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Παιδική κακοποίηση

Η παιδική κακοποίηση ορίζεται ως «όλες οι μορφές σωματικής, συναισθηματικής, 

σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή αμελούς διαπαιδαγώγησης, ή εμπορικής 

ή άλλης εκμετάλλευσης, που γίνονται στα πλαίσια κάποιας σχέσης ευθύνης, 

εμπιστοσύνης ή δύναμης με το παιδί, με αποτέλεσμα την πραγματική ή δυνητική 

βλάβη στην υγεία του παιδιού, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την αξιοπρέπειά του» 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας -1999 



Μορφές παιδικής κακοποίησης

 Σωματική κακοποίηση

 Παραμέληση

 Συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση

 Σεξουαλική κακοποίηση

 Συνδυασμός δύο ή περισσότερων των παραπάνω 



Θέλετε να βοηθήσετε;

Το πρώτο βήμα στο να βοηθήσει κανείς ένα 

κακοποιημένο παιδί είναι να μάθει να 

αναγνωρίζει τα σημάδια της παιδικής 

κακοποίησης



Σημάδια που κινούν την υποψία για παιδική 

κακοποίηση

Το παιδί :

 Δείχνει ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή του.

 Παρουσιάζει ξαφνικές αλλαγές στη σχολική επίδοση ή απουσιάζει συχνά από το σχολείο.

 Αντιμετωπίζει μαθησιακά προβλήματα, τα οποία δεν αποδίδονται σε ειδική μαθησιακή δυσκολία ή 

συγκεκριμένα ψυχολογικά ή σωματικά αίτια.

 Πηγαίνει στο σχολείο νωρίς, μένει έως αργά μετά το σχόλασμα και δε θέλει να πάει σπίτι του.

 Ασθενεί πολύ συχνά και δεν έχει βοήθεια σε σωματικά και γενικότερα προβλήματα υγείας.

 Είναι σε εγρήγορση, σα να προετοιμάζεται για κάτι κακό που πρόκειται να συμβεί. 

Ο γονέας :

 Δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για το παιδί και δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας για πληροφορίες .

 Αρνείται την ύπαρξη εμφανών προβλημάτων του παιδιού ή άλλοτε κατηγορεί το παιδί για αυτά.

 Ζητά από το θεραπευτή/τη θεραπεύτρια να χρησιμοποιεί σκληρές μεθόδους αντιμετώπισης.

 Αναφέρεται στο παιδί με τις λέξεις «κακό», «ανάξιο» και «φορτικό».

 Απαιτεί την τελειότητα ή γενικότερα μία επίδοση που δε μπορεί να κατακτήσει το παιδί.

Ο γονέας και το παιδί : 

 Σπάνια κοιτάζουν ή αγγίζουν ο ένας τον άλλο.

 Περιγράφουν τη σχέση τους ως κάτι τελείως αρνητικό.

 Αναφέρουν ότι δε συμπαθεί ο ένας τον άλλο. 

Πηγή : Κακοποίηση παιδιού και εφήβου : οδηγός ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης. 
Ο.Γιωτάκος, Α, Τσίτσικα-2011



Σωματική κακοποίηση



Σωματική κακοποίηση

Περιλαμβάνει σωματική τιμωρία του παιδιού με διάφορους τρόπους, που μπορεί να οδηγήσουν σε 

ελαφρές έως πολύ σοβαρές σωματικές κακώσεις.

Εξετάστε την πιθανότητα για σωματική κακοποίηση όταν το παιδί :

 Έχει ανεξήγητα καψίματα, δαγκωνιές, μελανιές κατάγματα και μαυρισμένα μάτια.

 Φέρει μελανιές ή άλλα εμφανή σημάδια, ιδιαίτερα μετά από απουσία του από τις θεραπείες ή το σχολείο.

 Έχει κακώσεις που δεν αιτιολογούνται επαρκώς, δεν αντιμετωπίζονται ιατρικά και καλύπτονται σκόπιμα από ανάλογα

ρούχα.

 Παραπονείται ότι πονάει ή δυσκολεύεται να κινηθεί.

 Φοβάται την παροχή ιατρικής βοήθειας ή την επικοινωνία του σχολικού/θεραπευτικού υπεύθυνου με τους γονείς του.

 Φαίνεται φοβισμένο με τους γονείς και κλαίει όταν έρχεται η ώρα να επιστρέψει στον γονέα.

 Οπισθοχωρεί στο πλησίασμα ενήλικα.

 Παρουσιάζει τάσεις φυγής, αυτοκαταστροφικές ή ετεροκαταστροφικές τάσεις και μειωμένη κοινωνικότητα.

 Αναφέρει τραυματισμό από το γονέα ή άλλον ενήλικα κηδεμόνα.

Εξετάστε την πιθανότητα σωματικής κακοποίησης όταν ο γονέας ή ο κηδεμόνας :

 Προσφέρει αντιφατικές, μη πειστικές ή καμία εξήγηση για τον τραυματισμό του παιδιού.

 Περιγράφει το παιδί ως «δαίμονα» ή με κάποια άλλη αρνητική περιγραφή.

 Χρησιμοποιεί σκληρές μεθόδους διαπαιδαγώγησης του παιδιού.

