
Με το τέρας της σεξουαλι-
κής κακοποίησης έχουν 
βρεθεί αντιµέτωπα δύο 

στα 10 Ελληνόπουλα, σε µια σκληρή 
εποχή που οι κοινωνικές και οικονοµι-
κές συνθήκες ευνοούν δυστυχώς την 
εµφάνιση αυτών των θλιβερών φαι-
νοµένων. Από έρευνες της Μονάδας 
Εφηβικής Υγείας του Νοσοκοµείου 
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκύ-
πτει ότι η οικονοµική δυσπραγία, η 
υπεραπασχόληση και η ανεργία των 
γονέων, οι συναισθηµατικές τους 
δυσκολίες, το «κλείσιµο» στον εαυτό 
τους, το διαζύγιο και οι νέες µορφές 
οικογένειας που προκύπτουν καθώς 
και η ενίσχυση των συµπεριφορών 

βίας -λόγω φόβου, ανεργίας, θυµού 
και έκρηξης των ρατσιστικών συµπε-
ριφορών- συµβάλλουν στην αύξηση 
των περιστατικών παιδικής και εφη-
βικής κακοποίησης. 

Οπως εξηγεί κ. Αρτεµις Τσίτσικα, 
επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-
Εφηβικής Ιατρικής και επιστηµονική 
υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής 
Υγείας στη Β’ Παιδιατρική Κλινική του 
Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυρι-
ακού», µορφές κακοποίησης είναι η 
σωµατική, η λεκτική, η ψυχολογική, 
η σεξουαλική και η παραµέληση. Η 

τελευταία έχει αυξηθεί το 2013 σε 
σύγκριση µε το 2012 κατά 54%(!) και 
αποτελεί τη συχνότερη εκδήλωση της 
κακοποίησης, ενώ ενδέχεται να είναι 
συναισθηµατική, εκπαιδευτική ή ια-
τρική παραµέληση. Σε ό,τι αφορά τη 
σεξουαλική κακοποίηση, «θύτης» εί-
ναι ο πατέρας στην πλειονότητα των 
περιστατικών ή κάποιο τρίτο συγγενι-
κό άτοµο (πατριός, θείος), ενώ σε ό,τι 
αφορά την παραµέληση, συχνότεροι 
θύτες είναι οι µητέρες (ποσοστό 35%) 
έναντι των πατεράδων, που ακολου-
θούν µε ποσοστό 17%. 

Η κ. Τσίτσικα εξηγεί ότι στη σεξου-
αλική κακοποίηση -όπως άλλωστε 
σε όλες τις µορφές κακοποίησης- τα 

καµπανάκια κινδύνου που πρέπει να 
µας προβληµατίσουν περιλαµβάνουν 
τις εξής ενδείξεις: απότοµη πτώση της 
σχολικής επίδοσης, αλλαγή στη συ-
µπεριφορά (καταθλιπτικό συναίσθηµα, 
αυτοκτονικότητα, εκρήξεις βίας, ανε-
ξήγητο κλάµα, φοβίες, άγχος, εξαρτή-
σεις), συχνά ατυχήµατα, δυσλειτουργι-
κή σχέση µε το περιβάλλον, µεταβολές 
στη διατροφή (υπερφαγία, ανορεξία), 
µεταβολές στον ύπνο (αϋπνία, αλλαγή 
ωραρίου, υπερβολικός ύπνος), εγκατά-
λειψη αγαπηµένων δραστηριοτήτων, 
δυσκολία συγκέντρωσης, αδιαφορία 
για τους φίλους ή τα φλερτ, κακή 
σωµατική υγιεινή και παραµέληση 
εαυτού. ■ 
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Θύµατα σεξουαλικής 
κακοποίησης 2 στα 
δέκα Ελληνόπουλα

ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Πιο συχνοί θύτες 
είναι οι ίδιοι οι γονείς, 
µε τον πατέρα να 
κακοποιεί συχνότερα 
σεξουαλικά τα παιδιά 
του και τη µητέρα 
να τα παραµελεί 
σε ποσοστό 35%

Τα παιδιά µπορούν να προλάβουν το «κακό»
ΕΠΕΙ∆Η η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί 
κατεξοχήν θέµα-ταµπού, η πρόληψη τέτοιων 
φαινοµένων απαιτεί λεπτό χειρισµό και κρύβει 
πολλές πρακτικές δυσκολίες. 

