζ πνμπμκδηήξ ηδξ ηαημπμζμφζε ηδκ  ελάπνμκδ ηυηε ηυνδ, ηδκ εηαίαγε ηαζ ηδξ 

απμηάθορε πςξ ήηακ οζμεεηδιέκδ βζα κα ιδκ ιζθήζεζ βζα ηζξ κμζδνέξ πνάλεζξ ημο 

ζημοξ εεημφξ βμκείξ ηδξ. Ζ ιζηνή Ακαζηαζία ηθείκεηαζ ζημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ιεηά ημ 

εάκαημ ηδξ εεηήξ ιδηέναξ ηδξ εβηαηαθείπεζ ιε ημκ εεηυ παηένα ηδξ ηδκ Δθθάδα. Δηεί 

ιε πανυηνοκζδ ημο παηένα ηδξ απεοεφκμκηαζ ζε εζδζηυ αθθά ηαζ μδδβμφκ ηδκ 

οπυεεζδ ζηδκ δζηαζμζφκδ. Ζ πανεθεμκηζηή αθήβδζδ ηδξ βζαβζάξ αμδεά ηδκ Μανία 

ζηδ ζφβπνμκδ επμπή κα ηαηαββείθεζ ηαζ αοηή ηδ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ πμο έπεζ 

οπμζηεί ιέζς Facebook. 

 

 Φαξαύηε, Λ. (2005). Σν θηιί ηεο δσήο. Αζήλα: Παηάθεο. 
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Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Σν θηιί ηεο δσήο ηδξ Λίηζαξ Φαναφηδ ηοηθμθυνδζε ημ 2005 απυ 

ηζξ εηδυζεζξ Παηάηδ. Ζ πθμηή απμηεθεί ζοκέπεζα εκυξ άθθμο αζαθίμο ηδξ Φαναφηδ, 

ημ λεηξα από κεηάμη. Ακήηεζ ζηδκ ζφβπνμκδ θμβμηεπκία βζα παζδζά ηαζ κέμοξ ηαζ 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηδ οθθμβή Κφηκμζ. Πναβιαηεφεηαζ πμθθά ζφβπνμκα γδηήιαηα  

ηαζ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ θοβή εκυξ ηαημπμζδιέκμο απυ ημκ παηνζυ ημο 

δεηαπεκηάπνμκμο ημνζηζζμφ, πμο ςνζιάγεζ ηαζ ιαεαίκεζ κα δζαπεζνίγεηαζ ηνίζζιεξ 

ηαηαζηάζεζξ. 

Πενίθδρδ  

Ζ Ηθζβέκεζα ιέκεζ μνθακή απυ παηένα ελαζηίαξ εκυξ ενβαηζημφ αηοπήιαημξ. Ζ 

ιδηένα ηδξ πακηνεφεηαζ λακά ηαζ ηυηε δ έθδαδ ηυνδ ακηζιεηςπίγεζ δζάθμνα 

πνμαθήιαηα απυ ηδ ζοιπενζθμνά ημο παηνζμφ ηδξ. ηακ εηείκμξ εα πνμζπαεήζεζ κα 

ηαημπμζήζεζ ζελμοαθζηά ηδκ ηυνδ ηδξ βοκαίηαξ ημο, δ δεηαηεηνάπνμκδ Ηθζβέκεζα 

εβηαηαθείπεζ ηνοθά ημ ζπίηζ ιαγί ιε ημκ ζηφθμ ηδξ, ημκ Ραξ. Φηάκεζ ζηδκ Αεήκα πμο 

ημζιάηαζ ζε πάνηα ηαζ ζε παβηάηζα, ηνχεζ απυ ζοζζίηζα αθθά ηαζ απμθάβζα ηαζ κα 

πθέκεηαζ ζηζξ ημοαθέηεξ εκυξ ηαποθαβείμο. Ζ Γακάδ, ιζα οπάθθδθμξ ημο 

ηαποθαβείμο, εα πνμζεββίζεζ ημ ημνίηζζ ηαζ εα ημ αμδεήζεζ κα ανεζ ηδκ παιέκδ ηδξ 

εθπίδα. Έκα άζπδιμ βεβμκυξ μδδβεί ηδκ Ηθζβέκεζα ζημ ζπίηζ ηδξ, δ μπμία πζα πζμ 

χνζιδ ακηζιεηςπίγεζ ηδ κέα πναβιαηζηυηδηα.   
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 Φαξαύηε, Λίηζα (2002). Όλεηξα από κεηάμη. Αζήλα: Παηάθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ ηδξ Λίηζαξ Φαναφηδ λεηξα από κεηάμη ηοηθμθυνδζε ημ 2002 

απυ ηζξ εηδυζεζξ Παηάηδ. Ακήηεζ ζηδκ εθδαζηή θμβμηεπκία ηαζ έπεζ ημζκςκζηυ 

πενζεπυιεκμ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ δζαηνίκεηαζ βζα ηδκ ημθιδνή εειαημθμβία 