 Έχει ο ίδιος ιστορικό παιδικής κακοποίησης.

Πηγή : Κακοποίση παιδιού και εφήβου : οδηγός ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης. 
Ο. Γιωτάκος, Α. Τσίτσικα-2011



Παραμέληση



Παραμέληση 

Παραμελημένο θεωρούμε ένα παιδί ή έναν έφηβο κάτω των 18 ετών, του οποίου η σωματική, 

νοητική και συναισθηματική κατάσταση έχει υποστεί βλάβη ή διατρέχει κίνδυνο να υποστεί 

βλάβη, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του νόμιμου προστάτη να εξασφαλίσει στο παιδί επαρκές 

φαγητό, ρουχισμό, στέγη, μόρφωση ή ιατρική περίθαλψη. Παραμέληση επίσης υφίσταται όταν ο 

νόμιμος προστάτης αποτυγχάνει να παρέχει επαρκή εποπτεία, θέτοντας το παιδί σε κίνδυνο, 

συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που ο ίδιος κάνει χρήση ουσιών. Το φαινόμενο 

αντιλαμβάνονται συνήθως άτομα από τον περίγυρο του παιδιού, όπως γιατροί, νοσοκόμοι, 

συγγενείς, γείτονες, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί κ.τ.λ. (World Health Organisation, 2008)

Η παραμέληση είναι η πιο συνηθισμένη μορφή παιδικής κακοποίησης, με σοβαρότατες 

συνέπειες.



Παραμέληση (2)

Ειδικές μορφές παραμέλησης

 Σωματική παραμέληση : κάθε περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος για τη φροντίδα ενός παιδιού συνεχώς το 

εκθέτει σε κίνδυνο ή αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Η σωματική παραμέληση του παιδιού 

εμποδίζει σοβαρά την ανάπτυξή του και οδηγεί στην παρουσία προβλημάτων υγείας, λόγω ελλιπούς παρακολούθησης και 

φροντίδας.

 Συναισθηματική παραμέληση : αναφέρεται στις γονεϊκές παραλείψεις, στην ανικανότητα του γονέα να παρέχει στο 

παιδί ερεθίσματα, μέσω της φροντίδας, της σταθερότητας και της ασφάλειας που είναι απαραίτητες για τη νοητική, 

κοινωνική και ψυχολογική του εξέλιξη (Μουζακίτης, 1987). Το παιδί γίνεται μάρτυρας συζυγικής βίας, υποτιμάται ή 

κακοποιείται λεκτικά με βρισιές, κοροϊδίες ή απειλές. Επίσης, μπορεί να αγνοείται, να τρομοκρατείται με συνεχείς 

απειλές τιμωρίας, να απομονώνεται κοινωνικά (παρεμπόδιση φυσιολογικών σχέσεων με συνομηλίκους), αλλά και να 

διαφθείρεται με την ενθάρρυνση του να συμμετέχει σε καταστροφική, παράνομη ή αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτού 

του είδους η παραμέληση οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη και παραβατική συμπεριφορά.

 Εκπαιδευτική παραμέληση : σχετίζεται με την αποτυχία του γονέα να γράψει το παιδί του στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση ή να του παρέχει ειδική αγωγή, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Η εκπαιδευτική παραμέληση οδηγεί σε σχολική 

αποτυχία, αδυναμία του παιδιού να αποκτήσει βασικές δεξιότητες για τη ζωή του και παραπτωματική συμπεριφορά, η 

οποία απειλεί την προσωπική του ευημερία και ανάπτυξη.

 Ιατρική παραμέληση : ο προστάτης ή κηδεμόνας αμελεί την ιατρική φροντίδα ή αγνοεί τις ιατρικές συστάσεις. Σε 

παιδιά με χρόνια νοσήματα ή αναπηρία, οι γονείς μπορεί να επιδεικνύουν άρνηση ή καθυστέρηση στη χορήγηση 

συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής. Συνέπειες της ιατρικής παραμέλησης μπορεί να είναι η επιδείνωση μίας χρόνιας 

νόσου, η αναπηρία, η παραμόρφωση ή ακόμη και ο θάνατος (Αγάθωνος, 1987). 

Όλες οι μορφές παραμέλησης μπορεί να έχουν σοβαρές ψυχοκοινωνικές συνέπειες στα παιδιά. Οι 

βραχυπρόθεσμες συνέπειες της παραμέλησης, όπως είναι ο φόβος, η απομόνωση και η έλλειψη 

εμπιστοσύνης, μπορεί να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε συναισθηματικά προβλήματα, όπως είναι η 

μειωμένη αυτοπεποίθηση (DePanfilis, 2006).



Παραμέληση (3)

Οι κυριότερες ενδείξεις παραμέλησης :

(Dubowitz et al., 2005˙ Hildyard & Wolfe, 2002˙ Kaplan & Sadock, 2000˙ Κουτσελίνης, 1991˙ Shipman et al.,2005˙

Τσιτούρα, 1991) 

1.    Ενδείξεις στην εμφάνιση :

 Μικρό ανάστημα.

 Κακή προσωπική υγιεινή – πλημμελής φροντίδα εαυτού.

