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Εισαγωγή
Με απέχθεια συνειδητοποιού-

με ότι η κακοποίηση του παιδι-
ού ως γεγονός είτε αγνοείται εί-
τε λανθασμένα υποτιμάται. Παρά 
το γεγονός ότι είναι ένα παγκό-

σμια εντοπισμένο φαινόμενο, η νομοθεσία πολ-
λών χωρών και τα ήθη ορισμένων κοινωνιών συ-
νεχίζουν να ανέχονται ακραίες πράξεις βίας και 
παραμέλησης σε βάρος των παιδιών. 

Η ομιλία αυτή στοχεύει να περιγράψει τις μορ-
φές της κακοποίησης, όπως αυτές συνήθως πα-
ρουσιάζονται και ποια μπορεί να είναι η αντί-
δραση του μη ειδικού, όταν βρεθεί αντιμέτω-
πος με μια τέτοια περίπτωση.

Δεν υπάρχει ομόφωνη συμφωνία για τον ορι-
σμό της κακοποίησης, αφού έχει να κάνει και με 
κοινωνικά-πολιτιστικά κριτήρια. Ως αρχή, πάντως, 
δεχόμαστε ότι κακοποίηση είναι μια πράξη ή πα-
ράλειψη που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σωμα-
τική, συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη 
του παιδιού. Συνεπακόλουθα, η κακοποίηση δια-
κρίνεται στις εξής μορφές: σωματική, συναισθη-
ματική, σεξουαλική και παραμέληση.

Η επιδημιολογική καταγραφή της συχνότη-
τας της κακοποίησης εξαρτάται: α) από τα κρι-
τήρια που τίθενται ως ορισμός, β) από την απο-
τελεσματικότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να 
ανιχνεύσουν και να διερευνήσουν τις καταγγε-
λίες, γ) από την πρόσβαση των πολιτών σε αρ-
μόδιες υπηρεσίες, όπου θα απευθύνουν την 
καταγγελία. 

Στην Αμερική 1200-1500 παιδιά δολοφονού-
νται κάθε χρόνο και η συχνότητα της κακοποί-
ησης εκτιμάται ότι φτάνει τα 20-40 παιδιά ανά 
1000! Η πιο συχνή μορφή κακοποίησης είναι 
η παραμέληση (περίπου 50%) και ακολουθεί 
η σωματική (περίπου 20%), η σεξουαλική (πε-
ρίπου 10%), η συναισθηματική (περίπου 5%), 
ενώ το υπόλοιπο 15% είναι συνήθως συνδυα-
σμός όλων των παραπάνω.

Σωματική κακοποίηση
Σωματική κακοποίηση είναι η πράξη η οποία 

οδηγεί είτε σε σημαντικό σωματικό τραυματι-
σμό είτε σε σοβαρό κίνδυνο τέτοιου τραυμα-
τισμού. Οι περιπτώσεις που συνήθως έρχονται 
στην κλινική περιλαμβάνουν εκτεταμένες μελα-
νιές, εγκαύματα, κατάγματα οστών και αιμορ-
ραγίες. Ένα ερώτημα το οποίο συνήθως προκύ-
πτει είναι κατά πόσο το χτύπημα ενός παιδιού, 
ως μέθοδος πειθαρχίας και διαπαιδαγώγησης, 
αποτελεί πράξη κακοποίησης. Εάν και σοβα-
ρές έρευνες έχουν δείξει ότι η σωματική τιμω-

ρία έχει μόνο δυσάρεστες ψυχολογικές συνέ-
πειες, οι περισσότερες μορφές χτυπήματος παι-
διού από γονέα δεν εντάσσονται στα πλαίσια 
της κακοποίησης. 

