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Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
στις 20 Νοεμβρίου 1989 και τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Σεπτεμβρίου 1990.
Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 193 χώρες.
Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92.
Αναγνωρίζοντας τη διαχρονικότητα, την έκταση και τη σοβαρότητα της παιδικής
κακοποίησης και παραμέλησης, αποτελεί το πρώτο και κύριο διεθνές νομικό κείμενο με σκοπό
την κατοχύρωση σειράς δικαιωμάτων των ανηλίκων για κάθε φάση της ανάπτυξής τους.
Στα 54 άρθρα της, περιλαμβάνει δεσμεύσεις οι οποίες αφορούν :
 Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό)
 Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια)
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως παιδική κακοποίηση ορίζεται :
Κάθε σκόπιμη πρόκληση βλάβης από έναν ή περισσοτέρους ενήλικες σε βάρος ατόμου μέχρι
18 ετών η οποία πλήττει την υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή/και την αξιοπρέπειά του.
Η παιδική κακοποίηση/παραμέληση περιλαμβάνει :
 Οποιαδήποτε μορφή άσκησης σωματικής βίας (διατάραξη της ακεραιότητας με φυσικό ή
χημικό τρόπο) / ψυχολογικής / λεκτικής βίας
 Οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής παραβίαση (συμμετοχή ή έκθεση)
 Οποιαδήποτε μορφή παραμέλησης (ανεπαρκής φροντίδα σε : στέγαση, τροφή, ένδυση,
υποχρεωτική εκπαίδευση, ιατρικής/φαρμακευτικής φροντίδας)
 Οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης για εμπορικούς/οικονομικούς σκοπούς
(πχ. παιδική εργασία, επαιτεία)

 Σε ένα περιβάλλον όπου ασκείται βία εις βάρος ανήλικου/ων
ατόμων, αυτή μπορεί να εκδηλώνεται σε μία ή περισσότερες
μορφές της.
 Χαρακτηριστικά του φαινομένου που χρήζουν προσοχής:
•

η ίδια η ανηλικότητα του θύματος

• η αδυναμία του θύματος να αντιληφθεί το περιεχόμενο και το
νόημα της κακοποίησης που του ασκείται

• η σχέση εμπιστοσύνης και εξάρτησης που διατηρεί το
ανήλικο θύμα με τον ενήλικο δράστη (γονέας, φροντιστής,

πρόσωπο του οικογενειακού/κοινωνικού περιβάλλοντος)

Παράγοντες Επικινδυνότητας για την Κακοποίηση (Risk Factors)

Στον Ανήλικο
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης, ο ανήλικος είναι το
θύμα και δεν φέρει ευθύνη για την κακομεταχείρισή του. Ωστόσο, μεμονωμένα
χαρακτηριστικά ενός ανηλίκου και ανάλογα με την κουλτούρα της κοινωνίας όπου ζει που
μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εκδήλωσης κακοποιητικής συμπεριφοράς εις βάρος του:

 η ηλικία ( >4 ετών ή στην εφηβεία)
 παιδί από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
 περίπτωση όπου τα φυσικά χαρακτηριστικά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των
γονέων
 παιδί με ειδικές ανάγκες, πρόβλημα υγείας (σωματικής/ψυχικής/νευρολογικής φύσης)
 περίπτωση ομοφυλοφιλίας, κ.α.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment

Στο γονέα/φροντιστή:
 δυσκολία στη δημιουργία ασφαλούς συναισθηματικού δεσμού (bonding) με το βρέφος
(Bowlby, 1969, Ainsworth 1970).
 περίπτωση όπου ο γονέας είχε επίσης υποστεί ως ανήλικος κακοποίηση/παραμέληση
 απουσία γνώσης σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού

μη ρεαλιστικές προσδοκίες

 χρήση ναρκωτικών ουσιών/κατάχρηση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
 χαμηλή αυτοεκτίμηση του γονέα/φροντιστή

 η ψυχική κατάσταση του γονέα/φροντιστή
 περίπτωση όπου ο γονέας/φροντιστής έχει εγκληματική δραστηριότητα

 σοβαρές οικονομικές δυσκολίες στο περιβάλλον

Στη σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας :

Η ποιότητα της σχέσης και της αλληλεπίδρασης εντός της οικογένειας ή μεταξύ συντρόφων,
φίλων και συνομηλίκων που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο παιδικής κακοποίησης:
 διαζύγιο ή/και περιστατικά βίας μεταξύ των γονέων
 συνθήκες αποκλεισμού (τόπος κατοικίας), απουσία κοινωνικού περιβάλλοντος
 Απουσία υποστήριξης στην ανατροφή του/των παιδιών από το ευρύτερο οικογενειακό
περιβάλλον
Κοινωνικοί παράγοντες/στη σχέση με την Κοινότητα
 Κοινωνικές ανισότητες (πχ. σε σχέση με το φύλο)
 Απουσία κατάλληλων υποδομών/υπηρεσιών προκειμένου να υποστηριχθεί μια οικογένεια

 υψηλά ποσοστά ανεργίας/φτώχειας

 εύκολη πρόσβαση σε αλκοόλ ή παράνομες ουσίες
 ανεπαρκείς πολιτικές πρόληψης της παιδικής κακοποίησης/πορνογραφίας/εργασίας
 κοινωνικές και πολιτισμικές νόρμες αναφορικά με τη χρήση βίας, με τους ρόλους των
φύλων ή αναφορικά με τις σχέσεις γονέων-παιδιών.
 Κοινωνικοί/οικονομικοί/πολιτικοί ή/και παράγοντες σχετικοί με την υγεία και την
εκπαίδευση

σε χαμηλό βιοτικό επίπεδο ή/και σε ανισότητες ή/και αστάθεια.