 Βρομιά και δυσοσμία.

 Κακή υγιεινή των δοντιών.

 Άπλυτα, αχτένιστα μαλλιά.

 Ρούχα σκισμένα ή βρώμικα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο νούμερο ή ακατάλληλα σε σχέση με τον καιρό, την περίσταση ή 

την ηλικία.

2. Ενδείξεις στη συμπεριφορά :

 Οργή και επιθετικότητα.

 Ροπή προς ατυχήματα.

 Καταστροφικές τάσεις.

 Χαμηλή αυτοεκτίμηση.

 Μειωμένη επίγνωση της ύπαρξης αρνητικών συναισθημάτων (π.χ. θυμός, κατάθλιψη).

 Ανάληψη ρόλου γονέα και συνοδών ευθυνών (π.χ. φροντίδα μικρότερων παιδιών).

 Περιφορά στους δρόμους, διαμονή στο σπίτι ή το αυτοκίνητο χωρίς εποπτεία.

 Επίδειξη στοργής σε οποιονδήποτε χωρίς διάκριση, ακόμα και σε ξένους, ή αντιθέτως κοινωνική απομόνωση, ακόμα και σε 

οικείες καταστάσεις.

Πηγή : Παραμέληση παιδιού : η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης. Ε. Παπαδομαρκάκη



Παραμέληση (4)

3.    Ενδείξεις κακής διατροφής :

 Ζητιανιά ή κλοπή φαγητού.

 Συχνή πείνα.

 Βρώση με μεγάλη ταχύτητα και κατάποση μεγάλης ποσότητας, όταν βρίσκεται σε χώρο όπου παρέχεται φαγητό για ένα 

σύνολο (π.χ. τάξη).

 Αναζήτηση τροφής στα σκουπίδια.

 Απίσχναση / υποσιτισμός.

 Παχυσαρκία.

 Κατανάλωση κυρίως έτοιμου φαγητού (junk food).

4.    Ενδείξεις κακής υγείας :

 Συνεχής ή εύκολη κούραση και έλλειψη ενεργητικότητας.

 Νυχτερινή ενούρηση.

 Πρησμένη κοιλιά (με επεισόδια διάρροιας).

 Άκρα κυανωτικά και κρύα.

 Αραιά, ξηρά μαλλιά με περιοχές αλωπεκίας.

 Προβλήματα σχετιζόμενα με το  αναπνευστικό σύστημα (π.χ. άσθμα).

 Δερματικά προβλήματα (π.χ. φλεγμονές, ιδιαίτερα στο περίνεο και την περιοχή των γεννητικών οργάνων, που έχουν 

προκληθεί από ούρα και κόπρανα).

 Εκχυμώσεις, πληγές ή εκδορές που έχουν μολυνθεί. 

 Απουσία οδοντιατρικής περίθαλψης, εμβολίων ή μυωπικών γυαλιών.

 Χρήση αλκοόλ ή/και ναρκωτικών.

 Δηλητηριάσεις από απορρυπαντικά.

 Ηλεκτροπληξία.

Πηγή : Παραμέληση παιδιού : η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης. Ε. Παπαδομαρκάκη



Παραμέληση (5)

5.     Ενδείξεις σε βρέφη και νήπια :

 Φτωχή αντίδραση σε ερεθίσματα (χαμόγελο, κλάμα).

 Φτωχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

 Απουσία ενδιαφέροντος και περιέργειας.

 Στερεοτυπικές κινήσεις (π.χ. χτύπημα κεφαλιού, θηλασμός αντίχειρα).

 Υπερδιέγερση.

 Διάθεση για απομόνωση (π.χ. δε στρέφεται στο γονέα για φροντίδα ή βοήθεια και δε δείχνει άγχος αποχωρισμού, όταν 

αυτός αποχωρεί).

 Νωθρότητα χωρίς προφανή λόγο.

6.    Ενδείξεις στο σχολικό πλαίσιο :

 Εύκολο κλάμα, ακόμα και όταν έχει χτυπήσει ελαφρά.

 Απουσία κολατσιού ή χρημάτων για φαγητό.

 Ύπνος στην τάξη.

 Δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής.

 Άφιξη νωρίς στο σχολείο και άρνηση για επιστροφή στο σπίτι. 

 Περιθωριοποίηση.

 Άρνηση για μελέτη και για οποιαδήποτε προσπάθεια ή συμμετοχή στην τάξη.

 Σκληρότητα προς τους συμμαθητές.

 Καταστροφή βιβλίων, εργασιών ή παιχνιδιών των συμμαθητών ή του σχολείου.

 Έντονα μελαγχολική διάθεση και απόσυρση σε δικό του κόσμο.

 Παραπτωματική συμπεριφορά (κλοπές, ψέματα, καβγάδες).

 Συχνές απουσίες.

 Διαταραχές στην εκφορά του λόγου ή μαθησιακές δυσκολίες.

 Ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες .

Πηγή : Παραμέληση παιδιού : η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης. Ε. Παπαδομαρκάκη



Παραμέληση (6)

Χαρακτηριστικά γονέα που παραμελεί το παιδί του :

(Block et al., 2005˙ Polansky et al., 1979˙ Shipman et al., 2005˙ Τσιτούρα, 1991)

 Κάνει χρήση αλκοόλ και τοξικών ουσιών.