Αντίθετα, επανειλημμένες και υπερβολικές μέ-
θοδοι πειθαρχίας μπορούν να ενταχθούν στην 
κατηγορία της σωματικής κακοποίησης, αφού 
πρώτα το πολιτισμικό υπόβαθρο ή και η κατα-
γωγή της οικογένειας ληφθούν υπόψη. Ως θε-
μελιώδης αρχή, κάθε άσκηση πειθαρχίας που 
θέτει την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο θα 
πρέπει να αποθαρρύνεται και εναλλακτικοί τρό-
ποι να αναζητούνται.

Σεξουαλική κακοποίηση
Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου είναι ένας 

γενικός όρος, ο οποίος 
αναφέρεται σε σεξουα-
λική πράξη μεταξύ ενός 
ενήλικα και ενός παιδι-
ού ή σε σεξουαλική εκ-
μετάλλευση ενός παι-
διού. Πυρηνική έννοια 
στην κακοποίηση είναι η 
απουσία σύμφωνης γνώ-
μης. Αυτό συμβαίνει σε 
περίπτωση άσκησης βί-
ας, τοξίκωσης από ου-
σίες ή όταν το παιδί εί-
ναι αναπτυξιακά αδύνα-
μο να εννοήσει τη φύση 
και τις συνέπειες της σε-
ξουαλικής πράξης και άρα να δώσει συνειδη-
τά τη σύμφωνη γνώμη του.

Οι μορφές σεξουαλικής κακοποίησης χωρί-
ζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτή, 
που περιλαμβάνει σωματική επαφή (π.χ. άγγιγ-
μα, θωπείες, μέχρι διείσδυση και βιασμό). Η 
δεύτερη περιλαμβάνει πράξεις μη σωματικής 
επαφής (όπως επιδειξιμανία, ηδονοβλεψία, βι-
ντεοσκόπηση). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
σε περιπτώσεις όπου ορισμένες συμπεριφορές, 
οι οποίες στο εξωοικογενειακό περιβάλλον χα-
ρακτηρίζονται ως σεξουαλικές, στο περιβάλλον 
μιας συγκεκριμένης οικογένειας θεωρούνται ως 
φυσιολογικές (π.χ. γονείς που κυκλοφορούν γυ-
μνοί στο σπίτι, ή γονιός και παιδί που κάνουν 
μπάνιο μαζί). Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρά-
γοντες οι οποίοι αφορούν στο κίνητρο θα πρέ-
πει να εξεταστούν πριν διαγνωστεί η συμπερι-
φορά αυτή ως σεξουαλική. Τέλος, σεξουαλική 
δραστηριότητα μεταξύ παιδιών παρόμοιας ηλι-
κίας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επιβολή ή 
βία και παραμένει ιδιωτική και που περιορίζε-

ται στα πλαίσια της περιέργειας και του αγγίγ-
ματος, μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική. 

Συναισθηματική κακοποίηση
Η συναισθηματική κακοποίηση είναι ένα επα-

ναλαμβανόμενο μοντέλο συμπεριφοράς από 
μέρους του φροντιστή του παιδιού, που μετα-
φέρει το μήνυμα στο παιδί ότι είναι αναξιαγά-
πητο, ανεπιθύμητο, ότι διαρκώς σφάλλει ή ότι 
ο μόνος του ρόλος είναι να ικανοποιεί τις ανά-
γκες άλλων. Παραδείγματα τέτοιων συμπεριφο-
ρών είναι ο διαρκής υποβιβασμός του παιδιού, 
η δημόσια ταπείνωσή του, η διαρκής επικριτι-
κότητα χωρίς ανταμοιβές για τις επιτυχίες του, 
η τρομοκράτησή του για επαπειλούμενες τιμω-
ρίες ή εγκατάλειψη, ο περιορισμός της ελευθε-

ρίας των κινήσεών του, η 
επιβολή παράλογων αξιώ-
σεων, που αναμφίβολα θα 
οδηγήσουν το παιδί στην 
αποτυχία.

