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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 
Αγαπητές και αγαπητοί διπλωμάτες, 

Δια αμέριστης τιμής και χαράς σας καλωσορίζουμε στην 7η Πανελλήνια Μαθητική 
Προσομοίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» και, ειδικότερα, στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, με θέμα την «Προστασία του Παιδιού από κάθε μορφή Βίας». 

Η θεματική της επιτροπής μας στρέφεται γύρω από την αποτροπή της βίας κατά των 
παιδιών, η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 παράγραφο 1 της Διεθνούς Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Θα κληθείτε να αναλύσετε επίκαιρα και βαρύνουσας 
σημασίας ζητήματα καθώς και διάφορες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε στην ενδοοικογενειακή βία, στη σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων αλλά και στη βία κατά των παιδιών προσφύγων σε κάθε επίπεδο. 
Οι στατιστικές είναι τρομακτικές: 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές 
αναμετρήσεις την τελευταία εικοσαετία, 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα 
περίθαλψης προσφύγων, ενώ ταυτόχρονα πολλές χιλιάδες παιδιά πέφτουν κάθε χρόνο 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

Κατά τη διάρκεια των Συνεδριάσεων θα έχετε την ευκαιρία να εκφράσετε τις ιδέας σας, να 
παρουσιάσετε τις θέσεις σας ανάλογα με την πολιτική του κράτους που εκπροσωπείτε και 
να καταλήξετε σε ενδιαφέροντα πορίσματα με τους συναδέλφους εμπειρογνώμονες σε 
ένα πλαίσιο συζήτησης και συνδιαλλαγής απόψεων διαποτισμένο από έντονο 
δημοκρατικό πνεύμα. Στόχος σας είναι η εύρεση καινοτόμων, ρεαλιστικών προτάσεων για 
την πλήρη και αποτελεσματική προστασία κάθε παιδιού από κάθε μορφή βίας. Η 
συμμετοχή όλων, η συνεργασία και ο γόνιμος διάλογος είναι τα βασικά συστατικά για ένα 
επιτυχημένο Συνέδριο. Ας αποτελέσει, λοιπόν, ο οδηγός αυτός το πρώτο βήμα για ένα 
εποικοδομητικό Συνέδριο, με πρωταρχικό του μέλημα την προστασία των δικαιωμάτων 
του παιδιού όχι μόνο εντός αλλά και εκτός του «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη». 

Ελπίζουμε πως ο παρών οδηγός μελέτης θα σας κατατοπίσει ενδελεχώς στα ζητήματα 
που θα συζητηθούν και θα σας προσφέρει μια πληρέστερη κατανόηση και εμβάθυνση σε 
αυτά. Παράλληλα, ευελπιστούμε ότι θα σας προϊδεάσει για τις εργασίες της Επιτροπής μας 
και θα σας δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα για περαιτέρω προσωπική σκέψη και 
αναζήτηση. Σε αυτή την αναζήτηση, φυσικά, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε 
ζήτημα ανακύψει! 

 

Με εκτίμηση, 

Ελένη Αθανασιάδου, Πρόεδρος 

Νιόβη Γουνοπούλου, Αντιπρόεδρος   
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2. Ιστορική Επισκόπηση: Ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του παιδιού 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανισμό, 
που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο Σαν 
Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945, και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 
μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη-μέλη. 

Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο Άρθρο 1 του 
Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 
θρησκείας». 

Βασισμένη στους σκοπούς αυτούς, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υιοθέτησε στις 20 
Νοεμβρίου 1989 και έθεσε σε ισχύ το Διεθνή Σύμβαση για τα Παιδιά και τα Δικαιώματά τους, 
το οποίο κατοχυρώνει νομικά στο διεθνές πεδίο μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
παιδιού. Ως διεθνής σύμβαση, δεσμεύει όλα κράτη-μέρη που το έχουν υπογράψει και 
επικυρώσει. Τη Σύμβαση συνοδεύουν και δυο προαιρετικά πρωτόκολλα, σχετικά με τη 
συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία, 
και την παιδική πορνογραφία. Στις 19 Δεκεμβρίου 2011, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών ενέκρινε ένα τρίτο προαιρετικό πρωτόκολλο σχετικά με μια διαδικασία 
επικοινωνίας, το οποίο θα επιτρέψει σε μεμονωμένα παιδιά να υποβάλουν καταγγελίες 
σχετικά με συγκεκριμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, βάσει της Σύμβασης και των 
δύο πρώτων προαιρετικών πρωτοκόλλων της. 

