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                                                           ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ εθπφλεζε εξεπλεηηθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί κηα απφπεηξα έθζεζεο , 

ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο λέαο γλψζεο. Δίλαη κηα δεκηνπξγηθή θαη επίπνλε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί ππνζηήξημε απφ ηελ ζχιιεςε ηεο αξρηθήο ηδέαο κέρξη ηελ  ηειηθή ζπγγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

Σν έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο δφζεθε  θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζεκηλαξηαθνχ καζήκαηνο ηεο θαζεγήηξηα ιγαο Θεκειή γχξσ απφ ζέκαηα θαθνπνίεζεο 

αλειίθσλ πνπ παξαθνινπζήζακε σο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ,κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Δίκαζηε επγλψκνλεο  ζηελ θα Θεκειή γηα φζα καο έκαζε κέζα απφ ηα 

καζήκαηά ηεο. Γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπν καο ζρεηηθά κε  ηελ πινπνίεζε 

ηεο ηδέαο καο αιιά θαη γηα ηελ  απιφρεξε βνήζεηα πνπ καο πξφζθεξε θαηά ηελ  δηάξθεηα ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο νθείινπκε έλα κεγάιν επραξηζηψ. 

Γηα  ηελ εγθάξδηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο , επραξηζηψ βαζηά 

ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο , πνπ κε πξνζπκία θαη  ζεηηθή δηάζεζε  αθηέξσζαλ ηνλ 

πνιχηηκν ρξφλν ηνπο ζηηο ζπλεληεχμεηο . 

Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ λα κελ επραξηζηψ ηνπο κηθξνχο  καζεηέο κνπ  θαζφιε ηελ δηαξθείαο 

ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ ζηαδηνδξνκίαο ,πνπ ρσξίο λα ην γλσξίδνπλ κνπ έκαζαλ πνιιά κε ηελ 

ζνθία ηνπ κπαινχ θαη ηεο θαξδηά ηνπο .Με ηνλ ηξφπν ηνπο κε δίδαμαλ  φηη νη επαγγεικαηίεο 

πνπ αζρνινχληαη κε ην παηδί έρνπλ θαζήθαλ λα ην βνεζήζνπλ λα κε δήζεη ζην πεξηζψξην. 

Σέινο νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ εγγχηεξε θαη ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ 

ππνκνλή,  ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ζηήξημή πνπ κνπ παξείραλ   θαζφιε ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. Ζ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ήηαλ πνιχηηκνο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηά κνπ. 

Σνπο επραξηζηψ φινπο απφ θαξδηάο. 
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                                                             Πεξίιεςε 

Ζ θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ είλαη έλα πνιχπινθν  θαηλφκελν, ην  νπνίν απνηειεί θνηλσληθφ 

πξφβιεκα κε πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηα παηδηά, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηελ θνηλσλία. Δίλαη 

παγθφζκην θαηλφκελν θαη ζχκθσλα κε ηελ WHO, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο 

θαθνπνίεζεο, (ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζεμνπαιηθή, παξακέιεζε ), νη νπνίεο  γίλνληαη 

ζηα πιαίζηα θάπνηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο ή δχλακεο κε ην  παηδί θαη πξνθαινχλ 

πξαγκαηηθή  ή δπλεηηθή βιάβε ζηελ πγεία ,ηελ επηβίσζε, ηελ αλάπηπμε ή ηελ αμηνπξέπεηα 

ηνπ  παηδηνχ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο πξνζρνιηθήο αγσγήο έξρνληαη πξψηνη θαη 

ζε θαζεκεξηλή επαθή κε δεθάδεο παηδηά, θάπνηα απφ ηα νπνία πηζαλφλ βηψλνπλ θαθνπνίεζε. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ αλίρλεπζε, πξφιεςε 

θαη παξέκβαζε ηεο  παηδηθήο θαθνπνίεζεο . 

ηελ παξνχζα εξγαζία , κέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πξνζπαζνχκε λα αλαδείμνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν λνεκαηνδνηνχλ  ηα βηψκαηα, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο ζε δεηήκαηα πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο ηεο 

θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο ησλ παηδηψλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλα  

δηεμήρζε κε ηελ κνξθή εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ζπκκεηείραλ δέθα εθπαηδεπηηθνί 

πξνζρνιηθήο αγσγήο . 

Λέμεηο θιεηδηά: παηδηθή θαθνπνίεζε, παξακέιεζε, εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

πνηνηηθή έξεπλα, εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 
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Abstract  

Children abuse is a complex issue, which is a social problem with severe effects on children, 

families and society. It is a global phenomenon, and in accordance with the WHO includes all 

forms of abuse (physical, emotional, sexual, neglect), within a certain relationship of trust or 

power with the child, and cause actual or potential harm to the health, survival, development 

or dignity of the child. The preschool teachers are first on the level of education (primary 

education). They come in daily contact with dozens of children, some of which are probably 

experiencing abuse. It is particularly important to have knowledge and skills for the detection, 

prevention and intervention of child abuse. We are trying to highlight the way in which pre-

school teachers combine their experiences with prevention issues and intervention of abuse 

child-neglect from the family atmosphere. The research haw carried out by the method semi-

structured interviews in which have participated ten pre-school teasers. 

Key words: children abuse, pre-school teachers, qualitative research, semi-structured 

interviews. 
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EIΑΓΧΓΖ 

Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη ζνβαξφ πξφβιεκα 

δεκφζηαο πγείαο θαη παξαβίαζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Παξαηεξείηαη ζε  φιν ηνλ θφζκν 

θαη επηθέξεη ηεξάζηην αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θξνπζκάησλ βίαο πξνο ηα παηδηά ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο νηθνγέλεηαο. ε δηεζλέο 

επίπεδν επαγγεικαηίεο θαη εξεπλεηέο θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαζψο θαη 

επηζηεκψλ πγείαο, αζρνινχληαη κε ην θαηλφκελν, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ,ηελ 

αηηηνινγία ,ηηο ζπλέπεηεο ,ηελ πξφιεςε θα ηελ παξέκβαζε. Μηα απνηειεζκαηηθή 

αληαπφθξηζε πξνυπνζέηεη θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη εθπαηδεπκέλνπο επαγγεικαηίεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο  παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ εληνπηζκφ 

πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο, θαζψο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε  γξακκή 

αλαγλψξηζεο ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο θαη πνιχσξεο επαθήο ηνπο  κε ηα παηδηά. Με γλψκνλα 

απηή ηελ δηαπίζησζε ζειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε , λα θαηαλνήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε 

ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζε δεηήκαηα 

πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Δθηφο απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνβήθακε θαη ζε εξεπλεηηθή θαζψο 

ζεσξήζακε πξφθιεζε λα αλαδείμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην νξίδεηαη 

ην θαηλφκελν θαη παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο ηνπ,   ε αηηηνινγία θαη νη επηπηψζεηο ηνπ. Δπίζεο 

αλαθέξεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαζψο θαη δεηήκαηα πξφιεςεο γχξσ απφ ηελ 

θαθνπνίεζε. 

Σν δεχηεξν  θεθάιαην παξνπζηάδεη ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ,ηελ  πξφιεςε θαη ηελ παξέκβαζε ηεο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο 

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη  αλαθέξεηαη 

ζην ζθνπφ, ηε κεζνδνινγία, ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ , ην δείγκα θαη ηελ δενληνινγία ηεο 

έξεπλαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επξεκάησλ , ε 

δηαδηθαζία δηεπθξίλεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπο , ε ζπδήηεζε θαη ν αλαζηνραζκφο  ζρεηηθά κε 

ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο νη  πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ. 
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                                           ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

   Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ  ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

1.1.Oξηζκνί θαη  Μνξθέο 

Ζ θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε ησλ παηδηψλ είλαη  έλα πνιχπινθν ζέκα, ηα νπνίν 

αθνξά ελ δπλάκεη φια ηα  παηδηά αλεμαξηήησο ειηθίαο, εζληθφηεηαο,  θχινπ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ. Δίλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε φια ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, ζε  φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο θαη κε ρψξεο αλά ηνλ  θφζκν.  Οη 

επηζηήκνλεο γηα λα ην νξίζνπλ ,λα ην αληρλεχζνπλ θαη λα ην αληηκεησπίζνπλ. έρνπλ 

απαζρνιήζεη  δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Σέηνηνη είλαη  νη ηνκείο ησλ επηζηεκψλ πγείαο, ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. 

Ζ θαθνπνίεζε-παξακέιεζε σο  ηδηαίηεξν θαηλφκελν αλαγλσξίζηεθε κφιηο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο .Απφ ην 1962 πνπ, ν παηδίαηξνο Ζ. Kempe , αλέθεξε πξψηε θνξά ηνλ 

φξν «ην ζχλδξνκν ηνπ θαθνπνηεκέλν παηδηνχ» σο ζήκεξα έρνπλ πξνζηεζεί θαη ηξνπνπνηεζεί 

νη αληηιήςεηο ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη ν ππξήλαο ηνπ  (Νηθνιαΐδεο 2007). Γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ αζπκβαηφηεηα ησλ νξηζκψλ πνπ 

αληαλαθινχζαλ ηελ εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαηάζηαζε θαζψο θαη   πξνζσπηθέο 

αληηιήςεηο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, θαηέιεμε ζηνλ νξηζκφ επηζεκαίλνληαο φηη ε 

θαθνπνίεζε ή θαθνκεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ πεξηιακβάλεη «φιεο ηηο κνξθέο ζσκαηηθήο ή 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαθήο κεηαρείξηζεο, ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο, παξακέιεζεο ή 

παξακειεκέλεο θξνληίδαο θαζψο θαη εθκεηάιιεπζεο γηα εκπνξηθνχο ή  άιινπο ζθνπνχο , ε 

νπνία θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλε ή ελ δπλάκεη βιάβε πνπ αθνξά ζηελ δσή , ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ, ζην πιαίζην  κηαο ζρέζεο επζχλεο θαη 

δχλακεο»(WHO,1999).  

χκθσλα κε ηελ Διέλε  Αγάζσλνο (1998) ,ε θαθνπνίεζε –παξακέιεζε παηδηψλ  

πεξηγξάθεηαη σο «έλα θαηλφκελν ζχκθσλα κε ην νπνίν έλαο ή πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο πνπ 

έρνπλ ηελ επζχλε ελφο παηδηνχ, πξνθαινχλ ή επηηξέπνπλ λα πξνθιεζνχλ ζην παηδί ζσκαηηθέο 

θαθψζεηο, ή ζπλζήθεο ζηέξεζεο ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ζπρλά λα επηθέξνπλ ζνβαξέο 

δηαηαξαρέο ζσκαηηθήο, λνεηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο ή θνηλσληθήο κνξθήο, αθφκα θαη ηνλ 

ζάλαην» (Αγάζσλνο 1998). 
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Ζ θαθνπνίεζε ζεσξείηαη  κηα κνξθή βίαο θαη  σο  βία νξίδεηαη απφ ηνλ Kruge 

(2002),ε ζθφπηκε ρξήζε ζσκαηηθήο δχλακεο ή εμνπζίαο ,πνπ ελέρεη απεηιή ελάληηα ζηνλ 

εαπηφ, ζε άιινλ ή ζε νκάδα ή θνηλφηεηα ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ή απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ, ζάλαην, ςπρνινγηθή βιάβε, θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε . Χο ελδννηθνγελεηαθή βία ραξαθηεξίδνληαη  ηα εγθιήκαηα ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο, 

ηεο παξάλνκεο βίαο θαη απεηιήο, ηνπ βηαζκνχ θαη ηεο θαηάρξεζεο ζε αζέιγεηα, ηεο 

πξνζβνιήο ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο,  ηεο αλζξσπνθηνλίαο θαη ηεο ζαλαηεθφξαο 

ζσκαηηθήο βιάβεο, φηαλ απηά ηεινχληαη απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο (Οδεγφο 

Δθαξκνγήο Πξσηφθνιινπ Γηεξεχλεζεο, Γηάγλσζε θαη Γηαρείξηζεο Καθνπνίεζεο-

Παξακέιεζεο Παηδηψλ Γηα Δπαγγεικαηίεο(2007-2013). Δπηζεκαίλεηαη  ζην  ίδην έληππν φηη   

θαθνπνίεζε είλαη δπλαηφλ λα δερηνχλ ηα  παηδηά  εθηφο απφ ηνπο γνλείο ηνπο, απφ άηνκα πνπ 

έρνπλ ζρέζε θξνληίδαο σο πξνο απηά , φπσο ζπγγελείο, πξνζσπηθφ ηδξπκάησλ, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο. ηελ παξνχζα εξγαζία αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηελ θαθνπνίεζε 

πνπ δέρνληαη ηα  παηδηά απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ , φπσο απηή ζπκβαίλεη θαη 

αλαθέξεηαη ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. 

Μοπθέρ παιδικήρ κακοποίηζηρ-παπαμέληζηρ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν θαηάινγνο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθoπνίεζεο εληάζζεη λέα 

θαηλφκελα  θνηλσληθήο δσήο φπσο: 

 σκαηηθή θαθνπνίεζε, 

 Παξακέιεζε, 

 Τπνιεηπφκελε αλάπηπμε κε νξγαληθήο αηηηνινγία 

  χλδξνκν «Μηλράνπδελ δη‟ αληηπξνζψπνπ» 

 σκαηηθή ηηκσξία,  

 «εθθνβηζκφ» – «αζχκκεηξε» βία κεηαμχ αλειίθσλ (“bullying”),  

 ςπρνινγηθή –ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε – παξακέιεζε, 

 έθζεζε ζε ζθελέο βίαο – ζχλδξνκν ηνπ «ακέηνρνπ ζεαηή», 

 ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή ζεμνπαιηθή παξαβίαζε αλειίθσλ, 

 ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε αλειίθσλ, 

 παηδηθφ trafficking, 

 θαθνπνίεζε – παξακέιεζε παηδηψλ απφ ππεξεζίεο («πζηεκηθή» θαθνπνίεζε), 

 θαθνπνίεζε – παξακέιεζε ησλ παηδηψλ ζε Ηδξχκαηα, 
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 παηδηθή εξγαζία,  

 θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

 θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ αιιεινθαηεγνξίεο γνλέσλ ζε δηάζηαζε ή ζε 

δηαδηθαζία δηαδπγίνπ κε ηε δηθαζηηθή ηνπο εκπινθή ζηε δηεξεχλεζε 

θαηαζθεπαζκέλσλ θαηαγγειηψλ ζεμνπαιηθήο παξαβίαζήο ηνπο (Νηθνιαΐδεο,ππφ 

έθδνζε). 

Σα θαηλφκελα απηά αλαγλσξίδνληαη σο κνξθέο  θαθνπνίεζεο ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, σζηφζν ζηελ παξνχζα εξγαζία  γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο ηχπνπο 

θαθνπνίεζεο ,πνπ,ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ  Τγείαο ,είλαη ε ζσκαηηθή, ε 

ζεμνπαιηθή, ε ςπρνινγηθή-ζπλαηζζεκαηηθή θαη ε παξακέιεζε (WHO, 2006). Οη κνξθέο 

απηέο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλνπλ κεκνλσκέλα ή θαη λα ζπλππάξρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ 

πιαίζην ηνπ παηδηνχ. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ κνξθψλ θαθνπνίεζεο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ . 

  Σωμαηική κακοποίηζη 

Χο  ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ νξίδεηαη  ε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο ζε βάξνο 

ελφο παηδηνχ , ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα-ή έρεη πςειή πηζαλφηεηα λα έρεη σο απνηέιεζκα – 

ηε βιάβε ζηελ πγεία ηνπ  παηδηνχ , ζηελ  επηβίσζε ή ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. Χο πξαθηηθέο 

ζσκαηηθήο βίαο  αλαθέξνληαη ηα ρηππήκαηα, νη θισηζηέο, ηα ηαξαθνπλήκαηα, ην δάγθσκα, ν 

ζηξαγγαιηζκφο, ην θάςηκν, ε δειεηεξίαζε θαη ε πξφθιεζε αζθπμίαο, ε πξφθιεζε 

εγθαπκάησλ  κε ηζηγάξν ,ηξάληαγκα, ηαξαθνχλεκα ηνπ βξέθνπο ή ηνπ παηδηνχ, αθφκα θαη ε 

εζθεκκέλε δηαθνπή ηεο  αλαπλνήο ηνπ παηδηνχ (Πξεθαηέ & Γησηάθνο, 2005).  

Ο Γ. Νηθνιαΐδεο, ζην άξζξν ηνπ Βία ,Παηδί, Οηθνγέλεηα , αλαθεξφκελνο ζηελ 

ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ηνλίδεη  φηη ν  φξνο  πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο ηξαπκαηηζκφ ή θάθσζε 

πνπ δελ νθείιεηαη ζε αηχρεκα. Χζηφζν δηαρσξίδεη ηελ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε απφ ηελ 

ζσκαηηθή ηηκσξία θαζφηη ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε αθνξά ζε  πεξηζηαηηθά βαξηάο ζσκαηηθήο 

βίαο αλειίθσλ, ελψ  ε ζσκαηηθή ηηκσξία  ζε επηφηεξα πεξηζηαηηθά βίαο θαηά ηελ αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ. Παξαηεξεί φηη ν δηαρσξηζκφο απηφο είλαη ιεηηνπξγηθφο θαη δελ ππάξρνπλ ζηληθά 

ηείρε αλάκεζα ζηα δχν θαηλφκελα θαζψο ζε πξαθηηθφ επίπεδν ζπρλά νη επαγγεικαηίεο 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη ζε κηα «γθξίδα δψλε» πξαθηηθψλ ηηκσξίαο πνπ θηλνχληαη αλάκεζα 

ζηα φξηα ησλ δχν κνξθψλ θαθνπνίεζεο (Νηθνιαΐδεο, ππφ έθδνζε). 
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Ζ ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο  αλαπαξηζηά έλα ζνβαξφ 

θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαζψο νη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ πσο πξφθεηηαη γηα  θαηλφκελν 

ζπρλφηεξν ηνπ αλακελφκελνπ. Μειέηεο ησλ Krugman (1992) ζηηο ΖΠΑ , Βrowne (1993 ) 

ζηελ Μ, Βξεηαλία, θαζψο θαη αλάινγεο κειέηεο ζηελ Γαιιία θαη ηελ νπεδία, ππνινγίδνπλ 

θαηά έηνο ηελ ζπρλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο απφ 1%-4% ζηνλ 

ζπλνιηθφ παηδηθφ πιεζπζκφ. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ππνινγίδεη φηη 1 ζηα 5.000 ή 

1 ζηα 10.000 παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ, πεζαίλνπλ απφ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ελψ ν ίδηνο 

νξγαληζκφο εθηηκά φηη 1 ζηα 1000 παηδηά παξαπέκπνληαη ζε ππεξεζίεο πγείαο ή θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ιφγσ θαθνπνίεζεο( WHO ,1999). χκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ Walsh θαη Farrel 

ηα πνζνζηά θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ ζηελ Απζηξαιία θπκαίλνληαη απφ 2,3/1000 έσο 

14,1/1000, ζηηο ΖΠΑ  ζην 11.9/1000, ζηνλ Καλαδά 21,7/1000 θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζην 

2,7/1000. Οη δηαθνξέο ζηα πνζνζηά νθείινληαη ζηελ εθάζηνηε λνκνζεζία, ηνλ ηξφπν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηελ πνιηηηθή θαη πξαθηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 

εθάζηνηε ρψξα(Walsh & Farrel, 2008). 

 ηελ Διιάδα, κηα θιηληθή κειέηε απφ ηνπο Αγάζσλνο-Μαξαγθφο 1977 πξνζδηνξίδεη 

ηελ ζλεζηκφηεηα ζην 6%, ηηο ζνβαξέο  θαθψζεηο ζην 7% , ηελ πξνζσξηλή αλαπεξία ζην 33% 

θαη ηελ κφληκε αλαπεξία ζην 8%. Ζ αλαθνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ζα κπνξνχζε λα 

ακθηζβεηεζεί θαζφηη ην δείγκα ηεο παξαπάλσ κειέηεο ήηαλ θιηληθφ θαη σο εθ ηνχηνπ 

αδχλαην λα πξνβιεζεί ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ  δηαπίζησζε απηή σζηφζν, δελ κεηψλεη ηελ 

αμία ηεο κειέηεο, νχηε ππνβαζκίδεη ηελ βηνινγηθή θαη ςπρνθνηλσληθή επηβάξπλζε ζηηο  

αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Αληίζεηα ζπληζηά κηα αιιαγή εζηίαζεο  απφ  ηηο δξακαηηθέο 

πεξηπηψζεηο ηξαγηθήο θαηάιεμεο  ζην παηδί ηεο δηπιαλήο  πφξηαο πνπ  πηζαλφλ λα πθίζηαηαη 

επηφηεξεο αιιά εμίζνπ ηξαπκαηηθέο  κνξθέο βίαο(Νηθνιαίδεο, ππφ έθδνζε).Σα ζεκάδηα πνπ 

είλαη πηζαλφλ  λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ 

αθνξνχλ: 

Σην ζώκα ηνπ παηδηνύ… 

 Σξαπκαηηζκνί  ζε βξέθε πνπ δελ έρνπλ θαηαθηήζεη αθφκε ηελ  θίλεζε , ηδηαίηεξα ζην 

θεθάιη θαη ην πξφζσπν 

 Σξαπκαηηζκνί  γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη εμήγεζε ή ε εμήγεζε δελ ηαηξηάδεη κε ηα 

ηξαχκαηα ή ε ηζηνξία πνπ εμεγεί ηελ πξφθιεζε ηνπ ηξαχκαηνο αιιάδεη ζπλερψο 

 Σξαπκαηηζκνί  έρνπλ δηαθξηηφ ζρήκα ( παιάκε) ή κνηάδνπλ λα έρνπλ πξνθιεζεί απφ 

έλα αληηθείκελε ( ξαβδί) 
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 Μψισπεο ζε αζπλήζηζηα κέξε ( γινπηνχο, αθηηά, θνξκφο, ιαηκφο) 

Σηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ… 

 Αζπλήζηζηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά , εθξήμεηο ζπκνχ ή μεζπάζκαηα 

 Αηθλίδηεο κεηαπηψζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά 

 Φφβνο ή δηζηαγκφο ησλ παηδηψλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη 

 πρλή απφπεηξα εγθαηάιεηςεο ηεο θαηνηθίαο (θπγή) 

 Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη φπισλ, 

 Τπεξεγξήγνξζε, επεξεζηζηηθφηεηα, παγσκέλν  βιέκκα  

 Φφβνο ζην άγγηγκα  ή ηελ ζσκαηηθή επαθή, επηθπιαθηηθφηεηα, γξήγνξε ζπκκφξθσζε 

ζηηο εληνιέο 

 Πξνβιήκαηα χπλνπ (εθηάιηεο, λπρηεξηλή ελνχξεζε) 

 Απφηνκεο αιιαγέο ζηελ ζρνιηθή επίδνζε ή ζηελ παξνπζία ζην ζρνιείν 

 Απφζπξζε απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ίζρπαλ ζην παξειζφλ κε ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο 

ζπκκαζεηέο, 

 Υακειή απηνεθηίκεζε (πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο θαθφ, αηζζάλεηαη φηη  ε ηηκσξία  

ηνπ αμίδεη) 

 Απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ή απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά  (Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην 

«Βήκα πξνο Βήκα» 2007-2013). 

πρλά ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε   ιακβάλεη ρψξα ζην ζπίηη θαη αζθείηαη ζε βάξνο ησλ παηδηψλ 

κε ηελ κνξθή ηηκσξίαο ή ηελ επηβνιή απζηεξήο πεηζαξρίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

Σωμαηική ηιμωπία 

Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία σο κέζνδνο δηαπαηδαγψγεζεο απαζρνιεί ηελ νηθνγέλεηα,  ην 

ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία θαζφζνλ αλαθέξεηαη ζην ηξφπν πνπ αλαηξέθνληαη θαη 

εθπαηδεχνληαη νη άλζξσπνη. Οη αληηιήςεηο  γχξσ απφ ηελ ρξήζε ηεο αλάγνληαη ζηνπο 

θιαζζηθνχο ρξφλνπο κε αληηθαηηθά απνθζέγκαηα: «Απηφο πνπ δελ έρεη καζηηγσζεί δελ 

πξφθεηηαη πνηέ λα κνξθσζεί», ζε αληίζεζε κε ην  « Μελ απιψλεηε ρέξη βίαηα ζηα ηξπθεξά 

παηδηά, κελ είζηε απφηνκνη αιιά επγελείο ζηα παηδηά ζαο» θαη ην   «ην ινπξί θαη ην ξαβδί 

είλαη ηα φξγαλα επηβνιήο ηνπ αλφεηνπ», πνπ ζεκαηνδφηεζε  ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζηηο 

δπηηθέο θνηλσλίεο. Σα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο γηα ηελ ρξήζε ζσκαηηθήο 

ηηκσξίαο είλαη φηη ην ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαπαηδαγψγεζεο, έρνπλ θαη απηνί 
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ρηππεζεί σο παηδηά θαη εμειίρζεθαλ  θπζηνινγηθά θαη  φηη ρσξίο ην μχιν ζα γίλνπλ 

θαθνκαζεκέλα ( Αλδξνπνχινπ 2007) . 

ηελ ζχγρξνλε επνρή  νη  αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο έρνπλ πξνβεί ζε πξνζπάζεηεο 

εμάιεηςεο ηεο ζσκαηηθήο βίαο  σο κέζνπ ηηκσξίαο  ζηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη άιιεο 

ππεξεζίεο. Γηεζλείο θαη εζληθνί νξγαληζκνί μεθίλεζαλ κεγάιε θακπάληα νδεγηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ επηζεκαίλνληαο  φηη ε ζσκαηηθή ηηκσξία απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο αηπρεκάησλ ζηα παηδηά. Σξνθνδνηεί ηηο  αξλεηηθέο  ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, 

θαζψο ην κήλπκα πνπ ιακβάλεη έλα παηδί  φηαλ ην ρηππνχλ είλαη  φηη ε βία είλαη κηα νξζή 

κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ  (Οδεγφο εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ δηεξεχλεζεο ,ν. π. ). 

ηελ Διιάδα ν λφκνο 3500/2006 απαγνξεχεη ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο ζε βάξνο 

αλειίθνπ, κε ηελ ξεηή δηεπθξίληζε   φηη  ε ζσκαηηθή ηηκσξία δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

επηηξεπηά κέηξα  ζσθξνληζκνχ θαη  φηη ε ρξήζε ηεο επηζχξεη γηα ηνπο γνλείο ηηο ζπλέπηεο ηεο 

θαθήο άζθεζεο γνληθήο κέξηκλαο. ζν γηα ηελ ρξήζε ηεο ζε ζρνιεία θαη ηδξχκαηα, 

απαγνξεχεηαη ξεηά. Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη «…με ηη πύθμιζη ηος άπθπος 4 καθίζηαηαι ζαθέρ 

όηι η ζυμαηική ηιμυπία ζε βάπορ ηυν ηέκνυν δεν πεπιλαμβάνεηαι ζηα επιηπεπηά μέηπα 

ζυθπονιζμού ηος άπθπος 1518 ηος Αζηικού Κώδικα». Πξέπεη εδψ λα ππνγξακκίζνπκε φηη κε 

ην άξζξν 4 πνπ  ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη παηδαγσγηθή, ν λνκνζέηεο πεξλά ην κήλπκα 

ζηνλ πνιίηε γηα ηε κε απνδνρή ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο σο κέηξνπ δηαπαηδαγψγεζεο. Σν 

κήλπκα απηφ είλαη πνιχ θξίζηκν λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο θνξείο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο 

θαη δηαδνζεί κε ηνλ επξχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηνπο πνιίηεο. (Μφζρνο & Θεκειή 2007). 