 Οδηγεί μεθυσμένος με παιδιά στο αυτοκίνητο.

 Υπόσχεται αλλά δεν τηρεί τις υποσχέσεις του.

 Απουσιάζει από τα ραντεβού με το σχολείο και αρνείται να δεχτεί βοήθεια από αυτά.

 Βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση από το ευρύτερο περιβάλλον (γειτονιά, σχολείο).

 Ζει αποδιοργανωμένη και χαοτική οικογενειακή ζωή. Έχει προβλήματα στη σχέση του με τον σύντροφό του.

 Αποδίδει τα εμφανιζόμενα προβλήματα στη συμπεριφορά του παιδιού σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. η απώλεια βάρους 

οφείλεται στο ότι το παιδί κοιμάται κατά τη διάρκεια του φαγητού ή αρρωσταίνει κατ’ επανάληψη).

 Θυμώνει όταν το παιδί κλαίει – πιστεύει ότι είναι κακομαθημένο και ότι κλαίει χωρίς λόγο, γι’ αυτό και αρνείται να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

 Προστρέχει στο παιδί για φροντίδα, προσοχή ή ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών του.

 Φαίνεται απαθής ή μελαγχολικός. Έχει κατάθλιψη.

 Συμπεριφέρεται απρεπώς ή με παράδοξο τρόπο.

 Δε στηρίζει συναισθηματικά το παιδί.

 Είναι υπερπροστατευτικός και ελεγκτικός.

 Εκθέτει το παιδί σε κίνδυνο ή το αφήνει χωρίς επίβλεψη από ενήλικα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Αδιαφορεί για σωματικές ενοχλήσεις του παιδιού.



Παραμέληση (7)

Εξέτασε την πιθανότητα για παραμέληση όταν το παιδί :

 Απουσιάζει συχνά από το σχολείο.

 Ζητά ή κλέβει φαγητό ή χρήματα από τους συμμαθητές του.

 Δε λαμβάνει ιατρική ή οδοντιατρική φροντίδα, ενώ αυτό κρίνεται απαραίτητο, και δεν του παρέχονται τα απαραίτητα για 

την υγεία του, όπως μυωπικά γυαλιά κ.τ.λ.

 Είναι τον περισσότερο καιρό βρόμικο και έχει έντονη μυρωδιά σώματος.

 Δε διαθέτει τον κατάλληλο ρουχισμό σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες.

 Κάνει χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

 Παρουσιάζει χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάσεις αυτοκαταστροφής.

 Παρουσιάζει έλλειψη κοινωνικών σχέσεων.

 Έχει παραπτωματική συμπεριφορά, όπως φυγές από το σπίτι ή κλοπές.

 Αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι για να του παρέχει φροντίδα.

Εξέτασε την πιθανότητα παραμέλησης, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας :

 Φαίνεται να είναι αδιάφορος προς το παιδί.

 Φαίνεται απαθής, άβουλος ή με καταθλιπτική διάθεση.

 Συμπεριφέρεται απρεπώς ή με παράξενο τρόπο.

 Κάνει κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Πηγή : Κακοποίση παιδιού και εφήβου : οδηγός ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης. 
Ο. Γιωτάκος,Α. Τσίτσικα-2011



Σωματική κακοποίηση vs Παραμέληση

«Η ενεργητική μορφή της κακομεταχείρισης περιλαμβάνει κυρίως σωματικές κακώσεις 

που προκαλούνται από ενήλικες σε παιδιά και συνδέεται συνήθως με λεκτική 

κακομεταχείριση. Η παθητική μορφή της κακομεταχείρισης περιλαμβάνει κυρίως 

την παραμέληση και την αποστέρηση του παιδιού, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

καθυστέρηση στη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική του 

ανάπτυξη».

(Council of Europe, 1979)

Η σωματική κακοποίηση, οριζόμενη ως η σκόπιμη χρήση σωματικής βίας κατά του 

παιδιού, μπορεί να κυμαίνεται από τη μορφή της σκληρής τιμωρίας έως τον άγριο 

ξυλοδαρμό με πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ η παραμέληση αντανακλά τη 

χρόνια αποτυχία των γονέων να παράσχουν ένα κατάλληλο υποστηρικτικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία του παιδιού. 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2006) 



Συναισθηματική κακοποίηση



Συναισθηματική κακοποίηση

Συναισθηματική κακοποίηση θεωρείται κάθε πράξη προερχόμενη από άτομο υπεύθυνο για τη 

φροντίδα του παιδιού, η οποία μπορεί να προκαλέσει κάθε είδους συναισθηματική στέρηση ή 

τραύμα (Broadbent & Bentley, 1997).

Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο συμπεριφοράς από την πλευρά των γονιών. Είναι ο 

τύπος λεκτικής ή πρακτικής συμπεριφοράς που θέτει την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του 

παιδιού σε κίνδυνο.