ημο ηαεχξ πανμοζζάγεζ ηδκ εβηαηάθεζρδ ιζαξ μζημβέκεζαξ απυ ηδκ ιδηένα, 

πνμηεζιέκμο κα γήζεζ ιε έκακ κέμ ζφκηνμθμ. Διθακίγεηαζ δ ακάβηδ ηδξ ιδηένα κα 

εηθνάζεζ ηαζ κα ζηακμπμζήζεζ παναιενζζιέκα ή ηνοιιέκα αζζεήιαηα, ημθιδνυ 

εέια βζα ηδκ εθθδκζηή παζδζηή θμβμηεπκία αθμφ δεκ έπεζ πανμοζζαζηεί λακά. ημ 

ένβμ ηδξ Λίηζαξ Φαναφηδ δίκμκηαζ ζε ιεβαθφηενδ έηηαζδ ροπμθμβζηέξ ελδβήζεζξ 

βζα δζάθμνεξ ζοιπενζθμνέξ ελαζηίαξ μζημβεκεζαηχκ δοζημθζχκ (αναδζκή εκμφνδζδ 

αβμνζμφ, απυπεζνα αοημηημκίαξ Θέιδ). Θίβμκηαζ ιε δζαηνζηζηυηδηα αθθά ηαζ 

εζθζηνίκεζα πνμαθήιαηα πμο απαζπμθμφκ, ίζςξ ηαζ ηαθαζπςνμφκ, πμθθέξ 
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ζφβπνμκεξ μζημβέκεζεξ ηαζ ζδίςξ ηα κεανά ιέθδ αοηχκ. Χξ πνμξ ημοξ παναηηήνεξ,  

πανμοζζάγμκηαζ δοκαιζημί ηαζ μθμηθδνςιέκμζ. H δζήβδζδ, βίκεηαζ ιέζα απυ ηδκ 

μπηζηή βςκία ηδξ Γακάδξ αθθά ηαζ ηδξ οπδνέηνζαξ Θέηθαξ χζηε κα οπάνπεζ δ 

δζαθμνεηζηή εέαζδ ηςκ βεβμκυηςκ υπςξ ηδκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηα πνυζςπα ηδξ 

ζζημνίαξ.  Σμ πνυζςπμ ηδξ Θέηθαξ ζοκακηάηαζ ηαζ ζε άθθα ένβα ηα υπςξ Σα 

δάθξπα ηεο Πεξζεθόλεο, H εθδίθεζε ησλ καληηαξηώλ, Tν δηπιό ηαμίδη. πςξ 

επζζδιαίκεζ δ Άκηα Καηζίηδ Κζαάθμο «Οη δηεγήζεηο κπζνπιαζηηθώλ πξνζώπσλ 

από άιια έξγα ηεο ζπγγξαθέσο αλαθαινύληαη από ηε Θέθια κε αθνξκή γεγνλόηα ηνπ 

παξόληνο». Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δζαπθέημκηαζ ιε δελζμηεπκία ηαζ θεπηυηδηα 

ζημζπεία ζζημνίαξ ηαζ ζφβπνμκδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Πνμαάθθμκηαζ ηα 

ζζημνζηά βεβμκυηα ηδξ ζηαθζηήξ ηαζ βενιακζηήξ ηαημπή, ημο Διθφθζμο, ηαζ ηδξ 

δζηηαημνίαξ. Γίκεηαζ μζημκμιία εηθναζηζηχκ ιέζςκ. H επζηοπδιέκδ πνήζδ ηςκ 

αθδβδιαηζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ δ πμζηζθία ηςκ εειάηςκ ηαεζζημφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

αζαθίμ αλζυθμβμ.  

Πενίθδρδ 

 Ζ ζζημνία πμο πενζβνάθεηαζ αθμνά ηδκ ιζηνή Γακάδ πμο δ ήνειδ γςή ηδξ 

ζ‟ έκα υιμνθμ κδζί ημο Αζβαίμο δζαηυπηεηαζ υηακ έκαξ κέμξ ηαζ βμδηεοηζηυξ 

Ηηαθυξ εβηαείζηακηαζ ζηδκ πενζμπή ηαζ βνήβμνα ζαβδκεφεζ ηδκ ιδηένα ηδξ.  Ζ 

Γακάδ ακηζθαιαάκεηαζ ημ θθενη ηαζ πνμζπαεεί κα θμβζηέρεζ ηδκ ιδηένα ηδξ. 

Δηείκδ, δοζανεζηδιέκδ απυ ημκ ημοναζηζηυ βάιμ ηδξ εβηαηαθείπεζ ηα δφμ παζδζά 

ηδξ ηαζ ημκ ζφγοβμ ηδξ βζα κα απμηηήζεζ ιαγί ιε ημκ Πάμθμ, ημκ Ηηαθυ ιζα πζμ 

εκδζαθένμοζα γςή. Ζ εβηαηαθεζιιέκδ απυ ιδηένα μζημβέκεζα πνμζπαεεί κα 

λεπενάζεζ ηδκ απμοζία ηδξ ηαζ κα ακαζοβηνμηδεεί. Πνμηφπημοκ πμθθά 

πνμαθήιαηα ηαζ δδιζμονβμφκηαζ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ 
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μζημβέκεζαξ. Ζ ίδζα δ Γακάδ, ζε ιζα ημζκςκία πμο υθα ζπμθζάγμκηαζ ηαζ 

ιεβεεφκμκηαζ, εα ζοιπαναζηαεεί ζηδκ μζημβέκεζά ηδξ ια ηαζ ζημ θίθμ ηδξ, μ 

μπμίμξ είκαζ πνμαθδιαηζζιέκμξ ζπεηζηά ιε ηδκ ενςηζηή ημο ηαοηυηδηα. ηυπμξ ηδξ 

είκαζ πθέμκ κα αμδεήζεζ παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ , υπςξ κμδηζηή ζηένδζδ , ιεηά 

απυ ηδ βκςνζιία ηδξ ιε έκα ηέημζμ παζδί. ημ πθάζ ηδξ ηαζ μ Λμοηάξ πμο ηδξ 

ζοιπαναζηέηεηαζ υζμ ηακείξ άθθμξ. 

