
ΜΟΡΦΕ ΒΙΑ ΣΗ ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

ΛΒΚΣΕΚΔ ΚΏΕ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΔ ΐΕΏ 

ΟΡΕΜΟ 

Δ ιεθηηθή βία είλαη έλα θαηλόκελν παξελόριεζεο ελόο αλζξώπνπ κε ιέμεηο θαη 

θξάζεηο. Οη ζύηεο έρνπλ ζθνπό κέζν απηνύ ηνπ ηξόπνπ λα θαηεδαθίζνπλ ηελ 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο, ώζηε λα ηνπ κεηώζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη 

ηελ δπλακηθόηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Βπνκέλσο ε ιεθηηθή βία κπνξεί λα 

θαηνλνκαζηεί θαη σο ςπρνινγηθή βία.  

 

ΏΕΣΕΏ ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΔ - ΛΒΚΣΕΚΔ ΐΕΏ 

ΐαζηθό αίηην ηεο ιεθηηθήο-ςπρνινγηθήο βίαο είλαη ε έιιεηςε εθπιήξσζεο ησλ 

αλαγθώλ ηνπ ζύηε κε ηέηνηα ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη ζθνπό ηε ρεηξαγώγεζε ηνπ 

ζύκαηόο ηνπ. 

 

ΤΝΒΠΒΕΒ 

Ο άλζξσπνο σο εύθνιν θαη ηζρπξό ακπληηθό όπιν έρεη ηελ επηζεηηθόηεηα. ηαλ 

ινηπόλ αηζζάλεηαη απεηιεκέλνο, όηαλ ε ίδηα ε θνηλσλία δελ ηνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

επηβίσζε αιιά αληίζεηα ηνλ θάλεη λα λνηώζεη όηη απεηιείηαη θαη ηνλ θάλεη λα πηζηεύεη 

όηη θηλδπλεύεη ε ίδηα ηνπ ε δσή, όζν θαη ε δσή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απαληά µε απηόλ 

ηνλ ηξόπν. Έηζη, όηαλ αηζζάλεηαη απηήλ ηελ αλαζθάιεηα ηόηε αλαµέλεηαη ε αύμεζε 

ηεο θπζηθήο επηζεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ δελ κπνξεί λα ηελ ειέγμεη  θαη νδεγεί 

ζε ηξαγηθά θαη απάλζξσπα πεξηζηαηηθά. 

Δ βία ζηα ζρνιεία 

 

Οξηζκόο 



Δ ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκόο ζην ζρνιείν έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη ζπκκαληηθά 

ζέκαηα πξνο πξνζνρή. Δ βία ζηνλ ρόξν ηνπ ζρνιείνπ είλαη κηα πξάμε ε νπνία 

ζηνρεύεη λα αθνκνηώζεη ςπρνινγηθά ή λα πιεγώζεη ζσκαηηθά έλα άηνκν ζηνλ ρόξν 

ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Σα είδε ηεο ζρνιηθήο βίαο 

 

Λεθηηθή ζρνιηθή βία 

Δ ιεθηηθή βία πεξηιακβάλεη ηελ ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνηήζε  άζρεκσλ 

ραξαθηεξηζκώλ θαη απεηιώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ γεινηνπνίεζε ελόο αηόκνπ κπξνζηά 

ζε έλα πιήζνο αλζξώπσλ έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ ςπρνινγηθή θαηαζηξνθή ηνπ 

αηόκνπ.  

σκαηηθή ζρνιηθή βία    

Δ ζσκαηηθή ζρνιηθή βία πεξηιακβάλεη ζπξσμηέο, ζθνπληήγκαηα, κπνπληέο, 

ηξηθινπνδηέο ή επηζέζεο κε αληηθέηκελα ή όπια ζηηο πην αθξαίεο πεξηπηώζεηο. Έρεη 

ζηόρν λα κήλ αθήζεη ζεκάδηα πάλσ ζην ζύκα. 

Cyber-Bullying 

To Cyber-Bullying είλαη ην είδνο βίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ επνρή καο ζε κεγαιύηεξεο 

πεξηπηώζεηο. Σν Cyber-Bullying πιεγώλεη   ην ζύκα κε όπνηνλ πηζαλό ηξόπν γίλεηαη. 

πσο : ε θινπή ρξεκάησλ, ε ηνλ εθβηαζκό θαλέξσζεο πξνζσπηθώλ 

θσηνγξαθηώλ/ζηνηρείσλ ή κέρξη θαη ηνλ εμαλαγθαζκό κηαο αληηθνηλσληθήο ε 

παξάλνκεο όπσο ηνλ βαλδαιηζκό ηδηνθηεζίαο ή θινπή.  

 

ύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα www.google.gr/amp/sciencearchives.wordpress.com  

Σν 10-15% ησλ καζεηώλ πέθηνπλ ζύκαηα δηαθόξσλ κνξθώλ εθθνβηζκνύ θαη βίαο 

ζην ζρνιείν θαη όηη νη καζεηέο πνπ εθθνβίδνπλ θαη αζθνύλ βία μεπεξλνύλ ην 5% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ καζεηώλ!  

 

http://www.google.gr/amp/sciencearchives.wordpress.com


Οη επηπηώζεηο ηεο ζρνιηθήο βίαο.  

 

Φπρνινγηθέο 

Οη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο ζρνιηθήο βίαο είλαη πνιύ ζνβαξέο. πλίζσο ηα παηδηά 

πνπ πέθηνπλ ζύκαηα ελδέρεηαη λα :  

1. Να ληώζνπλ έληνλν άγρνο θαη αλαζθάιεηεο 

2. Να κελ έρνπλ ηελ ζέιεζε λα πάλε ζην ζρνιείν ή λα αιιάμνπλ ζρνιείν θαη λα 

απνηπγράλνπλ ιόγσ απηνύ 

3. Να εκθαλίζνπλ ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα 

4. Να παξνπζηάζνπλ θνβίεο,θαηαζιίςεηο πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ ζε απόπεηξα 

απηνθηνλίαο 

Αηαδηθπαθή βία 

Οξηζκόο 

Αηαδηθηπαθή βία είλαη ε βία πνπ αζθείηαη κέζσ δηαδηθηύνπ, απνζηνιήο κελπκάησλ, 

ηζηνζειίδσλ, θαη άιισλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Δ δηαδηθηπαθή βία βαζίδεηε ζηελ 

αληζνξξνπία δύλακεο, ζηελ επηζεηηθόηεηα θαη ζηηο αξλεηηθέο πξάμεηο. 

Πξνζβαζηκόηεηα 

Δ ρώξνη όπνπ ηα παηδηά ηξνκνθξαηνύληαη είλαη ζπλήζσο ζην ζρνιείν, ζην ιεσθνξείν 

ή ζην δξόκν πξνο ή από ην ζρνιείν γηα ην ζπίηη. Ο ρξόλνο άζθεζήο πεξηνξίδεηαη 

επεηδή είλαη θαη πεξηνξηζκέλε ε επαθή ηνπ ζύηε κε ην ζύκα. 

πλεζηζκέλεο κνξθέο δηαδηθηπαθήο βίαο 

  

Δ δηαδηθηπαθή βία κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο. Τπάξρνπλ 6 ηύπνη πνπ είλαη 

ζπλεζηζκέλνη. Βίλαη νη εμήο:  

 

Παξελόριεζε: ε επαλαιακβαλόκελε απνζηνιή αγελώλ ή ελνριεηηθώλ  κελπκάησλ. 

Πξνζσπηθή επίζεζε: Αηαδηθηπαθόο „θαπγάο‟ ρξεζηκνπνηώληαο κελύκαηα γεκάηα 

ζπκό θαη άζρεκε γιώζζα. 



Ώληηθαηάζηαζε ηαπηόηεηαο: παξάλνκε ρξήζε ή θινπή ηνπ ινγαξηαζκνύ θάπνηνπ θαη 

ρξήζε ηεο ηαπηόηεηαο απηνύ ηνπ πξνζώπνπ γηα ηελ απνζηνιή πξνζβιεηηθνύ πιηθνύ 

ζε άιινπο. 

Ώπνθάιπςε πιεξνθνξηώλ: Πείζνληαο άιινπο λα απνθαιύςνπλ κπζηηθά πνπ ζα 

θέξνπλ ζε δύζθνιε ζέζε ην ζύκα. 

Ώπεηιέο: ε ζπλερή απνζηνιή απεηιεηηθώλ κελπκάησλ ή άιισλ δηαδηθηπαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό ηελ εθθόβηζε ηνπ ζύκαηνο θαη ηελ αλαζθάιεηά ηνπ. 

 

Πνηα είλαη ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ηεο δηαδηθηπαθήο βίαο; 

Έλα παηδί πνπ ππνθέξεη από δηαδηθηπαθή βία: 

1. Φαίλεηαη αλήζπρν ζθπζξσπό θαη ιππεκέλν 

2. Ώπνθεύγεη ην ζρνιείν 

3. Αελ δείρλεη ελδηαθέξνλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο 

4. Έρεη πηώζε ζηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο 

5. Φαίλεηαη ελνριεκέλν όηαλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή 

6. Ννηώζεη αλαζηάησζε όηαλ δηαβάδεη θάπνην κήλπκα ζην θηλεηό ηειέθσλν. 

Ώλ ην παηδί παξνπζηάδεη θάπνηα από απηά ηα ζεκάδηα ζεκαληηθό είλαη  λα κηιήζνπκε 

κε ην παηδί, λα δνύκε αλ ππάξρεη θάπνηα κνξθή βίαο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ην 

βνεζήζνπκε. 

Δ βία δελ είλαη θαηλνύξγην θαηλόκελν αιιά εμαηηίαο ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη κεηαθεξζεί 

θαη κέζα ζην ζπίηη. Δ δηαδηθηπαθή παξελόριεζε έρεη γίλεη  ζνβαξό πξόβιεκα. 

ΒΠΕΛΟΓΟ/ΤΜΠΒΡΏΜΏ 

Οη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα εκπηζηεπηνύλ ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπο. 

Σνπο ζεσξνύλ ερζξνύο θαη εμεηάδνπλ ηηο πηζαλόηεηεο πην θηιηθώλ ζπλαηζζεκάησλ . 

Ώλεμαξηήηνπ ιόγνπ θαη αηηίαο ππάξρεη άκεζε έθθξαζε επηζεηηθόηεηαο θαη νξγήο. 

Αηαδηθηπαθή βία: 

Αηαδηθηπαθή βία είλαη ε βία πνπ αζθείηαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, 

απνζηνιήο κελπκάησλ, ηζηνζειίδσλ, chatrooms, θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη άιισλ 

ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. πσο θαη ε παξαδνζηαθή βία, ε δηαδηθηπαθή βία βαζίδεηε 



ζηελ αληζνξξνπία δύλακεο, ζηελ επηζεηηθόηεηα θαη ζηηο αξλεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη ζπρλά. 

Δ δηαδηθηπαθή βία έρεη θάπνηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθέξνπλ από απηά 

ηεο παξαδνζηαθήο βίαο. 

   

Ώλ θαη είλαη ην ίδην άζρεκε όζν θαη ε βία ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, κπνξεί άκεζα λα 

αλαγλσξηζζεί θαη λα απνθεπρζεί. κσο, απηόο πνπ αζθεί ηελ βία είλαη ζπρλά 

αλώλπκνο. Σν ζύκα πνπ αλαξσηηέηαη πνηνο ζα κπνξνύζε λα είλαη απηόο, ππνθέξεη 

από κεγάιν ζηξέο. 

  

Σα πεξηζζόηεξα παηδηά πνπ αζθνύλ ηελ παξαδνζηαθή βία ηξνκνθξαηνύλ ην ζύκα 

ηνπο ζην ζρνιείν, ζην ιεσθνξείν ή ζην δξόκν πξνο ή από ην ζρνιείν γηα ην ζπίηη. Ώλ 

θαη κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζε άιια κέξε ηεο θνηλόηεηαο, ζπλήζσο ν ρξόλνο άζθεζήο 

ηεο πεξηνξίδεηαη επεηδή είλαη θαη πεξηνξηζκέλε ε επαθή ηνπ ζύηε κε ην ζύκα. Δ 

δηαδηθηπαθή βία, όκσο, κπνξεί λα ππάξρεη ζπλέρεηα, κέξα-λύρηα. 

  

Σα ζύκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο βίαο ζπρλά δελ ηελ αλαθέξνπλ επεηδή: 

1. θνβνύληαη ηα αληίπνηλα από ηνλ ζύηε 

2. θνβνύληαη όηη ζα ράζνπλ ηνλ ππνινγηζηή ή ην ηειέθσλν 

πρλά νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ηε βία απαγνξεύνληαο ζην παηδί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή ή ηνπ παίξλνπλ ην ηειέθσλν. Ώπηό όκσο ηα παηδηά ην 

βιέπνπλ ζαλ ηηκσξία γηα ηε βία πνπ ηνπο αζθήζεθε. 

  

Μαξηπξίεο: 

  

Σα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά παξαδνζηαθήο βίαο ζπκβαίλνπλ παξνπζία άιισλ 

παηδηώλ θαη καξηύξσλ. Σν θαηλόκελν ηνπ κάξηπξα ζηελ δηαδηθηπαθή βία παίξλεη 

άιιεο δηαζηάζεηο. Οη κάξηπξεο ζηνλ δηαδηθηπαθό θόζκν κπνξνύλ λα πάξνπλ θαη λα 

πξνσζήζνπλ e-mail, λα δνπλ ηζηνζειίδεο, λα ζηείινπλ θσηνγξαθίεο κέζσ θηλεηώλ 

θηι. Ο αξηζκόο ησλ „καξηύξσλ‟ ζηνλ εηθνληθό θόζκν κπνξεί λα είλαη ηεξάζηηνο. 

  

πλεζηζκέλεο κνξθέο δηαδηθηπαθήο βίαο: 

  



Δ δηαδηθηπαθή βία κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο. κσο ππάξρνπλ έμη ηύπνη πνπ 

είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλνη. 

  

Παξελόριεζε: ε επαλαιακβαλόκελε απνζηνιή αγελώλ θαη πξνζβιεηηθώλ 

κελπκάησλ. 

πίισζε: ε δηάδνζε πιεξνθνξηώλ γηα θάπνηνλ, ςεπδώλ ή κε ζθσπηηθό πεξηερόκελν, 

κέζσ ηζηνζειίδσλ, κελπκάησλ ή θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ή απνζηνιή θσηνγξαθηώλ πνπ 

έρνπλ ςεθηαθά ηξνπνπνηεζεί. 

Πξνζσπηθή επίζεζε: Αηαδηθηπαθόο „θαπγάο‟ ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξνληθά 

κελύκαηα γεκάηα ζπκό θαη άζρεκε γιώζζα. 

Ώληηθαηάζηαζε ηαπηόηεηαο: παξάλνκε ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνύ θάπνηνπ θαη ρξήζε 

ηεο ηαπηόηεηαο απηνύ ηνπ πξνζώπνπ γηα ηελ απνζηνιή πξνζβιεηηθνύ πιηθνύ ζε 

άιινπο. 

Ώπνθάιπςε πιεξνθνξηώλ: ε θνηλνπνίεζε κπζηηθώλ θαη πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ ή 

ην λα πείζεηο άιινπο λα απνθαιύςνπλ κπζηηθά πνπ ζα θέξνπλ ζε δύζθνιε ζέζε ην 

ζύκα. 