Οι προστατευτικοί παράγοντες
«Προστατευτικοί» είναι εκείνοι οι παράγοντες που μειώνουν την πιθανότητα εκδήλωσης της
προβληματικής συμπεριφοράς είτε άμεσα, είτε διαμεσολαβώντας ή μετριάζοντας την επίδραση
της έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου» (Arthur, Hawkins, Pollard, Catalano & Baglioni 2002:576)
Σύμφωνα με τις έρευνες παράγοντες ικανοί να λειτουργήσουν ανασταλτικά της επικινδυνότητας
είναι (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 2004) :
•
•
•
•
•
•

Η ηλικία του παιδιού
Ασφαλής δεσμός με τη μητέρα
Ατομικά χαρακτηριστικά (πχ. χαρακτήρας, αυτάρκεια, αυτοεκτίμηση)
Κοινωνικές δεξιότητες
Ένα υποστηρικτικό άτομο/α του ευρύτερου περιβάλλοντος
Το σχολικό περιβάλλον ως πλαίσιο στήριξης του ανήλικου

Συνέπειες της παιδικής κακοποίησης
 Οι
συνέπειες
της
παιδικής
κακοποίησης/παραμέλησης
αφορούν
στην
σωματική/συναισθητική/νοητική ανάπτυξη του ανήλικου.
 Οι συνέπειες μπορεί να εκδηλωθούν άμεσα στη ζωή του ανήλικου ή/και κατά την
ενήλικη ζωή υπό τη μορφή χρόνιων προβλημάτων υγείας.
 Σύμφωνα με έρευνες άτομα που υπέστησαν κακοποίηση ως ανήλικοι, παρουσίασαν
κατά την ενηλικότητα χρόνια προβλήματα : όρασης, διατροφικές διαταραχές,
παχυσαρκία, νευρολογικά προβλήματα, κατάθλιψη.
 Αποδιοργάνωση/Υπερ-κινητικότητα
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση
απουσία ατομικών προσδοκιών για το μέλλον
 Σχολική αποτυχία
πρόωρη διακοπή της φοίτησης
 Εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς
 Εκ νέου θυματοποίηση
 Αντικοινωνικές συμπεριφορές (χρήση ναρκωτικών, κ.α.)

Παιδική κακοποίηση και παραβατικότητα
• Πληθώρα μελετών έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της κακοποίησης ανηλίκων και της
μετέπειτα παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων αυτών, τους παράγοντες
επικινδυνότητας αλλά και τους αντίστοιχους προστατευτικούς παράγοντες, αλλά και τους
τρόπους μεταβίβασης από γενιά σε γενιά του κύκλου της κακοποίησης (cycle of
violence).
• Falshaw & Browne (1999) : η σχέση της ποιότητας της γονικής φροντίδας με την εκδήλωση αντικοινωνικής
συμπεριφοράς του ανηλίκου (Glenthorne Centre in Birmingham).

Ανεπαρκής γονική φροντίδα ή/και κακοποίηση κατά τη πρώιμη παιδική ηλικία
Προβλήματα στη διαγωγή του ανηλίκου
Απομάκρυνση από την οικογένεια και τοποθέτηση σε πλαίσια παιδικής προστασίας
Μη κάλυψη βασικών αναγκών -Ματαίωση – Μοναξιά-Σχολική αποτυχία
Ένταξη σε ομάδα συνομηλίκων με ανάλογα βιώματα

χρήση ουσιών

παραβατικότητα

• English et al (2002) : Μελέτη αρχείου η οποία εξέτασε το ποινικό μητρώο παιδιών
που είχαν καταγραφεί ως κακοποιημένα προ 25 ετών/ομάδα ελέγχου μη
κακοποιημένα παιδιά. Σύμφωνα με τα ευρήματα :
 Κακοποιημένα ή παραμελημένα παιδιά έχουν 4,8 φορές περισσότερες πιθανότητες
να συλληφθούν ως έφηβοι και 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να συλληφθούν
για βίαιο έγκλημα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
• Bandura (1973) : Ο λεγόμενος «κύκλος της βίας» και η διαιώνισή του μεταξύ των
γενεών μπορεί να συνδεθεί με τη θεωρία της «Κοινωνικής μάθησης», σύμφωνα με
την οποία η άσκηση της βίας και η κανονικοποίησή της αποτελούν ένα
παράδειγμα για το/τα παιδιά της οικογένειας μέσα από το οποίο «διδάσκονται» την
επιθετική συμπεριφορά και τη θεωρούν έναν αποδεκτό τρόπο επικοινωνίας και
μέσο επίτευξης του εκάστοτε στόχου (Παρατήρηση-Μνήμη-{Κίνητρο}Αναπαραγωγή).