 Εέε, Α.,(2019).  Έλα παηδί από ην πνπζελά. Αζήλα: ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ ένβμ Έλα παηδί απ‟ ην πνπζελά δδιζμονβήεδηε απυ ηδκ Άθηδ Εέδ ημ 2019 

ηαζ ηοηθμθυνδζε απυ ηζξ εηδυζεζξ ΜΔΣΑΗΥΜΗΟ.  Γίκμκηαζ ακαθμνέξ ζημ βαθθζηυ 

ηθαζζηυ ένβμ Μηθξόο Πξίγθηπαο πνμαάθθμκηαξ ηδκ πνμζθοβζηή ηαηάζηαζδ. Σα 

δζαηεζιεκζηά ζημζπεία ζε ζπέζδ ιε αοηυ ημ αζαθίμ ιέζα ζημ αθήβδια είκαζ ανηεηά. Ο 

Ίηανμξ είκαζ έκα αβυνζ δζαθμνεηζηυ ςξ πνμξ ηδκ ειθάκζζδ, ηδκ μζημβέκεζα, ηζξ 
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ζπέζεζξ ημο. Καεχξ ένπεηαζ ακηζιέηςπμξ ιε θαζκυιεκα ηδξ επμπήξ ημο ακαηαθφπηεζ 

ηδκ ηαοηυηδηά ημο. 

Πενίθδρδ 

Ο Ίηανμξ είκαζ έκα δεηάπνμκμ αβυνζ πμο μ παηέναξ ημο πέεακε ζε αενμπμνζηυ 

δοζηφπδια υηακ ήηακ ιζηνυξ ηαζ δ ιδηένα ημο έθοβε βζα ηδκ Ρμοιακία. Έηημηε γεζ ιε 

ηδκ εεία ημο Δθέκδ Ημηάζηδ ηαζ ημκ παπαβάθμ ζημ Παβηνάηζ. Κάεε Πέιπηδ ένπμκηαζ 

μζ θίθεξ ηδξ εείαξ ημο ηαζ ημ παζδί ιαεαίκεζ ηδκ ζζημνία ηδξ μζημβέκεζαξ ημο ιέζα απυ 

ηζξ ζογδηήζεζξ ημοξ. Έκα δοζάνεζημ βεβμκυξ βίκεηαζ αθμνιή βζα ηδ βκςνζιία ιε ημκ 

Νχκηα ηαζ ιαγί ιε ηδ θίθδ ημο Ξέκζα ανίζημοκ έκα ζπίηζ βζα ημκ άζηεβμ ζςηήνα ημο 

Ίηανμο. Ζ γςή ημο Ίηανμο αθθάγεζ υηακ δέπεηαζ πνυηαζδ απυ ημκ βοικαζηή ημο 

Ανβφνδ ηαζ ηδκ ημπέθα ημο, ηέθθα κα εκζανηχζεζ ημκ Μζηνυ Πνίβηζπα ζηδκ ηαζκία 

πμο ζηδκμεεηεί δ ίδζα. Μεηά απυ ακηζννήζεζξ ηδκ εείαξ ημο, ημ αβυνζ επζζηέπηεηαζ 

έκα ιζηνυ πςνζυ ημκηά ζηδ πάνηδ. Δηεί μ Ίηανμξ απμηηά εεημφξ παππμφδεξ, 

ιαεαίκεζ πςξ ελδιενχκεηαζ έκαξ βάζδανμξ ηαζ ανίζηεζ έκακ ηαζκμφνζμ θίθμ, έκα άθθμ 

αβυνζ απυ ημ πμοεεκά, ημκ φνζμ Αζάκη. Μεηαλφ ημοξ έπμοκ πμθθά ημζκά ηαεχξ ηζ 

αοηυξ έπεζ πάζεζ ημοξ βμκείξ ημο ηαζ γεζ ιε ημκ εείμ ημο. Ο εείμξ Νχκηαξ  βκςνίγεηαζ 

ιε ηδκ Δθέκδ-Ημηάζηδ ηαζ ηζξ θίθεξ ηδξ ηαζ  εηείκεξ πθέμκ έβζκακ εεεθυκηνζεξ ηζ 

ακέθααακ ηδκ εηπαίδεοζδ αζοκυδεοηςκ πνμζθοβπμοθςκ. ηακ ιάθζζηα 

δδιζμονβμφκηαζ θαζανίεξ ηζ ακηζδνάζεζξ βζα ηδ θζθμλεκία ηςκ πνμζθοβπμοθςκ ζημ 

ζπμθείμ ημο Ίηανμο, δ Δθέκδ-Ημηάζηδ δε δζζηάγεζ κα αβεζ ιπνμζηά ηαζ κα πείζεζ ημοξ 

ελαβνζςιέκμοξ βμκείξ υηζ ηζ αοηά είκαζ παζδζά ηαζ πνεζάγμκηαζ αβάπδ ηαζ πνμζηαζία. 

Ο Ίηανμξ αθέπεζ ηυηε πηοπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηδξ εείαξ ημο ηζξ μπμίεξ αβκμμφζε. 

Αθθά ηζ εηείκδ έπεζ απμηηήζεζ πθέμκ έκακ ζζπονυ δεζιυ ιε ημκ ακζρζυ ηδξ. Έκακ 

δεζιυ πζμ δοκαηυ απυ ημκ δεζιυ αίιαημξ. 
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 Βαζηιεηάδε, Α. (2020). Η ζησπή ηεο Μειίλαο. Αζήλα: Κέδξνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Ζ ζησπή ηεο Μειίλαο ηδξ Άκκαξ Βαζζθεζάδδ ηοηθμθυνδζε ημ 2020 

απυ ηζξ εηδυζεζξ Κέδνμξ.  Σμ ένβμ ακήηεζ ζηδκ ζεζνά Big Bang Book ηαζ 

απεοεφκεηαζ ζε κεανμφξ ακαβκχζηεξ ακαθφμκηαξ πνμαθδιαηζζιμφξ βφνς απυ εέιαηα 

πμο ημοξ απαζπμθμφκ. ημ ηέθμξ ημο αζαθίμο οπάνπεζ έκα πανάνηδια ιε πθδνμθμνίεξ 

βζα ηδκ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ παζδζχκ ηαζ εθήαςκ. 