Ώπεηιέο: ε επαλαιακβαλόκελε απνζηνιή απεηιεηηθώλ κελπκάησλ ή άιισλ 

δηαδηθηπαθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό ηνλ εθθνβηζκό ηνπ ζύκαηνο θαη ηελ 

αλαζθάιεηά ηνπ. 

  

Δ βία δελ είλαη θαηλνύξγην θαηλόκελν αιιά εμαηηίαο ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη κεηαθεξζεί 

θαη κέζα ζην ζπίηη. Δ δηαδηθηπαθή παξελόριεζε έρεη κεηαηξαπεί ζε ζνβαξό 

πξόβιεκα 

  

Παξαδείγκαηα δηαδηθηπαθήο βίαο: 

  

1.  Έλαο καζεηήο βνκβαξδίδεηαη από απεηιεηηθά ή ζθσπηηθά κελύκαηα ζην ζπίηη 

αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη άκεζε παξελόριεζε ζην ζρνιείν. Σν ζύκα δελ έρεη 

ηδέα πνηνο κπνξεί λα ηνπ ηα ζηέιλεη θαη αξρίδεη λα αηζζάλεηαη όηη όινη είλαη 

ελαληίνλ ηνπ. 

  

2.  Μηα ζρνιηθή ηζηνζειίδα γεκίδεη παξάλνκα από αλαθνηλώζεηο κε άζρεκα 

νλόκαηα γηα θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή. Οη θήκεο πνπ δηαδίδνληαη έηζη 



δελ είλαη αιεζηλέο αιιά νη καζεηέο ηηο βιέπνπλ θαη ηηο πηζηεύνπλ. Έηζη νη 

ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ απνκνλώλνπλ. 

  

3.  Έλα άζρεκν ςεύηηθν πξνθίι αλεβαίλεη ζε θάπνην από ηα θνηλσληθά δίθηπα 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πξαγκαηηθό όλνκα ελόο καζεηή, ηε θσηνγξαθία ηνπ θαη 

πιεξνθνξίεο επαθήο. Ώπηόο ν καζεηήο αξρίδεη λα ιακβάλεη κελύκαηα από 

αγλώζηνπο πνπ λνκίδνπλ όηη ην πξνθίι ηνπ είλαη πξαγκαηηθό. Μεξηθά από ηα 

κελύκαηα είλαη άζρεκα, άιια είλαη πξνζβιεηηθά. 

  

Ώπηά είλαη κόλν ιίγα παξαδείγκαηα. Ώλ ζπκκεηέρεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο „πιάθεο‟ δελ 

είλαη θαζόινπ αζηείεο. Βίζαη θαη ζπ ζύηεο. Ώλ είζαη ζύκα ηέηνησλ ελεξγεηώλ 

ππάξρνπλ πνιιά πνπ κπνξείο λα θάλεηο. 

 

Θξεζθεπηηθή βία: 

Δ άζθεζε βίαο ζην όλνκα ηεο ζξεζθείαο έρεη εμειηρζεί ζε έλα παγθόζκην δήηεκα. Δ 

αληηπαξάζεζε γηα ην θαηλόκελν θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ εληείλεηαη ζπλερώο. 

Παξάδεηγκα ησλ πξνζπαζεηώλ, ε πξόζθαηε ζπλάληεζε ζηελ Ώζηάλα ηνπ 

Καδαθζηάλ. Παξνπζία ηνπ γεληθνύ γξακκαηέα ηνπ ΟΔΒ, ζξεζθεπηηθνί εγέηεο 

θαηέζεζαλ πξνηάζεηο γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ. 

Έθθιεζε γηα ζπζηξάηεπζε απεύζπλε από ην βήκα ηνπ ζπλεδξίνπ ν επηθεθαιήο ηνπ 

Οξγαληζκνύ Δλσκέλσλ Βζλώλ Μπαλ Κη-κνπλ: «Δ κάζηηγα ηεο βίαο ζην όλνκα ηεο 

ζξεζθείαο θαιεί γηα ζπληνληζκέλε δξάζε από ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο ζξεζθεπηηθέο 

θνηλόηεηεο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο». 

Κη απηή είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο αλεζπρίεο: όηη ζηε κάρε θαηά ηνπ 

εμηξεκηζκνύ, νη δπλάκεηο αζθαιείαο αθήλνληαη ζπρλά κόλεο ηνπο. 

Σν λα πξνθαιείο ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην ιόγσ ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ. 

Ολνκάδεηαη Εεξή βία θαη Δζηθή βία. Ο ζύηεο δελ δηαπξάηηεη θάπνην έγθιεκα 

ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ. Βίλαη πνιύ επηθίλδπλε κνξθή βίαο, όπσο θαη ε πνιηηηθή, 

γηαηί αθόκε θαη αλ ν ζύηεο παξαδερζεί ηελ πξάμε ηνπ, δελ ζεσξεί ζπλήζσο όηη έθαλε 

θάηη κεκπηό. 



Τπάξρνπλ δηάθνξεο απόςεηο γηα ην εάλ ή θαηά πόζνλ ε ζξεζθεία ζπληειεί ζηε 

κείσζε ή αύμεζε ηεο βίαο θη εγθιεκαηηθόηεηαο ζε κηα ρώξα, ή δελ έρεη θακηά ζρέζε 

κε απηή. Παξάιιεια ίζσο, ζα πξέπεη λα πνύκε όηη θαη νη θαιύηεξεο ησλ ηδενινγηώλ, 

όηαλ εμαζθνύληαη θαζ‟ ππεξβνιή, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαλαηηζκό θαη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

Πνιιέο θνξέο δελ είλαη ε ζξεζθεία απηή θαζ‟ εαπηή πνπ νδεγεί ζε θαλαηηζκό, αιιά 

ε εξκελεία πνπ ηεο δίλνπλ νη νπαδνί ηεο. Χζηόζν, ζπρλά νη ζξεζθείεο ηζρπξίδνληαη 

όηη όπνηνο δελ πηζηεύεη είλαη ιηγόηεξν εζηθόο ή άμηνο. Έηζη πξνσζείηαη ν 

ζεθηαξηζκόο, πνπ, ζε αθαηάιιεια ρέξηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαλαηηζκό θαη 

καδηθή βία. Με ηνλ ηξόπν απηόλ, ε ζξεζθεία γίλεηαη αηηία ζύγθξνπζεο, αηκαηεξήο 

πνιιέο θνξέο. 

Ώλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνξία ησλ ιαώλ, παξαηεξνύκε όηη πνιινί πόιεκνη θαη 

γελνθηνλίεο ζπλέβεζαλ από ζξεζθεπηηθό θαλαηηζκό θαη θπξίσο από κνλνζετζηηθέο 

ζξεζθείεο, αδηάιιαθηεο ζην λα δείμνπλ αλνρή ζε δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο, ή 

πνιπζετζηηθέο ζξεζθείεο. Βπίζεο παξαηεξνύκε πςειό πνζνζηό ζξεζθεπηηθνύ 

θαλαηηζκνύ ζε «νηθνγέλεηεο» νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, αθξνδεμηέο, εζληθηζηηθέο θαη 

ξαηζηζηηθέο νκάδεο, θαη άηνκα κε πεξηνξηζκέλε παηδεία ή έιιεηςε θξηηηθήο ζθέςεο. 

ηνλ ζξεζθεπηηθό θνληακεληαιηζκό ππάξρεη θη έλα άιιν ζηνηρείν, πνπ ζπρλά νδεγεί 

ζηε βία θαη ηνλ ζάλαην: ε αληίιεςε όηη, εάλ εμνληώζνπλ «άπηζηνπο», ζα 

εμαζθαιίζνπλ ζέζε γηα πάληα θνληά ζηνλ ζεό. Τπάξρνπλ, δπζηπρώο, ρηιηάδεο ηέηνηα 

παξαδείγκαηα θνληακεληαιηζηώλ όισλ ησλ επνρώλ πνπ εξκελεύνπλ ηε ζέιεζε ηνπ 

ζενύ ή ησλ ζεώλ θαηά ην δνθνύλ. 

 

ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΔΝΟΥΛΗΗ 

 

εμνπαιηθή παξελόριεζε  κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε αλεπηζύκεηε ιεθηηθή, κε 

ιεθηηθή ή ζσκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ή ηεο εζηθήο ελόο πξνζώπνπ θαη εκθαλίδεηαη 

ζπλήζσο κε ηε κνξθή εθθνβηζηηθνύ, ερζξηθνύ, εμεπηειηζηηθνύ, ηαπεηλσηηθνύ ή 

επηζεηηθνύ ραξαθηήξα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1


ζν πην ζαθήο θαη ζνβαξή είλαη κηα 

παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά ηόζν 

πηζαλόηεξν είλαη λα ζεσξεζεί θαη από 

ηα δύν θύια ζεμνπαιηθή παξελόριεζε. 

Οη δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ δύν 

θύισλ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε  

κεηώλνληαη θαζώο απμάλεη ε 

ζνβαξόηεηα ησλ παξελνριεηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ. 

Δ ζεμνπαιηθή παξελόριεζε έρεη δηάθνξεο κνξθέο.Αελ είλαη κόλν ε ζσκαηηθή βία 

αιιά θαη  άιιεο κνξθέο βίαο όπσο ν εμαλαγθαζκόο – αλαγθάδνληαο έηζη θάπνηνλ λα 

θάλεη θάηη παξά ηε ζέιεζή ηνπ.  

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έξρνληαη ζην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Θεκειησδώλ Αηθαησκάησλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ 

2014 κε ηίηιν «ΐία θαηά ησλ γπλαηθώλ» είλαη ζνθαξηζηηθά.  

-Μία ζηηο ηξεηο γπλαίθεο έρεη ππνζηεί 

ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή βία θαηά ηελ 

ελήιηθε δσή ηεο 

 

-ε πνζνζηό έσο 55% νη γπλαίθεο 

ζηελ ΒΒ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή 

παξελόριεζε 

-ύκθσλα κε ην 32 % ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπκάησλ, ν δξάζηεο ήηαλ ηεξαξρηθά 

αλώηεξνο, ζπλάδειθνο ή πειάηεο 

-Σν 75 % ησλ γπλαηθώλ ζε επαγγέικαηα πνπ απαηηνύλ πξνζόληα ή ζε αλώηαηεο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή παξελόριεζε, όπσο θαη ην 61% ησλ 

γπλαηθώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ 

-Σν 20 % ησλ λέσλ γπλαηθώλ (ειηθίαο κεηαμύ 18 θαη 29 εηώλ) ζηελ ΒΒ ησλ 28 έρνπλ 

ππνζηεί παξελόριεζε ζην δηαδίθηπν 

-Μία ζηηο δέθα γπλαίθεο έρεη ππνζηεί ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ή έρεη πέζεη ζύκα 

αλεπηζύκεηεο παξαθνινύζεζεο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ. 



ηελ Βιιάδα, κε βάζε ηελ ίδηα έξεπλα, ζρεδόλ κία ζηηο δύν γπλαίθεο (43%) έρνπλ 

ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο ζεμνπαιηθή παξελόριεζε από ηελ ειηθία ησλ 15 εηώλ. Σν 

11% ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ ζρεηίδνληαη κε ην εξγαζηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. 

Δ έξεπλα ηνπ FRA, κέζα από ην δείγκα πνπ εμεηάζηεθε ζηηο ρώξεο κέιε ηεο Β.Β. 

 δείρλεη πσο ε θνηλσλία καο ζε κεγάιν βαζκό έρεη ζεμηζηηθέο ηάζεηο θαζώο ε 

θνπιηνύξα ηεο ελνρήο είλαη παληαρνύ παξνύζα. Καη νη πξνβνιέο θπξίσο πάλσ ζηα 

γπλαηθεία ζώκαηα 

είλαη θαζαξά 

«ελνρηθέο». ηηο 

γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί 

ζεμνπαιηθή 

παξελόριεζε, 

ππάξρνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο 

πξνζβνιήο, ηνπ ζπκνύ, ηεο ληξνπήο θαη ηνπ θόβνπ. 

ΠΏΡΒΝΟΥΛΔΔ ΣΟ ΑΕΏΑΕΚΣΤΟ 

Δ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Αηαδηθηύνπ θαη ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ έρεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα. Απζηπρώο, όκσο, απηό ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη θαη δπζάξεζηεο εκπεηξίεο. Σα παηδηά κπνξεί λα ιάβνπλ ή λα ζηείινπλ 

κελύκαηα κε  πεξηερόκελν πνπ 

κπνξεί λα  βιάςεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο ή ηα 

ζπλαηζζήκαηα άιισλ. 

Διεθηξνληθή παξελόριεζε έρεη 

ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο γηα ηνλ εθθνβηζκό ή ηελ παξελόριεζε ελόο αηόκνπ ή κηαο νκάδαο κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, chat, θηλεηώλ ηειεθώλσλ θηι. Μεηαμύ ησλ παηδηώλ θαη 

ησλ εθήβσλ πξόθεηηαη γηα κηα εμειηζζόκελε κόδα κε ζπλερή αύμεζε ησλ 

πεξηζηαηηθώλ παξελόριεζεο καζεηώλ πξνο καζεηέο αιιά θαη καζεηώλ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπο! Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ πεξηιακβάλνπλ:  



 Ώπνζηνιή θεηκέλσλ, ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, ή άκεζσλ κελπκάησλ κε 

θαθό πεξηερόκελν. 

 Ώπνθάιπςε ηδησηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

ή δεκνζίεπζε δπζάξεζησλ θσηνγξαθηώλ ή 

κελπκάησλ γηα άιινπο ζε ηζηνιόγηα (blogs), 

ζε ηζηνρώξνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (π.ρ. 

Facebook), ή ζε άιιεο ηζηνζειίδεο. 

 Κινπή ηαπηόηεηαο: ρξήζε ηνπ 

νλόκαηνο μέλνπ ρξήζηε κε ζθνπό 

 ηε δηάδνζε θεκώλ θαη ςεκάησλ γηα θάπνηνλ ηξίην. 

 Νεθξέο θιήζεηο. 

 Πξνζβιεηηθά πξνθνξηθά κελύκαηα. 

 Μεξηθέο θνξέο, πξνζβιεηηθά γξαπηά κελύκαηα πξνο θηλεηά ηειέθσλα 

ζηέιλνληαη κέζσ ηζηνζειίδσλ ρξεζηκνπνηώληαο νλόκαηα θαη ηειέθσλα 

αλζξώπσλ πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην κήλπκα απηό, αιιά θαηαιήγνπλ 

λα θαηεγνξνύληαη όηη ην έζηεηιαλ νη ίδηνη. 

 Μία άιιε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από όζνπο παξελνρινύλ ειεθηξνληθά 

είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ ζηόρν ζπγθεθξηκέλα άηνκα 

θαιώληαο άιινπο λα δεκνζηεύνπλ κελύκαηα κίζνπο. Βπίζεο, ε παξελόριεζε 

κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη θάπνηνο παίθηεο επηηίζεληαη ζην εηθνλίδην “avatar” πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ εηθνληθό εαπηό ηνπ παηδηνύ ζαο ζε έλα ειεθηξνληθό 

παηρλίδη, π.ρ. ππξνβνιώληαο ην, θιέβνληαο εηθνληθέο θηήζεηο, ή αλαγθάδνληαο 

ην avatar λα ζπκπεξηθεξζεί κε αλεπηζύκεην ηξόπν. 

