
Παιδική Κακοποίηση

Στις μέρες μας, οι περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης που γνωρίζουν το φως της δημοσιότητας 
ολοένα και αυξάνονται.  Περιστατικά παραμελημένων παιδιών που φέρουν πληγές και τραύματα 
τα οποία ένα ατύχημα δεν θα ήταν δυνατό να προκαλέσει, σοκάρουν την κοινή γνώμη: μικρά 
παιδιά ξυλοκοπούνται μέχρι θανάτου, μωρά πετιούνται με δύναμη κάτω από τις ίδιες τις μητέρες 
τους,  έφηβες κοπέλες με νοητική στέρηση κρατώνται  υπό άθλιες  συνθήκες φυλακισμένες σε 
σπίτια ή βιάζονται από άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος.  Οι περιπτώσεις κακοποίησης 
και αμέλειας που αφορούν σε παιδιά και έχουν ως θύτες τους ίδιους τους γονείς και κηδεμόνες 
τους,  δεν  έχουν  τέλος.   Ωστόσο,  πολύ  λίγες  από  αυτές  τις  περιπτώσεις  γίνονται  γνωστές 
έγκαιρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.  Οι περισσότερες διαδραματίζονται 
πίσω από κλειστές πόρτες και όταν αποκαλυφθούν είναι συνήθως αργά για το θύμα.  'Η αλλιώς, 
αυτές αποκαλύπτονται επειδή το θύμα καταλήγει αβοήθητο σε κάποιο νοσοκομείο.  Για πολλούς, 
η παιδική κακοποίηση είναι ένα πρόβλημα χωρίς λύση, επειδή είναι δύσκολο να παταχθεί στη 
ρίζα του.  Για μερικούς κοινωνιολόγους πάλι, η κακοποίηση είναι κοινωνικό φαινόμενο και τα 
διάφορα  περιστατικά  βίας  μέσα  στο  σπίτι  δεν  είναι  μεμονωμένες  περιπτώσεις,  αλλά 
παραδείγματα μιας κοινωνίας που νοσεί.  Όπως και να ‘χει, η κακοποίηση είναι ένα γεγονός που 
μπορεί  να  ερευνηθεί  σε  σχέση  με  3  παραμέτρους:  α)  το  ψυχολογικό  προφίλ  του  γονέα  ή 
κηδεμόνα  που  κακοποιεί,  β)  το  ευρύτερο  περιβάλλον  του  κακοποιημένου  παιδιού  και  τις 
συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες  μεγαλώνει,  και  γ)  την  αλληλεπίδραση  γονέα-παιδιού  και  τη 
δυναμική της σχέσης τους.  

Οι γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους δεν ξεχωρίζουν από κάποιο εξωτερικό χαρακτηριστικό 
και δεν προέρχονται από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη.  Είναι άνθρωποι της διπλανής 
πόρτας, συχνά υπεράνω πάσης υποψίας.  Μπορεί να μοιάζουν φιλήσυχοι οικογενειάρχες και να 
είναι ευγενικοί με τους γείτονες και τον περίγυρό τους.  Μπορεί να είναι μορφωμένοι, καλοί 
επαγγελματίες, νομοταγείς πολίτες, ή όχι.  Ανήκουν  όμως σε διαφορετικές κατηγορίες όσον 
αφορά στην ψυχοπαθολογία τους.  Κατά βάθος μπορεί να είναι ανώριμα, φοβισμένα ή επιθετικά 
άτομα, με τάση για απομόνωση.  Μπορεί να παρουσιάζουν πλείστα συμπτώματα από αυτά που 
αναφέρει η κλινική βιβλιογραφία: άγχος, κατάθλιψη, έντονες παρορμητικές τάσεις, ψυχωσικές 
διαταραχές, σχιζοφρένεια.  Αρκετοί από αυτούς έχουν υποστεί κακοποίηση ως παιδιά.  Είναι 
όμως πιθανό να κρύβουν τις αδυναμίες τους επιμελώς, πίσω από το προσωπείο του καλού και 
στοργικού γονέα.  Άλλωστε είναι τόσο δύσκολο για την ίδια την κοινωνία να δεχθεί ότι ένας 
γονέας  μπορεί  ηθελημένα να βλάψει  το  παιδί  του,  που  συχνά ακόμα κι  αν  οι  γείτονες  ή  ο 
περίγυρος παρατηρήσει κάτι ύποπτο στη συμπεριφορά τους, βιάζεται να το δικαιολογήσει.  