 Παξφια απηά νη γνλείο εμαθνινπζνχλ λα ρηππνχλ ηα παηδηά ηνπο , κάιηζηα κειέηεο 

δείρλνπλ αληηθαηηθέο δειψζεηο κε ην 78% απφ απηνχο δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ 

απαγφξεπζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, ηε ζηηγκή πνπ ην 65,5% θαηαθεχγεη ζε απηήλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζσθξνλίζεη ην παηδί ηνπ. Έρεη ζεκαζία λα ππνγξακκηζζεί φηη ε αλάιπζε 

αλέδεημε σο ηζρπξφηεξν παξάγνληα ζηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, ηελ αληίιεςε φηη ε 

ζσκαηηθή ηηκσξία απνηειεί δηθαίσκα ησλ γνληψλ ,(Αλδξνπνχινπ 2007) ,θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε έληαζεο θαη εθλεπξηζκνχ ησλ γνλέσλ απφ  πξνβιήκαηα  θαη θαηαζηάζεηο  πνπ 

ζπκβαίλνπλ, φηαλ ηηκσξνχλ ηα παηδηά ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ(Αγάζσλνο, 1998). 
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Σςναιζθημαηική κακοποίηζη 

 

Με ηνλ φξν ζπλαηζζεκαηηθή  θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε νξίδεηαη έλα επίκνλν θαη 

επαλαιακβαλφκελν κνηίβν ζπκπεξηθνξάο  απφ ηελ κεξηά ηνπ γνλέα, πνπ πεξηιακβάλεη  

πξαθηηθέο φπσο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλήζεσλ ηνπ παηδηνχ ,ηελ ηξνκνθξάηεζε, ηελ 

ηαπείλσζε ή ηελ γεινηνπνίεζε, ηελ απφξξηςε ή ηελ ερζξηθή αληηκεηψπηζε , ηελ έθζεζε ζε 

νηθνγελεηαθή βία,(ελεκεξσηηθφ θπιιάδην «βήκα πξνο βήκα» ελέξγεηεο, 2007-2013) θαζψο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(Κνπκνχια , 2013). 

εκάδηα πνπ πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή- ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε 

αλαθέξνληαη: 

    Σην ζώκα ηνπ παηδηνύ… 

 Φπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα (πνλνθέθαινο, λαπηία, θνηιηαθά άιγε, ζπρλή δηάξξνηα) 

 Απηνηξαπκαηηζκνί 

 ηεξενηππηθέο θηλήζεηο (ιίθληζκα) 

 Γαγθψκαηα, βίαηεο θηλήζεηο θεθαιήο 

 

Σηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ… 

 Άγρνο  

 Καηάζιηςε 

 Απφηνκεο αιιαγέο ζηελ ζρνιηθή επίδνζε 

 Παξνπζίαζε θνβηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ 

 Μείσζε ή έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

 Παιηλδξφκεζε ζε πξνγελέζηεξα ζηάδηα αλάπηπμεο γηα παξάδεηγκα λπρηεξηλή 

ελνχξεζε ή πηπίιηζκα ηνπ αληίρεηξα,(ελεκεξσηηθφ θπιιάδην «βήκα πξνο βήκα»ν. π.). 

 

Σεξοςαλική  κακοποίηζη 

 

εμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ή ε έθζεζε ηνπ παηδηνχ ή ηνπ 

εθήβνπ ζε πξάμεηο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ ππνθηλνχληαη απφ ελήιηθν άηνκν , ην 

νπνίν έρεη   ζρέζε  θξνληίδαο ή νηθεηφηεηαο  κε ην παηδί. Οη πξάμεηο απηέο έρνπλ ζθνπφ   ηελ 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ή θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελήιηθα (Θεκειή, 2014). 
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Ο Παγθφζκηνο νξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κε ηελ κνξθή 

ηεο εκπινθήο ελφο παηδηνχ ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία δελ  θαηαλνεί πιήξσο, 

νχηε είλαη ζε ζέζε λα ζπλαηλέζεη γηαπηήλ . Δίλαη πηζαλφλ ηα παηδηά λα ππνζηνχλ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε απφ ελήιηθεο θαζψο θαη άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε δχλακεο ή επζχλεο 

ζε ζρέζε κε ην ζχκα (WHO& ISPCAN ,2006).χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 2101/1992 

ηεο Γηεζλνχο ζχκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, «ζεσξείηαη παηδί θάζε αλζξψπηλν νλ 

κηθξφηεξν ησλ δεθανθηψ εηψλ»,(επξεηήξην ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 2007-2013). 

Έλα παηδί κπνξεί λα ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απφ άιιν παηδί έθεβν, αλ 

πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπο ηθαλή δηαθνξά ειηθίαο θαη απηή νξίδεηαη ζηελ θιηληθή   θαη 

εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία  ζηα πέληε ρξφληα. Απηφ ζεκαίλεη   φηη ε ζεμνπαιηθή παξαβίαζε 

αλειίθσλ πνπ έρνπλ δηαθνξά ειηθίαο  κηθξφηεξε ησλ πέληε εηψλ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο , σζηφζν ν δηαρσξηζκφο είλαη ηερλεηφο , θαζφηη απηφο ν 

πεξηνξηζκφο δελ  πηνζεηείηαη πάληα απφ ηνλ λφκν, ν νπνίνο  ιεηηνπξγεί κε αλάινγεο 

πξνυπνζέζεηο (Νηθνιαΐδεο, ππφ έθδνζε). 

Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε εκπεξηέρεη  δηάθνξεο κνξθέο κε ή ρσξίο επαθή. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ζσπείεο  ζηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ παηδηνχ, ηξηβή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ 

ηνπ ελήιηθα ζην παηδί, δηείζδπζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα παξάδεηγκα ζην ζηφκα, ηα 

γελλεηηθά φξγαλα, ή ην πξσθηφ ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη  επίδεημε γελλεηηθψλ νξγάλσλ  ελφο 

ελήιηθα ζε παηδί, επίδεημε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, ή ηελ άζθεζε πεηζνχο, δσξνδνθία, 

δειεαζκφ ή εμαλαγθαζκφ  ελφο παηδηνχ λα ζπκκεηάζρεη ζε  νπνηαδήπνηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ή ζε κίκεζε  αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο απφ 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, (νδεγφο δηεξεχλεζεο ν.π.) .Οη Πεθξαηέ θαη ν Γησηάθνο θαζψο θαη ε 

Καησπφδε πξνζζέηνπλ ηα εξσηηθά θηιηά  θαη ράδηα ζηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ παηδηνχ θαη 

ηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ παηδηνχ  γηα ζηνκαηηθφ έξσηα ή απλαληζκφ θαη επηζεκαίλνπλ  φηη ε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα γίλεηαη ρσξίο ην άγγηγκα φπσο γηα παξάδεηγκα κε ιεθηηθή 

πίεζε γηα ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη  ην λα θπθινθνξεί ν γνλέαο ή θάπνην άιιν 

άηνκν  επηδεηθηηθά γπκλφ  ή λα παξαηεξεί θάπνην άηνκν ην παηδί θαζψο απηφ αιιάδεη ηα 

ξνχρα ηνπ κε ζπλερφκελν θαη επηηαθηηθφ  ηξφπν (Πξεθαηέ & Γησηάθνο, 2005:19,  Καησπφδε, 

2005). 

Tα ζεκάδηα πνπ πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, 

αλαθέξνληαη: 

      Σην ζώκα ηνπ παηδηνύ… 

 εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν αθξνδίζην λφζεκα ή ζηνκαηηθή ινίκσμε 
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 Δγθπκνζχλε ζε λεαξέο έθεβεο  

 Δξεζηζκφο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ή ην πξσθηνχ 

 Κλεζκφο ηεο γελλεηηθήο πεξηνρήο ή ηνπ πξσθηνχ 

 Δθθξίζεηο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ 

 ρηζκέλα , ιεξσκέλα ή καησκέλα ξνχρα 

 Γπζθνιία ζηηο θηλήζεηο ή ην πεξπάηεκα 

 Δπψδπλε εθθέλσζε νπξνδφρνπ θχζηεο ή επαλαιακβαλφκελεο νπξνινηκψμεηο 

 Ρήμε ηνπ παξζεληθνχ πκέλα 

 Σξαχκαηα , κψισπεο ή αηκνξξαγία ζηα γελλεηηθά φξγαλα ή ζην πξσθηφ  

 

    Σηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ… 

 

 Πξνρσξεκέλε ζεμνπαιηθή γλψζε ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία  ηνπ παηδηνχ 

  Υξήζε βίαο, απεηιήο ή δσξνδνθίαο πξνο κηθξφηεξα ή πην αθειή παηδηά, γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ ζεμνπαιηθή δξάζε 

 Έθθξαζε θφβνπ ή απνθπγή απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή ρψξν  ηδηαίηεξα ζε 

πεξηζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή έθζεζε, γηα παξάδεηγκα ζπκκεηνρή ζε 

γπκλαζηηθή ή κπάλην ζε πηζίλα 

 Τπεξβνιηθφο απλαληζκφο , πξφσξν ζεμνπαιηθφ παηρλίδη, ππεξβνιηθά πεξηέξγεηα  γηα ην 

ζεμ 

 Πηψζε ηεο ζρνιηθήο  επίδνζεο 

 Παιηλδξφκεζε ζε πξνγελέζηεξα αλαπηπμηαθά ζηάδηα γηα παξάδεηγκα λπρηεξηλή 

ελνχξεζεο, εγθφπξηζε 

 Απνκφλσζε απφ ζπλνκειίθνπο 

 Υξήζε αιθνφι ή  λαξθσηηθψλ νπζηψλ, 

 Παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (θινπή , εκπξεζκφο) 

 Τπεξβνιηθφο θφβνο ζην άγγηγκα,  

 Απξνζπκία ζπλαίλεζεο ζε ηαηξηθέο ή νδνληηαηξηθέο πξάμεηο 

 Καηνρή δψξσλ , ρξεκάησλ άγλσζηε  πξνέιεπζεο 

 Έθθξαζε ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζε παηρλίδηα θπξίσο ζπκβνιηθφ παηρλίδη 

κε θνχθιεο (ελεκεξσηηθφ θπιιάδην «βήκα πξνο βήκα» 2007-2013 ν.π). 
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ρεηηθά κε ηνπο κχζνπο θαη ηηο αιήζεηεο γηα ηελ  παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ν Θάλνο 

Αζθεηήο αλαθέξεη  σο  κχζν ην φηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηνχ είλαη ζπάλην 

θαηλφκελν .Ζ αιήζεηα είλαη φηη κειέηεο  δείρλνπλ   φηη έλα ζηα ηέζζεξα θνξίηζηα θαη  έλα ζηα 

έμη αγφξηα ζα βηψζνπλ θάπνηα κνξθή  ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο κέρξη ηελ  ειηθία ησλ 

δεθανρηψ εηψλ. Μχζνο είλαη επίζεο φηη ηα παηδηά παξελνρινχληαη- θαθνπνηνχληαη  

ζεμνπαιηθά απφ ελήιηθεο. Ζ αιήζεηα είλαη   φηη  ην 1/3 ησλ πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο δηαπξάηηνληαη απφ αλήιηθα άηνκα. Σνλίδεη  φηη παξφιν πνπ ν πεηξακαηηζκφο 

θαη ε πεξηέξγεηα είλαη αλακελφκελνο, φηαλ ην έλα παηδί ππνρξεψλεη ην άιιν λα εκπιαθεί ζε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο ζεμνπαιηθή  πεξίπηπμε κηιάκε γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Μχζνο 

αθφκα είλαη ην φηη δελ πξέπεη λα θνπβεληηάδνπκε γηα ην ζέκα κε έλα παηδί πνπ έρεη αλάινγε 

εκπεηξία. Ζ αιήζεηα είλαη   φηη δελ έρεη απνδεηρζεί  φηη  ε ζπδήηεζε γηα ην ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο ην θάλεη λα αηζζάλνληαη ρεηξφηεξα. Αληίζεηα νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη  φηη ε ζπκβνιή 

ηνπ εηδηθνχ  ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά  λα μεπεξάζνπλ ηα 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ,κε ην λα ηνπο κάζεη λα δηαρεηξίδνληαη 

θφβνπο θαη αλεζπρίεο. Θεψξεη κχζν  φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δελ ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπλ γηα ην ζέκα γηαηί κπνξνχλ λα ηξνκνθξαηεζνχλ . Ζ αιήζεηα είλαη φηη ππάξρνπλ 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο  πνπ κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηα παηδηά γηα ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο επηθίλδπλεο θαη ηηο θπζηνινγηθέο ρεηξνλνκίεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεπηνχλ , ρσξίο λα ηξνκνθξαηεζνχλ(Αζθεηήο & ζπλ). 

 

Παπαμέληζη 

 

Ζ παξακέιεζε ηνπ παηδηνχ είλαη έλα θαηλφκελν θαζκαηηθνχ ραξαθηήξα, αθνξά ζε 

πνιινχο ηνκείο θαη  πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο απφ ηελ αλεπαξθή γνληθή θξνληίδα, 

ηελ απνζηέξεζε δσηηθψλ πφξσλ (ηξνθήο, πξνζηαζίαο θίλεζεο) έσο  θαη ηελ ζαλαηεθφξν 

εγθαηάιεηςε εηδηθφηεξα κηθξνχ παηδηνχ. Αλάινγεο  θαηαζηάζεηο  είλαη ε αλεπαξθήο 

επίβιεςε, άξλεζε ή θαζπζηέξεζε θάιπςεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ε αλεπαξθήο 

επηηήξεζε. Ζ παξακέιεζε δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ έλδεηα πφξσλ ηεο νηθνγέλεηαο 

θαζψο αλαπαξηζηά θπξίσο απνζηέξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πφξσλ θαη δπλαηνηήησλ  ησλ 

γνλέσλ ή ησλ θξνληηζηψλ  πξνο ην παηδί (ελεκεξσηηθφ θπιιάδην «βήκα πξνο βήκα» 2007-

2013 ,ν. π) 

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξακέιεζε ηαηξηθψλ αλαγθψλ ελφο παηδηνχ ,γηα 

παξάδεηγκα πνπ  πάζρεη απφ ζαθραξψδε δηαβήηε, θαη δελ ηνπ ρνξεγνχληαη νη απαξαίηεηεο 
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δηαηξνθηθέο ή θαξκαθνινγηθέο  παξεκβάζεηο, κπνξεί λα ειινρεχεη θίλδπλν εμίζνπ ζεκαληηθφ 

κε ην παηδί πνπ θαθνπνηείηαη ζσκαηηθά. Αληίζηνηρα, ζε φηη αθνξά ηελ παξακέιεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε έθζεζε  ελφο δπζιεμηθνχ παηδηνχ ζην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ζήκεξα ζεσξείηαη θαθνπνίεζε θαζφηη ππνβάιιεη ην παηδί ζε αληαγσληζκφ, 

απνθιείνληαο ην απφ εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο αλάινγα κε ηηο  δπλαηφηεηέο ηνπ. Μηα ηδηαίηεξε 

κνξθή παξακέιεζεο  είλαη  «ππνιεηπφκελε αλάπηπμε κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο» πνπ 

νξίδεηαη σο λνζνινγηθή νληφηεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπο παηδηνχ 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηα θπζηνινγηθά φξηα γηα ηε ειηθίαο ηνπ, ρσξίο λα ππάξρεη νξγαληθή 

λφζνο ή θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε (Νηθνιαΐδεο ππφ έθδνζε). 

 

ηελ αμηνιφγεζε θάζε πεξηζηαηηθνχ παξακέιεζεο, εμαηηίαο ηνπ θαζκαηηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ,  ρξήζηκν είλαη λα ιακβάλεηαη  ππφςηλ ε βαξχηεηα θάζε 

πεξηζηαηηθνχ θαζψο θαη νη ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ αλαίξεζε  ηεο δηαπηζησκέλεο 

θαηάζηαζεο. Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ ππεξεζίεο θαη λα γίλνπλ 

λνκηθέο ξπζκίζεηο ψζηε λα απνκαθξπλζεί ην  παηδί απφ ηνπο βηνινγηθνχ γνλείο ή θξνληηζηέο , 

λα κείλεη   κε επνπηεία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ή λα παξαπεκθζνχλ λ νη γνλείο  ζηελ δηθαηνζχλε, 

κε βάζε ηελ λνκνζεζία γηα παξακέιεζε πξάμεσλ φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα Α Κ , α. 1517, Α Κ 

α. 532 παξ 1, παξ 2, Α Κ, α. 1533 , Α Κ ,α .1534, (επξεηήξην ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ν.π.) 

εκαληηθφ είλαη λα κελ γίλεη θαηάρξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε παηδηνχ, φπσο έγηλε ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο, πνπ απνκαθξχλζεθαλ  παηδηά 

απφ ηνπο θπζηθνχο γνλείο ρσξίο απηή ηε εκπεηξία λα βνεζήζεη. Με απηήλ ηελ έλλνηα ν 

ραξαθηεξηζκφο σο παξακέιεζεο απαηηεί ςπρξαηκία θαη ζηάζκηζε  ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ 

γηα ηνλ πεξηβάιινλ δηαβίσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ(Νηθνιαΐδεο ππφ έθδνζε). 

Οη  κνξθέο παηδηθήο θαθνπνίεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαλεξψλνπλ ηε δηάζηαζε ηνπ 

θαηλφκελνπ θαη επηβάιινπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ  απφ ηελ  πνιηηεία.   

 

1.2.  Ννκνζεηηθό πιαίζην 

ια ηα πνιηηηζκέλα θξάηε, αλαγλσξίδνληαο ην αμηφπνηλν  ηεο πξάμεο βίαο θαη 

θαθνπνίεζεο αλειίθσλ έρνπλ ξπζκίζεη λφκνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. ηελ Διιάδα, ν 

Νφκνο 3500/24-10-2006 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνγελεηαθήο βίαο, ζην άξζξν 1, ζεσξεί 

ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία σο ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο ζε βάξνο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. 

ην άξζξν 2 ηνλίδεη φηη ε άζθεζε  βίαο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
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νηθνγέλεηαο απαγνξεχεηαη. ην άξζξν 4 , αλαθέξεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ αζθείηαη 

ζσκαηηθή βία σο κέζν ζσθξνληζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο αλαηξνθήο ηνπ αλειίθνπ, εθαξκφδεηαη 

ην άξζξν 1532, παξ, 1 θαη 2 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα.(Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζ. 2573), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην δηθαζηήξην κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο 

νιηθά ή κεξηθά θαη λα  αλαζέζεη  ηελ θξνληίδα ή ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ ζε ηξίηνλ ή θαη λα 

δηνξίζεη επίηξνπν (Δπξεηήξην ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ν.π.). 

Δπίζεο… 

Σν άξζξν 6 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, αλαθέξεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή ζσκαηηθή βιάβε θαη 

επηζεκαίλεη  φηη ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πξνμελεί ζε άιιν κέινο ζσκαηηθή θάθσζε ή 

βιάβε ηεο πγείαο ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.  Πξνζζέηεη φηη αλ ε 

πξάμε ηειέζηεθε ζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη αλίθαλν λα αληηζηαζεί, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ  , ελψ αλ  ε πξάμε ζπληζηά κεζνδεπκέλε πξφθιεζε έληνλνπ 

ζσκαηηθνχ πφλνπ ή ζσκαηηθήο εμάληιεζεο  επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία   ή ςπρηθνχ πφλνπ 

ηθαλνχ λα επηθέξεη ζνβαξή ςπρηθή βιάβε, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ αλ 

ην ζχκα είλαη αλήιηθνο. Σν άξζξν 7 ηνπ λφκνπ 3500/24-10-2006  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ελδννηθνγελεηαθή παξάλνκε βία θαη απεηιή , νξίδεη φηη ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

πξνθαιεί ηξφκν ή αλεζπρία ζε άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, απεηιψληαο κε βία ή άιιε 

παξάλνκε πξάμε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ζ 2573-2574). 

ε φηη αθνξά ζηελ  ελδννηθνγελεηαθή πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο, ην 

άξζξν 9 νξίδεη  φηη . ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα άιινπ 

κέινπο ηεο, κε ηδηαίηεξα ηαπεηλσηηθφ ηξφπν  πνπ αλάγεηαη ζηε γελεηήζηα δσή ηνπ, ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, ελψ κε  θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέρξη ηξηψλ εηψλ 

ηηκσξείηαη ε πξάμε ηεο πξνζβνιήο ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο  αλ ν παζψλ είλαη αλήιηθνο.   

( Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ζ.2574  ) 

  ην θείκελν ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ ππνγξάθεθε 

απφ  ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ,κεηαμχ απηψλ θαη ηελ Διιάδα (Ν 2101 ΦΔΚ 192/2-12-

1992),ζην άξζξν 19 πνπ αθνξά  ζηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ  ηελ θαθνκεηαρείξηζε   
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αλαθέξεηαη  φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ 

απφ θάζε κνξθή βίαο , πξνζβνιήο , εγθαηάιεηςεο ή παξακέιεζεο, θαθήο κεηαρείξηζεο, 

ζεμνπαιηθήο βίαο, θαηά ην ρξφλν πνπ  βξίζθεηαη ππφ ηελ επηκέιεηα ησλ γνλέσλ ηνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ. Δπηζεκαίλεηαη  δε ζην ίδην φξζξν φηη ζε πεξίπησζε 

θαθνκεηαρείξηζεο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε ππνζηήξημε ζην παηδί θαη ηνπο επηκειεηέο ηνπ. Σν 

άξζξν 34 αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ λα πξνζηαηεχνπλ  ην παηδί 

απφ θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο βίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, παίξλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα ηφζν 

ζε εζληθφ φζν θαη δηκεξέο θαη πνιπκεξέο επίπεδν λα εκπνδίδνπλ παξάλνκεο ζεμνπαιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν άξζξν  39  ζην ίδην θείκελν, αλαθέξεηαη ζηα κέηξα πνπ νθείινπλ λα 

πάξνπλ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

αλάξξσζε, ηελ θνηλσληθή  επαλέληαμε ηνπ παηδηνχ ζχκαηνο πνπ έρεη ππνζηεί θαθνπνίεζε, 

παξακέιεζε, εθκεηάιιεπζε κέζα ζε πεξηβάιινλ ηέηνην πνπ επλνεί ηελ πγεία ηνλ ζεβαζκφ 

θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ. Καηαιήγνληαο ,κε ην  άξζξν 44, ε χκβαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, αλαθέξεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ππνρξενχληαη λα 

ππνβάιινπλ  εθζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεη  γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηα νπνία έρνπλ νξηζηεί κε ηελ 

ζχκβαζε, νη νπνίεο εθζέζεηο λα δίλνπλ κηα αθξηβή εηθφλα ζηελ επηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ  

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ζηελ ζπκβαιιφκελε ρψξα( χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

ηεο UNICEF). 

 ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα,  σο ζπκβαιιφκελν θξάηνο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ε Δπηηξνπή εμεηάδνληαο ηηο εθζέζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηα 

Κξάηε κέιε ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηεο χκβαζεο, ζηηο θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο 

Δμεθνζηήο ζπλεδξίαζεο θαηά ηελ 29 Μαΐνπ – 15 Ηνπλίνπ 2012, αλαγλσξίδεη ηα λνκνζεηηθά 

κέηξα πνπ ειήθζεζαλ,(Παξ.ΗΗ,3,4,5 ζ. 1-2), αλαγλσξίδεη φηη ε χθεζε θαη ε ηξέρνπζα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε είλαη  παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο 

(Παξ. ΗΗΗ ,6 ζ. 2),σζηφζν εθθξάδεη ηελ ιχπε ηεο «γηα ην φηη νξηζκέλεο ζπζηάζεηο έρνπλ 

αλεπαξθψο ή κφλνλ ελ κέξεη πινπνηεζεί». (Παξ. ΗV,7.ζ 3) θαη πξνηξέπεη ηελ Διιάδα  σο 

ζπκβαιιφκελν θξάηνο λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα πινπνηήζεη κέηξα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ λνκνζεζία, ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ δηάζεζε πφξσλ γηα ηνπο αλειίθνπο 

(Παξ.IV,8,ζ. 3).Δθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηελ έιιεηςε ζηελ Διιάδα κηαο εζληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ κε ζθαηξηθά θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα παηδηά θαθνπνηεκέλα θαη παηδηά ζχκαηα 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο(παξ.IV,19, ζ. 5)  θαη ζπζηήλεη  ζηελ Διιάδα λα εληζρχζεη ηνπο 

κεραληζκνχο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζηεξψλνληαο δείθηεο ζπκβαηνχο πξνο ηελ χκβαζε, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ βία, θαη ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ , 
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θαηαλεκεκέλα ζχκθσλα κε ηελ ειηθία, ην θχιιν, ηελ εζλνηηθή θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

πξνέιεπζε. 

ε φηη αθνξά ζέκαηα θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη ηελ ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ 3500/2006 ζρεηηθά κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, αλεζπρεί  γηα ηελ έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο  γχξσ απφ ηα ζρεηηθά θαηλφκελα,  φπσο είλαη νη πνηλέο πνπ έρνπλ επηβιεζεί 

ζηνπο ζχηεο, θαζψο θαη ηνλ κεραληζκφ θαηαγγειηψλ γηα ηα παηδηά ζχκαηα. «Σελ Δπηηξνπή 

απαζρνιεί επίζεο ε αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα παηδηά 

ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο (άξζξα 5, 18 ,παξ. 1-2, 9-11, 19-21, 25, 27παξ. 4, θαη 

39 ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ηεο UNICEF). 

 

 ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο  

γηλφκαζηε κάξηπξεο απηήο ηεο δπζάξεζηεο δηαπίζησζεο. πσο επηζεκαίλνπλ νη 

Μπνπγηνχθνο θαη  Φαζνχιεο, ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη επηθέξεη πνηθίιεο  

επηπηψζεηο ζηα παηδηά. Δλψ δειαδή ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο νξγαλσκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ  ησλ παηδηψλ  θαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο είλαη πάληα επίθαηξεο , 

εμαηηίαο ηεο θξίζεο δελ έρεη αλαιεθζεί αθφκα θάπνηα ζρεηηθή πξσηνβνπιία. Απφ ηελ άιιε 

φζν πην έληνλεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα παηδηά , ηφζν πεξηζζφηεξν  θξίλεηαη 

αλαγθαία ε   χπαξμε ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ πξνο ηελ πνιηηεία. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεθηψλ πνπ αθνξά ηα παηδηά πξνο ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλή 

γλψκε,  είλαη απαξαίηεηε , θαζψο βνεζά επεηδή απνηειεί κέηξν πίεζεο πξνο ηελ πνιηηεία γηα 

ηελ ιήςε απαξαίηεησλ κέηξσλ. πσο  αλαθέξεηαη παξαπάλσ νη θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο  

ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ 2
ε
 θαη 3

ε
 έθζεζε δελ παξαηεξείηαη ε 

αλακελφκελε θηλεηνπνίεζε  γχξσ απφ ην ζέκα ησλ ππνδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηθαησκάησλ, Χο θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο 4
εο

 ,5
εο

 6
εο

  πεξηνδηθήο έθζεζεο είλαη 

ε 9
ε
 Γεθεκβξίνπ 2017 , εκεξνκελία πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη πξάμε νη πξνεγνχκελεο 

ζπζηάζεηο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 2012. Αίηεκα ηεο επηηξνπήο είλαη φρη κφλν  λα κελ έρνπλ 

επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο αιιά  θπξίσο λα ιεθζνχλ 

δξαζηηθά κέηξα ψζηε νη ζπζηάζεηο ηεο επηηξνπήο λα πινπνηεζνχλ (Μπνπγηνχθνο & 

Φαζνχιεο, 2014). 