Δ παξελόριεζε, είηε γίλεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα είηε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηελ παηδηθή ραξά, απνηειεί θνηλσληθά κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά. Γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί θαη παηδηά πξέπεη λα είλαη πξόζπκνη θαη έηνηκνη λα αληηδξάζνπλ. ε 

αληίζεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή 

παξελόριεζε, ε 

ειεθηξνληθή παξελόριεζε 

έρεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα όηη 

κπνξεί λα επεξεάζεη ην 



παηδί αθόκε θαη όηαλ δε βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ρώξν κε ηνλ ζύηε. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ζύηεο κπνξεί λα ζηείιεη εθθνβηζηηθό κήλπκα ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηνπ 

παηδηνύ ή ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο ή ηεο λύρηαο. 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ(ΠΑΡΔΝΟΥΛΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ) 

Πξώηεο ζε αξηζκό νη θαηαγγειίεο πνπ αθνξνύλ παηδηθή πνξλνγξαθία, ξαηζηζκό, 

νηθνλνκηθέο απάηεο θαη παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζην Αηαδίθηπν! 

Δ SafeLine, ε Βιιεληθή Ώλνηθηή Γξακκή γηα ην παξάλνκν πεξηερόκελν ζην 

Αηαδίθηπν, έθιεηζε θέηνο 12 ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη όπσο θάζε ρξόλν, ζαο 

ελεκεξώλεη γηα ηα 

ζηαηηζηηθά ηεο 

ζηνηρεία. 

Σν 

2015 ν 

ζπλνιηθόο 

αξηζκόο ησλ 

θαηαγγειηώλ πνπ 

δέρζεθε ε SafeLine παξέκεηλε 

πςειόο, θηάλνληαο πεξίπνπ ηηο 4000 θαηαγγειίεο. Σν 2014 ππήξμε  κηα ρξνληά κε 

ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο αιιαγέο ζε ζέκαηα πνπ  αθνξνύλ ηελ αζθάιεηα ζην 

Αηαδίθηπν θαη όρη κόλν. Νέα λνκνζεηήκαηα πξνβιέπνπλ πιένλ απζηεξέο πνηλέο γηα 

εγθιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε θαη ηε δηαθίλεζε πιηθνύ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην 

Αηαδίθηπν, πνηληθνπνηνύληαη ηα ξαηζηζηηθά εγθιήκαηα, ελώ ην 2015 πνηληθνπνηείηαη 

γηα πξώηε θνξά ν εθθνβηζκόο (bullying). Ώπό ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο SafeLine 

παξαηεξείηαη όηη νη θαηαγγειίεο γηα ξαηζηζηηθά εγθιήκαηα ηξηπιαζηάζηεθαλ από ην 

2014 (152 από 46)! Βπηπιένλ αύμεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηηο θαηαγγειίεο γηα 



εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή πινήγεζε ηνπ παηδηνύ ζηνλ θπβεξλνρώξν, 

ζπγθεθξηκέλα ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κέζσ Αηαδηθηύνπ θαη ην cyberbullying. Οη 

θαηαγγειίεο πνπ δέρζεθε ε SafeLine κε ζέκα ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία μεπέξαζαλ 

θαη θέηνο ηηο 160. Δ δξάζε ηεο SafeLine ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηνπ παηδηνύ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Βιιεληθέο Ώξρέο ζε πεξηπηώζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, πξνζέιθπζεο αλειίθσλ θαη άιια ζνβαξά εγθιήκαηα. 

πκπεξαζκαηηθά, όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί, ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ παξάλνκσλ θαηαγγειηώλ γηα ην 2015 αθνξνύζε εγθιήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία, ηνλ ξαηζηζκό θαη ηελ μελνθνβία, ηηο νηθνλνκηθέο απάηεο 

πνπ έιαβαλ ρώξα ζην Αηαδίθηπν θαη ηελ παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, θπξίσο 

κέζα από θνηλσληθά δίθηπα, όπσο ην Facebook. 

ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΞΔΣΔ 

Να είζηε ζε επηθπιαθή γηα ελδείμεηο όηη ην παηδί ζαο έρεη γίλεη ζηόρν. 

ειεθηξνληθήο παξελόριεζεο, π.ρ. ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε, απνθπγή θίισλ, 

ζρνιείνπ, δξαζηεξηνηήησλ, πηώζε επηδόζεσλ, ιεπηά ζρόιηα πνπ αληαλαθινύλ 

δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο, είηε ειεθηξνληθά είηε θπζηθά. 

Γηα λα πξνθπιάμεηε ηα παηδηά ζαο από ηέηνηεο αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξέο: 

 Μάζεηε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ην πεξηβάιινλ ησλ παηδηώλ ζαο 

θαη γλσξίζηε ηνπο θίινπο ηνπο, ηνπο γνλείο ησλ θίισλ ηνπο, ηνπο δαζθάινπο 

θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 πρλά ηα παηδηά απνθεύγνπλ λα αλαθέξνπλ ηα δπζάξεζηα πνπ ζπλαληνύλ ζην 

Αηαδίθηπν ή κέζσ ηνπ θηλεηνύ ηνπο. Γη‟ απηό είλαη βαζηθό λα ηνπο εμεγήζεηε 

όηη, αλ ηνπο ζπκβεί θάηη δπζάξεζην, δε θηαίλε απηά θαη ζα πξέπεη λα ην 

αλαθέξνπλ άκεζα ζε εζάο. 



 Πείηε ζηα παηδηά ζαο λα κελ απαληνύλ πνηέ ζε πξόζηπρα ή πξνζβιεηηθά 

κελύκαηα. Βάλ ιάβνπλ ηέηνηα κελύκαηα ή κελύκαηα πνπ δελ θαηαλννύλ, αλ 

δνπλ απξεπείο  εηθόλεο ζην Αηαδίθηπν, αλ ιάβνπλ ηέηνηεο εηθόλεο ζην θηλεηό 

ηνπο ηειέθσλν, ή αλ Παξελνριεζνύλ, πξέπεη πάληνηε λα ζαο ην ιέλε. 

 Βάλ ηα παηδηά ζαο 

παξελνρινύληαη, εξεπλήζηε 

εάλ ν δξάζηεο βξίζθεηαη 

ζην θνληηλό ζαο πεξηβάιινλ 

.πρλά ν ζύηεο είλαη 

ζπκκαζεηήο ή θίινο, πνπ 

γηα θάπνην ιόγν ζέιεη λα 

παξελνριήζεη / 

γεινηνπνηήζεη / εθθνβίζεη ην παηδί ζαο ή πνπ απιά ην θάλεη «γηα πιάθα» 

ρώξηο λα έρεη ηελ ζπλαίζζεζε ησλ πηζαλώλ ζπλεπεηώλ. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε κηιήζηε άκεζα κε ηνπο γνλείο ηνπ ζύηε θαζώο θαη κε ηε δηεύζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 Πξνσζείζηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ αλέρεηαη ηελ 

παξελόριεζε. Αηδάμηε ζηα παηδηά ζαο όηη αλσλπκία ζην Αηαδίθηπν δε 

ζεκαίλεη αλεύζπλε ζπκπεξηθνξά. ινη καο αθήλνπκε ειεθηξνληθά ίρλε ζην 

Αηαδίθηπν, ζπλεπώο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξόκαζηε επγεληθά, κε θαλόλεο θαη κε 

εζηθή, όπσο θαη ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν.  

 Σα παηδηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη 

πώο λα ζέβνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ. Αηαηεξείηε ζπλερώο αλνηθηό 

δηάινγν καδί κε ηα παηδηά ζαο, ώζηε λα ζαο εκπηζηεύνληαη ηηο όπνηεο 

αλεζπρίεο ηνπο. Οη δηαδξαζηηθέο ηερλνινγίεο, όπσο ην Αηαδίθηπν θαη ε θηλεηή 

ηειεθσλία, 

κπνξνύλ λα ζαο 

πξνζθέξνπλ  

επθαηξίεο γηα 

ζπδήηεζε θαη 

πξνβιεκαηηζκό! 

ΣΡΟΠΟΙ 

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 



 Να αλαθεξζεί ζην ηκήκα δηνίθεζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ ή ζε 

εξγαδνκέλνπο αλώηεξεο δηνηθεηηθήο βαζκίδαο όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο 

ζπλαδέιθνπ, πειάηε/ζαο ή πξντζηακέλνπ/εο είλαη αλεπηζύκεηε θαη πξέπεη λα 

ζηακαηήζεη. 

 Να ππάξμεη επηθνηλσλία κε ην ζύηε, πξνθνξηθή θαη ζηε ζπλέρεηα γξαπηή, πνπ 

λα ηνλίδεη όηη ζα ιεθζνύλ κέηξα αλ ζπλερηζηεί ε ζπκπεξηθνξά. Δ Βπηηξνπή 

Ίζσλ Βπθαηξηώλ ηνλίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό ην ζύκα λα θξαηά θαζεκεξηλό 

εκεξνιόγην όπνπ ζα θαηαγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο ηα πεξηζηαηηθά, όπσο ώξα, 

εκέξα, κάξηπξεο, θάηη πνπ ζα ην βνεζήζεη αλ θάλεη θαηαγγειία. 

 Σα ζύκαηα πξέπεη λα κηινύλ κε θίινπο ζην ρώξν εξγαζίεο γηα λα ληώζνπλ όηη 

δελ είλαη κόλα θαη γηα λα έρνπλ κάξηπξεο γηα ην δηθαζηήξην. 

 Ώλ έρνπλ ζπκπηώκαηα άγρνπο, κειαγρνιίαο θαη αλεζπρίαο λα κηιήζνπλ ζην 

γηαηξό ηνπο. 

 ινη/εο είλαη ππεύζπλνη/εο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε  ελόο 

εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ρσξίο δηαθξίζεηο κε βάζε ην θύιν πνπ κπνξνύλ λα 

νδεγήζνπλ ζε πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, σο γνλείο, κπνξεί λα ληώζνπκε παξαβηαζκέλνη, εθηόο 

ειέγρνπ, απειπηζκέλνη θ.α., θαη πνιύ πηζαλόλ ε αλαζηάησζε απηή πνπ ζπκβαίλεη 

από όια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα λα κε καο αθήζεη λα ζθεθηνύκε ςύρξαηκα πξνο 

όθεινο ηνπ παηδηνύ καο θαη ηεο νηθνγέλεηάο καο, έηζη: 

 Γεηάκε βνήζεηα από έλαλ εηδηθό (Κξαηηθό θνξέα, Φπρνιόγν, Κνηλσληθό 

ιεηηνπξγό θ.α.) γηα ην πώο ζα πιεζηάζνπκε ην παηδί είηε ζε πεξίπησζε πνπ θάηη 

ππνςηαδόκαζηε είηε ζε πεξίπ ησζε πνπ ήδε έρνπκε επηβεβαηώζεη όηη θάηη έρεη 

ζπκβεί. 

 Πιεζηάδνπκε ην παηδί ήξεκα (ρσξίο παληθό) θαη πξνζπαζνύκε λα θηίζνπκε έλα 

πεξηβάιινλ εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο όπνπ ην παηδί ζα καο αλνηρηεί. Σνπ ιέκε 

πσο ληώζνπκε (π.ρ. ζε αηζζάλνκαη απόκαθξν/θιεηζηό ζηνλ εαπηό ζνπ/ιππεκέλν 

θαη ζηελαρσξηέκαη, 

αλεζπρώ, θνβάκαη 

θ.α.). Σνπ δεηάκε λα 

δείμεη εκπηζηνζύλε θαη 



ηνπ ιέκε όηη κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ κεηαμύ καο ζρέζε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ην 

απαζρνιεί, ηνπ ηνλίδνπκε όηη δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα εάλ καο κηιήζεη. 

 Σν ξσηάκε εάλ έρεη ζπκβεί θάηη πνπ ην έρεη ζηελαρσξήζεη ή ηνπ έρεη θαλεί 

παξάμελν, εάλ θάπνηνο ην έρεη πιεζηάζεη ή έρεη θάπνην κπζηηθό ην νπνίν ηνπ έρεη 

πεη θάπνηνο θαη ζα ήζειε λα ην κνηξαζηεί καδί καο, ηνπ δίλνπκε ρξόλν 

θαη επηκέλνπκε μαλά θαη μαλά έσο όηνπ ηειηθά θαηαιάβνπκε ηη ζπκβαίλεη. 

  

ΤΝΔΠΔΙΔ 

Οη καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη πνιύ 

ζνβαξέο θαη επεξεάδνπλ πνιινύο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ. εμνπαιηθά θαθνπνηεκέλα 

παηδηά ζπρλά παξνπζηάδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ζηε 

θπζηνινγηθή εμέιημε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο δσήο, σο ελήιηθεο. 

Οη άλζξσπνη δείρλνπλ κία εμαηξεηηθά κεγάιε αληνρή ζε ηξαπκαηηθά γεγνλόηα θαη έρνπλ 

κία ηεξάζηηα δπλαηόηεηα λα μεπεξλνύλ αξλεηηθά βηώκαηα. κσο ζε έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηό κπνξεί λα έρνπκε: (ηάζεηο απηνθηνλίαο, εζηζκό ζε λαξθσηηθά, αιθννιηζκό, 

ςπρώζεηο - ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη  δηείζδπζε - αλνξε μία, βνπιηκία, θαηάζιηςε, 

εμάξηεζε από θαθνπνηεηηθέο ζρέζεηο, θησρή ζεμνπαιηθή δσή, εκπινθή ζε πνξλεία θ.α.), 

ζέκαηα πνπ κπνξεί  λα ζρεηίδνληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα κε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο . 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

Έλα παηδί πνπ μαθληθά εκθαλίδεη έλα ή/θαη ζε ζπλδπαζκό κε άιια, θάπνην από ηα 

παξαθάησ ζπκπηώκαηα: 



 Σαιαηπσξείηαη από εθηάιηεο ή πξνβιήκαηα ύπλνπ ζε δηάξθεηα, 

 Βκθαλίδεη αθαηαλόεηε απόζπξζε ή έληνλε πξνζθόιιεζε ζε θάπνηνλ ελήιηθα, 

 Έρεη δηαξθώο κία αζπλήζηζηε κπζηηθνπάζεηα, 

 Παιηλδξνκεί ζε πξνγελέζηεξεο ζπκπεξηθνξέο, π.ρ. ελνύξεζε ηε λύρηα, 

 Παξαπνληέηαη γηα αλεμήγεην θόβν ζπγθεθξηκέλσλ ηνπνζεζηώλ ή αηόκσλ, 

 Μηιά γηα έλα θαηλνύξγην κεγαιύηεξν θίιν θαη θέξλεη αδηθαηνιόγεηα δώξα, 

 Πεξηγξάθεη απηό-ηξαπκαηηζκό (θόςηκν θαη θάςηκν), αδηθαηνιόγεηε επαηζζεζία, 

πόλν ή κώισπεο ζηε ζηνκαηηθή ή γελλεηηθή πεξηνρή, 

 Παξνπζηάδεη αθαηάιιειε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα κε παηρλίδηα ή αληηθείκελα, 

ελδερνκέλσο λα έρεη ππνζηεί θάπνηα κνξθή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ρξεηάδεηαη λα 

ην δηεξεπλήζνπκε πξνζεθηηθά. 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

Καηαξρήλ πξέπεη λα 

δνπιεύνπκε αλειιηπώο 

επάλσ ζην θηίζηκν ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο ηνπ 

παηδηνύ, παξάιιεια 

δηακνξθώλνπκε καδί ηνπ 

κηα “δεζηή” αλνηρηή 

ζρέζε όπνπ ζα ππάξρεη ν 

ρώξνο λα καο 

εκπηζηεπηεί δεηήκαηα πνπ ην απαζρνινύλ ησλ νπνίσλ ε ζεκαηνινγία ζα κπνξνύζε λα 

πεξηιακβάλεη θαη πηπρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο (π.ρ. θάπνηνο ελήιηθαο εθπέκπεη 

ζεμνπαιηθά ππνλννύκελα πξνο ην παηδί). 

