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Εισαγωγή

Το τραύμα επηρεάζει περισσότερα από 55 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός υποτιμημένου φαινομένου ως αποτέ-
λεσμα της έλλειψης γνώσεων από την πλευρά των επαγγελματιών που ασχολούνται
με τη φροντίδα. Ο στόχος του MARTE είναι να το αντιμετωπίσει μέσω της εφαρμογής
της γνώσης υπέρ εκείνων που φροντίζουν ανήλικα θύματα του ACE (Δυσμενών Εμ-
πειριών Παιδικής Ηλικίας) μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και νέων πρωτοκόλλων
και διαδικασιών με στόχο όχι μόνο την αποκατάσταση αλλά και την πρόληψη.
Πρώτα, το έργο στοχεύει να αυξήσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών φροντίδας
που ασχολούνται με τη βοήθεια σε παιδιά θύματα ACE.
Όσον αφορά, ωστόσο, τους συγκεκριμένους στόχους:

Η μεθοδολογία MARTE βασίζεται στην ιδέα μιας ολοκληρωμένης και πολυεπιστημο-
νικής προσέγγισης, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου για τις στρατηγικές για την προστασία των παιδιών από τη βία, τη Σύμβαση
της Κωνσταντινούπολης και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της UNCRC.
Δικαιούχοι του Έργου είναι τα παιδιά θύματα του ACE και οι οικογένειές τους ενώ οι
Στόχοι είναι:

Το Έργο ξεκίνησε με έρευνα των αναγκών και των θεμάτων που εντοπίστηκαν από τους
ενδιαφερόμενους για κάθε εμπλεκόμενη χώρα. Τα εθνικά δεδομένα που συλλέχθηκαν
στη συνέχεια συστηματοποιήθηκαν σε μια διεθνή συγκριτική έκθεση, της οποίας ο κύριος
σκοπός ήταν να παράσχει μια κοινή κατανόηση και τη βάση για την εκτίμηση επιπτώσεων,
όπως και την επεξεργασία του υλικού για αυτήν την εκπαίδευση.

Δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για το ACE (π.χ. συμπτωματολογία, 
αιτίες και συνέπειες τραύματος) μεταξύ των επαγγελματιών που 
εργάζονται σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης
Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών που εργάζονται σε 
κρίσιμους και συγκεκριμένους τομείς στη φροντίδα των παιδιών 
θυμάτων του ACE 
Προώθηση της συνεργασίας, της διεπιστημονικής και ολιστικής προ-
σέγγισης για την εργασία με θύματα ACE

•
•

•

Ιατροί: α) κοινωνικοί λειτουργοί και διευθυντές υπηρεσιών. β) Γιατροί,
επαγγελματίες υγείας (ψυχολόγοι, ψυχοκινητιστές, νευροψυχίατροι, 
λογοθεραπευτές, παιδίατροι, νοσηλευτές), γ) παιδαγωγοί δ) δικηγόροι
Σχετικοί πολιτικοί και φορείς δεσμεύονται να προστατεύουν τα 
δικαιώματα του παιδιού τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

•

•
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Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι οι εμπλεκόμενοι να μην είναι απλοί χρήστε,ς αλλά
να συμμετέχουν στη χρήση και δημιουργία εργαλείων και στη μελλοντική χρήση τους
στα δικά τους γραφεία λειτουργίας. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, η εκπαίδευση
θα βασίζεται στην ενεργό μάθηση, που θα χαρακτηρίζεται τόσο από διαλέξεις, αλλά
και από ασκήσεις και στιγμές επίβλεψης και παρακολούθησης που θα εμπλέκουν τα εν-
διαφερόμενα μέρη. Αφενός οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν γενικές πληροφορίες για τη
φαινομενολογία του ACE , αφετέρου, θα συζητήσουν τον καθορισμό διαδικασιών για
τη διευκόλυνση του ρόλου τους στην παροχή βοήθειας στις ανάγκες των θυμάτων,
προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητά τους να εντοπίζουν και να θεραπεύουν παιδιά
σε πιθανές καταστάσεις ευπάθειας και έτσι να μπορούν να το μεταδώσουν σε όσους
εργάζονται μαζί τους και σε γειτονικά πλαίσια. Ο τελικός στόχος είναι τότε όλο το εκ-
παιδευτικό υλικό να μπορεί να φτάσει σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και μέσω της
διαδικτυακής διάδοσης που προβλέπει το Έργο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ.

προγραμμα ημερας 1
έναρξη εργασιών στην Ενότητα 1 (Dr. G. Vasio Perilli και A. De Simone)
το φαινομενο ace (δυσμενεις εμπειριες παιδικης ηλικιας)
το τραυμα
προληψη και νευροβιολογια

Η πρώτη ενότητα σκιαγραφεί ένα ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο σε σχέση με το θέμα
της πρόληψης στα κύρια χαρακτηριστικά της. Ξεκινά με το καταστατικό του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας που, από το 1945, έχει τονίσει τη σημασία ενός κοινού σχε-

Αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις κύριες
πτυχές του ACE, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις επακόλουθες επι-
πτώσεις όσον αφορά την ανίχνευση και τη θεραπεία με βάση το ευρωπαϊκό
ρυθμιστικό πλαίσιο και τις ευρωπαϊκές πρακτικές
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παιδιών μέσω της οικοδόμησης θετικών
σχέσεων που βασίζονται στην καλή πολυεπαγγελματική δικτύωση
Την ενθάρρυνση όλων των εταίρων που εμπλέκονται στη διαδικασία ανα-
γνώρισης και θεραπείας των ACE, την βελτίωση των επιδόσεων τους, ιδίως
όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με ανη-
λίκους σε διάφορες ιδιότητες

•

•
•
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δίου για τα έθνη για την προαγωγή της υγείας μέσω προληπτικών παρεμβάσεων, υπο-
γραμμίζοντας τη σημασία μιας συστημικής προσέγγισης για την πρόληψη μέσω της
υιοθέτησης του βιο-ψυχοκοινωνικού μοντέλου που προτείνεται από τους Ένγκελ και
Ρότσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.   
Στη συνέχεια περιγράφονται οι διάφοροι τύποι παρεμβάσεων πρόληψης μαζί με
τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου για να καταλή-
ξουν στις πιο πρόσφατες προτεινόμενες ταξινομήσεις, υπογραμμίζοντας τη σημα-
σία του εντοπισμού του κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων ώστε τα
σχέδια πρόληψης να είναι αποτελεσματικά.
Μπαίνουμε περισσότερο στην ουσία του τραύματος με ένα ιστορικό πλαίσιο στην
αρχή της ψυχοτραυματολογίας ξεκινώντας από τις πρώτες διαισθήσεις της Janet στις
αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι τη Μελέτη ACE που διεξήχθη από τον Felitti μεταξύ
1995 και 1998, η οποία κατέδειξε την άμεση συσχέτιση μεταξύ των δυσμενών εμπει-
ριών της παιδικής ηλικίας και των ψυχοφυσικών παθολογιών.
Περιγράφεται ότι ως βάση των προστατευτικών παραγόντων για την ανάπτυξη των
ανηλίκων είναι οι πρωταρχικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από καλό συντονισμό,
υιοθετώντας τη Θεωρία της Εξάρτησης στην οποία αφιερώθηκε ο John Bowlby από
τα μεταπολεμικά χρόνια και η οποία στη συνέχεια αναπτύχθηκε μέσω έρευνας που
διεξήγαγαν ορισμένοι  μαθητές του και θα χρησιμοποιήσουμε τον Κύκλο Ασφάλειας
για να περιγράψουμε τα διαφορετικά στυλ εξάρτησης.
Στη συνέχεια, προτείνεται η ταξινόμηση των διαφορετικών μορφών κακοποίησης που
υιοθετείται επί του παρόντος από την επιστημονική κοινότητα, η οποία αντιπροσω-
πεύει την εξέλιξη της πρώτης ταξινόμησης που πρότεινε ο Felitti.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις συνέπειες του παιδικού τραύματος ξεκινώντας από
την ανάπτυξη της νευροεπιστήμης και τις πιο πρόσφατες τεχνικές έρευνας που με
τη νευροαπεικόνιση κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό της σοβαρότητας των συνε-
πειών του ACE στην ψυχοσωματική υγεία του ενδιαφερόμενου πληθυσμού.  
Τέλος, το Kintsugi, μια αρχαία ιαπωνική τέχνη επισκευής σπασμένων αντικειμένων με
πολύτιμα υλικά, προτείνεται ως μεταφορά της Μετατραυματικής Ανάπτυξης που με-
λετήθηκε από τους Calhoun και Tedeschi, έτσι ώστε ένα τραύμα, μετά από κατάλληλες
παρεμβάσεις, να αντιπροσωπεύει μια πιθανότητα ανάπτυξης. 
Ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας μέσα στη μέρα θα εναλλάσσει την προβολή
των περιεχομένων που περιγράφονται με διαδραστικές στιγμές σύγκρισης και προ-
βληματισμού για τα θέματα που καλύπτονται.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ.