Συναισθηματική κακοποίηση συμβαίνει όταν οι γονείς ή οι έχοντες την ευθύνη αγνοούν το παιδί, το 

εκμεταλλεύονται, το απειλούν, το ντροπιάζουν, το υποτιμούν, αρνούνται να το κοιτάξουν ή να 

το καλέσουν με το όνομά του, το απορρίπτουν, το γελοιοποιούν, το απομονώνουν από 

κοινωνικές σχέσεις με άλλα παιδιά ή ενηλίκους, και το διαφθείρουν με συμμετοχή σε 

παράνομες, αντικοινωνικές ή καταστροφικές δραστηριότητες.

Τα παιδιά που συνεχώς αγνοούνται, ντροπιάζονται, υποτιμώνται, τρομοκρατούνται ή ταπεινώνονται 

υποφέρουν εξίσου αν όχι και περισσότερο από αυτά που κακοποιούνται σωματικά. Τα μωρά που 

στερούνται συναισθηματικής φροντίδας, ακόμη και εάν τρέφονται σωστά, δεν αναπτύσσονται 

σωστά ή μπορεί να γίνουν ανήσυχα και με χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Σε όλες τις μορφές κακοποίησης συνυπάρχει συνήθως και η συναισθηματική κακοποίηση. Όταν, 

όμως, παρουσιάζεται μόνη της, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή από τους επαγγελματίες, 

αφού συνήθως δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. 

Αυτό που χαρακτηρίζει τη συναισθηματική κακοποίηση είναι η επαναλαμβανόμενη και 

μακροχρόνια εμφάνισή της.           



Συναισθηματική κακοποίηση (2)
Τύποι στάσεων γονέων που κακοποιούν συναισθηματικά το παιδί τους :

1.     Η απορριπτική στάση των γονέων εμφανίζεται :

 Στη βρεφική ηλικία ως έλλειψη ανταπόκρισης στις ανάγκες του παιδιού για επαφή και εγγύτητα.

 Στην προσχολική ηλικία ως απαγόρευση συμμετοχής στις οικογενειακές δραστηριότητες.

 Στη σχολική ηλικία με τη μορφή απόρριψης της ταυτότητάς του.

 Στην εφηβική ηλικία με αδυναμία κατανόησης και ικανοποίησης των αναγκών για ανεξαρτησία και αυτοκυριαρχία. 

2.     Η εχθρική στάση των γονέων εμφανίζεται με :

 Τη συχνή αποδοκιμασία.

 Τη φειδώ στις εκδηλώσεις στοργής και τις αμοιβές.

 Τη συχνή κριτική και τη μεγιστοποίηση των σφαλμάτων του παιδιού.

 Τη θεώρηση του παιδιού ως παρείσακτου και ανεπιθύμητου.

 Την επιλεκτική προσοχή στις ατέλειες και τα ελαττώματά του. 

 Την ελάχιστη παροχή φροντίδας και περιποίησης.

 Τον ανταγωνισμό στις ιδιοτροπίες του.

 Τη δυσκολία τους να συμφιλιωθούν μαζί του ύστερα από μία διαφωνία ή έναν καβγά.

3.     Η αυταρχική στάση των γονέων εμφανίζεται με :

 Την αποκλειστική λήψη των αποφάσεων από την πλευρά των γονιών μονομερώς, χωρίς να αναγνωρίζουν δικαιώματα στο παιδί.

 Την απαίτησή τους για άμεση και αδιαφιλονίκητη υπακοή και συμμόρφωση από την πλευρά του παιδιού.

 Τη λατρευτική εμπιστοσύνη στην αυθεντία.

 Την ακαμψία στη σκέψη.

 Την ελεγκτική συμπεριφορά.

 Την αδιαλλαξία και την εμμονή στην εκτέλεση εντολών. 

 Την ανυπομονησία και την έλλειψη ανεκτικότητας.

 Την τάση τους να εφαρμόζουν ακραίες λύσεις.

 Την αδιαφορία τους για τις ιδιαίτερες επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού.

Πηγή : Συναισθηματική κακοποίηση : η μετάβαση απο το συναισθηματικά αποστερημένο παιδί στον ψυχικά τραυματισμένο ενήλικα,
Ι.Β. Παπακίτσου



Συναισθηματική κακοποίηση (3)
Εξέτασε την πιθανότητα συναισθηματικής κακοποίησης, όταν το παιδί :

 Έχει στοιχεία νεύρωσης, όπως υπερβολική αντίδραση στην αποτυχία, χαμηλή αυτοεκτίμηση και απόσυρση.

 Έχει υπερβολικές συμπεριφορές, όπως είναι υπερβολικά απαιτητικό ή δείχνει υπέρμετρη παθητικότητα ή επιθετικότητα.

 Φέρεται είτε ως ενήλικας, αναλαμβάνοντας για παράδειγμα τον ρόλο του γονέα για τα άλλα παιδιά, είτε παρουσιάζει 

στοιχεία παλινδρόμησης, όπως πιπίλισμα του δακτύλου, στερεότυπες κινήσεις ή ρυθμικές κινήσεις του κορμού 

αυτιστικού τύπου.

 Έχει καθυστέρηση στη σωματική και τη συναισθηματική του ανάπτυξη.

 Κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

 Δηλώνει ότι δεν είναι συναισθηματικά δεμένο με το γονέα.

Εξέτασε την πιθανότητα συναισθηματικής κακοποίησης, όταν ο γονέας ή ο κηδεμόνας :

 Δημιουργεί γύρω από το παιδί του υπερβολικά αυστηρό περιβάλλον.

 Κατηγορεί, επιπλήττει και ταπεινώνει το παιδί.

 Είναι αδιάφορος για το παιδί και αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε προσφορά βοήθειας για τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στο σχολείο.

 Απροκάλυπτα απορρίπτει το παιδί.

Πηγή :  Κακοποίηση παιδιού & εφήβου : οδηγός ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης.
Ο. Γιωτάκος, Α. Τσίτσικα-2011



Σεξουαλική κακοποίηση



Σεξουαλική κακοποίηση

Η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού μπορεί να περιλαμβάνει σωματική επαφή, όπως ερωτικά φιλιά, θωπείες στα 

γεννητικά όργανα του παιδιού, υποχρέωση του παιδιού να θωπεύσει τα γεννητικά όργανα ενηλίκου, επαφή 

στόματος-γεννητικών οργάνων, τριβή γεννητικών οργάνων του ενήλικα στο παιδί, εισχώρηση στον πρωκτό ή 

στον κόλπο του παιδιού. Άλλοι, πιο αφανείς τύποι σεξουαλικής κακοποίησης, περιλαμβάνουν την επίδειξη 

γεννητικών οργάνων ενήλικα σε παιδιά, τη λεκτική πίεση για σεξ, την επίδειξη σε παιδιά πορνογραφικών 

εικόνων ή βιντεοταινιών, τη χρησιμοποίηση του παιδιού ως μοντέλου στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού ή 

την ακατάλληλη παρακολούθηση του παιδιού όταν ξεντύνεται ή χρησιμοποιεί την τουαλέτα.

Ο θύτης πείθει, δωροδοκεί, ξεγελά ή επιβάλλει στο παιδί να συμμετέχει σε σεξ ή σεξουαλικές πράξεις.

Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να συμβεί μέσα στην οικογένεια, από γονιό, θετό γονιό, θείο, εξάδελφο, αδέλφια ή 

άλλους συγγενείς, ή εκτός σπιτιού από φίλο, γείτονα, μπέιμπι σίτερ, δάσκαλο ή άγνωστο. 

Στην Ελλάδα, ένας στους τέσσερεις δράστες είναι μέλος της οικογένειας του παιδιού. 

Στο 80% των περιπτώσεων, το θύμα γνωρίζει το θύτη (Πρεκατέ & Γιωτάκος, 2005). 

Παγκοσμίως, μόνο το ¼ των περιπτώσεων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύπτεται.

Οι θύτες είναι στο 90% των περιπτώσεων άνδρες, ανεξάρτητα από το εάν το θύμα είναι αγόρι ή κορίτσι. Ωστόσο, 

βάσει ερευνών σε θύματα που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και από γυναίκα και από άντρα δράστη, 

αναφέρεται ότι η κακοποίηση από γυναίκα υπήρξε ακόμη πιο τραυματική, παρά το ότι στις περιπτώσεις 

γυναικών-δραστών, φαίνεται να ασκείται πολύ λιγότερη βία στο παιδί. Πολύ περισσότερο, η παιδική 

σεξουαλική κακοποίηση με δράστη τη μητέρα, αποτελεί ένα φαινόμενο με κατεξοχήν «σκοτεινό» αριθμό 

εγκληματικότητας, καθότι η στατιστική απόκλιση μεταξύ πραγματικής και εμφανούς εγκληματικότητας 

(Δασκαλάκης, 1974 ˙ Αρτινοπούλου & Μαγγανάς, 1996), αφορά σε μεγάλο βαθμό και το φαινόμενο της παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης.     



Σεξουαλική κακοποίηση (2)

Ο γονέας-θύτης (πατέρας ή μητέρα) είναι πιθανό :

(Howells, 1981 ˙ Αρτινοπούλου, 1995 ˙ Γιωτάκος, 2004 ˙ Sanderson, 2006)

 Να είναι χαρακτηρολογικά παιδόφιλος.

 Να βιώνει περιστασιακά σεξουαλική έλξη για τα παιδιά λόγω δικών του παλινδρομημένων 

στοιχείων και αναλόγως των ερεθισμάτων στα οποία εκτίθεται.

 Να έχει υπάρξει και ο ίδιος θύμα και να μεταβολίζει τα δικά του τραυματικά βιώματα 

μετασχηματίζοντάς τα σε επένδυση σεξουαλικού τύπου, δηλαδή μέσα από το μηχανισμό της 

ερωτικοποίησης, και έτσι να μετατρέπεται σε θύτη (Mc Williams, 2000).

 Να παρουσιάζει ψυχική νόσο ή σοβαρή νοητική καθυστέρηση.

 Να παρουσιάζει κάτι από τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πυροδότηση από τη χρήση αλκοόλ. 



Σεξουαλική κακοποίηση (3)

Οικογένειες υψηλού κινδύνου για ενδοοικογενειακή κακοποίηση :

 Μονογονεϊκές οικογένειες.