Πξέπεη λα δηδάμνπκε ζηα παηδηά όηη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιέλε όρη 

Μαζαίλνπκε ηα παηδηά λα εθθξάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηνπο δίλνπκε ηελ 

δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο.  

 Αηδάζθνπκε ζηα παηδηά λα ζέβνληαη ηνπο θόβνπο ηνπο, λα ηνπο αθνύλε θαη λα ηνπο 

μεπεξλάλε δεκηνπξγηθά.  

Βίλαη απαξαίηεην λα αμηνινγνύκε θαη λα πξνζέρνπκε κε πνηόλ αθήλνπκε ηα παηδηά καο. 

Ώλ ην παηδί είλαη δπζαξεζηεκέλν κε απηόλ πνπ ην πξνζέρεη – θξνληίδεη – πξνπνλεί…, 



νθείινπκε λα ζπδεηάκε κε ην παηδί γηα απηό ην ζέκα θαη ην δηεξεπλνύκε δηεμνδηθά ώζηε 

λα θαηαιάβνπκε ηη ζπκβαίλεη. 

Φξνληίδνπκε λα είκαζηε  ζπλεπείο κε ηα παηδηά καο (Σειεθσλνύκε όηαλ αξγνύκε από ηελ 

δνπιεηά, ηνπο ιέκε πνπ βξηζθόκαζηε θ.α.), κόλν έηζη ζα κάζνπλ θαη απηά λα είλαη ζπλεπή 

ζηελ επηθνηλσλία ηνπο καδί καο. 

Φξνληίδνπκε λα είκαζηε πάληα δηαζέζηκνη όηαλ ην παηδί καο πξνζπαζεί λα καο πεη θάηη. 

Βπίζεο όηαλ είλαη καθξηά καο ρξεηάδεηαη λα έρεη αλά πάζα ζηηγκή ηελ δπλαηόηεηα λα 

επηθνηλσλήζεη καδί κ αο ή κε θάπνην πξόζσπν ηεο εκπηζηνζύλεο καο πνπ ηνπ έρνπκε 

ππνδείμεη, θαη λα ην δηεθδηθεί απηό όηαλ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε (π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ 

είλαη ζην ζρνιείν θαη λα πξέπεη λα ην δεηήζεη από ηνλ δάζθαιν). 

Βμεγνύκε ζην παηδί όηη εάλ έλαο ελήιηθαο ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα θάπνην ιόγν, κπνξεί λα 

ηελ δεηήζεη από έλαλ άιινλ ελήιηθα θαη όρη από απηό, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο όηαλ 

ην θξίλεη ζεκαληηθό ρξεηάδεηαη 

λα δεηήζεη ηελ άδεηά καο. 

Φξνληίδνπκε λα 

ηα εθπαηδεύνπκε ζσζηά ζηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη 

ειέγρνπκε ηαθηηθά ζε πνηεο 

δηαδηθηπαθέο πεξηνρέο 

θηλνύληαη αιιά θαη κε πνηνπο 

ζπλνκηινύλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκβνπιέο καο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ πηάλνπλ, ηόηε 

κπνξνύκε λα ελεξγνπνηήζνπκε εηδηθά πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή καο 

πνπ απνηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζε πεξηνρέο πνπ εθηηκνύκε όηη κπνξεί λα βιάςνπλ ην 

παηδί. 

ια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, από πνιύ κηθξή ειηθία έρνπλ δηθαίσκα ζηνλ ηδησηηθό ρώξν, 

όηαλ ληύλνληαη, πιέλνληαη, θνηκνύληαη ή έρνπλ άιιεο πξνζσπηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Έηζη 

καζαίλνπλ θαιύηεξα όηη θάπνηα δεηήκαηα ηα θξαηάκε γηα ηνλ εαπηό καο θαη θάπνηα άιια 

ηα κνηξαδόκαζηε κε ηνπο άιινπο. 

Να γλσξίδνπκε όηη αλακθηζβήηεηα ε θαιύηεξε πξνζηαζία ησλ παηδηώλ καο είλαη ε 

ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην ζώκα ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ε απελνρνπνίεζε ηεο 

ζεμνπαιηθόηεηάο ηνπο κέ ζα από ηε ζσζηή ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε θαη ε αλνηρηή 

επηθνηλσλία παηδηνύ-γνληώλ, παηδηνύ-δαζθάισλ θαη δαζθάισλ-γνληώλ κε εκπηζηνζύλε 

θαη εηιηθξηλή δηάινγν. 



Σα παηδηά πξέπεη λα μέξνπλ όηη ην ζώκα ηνπο, ε ςπρή ηνπο, θαη ην κπαιό ηνπο, ηνπο 

αλήθεη, είλαη δηθά ηνπο θαη πξέπεη νη άιινη λα ηα ζέβνληαη. 

Δ ελεκέξσζε αζθαιώο δίλεη δύλακε, αιιά δε ρξεηάδεηαη λα ηξνκάδνπκε ππεξβνιηθά ηα 

παηδηά θαη ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα ράζνπλ παληειώο ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζηνλ θόζκν 

ησλ ελειίθσλ. 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθό γηα ηα παηδηά λα αληηιεθζνύλ όηη δελ είλαη πνηέ θηαίμηκν δηθό 

ηνπο αλ θάπνηνο ηα παξελνριήζεη θαη όηη ε κεηαμύ καο ζρέζε ηνπο επηηξέπεη αλά πάζα 

ζηηγκή ζπδεηήζνπλ καδί καο νηηδήπνηε ζρεηηθό. 

Αρκόδηοη θορείς γηα ηελ παηδηθή & εθεβηθή προζηαζία: 

 Μαδί γηα ην παηδί, Σει.: 11525 

 Σν ρακόγειν ηνπ παηδηνύ, Σει.: 1056 

 ΚΒΏΘΒΏ (Κέληξν γηα ηελ παηδηθή πξνζηαζία), Σει.: 1107 

Αρκόδηοη θορείς γηα ηο λοκηθό ζέκα ηοσ δεηήκαηος: 

 Βηζαγγειία Κεθαινληάο, Σει.: 2671022461 

 Ώζηπλνκία Εζάθεο, Σει.: 2674032205 

 Νώληαο Λνξάλδνο 

 Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο 

 Οηθνγελεηαθόο Θεξαπεπηήο 

 ύκβνπινο εμαξηήζεσλ 

ΗΜΔΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗ ΣΧΝ ΓΤΝΑΙΚΧΝ 

Κάζε ρξόλν ζηηο 25 Ννεκβξίνπ κε αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα γηα ηελ εμάιεηςε 

ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ γίλνληαη επεηεηαθά αθηεξώκαηα, έξεπλεο, αλαθνξέο. 

Χζηόζν, νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ βηώζεη θαη βηώλνπλ βία  ρξεηάδνληαη βνήζεηα, 

πξνζνρή θαη θξνληίδα, θάζε κέξα. 

Βμάιινπ, ε βία δελ έρεη 

θνηλσληθή ηάμε, ρξώκα, 

κνξθσηηθό επίπεδν, νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ειηθία.. Αελ 

δηαπηζηώλεηαη θάπνην 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/44366/pagkosmia-hmera-gia-thn-exaleipsh-vias-kata-gynaikon
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ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ησλ δξαζηώλ θαζώο κπνξεί λα αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, ειηθηαθή νκάδα, ππεθνόηεηα θαη κνξθσηηθό επίπεδν. 

«Δ βία έρεη πνιιέο κνξθέο, άιιεο θνξέο είλαη ζσκαηηθή, άιιεο 

θνξέο ιεθηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή» ιέεη ε θ. ..... θαη αλαθέξεη όηη ε γξακκή 

SOS 15900 «μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, ζηειερώλεηαη από 

ςπρνιόγνπο θαη θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο θαη παξέρεη, ζε 24σξε βάζε θαζεκεξηλά, 

άκεζε βνήζεηα ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά βίαο. Δ γξακκή απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο 

γπλαίθεο πνπ δέρνληαη νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο, θαθνπνίεζε, βηαζκό ή απόπεηξα 

βηαζκνύ. Γπλαίθεο πνπ έρνπλ πέζεη ζύκαηα πνξλείαο θαη γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ζηνλ εξγαζηαθό, θνηλσληθό θαη νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ ηνπο». 

 

Σα πεξηζζόηεξα ηειεθσλήκαηα γίλνληαη θπξίσο από ζύκαηα πνπ δνύλ ζε κεγάια 

αζηηθά θέληξα θαη ζπαληόηεξα από επαξρηαθέο κηθξέο πόιεηο.Απζηπρώο δελ 

θαηαιαβαίλνπλ όιεο νη γπλαίθεο όηη ππόθεηληαη θάπνηα κνξθή βίαο, ιόγσ ηνπ όηη 

κπνξεί λα έρνπλ κεγαιώζεη ζε έλα βίαην πεξηβάιινλ. πλήζσο, νη γπλαίθεο πνπ 

δέρνληαη βία αηζζάλνληαη ληξνπή θαη ληώζνπλ ππεύζπλεο νη ίδηεο γηα ηελ θαηάζηαζε 

πνπ βηώλνπλ, έρνπλ κεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε». 

«Γη‟ απηό θη εκείο πξνζπαζνύκε λα ελδπλακώζνπκε ηηο γπλαίθεο, λα ηηο θάλνπκε λα 

θαηαιάβνπλ όηη απηό πνπ δνπλ δελ είλαη απνδεθηό θη όηη ππάξρνπλ λόκνη πνπ ην 

ηηκσξνύλ. Σηο ελεκεξώλνπκε θαη ηηο δίλνπκε θάπνηεο βαζηθέο λνκηθέο νδεγίεο. 

ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Δ Γξακκή SOS 15900 ε  έλα 

ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο 

δέρζεθε 5.041 θιήζεηο θαη 113 

ειεθηξνληθά κελύκαηα ζην 

sos15900.isotita.gr. 

Βπί ηνπ ζπλόινπ ησλ θιήζεσλ, 

νη 4.266 (85%) αθνξνύζαλ ζε 

θαηαγγειίεο πεξηπηώζεσλ έκθπιεο 

βίαο. Ώπό απηέο νη 3.034 θιήζεηο (71%) αθνξνύζαλ ζε θαηαγγειίεο ησλ ίδησλ ησλ 

θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ, ελώ νη 1.232 θιήζεηο (29%), αθνξνύζαλ ζε θαηαγγειίεο 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/9668/kakopoiisi
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/5788/viasmos
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/15406/porneia
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/23971/sexoyalikh-parenoxlhsh


από ηξίηα πξόζσπα (θπξίσο από θίινπο/-εο 27%, γνλείο 16%, άιινπο ζπγγελείο 10%, 

αδειθόο/ή 10%, γείηνλαο 13% θαη άιια άηνκα 17%). 

Ώπό ηηο 3.034 θιήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζε θαηαγγειίεο ησλ ίδησλ ησλ θαθνπνηεκέλσλ 

γπλαηθώλ νη 2.432 θιήζεηο (80%) αθνξνύζαλ ζε ελδννηθνγελεηαθή βία κε δξάζηε 

θπξίσο ην ζύδπγν, νη 53 θιήζεηο (2%) ζε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε, νη 18 θιήζεηο 

(1%) ζε πεξηπηώζεηο βηαζκνύ θαη 54 θιήζεηο (2%) αθνξνύζαλ ζε θαηαγγειία άιισλ 

κνξθώλ βίαο. 

Σα αηηήκαηα ησλ θιήζεσλ απηώλ αθνξνύζαλ 1.516 θιήζεηο (40%) 

ζε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, 976 θιήζεηο (26%) ζε λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή, 191 

θιήζεηο (5%) ζε λνκηθή βνήζεηα, 251 θιήζεηο (7%) ζε αλαδήηεζε θηινμελίαο θαη 15 

θιήζεηο (0%) ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο. Ώπό ηηο 3.034 γπλαίθεο πνπ θάιεζαλ ηε 

γξακκή, νη 1.663 (50%) είλαη κεηέξεο. 

Ώπό ηηο γπλαίθεο ζύκαηα βίαο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαίλεηαη όηη: 

 671 (22%) είλαη απαζρνινύκελεο (από ηηο νπνίεο 70 (10%) είλαη 

απηναπαζρνινύκελεο) 

 554 (18%) είλαη άλεξγεο (από ηηο νπνίεο 72 (13%) καθξνρξόληα άλεξγεο) θαη 

 293 (10%) είλαη αλελεξγέο (από ηηο νπνίεο 13 (4%) παξαθνινπζνύλ 

εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε) 

Ώπό ηηο γπλαίθεο ζύκαηα βίαο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαίλεηαη όηη: 

 1518 (50%) είλαη έγγακεο 

 342 (11%) είλαη άγακεο 

 147 (5%) ζε δηάζηαζε 

 172 (6%) δηαδεπγκέλεο 

 47 (2%) ζε θαηάζηαζε ρεξείαο 

 113(4%) ζε ζπκβίσζε 

Ώπό ηηο γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε γηα ηελ ειηθία ηνπο θαίλεηαη όηη: 

 103 (3%) είλαη από 15 έσο 24 εηώλ 

 699 (23%) είλαη από 25 έσο 39 εηώλ 

 676 (22%) είλαη από 40 έσο 54 εηώλ 

 180 (6%) είλαη από 55 έσο 64 θαη 

 123 (4%) είλαη από 65 εηώλ θαη άλσ 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/28914/endooikogeneiakh-via


Ώπό ηηο γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε γηα ην κνξθσηηθό ηνπο 

επίπεδν θαίλεηαη όηη: 

 2 (0%) είλαη ηππηθά αλαιθάβεηεο 

 17 (1%) έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ πξσηνβάζκηα ή θαηώηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

 24 (1%) ηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 23 (1%) ηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ θαη 

 233 (8%) ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Ώπό ην ζύλνιν ησλ γπλαηθώλ πνπ θάιεζαλ ζηελ ηειεθσληθή γξακκή πξνθύπηεη όηη: 

 2484 (82%) είλαη Βιιελίδεο 

 198 ( 7%) είλαη κεηαλάζηξηεο 

 23 (1%) είλαη ΏΜΒΏ 

Χο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, από ηηο γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ ζηελ 

αληίζηνηρε εξώηεζε, 315 (10%) ηελ πεξηγξάθνπλ σο κέηξηα, 319 (11%) ηελ 

αλαθέξνπλ σο θαθή, 169 (6%) σο θαιή, 63 (2%) σο πνιύ θαθή θαη 14 (0%) σο πνιύ 

θαιή. 

Σν 71% ησλ γπλαηθώλ απηώλ ήηαλ ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο κε δξάζηε θπξίσο 

ην ζύδπγν (λπλ/πξώελ). Δ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθώλ ήηαλ κεηέξεο κε παηδηά (ζε 

πνζνζηό 75%). Σν 43% ησλ γπλαηθώλ είραλ σο αίηεκα ηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε, 

ην 21% ηε λνκηθή ζηήξημε θαη ην 16% απεπζύλζεθαλ ζηηο δνκέο γηα ελεκέξσζε-

πιεξνθόξεζε. 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ πνπ απεπζύλζεθαλ ζηηο δνκέο αλήθε ζηελ 

ειηθηαθή θαηεγνξία 26-55 εηώλ (69%) θαη πεξηιάκβαλε όια ηα κνξθσηηθά επίπεδα. 