 

3. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 
Ρόλος και Αρμοδιότητες1 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα όργανο συγκροτούμενο από 
18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προβλέπεται από τη Σύμβαση με σκοπό να επιβλέπει 
την εφαρμογή των διατάξεων της από τα κράτη μέρη. Όλα τα κράτη μέρη της Σύμβασης 
οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων της Σύμβασης στο εσωτερικό τους. Στην πράξη ,τα κράτη μέρη οφείλουν να 

 
1 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of the Child. Διαθέσιμο στο: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx (Ανακτήθηκε στις 31/10/2020). 
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προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους με τις διατάξεις της Σύμβασης. Αυτές οι εκθέσεις 
εξετάζονται από την Επιτροπή που στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέρη τις «Παρατηρήσεις» της επί αυτών. Συχνά η Επιτροπή ζητά από τα κράτη 
διευκρινίσεις ή κυρώσεις κι άλλων διεθνών συμβάσεων για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. Παράλληλα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, η Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση τριών προαιρετικών Πρωτοκόλλων. 
Το πρώτο αφορά στην ανάμειξη των παιδιών, κάτω των 18 ετών, στις ένοπλες συρράξεις, 
ενώ το δεύτερο σχετίζεται με την προστασία των παιδιών από την παιδική εμπορία, την 
παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. Επίσης, η Επιτροπή με την υιοθέτηση του 
Τρίτου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση το 2014, δύναται να εξετάζει πλέον και ατομικές 
αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των διατάξεων της Σύμβασης. 

 

4. Άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού2 
«Άρθρο 19 –  

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά 
και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή βίας, 
προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, 
κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, κατά το 
χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των 
νόμιμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν 
εμπιστευθεί. 

Αυτά τα προστατευτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, 
αποτελεσματικές διαδικασίες για την εκπόνηση κοινωνικών προγραμμάτων, που θα 
αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης στο παιδί και σε αυτούς οι οποίοι 
έχουν την επιμέλειά του, καθώς και για άλλες μορφές πρόνοιας και για το χαρακτηρισμό, 
την αναφορά, την παραπομπή, την ανάκριση, την περίθαλψη και την παρακολούθηση της 
εξέλιξής τους στις περιπτώσεις κακής μεταχείρισης του παιδιού που περιγράφονται πιο 
πάνω, και, όπου χρειάζεται, για διαδικασίες δικαστικής παρέμβασης.». 

 

 
2 Η επίσημη μετάφραση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως κυρώθηκε με τον ν. 
2101/1992. Διαθέσιμο στο https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2  
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5. Επεξήγηση Ορολογίας 
Παιδί: Ως «παιδί», νοείται κάθε ανθρώπινο ον από 0-18 ετών, εκτός αν ο ισχύων νόμος για 

τα παιδιά ορίζει την ενηλικίωση νωρίτερα.3 
Βία: Ως «βία» νοείται κάθε σκόπιμη άσκηση σωματικής δύναμης και εξουσίας σε μορφή 

απειλής ή στην πραγματικότητα από κάποιον εις βάρος του εαυτού του, ενός άλλου 
ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων και έχει μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει φόβο, 
υποταγή, σωματικό ή ψυχικό τραυματισμό, μέχρι και θάνατο.4 

 

6. Ανάλυση του Άρθρου 19 της σύμβασης μέσα από 
το 13ο Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής 

Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της για την έκδοση Γενικών Σχολίων, η 
Επιτροπή εκδίδει την παρούσα γενική παρατήρηση σχετικά με το Άρθρο 19 για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτό είναι το Γενικό Σχόλιο 13 με ημερομηνία δημοσίευσης τη 18η 
Απριλίου 2011. Το συγκεκριμένο σχόλιο αναδεικνύει και διευκρινίζει το περιεχόμενο του 
δικαιώματος του παιδιού στην ελευθερία από κάθε μορφή βίας. Το παρόν έχει τις βάσεις 
του στο Γενικό Σχόλιο 8 της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε το 2006 με στόχο την προστασία 
του παιδιού από κάθε μορφή σωματικής ή άλλου είδους απάνθρωπης και επιβλαβούς 
τιμωρίας. Για την καλύτερη κατανόηση του Άρθρου 19, ακολουθεί περίληψη του Γενικού 
Σχολίου 13. 

 

6.1. Περίληψη του Γενικού Σχολίου: Το δικαίωμα του παιδιού στην 
ελευθερία από κάθε μορφή βίας (Άρθρο 19)5 

Το υπ’ αριθμόν 13 Γενικό Σχόλιο, που αναφέρεται στο άρθρο 19 της Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, βασίζεται σε ορισμένες θεμελιώδεις παραδοχές που καθιστούν 
οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των παιδιών ανεπίτρεπτη και αδικαιολόγητη και προάγουν 
την προστασία των παιδιών από τέτοια φαινόμενα. Η Επιτροπή τονίζει ότι τα παιδιά πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες οντότητες με συγκεκριμένες ανάγκες. Ακόμη, 

 
3 Συνήγορος του Παιδιού (χ.χ.). Η Διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού με απλά λόγια. Διαθέσιμο 
στο: https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/sp.pdf  

4 World Health Organization (χ.χ.). Definition and typology of violence. Διαθέσιμο στο: 
https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/  

5 UN Committee of the Rights of the Child (2011). General Comment No.13, The right of the child to freedom from all 
forms of violence. Διαθέσιμο στο: https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf  
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διαπιστώνει ότι τα ποσοστά βίας κατά των παιδιών συνεχίζουν να είναι υψηλά ακόμη και 
τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο, επιμένει ότι τα μέτρα που ισχύουν για την εξάλειψη 
του φαινομένου πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν. 

Το Γενικό Σχόλιο επιδιώκει την επίτευξη μίας πληθώρας στόχων, με τον κυριότερο 
να είναι η κατανόηση των υποχρεώσεων των κρατών απέναντι στο Άρθρο 19 της Σύμβασης 
για να εντοπίζουν, να αποτρέπουν και να τιμωρούν περιστατικά βίας, σε οποιαδήποτε 
μορφή της. Επίσης, καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν πιο εντατικά μέτρα και να ενισχύσουν 
τα θεσμικά τους πλαίσια ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης. 

Επιπλέον, στοχεύει στην διασφάλιση της υγιούς σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης 
των παιδιών, και φιλοδοξεί να θέσει τα θεμέλια της συνεργασίας των κρατών-μελών πάνω 
στο θέμα της καταπολέμησης των κρουσμάτων βίας κατά των παιδιών.  

Πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έχουν και οι εθνικές και διεθνείς Μη – 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς κάθε χώρας, τα 
κέντρα μέριμνας και τις σχολικές μονάδες. Προτείνεται η λήψη διοικητικών μέτρων 
εποπτείας από την πολιτεία καθώς και η ενίσχυση της υπάρχουσας και η θέσπιση νέας 
νομοθεσίας για την αποφυγή φαινομένων παιδικής κακοποίησης. 

Βέβαια, η Επιτροπή γνωρίζει τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη. Μια 
από τις κυριότερες είναι το ίδιο το νομικό πλαίσιο των περισσοτέρων κρατών, το οποίο 
αστοχεί να προστατέψει ολοκληρωτικά τα παιδιά από όλες τις μορφές βίας. Αυτό συμβαίνει 
διότι πολλές από τις ισχύουσες νομοθεσίες των Κρατών Μελών δεν καλύπτουν όλες τις 
μορφές παιδικής κακοποίησης ενώ απουσιάζει ο κατάλληλος και συστηματικός έλεγχος για 
την εφαρμογή των ήδη θεσπισμένων μέτρων. Έτσι, παρατηρείται συχνά πως το μέτρο των 
επιβαλλόμενων ποινών δεν είναι του μεγέθους που αναλογεί σε τέτοιου είδους παραβάσεις.  