Πενίθδρδ  

Ζ Μεθίκα, είκαζ πθέμκ δεηαεπηά εηχκ ηαζ θεάκεζ ζημ Λμκδίκμ βζα κα ιείκεζ 

ιε ηδκ αδενθή ηδξ, πμο ζογεί ιε ημ αβυνζ ηδξ. Σα πνμδβμφιεκα έλζ πνυκζα έγδζε  

ζηδκ Δθθάδα ιαγί ιε ηδ ιδηένα ηδξ ηαζ ημκ παηνζυ ηδξ ημκ απυθοημ εθζάθηδ. Ο 

παηνζυξ ηδξ ηδκ ηαημπμζμφζε ζελμοαθζηά ηαζ δ  ιδηένα ηδξ πνμζπμζμφκηακ υηζ δεκ 



[540] 

 

 

 

ηαηαθάααζκε ηίπμηα απυ υζα ζοκέααζκακ, ή αηυια ηαηδβμνμφζε ηδκ ίδζα ηδκ ηυνδ 

ηδξ πςξ εηείκδ πνμηαθμφζε ηέημζα ζοκεήηδ.  Σμ κεανυ ημνίηζζ ζζςπμφζε ηαζ 

οπυιεκε ηδκ εθζαενή ηαηάζηαζδ ιε ιυκμ ζοκμδμζπυνμ ημ ιζηνυ θμφηνζκμ ανημοδάηζ 

ηδξ, ημκ Συκζ. Ανβυηενα, βνάθεζ υζα αίςζε ζημ δενιαηυδεημ διενμθυβζμ ηαζ ηεθζηά 

ημ δίκεζ ζημκ Γνδβυνδ, έκακ ζοιιαεδηή ηδξ πμο ηδκ οπμζηδνίγεζ πςνίξ κα ηδκ πζέγεζ 

βζα ελδβήζεζξ. 

 Binebine, M.,(2019). ΥΑΡΡΑΓΚΑ,ΑΤΣΟΘ ΠΟΤ ΚΑΘΝΕ ΣΑ 

ΥΑΡΣΘΑ ΣΟΤ. Αζήλα: Άγξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ «ΥΑΡΡΑΓΚΑ- Απηνί πνπ θαίλε ηα ραξηηά ηνπο» ηοηθμθυνδζε ημ 2019,  

ζηδκ Δθθάδα, δεηαεκκέα πνυκζα ανβυηενα απυ ηδκ  πνχηδ ηοηθμθμνία ημο ζηδ 
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. οββναθέαξ ημο ένβμο είκαζ μ Μαναηζκυξ Maxime Binebine. διεζχκεηαζ 

πςξ μ Binebine  είπε ιεηακαζηεφζεζ βζα έκα δζάζηδια ηαζ ζε πμθθά απυ ηα ένβα ημο 

πανμοζζάγμκηαζ μζ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ιεηακαζηχκ. ημκ ηίηθμ ημο αζαθίμο οπάνπεζ 

δ ανααζηή θέλδ ة  Υαννάβηα. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ Αθβενία βζα ημοξ πνυζθοβεξ حراق

ηαζ ιεηακάζηεξ πμο επζδζχημοκ ηδκ ιεηάααζδ ημοξ ζε  εονςπασηυ έδαθμξ ιε αάνηα 

ηαζ ηαίκε ηα πανηζά ημοξ ιυθζξ θηάζμοκ ζηδκ Δονχπδ ή ηα πεηάκε ζηδκ εάθαζζα ή 

ηα αθήκμοκ ζε υζμοξ ιέκμοκ πίζς βζα κα ηα ηαηαζηνέρμοκ, υηακ ηαηαθένκμοκ κα 

ιεηακαζηεφζμοκ ηαζ κα πάνμοκ άζοθμ. Δπίζδξ είκαζ ηα ηαιέκα πανηζά, αθθά ηαζ μζ 

άκενςπμζ πμο ηα ηαίκε. Χξ υνμξ απμδίδεηαζ ηαζ ζε ακενχπμοξ πμο δζαζπίγμοκ 

πανάκμια ηα ζφκμνα, αθθά ηαζ μπμζμκδήπμηε ηάκεζ ιζα πνάλδ πμο δεκ ζέαεηαζ ημοξ 

κυιμοξ.   

Πενίθδρδ 

Μζα μιάδα επηά αθνζηακχκ πενζιέκμοκ ζε ενδιζηή παναθία ηδξ Σαββένδξ 

ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή βζα ακαπχνδζδ πνμξ εονςπασηυ έδαθμξ. Ο Αγμφγ,  μ Ρεκηά, δ 

Νμοανά ιε ημ ιςνυ ηδξ, μ Καζέι, μ Γζμοζέθ ηαζ  μ Παθακημφι ηαζ μ Γζαζνε 

εθπίγμοκ ζε έκα ηαθφηενμ ιέθθμκ πμο ημοξ οπυζπεηαζ μ Μυιμ ιέζα ζε έκα 

ζοκμζηζαηυ ηαθεκείμ.  Ο δζαηζκδηήξ ημοξ παναηζκεί βζα ημ νίζημ ημο δζάπθμο ηςκ 36 

καοηζηχκ ιζθίςκ ιε αάνηα ςξ ημ Γζαναθηάν, ζηδκ Δονχπδ. Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο 