Σέινο από ην ζύλνιν ησλ γπλαηθώλ, ην 78% είραλ ειιεληθή ππεθνόηεηα. ΐάζεη ησλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε ΓΓΕΦ, δελ δηαπηζηώλεηαη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ησλ δξαζηώλ θαζώο κπνξεί λα αλήθνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, ειηθηαθή νκάδα, ππεθνόηεηα θαη αλεμαξηήησο 

κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ(E.U) 



 1 ζηηο 5 ΓΤΝΏΊΚΒ έρεη ππνζηεί ζεμνπαιηθή ή ζσκαηηθή βία ζηελ Κύπξν 

39% ησλ ΚΤΠΡΊΧΝ ΓΤΝΏΕΚΝ έρνπλ ππνζηεί ςπρνινγηθή βία από ην 

ζύληξνθν ηνπο.  

 36% ησλ ΓΤΝΏΕΚΝ έρνπλ βηώζεη ζεμνπαιηθή παξελόριεζε. 

 Ώλαδεηθλύνληαη ΝΈΟΕ «ΣΌΠΟΕ» ΐΊΏ θαηά ησλ γπλαηθώλ, όπσο ε βία κέζσ 

δηαδηθηύνπ, ε ειεθηξνληθή παξελόριεζε, ε επίκνλε παξαθνινύζεζε θαη ν 

εθθνβηζκόο. 

 43% ησλ ΓΤΝΏΕΚΝ πνπ ππέζηεθαλ θαθνπνίεζε από ην ζύληξνθό ηνπο δελ 

είραλ ζπκπαξάζηαζε από νπνηνλδήπνηε.  

 28% ησλ ΚΤΠΡΊΧΝ ΓΤΝΏΕΚΝ ππέζηεθε θάπνηα κνξθή θαθνπνίεζεο από 

λπλ ή πξώελ ζύδπγν ή ζύληξνθν. 

 82% ησλ ζπκάησλ ΒΝΑΟΟΕΚΟΓΒΝΒΕΏΚΉ ΐΊΏ είλαη γπλαίθεο θαη 

θνξίηζηα. 

 Τπήξμαλ 30 ΑΟΛΟΦΟΝΊΒ ΓΤΝΏΕΚΝ από ζπληξόθνπο ή πξώελ 

ζπληξόθνπο ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα ζηελ Κύπξν. 

 Οη ΜΒΣΏΝΆΣΡΕΒ είλαη πνιιαπιά εθηεζεηκέλεο ζε ΐΊΏ θαη δηαθξίζεηο  

 Οη ΟΕΚΕΏΚΈ ΒΡΓΆΣΡΕΒ είλαη πνιιαπιά επάισηεο ζηε ΐΊΏ 

ΗΜΔΡΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗ 

Δ 19ε Ννεκβξίνπ έρεη θαζηεξσζεί σο Παγθόζκηα Δκέξα ελάληηα ζηελ Καθνπνίεζε 

ησλ Παηδηώλ, πξνθεηκέλνπ κέζα από δηάθνξεο δξάζεηο λα δνζεί έκθαζε ζην γεγνλόο 

όηη όιν θαη πεξηζζόηεξα παηδηά ζήκεξα είλαη ζύκαηα βίαο από ηνπο ελήιηθεο αθόκα 

θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο 

γνλείο ηνπο! 

Δ επηινγή ηεο 

εκεξνκελίαο δελ είλαη 

ηπραία θαζώο έγηλε γηα λα 

ζπλδπαζηεί κε 

ηελ Παγθόζκηα Δκέξα γηα 

ηα Αηθαηώκαηα ηνπ 

Παηδηνύ (20 Ννεκβξίνπ). 

Ώπό ειιεληθήο πιεπξάο ζπκκεηέρεη ην «Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ». 



ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο  θαθνκεηαρείξηζε ησλ παηδηώλ 

ζεσξνύληαη «όιεο νη κνξθέο ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο ή 

ακεινύο δηαπαηδαγώγεζεο ή 

εκπνξηθήο ή άιιεο εθκεηάιιεπζεο, 

πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην θάπνηαο 

ζρέζεο επζύλεο κε ην παηδί. Δ 

παηδηθή θαθνκεηαρείξηζε 

εκθαλίδεηαη ζε παηδηά θάησ ησλ 18 

εηώλ». 

 Παξά ηηο πνιιέο κνξθέο 

πνπ κπνξεί λα πάξεη ε παηδηθή θαθνπνίεζε, ηέζζεξηο είλαη νη βαζηθνί ηεο 

ηύπνη ζύκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ. 

 σκαηηθή Καθνπνίεζε. 

  εμνπαιηθή Καθνπνίεζε  

 εμνπαιηθή Παξαβίαζε 

 Ώηκνκημία 

 πλαηζζεκαηηθή   

 Φπρνινγηθή Καθνπνίεζε. 

 Παξακέιεζε. 

 

Άθξσο αλεζπρεηηθά ηα ζηνηρεία ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ζηε ρώξα καο 

Έλα πεξηζηαηηθό θαθνπνίεζεο παηδηνύ γίλεηαη γλσζηό ζρεδόλ θάζε κέξα κέζα από ηα 

κέζα ελεκέξσζεο. 

Σν δξάκα από ηηο ηζηνξίεο θαθνπνίεζεο παηδηώλ πνπ βιέπνπλ ην θσο ηεο 

δεκνζηόηεηαο ζπγθινλίδεη αιιά ε βεβαηόηεηα ησλ εηδηθώλ επηηάζζεη δξάζε γηαηί 

όπσο ηνλίδνπλ, «δελ αξθεί ε ζπγθίλεζε». 

Δ πην αθξηβήο εηθόλα πνζνηηθά πνπ ππάξρεη, βαζίδεηαη ζε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε πξηλ από 

πέληε ρξόληα ην Ελζηηηνύην 

Τγείαο ηνπ Παηδηνύ κε 

αλώλπκα εξσηεκαηνιόγηα ζε 

15 ρηιηάδεο παηδηά θαη γνλείο, 



ηπραίν δείγκα ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. 

 

Ώπό ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνθύπηεη όηη πνιύ κηθξό πνζνζηό ησλ πξαγκαηηθώλ 

πεξηζηαηηθώλ δειώλεηαη ζε ππεξεζίεο. πσο εμεγεί ν ...., δηεπζπληήο ηνπ Ελζηηηνύηνπ 

«ε ζύγθξηζε είλαη ζπληξηπηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ειηθίεο 11, 13 θαη 16 εηώλ, ελώ 

ηα παηδηά έιεγαλ όηη ζε δηάζηεκα ελόο έηνπο είραλ έθζεζε ζε ζσκαηηθή βία θαηά 

πεξίπνπ 48,5% εθ ησλ νπνίσλ ην 6% είραλ έθζεζε ζε πάλσ από 8 είδε ζσκαηηθήο 

βίαο (ρηύπεκα κε ην ρέξη, θισηζηέο, κε αληηθείκελν, εγθαύκαηα). Μάιηζηα όζνλ 

αθνξά ζηε ζεμνπαιηθή βία, ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηώλ πνπ 

απάληεζαλ όηη έρνπλ δερζεί ζεμνπαιηθή βία ήηαλ 7,6% - από ην νπνίν πεξίπνπ ην 

4,5% ζεμνπαιηθή βία κε ζσκαηηθή επαθή- ελώ όινη νη θνξείο καδί γλώξηδαλ 

πεξηζηαηηθά πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζην 0,07%». 

Σα πεξηζηαηηθά πνπ θαηαγγέιινληαη ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο 

είλαη έλα κηθξό θνκκάηη ηεο βίαο πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία, ζύκθσλα κε ηνλ θ..... 

Βθηηκά κάιηζηα, πσο ην πηζαλόηεξν είλαη όηη νη δείθηεο έθζεζεο ησλ παηδηώλ ζε θάζε 

είδνπο βία ζα απμάλνληαη». 

Ώθόκε έλα ζηνηρείν πνπ δείρλεη όηη σο ρώξα απέρνπκε πνιύ από ηε γλώζε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ κεγέζνπο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη όηη «ν άδεινο αξηζκόο είλαη πνιύ 

κεγάινο όρη κόλν γηα όζα πεξηζηαηηθά γίλνληαη θαη δελ θηάλνπλ ζηηο ππεξεζίεο αιιά 

θαη γηα όζα αλαθέξνληαη ζηηο ππεξεζίεο, θαζώο δελ ηα γλσξίδνπκε». 

 

Βπίζεκνη αξηζκνί δελ ππάξρνπλ γηα ηα παηδηά ζύκαηα θαθνπνίεζεο 

«Βίλαη θνβεξό.ηαηηζηηθέο δείρλνπλ όκσο, όηη ππάξρεη αύμεζε ζηελ 

ελδννηθνγελεηαθή βία 

θαη απηά ηα ζηνηρεία 

πξνθύπηνπλ από ηελ 

αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ θαθνπνηεκέλσλ 

γπλαηθώλ. Τπάξρεη 

άκεζε ζπζρέηηζε ζηελ 

θαθνπνίεζε εληόο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηεο ζπληξόθνπ θαη ηνπ παηδηνύ. Ώλαθεξόκελνο ζηε βία πνπ δέρνληαη ζε 

δηάθνξεο κνξθέο ηα παηδηά ζηελ Βιιάδα, ζήκεξα, ν θ. Νηθνιατδεο θάλεη ιόγν 

γηα «αύμεζε ηεο θνηλνηηθήο βίαο, θαη αλάκεζα ζηα παηδηά, θαη ελαληίνλ ησλ παηδηώλ 



από ελήιηθα άηνκα, δειαδή ηεο βίαο ζηηο γεηηνληέο, ε νπνία θαη πιεζαίλεη θαη αιιάδεη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γίλεηαη πην άγξηα, πην σκή βία, θαη αθνξά πην κηθξέο 

ειηθίεο». 

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία ε αληίιεςε όηη ε ελδννηθνγελεηαθή βία, ηδηαίηεξα ζε βάξνο 

αλειίθσλ, απνηειεί ηδησηηθή ππόζεζε, ζηαδηαθά εμαιείθεηαη θαη θαζίζηαηαη ζαθέο 

όηη όινη νη ζεζκνί ηνπ άηππνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα 

θαηαγγείινπλ ηελ θαθνπνίεζε παηδηώλ. 

Μάιηζηα, ην 2006 ζεζπίζηεθε έλαο λένο λόκνο (Ν 3500/2006) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ζύκθσλα κε απηόλ ν εθπαηδεπηηθόο ν νπνίνο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ δηαπηζηώλεη ή πιεξνθνξείηαη όηη έρεη δηαπξαρζεί 

ζε βάξνο καζεηή έγθιεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, νθείιεη λα ελεκεξώζεη ην 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη απηόο ελ ζπλερεία ηνλ αξκόδην εηζαγγειέα. 

 

 ε δηεζλέο επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 1 ζηα 5 θνξίηζηα θαη 1 ζηα 10 αγόξηα πέθηνπλ 

ζύκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18, αιιά κόλν 1 ζηα 3 

πεξηζηαηηθά θαηαγγέιινληαη (ICMEC). Βπίζεο 20.9 εθαηνκκύξηα παηδηά είλαη 

ζύκαηα θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο εθ ησλ νπνίσλ 4.5 εθ (22%) 

θαηαλαγθαζηηθήο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην 

Οξγαληζκό Βξγαζίαο. Βπηπιένλ, 2 εθαηνκκύξηα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα 

κε ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε παγθόζκην επίπεδν θάζε ρξόλν 

(ICMEC).ύκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκό International Center for Missing 

Exploited Children: 

 2 εθαηνκκύξηα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε 

παγθόζκην επίπεδν θάζε ρξόλν 



  1 ζηα 10 παηδηά θάησ από ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ ζα θαθνπνηεζεί 

ζεμνπαιηθά απηό ηνλ ρξόλν 

 Σνπιάρηζηνλ 1 ζηα 5 θνξίηζηα θαη 1 ζηα 10 αγόξηα πέθηνπλ ζύκαηα 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 18, αιιά κόλν 1 ζηα 3 

πεξηζηαηηθά θαηαγγέιιεηαη. 

Δ θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ δε ζπληζηά νηθνγελεηαθή ππόζεζε αιιά επζύλε 

νιόθιεξνπ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

 

ΣΕ ΒΕΝΏΕ ΥΟΛΕΚΔ ΐΕΏ &ΒΚΦΟΐΕΜΟ 

ΟΡΕΜΟ ΥΟΛΕΚΔ ΐΕΏ: 

ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ν όξνο «ρνιηθή ΐία» αθνξά ζην θαηλόκελν 

εθείλν θαηά ην νπνίν έλαο καζεηήο αζθεί (ή πεξηζζόηεξνη καζεηέο αζθνύλ) επίδεημε 

δύλακεο, απεηιήο θαη εμαλαγθαζκνύ πξνο έλαλ πην αδύλαην θαη κηθξόηεξν 

ζπκκαζεηή ηνπ(ο). 

Δ πξάμε απηή 

απνζθνπεί ζηελ 

επηβνιή ηεο 

ζέιεζεο ηνπ 

ηζρπξόηεξνπ 

καζεηή (πνπ ηνλ 

νλνκάδνπκε 

«ζύηε») θαη ζηελ 

άζθεζε βίαο πάλσ 

ζηνλ πην αδύλακν 

καζεηή (πνπ ηνλ 

απνθαινύκε «ζύκα»). Πνιιέο θνξέο, δελ είλαη θαλ ζέκα άζθεζεο βίαο. Ώξθεί ε 

απεηιή βίαο ηνπ «ζύηε» πξνο ην «ζύκα». πλήζσο ε πξάμε απηή είλαη 

επαλαιακβαλόκελε, ζπζηεκαηηθή θαη ζπρλή. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ν «ζύηεο» 

επηιέγεη ην «ζύκα» ηνπ, αιιά θαη ν ηξόπνο πνπ επηιέγεη λα «ρηππήζεη» θαη λα 

επηηεζεί ζην «ζύκα» ηνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε (θαη απηό ζα ην δνύκε 

ζηε ζπλέρεηα). Βπίζεο, ραξαθηεξίδεηαη από αληζνξξνπία ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη 



δηαθνξά ζηε ζσκαηηθή ηνπο δύλακε. Ο «ζύηεο» είλαη πάληνηε δπλαηόηεξνο θαη 

ηζρπξόηεξνο από ην «ζύκα» ηνπ. 

ΟΡΕΜΟ ΒΚΦΟΐΕΜΟΤ 

Μαδί κε ηνλ όξν «ρνιηθή ΐία» (school violence), ηα ηειεπηαία ρξόληα κπήθε ζην 

ιεμηιόγηό καο θαη ν όξνο «εθθνβηζκόο», αιιηώο bullying. Ώλ κε ηνλ όξν «ρνιηθή 

ΐία» αλαθεξόκαζηε ζην γεληθόηεξν θαηλόκελν ηεο εθδήισζεο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, bullying ζεκαίλεη ηελ ίδηα ηελ πξάμε επηβνιήο θαη παξελόριεζεο θαη 

απεηιώλ από ηνλ «ζύηε» πξνο ην «ζύκα». Πνιιέο θνξέο, όκσο, ε θξάζε «ρνιηθή 

ΐία» ζεσξείηαη ζπλώλπκε ηνπ όξνπ «εθθνβηζκόο». 