Η Επιτροπή υπογραμμίζει και εμμένει στις σοβαρές συνέπειες επιφέρει η άσκηση βίας 
στα παιδιά, στην ψυχολογία τους και στην σωματική τους ακεραιότητα. Αυτές ενδέχεται να 
είναι προσωρινές, μόνιμες αλλά ακόμα και φανερές στο μέλλον, γεγονός που θέτει εμπόδια 
στην ομαλή συνέχιση της ζωής τους καθώς συχνά εμφανίζουν και κοινωνικά παθογενή 
συμπεριφορά. (λχ. Παρατηρείται ότι πολλά κακοποιημένα παιδιά εμφανίζουν 
μεταγενέστερη εγκληματική συμπεριφορά). 

Στο παρόν Σχόλιο γίνεται αναφορά και σε μια ειδικότερη μορφή παιδικής 
κακοποίησης, στην αμοιβαία βία μεταξύ των παιδιών. Όπως ορίζεται από την Επιτροπή, η 
αμοιβαία αυτή κακοποίηση μπορεί να είναι η λεκτική, σωματική ή σεξουαλική και να 
ασκείται μεμονωμένα ή συλλογικά.  

Ως τρόπος αντιμετώπισης των ανωτέρω προβλημάτων προκρίνεται ο διάλογος και 
η συνεργασία των αρμόδιων εθνικών φορέων, με την παράλληλη συνεισφορά διεθνών 
(κρατικών και μη) δρώντων. Συγκεκριμένα, ενώ αναγνωρίζεται η συμβολή των 
μεμονωμένων κυβερνήσεων στην εξάλειψη του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης 
μέσω της νομοθεσίας, παρατηρείται ότι οι εν λόγω προσπάθειες δεν είναι ιδιαίτερα 
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αποτελεσματικές. Για τη δημιουργία λοιπόν ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού 
εργαλείου χάριν αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, η Επιτροπή προτείνει την 
δημιουργία ενός συντονιστικού πλαισίου για την βία κατά των παιδιών με τη συμμετοχή 
περισσότερων κρατικών και διεθνών φορέων. Η διεθνής συνεργασία οφείλει να έχει 
πρωτεύουσα θέση ιδιαίτερα στη διαχείριση περιπλοκότερων ζητημάτων, όπως αυτό της 
προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων από κάθε μορφή βίας. 

 

7. Ειδικότερα θέματα 
7.1. Ενδοοικογενειακή Βία 

Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται το μοτίβο συμπεριφοράς που έχει στόχο την 
άσκηση ελέγχου και εξουσίας εντός μιας οικείας σχέσης. Μπορεί να πάρει τη μορφή 
σωματικής, σεξουαλικής, συναισθηματικής, οικονομικής ή ψυχολογικής βίας ή την απειλή 
αυτής. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, 
ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, φύλου ή κοινωνικοοικονομικού 
υποβάθρου. Παρόλο που ο όρος συνήθως παραπέμπει στη βία μεταξύ συντρόφων, στην 
πραγματικότητα αφορά της βίαιες συμπεριφορές έναντι κάθε μέλους της οικογένειας.  

Παρά το γεγονός ότι θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να γίνει οποιοδήποτε 
μέλος μιας οικογένειας, σημαντικό είναι να τονίσουμε την έξαρση του φαινομένου εις βάρος 
των παιδιών, αφού αυτά αποτελούν τα πιο ευάλωτα μέλη μιας οικογένειας, διότι είναι 
σωματικά, συναισθηματικά και οικονομικά πιο αδύναμα και έχουν διαμορφώσει μια σχέση 
εξάρτησης με τους γονείς ή τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας τους. Η κατάσταση 
επιδεινώνεται όταν το παιδί ανήκει σε κάποια ήδη ευαίσθητη κοινότητα, όπως οι γυναίκες, 
τα LGBTQIA+, οι εθνικές μειονότητες ή τα άτομα με αναπηρία. Ανησυχητικό είναι επίσης το 
γεγονός ότι πολλές φορές η βία δικαιολογείται ως πρακτική ανατροφής και 
διαπαιδαγώγησης σε περιπτώσεις παραβίασης κανόνων ή επιβολής πειθαρχίας. 