Από την άλλη μεριά, το κακοποιημένο παιδί διαφέρει σε σχέση με την οικογένεια στην οποία 
μεγαλώνει (μονογονεϊκή οικογένεια, οικογένεια στην οποία ο ένας γονέας έχει ξαναπαντρευτεί, 
θετοί γονείς), ως προς το ρόλο που παίζει μέσα σε αυτή (το «δύσκολο» παιδί, ο «αποδιοπομπαίος 
τράγος»,  το  «ανεπιθύμητο»  παιδί)  και  φυσικά  ως  προς  το  είδος  της  κακοποίησης  που  έχει 
υποστεί  και  των  σωματικών  και  ψυχικών  τραυμάτων  του.   Πολλά  παιδιά  διστάζουν  να 
αποκαλύψουν πως έχουν κακοποιηθεί, ειδικά αν η κακοποίηση έχει γίνει από τον έναν από τους 



δύο γονείς τους ή είναι πολύ μικρά για να εκφραστούν λεκτικά σε σχέση με αυτό το θέμα.  Άλλα  
παιδιά ντρέπονται για ό,τι έχει συμβεί ή δεν θυμούνται το συμβάν.  Πολλά παιδιά βρίσκονται υπό 
καθεστώς φόβου και απειλής και αρκετά, μαθαίνουν από το σπίτι τους να μη ερμηνεύουν την 
κακοποίηση ως τέτοια: είναι πιθανό, για παράδειγμα, να πιστεύουν πως η σωματική βια είναι το 
φυσιολογικό  επακόλουθο  μιας  αταξίας  που  έκαναν  ή  ενός  χαμηλού  βαθμού  που  πήραν  στο 
σχολείο.  Άλλωστε έρευνες αποκαλύπτουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό γονέων που κακοποιούν τα 
παιδιά τους, το κάνουν για να τα «πειθαρχήσουν» και, μάλιστα, πιστεύουν σ’ αυτή τη «μέθοδο» 
πειθαρχίας.  Αυτοί οι ίδιοι γονείς «εκπαιδεύουν» τα παιδιά τους να δέχονται τα πάντα ως τιμωρία 
για κάτι που έκαναν. 

Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα περισσότερα από τα κακοποιημένα παιδιά είναι κορίτσια, θύματα 
αιμομεικτικών σχέσεων με τον πατέρα τους, καθώς και αγόρια πολύ μικρών ηλικιών.  Ανάμεσα 
στα θύματα, συχνά συναντώνται παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική στέρηση και η 
κακοποίηση  είναι  αποτέλεσμα  της  αδυναμίας  του  γονέα  να  ανταποκριθεί  στις  ευθύνες  που 
προκύπτουν μέσα από τις  δυσκολίες  για  την  ανατροφή τους π.χ.  ένας γονέας ασκεί  έντονη 
σωματική βία στο παιδί  του μέσα από την οποία εκφράζει  την ευχή του «να μην είχε  αυτό  
γεννηθεί  ποτέ» και την αγανάκτησή του για «την κακή του μοίρα, που απέκτησε ένα τέτοιο  
παιδί».   

Την κακοποίηση δεν την κάνουν μόνο τα ορατά σημάδια στο σώμα ενός παιδιού.  Σε περίπτωση 
σεξουαλικής  κακοποίησης,  για  παράδειγμα,  το  περιστατικό  μπορεί  να  μη  γίνει  αμέσως 
αντιληπτό.  Αλλά και άλλες περιπτώσεις αμέλειας μπορούν να χαρακτηριστούν επιλήψιμες.  Η 
αλήθεια είναι πως οι απόψεις πάνω στο τι αποτελεί κακοποίηση και τι όχι, ποικίλλουν ανάλογα 
με την ανέχεια της κοινότητας στην οποία μεγαλώνει το παιδί.  Για κάποιους επιστήμονες της 
υγείας,  το  τοξικό  περιβάλλον  στο  οποίο  μεγαλώνει  το  παιδί  ενός  αλκοολικού  πατέρα,  για 
παράδειγμα, υπονοεί κακοποίηση, επειδή επιβαρύνει τον συναισθηματικό του κόσμο.  Η απουσία 
ενός περιβάλλοντος που να ενθαρρύνει την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και ωρίμανση 
του παιδιού, είναι κάτι σοβαρό.  Παρόλα αυτά, ως κακοποίηση συνήθως νοείται η σωματική βία, 
τα  αποτελέσματα  της  οποίας  μπορεί  να  γίνουν  ορατά  και  να  αντιμετωπιστούν  ιατρικά  και, 
βέβαια, πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως «το ξύλο βγήκε απ’τον Παράδεισο».