ΜΟΡΦΒ ΥΟΛΕΚΔ ΐΕΏ &ΒΚΦΟΐΕΜΟΤ 

Τπάρτοσλ ποιιές κορθές τοιηθής Βίας θαη Δθθοβηζκού; 

Ναη ππάξρνπλ. Σν δήηεκα ηεο ρνιηθήο ΐίαο θαη ηνπ Βθθνβηζκνύ έρεη γίλεη 

αληηθείκελν κειέηεο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. Χζηόζν, απέθηεζε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο 

ζρεηηθά πξόζθαηα (ηα ηειεπηαία 10 κε 15 ρξόληα). Δ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ 

μεθίλεζε από δηάθνξεο ρώξεο ηεο ΐόξεηαο Βπξώπεο θαη κεηά πέξαζε θαη ζηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ Ώηιαληηθνύ Χθεαλνύ, ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο θπξίσο. Μειέηεο γηα ηε 

ζρνιηθή βία πιένλ έρνπκε ζρεδόλ από όινλ ηνλ θόζκν. Οη κνξθέο ζρνιηθήο βίαο 

είλαη νη εμήο: 

 

σκαηηθή ΐία  

ηελ πεξίπησζε απηή, ν «ζύηεο» (έλαο καζεηήο ζσκαηηθά κεγαιύηεξνο) επηηίζεηαη 

θαη ρηππά κε ρέξηα ή/θαη πόδηα ην «ζύκα» ηνπ (έλαλ καζεηή ζσκαηηθά αδύλαην θαη 

πάληνηε πην αδύλαην από ηνλ «ζύηε») κε ζθνπό λα ηνπ πξνμελήζεη ζσκαηηθέο 

βιάβεο. Δ ζσκαηηθή βία πεξηιακβάλεη: 

 ρηππήκαηα 

 ζπξσμίκαηα 

 θηύζηκν 

 θαηαζηξνθή, θξύςηκν ,θινπή 

πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ 

 ηξηθινπνδηέο 



 

Λεθηηθή ΐία  

Βδώ ν «ζύηεο» επηηίζεηαη, θσλάδνληαο, βξίδνληαο, πξνζβάιινληαο ιεθηηθά ην 

«ζύκα» ηνπ. «Βίζαη ραδή!» «είζαη αλόεηνο!» «είζαη θπηό!» ,είλαη κεξηθέο από ηηο 

ζπλήζεηο εθθξάζεηο θαη πξνζβνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηπηώζεηο ιεθηηθήο 

βίαο. Βπηπιένλ, ε ιεθηηθή βία κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή «απεηιώλ» πξνο ην «ζύκα»: 

«Κάηζε θαιά γηαηί ζα θαο μύιν!», ή «Φύγε, δελ ζε ζέισ ζηελ ηάμε!». ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ε ιεθηηθή βία είλαη πνιύ θνληά ζηε «ζπλαηζζεκαηηθή – ςπρνινγηθή βία» 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Δ ιεθηηθή 

βία πεξηιακβάλεη: 

 θνξντδία 

 πξνζβνιή 

 βξηζηέο 

 ζεμνπαιηθά ππνλννύκελα 

 ρεηξνλνκίεο 

πλαηζζεκαηηθή/Φπρνινγηθή βία 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν «ζύηεο» (ή νη 

«ζύηεο») αζθνύλ κηα εμίζνπ επηθίλδπλε 

κνξθή βίαο: δηαζπείξνληαο ςεπδή ζρόιηα θαη 

θνπβέληεο (θνπηζνκπνιηό), απνθιείνληαο ην 

«ζύκα» από παξέεο θαη απνκνλώλνληάο ην 

από δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο. «Φύγε!», «Αελ είζαη θίινο κνπ», είλαη κόλν 

κεξηθά από ηα πξνζβιεηηθά ζρόιηα πνπ κπνξεί λα δερζεί ην «ζύκα» 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο βίαο. 

Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο 

Βίλαη ίδηα κνξθή βίαο κε ηελ πξνεγνύκελε (ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή βία). 

Μπνξεί, όκσο, λα κελ έρεη ζηνηρεία θνπηζνκπνιηνύ θαη ςεπδώλ εηδήζεσλ θαη λα 

πεξηνξίδεηαη κόλν ζηνλ απνθιεηζκό από 

ηελ νκάδα. «Αελ ζα ζε θαιέζσ ζηε 

γηνξηή κνπ!» είλαη κηα κνξθή απεηιήο θαη 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. «Άληε ξε! Φύγε 



από εδώ», κπνξεί λα αθνπζηεί θαη λα ζεκαίλεη όρη κόλν ηε ιεθηηθή πξνζβνιή, 

αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή βία θαη θνηλσληθό απνθιεηζκό ελόο « δηαθνξεηηθνύ» 

καζεηή από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Γεληθά κηιώληαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή – 

ςπρνινγηθή βία θαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο αθνξνύλ ζε απεηιέο (έκκεζε 

κνξθή βίαο) θαη όρη ζε απ‟ επζείαο επηζέζεηο ηνπ «ζύηε» πξνο ην «ζύκα». 

     Βδώ ζπκπεξηιακβάλεηαη: 

 Βθβηαζκόο 

 Ώπεηιή κε ζσκαηηθή βία 

 Αηάδνζε θεκώλ 

 Ώπνκόλσζε ηνπ αηόκνπ από ηελ θνηλσλία θαη ην επξύηεξν 

πεξηβάιινλ 

 Πξνζβιεηηθά γθξάθηηη 

 

Διεθηξνληθή βία – Cyber bullying 

ηελ πεξίπησζε απηή, πξόθεηηαη γηα κηα «λέα» κνξθή βίαο πνπ βαζηθό 

ζπζηαηηθό ηεο είλαη ν ηξόπνο 

εθαξκνγήο ηεο. ηελ νπζία 

πξόθεηηαη πάιη γηα ιεθηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή βία, 

ε νπνία όκσο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα από θηλεηά ηειέθσλα (κε 

ειεθηξνληθά κελύκαηα -sms, 

αλώλπκεο θιήζεηο) θαη κε ηελ 

δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ή θαη άιισλ επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζην «ζύκα» ζε δηάθνξα δεκνθηιή δίθηπα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο (π.ρ., facebook, instagram, twitter). Βλαιιαθηηθά, ε 

ειεθηξνληθή βία (πνπ είλαη γλσζηή θαη σο «θπβεξλν-εθθνβηζκόο») κπνξεί 

λα πάξεη ηε κνξθή αλάξηεζεο θαθνεζεηώλ, θαθόβνπισλ ζρνιίσλ, 

πξνζσπηθώλ θσηνγξαθηώλ (πξαγκαηηθώλ ή παξαπνηεκέλσλ) ηνπ 

«ζύκαηνο» κε ζθνπό λα ην θέξνπλ ζε δύζθνιε ζέζε. 

 



Παξαδείγκαηα ζρνιηθήο βίαο: 

Πξώην Παξάδεηγκα: ην πξναύιην θάπνηνπ ζρνιείνπ κηα παξέα 

ζπκκαζεηώλ ηεο Γ‟ ηάμεο 

ηζαθώλνληαη θαη ρηππνύλ έλαλ 

κηθξόζσκν καζεηή ηεο Ώ‟ ηάμεο. 

Σξηγύξσ, άιινη καζεηέο 

παξαθνινπζνύλ ακήραλνη ην 

ζπκβάλ, ελώ δε ιείπνπλ θαη 

κεξηθνί πνπ επηδνθηκάδνπλ ηελ πξάμε απηή.  

 

Αεύηεξν παξάδεηγκα: ην δηάιεηκκα κηα νκάδα θνξηηζηώλ γεινύλ ζε 

βάξνο κηαο ζπκκαζήηξηάο ηνπο, ηεο 

Μ. Δ Μ. έρεη πξόβιεκα κε ην 

βάξνο ηεο ελώ ε κεγάιε κπσπία 

ηεο ηελ ππνρξεώλεη λα θνξάεη 

ρνληξά γπαιηά, γηα λα βιέπεη.. Οη 

ζπκκαζήηξηέο ηεο γεινύλ, ιέλε 

αζηεία ζε βάξνο ηεο, ηεο θσλάδνπλ 

«ηα καηνκπνύθαιά ζνπ», ελώ δελ ηελ αθήλνπλ λα θάλεη παξέα καδί ηνπο.  

 

 

Σξίην Παξάδεηγκα: ην ζρνιείν ήξζε κία λέα καζήηξηα από άιιε ρώξα, ε Ε. Αελ 

κηιάεη αθόκα θαιά, ελώ ιόγσ ηεο ζξεζθείαο ηεο θνξάεη έλα καληήιη ζην θεθάιη ηεο. 

ηα δηαιείκκαηα, θαλείο δελ ηελ θάλεη παξέα. 

 

Σέηαξην Παξάδεηγκα: Ο Μ., έλαο άξηζηνο καζεηήο ηεο ΐ‟ Λπθείνπ, πήγε ζηελ 

ηνπαιέηα ηνπ ζρνιείνπ. Βθεί, θάπνηνη ζπκκαζεηέο ηνπ ηξάβεμαλ θξπθά θσηνγξαθίεο 

ηνπ Μ. θαη ηηο αλάξηεζαλ ζε δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα, γηα λα ηνλ πξνζβάινπλ. Ο 

Μ. είλαη ηόζν ζηελνρσξεκέλνο πνπ ζθέθηεηαη ζνβαξά λα κελ έξζεη ηελ επόκελε 

εκέξα ζην ζρνιείν. 



 

Πέκπην Παξάδεηγκα: ην δηάιεηκκα, κηα νκάδα θνξηηζηώλ γειάλε ζε βάξνο κηαο 

ζπκκαζήηξηάο ηνπο, ηεο Γ. Δ Γ. δελ θνξάεη ηα ίδηα, επώλπκα ξνύρα όπσο νη άιιεο 

καζήηξηεο θαη έρεη πξόβιεκα κε ην βάξνο ηεο. Οη ζπκκαζήηξηέο ηεο γειάλε θαη ιέλε 

αζηεία ζε βάξνο ηεο, ελώ δελ ηελ αθήλνπλ λα θάλεη παξέα καδί ηνπο. 

 

Έθην Παξάδεηγκα: ην 

ζρνιείν ήξζε κία λέα 

αιινδαπή καζήηξηα, ε 

Β. Πνιιέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο ηεο 

κεηξηθήο ηεο γιώζζαο, 

δηόηη δελ κηιάεη αθόκα 

θαιά ηα ειιεληθά θαη 

όηαλ πξνζπαζεί λα 

ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα, νη ζπκκαζεηέο ηεο γεινύλ κε ηνλ ηξόπν πνπ κηιάεη. ηα 

δηαιείκκαηα, θαλείο δελ ηελ θάλεη παξέα. 

 

Έβδνκν Παξάδεηγκα: Δ Β. είλαη κηα καζήηξηα ηεο ΐ‟ Γπκλαζίνπ θαη έρεη 

δεκηνπξγήζεη πξνθίι ζε κηα πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Κάπνηνη ζπκκαζεηέο 

ηεο έρνπλ θη απηνί πξνθίι θαη κπαίλνπλ θαη γξάθνπλ ζρόιηα όπνπ ηελ θνξντδεύνπλ 

ζην δηαδίθηπν. Δ Β. είλαη ζηελνρσξεκέλε θαη από ηε κία δελ κηιάεη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο, ελώ από ηελ άιιε έρεη αξρίζεη θαη κηιάεη κε άγλσζηα πξόζσπα πνπ 

ηεο κηινύλ ζην δηαδίθηπν. 

πκπεξάζκαηα από ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

ια απηά ηα πεξηζηαηηθά δελ είλαη ηίπνηε άιιν από πεξηπηώζεηο εθδήισζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάδνπκε ρνιηθή ΐία θαη Βθθνβηζκόο (ΐΒ). Ώπό ηα 

παξαδείγκαηα βιέπνπκε πσο ην bullying δελ θάλεη δηαθξίζεηο ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα, 

Έιιελεο ή αιινδαπνύο καζεηέο, 

καζεηέο κε θαιή ή κέηξηα ζρνιηθή 

επίδνζε. Βπίζεο, κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ 



ηάμε, ζην πξναύιην, ζηηο ηνπαιέηεο (ή ζε άιινπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ). Γίλεηαη ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ή ηελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο. Ώπηό πνπ 

είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη πξέπεη λα ζπκάζαη είλαη πσο ην bullying (ε ρνιηθή ΐία θαη 

ν Βθθνβηζκόο) ζπκβαίλεη (κπνξεί λα ζπκβαίλεη) ζε θάζε ζρνιείν. 

 

Πώο εθδειώλεηαη ε ρνιηθή ΐία 

Ώπό ηα παξαδείγκαηα είδεο πσο ν «δέθηεο» ηεο βίαο ήηαλ θάπνηνο καζεηήο 

(αλεμάξηεηα από θύιν, ειηθία, θαηαγσγή, ζρνιηθή επίδνζε) πνπ είρε θάηη 

«δηαθνξεηηθό», θάηη πνπ ηνλ έθαλε λα 

δηαθέξεη ζηα κάηηα ησλ άιισλ ζπκκαζεηώλ 

ηνπ. Μπνξεί ν καζεηήο απηόο λα έλησζε 

κόλνο θαη αδύλακνο. ε όια ηα πεξηζηαηηθά, 

ππάξρεη κηα νκάδα καζεηώλ (αγόξηα 

θαη θνξίηζηα, δελ έρεη ζεκαζία) πνπ 

«επηηίζεληαη» ζε θάπνηνλ αδύλακν 

θαη απξνζηάηεπην ζπκκαζεηή ηνπο. 

Παληνύ, ππάξρεη απηή ε αληηπαξάζεζε ελόο «ζύκαηνο» κε πνιινύο ζπκκαζεηέο ηνπ 

(πνπ ηνπο απνθαινύκε «ζύηεο»). Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ππάξρνπλ θαη άιινη 

καζεηέο πνπ δελ επεκβαίλνπλ θαη ηνπο νλνκάδνπκε «παξαηεξεηέο». 

 

Πόζν ζπρλά ζπκβαίλνπλ θαηλόκελα ζρνιηθήο βίαο ή εθθνβηζκνύ. 

Έλα βαζηθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ην επαλαιάβνπκε πνιιέο θνξέο είλαη πσο ε 

ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκόο κπνξεί λα ζπκβεί ζε θάζε ζρνιείν, αθόκα θαη ζην δηθό 

ζνπ. Ώλ δελ πξνζέμνπκε όινη καο (καζεηέο, θαζεγεηέο, γνλείο), κπνξνύκε λα γίλνπκε 

«ζύκαηα» θη εκείο ηεο ζρνιηθήο βίαο.  



Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο 

ηνπιάρηζηνλ έλας ζηοσς επηά καζεηές 

ζρνιηθήο ειηθίαο ζα δερζεί θάπνηα 

κνξθή «ζπκαηνπνίεζεο» θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ δσήο. 

Ώλάινγα κε ηηο ειηθίεο, ε Παγθόζκηα 

Οξγάλσζε Τγείαο (WHO) αλαθέξεη 

πσο ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ ειηθίαο 

15 εηώλ πνπ είραλ δερζεί εθθνβηζκό ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηε δσή ηνπο θηάλεη ζην 

23,5% γηα ηα θνξίηζηα, ελώ είλαη πνιύ κεγαιύηεξν γηα ηα αγόξηα. Παξάιιεια, ζηελ 

ίδηα έθζεζε ηεο ΠΟΤ, ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ εθθόβηδαλ ζπκκαζεηέο ηνπο 

έθηαλε ην 44% γηα αγόξηα ειηθίαο 15 εηώλ.  