 

 Ζ επηηξνπή γηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ηνπ ΟΖΔ, εμέδσζε ην 2010 

επηθαηξνπνηεκέλεο θαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ ζχληαμε ησλ  εθζέζεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

θξάηε. Δπίζεο ζηελ έθζεζε ηεο UNICEF ην 2013 γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ηφζν ζηελ 
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αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο κεραληζκψλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ , φζν θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο κηαο Δζληθήο Κεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα θαηαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ Γηθαησκάησλ. ε φηη αθνξά ην δήηεκα ησλ πφξσλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζηα παηδηά ε επηηξνπή κεηά ηηο θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ 2002, 

επαλέξρεηαη ην 2012 ζπζηήλνληαο ηελ δηαθξηηή απνηχπσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηα παηδηά ηνλίδνληαο  φηη 

θάζε πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ηελ πνιηηεία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθείο πξνβιέςεηο 

γηα ηα παηδηά. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ, δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο 

εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Απηή έρεη πξσηίζησο επηζεκαλζεί 

ηφζν απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ην 2002 θαη ην 2012, φζν θαη απφ ηνλ 

πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ ην 2013, θαζψο θαη άιινπο θνξείο. Σν Δζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα  λα 

είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ, ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, 

κεηξήζηκνπο ζηφρνπο θαη  ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. Ζ χπαξμε δε ελφο θεληξηθνχ  θνξέα  πνπ 

ζα ζπληνλίδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ κε αληηθείκελν ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Έλαο ηέηνηνο θνξέαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πνπ ζπζηήζεθε ην 2001 , ηνπ νπνίνπ ν ξφινο 

είλαη θξίζηκνο, σζηφζν δελ έρεη ν ζπγθξηκέλνο θνξέαο δελ έρεη αληαπνθξηζεί αθφκε ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ( Μπνπγηνχθνο , Γ & Φαζνχιεο , Β.,2014). 

  

 

1.3. Αηηηνινγία ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

Παπάγονηερ  επικινδςνόηηηαρ 

 

Ζ παηδηθή θαθνπνίεζε, απνηειεί έλα πνιχπινθν θνηλσληθφ θαηλφκελν. H αλαδήηεζε 

αηηηνινγηθήο εξκελείαο ηνπ απφ ην 1960 έσο ζήκεξα αθνινχζεζε ηα ζεσξεηηθά ξεχκαηα ηεο 

επνρήο θαη ηα απνηειέζκαηα θιηληθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ εξεπλψλ, κε απνηέιεζκα νη 

πξνζεγγίζεηο ηεο θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο λα απνδίδνπλ ηελ αηηηνινγία ηνπ θαηλνκέλνπ ζε 

κνλνζήκαληεο εμεγήζεηο κε βάζε βηνινγηθνχο ή ςπρνπαζνινγηθνχο παξάγνληεο. Μηα 

ζχληνκε αλαδξνκή ηεο αηηηνινγίαο  ηνπ θαηλφκελνπ επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ. 

χκθσλα κε ηελ Διέλε Αγάζσλνο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 δφζεθε έκθαζε 

ζηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ αηφκνπ κε βάζε θπξίσο ηελ ςπρνδπλακηθή ζεσξία, ππνζηεξίδνληαο 

ηελ αηνκηθή ζεξαπεία σο θχξηα αληηκεηψπηζε. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, πνπ 
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θπξηαξρνχζαλ νη επηδεκηνινγηθέο θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο ζηεο ΖΠΑ, ε επζχλε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο απνδφζεθε ζε θνηλσληθνχο παξάγνληεο φπσο 

ε θηψρηα, ε αλεξγία, ε θνηλσληθή απνκφλσζε,  δπζκελείο ζπλζήθεο θαηνηθίαο θαη νη 

πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο επηθεληξψζεθαλ ζε νινθιεξσκέλεο θνηλσληθέο  αλαθαηαηάμεηο. 

ην ηέινο ηεο ίδηα δεθαεηίαο , θάπνηεο έξεπλεο επηθεληξψζεθαλ  ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ κε απνηέιεζκα λα πξνσζεζεί ε ζεσξία ηνπ εηδηθνχ ζχκαηνο θαη λα 

επηθεληξσζνχλ νη ζεξαπεπηηθέο θαη πξνιεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ άκβιπλζε απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, γηα παξάδεηγκα ηελ πξσηκφηεηα θαη ην ρακειφ βάξνο ηνπ παηδηνχ . 

Χζηφζν θακηά απφ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο δελ  θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά επαξθήο εθφζνλ δελ 

ζπλδπαδφηαλ κεηαμχ ηνπο .ηηο αξρέο ηνπο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε νηθνινγηθή ζεψξεζε 

ππνζηήξημε  φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο (νληνγελλεηηθφ, 

κηθξνζχζηεκα, εμσζχζηεκα, καθξνζχζηεκα) θαη ε ζπλερήο αιιειεπίδξαζε ηνπο 

εξκελεχνπλ ηελ θαθνπνίεζε. Σν κεηαβαηηθφ κνληέιν εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ 

αθνινχζεζε θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έδσζε έκθαζε ζηελ δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε  αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη   απαηηνχζε παξάιιειεο 

ζεξαπεπηηθέο δηεπηζηεκνληθέο  παξεκβάζεηο πεξηζζφηεξν, παξά  πνιηηηθέο. Σελ ιχζε ζε απηφ 

ην αδηέμνδν   έδσζε ζηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ε εθιεθηηθή αηηηνινγηθή εξκελεία  ηνπ 

θαηλφκελνπ, πνπ ππνζηήξημε  φηη θάζε πεξίπησζε είλαη κνλαδηθή  θαηά ζπλέπεηα ε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε  πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί πξσηίζησο ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

Μεηά απφ ηνλ  Henry Kempe, πνπ ηζρπξίζηεθε  φηη «ζεξαπεία είλαη φηη θάλεη θαιφ ζηελ 

πεξίπησζε», αλαηέζεθε  ζηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα λα πξνζαξκφζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηα θαη ηνπ παηδηνχ  θαη φπνπ απηφ είλαη αδχλαην, λα πξνηείλεηαη 

παξαπνκπή  ζε άιιν πιαίζην πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο απηέο επαξθέζηεξα. Ζ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  γηα ηηα δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ ΟΖΔ ην 1989 δεκηνχξγεζε έλα 

ηζρπξφ  δηεζλέο lobby   γηα φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ  θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, έγηλε 

θαηαλνεηφ φηη θαλέλαο παξάγνληαο δελ εμεγεί ηνλ ιφγν πνπ  θάπνηα άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη 

βίαηα πξνο ηα παηδηά ή γηαηί  ζε θάπνηεο θνηλσλίεο παξαηεξνχληαη ζπρλφηεξα ηα θαηλφκελα 

παηδηθήο  θαθνπνίεζεο . πσο φια ηα θαηλφκελα , ηδηαίηεξα ηα θαηλφκελα βίαο, θαηαλννχληαη 

αλαιχνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ηνπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα( Αγάζσλνο, 

1998) . 

Ο παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο πεξηγξάθεη ηνπο  παξάγνληεο  θηλδχλνπ ηεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο ηνπνζεηψληαο ηνπο ζε έλα νηθνινγηθφ κνληέιν δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ, φπνπ ην άηνκν  θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηα άιια άηνκα, ζε ζπλεξγαζία  κε ηελ 

θνηλφηεηα πνπ δεη θαη κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθεη αιιειεπηδξνχλ θαη ζπκβάινπλ ζην 
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θαηλφκελν,(ζρήκα 1). ην πξψην επίπεδν βξίζθεηαη ην άηνκν ,γνλέαο ή παηδί ,κε ηηο 

βηνινγηθέο κεηαβιεηέο ηνπ , ζην δεπηέξα επίπεδν νη νηθνγελεηαθέο ή θηιηθέο ζρέζεηο ηνπ 

αηφκνπ ζην ηξίην επίπεδν νη θνηλνηηθέο δνκέο ,νηθνγέλεηα, ζρνιείν , θαη ζην ηέηαξην επίπεδν 

βξίζθνληαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο κεγαιψλεη  ην άηνκν., φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα θνηλσληθά πξφηππα, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. ινη απηνί νη 

παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ ηα πιαίζηα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ παηδηθή θαθνπνίεζε ( WHO, 

2006). 

 

 

 

 

ρήκα 1. Οηθνινγηθφ κνληέιν επίπεδσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαθνπνίεζεο ( WHO, 

2006). 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ζηνπο αηνκηθνύο παξάγνληεο , ν θίλδπλνο 

θαθνπνίεζεο απμάλεηαη φηαλ ν γνλέαο ή ν θξνληηζηήο  έρεη θαθνπνηεζεί ν ίδηνο, έρεη 

δπζθνιίεο λα ζπλδεζεί ζπλαηζζεκαηηθά κε ην λενγέλλεην παηδί, σο ζπλέπεηα δπζθνιηψλ ή 

επηπινθψλ ζηε  εγθπκνζχλε ή ηελ γέλλα, φηαλ δελ παξνπζηάδεη ζπκπεξηθνξά αλαηξνθήο 

πξνο ην παηδί ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ, γηα παξάδεηγκα ζεσξεί φηη ην παηδί ηνπο είλαη 

ζθφπηκα άηαθην θαη φρη  φηη πεξλάεη θάπνηα  αλαπηπμηαθή θάζε ,φηαλ ν γνλέαο αληηδξά κε 

ππεξβνιηθέο ή βίαηεο ηηκσξίεο ζηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ σο κέζνδν 

πεηζαξρίαο,, φηαλ  πάζρεη απφ ζσκαηηθά ή ςπρηθά πξνβιήκαηα ή πλεπκαηηθή εμαζζέληζε πνπ 

κοινωνία

κοινότθτα

ςχζςεισ του 
ατόμου

άτομο
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παξεκπνδίδεη ηελ γνληθή ηνχ ηδηφηεηα, θάλεη ρξήζε αιθνφι ή νπζηψλ, εκπιέθεηε ζε 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, έρεη λεαξή ειηθία ή φηαλ βηψλεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο( WHO, 

2006). 

 

Οη Παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ ζην παηδί θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθνπνίεζε 

ηνπ δελ ζεκαίλεη  φηη ην παηδί  είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαθνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη αιιά φηη 

απηνί δπζθνιεχνπλ ην  ξφιν ηνπ γνλέα . Πηζαλνί ηέηνηνη αλαθέξνληαη φηαλ ην παηδί  ήηαλ 

αλεπηζχκεην, ή απέηπρε ζηηο  πξνζδνθίεο  ηνπ γνλέα ιφγσ θχινπ, εκθάληζεο, ηδηνζπγθξαζίαο 

ή εθ γελεηήο αλσκαιηψλ., φηαλ έλα παηδί έρεη θάπνηα ρξφληα αζζέλεηα ή είλαη δηαλνεηηθά ή 

ζσκαηηθά ζηεξεκέλν, φηαλ δείρλεη λα έρεη γλσξίζκαηα πνπ γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνλ γνλέα 

σο πξνβιεκαηηθά, φπσο ππεξθηλεηηθφηεηα ή παξνξκεηηθφηεηα, φηαλ έρεη αδέιθηα πνπ 

κνλνπσινχλ ηελ γνληθή πξνζνρή, φηαλ είλαη εθηεζεηκέλν ζε επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο , 

φπσο βία  αλάκεζα ζε ζπληξφθνπο, εγθιεκαηηθή ή απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, 

θαθνπνηεηηθή πξνο δψα ζπκπεξηθνξά ή φηαλ δέρεηαη επίκνλε επηζεηηθφηεηα απφ 

ζπλνκειίθνπο. Οη ζρεζηαθνί παξάγνληεο  πνπ απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο  πνηθίινπλ ζχκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο . Δθηφο  απφ ηελ ππξεληθή 

νηθνγέλεηα πνπ δελ είλαη ν θαλφλαο, νηθνγέλεηεο απνηεινχλ νη κνλνγνληθέο, νη αλχπαληξεο 

κεηέξεο ή νη άγακνη παηέξεο, ηα δεπγάξηα ίδηνπ θχινπ θαζψο θαη ηα ππεξήιηθα άηνκα κε 

παηδηά. Μέζα ζε απηέο ηηο ζρέζεηο ειινρεχνλ παξάγνληεο, φπσο ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθνχ 

δεζκνχ  γνλέα παηδηνχ, ηα αλαπηπμηαθά, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά πξνβιήκαηα ελφο κέινπο, ε 

βία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ απνκφλσζε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ θνηλφηεηα 

θαη ηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηψλ δηθηχσλ ,  ηε δηάθξηζε ζε βάξνο ηεο νηθνγέλεηαο  εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξάο ηεο εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιίζνπ, αλαπεξίαο ή 

γεληθφηεξνπ ηξφπνπ δσήο  θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζε βίαηεο ή 

εγθιεκαηηθέο δξάζεηο κέζα ζηελ θνηλφηεηα ( WHO, 2006). 

 Τν θνηλνηηθό πεξηβάιινλ  πνπ ζπλδέεηαη ε νηθνγέλεηα φηαλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

αλνρήο ζηελ βία,  ηελ θπιεηηθή θαη θνηλσληθή αληζφηεηα, πςειά επίπεδα αλεξγίαο θαη 

θηψρεηαο ,επηβιαβή επίπεδα κνιχβδνπ ή άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ ζπρλέο 

κεηαθνκίζεηο, δηαζεζηκφηεηα αιθνφι, έιιεηςε ππεξεζηψλ ζηήξημεο νηθνγέλεηαο ή ηδξπκάησλ 

γηα ηελ θάιπςε ζρεηηθψλ αλαγθψλ, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο λα ζπκβνχλ πεξηζηαηηθά 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο ( WHO, 2006). 

 

Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ θαθνπνίεζε ησλ 
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παηδηψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε πνιηηηθψλ θαλφλσλ θαη ζπλζεθψλ ηέηνησλ ,πνπ νδεγνχλ 

ζε θησρφ βηνηηθφ επίπεδν, θνηλσληθή αζηάζεηα, θνηλνληθννηθνλνκηή αληζφηεηα ,θαλφλσλ κε 

άθακπηνπο ξφινπο  αλάκεζα ζηα δχν θχια, θαλφλεο πνπ κεηψλνπλ ηελ ζέζε ηνπ παηδηνχ, 

θαλφλσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ρξήζε βίαο θαη θπζηθήο ηηκσξίαο ( WHO ,2006). Δπηπιένλ ε 

πξνψζεζε ηεο βίαο κέζα απφ ηελ ηερλνινγία,(ειεθηξνληθά παηρλίδηα, δηαδίθηπν) αλαδεηθλχεη 

ηε βία σο θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη αιιειεπίδξαζεο (νδεγφο 

δηεξεχλεζεο ,ν.π.),θαζψο θαη  κέζα απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, κε  ηελ χπαξμε παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο,  παηδηθήο πνξλείαο θαη παηδηθήο εξγαζίαο( WHO ,2006). 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο απφ κφλνη ηνπο δελ απνηεινχλ δηαγλσζηηθά ζηνηρεία 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Χζηφζν ε χπαξμε θάπνησλ απφ απηνχο ζε νηθνγελεηαθφ ή θνηλσληθφ 

πιαίζην, ζα πξέπεη λα είλαη παξάγνληαο αθχπληζεο γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, θαη 

απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ  παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο (Goldman et al. 2003, ζηνλ νδεγφ δηεξεχλεζεο, 2007-2013). 

 

 

1.4. Επηπηώζεηο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο 

 

 ηελ πξνζπάζεηά καο λα θάλνπκε κηα πεξηγξαθή ησλ ζπλεπεηψλ  ηεο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο  δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ  βηβιηνγξαθία φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ 

έρνπλ απφδεημε φηη ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε  θαη παξακέιεζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο επηθέξεη 

ζνβαξέο  επηπηψζεηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο  ζηελ ζσκαηηθή, λνεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή (Αγάζσλνο ,1998). 

 ε φηη αθνξά ηηο βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο, ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαθψζεηο πνπ 

είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε αλαπεξία ή αθφκα θαη ζην ζάλαην κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 

απηήο ηεο θαθνπνίεζεο ελψ ζρεηηθά κε ηηο καθξνπξφζεζκεο,  ζπρλά ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά 

εθδειψλνπλ κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

δπζθνιίεο αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ζην νπνίν 

βξίζθνληαη .Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη λεφηεξεο κειέηεο εγθαζηδξχνπλ αηηηψδε ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ θαθνπνίεζε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ χπαξμε ζνβαξψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ 

ελήιηθε δσή, ελψ νη βξαρπρξφληεο θαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ 

αηφκνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπκπηψκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο, απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο, επηζεηηθφηεηαο, κεηέπεηηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θιπ., είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο ( Μπαινχξδνο &  Φξνλίκνπ 2011) . 
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Δπηπξφζζεηα ε παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί ζνβαξφηαην πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, 

ην νπνίν έρεη παγθφζκηα ηζρχ θαη  επηθέξεη ηεξάζηην αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο.                

(θιάβνπ ,2013).πγθεθξηκέλα ε θαθνπνίεζε – παξακέιεζε κπνξεί λα επηθέξεη 

λεπξνινγηθέο επηπηψζεηο, επηπηψζεηο ζηελ ζσκαηηθή  θαη ηελ ςπρηθή πγεία. ηηο 

λεπξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαθέξνληαη νη αιιαγέο ζηελ  ιεηηνπξγία εγθεθαιηθψλ δνκψλ, 

φπσο ε ακπγδαιή, ν ηππφθακπνο, θαζψο θαη ππνιεηηνπξγία ηνπ εγθεθαιηθνχ θέληξνπ πνπ 

αθνξά ζηελ ξχζκηζε ηνπ κεραληζκνχ αληίδξαζεο «fight or fly» θαη γεληθά ηελ νξγάλσζε ηεο 

εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγία κε δπζιεηηνπξγηθφ ηξφπν (Dawson, Ashman & Carver, 2000 ∙ Neigh, 

Gillespie & Nemeroff, 2009, ζην:  θιάβνπ ,2013). Πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο ζηελ λεπξνθπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ, 

θαηαξγνχλ ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο βιάβεο θαη παξάγνπλ λέα 

εληππσζηαθά επξήκαηα. Δζηηάδνληαο ζηα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, νη 

έξεπλεο απηέο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εκπεηξίεο θαθνπνίεζεο θαη έληνλνπ ζηξεο κπνξεί λα 

θαηαζηξέςνπλ εθαηνκκχξηα λεπξψλσλ θαη ζπλάςεσλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ θαηαγξάθνληαη κε 

ηηο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο ηεο ζχγρξνλεο απεηθφληζεο θαη απνηεινχλ ζπλέπεηεο πνιχ 

δχζθνια αλαζηξέςηκεο ( Μπαινχξδνο &  Φξνλίκνπ 2011) . 

ηηο ζσκαηηθέο επηπηψζεηο αλαθέξνληαη παξνδηθά ή ζνβαξά  ηξαχκαηα ζην ζψκα, ην 

θεθάιη , ηα γελλεηηθά φξγαλα πνπ πξνθαινχλ πξνζσξηλέο ή κφληκεο αλαπεξίεο, έιιεηςε 

βηηακηλψλ, αλαζηνιή ηεο  αλάπηπμεο, κε αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξφβιεκα ησλ  πγείαο , 

παξάιεηςε εμεηάζεσλ ή εκβνιηαζκψλ, εθδήισζε ζνβαξψλ πλεπκνλνινγηθψλ θαξδηνινγηθψλ 

ή άιισλ παζήζεσλ( Irish, Kobayashi, & Delahanty, 2010.ην: θιάβνπ 2013). 

ηηο  επηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ςπρηθή πγεία δίδεηαη έκθαζε ζηελ 

ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο κε έκθαζε ζηελ επηζεηηθφηεηα, ζπκκεηνρή ζε παξαβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα 

θζάζνπλ ζε ζθέςεηο ή απφπεηξεο απηνθηνλίαο, ηελ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ  ζηξεο, ηελ 

δπζθνιία  ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία ζεμνπαιηθψλ ή άιισλ 

ζρέζεσλ, ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ρξήζε νπζηψλ, αγρψδεο 

δηαηαξαρέο, καζεζηαθά πξνβιήκαηα  ηελ δηαηαξαρή ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο ηελ  

ππεξθηλεηθφηεηα θαη άιια (Beitchman  et al.,1991∙ Finkelhor, 1994∙ Kendall-Tackett,2002 ∙ 

Sauders, Berliner, Hanson, 2003∙ Polysny, Follette, 1995. ην: Κ.θιάβνπ 2013). 

 

Ο παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο επηζεκαίλεη φηη ζχκθσλα κε κειέηεο, ε έθζεζε ζε 

θάζε κνξθή θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ζπλδέεηαη κε πηνζέηεζε επηθίλδπλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζηε κεηέπεηηα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. Χο ηέηνηεο αλαθέξεη  ηε βίαηε 



29 
 

ζπκαηνπνίεζε, ηε πξφθιεζε ζπκπεξηθνξψλ βίαο, ηε δηαηαξαρή θαηάζιηςεο, ηελ έλαξμε 

θαπλίζκαηνο, ηελ παρπζαξθία, ηηο επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηελ αλεπηζχκεηε 

εγθπκνζχλε, ηε ρξήζε αιθνφι θαη άιισλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο 

θαη ζπκπεξηθνξέο θηλδχλνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο θχξηεο αηηίεο 

ζαλάηνπ, αζζέλεηαο θαη αλαπεξίαο ,φπσο, θαξδηαθή λφζνο, ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα, θαξθίλν, απηνθηνλία. 

Μειέηε ζηηο ΖΠΑ ζρεηηθά κε  ηελ  ζρέζε παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαζψο θαη  άιισλ 

δπζκελψλ εκπεηξηψλ ζηελ  παηδηθή ειηθία κε  ηηο θχξηεο αηηίεο αζζελεηψλ ζηελ ελήιηθε δσή,  

( adverse childhood experiences‟ study) πξνηείλεη φηη ε παηδηθή θαθνπνίεζε θαη ε 

δπζιεηηνπξγία ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε - δεθαεηίεο 

αξγφηεξα- ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ πνπ είλαη νη πην θνηλέο αηηίεο ζαλάηνπ θαη αληθαλφηεηαο  

ζηηο  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Φάλεθε ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία - πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηδηθήο ζσκαηηθήο θαη 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο - θαη ησλ απηναλαθνξψλ γηα ην θάπληζκα, ηελ παρπζαξθία, ηελ 

έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο, ηνλ αιθννιηζκφ, ηα λαξθσηηθά, ηελ θαηάζιηςε, ηηο απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο, ηε ζεμνπαιηθή αζπδνζία θαη ηηο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο ζηε 

κεηέπεηηα δσή ηνπο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ ηηο πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο 

θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, εκθάληζαλ σο ελήιηθεο πνιιαπιέο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία 

ηνπο ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο νη ζπγγξαθείο ππέζεζαλ σο έκκεζεο πξνζπάζεηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ παιαηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Βξέζεθε επίζεο φηη, φζν πεξηζζφηεξεο 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο παηδηθήο ειηθίαο αλαθέξνληαλ, ηφζν πεξηζζφηεξν πηζαλφ ήηαλ λα 

αλαπηπρζεί ζην κέιινλ θαξδηαθή λφζνο, θαξθίλνο, εγθεθαιηθφ επεηζφδην, δηαβήηεο, 

θαηάγκαηα, επαηηθή λφζνο θαη γεληθή θαθή πγεία σο ελήιηθαο. Αλ θαη ε κειέηε απηή θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο αθνξνχλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, είλαη 

ινγηθφ λα ππνηεζεί φηη παξφκνηεο ηάζεηο πηζαλφλ λα βξεζνχλ θαη ζηηο ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ 

νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη θνηλσληθή αλάπηπμε(  V.Felitti  et al. ην:  WHO, 2006). 

Δηδηθφηεξα  ζε φηη αθνξά  ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ,κεξηθά παηδηά δελ 

εθδειψλνπλ ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ακέζσο κεηά ηελ  εκπεηξία .Οη 

επηπηψζεηο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή κε  ρακειή απηνεθηίκεζε, 

αίζζεκα αβνήζεηνπ, απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο δηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην 

άιιν θχιν πνπ παίξλνπλ ηελ κνξθή ελδννηθνγελεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηαδπγίνπ 

(Κνπκνχια, 2013). 

Οη επηπηψζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο  πνιχ ζπρλά είλαη θαη ηα ζεκεία πνπ 

νδεγνχλ ζηελ απνθάιπςε ηεο. Δπίζεο είλαη πηζαλφλ  γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα   λα κελ 
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ππάξρνπλ ζεκάδηα- ζπλέπεηεο θαζψο  απηέο εμαξηψληαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ πνπ ή  

κνξθή ηνπο ζρεηίδεηαη κε  ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Έηζη ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε άγρνο, δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη εθηάιηεο, 

αηαίξηαζηε κε ηελ ειηθία ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά –ζηελ ζρνιηθή θφβν, επηζεηηθφηεηα, 

εθηάιηεο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππεξθηλεηηθφηεηα, παιηλδξνκεκέλε ζπκπεξηθνξά, 

ηδηαηηέξσο δεπηεξνγελή εγθφπξηζε, θαηαλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θπξίσο ζε ζέκαηα 

θαζαξηφηεηαο „μέπιπκα ηεο ληξνπήο‟ θαη ζηελ  εθεβεία θαηάζιηςε απφζπξζε, 

απηνηξαπκαηηζκνχο, απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, απνζπλδεηηθνχ-δηαζρηζηηθνχ ηχπνπ 

δηαηαξαρέο φπσο: δηαζρηζηηθή ακλεζία, δηαζρηζηηθή θπγή ή θαη δηαηαξαρή πνιιαπιήο 

πξνζσπηθφηεηαο, δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθήο, παξαβαηηθέο πξάμεηο, θπγή απφ ην ζπίηη, ρξήζε 

νπζηψλ ( Αζαλαζνπνχινπ, 2013) . 