προγραμμα ημερας 2

έναρξη εργασιών στην Ενότητα 2 (Δρ. βλ. M. Nicotra και F. Codazzi)

σχετικά µε τον καθορισµό ενός ρυθµιστικού πλαισίου σε ευρωπα9κό επίπεδο
σχετικά µε την κεντρική θέση της ολοκλήρωσης µεταξύ συστηµάτων
σχετικά µε τη σταδιακή περιγραφή θέσης εργασίας ως καλή πρακτική
λειτουργίας

Η πρωταρχική φιλοδοξία της νέας «στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παι-
διού» είναι η οικοδόμηση της καλύτερης δυνατής ζωής για τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντανακλά τα δικαιώματα και τον ρόλο των παι-
διών στην κοινωνία μας. Εμπνέουν και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ευαισθη-
τοποίησης σχετικά με τις κρίσεις της φύσης και της κλιματικής αλλαγής, τις
διακρίσεις και την αδικία. Ποτέ στο παρελθόν τα παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ δεν απο-
λάμβαναν τα δικαιώματα, τις ευκαιρίες και την ασφάλεια του σήμερα. Αυτό οφείλεται
κυρίως στις πολιτικές δράσεις, τη νομοθεσία και τη χρηματοδότηση της ΕΕ την τε-
λευταία δεκαετία, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι ανανεωμένες Οδηγίες της ΕΕ
του 2017 για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτέ-
λεσαν ορόσημο για τα δικαιώματα των παιδιών παγκοσμίως, μαζί με τα πολλά ανθρω-
πιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα που προάγουν το δικαίωμα στην υγεία και την
εκπαίδευση.
Πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι για παράδειγμα, η Οδηγία
της ΕΕ για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ή η οδηγία για τα δικαιώματα των θυ-
μάτων (Οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα, την υποστήριξη
και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (2012/29/ΕΕ) Ανακοίνωση της
Επιτροπής για τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025)
(COM/2020/258 τελικό) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Η γνώση της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθιστά δυνατό τον εν-
τοπισμό τους, δεδομένου ότι οι ACE αποτέλεσαν αντικείμενο προσοχής από τους νο-
μοθέτες, τους ορισμούς των διαφόρων πτυχών και τα νομοθετικά μέτρα τα οποία
κρίθηκαν απαραίτητα για τον καθορισμό συστημάτων προστασίας και έκαναν την προ-
στασία των θεμάτων πιο εύθραυστη.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η συνεδρία, σε ένα πρώτο μέρος, ξεκινά προσδιορίζοντας
ως αφετηρία τη στιγμή κατά την οποία οι ανήλικοι έχουν γίνει κάτοχοι δικαιωμάτων,
για να εξεταστούν σταδιακά οι σημαντικότεροι διεθνείς κανονισμοί σε ό,τι αφορά
την προστασία από διαφορετικές μορφές ACE και την κατασκευή συστημάτων νομι-
κής, ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής προστασίας ανηλίκων. 
Στο δεύτερο μέρος, από την άλλη, ακολουθώντας τις παρακλήσεις που καθορίζονται
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από το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, συχνά υπάρχει περιθώριο για την ανάγκη κα-
τασκευής ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας. Ένταξη που πρέπει να προβλε-
φθεί μεταξύ του νομικού επιπέδου και του επιπέδου των έργων και υπηρεσιών για
την προστασία και τη φροντίδα των ανηλίκων θυμάτων του ACE και μεταξύ των δια-
φόρων φορέων που με διάφορες ικανότητες ασχολούνται με τη φροντίδα και τη βοή-
θεια. Αυτή η λεπτή διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της λεγόμενης ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
που γίνεται σημαντικό αντικείμενο εξέτασης εντός της εκπαιδευτικής ενότητας.
Η δικτύωση προϋποθέτει ότι διαφορετικά υποκείμενα συνάπτουν μια σχέση μεταξύ
τους για την οικοδόμηση ενός «κοινού εδάφους» (το δίκτυο στην πραγματικότητα)
στο οποίο το καθένα επιδιώκει τους δικούς του στόχους σε συνεργασία με άλλους.
Κατά τη δημιουργία και τη φροντίδα του δικτύου, σε περιπτώσεις κακοποίησης και
σεξουαλικής κακοποίησης, είναι θέμα να έχουμε κατά νου, ότι η εργασία αυτή αφορά
σε ιδιαίτερα ευαίσθητες και περίπλοκες καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδιαί-
τερες παρακλήσεις και αιτήματα που αφορούν θεσμικά θέματα που δεν υπάρχουν σε
άλλες καταστάσεις.
Το τελευταίο μέρος της εκπαιδευτικής συνεδρίας είναι αφιερωμένο στη συστηματική
παρουσίαση των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας παρέμβασης (ανίχνευση, ανα-
φορά, διερεύνηση, αξιολόγηση ανακτησιμότητας, πρόγνωση και θεραπεία), φάσεις
που στη συνέχεια θα βρουν χώρο για περαιτέρω μελέτη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
στις  ενότητες τρία και τέσσερα. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Ο ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ.

προγραμμα ημερας 3

έναρξη εργασιών στην Ενότητα 3 (Δρ. βλ. U.Seassaro και S. Arnone)

η ανιχνευση
τεχνικες και εργαλεια

Ο εντοπισμός είναι μια κρίσιμη φάση για την πρόληψη, την προστασία και τη φρον-
τίδα των ανηλίκων.
Χαρακτηρίζεται από την έγκαιρη αναγνώριση των σημαδιών και τον εντοπισμό των
σημαδιών δυσφορίας των ανηλίκων, τις συνθήκες πραγματικού και δυνητικού κιν-
δύνου μέσα στους οποίους τοποθετούνται, καθώς και οποιαδήποτε επιζήμια συμ-
περιφορά των ενηλίκων αναφοράς. 
Η ακρίβεια των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν καθορίζει σημαντικά την πιθανή
ενεργοποίηση έγκαιρης παρέμβασης προστασίας, αξιολόγησης, πιθανής αναφοράς
στη Δικαστική Αρχή.
Αυτή η ενότητα παραθέτει και περιγράφει τους διάφορους τύπους κακοποίησης
(σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση, υποβοηθούμενη βία, παθολογική συμ-

ΕΡΓΑΛΕ ΙΟ  ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗΣ /   Ma r te

5

•
•
•

Marte_Turchit_GR_16_12_21_Cover_NEMO_3_7_19  17/12/21  17:14  Pagina 7



περιφορά, σεξουαλική κακοποίηση), με ιδιαίτερη προσοχή στην αναγνώριση των
ενδείξεων και των παραγόντων κινδύνου και προστασίας.
Καθορίζονται οι δείκτες (σωματικοί, συναισθηματικοί και συμπεριφορικοί) που
μπορούν να εντοπιστούν στους διαφορετικούς τύπους κακομεταχείρισης και το-
νίζεται η σημασία της συμμετοχής όλων των εδαφικών πόρων προκειμένου να
είναι δυνατή η άμεση παρέμβαση σε καταστάσεις προκατάληψης.
Περιγράφεται πώς η ζημιά είναι μεγαλύτερη όσο περισσότερο η κακοποίηση πα-
ραμένει κρυφή και όσο περισσότερο λείπουν οι ατομικοί, οικογενειακοί και περι-
βαλλοντικοί πόροι, τόσο πιο πολύ καθυστερούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για
την προστασία του παιδιού στο πλαίσιο της ζωής του.
Ως εκ τούτου, αναλύουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα ανί-
χνευσης της ταλαιπωρίας από τους χειριστές και οι οποίοι κατά συνέπεια μπορούν
να επηρεάσουν αρνητικά τη διαχείριση καταστάσεων προκατάληψης.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στο θέμα των ψευδών θετικών / αρνητικών απο-
τελεσμάτων και στα χαρακτηριστικά της αποκάλυψης από τα παιδιά που είναι «μια
διαδικασία σε στάδια που μπορεί να μην είναι λογική και γραμμική». Εξηγείται
πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψη ακόμη και οι συγκεχυμένες και πα-
ράξενες αποκαλύψεις, επειδή όσο περισσότερο το παιδί έχει πληγεί από την κα-
κοποίηση, τόσο περισσότερο μπορεί να μειωθεί η ικανότητά του να θυμάται και
να λέει τι ακριβώς συνέβη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

προγραμμα ημερας 4

έναρξη εργασιών στην Ενότητα 4 (Dr. U.Seassaro και T. Rella)

η αξιολογηση
η αντιµετωπιση - θεραπεια

Στην ενότητα 4 διερευνώνται δύο άλλες σημαντικές στιγμές της διαδικασίας παρέμ-
βασης: η κλινική αξιολόγηση του παιδιού-θύματος ACE και των γονιών του και πώς
από αυτό μπορεί να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα θεραπείας το οποίο, εκτός από την
παροχή ατομικής ψυχολογικής υποστήριξης με στόχο την επεξεργασία και την υπέρ-
βαση των τραυμάτων που υπέστη, παρέχει υποστήριξη στους διάφορους τομείς της
ζωής του παιδιού (σχολείο, οικογένεια, εκπαίδευση, αθλητισμό).
Για άλλη μια φορά, τονίζεται η σημασία της τοποθέτησης του παιδιού στο επίκεντρο
μιας διεπιστημονικής παρέμβασης που περιλαμβάνει την παρέμβαση διαφόρων επαγ-
γελματιών που εργάζονται συνεργατικά για να επαναφέρουν το παιδί σε μια διάσταση
ευημερίας σε όλους τους τομείς της ζωής του.
Απεικονίζεται πώς η ψυχολογική αντίδραση στην κακομεταχείριση στις διάφορες μορ-
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φές της μπορεί να παρουσιάσει μη ειδικά συμπτώματα στην παιδική και εφηβική ηλι-
κία που πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά, επίσης μέσω μιας διαφορικής διάγνωσης
που επιτρέπει τη σύνδεση της ψυχολογικής κατάστασης και των συμπτωμάτων με τις
καταστάσεις που ο ανήλικος βιώνει. Μάλιστα, πολλές διαταραχές (Διαταραχή προ-
σοχής και συμπεριφοράς, Συναισθηματικές – σχεσιακές δυσκολίες, Γνωστικά προ-
βλήματα κ.λπ.) μπορούν να συνδεθούν και να θεωρηθούν ως συνέπειες καταστάσεων
κακοποίησης και ως τέτοιες πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά. Τονίζεται ότι το
ACE μπορεί να προκαλέσει PTSD (Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες) και γι' αυτό
πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θα πρέπει να αξιο-
λογούνται τα σχετικά συμπτώματα, η εμφάνιση και η διάρκεια, τα οποία καθορίζουν
την έκταση του τραύματος και τις σχετικές μετατραυματικές εμπειρίες. Σημειώνεται
πώς η κλινική αξιολόγηση, επίσης με τη βοήθεια ψυχοδιαγνωστικών τεστ, επιτρέπει
να σκιαγραφηθεί μια σε βάθος εικόνα της δομής της προσωπικότητας του ανηλίκου,
τονίζοντας τον τύπο λειτουργίας, τις επικρατούσες εμπειρίες και τον τύπο των εσω-
τερικευμένων μοντέλων λειτουργίας και την παρουσία ή απουσία μετατραυματικών
σημαδιών.  Αυτή η μελέτη λαμβάνει επίσης υπόψη τα στοιχεία που σχετίζονται και με
τους άλλους τομείς της ζωής του παιδιού (σχολείο, οικογένεια, αθλητισμός, γιατρός
κ.λπ.) και είναι η «πυξίδα» που καθοδηγεί στον ακριβή σχεδιασμό ενός προγράμματος
φροντίδας. Παρουσιάζονται επίσης άλλα ερωτηματολόγια που μπορούν να συμπλη-
ρωθούν απευθείας από τους φροντιστές και από άτομα που αλληλεπιδρούν με το
παιδί με διαφορετικούς τρόπους (κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, εκ-
παιδευτές)
Το καλύτερο σημείο της συναισθηματικής εμπειρίας για ένα παιδί, είναι να βιώσει τη
θεραπεία της αρχικής σφαίρας της ζωής και των σχέσεών του. Η αξιολόγηση των γο-
νεϊκών δεξιοτήτων είναι μια διαδρομή κατά την οποία, προσπαθώντας να θεραπεύ-
σουμε τις διακυβευμένες γονικές δεξιότητες, αξιολογείται η ικανότητα της
οικογενειακής μονάδας να κινητοποιεί πόρους που προσανατολίζονται στην αλλαγή.
Εκτός από τις κλινικές συνεντεύξεις με γονείς (σε ζευγάρια και μεμονωμένα σχήματα),
η παρέμβαση αξιολόγησης περιλαμβάνει τη χορήγηση εργαλείων ψυχοδιαγνωστικών
τεστ που έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν τη λειτουργικότητα και τη δομή της προ-
σωπικότητας του καθενός από τους γονείς, αυξάνοντας την ακρίβεια της αξιολόγησης
της αποκατάστασής τους καθιστώντας επίσης δυνατή την προώθηση της διαφορικής
διάγνωσης εκείνων των εικόνων γονικής ανεπάρκειας που κατά βάση λειτουργούν με-
τατραυματικά, όπως συμβαίνει συχνά με μητέρες που είναι θύματα βίας.
Κατά μια γενική έννοια, το θεωρητικό μοντέλο αναφοράς που εμπνέει το έργο μας
περιέχεται στο Οικολογικό Μοντέλο (Belsky) που αναφέρεται στην Έκθεση για τη
«Βία και την Υγεία» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2002). Σύμφωνα με αυτό
το μοντέλο, κανένας μεμονωμένος παράγοντας δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ανα-
πτύσσονται καταστάσεις βίας που αποτελούν το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλε-
πίδρασης ατομικών, σχεσιακών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων.
Συνεπώς, η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε
διαφορετικά επίπεδα, ορισμένες αυστηρά εντος των αρμοδιοτητων της δευτερεύου-
σας εξειδικευμένης υπηρεσίας, άλλες εγκάρσιες, των αρμοδιοτήτων των διαφόρων
υπηρεσιών που λειτουργούν στην περιοχή. 
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Η παρουσιαζόμενη μεθοδολογία εργασίας βασίζεται σε συστημικές σχεσιακές θεω-
ρίες, ψυχοδυναμικές θεωρίες και γνωστικές-συμπεριφορικές θεωρίες που αναδιορ-
γανώνονται και ενσωματώνονται υπό το πρίσμα της γνώσης της μετατραυματικής
λειτουργίας. 
Η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης περιλαμβάνει τη συνεργική ενεργοποίηση
δύο τύπων παρέμβασης: αφενός της ψυχοθεραπείας στον ανήλικο με στόχο να δρά-
σει στο σύστημα των νοημάτων, αλλάζοντας την προοπτική με την οποία διαβάζεται
η εμπειρία, αφετέρου το έργο της υποστήριξης των μορφών αναφοράς που αντιπρο-
σωπεύουν την επικρατούσα διορθωτική εμπειρία για το παιδί, ώστε να μπορούν να
κατανοήσουν και να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των μεταλειτουργικών -τραυ-
ματικών εμπειριών του παιδιού. 
Η πιο σημαντική φιγούρα υπό αυτή την έννοια, που θεωρείται επίσης στη βιβλιογρα-
φία ως ο «κύριος παράγοντας για την ανάκαμψη του θύματος» (Everson, Hunter, Ru-
nyon «Maternal support after disclosure of incest») είναι ο δυνητικά προστατευτικός
ενήλικας, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις συμπίπτει με τη μητέρα, μια φι-
γούρα που θα χρειαστεί να υποστηριχθεί για να ξεπεράσει τα τραύματα που προέρ-
χονται από το ACE που υπέστη ο γιος της.
Ξεκινώντας από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα
σχέδιο σύμφωνα με την επικρατούσα «ανάγκη» λαμβάνοντας υπόψη τις δύο θεμε-
λιώδεις διαστάσεις του ανθρώπινου ψυχισμού, πηγή ευημερίας για κάθε άτομο. Εάν
επικρατήσει η ανάγκη της διάστασης της «συνέχειας», θα χρειαστεί να προσανατο-
λιστεί κανείς στην επιλογή της ανάδοχης φροντίδας, όταν αντί να επικρατήσει η
ανάγκη του «ανήκειν» θα πρέπει να προσανατολιστεί στην επιλογή της υιοθεσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ.

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ LA STRADA 
Το Project Marte βλέπει ως ηγέτη τον κοινωνικό συνεταιρισμό La Strada, που ιδρύθηκε
το 1993 στο Μιλάνο, αποστολή του οποίου είναι να προσεγγίσει το γενικό συμφέρον
της κοινότητας προάγοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής και την κοινωνική ένταξη
των πολιτών μέσω της διαχείρισης των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγειονομικής
περίθαλψης, βοήθειας και εκπαίδευσης.
Η La Strada συνεργάζεται καθημερινά με δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς και εθε-
λοντικούς οργανισμούς, διαχειρίζεται διάφορες δομές και υπηρεσίες και μεταξύ των
υπηρεσιών της περιλαμβάνει το Centro Tiama (Κέντρο για την αντιμετώπιση του παι-
δικού και εφηβικού τραύματος και της κακοποίησης).

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ TIAMA
Οι εκπαιδευτικές πτυχές του προγράμματος Marte διεκπεραιώθηκαν από το Κέντρο
Tiama στο Μιλάνο, ένα εξειδικευμένο κέντρο για τη διάγνωση και τη θεραπεία παι-
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διών, εφήβων και ενηλίκων, θυμάτων δυσμενών παιδικών εμπειριών (ACE). Τα μον-
τέλα παρέμβασης βασίζονται σε διάφορες θεωρίες και περιλαμβάνουν τις μορφές
ατομικού, οικογενειακού, ομαδικού μοντέλου. Η εικόνα συμπληρώνεται από κοινω-
νικές, νομικές και παιδαγωγικές αρμοδιότητες. Οι αυστηρά κλινικές παρεμβάσεις συ-
νοδεύονται από παρεμβάσεις που στοχεύουν στη στήριξη και προστασία των
θυμάτων, στην οικογένεια, στους χώρους της καθημερινής ζωής, σε δικαστικές και
θεσμικές διαδικασίες, για μείωση του κινδύνου περαιτέρω δυσμενών εμπειριών. Ως
εκ τούτου, πραγματοποιούνται ψυχοεκπαιδευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις
και σε ενήλικες (φροντιστές) που αναλαμβάνουν την φροντίδα του παιδιού ή του
εφήβου θύματος, είτε πρόκειται για φυσικούς γονείς, είτε για ανάδοχους γονείς, είτε
για θετούς γονείς που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με τον ρόλο τους.
Διάγνωση και θεραπεία προσφέρεται επίσης σε ενήλικες που συνεχίζουν να υποφέ-
ρουν από μετατραυματική παθολογία που προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτών των εμ-
πειριών που έζησαν στην παιδική ηλικία ή/και που ζουν σε καταστάσεις εκ νέου
θυματοποίησης σήμερα. Εξειδικευμένη φροντίδα παρέχεται επίσης σε δράστες άμε-
σων ή έμμεσων βίαιων ενεργειών κατά ανηλίκων (όπως για παράδειγμα σε περιπτώ-
σεις βίας μεταξύ συντρόφων που εμπλέκεται μάρτυρας βίας για ανηλίκους). Ιδιαίτερη
προσοχή δίνεται στους ανήλικους δράστες.
Το Κέντρο Tiama παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ασθε-
νείς που αποστέλλονται από διαπιστευμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και,
στο πλαίσιο αυτό, δημιουργεί ένα δικτυο εργασιων που πραγματοποιείται σε στενή
συνεργασία με διάφορους φορείς (δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, Δικαστήρια, δι-
κηγόρους κ.λπ.) με στόχο να τεθεί στο επίκεντρο η φροντίδα και η ευημερία του
ασθενούς και της οικογένειάς του.
Το Κέντρο Tiama είναι επίσης κέντρο κατάρτισης που χαρακτηρίζεται από την προ-
σοχή του θέτει στο συνδυασμό θεωρητικής εγκυρότητας και επιχειρησιακής αποτε-
λεσματικότητας, σε στενή σύνδεση με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την
επιτόπια εργασία στον τομέα της βίας κατά ανηλίκων, 

Η Centro Tiama είναι μέλος της CISMAI από τη γέννησή του το 2003.
Το προσωπικό των επαγγελματιών του Κέντρου Tiama που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα Marte είναι οι:
Δρ Sara Arnone, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια
Δρ. Francesca Codazzi, κοινωνική λειτουργός
Δρ Anna Carla De Simone, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια
Δρ Andrea Gazziero, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια
Δρ Chiara Giovanelli, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια
Δρ Francesca Imbimbo, παιδαγωγός
Δρ. Marialuisa Nicotra, κοινωνική λειτουργός
Δρ. Tiziana Rella, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια
Δρ Ulla Seassaro, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια
Δρ Georgia Vasio Perilli, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια
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Πρόγραμμα Ημέρας 

• Παρουσίαση 
• Πρόληψη 
• Δυσμενείς Παιδικές Εμπειρίες, Τραύμα 

και Εξέλιξη του Τραύματος 

• Νευρο-βιολογία 
• Συμπεράσματα 



Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση για την 
Αναγνώριση και Θεραπεία  Δυσμενών Εμπειριών 

της Παιδικής Ηλικίας (ACE) 

• Το τραύμα επηρεάζει περισσότερα από 55 εκατομμύρια 
παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 
ενός υποεκτιμημένου φαινομένου που οφείλεται στην 
έλλειψη γνώσης εκ μέρους των επαγγελματιών που 
παρέχουν φροντίδα. 

• Ο στόχος του MARTE είναι να το αντιμετωπίσει μέσω της 
παροχής γνώσης σε όσους δουλεύουν με παιδιά θύματα 
ACE μέσω της ανάπτυξης δυνατοτήτων και νέων 
πρωτόκολλων και διαδικασιών από μια οπτική που δεν 
είναι μόνο θεραπευτική αλλά και προληπτική. 



Στόχοι του MARTE  
Πρώτα και κύρια, το Πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση των 
ικανοτήτων των επαγγελματιών φροντίδας που ασχολούνται 
με την φροντίδα παιδιών-θυμάτων ACE  
Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι: 
• Η κατασκευή ενός κοινού πλαισίου σχετικά με τις ACE (πχ. 

συμπτωματολογία, αίτια και αποτελέσματα του 
τραύματος) μεταξύ επαγγελματιών που δουλεύουν σε 
διάφορους τομείς ειδίκευσης. 

• Βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που 
δουλεύουν σε κρίσιμους και συγκεκριμένους τομείς στη 
φροντίδα παιδιών θυμάτων ACE. 

• Προαγωγή της συνεργασίας, της διεπιστημονικότητας και 
μιας ολιστικής προσέγγισης στην εργασία με θύματα ACE. 



Ποιοι είμαστε 
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός La Strada 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός La Strada ιδρύθηκε το 1993 στο 
Μιλάνο. 
Η Αποστολή του είναι η επίτευξη γενικού ενδιαφέροντος στην 
κοινότητα, προάγοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης για τους πολίτες μέσω της διαχείρισης των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας, της φροντίδας και της 
εκπαίδευσης.  
Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με: 
-την εκπαίδευση νεαρών Ιταλών και ξένων, 
-τη στέγαση γυναικών χωρίς σύντροφο με παιδιά, 
-τη βοήθεια και φροντίδα παιδιών με οικογενειακά προβλήματα, 
-την επανένταξη των εφήβων που έχουν διαπράξει εγκλήματα 



La Strada 

• αντιμετώπιση της πρόωρης φυγής απ’ το σχολείο 
• βοήθεια και φροντίδα σε άτομα με AIDS 
• υποστήριξη ατόμων που υποφέρουν από ψυχιατρικά 

προβλήματα και έλλειψη στέγης 
• -υποστήριξη ηλικιωμένων που ζουν μόνοι 

 
• Η La Strada συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες, 

ιδιωτικές οργανώσεις και εθελοντές σε καθημερινή βάση 
και λειτουργεί αρκετές μονάδες και υπηρεσίες για όσους 
είναι σε ανάγκη. 



Το Κέντρο TIAMA  
• Είναι ένα ειδικευμένο κέντρο για τη διάγνωση και θεραπεία 

παιδιών και εφήβων, θυμάτων αρνητικών εμπειριών της 
παιδικής ηλικίας (ACE) όπως σωματική και ψυχολογική 
κακοποίηση, σοβαρή παραμέληση, θέαση βίας, κακοποίηση. 

• Τα μοντέλα παρέμβασης αντλούν από ψυχοδυναμικές, 
συστημικό-σχεσιακές και νοητικό-συμπεριφορικές θεωρίες, που 
έχουν αναδιοργανωθεί και αφομοιωθεί με βάση τη γνώση της 
μετά-τραυματικής λειτουργίας. Περιλαμβάνουν εκδοχές για το 
άτομο, την οικογένεια και την ομάδα. 

• Κοινωνικές, νομικές και εκπαιδευτικές ικανότητας 
συμπληρώνουν την εικόνα. 



Το Κέντρο TIAMA  

• Το Κέντρο Tiama στοχεύει σε παιδιά θύματα κακοποίησης και τις 
οικογένειές τους. 

• Προτείνεται ως μια εξειδικευμένη υπηρεσία διάγνωσης και 
θεραπείας μετά-τραυματικής παθολογίας που έχει προκληθεί από 
την εμπειρία της θυματοποίησης, με μια ποικιλία παρεμβάσεων. 

• Η ομάδα του κέντρου TIAMA αποτελείται από ψυχολόγους, 
παιδονευροψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νομικούς 
συμβούλους και ειδικούς στον τομέα της παιδικής κακοποίησης.  

• Έχει ευρεία επιστημονική παραγωγή τόμων και άρθρων. 

• Καλωσορίζει φοιτητές και επαγγελματίες που εκπαιδεύονται 
(πρακτική άσκηση, θέσεις). 



Το Κέντρο TIAMA  
Οι επαγγελματίες του Κέντρου Tiama που συμμετέχουν 
στο έργο MARTE: 
 
• Sara Arnone 
• Anna Carla de Simone 
• Francesca Codazzi 
• Andrea Gazziero 
• Francesca Imbimbo 
• Tiziana Rella 
• Ulla Seassaro 
• Georgia Vasio Perilli 



Η έννοια της πρόληψης 

Η πρόληψη είναι το σύνολο των δράσεων που έχουν 
σχεδιαστεί για την πρόληψη ή μείωση του κινδύνου 
ανεπιθύμητων γεγονότων 

Στοχεύει στην διατήρηση και προαγωγή μιας κατάστασης 
υγείας 

Συνδέεται με την έννοια της δυσφορίας: πρόληψη του να 
συμβεί κάτι ανεπιθύμητο 

Συνδέεται με την χρονική διάσταση του μέλλοντος: δρας 
πριν συμβεί... 



Η έννοια της πρόληψης 

• Η πρόληψη θα πρέπει να θεωρείται ως κάτι που 
αυξάνει τους παράγοντες προστασίας αντί να μειώνει 
τους κινδύνους. 

• Έτσι, είναι καίρια η αναγνώριση όλων των παραγόντων 
που αυξάνουν την ανθεκτικότητα σε ατομικό, 
οικογενειακό, κοινοτικό και κοινωνικό επίπεδο. 



Σχέδια προληπτικής παρέμβασης 

Σχετιζόμενα 
με την 

κοινωνία 

Σχετιζόμενα 
με την 

κοινότητα 

Σχετιζόμενα 
με το άτομο 

Σχετιζόμενα 
με τις 

σχέσεις 



Βιο-Ψυχο-Κοινωνικό Μοντέλο  

• Εξαιτίας της διεπιστημονικής και διαπολιτισμικής φύσης 
του, αντιπροσωπεύει μια πιθανή κοινή γλώσσα 
μετάβασης ανάμεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 
διαφορετικά σχέδια παρέμβασης. 

• Το Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο βρίσκει εφαρμογή σε 
διάφορους κλάδους που κυμαίνονται από την ιατρική ως 
την ψυχολογία και την κοινωνιολογία, και έχει υιοθετηθεί 
σε διάφορους πολιτισμούς. 



Βιο-Ψυχο-Κοινωνικό Μοντέλο  
Το ΒιοΨυχοΚοινωνικό Μοντέλο (Engel και Rochester, 1977) 

Γεννήθηκε στον ιατρικό τομέα ως μια υπέρβαση της βιοϊατρικής οπτικής 
που αποδίδει την ασθένεια κυρίως σε βιολογικούς παράγοντες. 

Το ΒιοΨυχοΚοινωνικό Μοντέλο από την άλλη, αποδίδει την έκβαση της 
ασθένειας όπως και την κατάσταση της υγείας στην περίπλοκη και ποικίλη 
αλληλεπίδραση βιολογικών (γενετικών, βιοχημικών, κτλ), ψυχολογικών 
(διάθεση, προσωπικότητα, συμπεριφορά, κτλ) και κοινωνικών 
(πολιτισμικών, οικογενειακών, κοινωνικοοικονομικών, κτλ) παραγόντων[1]. 

Για το Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, η εκτίμηση της κατάστασης της υγείας 
ενός ατόμου τοποθετείται εντός του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος μέσω 
μιας συστηματικής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή δίνει βάρος στην 
πολυπλοκότητα της υγείας, εκτιμώντας τη σημασία της 
διεπιστημονικότητας. 

file:///C:/Users/Users/georgia/Desktop/prevenzione/Modello biopsicosociale - Wikipedia.html


Τύποι Προστασίας 

• Τώρα που έχουμε στοχαστεί από μια θεωρητική και 
δομική οπτική σχετικά με τα προληπτικά σχέδια 
παρέμβασης, ας δούμε ποιοι είναι, από μια πιο 
πρακτική οπτική, οι διαφορετικοί τύποι πρόληψης που 
μπορούν να εφαρμοστούν στα πλάνα που έχουμε 
περιγράψει. 

• Το 1964, ο Caplan αναγνώρισε τρεις τύπους πρόληψης: 

 Πρωταρχική πρόληψη 

 Δευτερεύουσα πρόληψη 

 Τριτοβάθμια πρόληψη 



Παράγοντες κινδύνου Προστατευτικοί παράγοντες 
(Butchart, Phinney Harvey, World Health  Organization, 2006) 

• Για να είναι αποτελεσματικός, ο σχεδιασμός της πρόληψης και των 
παρεμβάσεων απόκρισης πρέπει να λαμβάνει υπόψιν  τέσσερις 
διαδικασίες: 

• Θεωρητικός και αριθμητικός ορισμός του προβλήματος, 
χρησιμοποιώντας στατιστικά που περιγράφουν το εύρος της 
κακοποίησης και τα χαρακτηριστικά αυτών που επηρεάζονται 
περισσότερο· 

• Αναγνώριση των αιτιών και των παραγόντων κινδύνου που 
φαίνεται να προκαλούν ευπάθεια στο να γίνει κάποιος θύμα 
κακοποίησης – για παράδειγμα, παράγοντες που αυξάνουν τον 
κίνδυνο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ή εμπόδια που 
εμποδίζουν τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας από το να είναι 
αποτελεσματικές. 



Παράγοντες κινδύνου Προστατευτικοί παράγοντες 
• Με βάση τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας, πρέπει να 

σχεδιάζονται παρεμβάσεις και προγράμματα που έχουν υψηλή 
πιθανότητα να ελαχιστοποιούν αποτελεσματικά τους 
παράγοντες κινδύνου. Είτε οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν 
άτομα, είτε ολόκληρες κοινότητες, πρέπει να εκτιμηθούν για να 
καθοριστεί η αποτελεσματικότητά τους. 

• Διάχυση της πληροφορίας για την αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων και αύξηση των μέτρων των αποδεδειγμένων 
παρεμβάσεων. Είτε πρόκειται για παρεμβάσεις πρόληψης, είτε 
για βελτιωμένες παρεμβάσεις ανταπόκρισης, υπάρχει ανάγκη 
για πληροφορία υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.  

• Η έρευνα, η συστηματική συλλογή δεδομένων, ο έλεγχος και η 
εκτίμηση του προγράμματος είναι ουσιώδεις για την επιτυχία 
μιας συστημικής προσέγγισης. 



Παράγοντες Κινδύνου/Προστατευτικοί Παράγοντες 

• Η ευημερία του διαχειριστή ως ένας προστατευτικός 
παράγοντας. 

• Είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες το να μειώσουν τους 
παράγοντες κινδύνου και να υιοθετήσουν προστατευτικούς 
παράγοντες ώστε να αναγνωρίσουν και να παρέμβουν με 
καταλληλότητα στο εύρος της πρακτικής τους. 

• Στην απόκριση άμεσης ανάγκης, οι πρώτοι ανταποκριτές 
πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη φροντίδα ώστε να μπορούν 
να σώσουν με καταλληλότητα τα άτομα που εμπλέκονται στην 
καταστροφή. 

• Παράδειγμα: η οδηγία των αεροπορικών πτήσεων να φορέσει 
κάποιος μάσκα οξυγόνου προτού βοηθήσει ευάλωτα άτομα ή 
παιδιά. 



ACE, Τραύμα και 
Εξέλιξη του Τραύματος 



Μετά-Τραυματική Αγχωτική Διαταραχή PTSD 
DSM V (APA, 2013) 

Η Μετα-Τραυματική Αγχωτική Διαταραχή έχει μεταφερθεί στο 
TRAUMA και στις διαταραχές που σχετίζονται με το στρες (δεν είναι 
πλέον μεταξύ των αγχωτικών διαταραχών). 
Προστέθηκε ο υπό-τύπος Διασχιστική (w/αποπροσωποποίηση και 
αποπραγματοποίηση)  
Κριτήρια:  
 έκθεση (άμεση ή έμμεση) 
 διεισδυτικά συμπτώματα (μνήμες, όνειρα αναδρομής) 
 αποφυγή (εσωτερική ή/και εξωτερική) 
 αρνητικές αλλαγές στις σκέψεις και σε σχετιζόμενα 

συναισθήματα (μνήμη, αρνητικές πεποιθήσεις) 
 τροποποιημένη διέγερση και αντιδραστικότητα 
 διάρκεια: περισσότερο από έναν μήνα 



PTSD και Σύνθετο Τραύμα 
Μέλη της Ειδικής Ομάδας για Αναπτυξιακές Τραυματικές Διαταραχές (που 
εδραιώθηκε εντός του NCTSN – Εθνικού Δικτύου Παιδικού Τραυματικού Στρες) 
έχουν αναγνωρίσει μια διαγνωστική κατασκευή που ονομάζεται «αναπτυξιακή 
διαταραχή τραύματος» (DTD) για να συμπεριλάβουν όλα εκείνα τα συμπτώματα 
που επαναλαμβάνονται σε παιδιά με ιστορία τραύματος. 

Αρκετοί κλινικοί γιατροί και ερευνητές έμπειροι σε παθολογίες σχετιζόμενες με 
τραύματα, έχουν προτείνει διάφορες διαγνώσεις, πολύ παρόμοιες η μία με την 
άλλη, που επιτρέπουν την αναγνώριση και σε ενηλίκους των ψυχοπαθολογικών 
αποτελεσμάτων επαναλαμβανόμενων και συσσωρευμένων σχεσιακών τραυμάτων 
που έχουν συμβεί κατά την παιδική ηλικία: Αναπτυξιακή Τραυματική Διαταραχή 
(Van der Kolk et al,. 2005, 2009, 2014) και σύνθετη PTSD (Herman, 1992), για να 
αναφέρουμε κάποια. Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία πως η τρωτότητα που είναι 
αποτέλεσμα τραυματικών αναπτυξιακών γεγονότων αφορά κυρίως ενωτικές 
λειτουργίες της μνήμης και της συνείδησης και έτσι έχει ως αποτέλεσμα 
διασχιστικά συμπτώματα (Liotti και Farina, 2011). 



Έννοιες κλειδιά 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

Αγχωτικό γεγονός από το οποίο κάποιος 
δεν μπορεί να δραπετεύσει και το οποίο 
κατατροπώνει την ικανότητα του 
ατόμου για αντίσταση (Van der Kolk 
1996) 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Παρατεταμένες καταστάσεις ανεξέλεγκτης 
απειλής, που επαναλαμβάνονται σε ευρεία 
χρονικά διαστήματα, και όταν συμβαίνουν σε 
ηλικία ανάπτυξης παράγουν τις λεγόμενες 
τραυματικές αναπτύξεις (Liotti & Farina, 2011) 

Όταν συγκεκριμένα τραύματα επηρεάζουν τραυματικές αναπτύξεις, οι μετά-
τραυματικές αντιδράσεις είναι πολύ πιο καταστροφικές. 

Με την πάροδο του χρόνου, η επιστημονική γνώση για τα αποτελέσματα της 
κακομεταχείρισης στην παιδική ηλικία έχει ενοποιηθεί, έως και την πιο πρόσφατη 
έρευνα στην νευροεπιστήμη που τονίζει τις βλαβερές επιπτώσεις σε νευρολογικό 
επίπεδο και τις αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου (Courtois and Ford, 2009; 
Felitti et al., 2012).  



Η μελέτη για τις 
Ανεπιθύμητες Παιδικές 

Εμπειρίες ACE 
  

Θεμελιώδης έρευνα 



Μελέτη των ACE από τους Felitti και Anda 
Ο ρόλος των Ανεπιθύμητων Εμπειριών Παιδικής Ηλικίας (ACE) αποσαφηνίστηκε στην 
μελέτη που περιλάμβανε περισσότερους από 17.000 ασθενείς που ανήκαν στην 
μεσαία τάξη, ήταν λευκοί και με καλή μόρφωση.  

Λαμβάνοντας χώρα στην Καλιφόρνια μεταξύ 1995 και 1998, αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες επιδημιολογικές έρευνες που έδωσαν το έναυσμα για διεθνές 
πρόγραμμα έρευνας. 

Πέρα από την συλλογή ιατρικού ιστορικού και ιατρικών εξετάσεων, η έρευνα 
περιλάμβανε τη χορήγηση 10 ερωτήσεων με επίκεντρο τις δυσμενείς εμπειρίες της 
παιδικής ηλικίας (σωματική και ψυχολογική κακοποίηση και σοβαρή παραμέληση, 
σεξουαλική κακοποίηση, θέαση βίας, και άλλα δυσμενή γεγονότα).  

Ένας πόντος δινόταν για κάθε θετική απάντηση (0-10). 

«Ο στόχος ήταν να παρέχουμε ακριβείς αναλύσεις των αποτελεσμάτων των πρώιμων 
τραυματικών εμπειριών επί της ύπαρξης σωματικών και ψυχικών ασθενειών, του 
κόστους της ασφάλειας υγείας και το προσδόκιμο ενήλικης ζωής .» 

Vincent Felitti, δημιουργός της έρευνας, κατά το συνέδριο EMDR στο Austin - Texas το 2013. 



Ανεπιθύμητες Εμπειρίες Παιδικής Ηλικίας 
Οι ακόλουθες εμπειρίες εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος πριν την ηλικία 
των 18 μπορούν να ταξινομηθούν ως ACE:  

 Επαναλαμβανόμενη σωματική κακοποίηση  

 Επαναλαμβανόμενη ψυχολογική κακοποίηση  

 Σεξουαλική κακοποίηση  

 Η παρουσία εντός του σπιτιού ατόμου που να είναι εθισμένο στο αλκοόλ ή 
σε ουσίες 

 Η παρουσία εντός του σπιτιού ατόμου που έχει κατηγορηθεί για έγκλημα 

 Ένα οικογενειακό μέλος που είναι σε σοβαρή κατάθλιψη, έχει εδραιωμένη 
ψυχική ασθένεια, είναι ιδρυματοποιημένο ή με τάσεις αυτοκτονίας 

 Η παρουσία μητέρας που είναι θύμα βίας 

 Η παρουσία μονάχα ενός ή κανενός γονέα  

 Σωματική παραμέληση 

 Συναισθηματική παραμέληση 



Ευρήματα  
Το αθροιστικό τραύμα παράγει εκθετική βλάβη 

Τα πρώτα δεδομένα της έρευνας ACE που δημοσιεύθηκαν έδειξαν 
συσχέτιση μεταξύ του σκορ ACE και πολλών από τις κύριες αιτίες 
θανάτου στις ΗΠΑ. 
Τα αποτελέσματα ACEs είναι συσχετιζόμενα: η βίωση μιας δυσμενούς 
εμπειρίας κάνει πιο πιθανό το να συμβούν και άλλες. 
Χρησιμοποιώντας το σκορ ACE για την ποσοτικοποίηση της παιδικής 
τραυματικής έκθεσης, τα αποτελέσματα έδειξαν πως καθώς το σκορ 
αυξανόταν, μεγάλωνε και η πιθανότητα χρήσης ναρκωτικών ή καπνού ή 
εξάρτησης από το αλκοόλ, όπως και η ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών 
διαταραχών ή συγκεκριμένων σωματικών ασθενειών που σχετίζονται με 
επικίνδυνες συμπεριφορές. Έτσι, οι ACE, δεν ήταν μονάχα αναπάντεχα 
κοινές, αλλά τα αποτελέσματά τους ήταν σωρευτικά. (Felitti & Anda 
2003)  



Η κρυφή επιδημία 
Το τραύμα που συμβαίνει στην ηλικία ανάπτυξης έχει υψηλό 
νευροβιολογικό αντίκτυπο, συχνά σχετίζεται με μακροπρόθεσμες 
συνέπειες και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών σωματικών 
και ψυχολογικών διαταραχών κατά την ενήλικη ζωή (Dunn et al., 
2018). 

Οι ACEs έχουν επίδραση στην υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
(Burke- Harris, 2018).  

Τα τραυματικά γεγονότα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία δεν 
χάνονται αλλά διατηρούνται για μια ζωή, όπως τα αποτυπώματα 
ενός παιδιού στο φρέσκο τσιμέντο. Ο χρόνος δεν θεραπεύει αυτές 
τις πληγές που συμβαίνουν στα πρώιμα χρόνια: μονάχα τις κρύβει. 
Τα τραύματα δεν χάνονται, γίνονται τμήματα του σώματος (Lanius, 
Vermetten, Pain, 2012). 



Ο χαμηλότερος κοινός παρονομαστής 
Έτσι, συνοψίζοντας, η αξία της έρευνας είναι πως τόνισε τους ψυχολογικούς και 
συναισθηματικούς παράγοντες κινδύνου σε σχέση με την ιατρική και ψυχιατρική 
ασθένεια. 

Αυτό που έχουν κοινό όλες οι μορφές ACE, και επίσης κάνει τις συνέπειές τους 
τόσο δύσκολα διαφοροποιήσιμες σε όρους συμπτωμάτων και συμπεριφορών, 
είναι πως παράγουν τραυματική διαταραχή στις διαδικασίες σύνδεσης, που είναι 
η βάση της μελλοντικής προσωπικότητας. 

Από τις κλασσικές πλέον μελέτες των Bowlby και Harlow, ξέρουμε πως η 
ψυχολογία και η βιολογία του ατόμου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποιότητα των πρώιμων συναισθηματικών σχέσεων, μιας και οι τρόποι σύνδεσης 
σχετίζονται με αυτές τις αλλαγές στις φυσιολογικές λειτουργίες που έχουν βρεθεί 
να είναι πιο προσαρμοστικές σε διαφορετικούς τύπους της σχέσης φροντιστή-
παιδιού. 

Εντός της σχέσης αυτής, αρκετοί ρυθμιστές των ψυχολογικών και βιολογικών 
λειτουργιών αναπτύσσονται με μια αναπόφευκτη επιρροή στους μηχανισμούς της 
εμφάνισης ασθενειών και της χρονιότητάς τους.  



Ταξινόμηση των ειδών προσκόλλησης 

Στο SSP παρατηρούνται διακριτά μοτίβα της 
συμπεριφοράς του παιδιού κατά τον χωρισμό και την 
επανένωση με τον γονέα: 
• ΑΣΦΑΛΕΣ (B): το παιδί μπορεί να εξερευνήσει ενεργά 

το περιβάλλον, καταφεύγοντας στην ασφαλή βάση 
όταν χρειαστεί και επιστρέφοντας μετά στην 
εξερεύνηση 

• ΑΝΑΣΦΑΛΕΣ_ΔΙΧΑΣΜΕΝΟ (C): το παιδί είναι 
φοβισμένο και ανασφαλές στην εξερεύνηση και στο 
παιχνίδι, και τείνει να μένει κοντά στον κηδεμόνα· 
στον χωρισμό εκδηλώνει έντονο και απαρηγόρητο 
άγχος, και κατά τη συνάντηση αποκτά εχθρική 
συμπεριφορά προς τον κηδεμόνα 

• ΑΝΑΣΦΑΛΕΣ-ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟ (A): το παιδί «παριστάνει» 
πως είναι αφοσιωμένο στην εξερεύνηση και στο έξω 
(επαναλαμβανόμενο παιχνίδι), τείνει να κρατάει 
απόσταση από τον κηδεμόνα, δείχνει αδιαφορία κατά 
τον χωρισμό και την επανένωση 

• ΑΝΑΣΦΑΛΕΣ-ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟ (D) 

(Ainsworth, 1978, Main 1982) 



Δομημένα σχέδια προσκόλλησης 

Αυτές οι «οργανωμένες» στρατηγικές προσκόλλησης 
(ασφαλές, αποφευκτικό, αγχωμένο) δουλεύουν επειδή 
εκμαιεύουν την καλύτερη φροντίδα που μπορεί να 
προσφέρει ένας συγκεκριμένος τύπος “κηδεμόνα”.  



Αποδιοργάνωση της προσκόλλησης 
Μοτίβο τυπικό για μια ομάδα παιδιών στο SSP εμφανίζουν αντιθετικές τάσεις 
προς το FdA, ταυτόχρονα με: 

• Την προσέγγιση του κηδεμόνα 

• Την απομάκρυνση του κηδεμόνα, την αποφυγή του κηδεμόνα. 
(Main, Stadtman, 1981; Main, Hesse, 1990; Main, Solomon, 1986)  

Περίπου το 15% του πληθυσμού, ανάμεσα στο 50% και το 80% του κλινικού 
πληθυσμού (Selvini, 2017)  

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν δείχνουν πως η αποδιοργάνωση της 
προσκόλλησης συνδέεται στενά με την παρουσία ανεπίλυτης θλίψης ή 
τραύματος στην μνήμη του κηδεμόνα (Main, Hesse, 1990); η μορφή 
προσκόλλησης εκλαμβάνεται ως φοβισμένη/τρομακτική (F/F): δεν μπορεί να 
προσφέρει «ασφαλές καταφύγιο», όντας η ίδια απειλητική. 

Η σύνδεση είναι επίσης στενή μεταξύ της αποδιοργάνωσης της προσκόλλησης στο 
παιδί και τις ψυχικές καταστάσεις του κηδεμόνα που χαρακτηρίζονται από 
εχθρικότητα και ανημποριά (Lyons-Ruth et al., 2005). 

 



Φόβοι των παιδιών 

Ασφαλές παιδί >> 
Φοβάται τον κίνδυνο 

Αποφευκτικό παιδί >> 
Φοβάται τον εγγύτητα 

Διχασμένο παιδί >> 
Φοβάται τον Χωρισμό 

Αποδιοργανωμένο παιδί 
>> Φοβάται τον 
κηδεμόνα 



Εσωτερικά Μοντέλα Εργασίας 
Μέσα από τις πρώιμες συζητήσεις με τις μορφές των κηδεμόνων, το άτομο χτίζει εσωτερικές 
αναπαραστάσεις (IWM) που οδηγούν και οργανώνουν τις εμπειρίες, πληροφορίες και 
συναισθήματα που σχετίζονται με τις Μορφές Προσκόλλησης και τον εαυτό.  

Αυτοί οι «χάρτες» μας βοηθούν να διαβάσουμε την πραγματικότητα και οδηγούν τις 
προσδοκίες που έχουμε από τον καθένα, και μας οδηγούν στην ερμηνεία της συμπεριφοράς· 
είναι δυναμικοί και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. 

«Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως αυτά είναι, τα βλέπουμε όπως εμείς είμαστε» 

• IWM >> διαδικαστική γνώση που έχω αποκτήσει ακούσια. Όπως η οδήγηση του ποδηλάτου. 
Συμπεριφορικά αυτόματα που ενσαρκώνω πέρα από την αντίληψή μου. Η φροντίδα είναι 
μια διαδικασία. 

• Το σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι πως δεν αλλάζουμε τις IWM. Είναι ο 
πυρήνας των εμπειριών μας. Γύρω από τον πυρήνα αυτό μπορώ να βάλω στρώματα 
κερδισμένης ασφάλειας.  

• Μπορούμε να κερδίσουμε επίγνωση: την ικανότητα να αναλογιζόμαστε τι συμβαίνει, τι 
δυναμικές υπάρχουν ήδη, να αναγνωρίζουμε τις δικές μας παρεμβάσεις. 



Το παράθυρο ανοχής 
TΟι τραυματικές εμπειρίες κακοποίησης 
(κακομεταχείρισης και παραμέλησης) εντός της 
σχέσης προσκόλλησης οδηγούν σε μια χρόνια 
αυξανόμενη διέγερση ή εναλλασσόμενες 
καταστάσεις υπέρ- και υπό-διέγερσης, ενώ η 
εμπειρίες εγκατάλειψης οδηγούν σε 
συναισθηματική ισοπέδωση εξαιτίας χρόνιας 
μείωσης της διέγερσης. 
Η χρόνια υπέρ-ενεργοποίηση του αμυντικού 
συστήματος που συμβαίνει σε περίπτωση 
τραυματικών παιδικών εμπειριών το κάνει να 
κυριαρχεί επί των άλλων συστημάτων δράσης 
(όπως η κοινωνικότητα, η εξερεύνηση, το 
παιχνίδι), προκαλώντας αυτόματες τάσεις για 
δράση που επιμένουν καθόλη τη ζωή και μπορούν 
έτσι να είναι δυσπροσαρμοστικές σε καταστάσεις 
άλλες από αυτές (τις απειλητικές) που αρχικά τις 
εκμαίευσαν. 
Η βίωση κατά την παιδική ηλικία τραυματικών 
εμπειριών εντός της σχέσης προσκόλλησης 
επηρεάζει άμεσα τον σχηματισμό των 
κατοπτρικών νευρώνων· ακόμη, λοιπόν, και σε 
νευρωνικό επίπεδο είναι πιθανό να δούμε το πώς 
οι τραυματικές εμπειρίες επηρεάζουν αρνητικά τις 
ενδοσκοπικές ικανότητες και τις σχεσιακές 
ικανότητες του ατόμου. 



Τραυματική προσκόλληση 
Το παιδί είναι παγιδευμένο σε μια απίθανη σύγκρουση δίχως λύση: 

από εξελικτική και βιολογική οπτική, το παιδί δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την 
εγγύτητα του κηδεμόνα του (FdA) 

Σοβαρή αστάθεια και απειλητικότητα από τη μεριά του FdA και του δεσμού 
προσκόλλησης, που όμως δεν εμποδίζει την ενεργοποίηση του συστήματος 
προσκόλλησης/κηδεμόνα 

Το διανοητικό επεξεργαστικό σύστημα επίλυσης προβλημάτων βραχυκυκλώνει: 
κίνδυνος χωρίς κάποια διέξοδο (ή η έξοδος είναι μπλοκαρισμένη) 

Κινητήρια συστήματα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και με παράδοξο τρόπο:  

 άμυνα (εξελικτικό επίπεδο: ερπετό)  

 προσκόλληση (εξελικτικό επίπεδο: θηλαστικό)  

Νευροφυσιολογικές συνέπειες: δυσλειτουργία, κατάσταση υπέρ/υπό-διέγερσης, 
χαμηλή ανοχή σε ενεργές συναισθηματικά  

Περίκλειστος φόβος: πλήρης ανικανότητα 



Οι μετά-τραυματικές αντιδράσεις δεν είναι ατέλειωτες:  είναι μόνο τρεις…. 

Στοιχηματίζω πως αναγνωρίζεις κάποια από τα πράγματα που σου συμβαίνουν! 
(Απόσπασμα που πάρθηκε από το εργαλείο Let's talk about you, TIAMA)) 

TECHNICAL TERM WHAT IT MEANS GOAL TYPICAL THOUGHTS 

 
IPERVIGILANCE 

(catecholamine 
imbalance) 

 

 
Internal agitation,  

alarm, excitation 

 
Going 'up' and  

unloading, living full  

throttle and thus  

keeping in control 

 

 
I've got a pinball game inside!, I'm  

in danger, I'm bursting 

 

DEPRESSION 
(cortisol imbalance) 

 
Chronic fatigue, low  
mood, demotivation,  

withdrawal 

 

 
Living at a minimum 

 
I am a 'loser', I am a burden,  

nothing is worthwhile, I have no  

future 

 

 

DISSOCATION 
(endorphin imbalance) 

 

I can only make it if  

the pieces of me go  

each on their own,  

dis-integration 

 
Interrupting the  

'integrated' contact  

with himself, to avoid  

the risk of 'psychic  

explosion' 

 
Eye doesn't see, heart doesn't  

grieve, I'll pull the plug, it's great to  

be on Mars, after all, what's the  

problem?, I don't remember, if I  

don't think about it I feel better. 



Ταξινόμηση των μορφών κακοποίησης 
Η κακοποίηση μπορεί να εκφραστεί με:  

 Σωματική κακοποίηση.  

 Ψυχολογική κακοποίηση.  

 Υποβοηθούμενη βία. 

 Σεξουαλική κακοποίηση.  

 Online κακοποίηση.  

Παθολογίες της φροντίδας (σοβαρή αμέλεια/παραμέληση, παραμέληση, υπέρ-
φροντίδα).  

Bullying και ψηφιακό bullying.  

NB Η ταξινόμηση των διαφόρων μορφών της παιδικής κακοποίησης (Mon- 
tecchi, 2002; WHO, 2002, 2006; SINPIA, 2007) είναι χρήσιμη για τον 
προσανατολισμό των επαγγελματιών, αλλά και κατάλληλη για να δηλώσει πως 
το παιδί είναι συχνότερα το θύμα διαφορετικών μορφών κακοποίησης που 
προκαλεί μια πολυθυματοποίηση (Finkhelor, 2006).  



Νευροβιολογία 



Βρεφικό Τραύμα και Εγκέφαλος  
• Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η έρευνα για την πρώιμη 

ανάπτυξη του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας που 
σχετίζεται με τα αποτελέσματα της κακοποίησης στην ανάπτυξη 
του εγκεφάλου κατά την πρώιμη παιδική και την βρεφική ηλικία. 

• Αυτός ο τύπος έρευνας δείχνει καθαρά πως η ανάπτυξη του 
εγκεφάλου μπορεί να αλλοιωθεί φυσιολογικά από το 
παρατεταμένο, έντονο, ή αναπάντεχο άγχος, 
συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης, κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του παιδιού. 

• Μια τέτοια αλλοίωση της ανάπτυξης του εγκεφάλου μπορεί με τη 
σειρά της να επηρεάσει δυσμενώς την σωματική, διανοητική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού (Alexander 
Butchart και Alison Phinney Harvey, World Health Organization 
2006)  



Παιδικό Τραύμα και Εγκέφαλος  
• Διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου αναπτύσσονται δεχόμενα 

διέγερση που προκαλεί δραστηριότητα στην αντίστοιχη περιοχή 
του εγκεφάλου. Με την πάροδο του χρόνου ο εγκέφαλος 
μεγαλώνει σε πλάτος και πυκνότητα, φτάνοντας περίπου το 90% 
του ενήλικου μεγέθους του στην ηλικία των τριών.  