ε ειιεληθέο έξεπλεο, ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ 

πνπ αλέθεξαλ πνζνζηά «ζπκαηνπνίεζεο» θαη 

επηζέζεσλ από ζπκκαζεηέο ηνπο θπκαίλεηαη από 

8,2 έσο 21,5%, ελώ ην πνζνζηό ησλ «ζπηώλ» 

θπκαίλεηαη από 5,8 έσο 8,4%. Ώλ θαη δελ 

ππάξρνπλ απνιύησο ζσζηά πνζνζηά (δελ είλαη 

εύθνιν λα παξαδερζείο πσο είζαη ν «ηζακπνπθάο» 

θαη ν «ληαήο» ηνπ ζρνιείνπ θαη επηηίζεζαη ζε 

κηθξόηεξνπο θαη πην αδύλαηνπο από ζέλα ζπκκαζεηέο ζνπ), γλσξίδνπκε ιίγα αθόκα 

πξάγκαηα γηα ηε ζρνιηθή βία.  

Γηα παξάδεηγκα, μέξνπκε πσο ηα αγόξηα πξνηηκνύλ ηε ζσκαηηθή βία, ελώ ηα θνξίηζηα 

ηε ιεθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή βία/θνηλσληθό απνθιεηζκό. Βπίζεο, νη κηθξόηεξνη 

καζεηέο επηιέγνπλ ηε ζσκαηηθή βία (γηα λα «ζπκαηνπνηήζνπλ» αθόκα πην κηθξνύο 

ζπκκαζεηέο ηνπο), ελώ νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία καζεηέο επηιέγνπλ ηε ιεθηηθή βία 

θαη ηηο απεηιέο. Ώθόκα, γλσξίδνπκε πσο ζε γεληθέο γξακκέο, ηα αγόξηα είλαη πην 

επηζεηηθά (κε όπνηα κνξθή βίαο θη αλ επηιέγνπλ) από ό,ηη ηα θνξίηζηα. 

Πνύ ζπκβαίλνπλ θαηλόκελα ρνιηθήο ΐίαο θαη Βθθνβηζκνύ 

Δ ζρνιηθή βία κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε θαη ζρνιηθή κνλάδα, 

ινγηθό είλαη λα αλαξσηεζνύκε: «Πνύ, αθξηβώο, εθδειώλεηαη ε βία θαη ν 

εθθνβηζκόο;»  



Ώθνύ κηιάκε γηα «ρνιηθή ΐία» είλαη ινγηθό λα ππνζέζνπκε πσο ηέηνηα πεξηζηαηηθά 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ ζρνιηθό ρώξν, ζηελ ηάμε, ζην πξναύιην, ζε άιινπο θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ζην γπκλαζηήξην, ζηα εξγαζηήξηα, ζηηο ηνπαιέηεο, 

ζηνπο δηαδξόκνπο). κσο, ηα πεξηζηαηηθά ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ κπνξνύλ λα 

ζπκβνύλ θαη γύξσ από ην ζρνιείν, ζηνπο γεηηνληθνύο δξόκνπο όπσο πεγαίλεηο ζπίηη 

ζνπ ή όπσο έξρεζαη ηα πξσηλά ζην ζρνιείν.  

Αελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρνιηθή βία ή εθθνβηζκόο κηα βίαηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

γίλεηαη ζε έλαλ δεκόζην ρώξν ζπλάζξνηζεο (π.ρ., ζε έλα γήπεδν ή ζε έλα εκπνξηθό 

πνιπθαηάζηεκα). Χζηόζν, είλαη δπλαηόλ λα κεηαθεξζεί ε βία από ηνπο ρώξνπο 

απηνύο εληόο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ή θαη αληίζηξνθα.  

Βπίζεο, είλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζαη πσο ε ζρνιηθή βία είλαη έλα θνηλσληθό 

θαηλόκελν. Κάηη πξνεγείηαη ηεο εθδήισζήο ηεο θαη θάηη έπεηαη. Πνιιέο θνξέο, νη 

αηηίεο ηεο ζρνιηθήο βίαο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην 

νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή Ώλ έλα παηδί βηώλεη (λα παξαηεξεί) βία ζην 

ζπίηη ηνπ κπνξεί λα εθδειώλεη θη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ βία ζην ζρνιείν. 

 

Πώο αλαγλσξίδνπκε ηα θαηλόκελα ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ 

 

Πνηνη είλαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο ζρνιηθήο βίαο; 

Δ ζρνιηθή βία θαη ν εθθνβηζκόο είλαη ε επηβνιή 

ηεο ζέιεζεο θαη νη απεηιέο πνπ εθηνμεύεη έλαο 



δπλαηόηεξνο, ηζρπξόηεξνο, κεγαιύηεξνο καζεηήο πξνο έλαλ κηθξόηεξν, πην αδύλαην 

θαη ιηγόηεξν δπλαηό ζπκκαζεηή ηνπ. Ο δξάζηεο είλαη ν «ζύηεο», ν δέθηεο είλαη ην 

«ζύκα». κσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζρεδόλ πάληνηε, ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο 

βίαο εθδειώλεηαη κπξνζηά ζε θόζκν, ζηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο πνπ παξαηεξνύλ ηηο 

πξάμεηο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. 

 

Πώο κπνξνύκε λα ηνπο δηαθξίλνπκε θαη λα ηνπο αλαγλσξίζνπκε; 

Πώο κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ηνπο «ζύηεο»; Μα θπζηθά, από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

κσο, γηα ζθεθηείηε πόζν δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα, αλ ζα κπνξνύζακε λα 

ηνπο εληνπίζνπκε θαη λα ηνπο 

αλαγλσξίζνπκε πξηλ απηνί 

εθδειώζνπλ παξαβαηηθέο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο! Έηζη, θαη ζα 

πξνζηαηεύακε ηνπο ζπκκαζεηέο καο 

πνπ ππόθεηληαη ζε βία (ηα «ζύκαηα», 

δειαδή), αιιά θαη ν «ζύηεο» ζα 

εθδήισλε κηα ζεηηθόηεξε κνξθή 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

Πξέπεη λα είλαη όινη παξόληεο 

(«ζύηεο», «ζύκα», «παξαηεξεηέο») 

γηα λα έρνπκε ζρνιηθή βία; 

Δ έξεπλα έρεη δείμεη πσο νη καζεηέο 

πνπ εθδειώλνπλ βίαηεο θαη 

εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο. 

Ώπηά ηα ραξαθηεξηζηηθά καο 

βνεζνύλ λα ηνπο αλαγλσξίζνπκε 

έγθαηξα θαη λα πξνιάβνπκε ηελ 



εθδήισζε παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ.  

1)Ο καζεηήο–«ζύηεο» ληώζεη κεγάιε απηεπάξθεηα (απηναπνηειεζκαηηθόηεηα) όηαλ 

γίλεηαη βίαηνο. Με άιια ιόγηα, ηνπ αξέζεη λα εθδειώλεηαη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη 

βίαηα. Μάιηζηα, ληώζεη ηθαλνπνηεκέλνο πσο κπνξεί λα ρεηξίδεηαη κε ηνλ δηθό ηνπ 

ηξόπν ηα «ζύκαηά» ηνπ θαη ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα θάλεη πάληνηε απηό 

πνπ ν ίδηνο ζέιεη π αξά ηε ζέιεζε ησλ άιισλ. Πξνζέμηε! ηελ ππόινηπε θνηλσληθή 

ηνπ ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα κελ ηα θαηαθέξλεη ηόζν θαιά (θαη ζίγνπξα δελ ηα 

θαηαθέξλεη). κσο, όηαλ ζπκπεξηθέξεηαη βίαηα, ληώζεη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ εαπηό 

ηνπ. ε έξεπλεο απηό έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «καθηαβειηθή» ζπκπεξηθνξά. Ο «ζύηεο» 

ληώζεη ηθαλόο αιιά θαη κπνξεί λα «θάλεη ό,ηη ζέιεη» παξά ηηο επηζπκίεο θαη ηε ζέιεζε 

ησλ άιισλ.  

 Ο καζεηήο–«ζύηεο» έρεη πεξηνξηζκέλεο (ή δελ έρεη θαζόινπ) θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο κε άιινπο ζπκκαζεηέο θαη ζπλνκειίθνπο ηνπ. Καζώο 

δελ κπνξεί λα ζπλδηαιέγεη κε ηνπο άιινπο, ην κόλν πνπ μέξεη (θαη πνιιέο 

θνξέο, ην κόλν πνπ ζέιεη) λα θάλεη είλαη λα επηηεζεί βίαηα (ζσκαηηθά, ιεθηηθά 

ή κε άιιν ηξόπν) ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.  

 

 Ο καζεηήο–«ζύηεο» 

έρεη θαη ν ίδηνο γλσξίζεη ηε 

βία ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο. 

Βίηε σο «ζύκα» ν ίδηνο, είηε 

σο απιόο παξαηεξεηήο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ν καζεηήο 

απηόο έρεη βηώζεη από πξώην 

ρέξη ηε βία ζπκκαζεηώλ ηνπ. 

Μπνξεί λα έγηλε θη ν ίδηνο 

«ζύκα» θάπνηνπ ή θάπνησλ 

κεγαιύηεξσλ θαη 

δπλαηόηεξσλ παηδηώλ ζην 

ζρνιείν. Μπνξεί λα είδε 

άιινπο καζεηέο λα ρηππνύλ 

θάπνηνλ κηθξόηεξν 



ζπκκαζεηή ηνπο. ίγνπξα επεξεάζηεθε από ηελ εκπεηξία απηή. Σώξα, ν ίδηνο 

έρεη κεηαηξαπεί ζε «ζύηε» θαη «βγάδεη» πξνο ηα έμσ απηέο ηηο αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ είδε θαη βίσζε ζην παξειζόλ. 

 Ο καζεηή–«ζύηεο» είλαη πνιιέο θνξέο απνκαθξπζκέλνο, εμνζηξαθηζκέλνο 

από ηνπο ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, γεληθόηεξα. 

Ώηζζάλεηαη πσο δελ αξέζεη ζε θαλέλαλ, πσο δελ ηνλ ζπκπαζεί θαλείο, πσο δελ 

έρεη παξέεο. Παξάιιεια, ε καζεζηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά είλαη θη απηή 

πξνβιεκαηηθή. Μπνξεί λα κελ έρεη θαιέο επηδόζεηο ζηα καζήκαηά ηνπ ή πνιύ 

απιά λα ληώζεη αλεπαξθήο θαη λα αηζζάλεηαη πσο δελ ζα ηα θαηαθέξεη. Βίλαη 

πηζαλόλ, κηα καζεζηαθή απνηπρία (πνπ ίζσο βίσζε θάπνηε) λα άθεζε θελά 

καζεζηαθά ηα νπνία δελ κπόξεζε κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ λα 

θαιύςεη. Βπεηδή θαηαιαβαίλεη πσο είλαη καζεζηαθά επάισηνο, «βγάδεη» πξνο 

ηα έμσ κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, γηα λα θαιύςεη ην καζεζηαθό ηνπ θελό. 

 Ο θόβνο ηεο ηηκσξίαο δελ θαίλεηαη λα ηνλ επεξεάδεη θαη λα έρεη θάπνηα 

επίδξαζε πάλσ ηνπ. Ώπιά, ν θόβνο ηεο απνβνιήο από ην κάζεκα ή θαη από ην 

ζρνιείν (γηα ιίγν ή πνιύ) δελ θαίλεηαη λα ηνλ αγγίδεη θαη λα κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη ηελ 

εθδήισζε 

παξαβαηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ εθ 

κέξνπο ηνπ. Δ 

αιήζεηα είλαη πσο 

ην εθπαηδεπηηθό 

καο ζύζηεκα δελ 

έρεη άιιν 

«ζσθξνληζηηθό, 

ηηκσξεηηθό» κέζν 

εθηόο από ηελ 

απνβνιή. Με απνηέιεζκα, απηό ην κέζν λα κελ ηνλ ζηακαηά.  

 Αελ έρεη θαιή επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ελώ παξαηεξείηαη θαη 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη ζπηηηνύ. Ο καζεηήο–«ζύηεο» έρεη 

βηώζεη ζπγθξνύζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο (πνιιέο θνξέο κε αθνξκή ηνλ ίδην θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ) ζην ζπίηη, ζηελ νηθνγέλεηα. Ώπηέο ηηο αληηπαξαζέζεηο ηηο 

κεηαθέξεη ζην ζρνιείν θαη ηηο εθδειώλεη κε βίαην ηξόπν.  



 

                                     Μηα κηθξή ηζηνξία 

Πξηλ πνιιά ρξόληα, 2 καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ απηνύ, καζεηέο από «θαιέο 

νηθνγέλεηεο», αιιά πνπ δελ είραλ 

πνιινύο θίινπο ζην ζρνιείν θαη δελ 

έλησζαλ πσο αλήθνπλ ζην ζρνιείν, 

πήξαλ ηα όπια θαη εηζέβαιαλ ζην 

ζρνιείν ηνπο ζθνηώλνληαο αξθεηνύο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δαζθάινπο ηνπο. 

ην ηέινο, νη ίδηνη απηνθηόλεζαλ. 

Μεηά ην ηξαγηθό απηό γεγνλόο, αλαθαιύςακε πσο νη καζεηέο απηνί δελ είραλ παξέεο, 

δελ ηνπο άξεζε ην ζρνιείν, ελώ θαλείο δελ ηνπο είρε πξνζεγγίζεη γηα λα ηνπο 

βνεζήζεη. Σελ ίδηα έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ζρνιείνπ θαη 

ζπηηηνύ, αιιά θαη κεηαμύ ησλ κειώλ 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ηε βιέπνπκε 

ζπζηεκαηηθά όπνπ ππάξρνπλ θαη 

αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά έλνπιεο 

βίαο, όπσο απηό ηνπ ιπθείνπ 

Columbine ή ζην πην πξόζθαην 

πεξηζηαηηθό ζηελ πόιε Newtown ηεο 

πνιηηείαο Connecticut ησλ ΔΠΏ. Μάιηζηα, ζην πεξηζηαηηθό απηό, ν ζύηεο (εηώλ 20) 

επηηέζεθε ζην παιηό Αεκνηηθό ζρνιείν (Sandy Hook Elementary School) όπνπ 

θνηηνύζε κηθξόο.  

 

Πώς κπορούκε λα βρούκε ηολ καζεηή ποσ ζστλά πέθηεη «ζύκα» βίαηες ζσκπερηθορά 



πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «ζύηε», θαη ην «ζύκα» κπνξεί λα είλαη ν ζπκκαζεηήο 

ηνπ δηπιαλνύ ζξαλίνπ. 

Μπνξεί λα είλαη εθείλν ην 

ιηγνκίιεην θαη απόκαθξν 

παηδί πνπ κόιηο ήξζε κε 

κεηεγγξαθή από άιιν 

ζρνιείν θαη δελ έρεη αθόκα 

εγθιηκαηηζηεί ζηνλ λέν 

ζρνιηθό ρώξν. Ίζσο είλαη 

εθείλνο ν καζεηήο πνπ 

είλαη ζησπεξόο, πνπ πεξλάεη απαξαηήξεηνο, ζρεδόλ αόξαηνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Μπνξεί λα είλαη έλα παηδί πνπ από ην ζπίηη ηνπ είλαη 

ζπλεζηαικέλν, δελ έρεη παξέεο θαη θίινπο, δελ είλαη δεκνθηιήο (δελ είλαη ν «ζηαξ» 

ηεο ηάμεο) κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ. Βθηόο απηνύ, κπνξεί λα είλαη θαη έλαο πνιύ 

θαιόο καζεηήο πνπ μερσξίδεη θαη δηαπξέπεη κε ηελ επίδνζή ηνπ θαη γηα ηνλ ιόγν 

απηόλ, δελ «αξέζεη», δελ γίλεηαη εύθνια απνδεθηόο από ηνπο ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ. Ώληίζεηα, κπνξεί εύθνια λα ζηνρνπνηεζεί γηαηί είλαη «δηαθνξεηηθόο», γηαηί δελ 

κνηάδεη κε ηνπο ππόινηπνπο θη έηζη λα δέρεηαη ηηο πξνζβνιέο ησλ άιισλ («είλαη 

ζπαζίθιαο, θπηό» θ.ιπ.).  