Τα παιδιά βιώνουν σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από 
την άσκηση ενδοοικογενειακής βίας σε επίπεδο αντίληψης, συμπεριφοράς και 
συναισθημάτων. Ακόμα και αν ορισμένα αναπτύξουν ισχυρούς αμυντικούς μηχανισμούς 
και κρύψουν τα τραύματά τους από τον κοινωνικό και οικογενειακό τους περίγυρο, αυτά 
υπάρχουν και τα επηρεάζουν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους. Εκτός από τις 
προφανείς σωματικές επιπτώσεις στην περίπτωση της σωματικής βίας, έχουν παρατηρηθεί, 
επίσης, προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα, εσωτερίκευση του άγχους, απομόνωση, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, καθώς και ζητήματα συναισθηματικής και ψυχολογικής σύγχυσης6. 

 
6 Women’s Aid, The Impact of Domestic Abuse on Children and Young People, 
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-abuse/impact-on-children-and-young-people/ 
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Ακόμα κι αν το ίδιο το παιδί δεν αποτελεί άμεσο θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, 
η ζωή του στιγματίζεται από ένα περιβάλλον οικογενειακής αστάθειας και κακοποίησης 
(«Σύνδρομο του Αμέτοχου Θεατή»). «Αν τα παιδιά αντιληφθούν ενδοοικογενειακή βία 
μεταξύ των γονιών, οι συναισθηματικές επιπτώσεις θα διατηρηθούν για πολύ καιρό και 
είναι πιθανό σε ένα μεταγενέστερο στάδιο να επηρεάσουν τις δικές τους σχέσεις», αναφέρει 
η υπεύθυνη της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης “Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη 
της Σκληρότητας στα Παιδιά”. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας που φανερώνει τον βαθμό προστασίας των 
παιδιών ανά χώρα, σε κλίμακα με άριστα το 100.  

 

(Πηγή:https://www.undispatch.com/here-is-how-every-country-ranks-on-child-safety/) 

Παρά τα απογοητευτικά αυτά δεδομένα, αξίζει να επισημανθεί πως τα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι καταδικασμένα να είναι για πάντα θύματα ή θύτες. Με 
την λήψη των κατάλληλων μέτρων τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την διεθνή 
κοινωνία, τα θύματα μπορούν να λάβουν επαρκή στήριξη, το φαινόμενο να περιοριστεί και 
η κατάσταση να αλλάξει ριζικά, όπως ορίζει, εξάλλου, και ο Στόχος 16 Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  

 

7.2. Σεξουαλική Κακοποίηση  
Σεξουαλική κακοποίηση είναι οποιουδήποτε τύπου επαφή ενός ενήλικου με ένα 

παιδί, με στόχο τη σεξουαλική ικανοποίηση του ενηλίκου, ο οποίος έχει σε κάθε περίπτωση 
την αποκλειστική ευθύνη μιας τέτοιας πράξης. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και η 
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παιδική πορνογραφία. Η ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων είναι από τα πιο ειδεχθή αδικήματα 
στα μάτια της κοινής γνώμης και δικαιολογημένα, καθώς τα παιδιά αποτελούν κατεξοχήν 
θύματα ανυπεράσπιστα και με μειωμένη ικανότητα αντίδρασης.  Η σεξουαλική κακοποίηση 
κατά των παιδιών ανήκει στις παραφιλίες και αποτελεί ψυχική διαταραχή, η οποία 
περιγράφεται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV), 
με σαφή διαγνωστικά κριτήρια. Ο θύτης, πάντως, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, νέος ή 
ηλικιωμένος, πλούσιος ή φτωχός, μορφωμένος ή αγράμματος, άνεργος ή επιτυχημένος 
επαγγελματίας, οποιουδήποτε φύλου, εθνικότητας, χρώματος ή κοινωνικής τάξης.7 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε 9 λεπτά γίνονται καταγγελίες ή ανακαλύπτονται 
αποδείξεις για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Το μέγεθος των ποσοστών στα κορίτσια 
είναι πολύ μεγαλύτερα, ωστόσο και τα αγόρια γίνονται θύματα σεξουαλικής βίας και συχνά 
οι περιπτώσεις τους παραμελούνται. Ειδικότερα, περίπου 1 στα 4 κορίτσια και 1 στα 13 
αγόρια στις ΗΠΑ έχουν υποστεί  