 Παιδιά με φτωχές σχέσεις με γονείς ή παιδιά που αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα αυστηρά.

 Παρουσία θετού πατέρα στο σπίτι.

 Απουσία μητέρας από το σπίτι, λόγω εργασίας, ασθένειας ή ανικανότητας.

 Παρουσία στο σπίτι ατόμου με ιστορικό σεξουαλικού εγκλήματος ή παρεκκλίνουσας 

σεξουαλικής συμπεριφοράς.

 Συγκρούσεις ή διακοπή της φυσιολογικής ετεροσεξουαλικής σχέσης των ενηλίκων στο σπίτι.

 Κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών.

 Ιστορικό σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης σε έναν ή και τους δύο γονείς.

Πηγή : Κακοποίηση παιδιού & εφήβου : οδηγός ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης. 
Ο. Γιωτάκος, Α. Τσίτσικα



Σεξουαλική κακοποίηση (4)

Άμεσα ανησυχητικά σημάδια ότι ένα παιδί κακοποιείται σεξουαλικά :

 Ακατάλληλα σεξουαλική δραστηριότητα με παιχνίδια ή αντικείμενα.

 Εφιάλτες, προβλήματα ύπνου.

 Απόσυρση ή έντονη προσκόλληση σε κάποιον ενήλικα.

 Ασυνήθιστη μυστικοπάθεια.

 Ξαφνικές απρόσμενες αλλαγές στη διάθεση και την προσωπικότητα.

 Παλινδρόμηση σε προγενέστερες συμπεριφορές π.χ. ενούρηση τη νύχτα.

 Ανεξήγητος φόβος τοποθεσιών ή ατόμων˙ δε θέλει να μένει μόνο του με ένα συγκεκριμένο άτομο.

 Απώλεια όρεξης και ξαφνικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες.

 Κατοχή νέων ενήλικων λέξεων για μέρη του σώματος χωρίς εμφανή πηγή.

 Μιλά για ένα καινούριο μεγαλύτερο φίλο και παρουσιάζει αδικαιολόγητα δώρα ή χρήματα.

 Αυτό-τραυματισμός (κόψιμο και κάψιμο) στους εφήβους.

 Σωματικές ενδείξεις, αδικαιολόγητη ευαισθησία, πόνος ή μώλωπες στη στοματική ή γεννητική περιοχή, Σ.Μ.Ν., 

εγκυμοσύνη.

 Φυγή από το σπίτι.

Πηγή : Παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Β. Πρεκατέ



Σεξουαλική κακοποίηση (5)

Ανησυχητικά σημάδια στη συμπεριφορά ενήλικα ή εφήβου για σεξουαλικά κακοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά:

 Δεν αφήνει στα παιδιά αρκετό προσωπικό χώρο και δεν είναι διακριτικός μαζί τους.

 Επιμένει για εκδηλώσεις σωματικής στοργής, όπως φιλιά , αγκαλιές ή να «παλέψουν», ακόμη και όταν το παιδί δε θέλει.

 Δείχνει υπερβολικό ενδιαφέρον στη σεξουαλική ανάπτυξη ενός παιδιού ή εφήβου.

 Επιμένει να περάσει χρόνο μόνος με το παιδί χωρίς διακοπές.

 Περνά τον περισσότερο καιρό του με παιδιά και δεν έχει ενδιαφέρον να περάσει χρόνο με άτομα της ηλικίας του.

 Συχνά μπαίνει απότομα και απροειδοποίητα μέσα στο μπάνιο όταν είναι οι έφηβοι ή τα παιδιά εκεί και πλένεται ή κάνει τη 

σωματική του ανάγκη.

 Συμπεριφέρεται σε συγκεκριμένο παιδί με διάκριση και προτίμηση, κάνοντάς το να νιώθει «ξεχωριστό» σε σχέση με τους 

άλλους.

 Επιτίθεται λεκτικά σε ένα παιδί.

Πηγή :Παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Β. Πρεκατέ



Σεξουαλική κακοποίηση (6)

Εξέτασε την πιθανότητα σεξουαλικής κακοποίησης, όταν το παιδί :

 Παρουσιάζει ασυνήθιστη ή απρόσμενη απάντηση, όταν ερωτάται αν το έχει αγγίξει κανείς.

 Παρουσιάζει ξαφνικό και χωρίς προφανή λόγο φόβο ή άρνηση να συναντάει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους.

 Παρουσιάζει δυσκολία στο περπάτημα ή στο να κάθεται.

 Αρνείται να αλλάξει ρούχα για τη γυμναστική ή να λάβει μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες.

 Ζωγραφίζει παραστάσεις σεξουαλικών πράξεων.

 Έχει ανάρμοστη για την ηλικία του σεξουαλική συμπεριφορά.

 Παλινδρομεί σε συμπεριφορές προηγούμενης ηλικίας, π.χ. υιοθετεί βρεφική συμπεριφορά, όπως πιπίλισμα δακτύλου ή αλλαγές στις 

συνήθειες της τουαλέτας.

 Αναλαμβάνει γονεϊκό ρόλο στο σπίτι, εφόσον πρόκειται για θύμα αιμομιξίας.