Βέβαια, τίθεται και πά-
λι το θέμα της διαχωριστι-
κής γραμμής μεταξύ ανε-
παρκών γονικών ικανοτή-
των και κακοποίησης. Οι 
γονείς που συναισθημα-
τικά κακοποιούν τα παι-
διά τους κατά εξακολούθη-
ση θα εξαπολύουν σχόλια 
όπως: «δεν είσαι ικανός για 
τίποτα», «είσαι τόσο βλά-

κας που θα ευχόμουνα να μην είχες γεννηθεί 
ποτέ». Πολλοί γονείς (αν όχι όλοι) υποπίπτουν 
σε συμπεριφορές που με κάποιο τρόπο βλά-
πτουν ψυχολογικά το παιδί τους και αυτό εί-
ναι αναπόφευκτο, αφού δεν υπάρχει κανείς 
που να είναι τέλειος γονέας. Αυτό δε σημαίνει 
όμως ούτε συναισθηματική κακοποίηση ούτε 
ότι αυτά τα λάθη θα δημιουργήσουν ψυχολο-
γικές διαταραχές και ασθένειες.

Παραμέληση
Ως παραμέληση ανηλίκου συνήθως ορίζε-

ται η αποτυχία από τους νομικά υπεύθυνους 
να παρέχουν τα απαραίτητα για τη φροντί-
δα και το «καλώς έχειν» του παιδιού. Το ποια 
ακριβώς είναι τα «απαραίτητα» δεν είναι από-
λυτα καθορισμένο, αλλά για το δυτικό κόσμο 
δεχόμαστε ότι αυτά είναι η διατροφή, η στέ-
γη, η ένδυση, η εκπαίδευση, η προστασία, η 
εποπτεία, η φροντίδα και η αγάπη. Στην πα-
ραμέληση διατροφής, το παιδί παραπονείται 
για πείνα για πολλές ώρες ή κατά το μεγαλύτε-
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ρο μέρος της ημέρας και αυτό εκδηλώνεται με 
αδυναμία του παιδιού να αναπτυχθεί σωματι-
κά.  Η παραμέληση στέγης εκδηλώνεται με το 
παιδί που κοιμάται στο δρόμο, σε κοινόβια ή 
που υποχρεώνεται σε νομαδική ζωή εις βάρος 
των υπόλοιπων αναγκών του. Στην παραμέλη-
ση ένδυσης, το παιδί στερείται ρούχων σε τέ-
τοιο βαθμό, που εκτίθεται σε φυσικούς κινδύ-
νους (π.χ. κρύο το χειμώνα). Εννοείται ότι η 
αδυναμία του γονέα να παράσχει ρούχα μό-
δας δε μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την κα-
τηγορία. Στην παραμέληση αναγκών υγείας, 
το παιδί δε λαμβάνει τους εμβολιασμούς που 
απαιτούνται, δεν επισκέπτεται ή συστηματικά 
καθυστερεί να επισκεφθεί τον ιατρό, με αποτέ-
λεσμα η υγεία του να τίθεται σε κίνδυνο. 

Η παραμέληση των εκπαιδευτικών αναγκών 
εκδηλώνεται με συχνές αδικαιολόγητες απου-
σίες ή ακόμα και με αδυναμία του ίδιου του 
εκπαιδευτικού συστήματος να εκτιμήσει και να 
καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού. 
Η παραμέληση της προστασίας και της αγά-
πης είναι πιο δύσκολο να περιγραφεί. Συνήθως, 
αυτή η μορφή εμφανίζεται μαζί με άλλες μορ-
φές παραμέλησης και κακοποίησης. Είναι πα-
νανθρώπινα αναγνωρισμένη η πρωτογενής 
ανάγκη ενός παιδιού να γνωρίζει ότι υπάρ-
χει τουλάχιστον ένας ενήλικας ο οποίος είναι 
δίπλα του, διαθέσιμος να προσφέρει αγάπη, 
στήριξη και καθοδήγηση. Πρόκληση αποτε-
λεί η δυσκολία να διαφοροποιηθεί το σημείο 
στο οποίο η ανεπαρκής φροντίδα αποκτά χα-
ρακτήρα παραμέλησης.