Η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κακοποίησης από τους επαγγελματίες που 
στηρίζουν  την  οικογένεια  και  την  ομαλή  λειτουργία  της,  είναι  μια  πολύ  δύσκολη  υπόθεση. 
Απαιτεί την εισχώρηση στο οικογενειακό άδυτο, την εξέταση της δυναμικής της οικογένειας ως 
ομάδας και την παρακολούθηση των μελών της ξεχωριστά, προκειμένου να υπάρξουν ασφαλή 
συμπεράσματα.  Αυτό όμως δεν είναι σχεδόν ποτέ δυνατό, μια και η οικογένεια αποτελεί άσυλο. 
Επιπλέον, μια τέτοια παρέμβαση θα απαιτούσε σωστή κρίση, γνώση, διακριτικότητα, ανοιχτό 
μυαλό και την ταυτόχρονη συνεργασία διαφόρων ειδικών.  Έτσι τα μέλη μιας οικογένειας που 
έχουν υποστεί κακοποίηση πρέπει, δυστυχώς, μόνα τους να αναζητήσουν τη βοήθεια, έξω από το 
σπίτι.  Η αστυνομία είναι  συχνά το πρώτο τους καταφύγιο.  Είναι  σημαντικό, αυτή, να τους  
παραπέμψει  γρήγορα  και  διακριτικά  στις  διάφορες  υπηρεσίες  προστασίας  της  οικογένειας, 
προκειμένου να διασφαλίσει την ψυχική και σωματική τους ακεραιότητα.

Η πρόληψη και η αντμετώπιση της κακοποίησης όμως, ξεκινάει και από το σχολείο.  Εκεί τα 
παιδιά  μπορούν  να  διδαχθούν  από  την  αρχή  τα  όρια  της  προσωπικής  ελευθερίας  και  της 
αξιοπρέπειας  και  να  εκπαιδευτούν  στο  να  αναγνωρίζουν  και  να  καταδικάζουν  τη  βία.   Στο 
πλαίσιο ενός  προγράμματος κατά της οικογενειακής βίας, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα 
έπαιζε σημαντικό ρόλο.  Είναι πιθανό, ωστόσο, μια τέτοια προοπτική, να ερχόταν σε σύγκρουση 
με τους ηθικοκοινωνικούς φραγμούς της εκάστοτε τοπικής κοινότητας.  Άλλωστε έχει  συμβεί 
αρκετές  φορές,  μια  ολόκληρη  κοινότητα  να  ανέχεται  και  να  περιθάλπει  περιστατικά 
οικογενειακής  βίας,  από  φόβο  ή  ντροπή  να  ομολογήσει  τα  «ανομολόγητα».   Πάντως,  η 
ενημέρωση πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία.  

Η βία και  η κακοποίηση,  στο σώμα και  την ψυχή ενός παιδιού αλλά και  ενός ενήλικα είναι  
απαράδεκτες εκδηλώσεις συμπεριφοράς που δεν επιδέχονται δικαιολόγηση.  Η αρχή κατά της 
κακοποίησης  μπορεί  να  γίνει  μόνο  όταν  ελαττώσουμε  την  ανοχή  μας  απέναντι  σε  τέτοια 



περιστατικά,  εκπαιδεύσουμε  τον  κόσμο  να  προφυλάγεται  και  να  αντιμετωπίζει  τις  δύσκολες 
περιπτώσεις και φτιάξουμε ένα δίκτυο υποστήριξης και φροντίδας προς όλους, μέσα στις μικρές 
μας κοινότητες.
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