ηαλζδζμφ ααπμηαθφπηεηαζ δ πνμζςπζηή ζζημνία ηάεε επζαάηδ.  
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 ηα βαθθζηά μ ηίηθμξ απμδίδεηαζ «Cannibales» ελώ ζηα αγγιίθά «Welcome to Paradise». 
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Κλαςικά  βιβλία  με ενδοκειμενικέσ  αναφορέσ  ςτην κακοποίηςη  

(ενδοοικογενειακή  και ιδρυματική ) 

 

 Bronte, Ch. ( 2007). ΣΕΔΨΝ ΔΨΡ. Αζήλα: ΥΑΡΛΔΝΗΚ ΔΛΛΑ ΔΚΓΟΣΗΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ ένβμ Σδέηλ Έηξ, ηδξ ανθυη Μπνμκηέ,  εηδυεδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1847, 

ιε ημ ακδνζηυ ρεοδχκοιμ Currer Bell.  Κοηθμθυνδζε ηδκ ίδζα πνμκζά ιε ηδκ έηδμζδ 

ημο ένβμο Αλεκνδαξκέλα Όςε ηδξ αδενθήξ ηδξ Έιζθζ Μπνμκηέ. Καζ ηα δφμ αζαθία 

εεςνμφκηαζ ανζζημονβήιαηα ηδξ ηθαζζηήξ θμβμηεπκίαξ. Ανπζηά, ημ ιοεζζηυνδια 

έθενε ημκ ηίηθμ Σδέηλ Έηξ, Μηα απηνβηνγξαθία, θμβμηεπκζηή ζφιααζδ πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημκ Ρνβηλζώλα Κξνύζν ημο Νηεθυε. Ζ αθδβήηνζα απεοεφκεηαζ απυ ημ πνχημ 

ηεθάθαζμ ςξ ημ ηεθεοηαίμ ζημκ ακαβκχζηδ. Σμ αζαθίμ  έπεζ ιεηαθενεεί ζηδ ιεβάθδ 

μευκδ ηαζ έπμοκ βναθηεί δμηίιζα ηαζ ιεθέηεξ, εεαηνζηά, ναδζμθςκζηέξ παναζηάζεζξ. 
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ηδκ πανμφζα ενβαζία πνδζζιμπμζείηαζ δ έηδμζδ ηδξ Υενθέκζη Δθθάξ  ημο 2008, ζε 

εθθδκζηή ιεηάθναζδ ηδξ Κθαίνδξ Λάσκα. 

Πενίθδρδ 

Ζ Σγέζκ Έζν είκαζ έκα ημνίηζζ πμο ζε ιζηνή δθζηία πάκεζ ημοξ βμκείξ ηδξ απυ 

ιεηαδμηζηή αζεέκεζα ηδξ επμπήξ. Ανπζηά, μ αδενθυξ ηδξ ιδηέναξ ηδξ ακαθαιαάκεζ 

ηδκ ακαηνμθή  ηδξ. Μεηά ημ εάκαημ ημο, δ θνμκηίδα ηδξ Σγέζκ  ιεηαημπίγεηαζ ζηδκ 

απνυεοιδ ηονία Ρζκη, πμο ιαγί ιε ηα παζδζά ηδξ, ηδκ ακηζπαεμφκ ηαζ ηδξ θένμκηαζ 

πμθφ ζηθδνά.  ε δθζηία δέηα πνμκχκ, δ Σγέζκ ιπαίκεζ εζςηενζηή ζε έκα 

θζθακενςπζηυ μνθακμηνμθείμ ηαζ ζφκημια βίκεηαζ θίθδ ιε ηδκ Έθεκ Μπενκξ. 

Κάπμζα ζηζβιή, βίκεηαζ δαζηάθα ζημ μνθακμηνμθείμ ηαζ ανβυηενα ανίζηεζ δμοθεζά 

ςξ βημοαενκάκηα ζε έκα ζπίηζ ζημ Θυνκθζθκη. Δηεί βκςνίγεζ ημκ ηφνζμ Ρυηζεζηεν, 

ζδζμηηήηδ ημο ζπζηζμφ. Ακαπηφζζεηαζ ζοιπάεεζα πμο μδδβεί ζε αιμζααίμ ένςηα.  

Απμθαζίγμοκ κα πακηνεοημφκ υιςξ ηδκ διένα ημο βάιμο ημοξ, απμηαθφπηεηαζ πςξ μ 

ηφνζμξ Ρυηζεζηεν είκαζ ήδδ πακηνειέκμξ, ιε ηδ ροπζηά αζεεκή Μπνέεα, πμο γεζ 

εζχηθεζζηδ ζημ ηνίημ πάηςια ημο ζπζηζμφ ηαζ ηδ θνμκηίγεζ ιζα οπδνέηνζα. 

Ζ Σγέζκ απμθαζίγεζ κα θφβεζ ηνοθά ηδ κφπηα βζα κα λεπάζεζ ημκ πυκμ ηδξ. Δνβάγεηαζ 

ςξ δαζηάθα, ακαηαθφπηεζ ζοββεκείξ ηδξ ηαζ ιεηά απυ πνυκζα επζζηνέθεζ βζα κα δεζ 

ημκ ηφνζμ Ρυηζεζηεν. Πθδνμθμνείηαζ  πςξ δ βοκαίηα ημο έααθε θςηζά ζημ ζπίηζ ηαζ 

πέεακε.  Ζ Σγέζκ ζοκακηά ημκ αβαπδιέκμ ηδξ, πμο ελαζηίαξ ηδξ πονηαβζάξ έπεζ ιείκεζ 