 Εκδηλώνει στοιχεία ψυχικής αστάθειας, όπως εφιάλτες, κατάθλιψη, φοβίες, ανορεξία ή βουλιμία, αυτοϋποτίμηση και αυτοκτονικό ιδεασμό.

 Παρουσιάζει ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως ενούρηση ή εγκόπριση, ακραίες αλλαγές στη διάθεση, απόσυρση, κατάθλιψη και

υπερβολικό κλάμα.

 Παρουσιάζει πόνο, φαγούρα, αιμορραγία, υγρά ή ευαισθησία στις ιδιαίτερες περιοχές.

 Μένει έγκυος ή προσβάλλεται από σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.

 Μπορεί να καταφεύγει σε φυγές από το σπίτι ή το σχολείο.

 Ξαφνικά διαθέτει υπερβολικά χρήματα.

 Καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση από το γονέα ή τον κηδεμόνα. 

Εξέτασε την πιθανότητα σεξουαλικής κακοποίησης ,όταν ο γονέας ή ο κηδεμόνας :

 Είναι υπερβολικά προστατευτικός προς το παιδί ή περιορίζει ιδιαίτερα το παιδί στην επαφή του με άλλα παιδιά, ιδιαίτερα του 

αντίθετου φύλου.

 Είναι υπερβολικά κρυψίνους και απομονωμένος.

 Περιγράφει σημαντικά προβλήματα στο γάμο ή στις σεξουαλικές του σχέσεις.

Πηγή : Κακοποίησησ παιδιού και εφήβου : οδηγός ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης. 
Ο. Γιωτάκος, Α. Τσίτσικα-2011



Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Στην Ελλάδα :

 www.hamogelo.gr - Tο Χαμόγελο του Παιδιού

 www.obrela.gr - Ελληνική εταιρεία μελέτης και πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης

 www.amnesty.org.gr - Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό τμήμα

 www.gcr.gr - Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

 www.safeline.gr - Ελληνική Aνοικτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

 www.saferinternet.gr – Για ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο 

 www.0-18.gr – Ο Συνήγορος του Παιδιού

 www.epsype.gr – Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

 www.somatikitimoria.gr – Δίκτυο για την πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

 www.kmop.gr – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού

 www.ich-mhsw.gr – Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

 www.arsis.gr – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

 www.unicef.gr

 www.specialeducation.gr – Προσέγγιση στη δυσκολία – στη  αναπηρία – στο άτομο – στη οικογένεια

 hamomilaki.blogspot.com – Κίνημα για τη  Προστασία του Παιδιού

 www.pee.gr – Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος

 www.minedu.gov.gr – Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

 www.edulll.gr/?page_id=9 – Υπουργεία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης 

 www2.ekke.gr – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

 www.astynomia.gr

 www.unhcr.gr – Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Τμήμα

http://www.hamogelo.gr/
http://www.obrela.gr/
http://www.amnesty.org.gr/
http://www.gcr.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.epsype.gr/
http://www.somatikitimoria.gr/
http://www.kmop.gr/
http://www.ich-mhsw.gr/
http://www.arsis.gr/
http://www.unicef.gr/
http://www.specialeducation.gr/
http://www.pee.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.edulll.gr/?page_id=9
http://www2.ekke.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.unhcr.gr/


Χρήσιμοι σύνδεσμοι (2)

Στο Εξωτερικό : 

 www.safechild.org – Συνασπισμός για τα παιδιά-προγράμματα πρόληψης

 www.americanhumane.org/children/ - Αμερικανική Ανθρωπιστική Ένωση

 www.kidscape.org.uk – Κατά του σχολικού εκφοβισμού 

 www.childwelfare.gov – Διαδικτυακή πύλη πληροφοριών για την Παιδική Πρόνοια

 www.ofsted.gov.uk/early-years-and-childcare - Πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια ζωής και την προστασία των 

παιδιών

 www.wscadv.org/getHelpNow.cfm - Συνασπισμός ενάντια στην Ενδοοικογενειακή Βία

 www.medem.com – Διαδικτυακή πύλη ασθενών και υγειονομικής περίθαλψης

 www.aacap.org – Αμερικανική Ακαδημία Ψυχιατρικής Παιδιών και Ενηλίκων

 www.fbi.gov/publications - Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών

 www.ecpat.net – End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for sexual purposes 

 www.stopitnow.com – Κέντρο Προστασίας και Πρόληψης της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

 www.kalimunro.com/wp/?page_id=82 – Κέντρο Ψυχοθεραπείας, ενημέρωση για τη σεξουαλική και 

συναισθηματική κακοποίηση παιδιών και ενηλίκων

 www.bullyonline.org – Ιστοσελίδα για τη Σχολική βία 

http://www.safechild.org/
http://www.americanhumane.org/children/
http://www.kidscape.org.uk/
http://www.childwelfare.gov/
http://www.ofsted.gov.uk/early-years-and-childcare
http://www.wscadv.org/getHelpNow.cfm
http://www.medem.com/
http://www.aacap.org/
http://www.fbi.gov/publications
http://www.ecpat.net/
http://www.stopitnow.com/
http://www.kalimunro.com/wp/?page_id=82
http://www.bullyonline.org/