Ωστόσο η ενηµέρωση των λιλιπούτειων είναι 
εφικτή και πρέπει να γίνεται στο µικρόκοσµο του 
σχολείου που τα προετοιµάζει για το µεγάλο, 
θαυµαστό -αλλά και πολύ επικίνδυνο- κόσµο 
στον οποίο θα βγουν ως έφηβοι να διεκδική-
σουν το µέλλον τους. «Πλέον οι εκπαιδευτικοί 
έχουν στα χέρια τους ένα σηµαντικό εργαλείο, 
το βιβλίο “Αγαπώ το σώµα µου” από τις εκδόσεις 
Πασχαλίδης, που απευθύνεται στην προσχολική 
ηλικία και την πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού. 

Το βιβλίο συµβάλλει στην ενηµέρωση και την 
καθοδήγηση των παιδιών από πολύ µικρή ηλικία 
µε στόχο να τα µάθει να διεκδικούν και να προ-
ασπίζουν αυτό που τους ανήκει δικαιωµατικά, 
δηλαδή το σώµα τους», εξηγεί η κ. Τσίτσικα. Και 
προσθέτει: «Μέσα από το σύγγραµµα και µε τη 
βοήθεια εύγλωττων σκίτσων, όπου ως “µοντέλο” 

χρησιµοποιείται µια κούκλα, τα παιδιά µαθαί-
νουν πως υπάρχουν “καλά” και “κακά” αγγίγµα-
τα, πως υπάρχουν συµπεριφορές ενηλίκων που 
µπορεί να προβληµατίσουν ή συνθήκες µέσα 
στο σπίτι ή και εκτός σπιτιού που ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε αδιέξοδα. 

Αν στα παιδιά δοθούν σαφή µηνύµατα και 
µε τον κατάλληλο τρόπο, δεν υπάρχει κάτι που 
δεν µπορούν να καταλάβουν ή να χειριστούν», 
εξηγεί η κ. Τσίτσικα καταρρίπτοντας το διαδεδο-
µένο αστικό µύθο που θέλει τους λιλιπούτειους 
να είναι άτοµα περιορισµένων δυνατοτήτων και 
περιορισµένης ευθύνης. 

Για τον περιορισµό του θλιβερού φαινοµέ-
νου της σεξουαλικής κακοποίησης η ΜΕΥ έχει 
προγραµµατίσει την υλοποίηση ενηµερωτικών 
προγραµµάτων στα σχολεία, διαλέξεις, συνέ-
δρια, στρογγυλές τράπεζες και workshops για 
την εκπαίδευση ειδικών και εκπαιδευτικών, ενώ 
το θέµα περιλαµβάνεται στον e-learning τοµέα 
της Μονάδας. 

Χρησιµοποιώντας ένα βιβλίο-
εργαλείο µε σκίτσα διδάσκουµε 
τα παιδιά πως υπάρχουν «καλά» 
και «κακά» αγγίγµατα, ώστε 
να τα µάθουµε να 
υπερασπίζονται το σώµα τους
ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑ, 
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ�
ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ΜΕΥ χορηγεί 
κάθε χρόνο δύο 
υποτροφίες σε 
νέους και νέες, 
προκειµένου να 
παρακολουθήσουν 
τις εργασίες 
του Συµβουλίου 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων των 
Ηνωµένων Εθνών, 
κάθε Μάρτιο. Οι 
ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να 
υποβάλουν αιτήσεις 
στο site 
info@youthlife.gr.
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