Ζ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ ζχκαηνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνπο ςπραλαιπηηθνχο επηζηήκνλεο σο κηα θαηάζηαζε θινληζκνχ θαη αηθληδηαζκνχ  πνπ    

«πξνθαιείηαη απφ κηα καδηθή εηζβνιή ελέξγεηαο» πνπ ππνδειψλεη  φηη ην άηνκν βηψλεη κηα 

ππέξκεηξε δηέγεξζε ζηε νπνία δελ κπνξεί λα αθνκνηψζεη. Σα ζπκπηψκαηα απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο πεξηιακβάλνπλ  αλαδξνκέο ην παξειζφλ, αίζζεκα εθθνβηζκνχ θαη αίζζεζε 

απεηινχκελνπ, ζχγρπζε πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαληαζίαο , ζηεξεφηππα θαη 

επαλαιακβαλφκελν παηρλίδη . πρλά , σζηφζν  ηα θαθνπνηεκέλα κε βάλαπζν ηξφπν άηνκα  

ρξεζηκνπνηνχλ κεραληζκφ απνθπγήο  πνπ πεξηιακβάλνπλ  ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζθέςεσλ  απφ  

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, θαζψο θαη ηελ απνζχλδεζε ηνπο απφ  ηνλ γχξσ θφζκν , δίλνληαο 

ζπλήζσο ηελ εληχπσζε  κφληκεο αθεξεκάδαο (Υαηήξα, 2006∙ Καλεινπνπινπ, 2000. ην: 

Θεκειή ,2014 ) . 

Δπηπξφζζεηα ε παηδηθή θαθνπνίεζε απνηειεί ζνβαξφηαην πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο,   

ην νπνίν έρεη παγθφζκηα ηζρχ θαη  επηθέξεη ηεξάζηην αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο. 

(θιάβνπ 2013). ρεηηθά κε απηφ, ν ΠΟΤ αλαθεξφκελνο ζην θφζηνο ηεο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο, ηνλίδεη φηη πέξα απφ ηελ πγεία θαη ην θνηλσληθφ θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

παηδηθή θαθνπνίεζε, ππάξρεη θαη έλα ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο, πνπ πεξηιακβάλεη: ηηο 

άκεζεο ηαηξηθέο δαπάλεο, ηα δηαθπγφληα θέξδε θαη ηα θνξνινγηθά θφζηε ιφγσ πξφσξνπ 

ζαλάηνπ, ηελ εηδηθή αγσγή, ηηο ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, πξφλνηαο, πξνζηαζίαο, 

αλαδνρήο, πξφιεςεο, θαη ηελ καθξνπξφζεζκα- ελήιηθε εγθιεκαηηθφηεηα θαη θπιάθηζε. Οη 

κέρξη ηψξα κειέηεο  , ιίγεο ζηνλ αξηζκφ, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο 

εθηηκήζεηο ηνπο καθξνπξφζεζκεο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δπνκέλσο ηα 

ππάξρνληα απνηειέζκαηα ηαπηνπνηνχλ ηηο αιεζηλέο νηθνλνκηθέο δαπάλεο γηα ηελ παηδηθή 

θαθνπνίεζε( WΖΟ, 2006). 
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Μηα κειέηε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  ππνιφγηζε φηη νη εηήζηεο άκεζεο θαη έκκεζεο 

δαπάλεο σο απνηέιεζκα ηεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 94 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ηα  λνζήιηα ππνινγίζηεθαλ ζηα 3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη 

δαπάλεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηα 425 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ ε πξφλνηα 

ησλ παηδηψλ αλεξρφηαλ ζηα 14,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ηζρπξφ ζηνηρείν απνηειεί ε ζρέζε 

ηεο ελήιηθεο εγθιεκαηηθφηεηαο κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε, ε νπνία ππνινγίζηεθε φηη 

αλέξρεηαη ζην εηήζην πνζφ ησλ 55.4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ(WΖΟ ,2006). 

Ζ κειέηε κε βάζε ηηο αληίμνεο εκπεηξίεο παηδηθήο ειηθίαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

πεξίπνπ 17.300 θάηνηθνη ηεο Καιηθφξληαο - κέζεο ειηθίαο, κεζαίαο ηάμεο θαη νη 

πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη - πξνηείλεη φηη ε παηδηθή θαθνπνίεζε θαη ε δπζιεηηνπξγία 

ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε - δεθαεηίεο αξγφηεξα 

- ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ πνπ είλαη νη πην θνηλέο αηηίεο ζαλάηνπ θαη αληθαλφηεηαο 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ κειέηε εμέηαζε ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο 

θαθνπνίεζεο θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζην ζπίηη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ηεο βίαο ελαληίνλ ηεο 

κεηέξαο θαη ηεο ζπκβίσζεο κε άιια κέιε πνπ είλαη είηε ρξήζηεο παξάλνκσλ 

νπζηψλ, είηε ςπρηθά αζζελείο ή κε ηάζεηο απηνθηνλίαο, ή είραλ εθηίζεη πνηλή 

θπιάθηζεο (WΖΟ ,2006). 

Φάλεθε ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία - πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηδηθήο ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο - θαη ησλ απηναλαθνξψλ γηα ην θάπληζκα, ηελ παρπζαξθία, ηελ έιιεηςε 

ζσκαηηθήο άζθεζεο, ηνλ αιθννιηζκφ, ηα λαξθσηηθά, ηελ θαηάζιηςε, ηηο απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο, ηε ζεμνπαιηθή αζπδνζία θαη ηηο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο ζηε 

κεηέπεηηα δσή ηνπο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ ηηο πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο 

θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, εκθάληζαλ σο ελήιηθεο πνιιαπιέο επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία 

ηνπο ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο νη ζπγγξαθείο ππέζεζαλ σο έκκεζεο πξνζπάζεηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ παιαηνχ ηνπο πξνβιήκαηνο. Βξέζεθε επίζεο φηη, φζν πεξηζζφηεξεο 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο παηδηθήο ειηθίαο αλαθέξνληαλ, ηφζν πεξηζζφηεξν πηζαλφ ήηαλ λα 

αλαπηπρζεί ζην κέιινλ θαξδηαθή λφζνο, θαξθίλνο, εγθεθαιηθφ επεηζφδην, δηαβήηεο, 

θαηάγκαηα, επαηηθή λφζνο θαη γεληθή θαθή πγεία σο ελήιηθαο. Ζ θαθνπνίεζε ή θαη άιιεο 

αληίμνεο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο κπνξνχλ έηζη λα πεξηιεθζνχλ αλάκεζα ζηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θξχβνληαη θάησ απφ ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία, ηελ αζζέλεηα 

θαη ην ζάλαην, θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ ηππηθή αμηνιφγεζε θαη εμέηαζε 

φισλ ησλ αζζελψλ. Αλ θαη ε κειέηε απηή θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο αθνξνχλ έλαλ 
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ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, είλαη ινγηθφ λα ππνηεζεί φηη παξφκνηεο 

ηάζεηο πηζαλφλ λα βξεζνχλ θαη ζηηο ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ νηθνλνκηθφ επίπεδν θαηθνηλσληθή 

αλάπηπμε(WΖΟ ,2006). 

 Χο εθ ηνχηνπ ε παηδηθή θαθνπνίεζε ζπκβάιιεη ζε έλα θάζκα αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, δαπαλεξά ηφζν γηα ην παηδί φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζχκαηνο .Καηά ζπλέπεηα ε πξφιεςε ηεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

 

1.5. Πξόιεςε παηδηθήο θαθνπνίεζεο 

 

 

 Παξά ην φηη ε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία έρεη παξνπζηάζεη επαξθή ζηνηρεία φηη ή 

πξφιεςε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο είλαη εθηθηή, ιίγε πξνζνρή έδεη δνζεί ζην πεδίν απηφ 

ηφζν απφ πιεπξάο έξεπλαο φζν θαη πνιηηηθήο. Γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο  ηνπ θαηλνκέλνπ .Οη αλάγθεο θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ ζην φπνην απεπζχλνληαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαζνξίδνπλ ηηο 

δξάζεηο  πξφιεςεο. 

 πσο ήδε έρεη ηνληζηεί ην θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο  είλαη πνιπζχλζεην  θαη 

πνιππαξαγνληηθφ ,ζπλεπψο ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ είλαη ε ηαπηφρξνλε πξνζέγγηζε θαη 

ησλ ηξηψλ κνξθψλ πξφιεςεο.: πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο , ηξηηνγελνχο. χκθσλα κε ηελ 

Αγάζσλνο, ε  πξσηνγελήο  πξφιεςε ζηνρεχεη  ζηελ  γεληθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  δσήο 

ηνπ πιεζπζκνχ ,ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθφ  αμηψλ θαη  δνκψλ θαη 

ζεζκψλ πνπ πξνσζνχλ δηαθπιηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Ζ δεπηεξνγελήο πξφιεςε 

ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ  αηφκσλ ή νηθνγελεηψλ «πςεινχ θηλδχλνπ» αλαθνξηθά κε   ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηνλ γνληθφ ξφιν θαη ηελ ζηήξημε απηψλ ησλ νκάδσλ. Ζ ηξηηνγελήο  

ηέινο ζηνρεχεη ζε  ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ πνπ θαθνπνηνχληαη  κε ζηφρν ηελ 

δηαθνπή ηνπ θχθινπ βίαο κε  πξνζηαηεπηηθέο θαη λνκηθέο παξεκβάζεηο (Αγάζσλνο ,1998). 

Ο WHO  ηνπνζεηεί ην ζέκα ηεο πξφιεςεο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο. Θεσξεί ηελ 

έγθαηξε αλαγλψξηζε παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζηξαηεγηθή πνπ έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά, σζηφζν δελ νδεγεί ζε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ. πλεπψο 

απαηηνχληαη  ζηξαηεγηθέο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο αηηίεο θαη ηνπο ζπληειεζηηθνχο παξάγνληεο. 

Σα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθά αλ κεηψλνπλ ηελ παηδηθή , 

ππνζρφκελα φηαλ δείρλνπλ ζεηηθά ζηνηρεία απνηειέζκαηνο θαη αζαθή φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπο 

είλαη αλεπαξθή θαη απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα. Μηα πξαθηηθή γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 



33 
 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πξφζιεςεο ψζηε λα είλαη γεληθεχζηκα ηα επξήκαηα είλαη ε 

ζπγθέληξσζε δηαθφξσλ θνξέσλ θαη ή αλάζεζε ηεο επζχλεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ζε  έλαλ 

θνξέα κε θχξην αληηθείκελν ηελ πξφιεςε θαη πνπ είλαη κέξνο  εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πξφιεςεο 

θαη πξνζηαζίαο. ε δεχηεξν ζηάδην θάησ απφ ηνλ θνξέα επηθεθαιήο λα είλαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ  έρνπλ εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε ζρεηηθνχ παξάγνληα, 

θηλδχλνπ. Δδψ   πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ππεξεζίεο  θαη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

επεξεάδνπλ  ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ παηδηθήο θαθνπνίεζεο( WHO ,2006). 

Έλα ηέηνην πξφγξακκα πξφιεςεο αθνξά ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζε φια ηα επίπεδα 

πξσηφγελλνπο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο πξφιεςεο. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε 

θάπνηα δείγκαηα απφ θάζε  επίπεδν πξφιεςεο ρσξίο απηά λα πεξηθιείνπλ  φιεο ηηο δπλαηέο 

πεξηπηψζεηο αιιά δείρλνπλ ην εχξνο ησλ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ.  

ηελ πξσηνγελή πξόιεςε  ζε θνηλνηηθφ θαη θνηλσληθφ  επίπεδν  ε πξφιεςε 

εθηείλεηαη  ζε φιεο ηηο ειηθίεο απφ ηελ βξεθηθή έσο ηελ ελήιηθε δσή θαη αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή λνκηθψλ ξπζκίζεσλ  θαη αλζξσπηψλ δηθαησκάησλ, (ζχκβαζε δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ, δηθαζηηθφ ζχζηεκα  θαη αζηπλφκεπζε), ηελ εθαξκνγή επεξγεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ,(εθπαίδεπζε, εξγαζία, θνηλσληθή πξνζηαζία), αιιαγή πνιηηηζηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, (επηβαξπληηθά  γηα ηελ άζθεζε βίαο ), ηελ κείσζε ησλ  

νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ,( αληηκεηψπηζε θηψρεηαο θαη κείσζε ησλ θπιεηηθψλ αληζνηήησλ), 

κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ,( πεξηνξηζκφο δηαζεζηκφηεηαο αιθνφι , 

επηηήξεζε επίπεδσλ κνιχβδνπ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ). Δπηπιένλ γηα ηελ ελήιηθε δσή 

πξνβιέπεη  θαηαθχγηα θαη θέληξα δηαρείξηζεο θξίζεσλ γηα θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο θαζψο 

θαη θαηάξηηζε επαγγεικαηηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ αλαγλψξηζε θαη αλαθνξά 

ελειίθσλ επηδψλησλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο. 

 

ηελ δεπηεξνγελή πξόιεςεο ε παξέκβαζε αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ζην γνληθφ ξφιν 

θαη ζην πξνγξάκκαηα θαη‟νίθνλ επηζθέςεσλ θαη ζηελ ηξηηνγελή  πξόιεςε  αθνξά ζηνλ 

πεξηνξηζκφ αλεπηζχκεησλ εγθπκνζπλψλ, αχμεζε ηεο παξέκβαζεο ζε πξνγελλεηηθέο θαη 

κεηαγελλεηηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη  πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο παηδηψλ ζηελ αλαγλσξίζεη 

θαη απνθπγή δπλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαθνπνίεζεο. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο απαηηνχληαη 

επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ .Δπίζεο 

πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ζε φηη αθνξά ην είδνο , ην πεδίν, ηνπο απνδέθηεο , ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ αλάιπζε ηεο εθηίκεζεο ηεο  
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παξέκβαζεο θαη ηέινο ηελ δηάδνζε ησλ απνηειεησκάησλ ζε απηνχο πνπ ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο  ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξφθεηηαη λα  αλαπηπρηνχλ(WHO, 2006). 

Παξά ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο πξφιεςεο ηα  εθπαηδεπηηθά  πξνγξάκκαηα άξγεζαλ λα 

αλαπηχμνπλ  βάζε δεδνκέλσλ γηα θαθνπνίεζε .ε έξεπλα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηεο 

Απζηξαιία  ην 40% ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ  δελ είραλ θαλέλα πεξηερφκελν γηα 

θαθνπνίεζε, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην έξεπαλ ηνπ 2005 έδεημε φηη ην 83% ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο παξαδφζεθε ζε ζεκηλάξηα  θαη δηαιέμεηο 2-3 σξψλ. Αλ θαη νη δηεπζπληέο ησλ 

ηδξπκάησλ ήηαλ πξφζπκνη λα ζπλεξηζηνχλ, δελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλε βάζε γλψζεσλ γηα 

πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  θαη θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ 

δεηεκάησλ. Αληίζηνηρα ζηελ Απζηξαιία ππάξρεη κφλν έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα 

νηθνγέλεηεο θαη θνηλφηεηεο , σζηφζν παξαηεξείηαη ζπαληφηαηα  έξεπλα γηα ην πεξηερφκελν 

θαη ηελ γλψζε ησ εθπαηδεπηηθψλ γηα θαθνπνίεζε (Walsh& Farrell 2008). 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εληαζεί νη πξνζπάζεηεο πξφιεςεο θαη 

παξέκβαζεο .Σν θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ αλαγλσξίδεηαη σο κείδνλ πξφβιεκα 

Γεκφζηαο Τγείαο  πνπ απαηηεί κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πξφιεςεο. Βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ή αλάπηπμε ζπιινγήο δεδνκέλσλ  ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, θαζψο ε έιιεηςε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνλ  αξηζκφ  ησλ παηδηψλ 

πνπ πθίζηαληαη θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο απφθξηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζην πξφβιεκα. Έλα ηέηνην πξφγξακκα , 

ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε Διιάδα αλάκεζα ζε νθηψ ρψξεο (Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Ρνπκαλία θαη Διβεηία) είλαη ην Coordinated Response to CAN via 

MDS‟ ην νπνίν έρεη ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη ηελ επηζηεκνληθή βάζε , ηα αλαγθαία εξγαιεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε Δζληθψλ πζηεκάησλ Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο ηεο ΚαΠα-Π. Σα 

δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο CAN-MDS κεηαμχ  άιισλ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ απφ  δηάθνξνπο ηνκείο πνπ  εκπιέθνληαη 

ζηελ δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ ΚαΠα-Π (Δλεκεξσηηθφ δειηίν CAN-MDS,2013). 
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                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

                              ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 2.1 Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξόιεςε θαη ηελ παξέκβαζε  

 

Απφ φζα εθηέζεθαλ  ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ,γίλεηαη θαλεξφ  φηη πξφιεςε θαη 

παξέκβαζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο απαηηεί ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ  απφ  κίαο 

ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Απηέο νη ππεξεζίεο είλαη  νη 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, νη ηαηξηθέο θαη νη λνκηθέο  θάπνηε θαη νη δηθαζηηθέο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

δελ αλήθεη ζε θακηά  απφ ηα παξαπάλσ σζηφζν  απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσλίαο, 

έξρεηαη ζε επαθή κε παηδηά  θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαπνιέκεζε 

θάζε κνξθήο  παηδηθήο θαθνπνίεζεο (Crosson-Tower,2003).Δηδηθφηεξα ,ζεκαληηθφ 

παξακέλεη ην γεγνλφο φηη γηα κεξηθά παηδηά ην ζρνιείν κπνξεί λα είλαη ε κφλε πεγή ζσζηήο 

πιεξνθφξεζεο θαη αγσγήο ζε ζέκαηα θαθνπνίεζεο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 

(Γεξνχθε, 2010). 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη δσηηθφ ξφιν ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ ππνβνιή έθζεζεο θαη 

πξφιεςε ηεο παηδηθήο  θαθνπνίεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα  δηάθνξνη  

νξγαληζκνί έρνπλ αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζεσξψληαο ηνπο πνιχηηκν  πφξν πιεξνθφξεζεο(Crosson-Tower,2003). 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο  νη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ πνιππαξγνληηθφ 

ξφιν ζηνλ εληνπηζκφ , ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο. Καη‟ αξράο 

έρνπλ ζηελή θαη ζπλεπή επηθνηλσλία κε ηα παηδηά. Γεχηεξνλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη 

αλαηεζεί επαγγεικαηηθά θαη λνκηθά ε επζχλε  γηα ηελ αλαθνξά ππφλνηαο θαθνπνίεζεο. 

Σξίηνλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ έρεη κηα κνλαδηθή επθαηξία ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο 

δηάδξαζεο ,λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζηα  παηδηά θαη ελίζρπζε ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

(Crosson-Tower,2003). 

Ο Γάζθαινο, ν Καζεγεηήο, ν Δηδηθφο Παηδαγσγφο απνηεινχλ πξφζσπα  κε 

θαζεκεξηλή παξνπζία ζηελ δσή ηνπ παηδηνχ θαη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ην παηδί , ψζηε 

λα αλαγλσξίδνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ  ή αλ ηνπ ζπκβαίλεη θάηη. ην 

πιαίζην ηνπ ίδηνπ ξφινπ  έρνπλ ξεηή ππνρξέσζε  απφ ηνλ λφκν λα θαηαγγείινπλ  πεξαζηηθά 

θαθνπνίεζεο  πνπ πιεξνθνξνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή δηαπηζηψλνπλ νη ίδηνη.(Οδεγφο 

εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ δηεξεχλεζεο. ν. π). 
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 Σν άξζξν 23 , παξ 1, ηνπ λ 3500/2006 αλαθέξεη  φηη εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί  θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπο πιεξνθνξεζνχλ ε δηαπηζηψζνπλ φηη έλα έγθιεκα νηθνγελεηαθήο 

βίαο ιακβάλεη ρψξα ζε βάξνο καζεηή, ππνρξενχληαη λα ην αλαθέξνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ζηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. 

Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ηδησηηθψλ ζρνιεηψλ, θαζψο θαη 

νη  ππεχζπλνη θάζε ηχπνπ Μνλάδαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Ο λνκνζέηεο πξνζζέηεη φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ε βαζηθφηεξε ελήιηθε παξνπζία ζηε δσή  ησλ παηδηψλ κεηά ηνπο γνλείο 

θαη απφ ηνπο ειάρηζηνπο πνπ κπνξνχλ λα αληηιεθηνχλ έγθαηξα ηηο ελδείμεηο θαθνπνίεζεο θαη 

παξακέιεζεο παηδηψλ. Δπηζεκαίλεη δε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη αλαθξηηέο, ψζηε λα 

πξέπεη λα επαιεζεχζνπλ ηηο δειψζεηο ηνπο παηδηνχ ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρηεθαλ  γηα 

θάπνην παηδί θαη λα πξνβνχλ ζε νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ χπαξμε ή ηελ πηζαλή 

θαθνπνίεζε ή παξακέιεζε ηνπ  παηδηνχ( Δπξεηήξην ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο .ν.π.). 

 χκθσλα κε ηελ C. Crosson-Tower , ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηνπο  νπνίνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί  είλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξφιεςε θαη παξέκβαζε ηελ παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο .Οη ιφγνη απηνί ζρεηίδνληαη κε : 

• ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Κνηλφηεηαο 

• ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο 

• ηηο λνκηθή αλεζπρίεο 

• ηελ πξνζσπηθή δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επαγγεικαηηθή επζχλεο 

• ηελ  επαγγεικαηηθή επζχλε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ . 

Αλαιπηηθφηεξα: 

ρεηηθά  κε ηηο θνηλνηηθέο πξνζπάζεηεο , νη εθπαηδεπηηθνί , ζπρλά βξίζθνληαη ζηελ 

ηδαληθή ζέζε λα μεθηλήζνπλ νκαδηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο . Γηα παξάδεηγκα έλα ηέηνην 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο δχζθνιεο θαη απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ είλαη  κεηαγελέζηεξε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο . Απηά ηα  πξνγξάκκαηα  εληζρχνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ,ηελ δηακεζνιάβεζε θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλνκειίθσλ ,πξνβάινπλ 

ην θνηλφ θαιφ θαη βνεζνχλ ηελ θνηλφηεηα λα αλαθάκςεη ( Crosson-Tower,2003). 

Αλαθνξηθά κε ηηο Δθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, επηζεκαίλεηαη   φηη  πξσηαξρηθφο ξφινο 

ηνπ ζρνιείνπ  είλαη λα δηδάμεη θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη απαξαίηεην λα κεηαθηλεζνχλ 

ηα εκπφδηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ κάζεζε νξηζκέλσλ παηδηψλ. Γηάθνξεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο 

, φπσο ην No Child Left Behind Act of 2001 (P. L. 107-110), ή ην  Individuals with 

Disabilities Education Act or IDEA (P. L. 101-476).  πξνζηαηεχνπλ ην δηθαίσκα θάζε παηδηνχ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνηνχλ ηε δέζκεπζε ηεο ρψξαο λα αξζνχλ ηα εκπφδηα γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ λα κάζεη. Οη ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο παξακέιεζεο 
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εκπνδίδνπλ ηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηαο κάζεζεο . Οη επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο 

νθείινπλ λα είλαη θαηάιιεια   εθπαηδεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα παξέκβνπλ φηαλ ηα 

παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα επσθειεζνχλ πιήξσο ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο θαη ε εθπαίδεπζε 

ηνπο απηή ηνπο παξέρεη ην κνλαδηθφ πξνζφλ λα αληρλεχζνπλ ηνπο δείθηεο  πνπ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη έλα παηδί θαθνπνηείηαη. Γεδνκέλνπ   φηη ηα ζρνιεία είλαη  απφ ηα ιίγα κέξε ζηα 

νπνία ηα παηδηά  ζπλαλαζηξέθνληαη θαζεκεξηλά, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ 

ηηο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη λα γίλνπλ καδί κε ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, 

θνηλσληθνχο  ιεηηνπξγνχο, λνζειεπηέο , ςπρνιφγνπο , ν θαζέλαο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο νκάδαο γηα βνήζεηα( Crosson-Tower,2003). 

 Οη λφκνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαθνπνίεζε νξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί  είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ ηελ θαθνπνίεζε . Οξηζκέλα θξάηε νξίδνπλ ζαθψο   φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί, δηεπζπληέο , νη θξνληηζηέο θαη νη ζχκβνπινη  έρνπλ αλάινγεο αξκνδηφηεηεο ζε 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία,  ελψ άιια θξάηε νξίδνπλ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζπλαξκφδην. 

ε θάπνηα θξάηε επηβάιινληαη θπξψζεηο γηα ηελ κε θαηαγγειία θαη  αλαθνξά θαθνπνίεζεο, 

ελψ φια ηα θξάηε παξέρνπλ αζπιία γηα ηελ έθζεζε αλαθνξάο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε θαιή 

πίζηε. . Με άιια ιφγηα, ν λφκνο απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ θαηλφκελα 

θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο παηδηψλ, ελψ παξάιιεια παξέρεη πξνζηαζία γηα εθείλνπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εκπιέθνληαη, θαη ηηκσξεί εθείλνπο πνπ απνηπγράλνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ (   Crosson-Tower,2003). 

 Γελ πξέπεη λα αγλννχκε φηη γηα πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο  ε επαγγεικαηηθή  ηνπο 

ηθαλφηεηα, ππνζηεξίδεηαη απφ  κηα βαζηά πξνζσπηθή δέζκεπζε  γηα ηελ επεκεξία ησλ 

παηδηψλ, πνπ ρσξίο απηήλ ε ζεξαπεία ηεο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο θαη ζεξαπείαο  είλαη 

κφλν επηθαλεηαθή ή αλαπνηειεζκαηηθή.  Ζ πξνζσπηθή απηή επζχλε είλαη ν ηζρπξφηεξνο 

ιφγνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε πξφιεςε. Οξηζκέλνη απφ απηνχο 

ππήξμαλ ζχκαηα απφ ηηο δηθέο ηνπο νηθνγέλεηεο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ζα 

ηνπο βνεζνχζε λα θαηαλνήζνπλ  ζπλαηζζήκαηα πνπ αγλννχλ. Μέζα  απφ ηελ δηαδηθαζία 

εθπαίδεπζεο ζα εληζρχζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα γχξσ  απφ ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε ηνπο ( Crosson-Tower,2003). 

 ρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή επζχλε ,νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ έληνλε ηελ αίζζεζε 

θξνληίδαο γηα παηδηά  γηα ηελ πγεία θαη ηελ επηπρία ηνπο θαη ζέινπλ λα θάλνπλ ην θαιχηεξν 

πνπ απαηηνχλ ηα δηδαθηηθά  ηνπο θαζήθνληα. Ξέξνπλ φηη είλαη πξφηππα γηα ηα παηδηά θαη κηα 

πεγή ζηήξημεο .Δπίζεο γλσξίδνπλ ζέκαηα γχξσ  απφ ηελ θπζηθή επαθή κε έλα παηδί θαζψο  

θαη ηη ζεσξείηαη θαηάιιειε ή αθαηάιιειε επαθή θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ηελ ζσκαηηθήο 

ηηκσξίαο. Πνιιά ζρνιεία δίλνπλ εληνιή ζην πξνζσπηθφ λα κελ αγγίδνπλ ηα παηδηά εμαηηίαο 
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ηνπ θφβνπ γηα ηζρπξηζκφ παηδηθήο θαθνπνίεζεο  πνπ ζα ζηξαθεί ελαληίνλ  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν ε αθή εληζρχεη  ηελ κάζεζε θαη ηα παηδηά πνπ ην έρνπλ ζηεξεζεί  

ζην ζπίηη έρνπλ αλάγθε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη  λα 

θνβνχληαη ηελ επαθή αξθεί λα κελ γίλεηαη ζε απνκφλσζε απφ ηνπο άιινπο. Δπίζεο είλαη 

ζεκαληηθφ ηα παηδηά λα εθπαηδεχνληαη  γηα ην ηη είλαη θαηάιιειε θαη αθαηάιιειε 

ζπκπεξηθνξά θαη λα δηαθξίλνπλ ηελ θαιή θαη ην θαθή θαη ηελ «κπεξδεκέλε επαθή» θαζψο 

θαη λα ελδπλακψλνληαη  εθθξάδνληαο πφηε ληψζνπλ θαιά θαη πφηε φρη κε ηελ επαθή. Ζ 

εθπαίδεπζε απηή ζα βνεζήζεη λα αηζζάλνληαη ζίγνπξα θαη άλεηα κε ηνπο  ελήιηθεο  φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ αθαηάιιεια αγγίγκαηα (Crosson-Tower,2003). 