Ώλ θαη ε ζρεηηθή έξεπλα είλαη κηθξόηεξε ζε έθηαζε από ό,ηη ε αληίζηνηρε γηα ηα 

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «ζύηε», ππάξρνπλ θάπνηα δεδνκέλα ζηα νπνία 

κπνξνύκε λα αλαθεξζνύκε. 

 Ο καζεηήο–«ζύκα» είλαη έλα παηδί πνπ έρεη θη απηό κεηαθέξεη ελδν-

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνύζεηο ζην ζρνιείν. Ίζσο λα κελ κπνξεί 

λα ηηο εμσηεξηθεύζεη θαη γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη ακίιεην, απόκαθξν θαη 

ζηνρνπνηείηαη εύθνια. 

  Σν «ζύκα» έρεη δεηήκαηα απηνλόκεζεο από ην ζπίηη θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ηνπο γνλείο ηνπ (ζρέζεηο δεζκνύ θαη όξηα πνπ ζέηνπλ νη γνλείο). Με άιια 

ιόγηα, πηζαλόλ ην «ζύκα» λα ήηαλ πνιύ πεξηνξηζκέλν, λα κελ κπνξνύζε λα 

εμεξεπλήζεη ην θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ, λα αλαθαιύςεη ηα όξηα αζθαιείαο 

ηνπ ρώξνπ ηνπ. Αελ αλεμαξηεηνπνηήζεθε θαη δελ απηνλνκήζεθε από ηνπο 

γνλείο ηνπ.  



  Σν «ζύκα» ραξαθηεξίδεηαη από έληνλν ζηξεο γηα ην ζρνιείν. ιε ε ζρνιηθή 

εκπεηξία είλαη δπζάξεζηε γηα ηνλ ίδην. Πώο ηνλ βιέπνπλ νη δάζθαινί ηνπ; 

Πώο ηνλ βιέπνπλ νη ππόινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπ; Σί γλώκε έρνπλ γη‟ απηόλ νη 

θίινη ηνπ; Έρεη θίινπο;  

  Πξόθεηηαη γηα έλα καζεηή πνπ ράλεηαη ζην πιήζνο, πνπ δελ μερσξίδεη (ή αλ 

μερσξίζεη, απηό γίλεηαη κε αξλεηηθό ηξόπν), πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη εύθνια 

θίινπο θαη είλαη εμ αλάγθεο άηνκν απνκνλσκέλν ή ληώζεη έηζη. Καζώο δελ 

είλαη θαη ν πιένλ δεκνθηιήο καζεηήο ηεο ηάμεο, γίλεηαη εύθνια ζηόρνο ελώ ε 

απνπζία αηόκσλ πνπ ζα πάξνπλ ην κέξνο ηνπ θαη ζα ζηαζνύλ πιάη ηνπ ηνλ 

θάλνπλ πιένλ επάισην ζηε «ζπκαηνπνίεζε».  

 Πξέπεη, όκσο, λα ηνλίζνπκε θάηη. Αελ είλαη ην «ζύκα» πνπ θηαίεη γηα ηε 

ζρνιηθή βία πνπ δέρεηαη. Θα ιέγακε πσο θηαίλε όινη νη άιινη εθηόο από ην 

«ζύκα», γηαηί δελ ππνζηήξημαλ θαη δελ πξνζηάηεπζαλ ην «ζύκα» από ηηο 

βίαηεο ζπκπεξηθνξέο θάπνησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη απηνί πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ηη θάλνπλ 

Τπάξρνπλ θαη αξθεηνί καζεηέο πνπ ζηέθνληαη γύξσ από ηνπο «πξσηαγσληζηέο», ην 

«ζύκα» θαη ηνλ «ζύηε» θαη απιά 

παξαηεξνύλ ην ζπκβάλ απηό. Δ έξεπλα 

έρεη δείμεη πσο απηνί είλαη θαη ε 

πιεηνςεθία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηεο 



ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηαηί, όκσο, ζπκπεξηθέξνληαη έηζη; Γηαηί δελ επεκβαίλνπλ; 

Μπνξνύλ άξαγε λα επέκβνπλ; Πνύ ζα θαηέιεγε ε επέκβαζή ηνπο;  

Δ δηεζλήο, θπξίσο, έξεπλα έρεη κειεηήζεη ην ζέκα ησλ παξαηεξεηώλ βίαο. Γηαηί απηνί 

νη καζεηέο βιέπνπλ αιιά δελ παξεκβαίλνπλ; Πώο ληώζνπλ, όηαλ βιέπνπλ λα 

εθδειώλνληαη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο; Πώο ληώζνπλ, όηαλ θάπνηνο αδύλαηνο 

ζπκκαζεηήο ηνπο ππνθέξεη; Οη απαληήζεηο είλαη πνιιέο θαη δελ είλαη όιεο εύθνιεο. 

ύκθσλα κε ηελ έξεπλεο, νη παξαηεξεηέο δελ είλαη κηα «νκνηνγελήο» νκάδα. Αελ 

ζπκπεξηθέξνληαη όινη κε ηνλ ίδην ηξόπν. Βπνκέλσο, κηα παξέκβαζε από ηνπο 

παξαηεξεηέο δελ ζεκαίλεη πσο ζα δηαθόςεη ηε βίαηε εθδήισζε ζπκπεξηθνξάο. 

ύκθσλα κε ηα όζα γλσξίδνπκε γηα ηνπο 

παξαηεξεηέο, κηα αξθεηά κεγάιε κεξίδα 

καζεηώλ δείρλνπλ λα έιθνληαη από ηνλ 

«ζύηε» θαη από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σνπο 

αξέζεη ε επίδεημε απηή ηεο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ληώζνπλ πεξηζζόηεξν 

νηθεία κε ηνλ «ζύηε» παξά κε ην «ζύκα». 

Ίζσο εδώ λα βαζίδεηαη θαη ε καθηαβειηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ «ζύηε» πνπ βιέπνληαο 

ηνλ αληίθηππν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηνπο άιινπο (ηνπο παξαηεξεηέο) λα γίλεηαη πην 

επηζεηηθόο, πην βίαηνο. 

 

Μηα δεύηεξε ππννκάδα ησλ παξαηεξεηώλ δελ παξεκβαίλεη, δελ εθδειώλεηαη ππέξ 

ηνπ «ζύκαηνο», γηαηί νη καζεηέο απηνί κπνξεί θαη λα θνβνύληαη κήπσο ε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ «ζύηε» ζπλερηζηεί θαη ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπο θαη έηζη κήπσο θαη 

απηνί θαηαιήμνπλ «ζύκαηα» ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ «ζύηε» (από απινί παξαηεξεηέο 

ηεο βίαο). ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ιέγακε πσο ν «ζύηεο» θαίλεηαη λα αζθεί κηα 

έκκεζε κνξθή βίαο θαη πξνο ηνλ παξαηεξεηή κε απεηιέο πσο θαη απηόο κπνξεί λα 

«πάζεη» ό,ηη ζπλέβε θαη ζην «ζύκα».  

Σέινο, ε ηξίηε νκάδα παξαηεξεηώλ δξνπλ σο «θαινί ακαξείηεο» πνπ ηξέρνπλ λα 

βνεζήζνπλ θαη λα ζπλδξάκνπλ ζην «ζύκα» 

(αθνύ εθδεισζεί ε βίαηε ζπκπεξηθνξά). Οη 

καζεηέο απηνί δηαθξίλνληαη γηα ηελ θνηλσληθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά, ηνλ αιηξνπηζκό ηνπο θαη 



κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ έλαλ αδύλακν ζπκκαζεηή ηνπο πνπ ζα βξεζεί ζε ζέζε 

αλάγθεο. Χζηόζν θαη απηή ε νκάδα δελ είλαη πνιύ κεγάιε ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν 

ησλ παξαηεξεηώλ. Έρνπλ, όκσο, πςειόηεξα επίπεδα θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζε 

ζρέζε κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη όρη κόλν ηνπο παξαηεξεηέο.  

 

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα ηε ζρνιηθή βία 

Δ έξεπλα έρεη δείμεη πσο ν αγώλαο θαηά ηεο ζρνιηθήο βίαο είλαη δύζθνινο ελώ 

απαηηείηαη κεγάιε, 

ζπζηεκαηηθή θαη 

καθξνρξόληα 

πξνζπάζεηα από όια 

ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο 

(εθπαηδεπηηθνί, 

καζεηέο, γνλείο) γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε 

θαη ΚΤΡΕΧ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ πνπ καο Σν πξώην πξάγκα πνπ 

ζα κπνξνύζεο λα θάλεηο είλαη λα κελ είζαη απαζήο θαη βνπβόο. Ώλ ζπκβεί ζε ζέλα, 

ληώζε άλεηα λα κηιήζεηο ζε θάπνηνλ. Μελ θιείλεζαη θαη κελ πεξηκέλεηο «απιά» λα 

«πεξάζεη θαη απηό ην ζπκβάλ». Μίιεζε ζε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ζνπ πνπ 

εκπηζηεύεζαη θαη ηνλ ζεσξείο δηθό ζνπ θίιν, κίιεζε ζηνπο γνλείο ζνπ, κίιεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζνπ. Σν ΔΜΏΝΣΕΚΟ εδώ είλαη λα κηιήζεηο θαη λα κνηξαζηείο κε 

θάπνηνλ άιινλ ην πξόβιεκά ζνπ. Μελ πεξηκέλεηο βνπβά. Σν πξόβιεκα ηεο ζρνιηθήο 

βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ αθνξά όιε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα πνπ έρεη ππνρξέσζε λα 

παξέκβεη.  

Ώλ ε βία ρηππήζεη ηελ πόξηα ελόο δηθνύ ζνπ θίινπ, ζηάζνπ πιάη ηνπ. Δ παξνπζία 

ζνπ δίπια ηνπ κπνξεί λα είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο θαη λα ζεκαίλεη πνιιά γηα ηνλ 

ίδην. Να ληώζεη πσο έρεη έλα άηνκν δίπια ηνπ πνπ λνηάδεηαη γηα ηνλ ίδην θαη δελ ηνλ 

αθήλεη κόλν ηνπ ζηα δύζθνια. Απν άηνκα είλαη πεξηζζόηεξα από έλα - θαη δελ είλαη 

κόλν ζέκα αξηζκεηηθήο ππεξνρήο. Βίλαη ε αίζζεζε πνπ γελλάηαη ζην «ζύκα» πσο έρεη 

θάπνηνλ πιάη ηνπ λα ηνλ ζηεξίμεη θαη λα ηνπ ζηαζεί ζηα δύζθνια. Φπζηθά θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό λα ΜΕΛΔΒΕ θη εζύ ζε θάπνηνλ (έλαλ 



θαζεγεηή γηα παξάδεηγκα) γηα ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν θίινο ζνπ ζηνλ 

νπνίν ζπκπαξαζηέθεζαη. αθνξά όινπο. 

 

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε σο ζύλνιν 

 Χο καζεηέο, ζα κπνξνύζακε λα εθθξάζνπκε ηηο επηζπκίεο καο θαη ηα ζέισ 

καο κε ηξόπν εηξεληθό θαη κέζα από ηνλ δηάινγν. Μέζα ζε απηό ην θιίκα δηαιόγνπ 

θαη επηθνηλσλίαο, εθθξάδνπκε όινη (ειεύζεξα) ηηο απόςεηο καο γηα ηα ζεηηθά θαη ηα 

αξλεηηθά ζηνηρεία ηα δηθά καο θαη ησλ άιισλ. Αηάινγνο ζεκαίλεη αθνύσ θαη κεηά 

κηιάσ. Μηιάσ κε επηρεηξήκαηα θαη πξνζπαζώ λα έξζσ ζε κηα ζπκθσλία κε ηνλ άιιν. 

Αελ ζεκαίλεη λα ηνλ ληθήζσ. ην ζέκα ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ηνπ εθθνβηζκνύ δελ 

ππάξρνπλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη. ιε ε θνηλόηεηα ράλεη όηαλ ζπκβαίλνπλ ηέηνηα 

πεξηζηαηηθά.  

 Πνιιέο θνξέο ληώζνπκε ζπκσκέλνη κε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γύξσ καο. Ο ζπκόο 

πνπ ληώζνπκε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν λα μέξσ πώο λα 

δηαρεηξηζηώ ην ζπκό κνπ, λα εθθξάζσ ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ θαη λα επηιέμσ 

ζσζηέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο είλαη έλα άιιν βήκα. Τπάξρνπλ δεκηνπξγηθνί ηξόπνη, 

γηα λα εθθξάζεηο ηνλ ζπκό ζνπ θαη ηελ νξγή ζνπ. Γήηεζε βνήζεηα από έλαλ εηδηθό 

ζύκβνπιν.  

 Χο ζρνιηθή ηάμε, εξγαδόκαζηε ζαλ κηα νκάδα. ΐάδνπκε θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπο ηεξνύκε. ηεξηδόκαζηε ν έλαο ηνλ άιινλ. Φξνληίδνπκε ν 

έλαο ηνλ άιιν. ινη έρνπλ δηθαίσκα έθθξαζεο ησλ απόςεώλ ηνπο θαη θαλελόο νη 

απόςεηο δελ είλαη θαηώηεξεο από ηηο απόςεηο θάπνηνπ άιινπ ζπκκαζεηή.  

 ηε ζρνιηθή καο ηάμε, ζηε ζρνιηθή καο νηθνγέλεηα, όινη είκαζηε ηζόηηκα 

κέιε. Καλείο δελ είλαη θαιύηεξνο από ηνπο ππόινηπνπο. ινη είκαζηε κηα κεγάιε θαη 

δπλαηή ζπληξνθηά. Ο θαζέλαο έρεη ηνλ ξόιν ηνπ θαη όινη θξνληίδνπλ όινπο. ηε 

ζρνιηθή καο θνηλόηεηα είκαζηε όινη ίζνη κεηαμύ ίζσλ.  

 Ώλ καο επηηεζνύλ, αλ δερζνύκε πξνζβνιέο ή επηζέζεηο από άιινπο 

ζπκκαζεηέο καο, ε ιύζε δελ είλαη λα αληαπαληήζνπκε θαη λα θάλνπκε θη εζείο ην 

ίδην. Δ βία γελλάεη βία. Ώληίζεηα, απνκαθξπλόκαζηε από ην ζπκβάλ θαη αλαδεηνύκε 

έλαλ κεγαιύηεξν (γνληό, εθπαηδεπηηθό), γηα λα επηιεθζεί ηνπ επεηζνδίνπ. Ώπηή ε 

πξάμε δελ καο θάλεη  



αδύλαηνπο, αιιά δείρλεη πσο κπνξνύκε κε ηξόπν ήξεκν θαη λεθάιην λα 

αληηκεησπίζνπκε κηα δύζθνιε θαηάζηαζε. 
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