ηοθθυξ, λεπενκμφκ ηζξ δοζημθίεξ ηαζ ηεθζηά πακηνεφμκηαζ. Ο ηφνζμξ Ρυηζεζηεν 

ανίζηεζ λακά ηδκ υναζή ημο ηαζ γμοκ ιαγί εοηοπζζιέκμζ. 
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 Μπνπθόβζθη, Σζ. (2012). Σνζη Ζακπόλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ αζαθίμ Σνζη Εακπόλ ημο Charles Bukowski βνάθηδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 

1982 ηαζ μ πνςηυηοπμξ ηίηθμξ είκαζ Ham on Rye. Πνυηεζηαζ βζα ημ ιοεζζηυνδια πμο 

πνμκζηά πζάκεζ ηδκ ζζημνία ημο ζοββναθέα απυ ηδκ ανπή. ηα εθθδκζηά ηοηθμθυνδζε 

ημ 1990 απυ ηζξ εηδυζεζξ Γνάιιαηα ζε ιεηάθναζδ Γζχνβμο Μπθάκα ηαζ ημ 2013 απυ 

ηζξ εηδυζεζξ Μεηαίπιζμ ζε ιεηάθναζδ Γζχνβμο-Ίηανμο Μπαιπαζάηδ.   

 

Πενίθδρδ 

Ο Υέκνζ Σζάνθξ Μπμοηυθζηζ ηαηαβνάθεζ ηδκ παζδζηή ηαζ εθδαζηή ημο 

δθζηία.  Ακαθένεηαζ ζηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο ηαζ πςξ αοηά ζηζβιάηζζακ ηδκ 

ιεηέπεζηα γςή ημο.  Πενζβνάθεζ ηα πνχηα ενςηζηά ζηζνηήιαηα ημο ήνςα, ημ bullying 

πμο δέπηδηε απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ ειπεζνία ημο απυ ηδκ 
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επχδοκδ αηιή πμο ζδιάδερε ημ πνυζςπμ ηαζ ηδκ ροπμθμβία ημο.  Ακαθένεηαζ ζημοξ 

βμκείξ ημο, μζ μπμίμζ θαπηανμφζακ κα είκαζ πθμφζζμζ, εκχ δεκ είπακ ενβαζία, 

ηζαηχκμκηακ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάεε Σεηάνηδ πήβαζκακ ζζκειά. Ο ηαημπμζδηζηυξ 

παηέναξ ημο, δ ελανηχιεκδ απυ ημκ ζφγοβμ ιδηένα, μ αθημμθζηυξ παππμφξ ημο ηαζ 

εείμζ ημο ζοκέααθακ ζημ παναηηήνα ημο ιεβάθμο ζοββναθέα.  Μεηαλφ άθθςκ 

ακαθένεηαζ ζηδκ πνμηαηάθδρδ πμο δέπηδηε απυ ημοξ Αιενζηακμφξ βζα ηδ βενιακζηή 

ημο ηαηαβςβή αθθά ηαζ ηδκ απμζηνμθή ηςκ ακενχπςκ ελαζηίαξ ηδξ επχδοκδξ αηιήξ 

πμο είπε. 

 

 Βαζθνλζέινο, Υ.Μ. Νηε. (2015). Όκνξθε πνξηνθαιηά κνπ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ ένβμ ιε ηίηθμ πνςηυηοπμο «Mon pe de laranja»  έπεζ βναθηεί απυ ημ Υμζέ 

Μάμονμ κηε Βαζημκζέθμξ, ημ 1968. ηδ Βναγζθία ημ αζαθίμ έπεζ εκηαπεεί ζημ 



[546] 

 

 

 

πνυβναιια ηςκ δδιμηζηχκ ζπμθείςκ, βεβμκυξ πμο εκηείκεζ ηδκ αλία ημο ένβμο ηαεχξ 

ηαεζενχεδηε ζε ιζα πχνα ιε ορδθά πμζμζηά ακαθθααδηζζιμφ. Έπεζ βίκεζ 

δζαζδιεζαηή δζαζηεοή ζημκ ηδθεμπηζηυ αναγζθζάκζημ πχνμ ηαζ ημ 2012 ζημκ 

ηζκδιαημβνάθμ απυ ημκ Βναγζθζάκμ ζηδκμεέηδ Μάνημ Μπένκζηασκ. ηδ Βναγζθία 

πμθθέξ αζαθζμεήηεξ ηαζ πμθζηζζηζημί ζφθθμβμζ θένμοκ ημ υκμιά ημο Βαζημκζέθμξ. 

ηδκ Δθθάδα ημ αζαθίμ «κνξθε πνξηνθαιηά κνπ» ηοηθμθυνδζε ημ 1978 απυ ηζξ 

εηδυζεζξ Κέδνμξ ηαζ ημ 2015, απυ ηζξ εηδυζεζξ Μεηαίπιζμ ζε ιεηάθναζδ ηδξ Άθηδξ 

Εέδ ηαζ εζημκμβνάθδζδ  ελςθφθθμο ηδξ μθίαξ Εαναιπμφηα.  