 

2.2. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

 

Η αναγνώπιζη  ηηρ κακοποίηζηρ  

  

Μέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππφλνηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φηη έλαο καζεηήο θαθνπνηείηαη ή παξακειείηαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη 

ρξήζηκν , πξηλ  ν εθπαηδεπηηθφο   πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο λα πξνζπαζήζεη λα 

ζπιιέμεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο  νη νπνίεο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα  δεκηνπξγήζεη πιεξέζηεξε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο.  

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη δείθηεο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο γεληθέο  ελδείμεηο φηη έλα παηδί 

κπνξεί λα βηψλεη θαθνπνίεζε ή παξακέιεζε . Απηνί  αλαθέξζεθαλ δηεμνδηθά ζην θεθάιαην 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ αλαθνξά ζηελ παξνχζα ελφηεηα ηνλίδεη ηηο ελδείμεηο 

πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη πξφθεηηαη γηα ζσκαηηθέο ελδείμεηο, 

ελδείμεηο ηφζν ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε φζν θαη ηελ  ζπλαηζζεκαηηθή ή ςπρνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. 

Οη Σσκαηηθέο ελδείμεηο ζην ζψκα ηνπ παηδηνχ πνπ θαθνπνηείηαη είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο θαη εκθαλίδνληαη κεηά ηελ απνπζία ηνπ παηδηνχ απφ ην ζρνιείν .Δίλαη 

ζεκάδηα κε νξηζκέλν ζρήκα, ηξαπκαηηζκνί πνπ ε εμήγεζή ηνπο δελ ηαηξηάδεη κε ηελ ηζηνξία 

πνπ δηεγείηαη ην παηδί ή απηή ε ηζηνξία αιιάδεη ζπλερψο, ην  παηδί έξρεηαη ζην ζρνιείν κε 

αθξφληηζηα ηξαχκαηα (νδεγφο εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ δηεξεχλεζεο, ν. π). 
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Σηελ αθαδεκατθή  επίδνζε παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο απνπζηψλ, δπζθνιία 

νινθιήξσζεο εξγαζίαο, μαθληθή  θαη αθξαία αιιαγή  ηεο ζρνιηθήο  επίδνζεο, απνθπγή ηνπ 

καζήκαηνο ηεο γπκλαζηηθήο (νδεγφο εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ, ν. π.), ή άξλεζε λα αιιάμνπλ 

ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο  γεγνλφο πνπ κπνξεί λα θξχβεη ελδείμεηο μπινδαξκνχ, ακέιεηα, 

απξνζπκία θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο  γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ  καζεκάησλ (Crosson-

Tower,2003). 

Ελδείμεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ  παηδηνχ  πνπ κπνξεί λα παξαπέκςνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ππνςηαζηεί ηελ θαθνπνίεζε είλαη ν εθθνβηζκφο πνπ κπνξεί λα δείρλεη ή λα 

δέρεηαη ην παηδί πξνο θαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, νη πησρέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ 

κε απηνχο, ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαζψο θαη ε θαζπζηεξεκέλε απνρψξεζε ηνπ 

παηδηνχ απφ ην ζρνιείν  κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ε πξνζέιεπζή ηνπ πνιχ 

λσξίηεξα απφ ηελ ψξα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ (νδεγφο εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ, ν. π.). 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη απηά κπνξεί επίζεο λα είλαη ζεκάδηα ησλ άιισλ 

πξνβιεκάησλ, εθηφο ηεο θαθνπνίεζε, γηα παξάδεηγκα, κηα αληίδξαζε ζην δηαδχγην, ή 

απφξξνηα   ελδννηθνγελεηαθήο βίαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ ,ζάλαηνο πξνζθηινχο νηθνγελεηαθνχ 

πξνζψπνπ, (Crosson-Tower,2003) , γη 'απηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο φια απηά λα εθηηκψληαη  

καδί κε ην ζρνιηθφ ηζηνξηθφ ηνπο παηδηνχ θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο/θξνληηζηέο( νδεγφο εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ, ν. π.).  

Ο εθπαηδεπηηθφο, εθηφο  απφ ην παηδί, έρεη πνιιέο επθαηξίεο λα παξαηεξήζεη ηελ 

δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ αιιειεπίδξαζε απηή  νη γνλείο κπνξεί λα αλαθέξνπλ πψο 

αηζζάλνληαη γηα ηα παηδηά ηνπο. Μπνξεί λα ππάξρεη  απμεκέλνο θίλδπλνο θαθνπνίεζεο ή 

παξακέιεζεο φηαλ ν γνλέαο πξνζπαζεί λα κεηψζεη ην   παηδί ή λα ην ζεσξεί ππαίηην γηα 

θάπνην ιφγν, λα ην αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά  απφ ηα αδέιθηα ηνπ ή κε αξλεηηθφ ηξφπν, λα 

αξλείηαη λα ζπδεηήζεη ζέκαηα  ηνπ παηδηνχ ζηα θαζηεξσκέλα ξαληεβνχ ζην ζρνιείν 

(Crosson-Tower,2003). 

H ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη ν εθπαηδεπηηθφο φηαλ αληηιεθζεί θάπνηα απφ ηα ζπκπηψκαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη πνπ ζα ηνπ δεκηνπξγήζνπλ ππνςίεο γηα πηζαλή  θαθνπνίεζε 

είλαη θαζνξηζηηθή. πρλά νη εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη ζε δίιεκκα γηα ηελ ζηάζε πνπ νθείινπλ 

λα θξαηήζνπλ . ηελ πεξίπησζε απηή ρξήζηκν  είλαη  λα κηιήζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ηνπο 

γνλείο , ψζηε λα ζπιιέμνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αμηνινγήζεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη πξνβεί ζηηο αλάινγεο  ελέξγεηεο. Ζ  πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε θαη ε επηθνηλσλία 

– ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο – θξνληηζηέο είλαη απαξαίηεηε ηδηαίηεξα αλ ε ζπκπεξηθνξά 

εκθαλίδεηαη μαθληθά θαη παξακέλεη ζηαζεξά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (νδεγφο 

εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ, ν. π.).  
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Χζηφζν , είλαη ζεκαληηθφ  λα θαηαλνήζνπκε  φηη   απφ λνκηθή άπνςε νη εθπαηδεπηηθνί  

ρξεηάδνληαη κφλν βάζηκεο ππνςίεο  θαη φρη ηζρπξά  απνδεηθηηθά ζηνηρεία  ή απνδείμεηο γηα λα 

αλαθέξνπλ ππνηηζέκελε θαθνπνίεζε. Μπνξεί λα είλαη δειεαζηηθφ λα πξνζθιεζνχλ νη γνλείο 

λα  εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, αιιά κηα ηέηνηα ελέξγεηα  κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πεξηζζφηεξα θαη ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ζην παηδί ή ζηελ νηθνγέλεηα. Πνιιά ζρνιεία έρνπλ 

πξσηφθνιια  πνπ ζθηαγξαθνχλ  κε ιεπηνκέξεηεο πνηεο πιεξνθνξίεο είλαη  απαξαίηεηεο λα 

παξέρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ   πνπ ζα θάλεη ζηε ζπλέρεηα 

ηελ έθζεζε γηα ηελ θαθνπνίεζε (Crosson-Tower,2003). 

ε θάζε πεξίπησζε, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαθνξά φηαλ 

αλαγλσξίζεη ζπκπηψκαηα ή έρεη ελδείμεηο γηα θαθνπνίεζε. 

 

Η αποκάλςψη ηην κακοποίηζηρ 

 

  Σα παηδηά γλσζηνπνηνχλ , φηαλ ην θάλνπλ, ηελ θαθνπνίεζε-παξακέιεζεο ηνπο κε 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην πνπ βξίζθνληαη,  ηελ 

ειηθία ηνπο θαη θπξίσο ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ κε  ηνλ εθπαηδεπηηθφ .Σα παηδηά κηινχλ 

εηιηθξηλά θη ειεπζέξα φηαλ έρνπλ απέλαληη ηνπο έλα  άηνκν πνπ ηα αθνχεη κε πξνζνρή θαη 

ελδηαθέξνλ. ηφρνο ηνπ ελήιηθα είλαη λα «ζπάζεη ηνλ πάγν» ψζηε  λα πιεζηάζεη ην 

θαθνπνηεκέλν παηδί (Θεκειή ,2014).  

 Δίλαη ζπάλην ηα παηδηά λα πνπλ επζέσο ηη ηνπο ζπκβαίλεη. Μπνξεί λα απνθαιχςνπλ ηη 

ηνπο ζπκβαίλεη κέζα απφ κηα δσγξαθηά, ιέγνληαο κηα  ηζηνξία γηα θάπνην θίιν ηνπο,(π.ρ. έρσ 

έλαλ   θίινο   πνπ…), ή κηιψληαο   ζαλ λα έρνπλ έλα κπζηηθφ (π.ρ. ζα ζνπ πσ θάηη αιιά κελ 

ην κάζεη θαλείο…).Κάπνηεο θνξέο  γλσζηνπνηνχλ ηελ θαθνπνίεζε  ηνπο κε απηνηξαπκαηηζκφ 

ή θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο  ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα  δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο  

(νδεγφο ν.π) . 

Δηδηθφηεξα, ζηελ  απνθάιπςε ηεο ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζεο  ε  ειηθία θαη  ε 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο. Έηζη ηα παηδηά ηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο απνθαιχπηνπλ ηελ παξαβίαζε  κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα απφ ηα  παηδηά πξνζρνιηθήο  

ειηθίαο φπνπ  ε αλάθιεζε ησλ ελζπκήζεσλ δελ είλαη ηφζν ιεπηνκεξήο . Χζηφζν ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο αλαθαινχλ θαιχηεξα ηα γεγνλφηα ζηε κλήκε ηνπο  κε ηελ βνήζεηα 

ζεκείσλ ,γηα παξάδεηγκα κε ηελ  ρξήζε αλαηνκηθήο θνχθιαο, θνπθιφζπηησλ ή άιισλ 

θαηαζθεπψλ (Θεκειή  ,2014 ). 
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Πνιιέο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη ηα παηδηά απνθξχπηνπλ ηελ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε γηα πξνζσπηθνχο θαη  νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θαζψο θαη ιφγνπο πνπ πξνθχπηνπλ 

εμαηηίαο ηεο ζρέζεο κε ηνλ δξάζηε. Οη εηδηθνί επηζεκαίλνπλ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

«κεηαηξαπκαηηθνχ δεζκνχ πξνζθφιιεζεο»  κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά  ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

εμάξηεζε κεηαμχ δχν αηφκσλ αζχκκεηξεο δχλακεο  θαη ηελ δηαηήξεζε κηαο ζρέζεο  κε 

ζεμνπαιηθέο ζπλεπξέζεηο. Ζ θχζε απηνχ ηνπ δεζκνχ  ραξαθηεξίδεηαη  απφ έληνλε 

πξνζθφιιεζε, γλσζηηθέο ζηξεβιψζεηο θαη  ηδηφηππεο ζηξαηεγηθέο  ζπκπεξηθνξάο ,πνπ 

νδεγνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο (DeYoung&Lowry,1992∙Paine &Hansen,2002. ην 

Θεκειή,2014). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε εθκπζηήξεπζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο  

θαληάδεη ζρεδφλ αδχλαηε. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθφο ψζηε λα θαηαλνήζεη 

ηελ απξνζπκία ησλ παηδηψλ λα κηιήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε ζρέζε ψζηε λα 

βνεζήζεη ην παηδί θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ απνθάιπςε. 

ε θάζε πεξίπησζε , ε αληαπφθξηζε  εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πηζαλνχο 

ππαηληγκνχο θαη λχμεηο ησλ παηδηψλ  είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο, θαζψο έηζη δίλεηαη ζην παηδί 

άκεζε ππνζηήξημε θαη πξνζηαζία .Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο  απνθάιπςεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

νδεγφ εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ δηεξεχλεζεο 2007-2013, ζπκβνπιέο πνπ βνεζνχλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ ζπδήηεζε  είλαη: 

-ε αλαγλψξηζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ  παηδηνχ   πξνο ην πξφζσπν ηνπο. Γείρλεη  φηη ν  

εθπαηδεπηηθφο  είλαη έλα πξφζσπν πνπ ην παηδί εκπηζηεχεηαη θαη ληψζεη αζθάιεηα. 

-πξνζεθηηθή αθξφαζε θαη ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνχ λα πεη ηη ζπλέβε ηνλίδνληαο φ,ηη εθείλν 

ζεσξεί ζεκαληηθφ, 

-απνθπγή πνιιψλ ή θαηεπζπληηθψλ εξσηήζεσλ θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο λα κπεξδεπηνχλ ηα 

παηδηά πξνζπαζψληαο λα απαληήζνπλ. Ζ  ζπκπιήξσζε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ελδέρεηαη λα εθκαηεχζεη απαληήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε άιια γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ 

θαη φρη κε ηελ θαθνπνίεζε,(γηα παξάδεηγκα  δηαδχγην ή ζάλαην ζηελ νηθνγέλεηα), 

- ρξήζε ιεμηινγίνπ , αλάινγε κε ην επίπεδν ηνπ παηδηνχ θαη απνθπγή  ιέμεσλ πνπ ηα παηδηά  

ηηο ζεσξνχλ ληξνπηαζηηθέο, ψζηε ηα παηδηά λα ληψζνπλ ιηγφηεξε ληξνπή φηαλ κηινχλ γηα έλα 

ηφζν πξνζσπηθφ ζέκα, 

-άγρνο  ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο  εθπαηδεπηηθνχ θαη ήξεκα ρσξίο λα δείμνπλ  φηη ζνθάξνληαη 

απφ ηα ιεγφκελα, 

-δηαρείξηζε ησλ ελδνηαζκψλ ηνπ παηδηνχ θαη δηαβεβαίσζε  φηη κηιψληαο θάλεη ην ζσζηφ, 

-απνθπγή επηθξηηηθψλ ζρνιίσλ θαη εξσηήζεσλ ηνπ ηχπνπ «γηαηί δελ…», 

-απνθπγή  ππνζρέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ερεκχζεηαο, 
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-ελεκέξσζε ηνπ  παηδηνχ  ζρεηηθά κε ην ηη πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζεη  ψζηε λα έρεη ηελ 

αίζζεζε ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο, 

 πρλά  απνθάιπςε  απφ ην παηδί εκπνδίδεηαη ή θαζπζηεξεί ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ 

παηδηνχ κε ηνλ  ζχηε, ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ απεηιψλ  πνπ ελδερνκέλσο ην  παηδί δέρεηαη 

απφ ηνλ ζχηε, ηνλ θφβν ηνπ  παηδηνχ   φηη  δελ ζα γίλεη πηζηεπηφ ή φηη ζα ζπκψλνπλ   θάπνηνη 

αλ ην κάζνπλ ,ηελ ληξνπή ηελ ακεραλία,  ηελ ελνρή πνπ βηψλεη ην παηδί, θαζψο θαη ηελ 

ειηθία ηνπ  παηδηνχ (νδεγφο εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ, ν. π.). Δπίζεο  αλεμάξηεηα απφ ην 

πφζν θαθή  είλαη ε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ην  παηδί,  είλαη δπλαηφλ λα ηελ ζεψξεη 

θπζηνινγηθή  εμαηηίαο ηεο πξνζθφιιεζεο πνπ  έρεη κε ηνπο γνλείο ηνπ (Crosson-Tower,2003). 

 

  Η αναθοπά  ηηρ κακοποίηζηρ 

 

Καηά ηελ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία πηζαλήο θαθνπνίεζεο, δελ 

θαινχληαη λα ππνθαηαζηήζνπλ άιινπο επαγγεικαηίεο (γηαηξνχο θαη δηθαζηέο). Άιισζηε ην 

παηδί δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζσκαηηθά ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Αληέζεηα ν ξφινο ηνπ εθ ,ζε 

αηνκηθφ επίπεδν, είλαη λα ζπιιέμεη κε δηαθξηηηθφ ηξφπν πιεξνθνξίεο απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

θξνληηζηέο θαη ην παηδί θαη λα θάλεη ην επφκελν βήκα πξνθεηκέλνπ λα  πξνζηαηεχζεη ην  

παηδί . Δπφκελν έξγν ηνπ  είλαη λα αλαθέξεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ην πεξηζηαηηθφ θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηνλ αξκφδην εηζαγγειία. Ζ δηαδηθαζία 

απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ  ειιεληθή λνκνζεζία θαη  αλαθέξεηαη ζαθέζηαηα ζην άξζξν 23, 

παξ.1 ηνπ Ν. 3500/2006 πνπ νξίδεη  φηη « Δθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ν νπνίνο θαηά ηελ  εθηέιεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, κε νπνηνλδήπνηε  

ηξφπν πιεξνθνξεζεί ή δηαπηζηψζεη φηη έρεη δηαπξαρζεί ζε  βάξνο καζεηή έγθιεκα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ελεκεξψλεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνηλψλεη ακέζσο ηελ αμηφπνηλε πξάμε ζηνλ 

αξκφδηα εηζαγγειέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο , ε ζηελ πιεξέζηεξε αζηπλνκηθή αξρή. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείνπ ,θαζψο θαη νη ππεχζπλνη ησλ πάζεο 

θχζεσο κνλάδσλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο» (επξεηήξην ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο παηδηψλ, 2007-2013). 

πρλά  ε  απφθαζε δξάζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ππνζέζεηο πηζαλήο 

θαθνπνίεζεο, κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε  θφβνπο θαη αλεζπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: «ζα βνεζήζεη ε αλαθνξά ή ζα ρεηξνηεξέςεη ε θαηάζηαζε;», «ζα 
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ππάξμεη κεγαιχηεξε θαθνπνίεζε ζην  παηδί  εμαηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο;» , 

«ζα ζηηγκαηηζηεί ν ίδηνο;» . Σα εξσηήκαηα απηά πξνθαινχλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζπρλά απνζαξξχλνπλ  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνρσξήζνπλ  ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

Δίλαη δε ην πξψην βήκα πξηλ  ηελ αλάιεςε δξάζεο (Κenny, C.,2001). 

Παξά ην φηη πνιιέο ρψξεο απαηηνχλ  ηελ αλαθνξά απφ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ, 

ζπρλά απηνί  δελ ζπκκνξθψλνληαη .Μειέηεο αλαθέξνπλ φηη  ην 68% ησλ πεξηπηψζεσλ 

θαθνκεηαρείξηζεο δελ αλαθέξνληαη. Σα εκπφδηα πνπ πξνβάινπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη   φηη 

αγλννχλ ηα ζεκάδηα θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαθνπνίεζεο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ηα 

εληνπίζνπλ κε αθξίβεηα θαζψο   ε θαθνπνίεζε δελ  έρεη ζπρλά νξαηά θπζηθά ζεκάδηα. 

Δπίζεο  ληψζνπλ αλεπαξθψο  εθπαηδεπκέλνη γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο, ληψζνπλ  φηη 

θαηέρνπλ ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία αλαθνξάο, ελψ κφλν έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ  γλσξίδεη ηνπο θαλνληζκνχο  ηνπ ζρνιείνπ.   Δπίζεο  αλαθέξνπλ  φηη θνβνχληαη ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλαθνξάο θαζψο  ζεσξνχλ  φηη ή έθζεζε ζα δηαηαξάμεη ηελ ήδε 

αζηαζή νηθνγελεηαθή  δνκή θαη κπνξεί λα  βιάςεη αληί  λα σθειήζεη ηελ ζρέζε 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζχκαηνο (Alvarez, Kenny,  Donohue, Carpin, 2004). 

πρλά  απνθεχγνπλ ηελ αλαθνξά, νξκψκελνη απφ πξνζσπηθά θίλεηξα , θαζψο 

ληψζνπλ άβνια λα εθηεζνχλ, ζεσξνχλ  φηη ε δηαδηθαζία ζα επηβαξχλεη ηνλ ρξφλν ηνπο, 

θνβνχληαη αληίπνηλα απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο, ηδηαίηεξα αλ ν  χπνπηνο δξάζηεο είλαη 

γλσζηφο ηνπο ή επηθαλέο πξφζσπν. Δπίζεο δπζθνιεχνληαη λα πηζηέςνπλ φηη ζπλέβε ζε 

νηθνγέλεηεο πνπ εκπλένπλ εκπηζηνζχλε ζε απηνχο ή θνβνχληαη  κήπσο ράζνπλ ηελ ζπκκαρία 

κε θάπνηεο νηθνγέλεηεο (Alvarez, Kenny,  Donohue, Carpin, 2004). 

Απφ ηα  παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφο ν θαζνξηζηηθφ ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ 

εληνπηζκφ πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο παίδσλ θαζψο ιφγσ ηεο 

θαζεκεξηλήο πνιχσξεο επαθήο ηνπο  κε ηα παηδηά βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή 

αλαγλψξηζεο. Ζ θηλεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο , εθφζνλ ππάξρεη ζνβαξή ππφλνηα  είλαη 

απαξαίηεηε άζηε λα παξακέλεη ην ζρνιείν ρψξνο πνπ πξνζηαηεχεη ηνπο καζεηέο θαη πξνάγεη 

ηελ νκαιή εμέιημή ηνπο( νδεγφο εθαξκνγήο πξσηφθνιινπ, ν. π.).  

 

 H επάπκεια ηων εκπαιδεςηικών ζηην ανηιμεηώπιζη ηος θαινομένος 

 

 Δίλαη  γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί , σο επαγγεικαηίεο  έξρνληαη ζε επηθνηλσλία 

θαζεκεξηλά  κε ηα παηδηά θαη ζπλεπξίζθνληαη καδί ηνπο γηα πνιιέο ψξεο. Δξεπλεηέο θαη 

επαγγεικαηίεο   σζηφζν  , αλαγλσξίδνπλ  φηη αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο παηδηψλ δελ 
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εληνπίδνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα ηα παηδηά απηά δελ ιακβάλνπλ επίζεκε βνήζεηα θαη 

πξνζηαζία. 

Σν φηη «ε πξαγκαηηθή έθηαζε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ παηδηψλ είλαη άγλσζηε» 

ζπληζηά θνηλή παξαδνρή   ζηελ Διιεληθή θαη ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Απφ ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ  εθηηκήζεσλ ηνπ κεγέζνπο   ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνθχπηεη φηη  γηα  ην 50% έσο 

θαη 80%  φισλ ησλ παηδηψλ ζπκάησλ  ΚαΠα –Π, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο  πξνζηαζίαο ηνπ 

παηδηνχ δελ είλαη ελήκεξεο. Χο εθ ηνχηνπ , φηαλ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην θαηλφκελν , εχθνια 

έξρεηαη ζην λνπ «ε αλαινγία ηεο θνξπθήο ηνπ παγφβνπλνπ» (Sedlak &Broadhurst,1996. ην: 

Δλεκεξσηηθφ δειηίν CAN-MDS 2013). 

Γεδνκέλνπ  ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηεο παηδηθήο  θαθνπνίεζεο θαη ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ  ζηελ  πγεία θαη ηελ θνηλσλία, είλαη  πνιχ πηζαλφ, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη άιινη επαγγεικαηίεο « πξψηεο γξακκήο», λα εξγάδνληαη ρσξίο λα 

είλαη ελήκεξνη γηα ην γεγνλφο φηη αξθεηά παηδηά θαη ελήιηθεο είλαη ησξηλά ή πξνεγνχκελα 

ζχκαηα παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Δίλαη επνκέλσο  ζεκαληηθφ λα απμεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ απηψλ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα εληνπίδνπλ ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε, ηδηαίηεξα 

ζε παηδηά ειηθηψλ θάησ ησλ πέληε εηψλ(WHO,2006). 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κπνξνχλ  λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα θαη λα ελεξγνχλ κε γλψκνλα απηά ηα ζεκάδηα θαη 

γηα λα αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα απηή ,  απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε . Απηή ε εθπαίδεπζε ζα 

πξέπεη λα πεξηθιείεη γλψζεηο  γηα  ηνπο  ζρεηηθνχο κχζνπο γχξσ  ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε, 

γλψζεηο γηα ζεκάδηα πνπ είλαη  ελδείμεηο θαζψο θαη ζεκάδηα πνπ δελ είλαη ελδείμεηο 

θαθνπνίεζεο. Δπίζεο γλψζεηο γηα ηξφπνπο  αληηκεηψπηζεο  φηαλ ππάξρεη θαθνπνίεζε  πνπ 

πεξηιακβάλνπλ  ηελ ρξήζε πξσηφθνιινπ, ηελ εκπινθή επνπηψλ, ηελ πεξηγξαθή αλαθνξάο 

(WHO,2006). 

Πιήζνο κειεηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν  αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ δεηήκαηα παξέκβαζεο ζηελ θαθνπνίεζε. 

Δλδεηθηηθά  αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ απηέο. 

Σα απνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο κειέηεο ζηελ Απζηξαιία  πνπ είρε ζηφρν  λα 

εθπαηδεχζεη ππνρξεσηηθά  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ψζηε λα  θηλεηνπνηεζνχλ γχξσ απφ ζέκαηα 

ππνςίαο θαθνπνίεζεο δείρλνπλ  φηη  ππήξμε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

λα αλαγλσξίζνπλ δείθηεο θαθνπνίεζεο κεηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο (Ζαwkins & 

McCallum,2001).Μηα πεξηγξαθηθή κειέηε κε εθαηφλ πελήληα  ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηηο ΖΠΑ, έδεημε  φηη ήηαλ επηζπκία ηνπο θαη  αλάγθε λα κάζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα γηα 

ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαηά ελ δηάξθεηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο ηνπο εθπαίδεπζεο( Οzmen 
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&Yalcin 2010). Σελ αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ  επαγγεικαηηψλ  ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο ηνλίδεη κηα έξεπλα ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα νθηψ ζπκκεηερφλησλ  

ζηελ Νέα Τφξθε .Παξφιν πνπ  ζηηο πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο  νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ λνκηθή 

ππνρξέσζε αλαθνξάο, δελ ηελ πξαγκαηνπνηνχζαλ. Σν 1988 έλαο λφκνο ππνρξέσζε ηνπο 

επαγγεικαηίεο  λα ιάβνπλ δίσξν κάζεκα γηα εληνπηζκφ θαη αλαθνξά θαθνπνίεζεο, σο 

πξνυπφζεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. Μεηά ηελ εθπαίδεπζε θάλεθε λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηελ αλαθνξά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο (Reiniger,1998). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κηα κειέηε πνπ έγηλε ζε παξειζνχζεο θαη αλακελφκελεο  

κειινληηθέο αλαθνξέο θαθνπνίεζεο ζηελ Απζηξαιία κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ  ηεο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηψλ γχξσ  απφ ζέκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ   φηη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αλαθέξεη πεξηζηαηηθφ  ζην παξειζφλ,  

έρνπλ  πςειφηεξα επίπεδα γλψζεσλ θαη πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε ζηελ αλαθνξά 

πεξηζηαηηθνχ  θαθνπνίεζεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο : ζηελ δέζκεπζε αλαθνξάο, ηελ εκπηζηνζχλε 

απνηειεζκαηηθήο απάληεζεο  ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ έθζεζή ηνπο θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα 

παξαθάκςνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνβνιήο αλαθνξάο(Walsh et al, 

2012). 