 

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει τα ποσοστά που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση 
ανηλίκων (Πηγή: http://www.ncdsv.org/ncd_linkschildprotect.html)  

ΗΠΑ έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική τους ηλικία. Η πλειοψηφία των 
περιστατικών πραγματοποιείται από κάποιον που το παιδί ή η οικογένειά του ήδη 
γνωρίζουν.8 

 
7 Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Παιδοφιλία και Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση, https://www.kiath.gr/epistimonika-
arthra/pedofilia-pediki-sexoyaliki-kakopoihsh  

8 American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Sexual Abuse, 
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Child-Sexual-Abuse-009.aspx   
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Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, από οποιοδήποτε πρόσωπο κι αν 
προέρχεται, έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού. 
Συναντάμε σοβαρές συνέπειες όπως απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες, σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα, κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες ή κρίσεις πανικού, 
κοινωνικό στιγματισμό, πιθανές απόπειρες αυτοτιμωρίας των θυμάτων λόγω ενοχών, 
εσωτερίκευση του φόβου και δυσκολίες κοινωνικής ένταξης και εμπιστοσύνης στους 
ανθρώπους. 

Πολλές φορές, μάλιστα, το παιδί αναπτύσσει και το λεγόμενο «Σύνδρομο της 
Στοκχόλμης» (ψυχολογική αντίδραση που παρατηρείται συνήθως σε θύματα ομηρίας, κατά 
την οποία το θύμα αναπτύσσει και παρουσιάζει έντονα συναισθήματα πιστής, υπακοής, 
θαυμασμού, ταύτισης ή ακόμη και «αγάπης» απέναντι στο θύτη). Το παιδί δικαιολογεί τη 
συμπεριφορά του δράστη, επιθυμεί την αποδοχή και την εκτίμησή του και ενδιαφέρεται για 
το καλό του. Η συμπεριφορά αυτή είναι άκρως επικίνδυνη καθώς οδηγεί πολλά παιδιά 
υπομένουν την κακοποίηση, χωρίς να την καταγγέλλουν.   

Το πρόβλημα ενισχύεται από την ελλιπή ενημέρωση και σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση. Τα παιδιά αδυνατούν να διακρίνουν τις ύποπτες συμπεριφορές και τις 
παραβιάσεις των προσωπικών τους ορίων. Την ίδια στιγμή, το ζήτημα αποτελεί «ταμπού», 
με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι σχετικές με το θέμα συζητήσεις και να μην 
ενθαρρύνεται η καταγγελία των περιστατικών. Αναπόφευκτα, λοιπόν, παραμελούνται 
βασικοί άξονες του ζητήματος και το φαινόμενο διαιωνίζεται και διογκώνεται.  

7.3 Βία κατά των παιδιών προσφύγων 
Η βία στον προσφυγικό πληθυσμό, ειδικά στα παιδιά, εκδηλώνεται σε όλα τα στάδια 

του ταξιδιού τους. Από την πατρίδα τους και τη μετακίνησή τους μέχρι την άφιξη και την 
εγκατάστασή τους στη χώρα υποδοχής, τα παιδιά-πρόσφυγες, που αποτελούν, σύμφωνα 
με τη UNICEF το 1/3 του προσφυγικού πληθυσμού, ζουν διαρκώς σε ένα καθεστώς 
βαρβαρότητας.  