 

Πενίθδρδ 

Σδκ δεηαεηία ημο 1920, ζηδ Βναγζθία γεζ δ θηςπή μζημβέκεζα ημο Εεγέ, εκυξ 

πεκηάπνμκμο αβμνζμφ πμο μκεζνεφεηαζ κα βίκεζ πμζδηήξ. ημ ζπίηζ, ηαεέκαξ απυ ημοξ 

πζμ ιεβάθμοξ θνμκηίγεζ έκα απυ ηα ιζηνυηενα αδένθζα.  Σμ αβυνζ  ηάκεζ ζηακηαθζέξ  

ζηδκ βεζημκζά αθθά ηαζ ζημ ζπίηζ ημο ηαζ δέπεηαζ πηοπήιαηα ςξ ηζιςνία απυ ημοξ 

ιεβαθφηενμοξ. Ακ ηαζ είκαζ ιζηνυξ, λένεζ κα δζααάγεζ ηαζ ςξ εη ημφημο βνάθεηαζ 

κςνίηενα ζημ ζπμθείμ πμο δζαπνέπεζ. Σμ αβαπδιέκμ ημο παζπκίδζ είκαζ δ «κοπηενίδα» 

ηαζ βζα κα ημ παίλεζ  αάγεζ ζηυπμ ημ πζμ αηνζαυ αοημηίκδημ ηδξ πενζμπήξ.  Ο 

ζδζμηηήηδξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ πανμοζία ημο πάκς ζημ πμθοηεθέξ αοημηίκδημ ηαζ  

ηζιςνεί ημ παζδί ιε  πηοπήιαηα. Ανπζηά, μ Εεγέ ιζζεί ημκ άκηνα, υιςξ ανβυηενα 

ιοζηζηά βίκμκηαζ απχνζζημζ ηαζ ζηδκ ηανδζά ημο παζδζμφ, μ ζδζμηηήηδξ παίνκεζ ηδκ 

εέζδ ημο παηένα ημο.  Πμθθά επεζζυδζα δδιζμονβμφκ ζηεκμπχνζα ζημκ ήνςα ηαζ 

ηθμκίγμοκ ηδκ οβεία ημο. Δηείκμξ ιμζνάγεηαζ ηα υιμνθα ηαζ άζπδια αζζεήιαηα ημο 

ιε ηδκ υιμνθδ πμνημηαθζά ημο ηήπμο ημο.  
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 Μνύδηι, Ρ. (1998). Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθνηξόθνπ Σαίξιεο. Αζήλα: 

Παηάθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ ένβμ Die verwirrungen des zoglings Torless ημο Ρυιπενη Μμφγζθ 

βνάθηδηε ημ 1906. ηα εθθδκζηά απμδίδεηαζ ιε ημκ ηίηθμ νη αλαζηαηώζεηο ηνπ 

νηθόηξνθνπ Σαίξιεο ηαζ ηοηθμθυνδζε ημ 2001 απυ ηζξ εηδυζεζξ Παηάηδξ ζε 

ιεηάθναζδ ημο Αθέλακδνμο Ίζανδ. Τπάνπεζ πνυθμβμξ ημο ιεηαθναζηή ηαζ ζημ 

ηέθμξ ημο αζαθίμο οπάνπεζ ενβμβναθία ημο ζοββναθέα, ηαεχξ ηαζ πανάνηδια 

θςημβναθζχκ ηζξ μπμίεξ επζιεθήεδηε μ Αθέλακδνμξ Ίζανδξ.  

Σμ ένβμ Οη αλαζηαηώζεηο ηνπ νηθόηξνθνπ Σαίξιεο οπήνλε ημ πνχημ αζαθίμ ημο 

ζοββναθέα ηαζ, παν‟ υθμ πμο ημ έβναρε ζε δθζηία είημζζ πέκηε εηχκ, 

ζοβηαηαθέβεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ εθδιενίδα Die Zeit, ακάιεζα ζηα εηαηυ 

ανζζημονβήιαηα ηδξ παβηυζιζαξ θμβμηεπκίαξ.  Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ θαίκεηαζ πςξ 

ηεθεζχκεζ εηεί πμο λεηζκάεζ δ ζζημνία ημο ιζζμηεθεζςιέκμο ένβμο Ο άλζξσπνο ρσξίο 

ηδηόηεηεο. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ πςνίγεηαζ ζε είημζζ εκκέα ηεθάθαζα δζαθμνεηζηήξ 

έηηαζδξ, ζηα μπμία δζαηνίκμκηαζ ηέζζενζξ εκυηδηεξ. 
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Ο Ρυιπενη Μμφγζθ ακαηδνφπεδηε ημ 2000 απυ υθμοξ ημοξ ηνζηζημφξ 

θμβμηεπκίαξ ηδξ ηεκηνζηήξ Δονχπδξ ςξ μ ιεβαθφηενμξ βενιακυθςκμξ ζοββναθέαξ 

ημο 20μο αζχκα. Σμ 1965 έβζκε ηζκδιαημβναθζηή ιεηαθμνά ημο αζαθίμο The Young 

Torless απυ ημκ Φυθηεν θυκημνθ. Ζ εεαηνζηή έηδμζδ ημο ένβμο πναβιαημπμζήεδηε 

ημ 2002 απυ ημκ Tomas Birkmeir ζημ Rowohlt Verlag (Theatre der Jugend ζηδ 

Βζέκκδ). Δπίζδξ δ ηαζκία  Teenage Angst ημο ζηδκμεέηδ Thomas Stuber ααζίζηδηε 

ζημ ένβμ ημο Μμφγζθ. Σμ 2014 πναβιαημπμζήεδηε ναδζμθςκζηή πανάζηαζδ 110 

θεπηχκ ιε ηίηθμ The Confusions of Young Törless ιε επζιέθεζα ηςκ Manfred Hess, 

ζφκεεζδ Michael Riessler, ζηδκμεεζία Iris Drögekamp, ιε δζάνηεζα . 110 θεπηά. Σμ 

2020
 

έβζκε  εεαηνζηή εηδμπή ημο Boris von Poser ζημ Μζηνυ Θέαηνμ ζημ 

Südwestkorso ζημ Βενμθίκμ. 