Ζ εληζρπκέλε πξνππεξεζηαθή πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε  γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλίρλεπζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο ηνλίδεηαη απφ ηελ J.Goldman. ηελ κειέηε αλαθέξεηαη  φηη  νη εθπαηδεπηηθνί  

έρνπλ θαηαλνήζεη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ αλαθνξά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο , σζηφζν  

εθηηκνχλ φηη παίξλνπλ ιίγε πξνεηνηκαζία . Οη γλψζεηο  ηνπο πνπ εμεηάζηεθαλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ θάλεθαλ ειιείπεηο θαζφηη ιακβάλνπλ ειάρηζηε πξνεηνηκαζία. Καηά 

ζπλέπεηα πάζρνπλ απφ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο  λα αληρλεχζνπλ ηελ θαθνπνίεζε θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ. ηελ κειέηε πξνηείλεηαη ε χπαξμε εζληθψλ θαη δηεζλψλ κέζσλ γηα έξεπλα 

θαη επαξθέζηεξε πιεξνθφξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Goldman,2007).  

Αλάινγε κειέηε γηα ηελ ζπρλφηεηα αλαθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ  

παηδηθή θαθνπνίεζε  ε νπνία έγηλε ζην παλεπηζηήκην ηεο Florida   αλαθέξεη φηη  νη 

εθπαηδεπηηθνί ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  ηνπο ,73% δελ έθαλαλ πνηέ έθζεζε παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο , ελψ έλα  πνζνζηφ,27%  έθαλε αλαθνξά, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 11% 

αλέθεξαλ φηη είραλ ππνςία θαθνπνίεζεο αιιά δελ έθαλαλ θαηαγγειία .Έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ, 40% ηνπο δείγκαηνο αλαθέξεη   φηη ε παλεπηζηεκηαθή  ηνπο  εθπαίδεπζε ήηαλ  

αλεπαξθήο αιιά θαη ή εθπαίδεπζή ηνπο γχξσ απφ  ζέκαηα παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ επίζεο αλεπαξθήο, φπσο δήισζε ην 

45% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηζεκαίλνπλ δε ηελ αλάγθε γηα επαξθή εθπαίδεπζε ψζηε λα 
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απνθηήζνπλ γλψζε ζρεηηθά κε  λνκηθά ζέκαηα αιιά θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε γηα ηελ 

δηαδηθαζία αλαθνξάο (Κenny,2001). 

 

Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο γηα ην πφηε θαη πψο λα θάλνπλ αλαθνξά ,ην κηθξφ πνζνζηφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ γλσξίδνπλ θαη  ε άπνςε  θάπνησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ λα ιχζνπλ ην  

ζέκα ήζπρα  εληφο ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ  αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ (Alvarez, Kenny, Donohue, Carpin, 2004). 

ρεηηθέο είλαη νη εθηηκήζεηο επάξθεηαο  ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Αλαθνξηθά  κε ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ γλψζεσλ  εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κηα πνηνηηθή κειέηε  νθηψ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Απζηξαιία, ηνλίδεη ηελ έιιεηςε γλψζεσλ θαη  ηελ αλάγθε 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, 

έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα  αληηκεησπίζνπλ παηδηθή θαθνπνίεζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο ζηαδηνδξνκία, θαζφηη ηα κηθξφηεξα  παηδηά είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζηελ 

θαθνπνίεζε., γηαπην πξέπεη λα είλαη  πιήξσο ελεκεξσκέλνη σο επαγγεικαηίεο. Δπηπξφζζεηα 

ε πξνζρνιηθή ειηθία  είλαη θαηάιιειε γηα πξψηκε παξέκβαζε αξθεί λα είλαη νη 

επαγγεικαηίεο  θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη. ηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγεζνχλ σο 

πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο κε ζηφρν ηελ ραξηνγξάθεζε κειινληηθήο αλάπηπμεο ζπνπδψλ. Οη 

νθηψ εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο είραλ εξγαζηεί ζε  πεξηνρέο πςειήο ζπρλφηεηαο  

θαθνπνίεζεο, θαη είραλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε. ηελ ζπλέληεπμε  πνπ παξαρψξεζαλ 

αλέθεξαλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ θαζεκεξηλά γηα ππνζηήξημε ησλ θαθνπνηεκέλσλ 

παηδηψλ  θαη ζπρλά αλέθεξαλ  φηη αλαξσηηνχληαλ αλ έθαλαλ ην ζσζηφ. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ αλέδεημε ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ηελ γλψζε πνπ απνπζίαδε. Ζ γλψζε πνπ 

απνπζίαδε  ήηαλ ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ , ε εμεηδηθεπκέλε  γλψζε πνπ παξέρεη εθφδηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλφκελνπ (Walsh& Farrell 2008). 

Αλάινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ Διιάδα , παξφιν πνπ  νη ζρεηηθέο έξεπλεο 

ζπαλίδνπλ. ε κηα πηινηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο κε ηελ κέζνδν ηνπ 

focus group , ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο  δψδεθα κεηεθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί θαη έμη σο 

νκάδα ειέγρνπ, βξέζεθε  φηη ζην ζχλνιφ ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί αγλννχζαλ ηα ζεκάδηα ηελ 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο. Έλησζαλ φκσο πεξηζζφηεξν αζθαιείο απφ πξηλ 

κεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ ηνπο έγηλε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κειέηεο, παξφια απηά δελ ήηαλ 

ζε ζέζε λα  αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία  πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη παξεκβαηηθψλ κέηξσλ ζην 

ζρνιείν ηνπο , νχηε λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

(Βηηαιάθε,2012). 
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ   φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε θάζε βαζκίδα αγσγήο  

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα θαθνπνίεζεο σζηφζν ε έιιεηςε επαξθνχο θαηάξηηζεο  

γίλεηαη εκπφδην ζην  λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Αγσληνχλ γηα ηα φια ηα παηδηά , 

ηδηαίηεξα ηα θαθνπνηεκέλα αιιά απνθεχγνπλ ζπρλά λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζία 

δηεθδίθεζεο ησλ  δηθαησκάησλ ηνπο . Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηάζεο ηνπο είλαη ε δηαηψληζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο θαη ε κε αληηκεηψπηζή ηνπ σο θξίζηκν θαη ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα. 
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                                                  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

                                         ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

3.1 Σθνπόο ηεο έξεπλαο-εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Σν ζρνιείν απνηειεί κηα  ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δσή ηνπ παηδηνχ .Δίλαη έλα πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη  δπλακηθέο θαη επηθνηλσλνχληαη  ζπλαηζζήκαηα. Ζ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ δηεμάγεηαη ηαπηφρξνλα ζε δχν επίπεδα: 

ην επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη ην επίπεδν ζρέζεο. Σν πξψην αθνξά θπξίσο ζηελ ιεθηηθή 

επηθνηλσλία ελψ ην δεχηεξν ζηελ κε ιεθηηθή .Ζ έξεπλα είλαη εληππσζηαθή σο πξνο ηελ 

επζχλε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη πσο απηή δηελεξγείηαη  κέζσ θσδίθσλ, κνξθαζκψλ, 

βιέκκαηνο, ηφλνπ θσλήο, ελδπκαζίαο . Μηα βαζηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο  επηθνηλσλίαο  

είλαη ν εθπαηδεπηηθφο  θαη ε πνηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ .  Ο εθπαηδεπηηθφο πξνζρνιηθήο 

αγσγήο , έξρεηαη πξψηνο ζε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ κηθξψλ καζεηψλ ,ζα πξέπεη λα 

έρεη επίγλσζε  ηεο ζεκαζίαο ησλ κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ θαη λα πξνζπαζεί λα ηα 

ζπλεθηηκήζεη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ηνπ. Ζ 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζην 

ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο , θαζψο ηα κηθξά παηδηά εθθξάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν κε κε 

ιεθηηθνχο ηξφπνπο  ηα βηψκαηα  θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Κνχξηε,2003). Δηδηθφηεξα γηα 

ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο, ε πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ ζεκάησλ ηεο 

κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε δεζηή ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην 

παηδί, είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ έθβαζε ηεο απνθάιπςεο . 

ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν  ηεο 

θαθνπνίεζεο ,  νη κνξθέο, ε αηηηνινγία ηνπ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο θαη έγηλαλ θαλεξέο νη 

βηνινγηθέο, ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο γηα ην παηδί , ηελ νηθνγέλεηα θαη  ηελ  επξχηεξε 

θνηλφηεηα. Γηαθάλεθε επίζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  ην ζρνιείν θαη ν εθπαηδεπηηθφο , σο 

δσληαλνί  νξγαληζκνί  θαη σο ζχλζεηα  ζεζκηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ 

αξκνδηφηεηα λα εκπιαθνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ απφθαζε 

δξάζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ππνζέζεηο πηζαλήο θαθνπνίεζεο –

παξακέιεζεο παηδηψλ κπνξεί  ζπλδπάδεηαη  κε  θφβνπο ή αλεζπρίεο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

αληηιακβαλφκελε αλεπάξθεηά ηνπο γχξσ απφ ηελ θαθνπνίεζε. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά  

πηζαλφλ λα  απνζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  λα πξνρσξήζνπλ ζηηο απαξαίηεηεο 
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ελέξγεηεο.  ηφρνο  ηεο  παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη  ,πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζρνιηθήο αγσγήο βηψλνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπο, λα θαηαλνήζεη θαη λα 

εξκελεχζεηο ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα 

ηεο θαθνπνίεζεο θαη λα αλαδείμεη ηηο αλάγθεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο ζε 

δεηήκαηα πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο.  

Ζ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξαθηλήζεθε απφ ηελ δηαπίζησζε φηη ππάξρεη 

πιήζνο εξεπλψλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ  εθπαηδεπηηθψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο αλήιηθσλ . Οη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ειάρηζηεο , ελψ ζηελ Διιάδα δελ 

εληνπίζακε θακία ζρεηηθή. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππσζήθαλ  θηλήζεθαλ ζε ηέζζεξηο άμνλεο πνπ 

δηεξεπλνχζαλ αληηιήςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πξνζρνιηθήο αγσγήο γχξσ 

απφ: ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν , ηηο γλψζεηο γηα  θαηλφκελν θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία , ηελ 

ζηάζε ηνπο πξφιεςε θαη παξέκβαζε θαζψο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ 

ηνλ ξφιν ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

3.2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα εξγαζία ν ζηφρνο πνπ εηέζεη ήηαλ ε αλάδεημε αλαπαξαζηάζεσλ, 

αληηιήςεσλ θαη βησκάησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαθνπνίεζε –παξακέιεζε αλειίθσλ . Δπηιέμακε ηελ πνηνηηθή έξεπλα θαζψο θαίλεηαη λα 

ζπληζηά ηελ θαηάιιειε κέζνδν γηα ηελ αλάδεημε θαη εκβάζπλζε παξφκνησλ πξνζσπηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, αληίζεηα κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα πνπ ιεηηνπξγεί ζεηηθηζηηθά  θαη  

δηεξεπλά θαηλφκελα πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ πνζνηηθά ( Griffin, 2004). 

 Δηδηθφηεξα , ν ηχπνο απηφο ηαίξηαδε ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα καο δηφηη, φπσο 

αλαθέξνπλ ε Φηιία Ίζαξε θαη ν Μάξηνο Πνπξθφο, ε πνηνηηθή έξεπλα  πξνζθέξεη κηα 

κνλαδηθή εκπεηξία θαηαλφεζεο  ησλ βησκάησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

καο βνεζά λα δηεξεπλήζνπκε ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ έρνπκε επαξθή γλψζε ελψ ζπγρξφλσο 

ζέινπκε λα απνθηήζνπκε άκεζε επαθή κε ηα πξφζσπα ηεο έξεπλαο, θαηαγξάθνληαο ηηο 

ηζηνξίεο ηνπο, παξαηεξψληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ,εληνπίδνληαο ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηα 

πιαίζηα πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ( Ηζαξε& Πνπξθφο, 2007-2013). 

Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ επηιέμακε ηελ πνηνηηθή έξεπλα  είλαη δηφηη είλαη ε κέζνδνο 

πνπ απνηειεί πξφθιεζε γηα  εξεπλεηή θαζψο θαιείηαη λα εξεπλήζεη ηηο πνιιαπιέο εμεγήζεηο 
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ελφο θαηλνκέλνπ, παξάιιεια κε ηελ αηνκηθή πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ (Καλδπιάθε, 

2010). 

ε απηφλ ηνλ ηχπν έξεπλαο έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ θαηαλφεζε  (απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εξεπλεηή) ηεο θαηαλφεζεο (ηνπ εξσηψκελνπ πξνζψπνπ) . Σα ιφγηα ηνπ εξσηψκελνπ 

ζεσξνχληαη φρη κφλν πιεγή πιεξνθνξηψλ αιιά σο θχξηα ηερληθή έξεπλαο, θαζψο ην πιηθφ 

πθίζηαηαη πνιχπιεπξε αλάιπζε, ηφζν ζεκαζηνινγηθή , φζν θαη δνκηθή αλάιπζε δειαδή ηνπ 

ηξφπν πνπ ην άηνκν εθθξάδεηαη( Ηζαξε&Πνπξθφο 2007-2013). 

Τπήξραλ θαη πξνζσπηθνί ιφγνη πνπ επηιέμακε απηήλ ηελ κέζνδν κε θπξηφηεξνπο φηη 

νη ζπκκεηέρνληεο δελ  είλαη αληηθείκελα, αιιά πξφζσπα γλσζηά πνπ κνηξαζηήθακε ην 

πεξηερφκελν ηεο εκπεηξίαο πνπ πεξηγξάθεηαη κε ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε. Ζ έξεπλα 

δηεμήρζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη είρακε ηελ επθαηξία λα κάζνπκε 

ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαδχζεθαλ απφ ηελ ζπδήηεζε, εκπεηξία κνλαδηθή πνπ ζα ζηεξνχκαζηαλ 

αλ είρακε λα κεηαηξέςνπκε ηα δεδνκέλα ζε αξηζκνχο. 

3.3. Εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 

Σν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ε ζπλέληεπμε, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή  έξεπλα. Ο ηχπνο  

ηεο ζπλέληεπμεο πνπ πξνηηκήζακε ήηαλ ε εκηδνκεκέλε δηφηη ,ελψ έρεη πξνθαζνξηζκέλεο 

εξσηήζεηο, ζεσξείηαη επέιηθηε. Ο εξεπλεηήο έρεη ηελ  δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηελ δηαηχπσζε 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα πξνζζέζεη ή  λα αθαηξέζεη εξσηήζεηο. 

Γηα ηελ επηινγή απηνχ ηνπ ηξφπνπ ιάβακε ππφςηλ καο φηη  ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, κε 

ηελ ζπλέληεπμε ν εξεπλεηήο δελ εθκαηεχεη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία απφ ηνλ εξσηψκελν αιιά 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα δη-ππνθεηκεληθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θαη ηα δχν κέξε παξάγνπλ 

απφ Κνίλνπ ηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ ην φηη ε ζπλέληεπμε απνηειεί έλαλ επέιηθην ηξφπν 

δηεξεχλεζεο αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ. Έρεη ην ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηεξίδεηαη ζηνλ σειπιζμό ηηρ γλώζζαρ θαη ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

ζςνομιλία κεηαμχ δχν αηφκσλ, απνηειεί δειαδή έλα ηδηαίηεξν επηθνηλσληαθό γεγνλόο ζε 

αληίζεζε κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ(Υαηδεδάθε 2015-2016). 

ε απηφλ ηνλ ηχπν έξεπλαο έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ θαηαλφεζε  (απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εξεπλεηή) ηεο θαηαλφεζεο (ηνπ εξσηψκελνπ πξνζψπνπ)  Σα ιφγηα ηνπ εξσηψκελνπ 

ζεσξνχληαη φρη κφλν πιεγή πιεξνθνξηψλ αιιά σο θχξηα ηερληθή έξεπλαο, θαζψο ην πιηθφ 
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πθίζηαηαη πνιχπιεπξε αλάιπζα, ηφζν ζεκαζηνινγηθή , φζν θαη δνκηθή αλάιπζε δειαδή ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ην άηνκν εθθξάδεηαη(Ηζαξε& Πνπξθφο 2007-2013). 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ αθινπζήζακε ηελ ηαθηηθή 

ησλ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ, πνπ είλαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαη έρνπλ λφεκα γηα 

απηνχο, ρσξίο λα είλαη θαηεπζπληηθέο  ή λα θαζνδεγνχλ ηνλ εξσηψκελν  λα απαληήζεη. ζνλ 

αθνξά ζηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ , αξρηθά παξνπζηάζακε ηνλ εαπηφ καο θαη εμεγήζακε ηνλ 

ζθνπφ  ηεο ζπλέληεπμεο, δηαβεβαηψζακε γηα ηελ ερεκχζεηα καο θαη δεηήζακε άδεηα λα 

ερνγξαθήζνπκε  ηελ ζπλέληεπμε ψζηε λα κπνξέζνπκε ζε δεχηεξν ρξφλν λα αλαιχζνπκε ηα 

πεξηερφκελφ  ηεο. Οη πξψηεο εξσηήζεηο ήηαλ εχθνιεο θαη κε απεηιεηηθέο, ην θχξην κέξνο  

ζηφρεπε λα θαιχςεη ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο ζπλέληεπμεο, αθινχζεζαλ νη δχζθνιεο εξσηήζεηο 

ελψ νη ηειεπηαίεο βνήζεζαλ ηνλ εξσηψκελν λα απνθνξηηζηεί. Καηά ην θιείζηκν 

επραξηζηήζακε ζεξκά θαη ξσηήζακε ηνλ εξσηψκελν αλ ζα ήζειε λα πξνζζέζεη θάηη θαη  ηνλ 

δηαβεβαηψζακε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα ήηαλ δηαζέζηκα αλ ήζειε λα ηα 

πιεξνθνξεζεί( Robson 2010). 

Αξρηθά νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ γηα ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, ειηθία, έηε 

ππεξεζίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ηφπνο εξγαζίαο θαη ηχπνο ζρνιείνπ πνπ εξγάδνληαη θαη 

επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη κεηά ηελ παλεπηζηεκηαθή ηνπο εθπαίδεπζε. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ  πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ νδεγφ ηεο ζπλέληεπμεο 

θηλήζεθαλ ζε ηέζζεξηο άμνλεο  θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ, ηελ 

αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ παηδηθήο θαθνπνίεζεο, ηελ εκπεηξία απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ηα δεηήκαηα πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο  ηεο θαθνπνίεζεο. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηεο εξεπλάο, ν νδεγφο 

δφζεθε πηινηηθά ζε ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ ιάζε ή παξαιήςεηο, 

ξσηήζεθαλ αλ παξαηεξνχζαλ δπζιεηηνπξγία θαη ε γλψκε ηνπο ειήθζε ππφςηλ.   Μεηά ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ δνθηκαζηηθψλ ζπλεληεχμεσλ ρξεηάζηεθε λα παξαηεξήζακε αλ  

απαληήζεθαλ νη εξσηήζεηο καο ηθαλνπνηεηηθά θαη αλ απαληήζεθαλ φια καο ηα εξσηήκαηα. 

Απνθαζίζακε λα αιιάμνπκε ηελ  ζεηξά θάπνησλ εξσηεκάησλ ζηηο ππνθαηεγνξίεο θαη λα 

πξνζζέζνπκε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο γχξσ απφ ηελ ζσκαηηθή ηηκσξία, πνπ δελ είρακε 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ αξρηθή κνξθή ηνπ νδεγνχ . 
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3.4. Δείγκα 

ηελ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα επειέγε ε ζηξαηεγηθή ηεο ζθφπηκεο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο ,(purposeful random sampling),πνπ εληάζζεηαη ζηελ  επξχηεξε θαηεγνξία 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζθνπηκφηεηαο.
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή επειέγε θαζψο κπνξεί  λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηιεγνχλ ηα άηνκα πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζε έλα κηθξφ δείγκα , ψζηε 

λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ δείγκαηνο. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο  επηινγήο δελ ήηαλ ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε γελίθεπζε (Patton 2002 ,ζην Ίζαξε& Πνπξθφο 2007-2013) . 

Οη εθπαηδεπηηθνί επειέγεζαλ ψζηε λα παξνπζηάδνπλ πνηθηινκνξθία. Σν δείγκα  

απνηειείηαη απφ δέθα εθπαηδεπηηθνχο, νθηψ γπλαίθεο θαη δχν άλδξεο, νη νπνίνη δέρηεθαλ 

πξφζπκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Ζ ειηθία ηνπο θπκαίλνληαλ απφ 30 έσο 50 έηε θαη 

ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο απφ 4 έσο 28 έηε. Γχν απφ ηηο γπλαίθεο ππεξεηνχζαλ  ζε εηδηθά 

ζρνιεία θαη ηξεηο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί παξάιιειεο ζηήξημεο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

δηεμαγφηαλ ε έξεπλα. Ο ηφπνο εξγαζίαο ήηαλ ζηνπο ηξείο λνκνχο ηεο Κξήηεο θαη  

ζπγθεθξηκέλα, ηέζζεξηο ζην Ρέζπκλν, ηέζζεξεηο ζην Ζξάθιεην θαη δχν ζηα Υαληά. Δθηφο απφ 

ηελ παλεπηζηεκηαθή ηνπο εθπαίδεπζε ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί είραλ θάλεη κεηεθπαίδεπζε ζην 

Γηδαζθαιείν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, δχν θαηείραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ  θαη ηέζζεξηο 

θνηηνχζαλ ζε κεηαπηπρηαθφ θαηά ηελ  δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο.  

3.5. Δενληνιoγία 

Ζ δενληνινγία έρεη αλαδεηρζεί δήηεκα χςηζηεο ζεκαζίαο ζηελ θνηλσληθή θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη δίδεηαη κεγάιε  πξνζνρή θαη κέξηκλα ζηνπο 

θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. Οη βαζηθέο  αξρέο δενληνινγίαο  πνπ δηέπνπλ  ηελ 

πνηνηηθή εξεπλά δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάπνηεο δηαζηάζεηο .Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα  ν εξεπλεηήο εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Μason,2009,  ζην Ίζαξε& Πνπξθφο 2007-2013).  

Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο  ζηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη επέιηθηνο θαη αλνηθηφο ζε 

αιιαγέο θαη  ηξνπνπνηήζεηο θαη ππφ απηήλ ηελ έλλνηα δεηήκαηα  δενληνινγίαο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα βξίζθεηαη ζπλερψο ζε 

εγξήγνξζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ δηιιεκάησλ θαη πξνθιήζεσλ θαηά  ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζηηθά(Σraianou, 2014, ζην  Ίζαξε & Πνπξθφο 2007-2013).  
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ηελ εξεπλά καο πξνζπαζήζακε λα ηεξήζνπκε ηηο βαζηθέο  αξρέο δενληνινγίαο κε 

πξψηε ηελ εμαζθάιηζε ζπγθαηάζεζεο  θαη ηελ  αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αηφκνπ λα 

απνθαζίδεη  ειεπζέξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ  έξεπλα θαζψο θαη λα απνρσξήζεη απφ ηελ 

δηαδηθαζία, ρσξίο θακηά ζπλέπεηα (Καιιηληθάθε, 2010) . 

 ηε ζπλέρεηα ελεκεξψζεθε πξνθνξηθά  ζε γιψζζα απιή θαη θαηαλνεηή θάζε ζπκκεηέρσλ 

γηα ηνλ ζθνπφ  θαη ηελ θχζε ηεο έξεπλαο, ηελ κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ  θαη  ηνπο 

κειινληηθνχο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ. Γηα ηελ αλσλπκία θαη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ρξεζηκνπνηήζακε θσδηθνχο θαη θαζέλαο απφ ηνπο δέθα πήξε ην αξρηθφ 

γξάκκα Δ θαη έλαλ αξηζκφ απφ 1-10 (Ζowitt 2010 , ζην   Ίζαξε & Πνπξθφο 2007-2013). 

Δμαζθαιίζακε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ελδερφκελε βιάβε, πξνεηνηκάδνληαο 

ηνπο φηη ελδερνκέλσο νη αθεγήζεηο ηνπο  ίζσο πξνθαιέζνπλ  αλαζηάησζε, ζπκφ, ελφριεζε, 

ελνρή ή ζιίςε (Σζηψιεο 2014 ,ζην   Ίζαξε & Πνπξθφο 2007-2013).  

Χο εξεπλεηέο ζπγθξίλακε ην θφζηνο πνπ ζα πξνθαιέζεη ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο  ζηα 

άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ κε ην φθεινο πνπ ζα απνθέξεη απηή ζηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη πξνρσξήζακε ζηελ έξεπλα, έρνληαο 

εμαζθαιίζεη ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ηελ πξνζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  

                                               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. Παρουςίαςη των  βαςικών ερωτημάτων 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο θηλήζεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο  πνπ 

θαζεκία είρε ππνθαηεγνξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο γχξσ απφ ηελ  αληίιεςε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ .Ζ πξψηε εξψηεζε  είρε ζηφρν  λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά θαη ηα 

βηψκαηα ηνπο ζρεηηθά κε έλαλ  πνιπδηάζηαην ξφιν .ρεηηθά  ξσηήζεθαλ θαη ζην ηέινο γηα λα 

εθθξάζνπλ ηη είδνπο  αλαηξνθνδφηεζε ιακβάλνπλ απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηα παηδηθά 

θαη πσο απηή επεξεάδεη ηελ ζηάζε ηνπο ζε ζέκαηα θαθνπνίεζεο.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία θηλνχληαλ γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. 

Ρσηήζεθαλ γηα ην πψο νξίδνπλ ην θαηλφκελν, αλ γλσξίδνπλ ηηο κνξθέο ηεο θαθνπάζεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ν νξηζκφο ηεο θαη αλ αηζζάλνληαη γλσζηηθά επαξθείο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα 

ηεο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία  πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο  απφ ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε θαηλφκελα παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Ρσηήζεθαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ, 

αλ αληηκεηψπηζαλ ην δίιιεκα λα ην αλαθέξνπλ ή λα ην απνθξχςνπλ, πσο αληηιήθζεθαλ ηελ 

ζρέζε νηθνγέλεηαο θαη παηδηνχ  ζην πεξηζηαηηθφ. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία ήηαλ ζρεηηθή κε δεηήκαηα πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο. 

Ρσηήζεθαλ πσο αλαιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο ζε απηά, αλ είλαη αηζηφδνμε  γηα ηελ 

δπλαηφηεηα  πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο απφ ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, πνηεο δπζθνιίεο 

ζπλαληνχλ  θαη πνηα αιιαγή  ζα κπνξνχζε λα  δηεπθνιχλεη ηνλ πξνιεπηηθφ θαη παξεκβαηηθφ 

ηνπο ξφιν. 

Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο  αθνινπζνχζαλ ηελ δνκή ηνπ νδεγνχ 

ζπλέληεπμεο, αιιά   φηαλ παξαηεξνχζακε  φηη  ν εξσηψκελνο  ζηξεθφηαλ ζε άιια ζέκαηα,  

ηνλ επαλαθέξακε, θξνληίδνληαο λα κελ ακειήζεη λα απαληήζεη  ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα. 
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4.2 Επεξεργαςία και καταγραφή των ευρημάτων 

  ηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηελ αλάιπζε  θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ  

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Δίλαη κηα απφ ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο 

ζηελ πνηνηηθή έξεπλα πνπ  πηνζεηείηαη απφ λενεηζεξρφκελνπο εξεπλεηέο . ηφρνη ηεο κεζφδνπ 

είλαη , λα γίλεη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα , λα επηιεγνχλ ηα 

ζεκεία θιεηδηά ηνπ ζπλφινπ ησλ  ζπλεληεχμεσλ, λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα βαζηθά ζέκαηα θαη λα 

νλνκαζηνχλ θαη ηέινο λα  γίλεη ε ζπγγξαθή εξεπλεηηθήο αλαθνξάο (Σζηψιεο,2014). 

Ζ δηεμαγσγή ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο έγηλε ζχκθσλα κε ηα έμη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα 

πνπ πξνηείλνπλ νη Braun θαη Clarke  θαη αθνξνχλ ζε κηα δηαδηθαζία θίλεζεο, επαλαθνξάο ή 

θπθιηθφηεηαο , δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθφηεηα  θαη επειημία. Σα έμη 

ζηάδηα είλαη ηα εμήο: 

1. Εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα: πεξηιακβάλεη επαλαιακβαλφκελε πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ  αλαδήηεζε λνεκάησλ πνπ έρνπλ  ζεκαζία γηα ην εμεηαδφκελν 

θαηλφκελν. 

2. Κσδηθνπνίεζε: πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε  ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζε θάζε 

απφζπαζκα. Κάζε θσδηθφο εθθξάδεη ην λφεκα πνπ δίλεη ν εξεπλεηήο ζην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα. 

3. Αλαδήηεζε ησλ ζεκάησλ: γίλεηαη ζπλδπαζκφο ησλ θσδηθψλ θαη ζρεκαηίδνληαη  ζέκαηα 

θαη ππνζέκαηα 

4 .Επαλεμέηαζε ησλ ζεκάησλ:  πεξηιακβάλεη μαλαδηάβαζκα ησλ απνζπαζκάησλ γηα 

εληνπηζκφ απηψλ  πνπ δελ  ηαηξηάδνπλ θαη αλ είλαη αλαγθαίν αλαζεψξεζε ησλ ζεκάησλ  

παξνπζίαζε ησλ αλαδπφκελσλ ζεκάησλ θαη δεκηνπξγία λένπ ζεκαηηθνχ ράξηε. 

5. Οξηζκόο θαη  νλνκαζία ησλ ζεκάησλ: πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα θαη  ηα ππνζέκαηα ρσξίο 

ηελ αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ ηνπο 

6. Έθζεζε ησλ δεδνκέλσλ-ζπγγξαθή ησλ επξεκάησλ: πεξηιακβάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ  ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εξεπλεηηθφ πιηθφ θαη ηελ  ζπλεθηηθή 

παξνπζίαζε πνπ ζπλδέεη ηα δεδνκέλα εληφο θαη εθηφο ησλ ζεκάησλ ( νη Braun & Clarke 

2006, ζην   Ίζαξε & Πνπξθφο 2007-2013).  
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Αθνινπζψληαο απηά ηα ζηάδηα- βήκαηα πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθά ζηελ 

εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα, αξρηθά κεηαγξάςακε ηηο ζπλνκηιίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

θείκελν.  Γφζεθε έκθαζε  θπξίσο ζην πεξηερφκελν ησλ  ιερζέλησλ, ρξεζηκνπνηψληαο  έλα 

απιφ  ζχζηεκα   ζεκεηνγξαθίαο πνπ απνηππψλεη πηζηά ηνλ πξνθνξηθφ  ιφγν  θαη θάπνηεο 

ραξαθηεξηζηηθέο παξαγισζζηθέο εθδειψζεηο (κεγάιεο παχζεηο, επαλαιήςεηο εξσηεκάησλ 

γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε,  έληνλνο ηνληζκφο θσλήο). ην ζηάδην απηφ θξνληίζακε λα 

απνδψζνπκε κε αθξίβεηα ηα ιφγηα ηνπ  πιεξνθνξεηή  ρσξίο λα δηνξζψλνπκε ιάζε, 

παξαδξνκέο , δηαθνπέο ή επαλαιήςεηο. ηε ζπλέρεηα κεηά απφ πξνζεθηηθή θαη 

επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε ζπγθεληξψζακε ηα  απνζπάζκαηα  ησλ κεηεγγξακκέλσλ 

θεηκέλσλ εληνπίζακε ηα απνζπάζκαηα πνπ καο  παξέρνπλ πιεξνθνξίεο  γηα θάζε καο 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηα  ζπγθεληξψζακε  ζε μερσξηζηή ελφηεηα, πξνζέρνληαο λα  

ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηήλ  απνζπάζκαηα πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε φια ηα ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ  ηεο ζπλέληεπμεο. 

ην ζηάδην ηεο θσδηθνπνίεζεο  πξνζπαζήζακε λα  θαηαγξάςακε ελλνηνινγηθά ην 

λφεκα πνπ εληνπίζακε ζε θάζε απφζπαζκα. ηελ πξνζπάζεηά καο απηή αμηνπνηήζακε ηα 

επξήκαηα πξφηεξσλ εξεπλψλ  πνπ έρεη αλαδείμεη ή βηβιηνγξαθία θαη πνπ παξνπζηάδνληαη  

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο καο. Καηαζθεπάζακε   θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχζαλ  ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ   νη εθπαηδεπηηθνί εληνπίζακε   ηηο αλάγθεο πνπ αλαδχνληαη  κέζα 

απφ ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ξφινπ. ην ζεκείν απηφ ζπκπεξηιάβακε  ηελ 

έιιεηςε επαξθνχο γλψζεο αλαγλψξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ , ηελ   αδπλακία αλαθνξάο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ  γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ηελ άγλνηα ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη  ηελ 

αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ζηήξημε  απφ άηνκα θαη θνξείο. ρεκαηνπνηήζακε  ηα 

επξήκαηα ζε θσδηθνχο  φπσο θαίλεηαη παξαθάησ : 
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ρήκα 2 :Κσδηθνπνίεζε επξεκάησλ 

Αθνινχζεζε ε  ζπγρψλεπζε, επεμεξγαζία ,κεηαζρεκαηηζκφο  θαη ε νκαδνπνίεζε ησλ 

θσδίθσλ  ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο. Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο πνπ πξνέθπςαλ 

ήηαλ δχν. 

Ζ πξψηε αθνξνχζε  ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ βησκάησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ξφιν ηνπο θαη ην θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο. Οη ππνθαηεγνξίεο 

πνπ αλαδχζεθαλ  ζε απηήλ ηελ  ελφηεηα αθνξνχζαλ  ζηα ζπλαηζζήκαηα  γχξσ απφ: 

- ηελ αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ,  

-ηελ εκπεηξία θαηλνκέλνπ θαζψο θαη 

- ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε  πνπ ιακβάλνπλ νη  

εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Ζ δεχηεξε αθνξνχζε ζηηο αλάγθεο πνπ αλαδχνληαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ , νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θαθoπνηεζεο. Οη ππνθαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ  ζε απηήλ  ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα 

αλαθέξνληαλ  ζηελ θάιπςε  αλαγθψλ γχξσ απφ 

- ζέκαηα  γλσζηήο  επάξθεηαο,  

-ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαζψο  

ν ξφινο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζε 

δεηήκαηα  πξφιεςεο θαη 
παξέκβαζεο 

αληίιεςε ηνπ 
ξφινπ

πνιπδηάζ
ηαηνο 
ξφινο

αλαηξν-
θνδφηεζε

αληίιεςε ηνπ 
θαηλνκέλνπ

κνξθέο επάξθεηα

πξνζσπηθή 
εκπεηξία ηνπ 
θαηλνκέλνπ

ζπλαη-
ζζήκαηα

δηιε-
καηα

πξνιεςε θαη 
παξέκβαζε

επάξθεηα ανάγκεσ
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θαη ζπκβνπιεπηηθήο επνπηείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

H ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκαηηθψλ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3. 

     

ρήκα 3: Θεκαηνπνίεζε επξεκάησλ 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη  παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ 

κέζα απφ ζέκαηα/θαηεγνξίεο  θαη παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα  απφ ηα θείκελα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

   4.3   Έθζεζε ησλ επξεκάησλ  

Απφ ηα θαηαγεγξακκέλα επξήκαηα  επηιέμακε ηα πιένλ δσληαλά παξαδείγκαηα πνπ 

ζπιιακβάλνπλ ηελ νπζία ησλ δεηεκάησλ πνπ εξεπλψληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην ζεκαηηθφ  άμνλα γχξσ απφ  αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ξφινπ νη 

εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ δνηηθφηαηα, ππεπζπλφηεηα , αίζζεζε ηνπ ρξένπο γηα ηελ 

κεηαιακπάδεπζε γλψζεο, θαζψο θαη αγσλία θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

Δ1: «Δίκαη άηνκν πνπ πξνζπαζεί λα δψζεη  φπνπ ρξεηαζηεί, ηδηαίηεξα ζηα κηθξά παηδηά πνπ 

πιάζνληαη θαη ξνπθάλε απφ εκάο» 

ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςε ηθτιματα 
πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ

εκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων

ςυναιςκιματα 
ρόλου

ςυναιςκιματα 
εμπειρίασ ςυναιςκιμτα 

ανατροφοδότθτθσ

ζκφραςθ 
αναγκων

ανάγκθ γωνςτικισ 
επάρκειασ

ανάγκθ 
ψυχολογικισ 
υποςτιριξθσ

ανάγκθσ 
ςυμβουλευτικισ 

εποπτείασ
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Δ4: «Νηψζσ φηη έρσ έλα ρξένο  εζηθφ θαη πξαθηηθφ απέλαληη ζηα  παηδηά, λα ηα ππνζηεξίμσ 

ζπλαηζζεκαηηθά  αλ ρξεηαζηεί , αιιά θαη  βειηηψζσ ην γλσζηηθφ  ηνπο επίπεδν» 

Δ6: « Ο εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη κφλν ζα ζεξαπεχεη αιιά θαη λα πξνιαβαίλεη, λα είλαη 

δηαηζζεηηθφο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο  ηνπ παηδηνχ» 

Δ8: « 0 εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζεκαληηθφ  ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ γηαηί εθηφο 

ηνπ φηη είλαη ν άλζξσπνο πνπ κεηαιακπαδεχεη γλψζεηο , αλαπηχζζεη κηα ζρέζε καδί ηνπ θαη 

ηνπ δίλεη έλα πξφηππν γηα λα εμειηρζεί πεξηζζφηεξν» 

ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε  ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδξακάηηζε  ελφο πνιπδηάζηαηνπ ξφινπ νη  απαληήζεηο πνηθίινπλ αλάκεζα ζηελ  

ηθαλνπνίεζε ,   ηελ αγσλία θαη ηελ αδπλακία  αληαπφθξηζεο ζε πνιινχο ξφινπο. Ο 

πνιπδηάζηαηνο ξφινο  γίλεηαη αληηιεπηφο  σο πνιππνίθηινο, θαζψο  νη εθπαηδεπηηθνί 

θαινχληαη λα  αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπ γνλέα, ζπκβνχινπ, ηνπ  ςπρνιφγνπ, ηνπ θίινπ, 

ηνπ παξφρνπ πξψησλ βνεζεηψλ.  Βηψλνπλ επραξίζηεζε, φπσο δειψλνπλ: 

 Δ4: «γηαηί εθηεινχκε ην ρξένο καο θαζψο απηφο  είλαη ν ξφινο καο»,   

 Δ1:« γηαηί ζε απηήλ ηελ ειηθία ηα παηδηά  δεηάλε ηελ αγάπε  θαη ζε ζεσξνχλ ζαλ ηελ κακά, 

ηελ γηαγηά, ηελ θίιε». 

 Απφ ηελ άιιε ν πνιπδηάζηαηνο ξφινο  αλαδχεη ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο θαη αδπλακίαο 

αληαπφθξηζεο , 

Δ7: «αηζζάλνκαη φηη ράλνκαη αλάκεζα ζε ηφζνπο πνιινχο ξφινπο , γηαηί ζπρλά ιεηηνπξγνχκε 

φρη κφλν σο δάζθαινη αιιά θαη σο ςπρνιφγνη ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο». 

 Αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία θαηλνκέλνπ θαθνπνίεζεο παξακέιεζεο φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ είραλ αληηκεησπίζεη. Σα ζπλαηζζήκαηα 

γχξσ απφ ηελ εκπεηξία ηνπ  θαηλνκέλνπ θπκαηλφηαλ  αλάκεζα ζηελ ελζπλαίζζεζε  γηα ηα 

παηδηά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα  αληηδξάζνπλ ,ηνλ ζπκφ γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηεο θαθνπνίεζεο, 

ακεραλία θαη αβεβαηφηεηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θαζψο θαη αγσλία γηα ηηο ζπλέπεηεο 

εζσηεξίθεπζεο  πξνηχπσλ απφ ην πεξηβάιινλ ησλ ελειίθσλ, φπσο δείρλνπλ ηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα: 

Δ4:  «ζεσξψ φηη είλαη εληειψο αλήζηθν λα θαηαπαηείο ηα δηθαηψκαηα θαη  λα θαθνπνηείο έλα 

κηθξφ παηδί γηαηί δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη». 
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Δ5: « ζεσξψ φηη είλαη απαξάδεθην λα θαθνπνηείο έλα κηθξφ παηδί γηαηί είλαη έλαο αδχλακν 

πιάζκα …αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη γνληφο ή ζπγγελήο  δελ κπνξείο λα  ρξεζηκνπνηείο  κεζφδνπο 

πνπ  θαηαπαηνχλ ηα δηθαηψκαηα  ελφο κηθξνχ αηφκνπ» 

Δ9: «Θπκψλσ φηαλ ζθέθηνκαη φηη ππάξρνπλ  γνλείο  πνπ ζπκπεξηθέξνληαη έηζη ζην  παηδί 

ηνπο, ελψ θάπνηνη άιινη επηζπκνχλ έλα παηδί θαη δελ  ην έρνπλ» 

Δ10: «ήκνπλ άπεηξε θαη δπζθνιεχηεθα πνιχ. Γελ ήμεξα  πνην ήηαλ ην θαιχηεξν λα θάλσ» 

Αλάινγα  ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εμέθξαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην εξψηεκα :πσο 

έλησζαλ γηα  ηελ νηθνγέλεηα θαη ην παηδί φηαλ ήξζαλ αληηκέησπνη κε θαηλφκελν θαθνπνίεζεο. 

Δμήγεζαλ ην θαηλφκελν αλαγλσξίδνληαο   κεησκέλν κνξθσηηθφ  επίπεδν θαη ςπρνπαζνινγία   

ζηνπο γνλείο, θαη εμέθξαζαλ ζπκπφληα γηα απηνχο θαη ζηνξγή γηα ην παηδί , ακεραλία  ηνπ 

θαζψο θαη αγσλία γηα ηηο ζπλέπεηεο εζσηεξίθεπζεο  πξνηχπσλ απφ ην πεξηβάιινλ ησλ 

ελειίθσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ιεγφκελά ηνπο: 

Δ6: «Γελ έρνπλ εληξπθήζεη, είλαη ρακεινί κνξθσηηθφ θαη βνησηηθνχ επηπέδνπ, δελ μέξνπλ 

ηνλ ξνιφ ηνπο, » 

Δ4: «  έλαο γνληφο πνπ θαθνπνηεί δελ μέξεη ηη θάλεη, αλ είλαη κνξθσκέλνο θαη θαθνπνηεί  

πξνθαλψο ππάξρεη ςπρνπαζνινγία» 

Δ6: «έλησζα άβνια, ήηαλ θάηη πνπ κε αλάγθαδε λα κπσ ζηελ  νηθνγέλεηα θαη απηφ κνπ 

δεκηνχξγεζε πεξίεξγα ζπλαηζζήκαηα απφ ζπκπφληα, έσο ηχςεηο αλ θάλσ  ην ζσζηφ.» 

Δ5: « Αλ ην παηδί ππνβάιιεηαη  ζπζηεκαηηθά ζε δηάθνξεο κνξθέο βίαο, εζσηεξηθεχεη  απηά 

ηα πξφηππα  θαη ηα αλαπαξάγεη ζηηο ζρέζεηο ηνπ ,ζην ζρνιεηφ, ζηνπο ζπλνκειίθνπο» 

ρεηηθά κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο, εθθξάζηεθαλ κε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ θπκαίλνληαλ απφ αγαιιίαζε ,  

ηθαλνπνίεζε  έσο θνχξαζε θαη αλαζθάιεηα. πγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε « πνηα γεχζε ζνπ 

αθήλεη ε δνπιεηά ζνπ ζην ηέινο ηεο  εκέξαο» ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα  δείρλνπλ: 

Δ1: «ηελ  ηειεηφηεξε  γεχζε πνπ  ππάξρεη , φ,ηη πην φκνξθν δσ θάζε κέξα» 

Δ2: «γιπθφπηθξε, γηαηί απφ ηελ κηα ζπλαλαζηξέθνκαη κε  κηθξά παηδάθηα, βιέπσ ηελ  ραξά 

ηεο  παηδηθφηεηαο…απφ ηελ άιιε ληψζσ φηη νη γνλείο βιέπνπλ ην ζρνιείν σο ρψξν 

θχιαμεο…καο αληηκεησπίδνπλ ζαλ λα  κελ έρνπκε ηελ  εκπεηξία λα κνξθψζνπκε ηα παηδηά 

ηνπο θαη απηφ  καο απνγνεηεχεη». 
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Δ3: « αξρηθά ληψζσ θνχξαζε αιιά θαη αγαιιίαζε ,  φηαλ  θάλσ απνινγηζκφ γηα φηη έρσ 

πξνζθέξεη θάηη ζεκαληηθφ θάζε κέξα» 

Δ4: «πάληα θεχγσ κε  γεχζε ηθαλνπνίεζεο γηα φ,ηη έρσ θάλεη αιιά θαη φηαλ παίξλσ έλα 

ρακφγειν, κηα αγθαιηά απφ έλα παηδί ή έλα επραξηζηψ απφ έλαλ γνληφ είλαη ε επηβξάβεπζε  

κνπ  γηα φ,ηη θάλσ» 

Σα  αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθαλ  θαη  απφ ην ηκήκα  ηεο 

ζπλέληεπμεο  πνπ αθνξνχζε ζηελ  πξφιεςε θαη παξέκβαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δηδηθφηεξα ζην 

εξψηεκα «πφζν αηζηφδνμε/νο αηζζάλεζαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ» ,έμη 

εθπαηδεπηηθνί  απάληεζαλ κε αηζηνδνμία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή πεγάδεη θπξίσο απφ 

ηελ δηθή ηνπο ελαζρφιεζε κε ην θαηλφκελν ελψ νη ππφινηπνη  παξνπζηάζηεθαλ απαηζηφδνμνη 

θαζφηη  νη αιιαγέο είλαη δχζθνιεο. Σα απνζπάζκαηα ην επηβεβαηψλνπλ: 

Δ4: « είκαη αηζηφδνμε αλ αιιάμεη ζηάζε ε θνηλσλία. Οη γνλείο πνπ θαθνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο 

ην θάλνπλ γηαηί είλαη ε πην εχθνιε δηέμνδνο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπο, αιιά ε κεγάιε αιιαγή 

πξέπεη λα γίλεη ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζηηο δνκέο πγείαο. Αλ ζπκβάινπκε φινη ζε απηφ, λαη 

είκαη αηζηφδνμε …ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αμηνινγήζνπκε ηηο αλάγθεο  πνπ πθίζηαηαη  ε 

θνηλσλία καο…» 

Δ7: « δελ είκαη πνιχ αηζηφδνμε, γηαηί  νη γνλείο δελ αιιάδνπλ εχθνια θαη θπξίσο δελ  ζνπ 

δεηνχλ βνήζεηα," 

ρεηηθά κε ηελ  δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα πνπ αθνξά  ζην πσο  αληηιακβάλνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ην θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο  θαη  πνηεο  αλάγθεο  αλαγλσξίδνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη  αληηκεηψπηζή ηνπ, εθθξάζηεθαλ πνηθηιίεο θαη ελδηαθέξνπζεο  απφςεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα, δηαηππσζήθαλ εξσηήκαηα γχξσ απφ  νξηζκφ  ηνπ θαηλνκέλνπ θαη  απφ ηηο 

απαληήζεηο  έγηλε θαλεξφ φηη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο  νη εθπαηδεπηηθνί  αγλννχζαλ ηηο  

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο  θαη απαληνχζαλ  κε γεληθφηεηεο γχξσ απφ 

ην ζέκα. Γχν απφ ηνπο δέθα  εθπαηδεπηηθνχο αλέθεξαλ φιεο ηηο κνξθέο  ηνπ θαηλνκέλνπ θαη 

γλψξηδαλ ηα ζπκπηψκαηα θάζε κνξθήο. Έλαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε φηη ζπλαληάκε ζπάληα 

θαηλφκελα θαθνπνίεζεο ζηηο κέξεο καο ,αληίζεηα νη γνλείο  πεξηζζφηεξν  ηα θαθνκαζαίλνπλ. 

Έμη απφ ηνπο δέθα δελ αλέθεξαλ θαζφινπ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη φηαλ ξσηήζεθαλ  

ζρεηηθά, παξαηήξεζαλ  φηη  ηελ ελζσκαηψλνπλ κε ηελ  ζσκαηηθή θαθνπνίεζε. Μεξηθά 

απνζπάζκαηα  απφ ηα ιεγφκελά ηνπο  γχξσ απφ ηελ αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ: 
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Δ1:  «Αληηιακβάλνκαη ην θαηλφκελν σο ιεθηηθή βία, ζσκαηηθή … ρεηξνδηθία… αιιά θαη 

αδπλακία επηθνηλσλίαο» 

Δ6: «Αληηιακβάλνκαη ηελ παξακέιεζε σο  πεξηζσξηνπνίεζε απφ φιε ηελ νηθνγέλεηα, 

ηδηαίηεξα απφ ηελ κεηέξα» 

Δ8: « Γεληθά θαθνπνίεζε εγψ ζεσξψ   νηηδήπνηε έρεη αξλεηηθφ  αληίθηππν  ζην  

παηδί…ιέμεηο, ρηππήκαηα θαθφ πεξηβάιινλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ…ελψ παξακέιεζε 

είλαη αληί λα δψζεηο αξλεηηθή επίπησζε ζην  παηδί, ην παξακειείο,  νπφηε ηνπ δίλεηο πάιη θάηη 

αξλεηηθφ πνπ είλαη ε απφξξηςε ζνπ.» 

Δ7: «ππάξρεη θαη πην ζχλζεην επίπεδν θαθνπνίεζεο πνπ είλαη  ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο …ελλνψ 

ηηο αδηαλφεηα έληνλεο απαηηήζεηο ηνπ γνλέα απφ  ην παηδί …πνπ γηα κέλα είλαη θαθνπνίεζε». 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ  ζρεηηθά κε ηελ δεχηεξε  ζεκαηηθή πξνέθπςαλ  ηξεηο   

ππνθαηεγνξίεο αλαγθψλ  

Ζ αλάγθε γηα γλσζηηθή  επάξθεηα αλαδχζεθε απφ ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ ειιεηπή γλψζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ απηφ. Δθηφο απφ ηηο  αλαθνξέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ  ε 

αλάγθε απηή δηαθαίλεηαη απφ ηηο  απαληήζεηο ζην εξψηεκα  «κπνξείο λα  αλαγλσξίζεηο 

ζεκάδηα –ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο,» .Οη απαληήζεηο ήηαλ 

αζαθείο : 

Δ8: « γηα ηελ ζσκαηηθή, αλ έβιεπα κψισπεο θάησ απφ ηελ κπινχδα…γηα ηελ ζεμνπαιηθή 

δελ μέξσ…δελ κπνξείο λα δεηο θαζψο θαηαπαηείο θαλφλεο δενληνινγίαο» 

Δ6: « κπνξεί λα έρνπκε θάλεη ζην παλεπηζηήκην θάπνηεο ζπνπδέο φκσο ηα δεδνκέλα 

αιιάδνπλ , νπφηε ρξεδφκαζηε  πεξηζζφηεξεο επηκνξθψζεηο γηαηί νη γλψζεηο καο δελ αξθνχλ» 

Δ7: « ην παηδί πνπ αληηκεησπίδεη ηζαθσκνχο θαη βία ζην ζπίηη παξνπζίαζε δηάζπαζε θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηα ζην ζρνιείν» 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ  εθπαηδεπηηθψλ απηή 

θαίλεηαη δηάζπαξηε ζε φιε ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ζην εξψηεκα « ήξζεο ζην δίιιεκα λα απνθξχςεηο πεξηζηαηηθφ θαθνπνίεζεο» είλαη 

θαηεγνξεκαηηθέο. ινη αλέθεξαλ φηη  ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα κελ απνθξχςνπλ ην 

πεξηζηαηηθφ ,θαζφζνλ  ε αλαθνξά ζα  ζπλέβαιιε ζηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλεη ην 
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παηδί, σζηφζν δελ έιεηπαλ νη   ελδνηαζκνί γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλαθνξάο θαη ε αλαζθάιεηα 

γηα ηηο  ελέξγεηεο ηνπο. 

Δ4: Δλησζα μαιάθξσκα θαη αλαθνχθηζε 

Δ2: « Ήζεια λα θάλσ δπλαηά ηα παηδηά λα κάζνπλ λα αληηζηέθνληαη, γηαπηφ ην αλέθεξα» 

Δ5: ηελαρσξέζεθα θαη ζθέθζεθα, πσο ζα έλησζα αλ ήκνπλ εγψ ζηε ζέζε ηνπο, γηαπηφ ην 

αλάθεξα» 

Δ4: «ηελ αξρή ζθεπηφκνπλ κήπσο απηφ έρεη αληίθηππν ζηελ  πξνζσπηθή κνπ δσή, έπεηηα 

φκσο  ζθέπηνκαη φηη ηα νθέιε  είλαη πνιιαπιά ζψδνληαο κηα  κηθξή ςπρνχια» 

Δ6: « έλησζα αλαζθάιεηα  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε   ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ θαη φηη  

ζα ήζεια ππνζηήξημε , ψζηε λα είκαη ζίγνπξε γηα απηφ πνπ θάλσ 

Ζ αλάγθε γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε δηαθαίλεηαη  θαη  απφ ηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ παξέκβαζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Δ5: « δελ ήμεξα ηη λα θάλσ, έλησζα  αβνήζεηε , ήκνπλ ζηελ αξρή ηεο  επαγγεικαηηθήο κνπ 

ελαζρφιεζεο , ήζεια  λα βνεζήζσ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα …θαη δελ  ήκνπλ ζίγνπξε αλ 

έθαλα ην ζσζηφ…» 

Απφ  ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε γηα ζπκβνπιεπηηθή επνπηεία ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ ινη αλέθεξαλ ηελ αδπλακία αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ εμαηηίαο ηεο 

ειιηπνχο επηκφξθσζεο  θαη παξνπζίαζαλ  επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πιεξέζηεξε θαη 

αξηηφηεξε ελεκέξσζε γχξσ απφ ην θαηλφκελν. Αλαγλψξηζαλ φηη ηα ζπκπηψκαηα δελ είλαη 

πάληα επαξθή θαη ζα  έπξεπε λα παξέρεηαη κηα δεχηεξε ζπκβνπιεπηηθή γλψκε πνπ ζα είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ κηθξφηεξε επηβάξπλζε  ηνπ παηδηνχ. Σφληζαλ ηελ αλάγθε 

ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ , πιαηζησκέλν απφ  εηδηθνχο  πνπ ζα δηεπθφιπλαλ  ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζηελ   δηεζπαξκέλε πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο. 