Ήδη από την πατρίδα τους, τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με κάποιας μορφής βία 
ή καταπίεση, η οποία τα αναγκάζει να αναζητήσουν καταφύγιο σε μια άλλη χώρα ή σε 
κάποια άλλη περιοχή εντός της πατρίδας τους (εσωτερικά εκτοπισμένοι).  Η διαδρομή τους, 
όμως, κάθε άλλο παρά προστατευμένη είναι. Σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών, οι πιο 
συχνοί θύτες είναι οι άνθρωποι που τους μεταφέρουν (λαθρέμποροι - smugglers) καθώς 
και οι στρατιωτικές ή αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα των χωρών προσέλευσης.  

Ζητήματα σχετικά με τους πρόσφυγες και τις κακουχίες πρωταγωνιστούν σε όλα τα 
μέσα ενημέρωσης κατέχοντας -δικαίως- κυρίαρχο ρόλο. Οι πληροφορίες που παρέχονται 
υπογραμμίζουν την σοβαρότητα του προβλήματος. Έκθεση της οργάνωσης “Save the 
Children Today” αποκάλυψε ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη προστασίας για τα παιδιά 
πρόσφυγες, η πλειοψηφία των οποίων υπόκειται κατά τη μετακίνησή της σε κάποια μορφή 
βίας, ιδίως σεξουαλικής. Σε μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα αγόρια που ταξιδεύουν μόνα 
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τους, ενώ η σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνει και παράνομη σεξουαλική εργασία. Συχνό 
φαινόμενο είναι επίσης η σωματεμπορία ανθρώπων (human trafficking), με σοβαρό 
αντίκτυπο στη σωματική αλλά και στην ψυχική υγεία των παιδιών. 

Όταν τελικά φτάνουν στον προσωρινό ή μόνιμο προορισμό τους πολλά παιδιά είναι 
μόνα τους, χωρίς κάποιον συγγενή ή κηδεμόνα. Τα ασυνόδευτα παιδιά -όπως είναι ο 
επίσημος ορισμός για αυτές τις περιπτώσεις- είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα. Οι συνθήκες που 
επικρατούν στους χώρους υποδοχής είναι άθλιες που συχνά θυμίζουν φυλακές με 
αποτέλεσμα να ευνοείται η βία μεταξύ των προσφύγων λόγω των απάνθρωπων 
καταστάσεων ή του βίαιου χωρισμού από τις οικογένειές τους.  

Οι επιπτώσεις από αυτές τις μαζικές εγκαταστάσεις είναι πολύπλευρες και 
σημαντικές τόσο για τους ίδιους τους πρόσφυγες όσο και για τη χώρα υποδοχής. Οι 
πρόσφυγες, ξεριζωμένοι από τους τόπους όπου έζησαν, με απώλειες συγγενών και φίλων, 
με συναισθηματικές φορτίσεις και αντιμέτωποι με τα μεγάλα πρακτικά προβλήματα της 
ζωής, προσπαθούν να επιβιώσουν και έτσι συχνά επιδίδονται σε πράξεις βίας. Η χώρες 
υποδοχής, από την άλλη, βρίσκονται ανέτοιμες να ενσωματώσουν και να εντάξουν 
οικονομικά και κοινωνικά τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Ως απόρροια, οι ντόπιοι διατηρούν 
συχνά αμυντική και επιθετική στάση απέναντι στους πρόσφυγες, με άμεσους ή έμμεσους 
αποδέκτες της βίαιης αυτής αντίδρασής τα ανυπεράσπιστα παιδιά.   

8. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 
1) Παρά τα ήδη ειλημμένα μέτρα από τα κράτη-μέλη, το φαινόμενο της 

ενδοοικογενειακής βίας δεν έχει εξαλειφθεί. Πως τα ίδια τα κράτη, οι Διεθνείς 
Οργανισμοί και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μπορούν να συνεργαστούν για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και για την στήριξη των 
παιδιών- θυμάτων; 

2) Η σεξουαλική κακοποίηση κατά των παιδιών είναι εξαιρετικά επίκαιρη, με τις 
καταγγελίες να αγγίζουν σήμερα πρωτοφανείς αριθμούς.   Πως μπορούν τα κράτη 
μέλη καθώς και άλλοι φορείς να συμβάλλουν ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο 
καθώς και να εξασφαλιστεί η προστασία των κακοποιημένων παιδιών; 

3) Με ποιους τρόπους μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά πρόσφυγες από 
οποιαδήποτε μορφή βίας κατά τη μετακίνησή και την άφιξή τους στη χώρα 
υποδοχής; Ποιοι φορείς μπορούν να συμβάλλουν στο παραπάνω έργο; 
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9. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 
1. H ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 
σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές. 
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-
%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/ 

2. Το πρωτότυπο κείμενο του Γενικού Σχολίου που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://www.refworld.org/docid/4e6da4922.html  

3. Η μηχανή αναζήτησης σχετικά με το ποιες διεθνείς συνθήκες ανθρώπινων 
δικαιωμάτων έχει υπογράψει και κυρώσει κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ. Έμφαση 
πρέπει να δοθεί στο αν συγκεκριμένο κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει τη 
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα δυο προαιρετικά 
πρωτοκολλά του. Διαθέσιμη στον σύνδεσμο: http://indicators.ohchr.org/  

4. Βίντεο καμπάνιας της UNICEF: https://www.unicef.org/children-under-attack  

5. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: https://unric.org/el/17-
%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-
%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/  

6. Βίντεο για τον ρόλο των κυβερνήσεων στην προστασία των παιδιών από κάθε 
μορφή βίας, WHO: https://www.youtube.com/watch?v=GswWQFwM3Ro  

7. Wherever we go, someone does us harm: έκθεση για τις εμπειρίες των παιδιών 
προσφύγων στα σύνορα Ευρώπης και Βαλκανίων, Save The Children: 
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Wherever-we-go-someone-does-us-
harm-WEB.pdf/  

 

10. Ηλεκτρονικές Πηγές 
United Nations Foundation (χ.χ.). Commemorating the UN’s 75th Anniversary; 

https://unfoundation.org/why-we-do-it/commemorating-the-uns-75th-anniversary/  

Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of the 
Child.: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx  
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Η επίσημη μετάφραση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως 
κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992. Διαθέσιμο στο https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf83a2  

World Health Organization (χ.χ.). Definition and typology of violence. Διαθέσιμο στο: 
https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/  

UN Committee of the Rights of the Child (2011). General Comment No.13, The right of the 
child to freedom from all forms of violence. Διαθέσιμο στο: 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf  

United Nations, What is Domestic Abuse, https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-
domestic-abuse  

Women’s Aid, The Impact of Domestic Abuse on Children and Young People, 
https://www.womensaid.org.uk/information-support/what-is-domestic-
abuse/impact-on-children-and-young-people/  

UN Dispatch, Here’s How Every Country Ranks When It Comes to Child Abuse and Child 
Safety, 18 Jan 2019, https://www.undispatch.com/here-is-how-every-country-ranks-
on-child-safety/  

Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Παιδοφιλία και Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση, 
https://www.kiath.gr/epistimonika-arthra/pedofilia-pediki-sexoyaliki-kakopoihsh  

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Sexual Abuse, May 2020, 
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-
Guide/Child-Sexual-Abuse-009.aspx  

Prevent Child Abuse, About Child Sexual Abuse, 
https://www.preventchildabusenc.org/resource-hub/about-child-sexual-abuse/  

Save The Children, Children Migrating to Europe Experiencing Horrific Rates of Violence, 
Abuse and Trauma: Report, 13 Sept 2022, 
https://www.savethechildren.net/news/children-migrating-europe-experience-
horrific-rates-violence-abuse-and-trauma-report  

UNICEF, Migrant and Displaced Children, https://www.unicef.org/migrant-refugee-internally-
displaced-children  

UNICEF, Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες, 
https://www.unicef.org/greece/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-
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