Πενίθδρδ 

Ζ ζζημνία εηηοθίζζεηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα πμο μ έθδαμξ Σαίνθεξ 

εηπαζδεφεηαζ ζε εζςηενζηυ μζημηνμθείμ ιαγί ιε άθθμοξ ζοκμιδθίημοξ ηςκ 

ηαθφηενςκ μζημβεκεζχκ ηδξ Αοζηνίαξ. Μέζα ζημ ίδνοια ζοιααίκμοκ ηνμιενά 

πενζζηαηζηά. Ο Σαίνθεξ ηαζ δφμ άθθμζ μζηυηνμθμζ, πζάκμοκ ημκ ιζηνυηενμ Μπαγίκζ κα 

ηθέαεζ, αθθά ημ ηναημφκ ιοζηζηυ βζα κα ημκ ααζακίζμοκ. Δκχ μ Μπάζκειπενβη ηαζ μ 

Ράζηζκβη ηαημπμζμφκ ηαζ ααζακίγμοκ ημκ Μπαγίκζ ζςιαηζηά ηαζ ζελμοαθζηά, μ 

Σαίνθεξ πνμζπαεεί κα ιάεεζ βζα ημκ ροπζζιυ ημο. Ο Σαίνθεξ πνδζζιμπμζεί ημκ 

Μπαγίκζ βζα κα πεζναιαηζζηεί ζπεηζηά ιε ηδκ ζελμοαθζηυηδηα ημο, ημκ ακηζιεηςπίγεζ 

ςξ ζηθάαμ, αθθά αδδζάγεζ απυ ημκ ζαδζζιυ ηςκ δφμ μζηυηνμθςκ ημο. Πανυθα αοηά, 

δ ηαπείκςζδ ημο Μπαγίκζ αζηεί ιζα έθλδ πάκς ημο.  Ο κεανυξ Σαίνθεξ ακαηαθφπηεζ 

ζοκεπχξ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημκ ηυζιμ, ηνμιάγεζ ηαζ απμνεί.  

ηακ ηεθζηά μ Μπαγίκζ εέθεζ κα απμηαθφρεζ ζηδ δζεφεοκζδ ημο ζπμθείμο ηδκ 

ηαημπμίδζδ ημο, μ Μπάζκειπενβη ηαζ μ Ράζηζκβη οπμηζκμφκ ημοξ άθθμοξ ιαεδηέξ 
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εκακηίμκ ημο, έηζζ δδιζμονβείηαζ εζςηενζηυ ζπμθζηυ ζηάκδαθμ.  Οζ απμηνυπαζεξ 

πνάλεζξ ημοξ παναιέκμοκ ηνοθέξ ζημοξ δαζηάθμοξ, μζ μπμίμζ εέθμοκ κα 

πνμζηαηεφζμοκ ηδκ ηαθή θήιδ ημο μζημηνμθείμο. Ο Σαίνθεξ δεκ πνμζπαεεί κα 

δζηαζμθμβδεεί υπςξ μζ άθθμζ μζηυηνμθμζ ηαζ δ δζεφεοκζδ ημο ζδνφιαημξ ημκ 

ζοιαμοθεφεζ κα θφβεζ απυ ημ μζημηνμθείμ.  Ζ ιδηένα ημο ημκ ιεηαθένεζ ζπίηζ ημο. 
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Γεκζηέξ Πθδνμθμνίεξ 

Σμ ένβμ Σν βηβιίν όισλ ησλ πξαγκάησλ βνάθηδηε ζηα μθθακδζηά απυ ημκ Υζξ 

Κέβεν ημ 2004. Ο ηίηθμξ ημο πνςηυηοπμο είκαζ Het boek van alle dingen ηαζ ζηα 

εθθδκζηά ηοηθμθυνδζε δέηα πνυκζα ανβυηενα, ημ 2013 ζε ιεηάθναζδ ηδξ Ηκμφξ αακ 

Νηάζη-Μπαθηά απυ ηζξ εηδυζεζξ Polaris. Σμ αζαθίμ έπεζ απμζπάζεζ Βνααείμ Υνοζή 
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Κμοημοαάβζα (2005) ηαζ Υνοζή Γναθίδα (2005), εκχ μ ζοββναθέαξ έπεζ ηζιδεεί ιε 

Βνααείμ Άζηνζκη Λίκηβηνεκ (2012) βζα ημ ζφκμθμ ημο ένβμο ημο. Σν βηβιίν όισλ ησλ 

πξαγκάησλ δζαζηεοάζηδηε βζα ηδ ζηδκή απυ ημκ Αοζηναθυ εεαηνζηυ ζοββναθέα 

Richard Tulloch. 

Πενίθδρδ 

Ο Θςιάξ, έκα εκκζάπνμκμ αβυνζ, ηαηαβνάθεζ υθα υζα αζχκεζ ζημ Βηβιίν όισλ 

ησλ πξαγκάησλ.  Δηεί ακαθένεηαζ ζηδκ ηαημιεηαπείνζζδ πμο οθίζηαηαζ μ ίδζμξ αθθά 

ηαζ δ ιδηένα ημο απυ ημκ ενδζηυθδπημ ηαζ οπεναμθζηά αοζηδνυ παηένα ημο. 

Καηαβνάθμκηαζ πενζζηαηζηά αίαξ, μνάιαηα ημο παζδζμφ ιε  πνάβιαηα πμο δεκ 

αθέπμοκ μζ άθθμζ υπςξ ηα ηνμπζηά ράνζα, ηδκ ιάβζζζα βεζηυκζζζα, ημ ηεπκδηυ πυδζ 

ηδξ ζοιιαεήηνζαξ ημο αθθά ηαζ ημκ ίδζμ ημκ Ηδζμφ. Σμ παζδί ζημ ιέθθμκ επζεοιεί κα 

εοηοπίζεζ ηαζ δζαπζζηχκεζ πςξ αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιμκάπα υηακ ηεθεζχζεζ μ θυαμξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