Δ2: «Νηψζσ φηη  γίλεηαη επηθάιπςε ηνπ δαζθάινπ ζε θάπνηεο άιιεο εηδηθφηεηεο, δελ είλαη 

ζεκαληηθφ γηα κέλα λα έρσ επάξθεηα θαη λα γλσξίδσ ηα πάληα, αιιά λα έρσ ηελ βνήζεηα ελφο 

ζπκβνχινπ, πνπ ζα απνηαζψ φηαλ  έρσ ην πξφβιεκα λα ην δηαρεηξηζηνχκε καδί» 

Δ6: «Πσο παίξλεηο ηελ απφθαζε λα αλνίμεηο ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ αλ δελ αηζζάλεζαη 

επάξθεηα ζε    ηφζν ιεπηά δεηήκαηα;» 
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Δ3: « ζε απηά ηα δεηήκαηα  ζεσξψ φηη πξέπεη λα δνπιεχνπλ πνιιά άηνκα  γηα λα ππάξρεη 

απνηέιεζκα… δελ κπνξψ κφλε κνπ λα  ππνγξάςσ απηφ πνπ ζπκβαίλεη.». 

Δ4: « ππνςηάδνκαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη αιιά   δελ  κπνξψ λα είκαη ζίγνπξε, ζα ήζεια 

ππνζηήξημε απφ θέξεηο, δνκέο,  ψζηε αλ εμειηρηνχλ  ηα πξάγκαηα άζρεκα λα έρσ 

ππνζηήξημε… κφλνο ηνπ θάπνηνο δελ ζα κπνξέζεη λα ηα θαηαθέξεη..» 

Ζ αλάγθε γηα ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε δηαθαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθ ζην  

εξψηεκα «πνηα αιιαγή ζα βνεζνχζε ην πξνιεπηηθφ  έξγν  ηνπ εθ;»   νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ην επηβεβαηψλνπλ: 

Δ8:ε φηη αθνξά ηελ απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ έξεπλα, ππήξμαλ ζεηηθά ζρφιηα, φπσο: 

Δ6: « είκαη επραξηζηεκέλνο , γηαηί κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα ζθεθζψ γχξσ  απηφ ην  ζέκα, 

πνπ νκνινγψ δελ ην είρα θάλεη» 

Δ7: « κνπ αξέζεη  φηη ππάξρεη ζαλ  ζέκα ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, φηη θάπνηνο ελδηαθέξεηαη 

θαη θάλεη έξεπλα, απηφ δείρλεη φηη  θάπνηνη γλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζέινπλ λα 

βνεζήζνπλ» 

Δ10: «ραίξνκαη πνπ γίλεηαη ζπδήηεζε γχξσ απφ έλα ηέηνην ζέκα ,πνπ ζεσξείηαη ηακπνχ» 

Γεληθά νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ελδηαθέξνπζεο θαη θηλήζεθαλ γχξσ απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο εξσηήζεηο. 

4.4 .Σπδήηεζε 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα  παξνπζηάζηεθε έλα κηθξφ κέξνο ησλ επξεκάησλ . Σα 

εμαηνκηθεπκέλα απνζπάζκαηα  απφ ηνλ ιφγν ησλ  ζπκκεηερφλησλ  είλαη ελδεηθηηθά .Γηα 

ιφγνπο δενληνινγίαο  δελ παξνπζηάζηεθαλ απνζπάζκαηα απφ ηηο αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαηλνκέλσλ θαθνπνίεζεο πνπ είραλ 

ζπλαληήζεη, παξφιν πνπ ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθνί φηαλ αλαθεξφηαλ ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά παηδηθήο θαθνπνίεζεο πνπ είραλ 

αληηκεησπίζεη. Γφζεθε έκθαζε ζηα βηψκαηα , ηα ζπλαηζζήκαηα , θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη εθ 

πξνζρνιηθήο λνεκαηνδνηνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαθνπνίεζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο  έρνπλ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ κε ππεπζπλφηεηα. Αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξφνδφ ηνπο ζην 
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ηέινο ηεο εκέξαο ή ηεο εβδνκάδαο, απφ  ην ρακφγειν θαη  ηελ αγθαιηά ηνπο. Θεσξνχλ   φηη 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα  ηνπ παηδηνχ  γηαηί ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα 

κεηάδνζεο γλψζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο κειέηεο ηεο Crosson-Tower πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή βηψλνπλ 

έλαλ πνιπδηάζηαην  ξφιν πνπ ηνπο δεκηνπξγεί αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα. Αλαθέξνπλ   φηη 

ζπρλά ράλνληαη ζε απηφ ην πιαίζην θαζψο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

ςπρνιφγνη ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο εθθξάδνληαο θφβνπο θαη αλεζπρίεο (Kenny 

2001).Απφ ηελ άιιε ην ζεσξνχλ θπζηθφ, θαζφηη  εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηεο δνπιεηάο θάζε 

επαγγεικαηία πνπ εκπιέθεηαη  κε αλζξψπηλν δπλακηθφ λα δηαδξακαηίδεη πνιπδηάζηαηνπο 

ξφινπο  Αηζζάλνληαη δειαδή πξνζσπηθή δέζκεπζε γηα ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ θαη 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή επζχλε (Crosson-Tower 2003). ε φηη αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο, απηφο ν πνιπδηάζηαηνο ξφινο είλαη απαξαίηεηνο θαζφηη 

ρξεζηκεχεη σο «ζεηηθφ πάηεκα» , φπσο ραξαθηεξίδεηαη  απφ κηα εθπαηδεπηηθφ, γηα ην 

θαθνπνηεκέλν παηδί. Σν παηδί απηφ , πνπ δεη ζην κηθξφθνζκν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη βηψλεη ηελ 

θαθνπνίεζε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηεο, βξίζθεη ζην πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

«ηελ ελαιιαθηηθή ζεηηθή ιχζε». Σελ ίδηα ζηηγκή απηφο  ν ξφινο γίλεηαη βάξνο γηα ηνλ 

επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθφ  φηαλ  θαιείηαη λα αληεπεμέιζεη ζε ηφζεο πνιιέο δηαζηάζεηο ηνπ 

ξφινπ θαη ληψζεη αλεπαξθήο. Γειψλεη   φηη δελ αηζζάλεηαη επάξθεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θαθνπνίεζεο,  «γηαηί απηά είλαη ιεπηά δεηήκαηα,  πξέπεη λα δνπιέςνπλ πνιινί άλζξσπνη, 

φρη έλαο κε πνιινχο ξφινπο». Ζ ζέζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 

ζηελ Διιάδα θαη ζε άιια θξάηε θαη αλαθέξζεθαλ ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. 

(Κenny,2001∙Alvarez, Kenny,  Donohue, Carpin, 2004∙  Βηηαιάθε,2012 ∙ Κenny,2001 

∙Ζαwkins7 & McCallum,200 ∙Goldman,2007 ). 

ρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία αλαθνξάο  φινη νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη δελ ήιζαλ 

ζην δίιιεκα λα απνθξχςνπλ ην πεξηζηαηηθφ θαη απηφ ζπκθσλεί κε ηελ αλάιεςε πξνζσπηθήο 

επζχλεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Δπίζεο  ηέζζεξηο  εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ  φηη είραλ 

έιζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο θαη αληηκεηψπηζαλ ην πεξηζηαηηθφ δηεπηζηεκνληθά 

.Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηνί ήηαλ εθπαηδεπηηθνί κε πνιχρξνλε εκπεηξία ή εξγαδφηαλ ζηελ 

εηδηθή αγσγή. Οη ππφινηπνη έμη αλέθεξαλ   ζα δίζηαδαλ λα θάλνπλ θαηαγγειία ζε θάπνηνλ 

θνξέα δηφηη θνβφηαλ ηηο  ζπλέπεηεο γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε ηελ βηβιηνγξαθία (νδεγφο 

δηεξεχλεζεο ν.π.) δηθαηνινγήζεθαλ φηη ε  παλεπηζηεκηαθή ηνπο εθπαίδεπζε  ήηαλ αλεπαξθήο 

γεγνλφο πνπ ηνλίζηεθε ζηελ βηβιηνγξαθία (Κenny,2001). 

Μέζα απφ  ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαίλεηαη ε αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα νξίδνπλ ην θαηλφκελν κε ζαθήλεηα 
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θαη αθξίβεηα. Αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ ιεθηηθή θαη ηελ ζσκαηηθή βία, ελψ δελ αλαθέξνπλ 

ηελ ζσκαηηθή ηηκσξία βία σο κηα κνξθή θαθνπνίεζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαπαηδαγψγεζεο. Δληάζζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηηο κνξθέο ζσκαηηθήο 

θαθνπνίεζεο (Νηθνιαΐδεο, ππφ έθδνζε).  

Σν θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο  νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ην 

αληηιακβάλνληαη  θαη ην νξίδνπλ κε πνηθίινπο  ηξφπνπο. Φαίλεηαη λα ην ζπλδένπλ κε ηελ βία 

(Νηθνιαίδεο 2007) , ζεσξνχλ ζπλέπεηα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο…..ηελ ζσκαηηθή 

θαθνπνίεζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην μχιν, ην θάςηκν, αιιά θαη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο. 

Παξακέιεζε νξίδνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Θεσξνχλ φηη ζε φιεο απηέο ηηο κνξθέο εζηθήο, 

ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο θαθνπνίεζεο  ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ςπρνπαζνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ ρξένο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα παξέκβνπλ , ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ  ηα 

πξνβιήκαηα. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ, θάλεθε λα 

επηβεβαηψλεηαη ε άπνςε   φηη ε  «παηδηθή θαθνπνίεζε ζπρλά ζπκβαίλεη παξάιιεια θαη κε 

άιιεο κνξθέο βίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ελδννηθνγελεηαθή παηδηθή θαθνπνίεζε ζπρλά 

ζπλππάξρεη κε ηε ζπληξνθηθή βία.» (Πξεθαηέ &Γησηάθνο 2005). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ή 

αλαθνξά κηαο εθπαηδεπηηθνχ « φηη  ην παηδί ζα εθδήισλε ζπκφ θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

κέρξη νη γνλείο ηνπ ζην ζπίηη λα ζηακαηήζνπλ λα ηζαθψλνληαη». 

Απφ ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε ε απφδνζε πνπ θάλνπλ ζηα αίηηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Υσξίο λα ππάξρεη εηδηθφ εξψηεκα, είλαη δηάζπαξηε ε άπνςε φ,ηη ην θαηλφκελν 

αληηκεησπίδεηαη κνλνκεξψο θαη ζηνρνπνηνχληαη  σο  ππεχζπλνη  άιινηε νη γνλείο, άιινηε ην 

παηδί εμαηνκηθεπκέλα. Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ παξαγφλησλ ππνλνήζεθε , αιιά δελ έγηλε 

ζαθήο σο άπνςε. Σν νηθνινγηθφ κνληέιν πνπ πξνηείλεη ν WHO  θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηα 

ιεγφκελα θαη ζηελ ζθέςε, σζηφζν δελ έρεη γίλεη αθφκα βίσκα ζηηο αηηηαθέο απνδφζεηο ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εθ πνπ εξγαδφηαλ ζε εηδηθά ζρνιεία ή  σο εθ παξάιιειεο 

ζηήξημεο  είραλ λα παξνπζηάζνπλ πιήζνο  πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο θαη  παξακέιεζεο θαη 

εμεγνχζαλ  απηήλ ηελ ζπρλφηεηα σο απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ  πνπ θαινχληαη 

λα αληηκεησπίζνπλ  απηέο νη  ζηηο νηθνγέλεηεο .χκθσλα κε ηελ Σδνπξηάδνπ, έλα παηδί κε 

εηδηθέο αλάγθεο απνηειεί  κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία γηα ηελ  επξχηεξε νηθνγέλεηα θαζψο απηφ 

βηψλεηαη σο κέινο ηεο  αιιά θαη  σο απεηιή. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

βξίζθνληαη ζπρλά απνκνλσκέλνη θαη επηθνξηηζκέλνη κε φιεο ηηο πξαθηηθέο θαη θνηλσληθέο  

επηπηψζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο .ε απηήλ ηελ πεξίπησζε βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 
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δεκηνπξγνχλ έληαζε  ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαζψο ε  αλαπξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ είλαη  ηδηαίηεξα δχζθνιε (Σδνπξίάδνπ 2001). 

  4.5.  Αλαζηνραζκόο 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο θαθνπνίεζεο –παξακέιεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ δελ  

ήηαλ ηπραία. ηελ δηάξθεηα ηεο καθξφρξνλεο ζεηείαο καο ζηελ εθπαίδεπζε ζπλαληήζακε 

φιεο ηεο κνξθέο θαθνπνίεζεο θαζψο θαη ηελ παξακέιεζε ησλ καζεηψλ καο. Σα 

αληηκεησπίζακε αλάινγα, κε  ηηο γλψζεηο καο θαη ηελ εκπεηξία πνπ είρακε απνθηήζεη ηε 

ζηηγκή πνπ ζπλαληνχζακε θάζε πεξηζηαηηθφ. Κάπνηεο θνξέο καο θαηέθιπδαλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, θάπνηεο άιιεο θπξηαξρνχζε  ε ινγηθή θαη αλαδεηνχζακε  γλψζε .   Καηά ηελ 

θνίηεζή καο ζην ηκήκα Φπρνινγίαο, είρακε ηελ επθαηξία λα εληξπθήζνπκε ζην ζέκα κέζα 

απφ ζεκηαλαξηαθφ κάζεκα. Αδξάμακε ηελ επθαηξία λα εκβαζχλνπκε ζην ζέκα ηεο 

θαθνπνίεζεο κε ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ  αξρηθή ζθέςε ήηαλ λα γίλεη 

βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηνπ ζέκαηνο .Αλαδεχνληαο σζηφζν ηελ βηβιηνγξαθία , 

παξαηεξήζακε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κειεηψλ γχξσ απφ ην θαηλφκελν θηλνχληαη γχξσ 

απφ  ηελ θαηαγξαθή θαη  ηελ θαηαγγειία ησλ πεξηζηαηηθψλ ελψ νη απφςεηο θαη ε ζηάζε ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ εξεπλψλ θηλνχληαη ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηεο ζηελ πξνζρνιηθή. Ζ δηαπίζησζε απηή καο νδήγεζε ζην λα δηεμάγνπκε ηελ 

παξνχζα έξεπλα θαη παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ελέρεη κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ήηαλ γηα καο 

κνλαδηθή εκπεηξία. Δίρακε ηελ επθαηξία λα  δηαπηζηψζνπκε φηη  νη γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο δελ  δηέθεξαλ απφ ηηο δηθέο καο πξηλ ηελ ελαζρφιεζε 

καο κε ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ δηαπίζησζε καο πξνβιεκάηηζε θαη καο ελδπλάκσζε 

.Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθακε ζε  εκεξνιφγην  ηηο δηθέο καο 

ζθέςεηο  θαη ζπλαηζζήκαηα. Δθηφο απφ ηηο ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο , καο δφζεθε ε 

επθαηξία λα ζπδεηήζακε ην ζέκα κε πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο 

αγσγήο θαη λα κνηξαζηνχκε ηηο γλψζεηο  θαη ηηο εκπεηξίεο καο. ινη νη εθπαηδεπηηθνί , φζν 

λένη επηζηήκνλεο θη αλ ήηαλ, είραλ ηνπιάρηζηνλ δχν  πεξηζηαηηθά θαθνκεηαρείξηζεο λα 

αλαθέξνπλ. Γηαθξίλακε ηελ επαηζζεζία ηνπο παξάιιεια κε ηελ αγσλία ηνπο αλ 

δηαρεηξηζηήθαλ πξνο φθεινο ηνπ παηδηνχ ηα πεξηζηαηηθά. Γηαθξίλακε αθφκα ηελ δπζθνιία 

ηνπο λα κηιήζνπλ γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο  θαζψο ηα ζεσξνχζαλ ηα πην 

δχζθνια θαη απνηξφπαηα. πρλά απνπνηνχληαλ ηελ επζχλε ηνπο ζε δεηήκαηα πξφιεςεο θαη 

παξέκβαζεο κε ηελ δηθαηνινγία φηη απηφ αθνξά ηελ πνιηηεία. πδεηήζακε καδί ηνπο ηε 
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δχλακε πνπ έρεη ην ζρνιείν θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζε θνηλσληθά  ζέκαηα θαη αληαιιάμακε 

απφςεηο γηα πηζαλή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο . 

 Ζ «γεχζε»  πνπ άθεζε ζε εκάο  ε εκπεηξία ηεο έξεπλαο ήηαλ ε θαιχηεξε, γεκάηε 

ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε καο κε ην ζέκα ,πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ άγλνηα ηνπ ζέκαηνο 

,βεβαηφηεηα   γηα  κειινληηθή ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηεο θαθνπνίεζεο θαη θπξίσο ηελ  

πξνζδνθία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη απάιεηςε ηεο.  

4.6. Σπκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο 

Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα  ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ  παξνχζα εξεπλεηηθή παξέκβαζε είλαη ηδηαίηεξα θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο. Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηθξφο θαηά 

ζπλέπεηα ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ. Σα επξήκαηα δελ επηδέρνληαη γελίθεπζεο , 

σζηφζν αλαδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο πιεπξέο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηελ 

θαθνπνίεζεο  ησλ αλειίθσλ θαζψο θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί  εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

έξεπλα θαζψο ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα αλαξσηεζνχλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε 

ην ζέκα. Κπξίσο φκσο θάλεθε κέζα απφ ηελ έξεπλα ε παληειήο έιιεηςε  δηακεζνιαβεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ  νκάδσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ζνβαξψλ δεηεκάησλ  φπσο είλαη ε πξφιεςε θαη ε παξέκβαζε  ηεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ έιιεηςε απηή δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα αθαηάιιειε θαη 

αξλεηηθή αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ θαθνπνίεζεο θαη ηελ δηαηψληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ζ πξφιεςε θάζε θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ. Ζ πξφιεςε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο νθείιεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θχθινπ βίαο  πνπ ζπληεξεί ην θαηλφκελν θαη ην ζρνιείν  απνηειεί 

ζεκαληηθφ πεδίν δξάζεο . Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξθεηή επαθή κε ηα παηδηά θαη ζα πξέπεη 

λα είλαη εθπαηδεπκέλνη ψζηε λα αληρλεχνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ έγθαηξα ηελ  παηδηθή 

θαθνπνίεζε. 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη  ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαλεξψλνπλ  φηη 

ππάξρεη έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα εθαξκφζνπλ 

ζηξαηεγηθέο αλίρλεπζεο αληηκεηψπηζεο , πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο ζηελ παηδηθή 

θαθνπάζεζεο. Ζ  αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηψλ έγηλε θαλεξή θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. Ο 
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εθεζπραζκφο σζηφζν δελ είλαη ε θαιχηεξε ιχζε .Απαηηείηαη εγξήγνξζε απφ θάζε 

εκπιεθφκελν. 

εκάδηα πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε εγξήγνξζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε εκθάληζε 

ηνπ  παηδηνχ , ε ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε , ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά  ηνπ θαη ε καξηπξία  

ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ  ην κηθξφ παηδί απνθαιχπηεη ηελ 

θαθνπνίεζε ηνπ ζε πξφζσπν εκπηζηνζχλεο θαη απηφ κπνξεί λα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Σέηνηεο καξηπξίεο δελ πξέπεη  λα πεξλνχλ απαξαηήξεηεο. 

Παξφιν πνπ ε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο θαθνπνίεζεο γίλεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κε ηελ αληίζηνηρε εθπαίδεπζε , επνπηεία θαη εκπεηξία, ν ξφινο ηνπ 

κε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηήκνλα , φπσο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη θαζνξηζηηθφο. Αξθεί  ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πάλσ ζην  ζέκα θαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θάπνησλ ζεκείσλ πνπ 

ζα έδεηρλαλ φηη ην παηδί θηλδπλεχεη. 

Απφ ηελ  παξνχζα έξεπλα έγηλε θαλεξφ  φηη ε επαηζζεηνπνίεζε είλαη δεδνκέλε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη είλαη απφξξνηα ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηεο απφθαζήο 

ηνπο λα αζθήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Έγηλε  επίζεο θαλεξή ε δπλαηφηεηα αιιά θαη 

ε αδπλακία αλαγλψξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαθνπνίεζεο. Γπλαηφηεηα θάλεθε λα έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί  πνπ έρνπλ πνιχρξνλε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Δπηπξφζζεηα έγηλε θαλεξφ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο είλαη πεξηζζφηεξν γλψζηεο ηνπ ζέκαηνο. Αληίζεηα νη λεψηεξνη ζε ειηθία θαη 

νη έρνληεο ειάρηζηε πξνυπεξεζία ζηελ εθπαίδεπζε δειψλνπλ άγλνηα ζηηο κνξθέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ  θαη αλεπάξθεηα  ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Πάγην  αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ε επηκφξθσζή ηνπο θαη ε ζπλερήο  επνπηεία ηνπο απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαη θπξίσο ε 

παξνπζία ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ κέζα ζην ζρνιείν πιαίζην. 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο  ζπιινγηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, δελ 

κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ αηνκηθή επζχλε θάζε εθπαηδεπηηθνχ .ηνλ ηνκέα ηεο αηνκηθήο 

επζχλεο  ηνπ εθπαηδεπηηθνί  ζα πξνηείλακε ηελ επηκφξθσζε ηνπ ψζηε λα θαηαζηεί 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηνο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαζψο ζηελ δηάθξηζή ηνπο  

απφ ηα κε ζπκπηψκαηα. Γελ είλαη αλάγθε λα γίλεηαη ππέξβαζε ηεο  θνηλήο ινγηθήο  θαηά ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ θαθνπνίεζε ζε νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ. 
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Δπηπιένλ ζα πξνηείλακε  πεξηζηαηηθά πνπ ζέηνπλ ζε ππνςία ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

επηθνηλσλνχληαη   κε ζπλαδέιθνπο γηα λα εθηηκάηαη ζθαηξηθφηεξα  θαη κε ςπρξαηκία ε εηθφλα 

ηνπ παηδηνχ.  Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ αλίρλεπζε θαη πξψηκε παξέκβαζε είλαη νη   

αλνηθηνί νη δίαπινη επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα παηδηά. Έλα θαθνπνηεκέλν παηδί 

έρεη αλάγθε πξψηα λα εκπηζηεπηεί θαη κεηά λα κηιήζεη. Ο εθπαηδεπηηθφο  πξνζρνιηθήο 

αγσγήο πξνζθέξεηαη ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ  λα γίλεη ην άηνκν πνπ ζα εθκπζηεξεπηεί 

ην πξφβιεκα ηνπ θαη ζα αλαθνπθηζηεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε  φηη έρεη εμαζθαιηζηεί ε δεζηή 

επηθνηλσληαθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δχν. Μέζα ζηα  επφκελα βήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξηλ απνθαζίζεη  ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ή ηηο εηδηθέο ππεξεζίεο, ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ε έθζεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ ζε θάπνηα απφ ηηο γξακκέο βνήζεηαο , πνπ 

πξνζθέξνπλ επηζηεκνληθή ζηήξημε θαη αλαθνχθηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηνλ βαξαίλνπλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε παηδηθή θαθνπνίεζε σο θαηλφκελν δελ επηδέρεηαη θακία αλνρή. Ζ 

ζπκβνιή θάζε επαγγεικαηία αγσγήο θαη ηδηαίηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, 

ζα απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθή  αλ γίλεη αξρηθά έλαο ππεχζπλνο ρεηξηζκφο απφ κέξνπο ηνπ θαη 

έγθαηξε θαη  επηθνηλσλία κε ηηο αξκφδηεο  ππεξεζίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Ζ αληίιεςε ηεο 

πνιππαξαγνληηθφηεηαο  ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο ηνπ αληηκεηψπηζεο θαίλεηαη 

ε πιένλ ππνβνεζεηηθή απηή ηε ζηηγκή. Ζ αλάιεςε δξάζεο θαη  ε απφθαζε γλσζηνπνίεζεο 

ελφο πηζαλνχ πεξηζηαηηθνχ θαθνπνίεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνζηαηεχεη ην 

θαθνπνηεκέλν παηδί  απφ πεξαηηέξσ θαθνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ πνπ ζα 

έρεη ηελ επθαηξία λα δερζεί βνήζεηα, Με ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ  

παξεκπνδίζεη κειινληηθήο θαθνπνίεζεο  πνπ απνηειεί αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ φθεινο 
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                                               Επίινγνο 

 

  πσο ηνλίζηεθε  ε παηδηθή ειηθία είλαη ηεξή. Δίλαη ε  θαηαγσγή καο, ε παηξίδα καο. 

Ζ θαθνπνίεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ είλαη ηεξνζπιία. Αλαδείρζεθε απφ ηελ ζεσξεηηθή θαη ηελ 

εξεπλεηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ  είλαη ζπρλά άγλσζηεο. Σα 

αίηηα ηεο θαθνπνηήζεηο άιινηε θαίλνληαη λα  νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο αηνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο  πεπνηζήζεηο  άζθεζεο   ηνπ γνληθνχ ξφινπ, άιινηε είλαη απνηέιεζκα  ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο .ηελ πξάμε  απηά ζπλδπάδνληαη, παγηψλνληαη θαη ην  απνηέιεζκά ηνπο 

κεηαθξάδεηαη ζε ηεξάζηην αηνκηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθέ θφζηνο . 

Οη επαγγεικαηίεο  πνπ αζρνινχληαη κε ην παηδί νθείινπλ λα επαγξππλνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαζθάιηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ θάζε κνξθήο 

θαθνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο, σο επαγγεικαηίεο πξψηεο  

γξακκήο,  κέζα απφ θαιέο πξαθηηθέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ελεκεξψζνπλ   ηα παηδηά θαη 

ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηα κέζα πξνζηαζίαο απφ  βία , αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

ππάξρεη ζεζκηθή θάιπςε. ε επίπεδν πνιηηηθήο ρξεηάδεηαη λα  αζθήζνπλ ζπιινγηθά πηέζεηο ,  

ψζηε λα  ηεζεί ε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ  σο  πξνηεξαηφηεηα κέζα απφ κέηξα  θαη πνιηηηθέο. 

Έηζη   νη πξνζπάζεηεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηνπο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο ζα  

ζπκπιεξσζνχλ θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη  ε νπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ θάζε 

κνξθή θαθνπνίεζεο. 
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