 
Αναγνώριση

Κάθε παιδί οποιασδήποτε ηλικίας, οικονο-
μικής ή κοινωνικής τάξης μπορεί να πέσει θύ-
μα κακοποίησης, αλλά οι κίνδυνοι είναι αυξη-
μένοι σε περιοχές και κοινωνικά στρώματα με 
σημαντικά προβλήματα βίας, ακραίων συνθη-
κών φτώχειας και ανέχειας, χρήσης τοξικών ου-
σιών και ψυχικής ασθένειας.

Σημάδια τα οποία μπορεί να μας θέσουν 
σε εγρήγορση είναι η μαρτυρία του ίδιου του 
παιδιού, η εμφάνισή του, η ψυχολογική κατά-
σταση και η κοινωνική του συμπεριφορά. Όχι 
σπάνια, το παιδί μπορεί να αποκαλύψει την 
κακοποίηση σε πρόσωπο εμπιστοσύνης (π.χ. 
δάσκαλο) ή σε κάποιο φίλο, επομένως τέτοιες 
μαρτυρίες δεν πρέπει να περνούν απαρατή-
ρητες. Εμφανισιακά, το παιδί δείχνει παραμε-
λημένο, υπερβολικά αδύνατο, ακατάλληλα για 
την εποχή ντυμένο. Υπάρχει ιστορικό συχνών 
ανεξήγητων τραυματισμών, μελανιών, εγκαυ-
μάτων, αδικαιολόγητων απουσιών. Η κοινωνι-
κή του συμπεριφορά συχνά είναι προβληματι-
κή. Με τη σειρά του, μπορεί να κακοποιεί άλλα 
παιδιά, δεν υπακούει σε μεγαλύτερους, παρα-
βιάζει τους κανόνες και το νόμο. Εμφανίζει σε-
ξίζουσα συμπεριφορά, η οποία είναι δυσανά-
λογη και ακατάλληλη για την ηλικία που βρί-
σκεται. Έφηβοι συχνά φεύγουν από το σπίτι, 
εμπλέκονται σε δίκτυα πορνείας, καταχρώνται 
ουσίες, εγκαταλείπουν το σχολείο. Στα παιδιά, 

η ψυχολογική κατάσταση χαρακτηρίζεται από 
υπερβολική αντίδραση στο φόβο (συνεχής 
υπερδιέγερση), υπερβολική αυτοταπείνωση, 
απόσυρση από τις παρέες. Χαρακτηριστικά, 
έχει περιγραφεί η κατάσταση της «παγωμένης 
εγρήγορσης», κατά την οποία το παιδί ακίνη-
το ως «στήλη άλατος» παρακολουθεί με βλέμ-
μα ανήσυχο, που σαρώνει το περιβάλλον για 
ό,τι συμβαίνει γύρω του.

Αντιμετώπιση από τον μη ειδικό
Η διάγνωση και αντιμετώπιση της κακοποί-

ησης γίνεται από εξειδικευμένες υπηρεσίες και 
προσωπικό που έχει την αντίστοιχη εκπαίδευ-
ση, εποπτεία και εμπειρία. Συχνά, περισσότε-
ρες από μία υπηρεσίες χρειάζεται να συνερ-
γαστούν προκειμένου να καταλήξουν σε συ-
μπέρασμα για το εάν η κακοποίηση έλαβε ή 
όχι χώρα. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η αστυνο-
μική αρχή, η κοινωνική υπηρεσία και οι ιατρι-
κές υπηρεσίες, όπως η παιδοψυχιατρική και η 
ιατροδικαστική. Όχι σπάνια, τον τελευταίο λό-
γο τον έχει η δικαστική αρχή. Για τον μη ειδικό 
που έρχεται σε επαφή με παιδιά, όπως στην 
περίπτωση των εκπαιδευτικών, συχνά αρκεί η 
ευαισθητοποίηση στο θέμα και η δυνατότητα 
αναγνώρισης κάποιων σημείων που θα έδει-
χναν ότι το παιδί βρίσκεται σε άμεσο και σο-
βαρό κίνδυνο, όπως αυτά που περιγράφηκαν 
στην παραπάνω παράγραφο. Δε χρειάζεται να 
γίνεται υπέρβαση της κοινής λογικής και ανά-
πτυξη παρανοϊκών τάσεων, που «βλέπουν» 
κακοποίηση σε οποιαδήποτε τραυματική συ-
μπεριφορά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανα-
ρωτηθεί: «ήταν ένα συνηθισμένο ατύχημα ή 
όχι; Υπάρχει μια λογική εξήγηση; Συμβαίνουν 
συχνά τέτοια ατυχήματα στο παιδί;». 