Ζαραφωνίτου, Χ., (Επιστ. Υπ.) Ανίτση, Ε., Κοντοπούλου Ε., Λεμπέση, Μ., Πανάγος, Κ., (Ερευνητική ομάδα), «Το
φαινόμενο της υποτροπής αποφυλακισμένων στην Ελλάδα: Εμπειρικά δεδομένα και κατευθύνσεις για την αντεγκληματική
πολιτική και την κοινωνική επανένταξη», ΕΠΑΝΟΔΟΣ, 2019.

Η κατηγορία «κακοποίηση» συστήνεται από αναφορές 9 συνεντευξιαζόμενων που περιγράφουν ότι έχουν
δεχτεί λεκτική και σωματική βία κατά την ανηλικότητα.
• Συχνά η κακοποίηση αναφέρεται ως χρόνια.
• Συντελέστηκε στο πλαίσιο άλλων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας από βίαιο και κακοποιητικό
απέναντι στη μητέρα, πατέρα.
• Υπάρχουν και αναφορές για περιστατικά κακοποίησης εντός του ιδρύματος στο οποίο ο ερωτώμενος είχε
μεταφερθεί ως παιδί ή από τους ανάδοχους γονείς στους οποίους είχε ανατεθεί η κηδεμονία.
• 7 άνδρες / 2 γυναίκες. Από τους 7 άνδρες, οι 6 αναφέρουν εμπλοκή σε βίαιη εγκληματικότητα. Οι 8 από
τους 9 συνεντευξιαζόμενους/νες αναφέρουν έναρξη της παραβατικής συμπεριφοράς κατά την
ανηλικότητα.
«Εγώ ήμουν ατίθασο παιδί, σίγουρα. Με τις καταστάσεις που ζεις, δεν θα είσαι ατίθασο παιδί; Δεν μπορείς να
μην είσαι. Θα κάνεις ζημιές. Το αποτέλεσμα ήταν συνέχεια να τρώω ξύλο»
«Έχω κακοποιηθεί από τον πατέρα μου για πολύ καιρό […]και λεκτική και σωματική βία»
«αλλά οι κακές αναμνήσεις είναι από το […]. Μέσα στην οικογένεια που δεν υπήρχε επικοινωνία, υπήρχε βία
και τέτοια πράγματα».

«Ταύτιση με τον επιτιθέμενο», Anna Freud (1936)

• Η «ταύτιση με τον επιτιθέμενο» αποτελεί έναν ασυνείδητο αμυντικό μηχανισμό μέσω του
οποίου ο ανήλικος επιχειρεί να αντιμετωπίσει το άγχος και η ενοχή που του προκαλεί η
εμπειρία θυματοποίησης από τον ενήλικο γονέα/φροντιστή.
• Μέσα από αυτή την ασυνείδητη αμυντική διαδικασία το άλλοτε «παθητικό» παιδί που
μέχρι πρότινος υφίστατο τη βία και την είχε εσωτερικεύσει, αναλαμβάνει «ενεργητικό»
ρόλο και πλέον ασκεί / «επιστρέφει» τη βία που υπέστη.
• Αυτή η μετακίνηση από το ρόλο του «αμυνόμενου θύματος» στον «επιτιθέμενο» μπορεί
να έχει ως αποδέκτη κάποιο τρίτο πρόσωπο ή γενικά τον εξωτερικό κόσμο ή και να
εκδηλωθεί μέσα από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Βιβλιογραφικές Αναφορές
Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, Ε. “Κακοποίηση-παραμέληση του παιδιού και παραβατικότητα: Συγκοινωνούντα δοχεία;”
Ψυχολογία, 11 (2), 2004,141-161.
Arthur, M. Hawkins, D., Pollard, J. Catalano, R., Baglioni, A.J., «Measuring risk and protective factors for substance use,
delinquency and other adolescent problem behaviors : The communities that care”, Youth survey, 2002, 575-601.
Bandura, A., Aggression: A social learning analysis, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1973.
Bowlby, J., A Secure base: parent-child attachment and healthy development, Basic Books Classics, 1988.
Crocq, L., Traumatismes psychiques : Prise en charge psychologique des victimes, Elsevier Masson, 2007.
English, D.J., Widom, C.S., Branford, C., Childhood victimisation and delinquency, adult criminality and violent criminal
behaviour: A replication and extension, Final report presented to the National Institute of Justice, 2002.
Falshaw, L., Browne, K.D., “A young man referred to specialist secure accommodation” , Child Abuse Review, 8, 419-432.
Freud, A., The Ego and the Mechanisms of Defense, 1936, Routledge, 1992.
Romano, E., L’enfant face au traumatisme, Dunond, 2013.
Schützenberger, A., Devroede, G., Ces enfants malades de leurs parents, Payot, 2015.
World Health Organization, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment

