
ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Πρόφκα Μαριλένα 

Νάκου Κατερίνα 



    Η παιδική κακοποίηση επηρεάζει τη 
ζωή του παιδιού, μετατρέποντάς το 
σε έναν ενήλικα που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες σε διάφορες σημαντικές 
πτυχές της ζωής του  

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 



    Δημιουργεί άτομα…  

  με έντονα προβλήματα στις προσωπικές τους 
σχέσεις 

 Που δυσκολεύονται να αγαπήσουν και να 
εμπιστευτούν 

 Που έχουν τάση προς καταχρήσεις 

 Που εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές 

 προβλήματα προσαρμοστικότητας και 
κατάθλιψη 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 



 Στο 51% το bullying 
μεταξύ 15χρονων στην 
Ελλάδα 
 

 Περίπου 17% των παιδιών 
σε 58 χώρες υπόκεινται σε 
σοβαρές μορφές σωματικής 
τιμωρίας  
 

 Πάνω από το 40% των 
παιδιών ηλικίας 2 έως 14 
ετών βιώνουν σοβαρή 
σωματική τιμωρία στο 
Τσαντ, την Αίγυπτο και την 
Υεμένη 

 Περίπου 120 εκατομμύρια 
κορίτσια κάτω των 20 ετών σε 
όλο τον κόσμο έχουν υποστεί 
εξαναγκαστική σεξουαλική 
επαφή , 
 

 Το 1 στα 3 κορίτσια στην 
εφηβεία ηλικίας 15-19 ετών 
που έχουν κάποια στιγμή 
παντρευτεί (84 εκατομμύρια) 
έχουν πέσει θύματα κάποιας 
μορφής συναισθηματικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής 
βίας που διαπράχθηκε από 
τους συζύγους. 



ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 
Τα παιδιά αποτελούν τα μεγάλα θύματα της 
κρίσης. Ως ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα 
εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά υφίστανται τις 
συνέπειες των οικονομικών δεινών που 
σαρώνουν τις οικογένειές τους 

http://goo.gl/1Ir3xb 

http://goo.gl/97f3Qg 



 Σχεδόν τα μισά 
παιδιά του 
Αφγανιστάν κάτω 
των 5 ετών είναι 
υποσιτισμένα 

 

 

 Κατά 12% αυξήθηκαν 
σε έναν μόλις χρόνο 
στην Ελλάδα τα 
παιδιά που 
μεγαλώνουν σε 
συνθήκες φτώχειας 
και κοινωνικού 
αποκλεισμού 

http://goo.gl/FdZvzI 



ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 

Ο πόλεμος: Παιχνίδι ή εφιάλτης 
στα μάτια των παιδιών; 

http://goo.gl/qMTUfJ 



 1 στα 4 παιδιά του 
Τρίτου Κόσμου 
πεθαίνει πριν φτάσει 
στην ηλικία των 
πέντε ετών 

 Τα περισσότερα παιδιά 
στον πόλεμο είναι 
τρομοκρατημένα από τη 
βία, τις ασθένειες, τον 
θάνατο 



Όλα αυτά τα παιδιά , που βιώνουν τον πόλεμο, 
την κακοποίηση, την πείνα, τη φτώχεια … 

Είναι αυτά που απλώς θέλουν…. 
 

ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΦΩΣ!! 
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