Επικοινωνία και συζήτηση με συναδέλφους 
συχνά βοηθάει να δούμε την κατάσταση από 
μια άλλη οπτική σκοπιά και να εκτιμήσουμε 
σφαιρικότερα και πιο ψύχραιμα την εικόνα. 
Κρατήστε τις οδούς επικοινωνίας με το παιδί 
ανοιχτές. Μπορείτε να ρωτήσετε για το τι του 
αρέσει να κάνει τις ελεύθερες ώρες του, ποια 
είναι τα αγαπημένα του παιχνίδια, αποφεύγο-
ντας την απευθείας ανάκριση για το εάν κακο-
ποιείται όχι. Ένα τέτοιο παιδί χρειάζεται πρώ-
τα να εμπιστευτεί και μετά θα ανοιχτεί για να 
μιλήσει. Επικοινωνία με τους γονείς και μοίρα-
σμα κάποιων ανησυχιών που έχετε για το παιδί 
τους, συχνά ωφελεί. Θα βοηθήσει και εσάς να 
αποκτήσετε προσωπική γνώμη, αλλά και ίσως 
κινητοποιήσει το γονέα να ζητήσει βοήθεια. 
Οι γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους δεν 
το κάνουν όλοι εσκεμμένα ή χαιρέκακα. Συχνά 
έχουν τις δικές τους προσωπικές δυσκολίες και 
μπορεί να καλωσορίσουν με ανακούφιση την 
παρέμβαση κάποιου που θέλει να βοηθήσει 
και όχι να καταδικάσει. 

Τέλος, πριν αποφασίσετε την παραπομπή σε 
κάποια ειδική υπηρεσία (π.χ. προστασία ανη-
λίκων ή αστυνομική αρχή), μπορείτε να καλέ-
σετε μία από τις γραμμές βοήθειας και να εκ-
θέσετε τον προβληματισμό σας.

Συμπέρασμα
Η κακοποίηση του παιδιού είναι γεγονός 

πραγματικό, αποτρόπαιο και πιο συχνό από 
όσο νομίζουμε. Μπορεί να πάρει τις μορφές 
της σωματικής, σεξουαλικής, συναισθηματι-
κής κακοποίησης και παραμέλησης. Άνθρωποι 
που έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά 
είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τα σοβαρότερα 
συμπτώματα, τα οποία ένα κακοποιημένο παι-
δί μπορεί να παρουσιάσει. Ενώ ως φαινόμενο 
δεν επιτρέπει καμία ανοχή, σε ήπιες περιπτώ-
σεις, που είναι και οι συχνότερες, η πρακτική 
υποστήριξη, συμβουλή, συζήτηση και εκπαί-
δευση της οικογένειας μπορεί να αποδειχτεί 
αποτελεσματική. 

Σε κάθε περίπτωση, η γνώση των αρμόδι-
ων υπηρεσιών της περιοχής μας και η έγκαι-
ρη επικοινωνία μαζί τους είναι ένας επαρκής 
και υπεύθυνος χειρισμός από την πλευρά του 
μη ειδικού.
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