• Αν η διέγερση και η φροντίδα αποδειχτούν ελλιπείς – αν για 
παράδειγμα οι γονείς ή κηδεμόνες είναι εχθρικοί ή αδιάφοροι – 
η ανάπτυξη του εγκέφαλου του παιδιού μπορεί να είναι 
προβληματική.  

• Εφόσον ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στο περιβάλλον του, θα 
προσαρμοστεί σε ένα αρνητικό περιβάλλον εξίσου γρήγορα με 
ένα θετικό (στο ίδιο). 



Παιδικό Τραύμα και Εγκέφαλος  

• Το χρόνιο άγχος ευαισθητοποιεί νευρικά περάσματα και 
υπέρ-αναπτύσσει εκείνες τις περιοχές του εγκεφάλου που 
εμπλέκονται με τις διεργασίες άγχους και απόκρισης στον 
φόβο. Αυτό συχνά οδηγεί σε υπό-ανάπτυξη άλλων 
νευρικών περασμάτων και περιοχών του εγκεφάλου. 

• Οι εγκέφαλοι των παιδιών που βιώνουν άγχος, όπως 
σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση ή χρόνια παραμέληση, 
θα επικεντρώσουν τους πόρους τους στην επιβίωση και 
στην απόκριση στις απειλές του περιβάλλοντος (στο ίδιο).  



Παιδικό Τραύμα και Εγκέφαλος  

• Τα αποτελέσματα εμπειριών της βρεφικής και πρώιμης 
παιδικής ηλικίας στην εγκεφαλική ανάπτυξη ενός παιδιού 
δημιουργούν τη βάση για την έκφραση της εξυπνάδας, των 
συναισθημάτων και της προσωπικότητας. 

• Όταν οι πρώιμες εμπειρίες είναι πρωτίστως αρνητικές, τα 
παιδιά μπορεί να αναπτύξουν συναισθηματικά, 
συμπεριφορικά και μαθησιακά προβλήματα που μπορεί 
να επιμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ιδίως αν 
δεν γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις (στο ίδιο).  



Παιδικό Τραύμα και Εγκέφαλος  
•  Τα παιδιά με εμπειρίες χρόνιας κακοποίησης και παραμέλησης 

κατά τα πρώιμα χρόνια μπορεί να ζουν σε μια διαρκή 
κατάσταση υπέρ-δραστηριότητας ή απόσπασης, νιώθοντας 
απειλούμενα από πάσα κατεύθυνση. 

• Η ικανότητά τους να επωφεληθούν από κοινωνικής, 
συναισθηματικές και διανοητικές εμπειρίες μπορεί να 
ζημιωθεί. Για να μάθει και να αφομοιώσει νέες πληροφορίες, 
στο σχολείο ή σε μια νέα κοινωνική εμπειρία, ο εγκέφαλος 
πρέπει να είναι σε μια κατάσταση «συγκεντρωμένης ηρεμίας», 
μια κατάσταση που σπάνια μπορούν να πετύχουν τα 
τραυματισμένα παιδιά (στο ίδιο).  



Παιδικό Τραύμα και Εγκέφαλος  

• Τα παιδιά που δεν έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μια 
υγιή προσκόλληση στους φροντιστές τους και των 
οποίων οι πρώιμες συναισθηματικές εμπειρίες, μέσω του 
αντίκτυπου στον εγκέφαλο, δεν έχουν θέσει τις 
απαραίτητες βάσεις για θετική συναισθηματική 
ανάπτυξη, μπορεί να έχουν μειωμένη δυνατότητα για 
κατανόηση. Πράγματι, η ικανότητα για κατανόηση 
χτίζεται μέσω της εμπειρίας (στο ίδιο).  





Kintsugi 
• Ιαπωνική τεχνική που αναπτύχθηκε γύρω στο 1400. 

• Η τέχνη Kintsugi δεν έχει μονάχα το νόημα της επισκευής 
ενός σπασμένου αντικειμένου, αλλά και να δώσει νέα ζωή 
στα αντικείμενα. 

• Kintsukuroi είναι η αρχαία Ιαπωνική τέχνη της επισκευής 
αυτού που είναι σπασμένο: όταν ένα κομμάτι κεραμικού 
σπάει, οι μάστορες kintsukuroi το επισκευάζουν με 
χρυσάφι, αφήνοντας το επισκευασμένο σημείο να είναι 
ορατό, μιας και για αυτούς ένα ανακατασκευασμένο έργο 
είναι σύμβολο ευθραυστότητας, δύναμης και ομορφιάς 
(Tomas Navarro, Kintsukoroi, 2017).  



Μετά-τραυματική ανάπτυξη 1 

• "Μετά-τραυματική ανάπτυξη" (PTG). 
Ο όρος PTG αναφέρεται σε μια θετική ψυχολογική αλλαγή ως 
αποτέλεσμα της πάλης με απαιτητικές και προκλητικές 
καταστάσεις της ζωής (Calhoun and Tedeschi, 2004). 

• Η PTG περιγράφει την εμπειρία των ατόμων εκείνων που έχουν 
ξεπεράσει το τραύμα αλλάζοντας την κατάσταση στην οποία 
ήταν πριν τον αγώνα με την κρίση. Σε αυτά τα άτομα υπάρχει 
μια σημαντική αλλαγή στην προσαρμοστικότητα των πόρων 
και στον τρόπο που κατανοούν τον κόσμο και το μέρους τους 
μέσα του (Tedeschi και Calhoun, 2004). 



Μετά-τραυματική ανάπτυξη 2 

Η Μετά-τραυματική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από πέντε 
κύρια συστατικά: 

• Σχέσεις με άλλους: αλλαγές στις σχέσεις σε 
διαπροσωπικό επίπεδο, χτίσιμο νέων σχέσεων και 
ενίσχυση των παλιών, μεγαλύτερη αίσθηση συμπόνιας 
και κατανόησης των άλλων· 

• Νέες πιθανότητες: αλλαγές στον στόχο της ζωής, 
άνοιγμα σε νέες εμπειρίες, πιο συνειδητός τρόπος 
προσέγγισης των επιλογών· 



3 

Προσωπική δύναμη: αλλαγή στην αντίληψη της ίδιας της 
ταυτότητας, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό 
για αντιμετώπιση των εμποδίων της ζωής, καλύτερη 
αποδοχή ακόμη και δυσμενών καταστάσεων που 
σχετίζονται με την αίσθηση τρωτότητας· 

 
Αλλαγή στην πνευματικότητα: μεγαλύτερη επίγνωση των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, αυξανόμενο μοίρασμα των 
πνευματικών στιγμών με άλλους· 



Μετά-τραυματική ανάπτυξη 4 

Εκτίμηση της ζωής: αλλαγή στον τρόπο θέασης της ζωής και 
του κόσμου, σχετιζόμενη με ένα αίσθημα «έχω υπάρξει 
τυχερός», επιθυμία να ζήσει πιο γεμάτα κάθε μέρα της ζωής 
του, αλλαγή προτεραιοτήτων και ανάδυση νέων αξιών ζωής 
(Tedeschi and Calhoun, 2004). 
 
Η Μετά-τραυματική ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα βαθιάς 
ατομικής αναδιάρθρωσης.  



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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Ολοκληρωμένα Συστήματα 

Κανονιστικό πλαίσιο                     Αναγκαιότητα ενοποίησης           
          μεταξύ διαφορετικών συστημάτων:  

• Δικαστικό  

• Κοινωνικό 

• Θεσμικό 

• Υπηρεσίων (ψυχοκοινωνικο-εκπαιδευτικές)    

       

 

 Απαιτείται ένα περαιτέρω επίπεδο ολοκλήρωσης 



Ενσωμάτωση  

Η υλοποίηση της ενοποίησης μεταξύ συστημάτων και 
μορφών  επιτυγχάνεται μέσω της προσέγγισης της 

Δικτύωσης 

 

Η μεταφορική χρήση της λέξης <<δίκτυο>> αποδίδει επαρκώς 
την παρουσία δυνατότητας, συνέργειας, διαπλοκής και 
κόμβων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.  



Δικτύωση 
«Δημιουργία δεσμών, συνέργειας, συνδέσεων μεταξύ διαφόρων 
επίσημων, άτυπων, πρωτογενών και δευτερογενών πόρων με σκοπό την 
προώθηση της ευημερίας του ατόμου και της κοινότητας». 

• Η δικτύωση λοιπόν προϋποθέτει ότι διαφορετικά υποκείμενα 
συνάπτουν μια σχέση μεταξύ τους για την οικοδόμηση ενός «κοινού 
εδάφους» (το δίκτυο ακριβώς) στο οποίο ο καθένας επιδιώκει τους 
δικούς του στόχους σε συνεργασία με άλλους. 

• Στην κατασκευή και τη φροντίδα του δικτύου, σε περιπτώσεις 
κακομεταχείρισης και σεξουαλικής κακοποίησης, είναι απαραίτητο να 
έχετε υπόψη σας ότι λειτουργεί: 

• Σε ιδιαίτερα ευαίσθητες και πολύπλοκες καταστάσεις 

• Με συγκεκριμένη προσέγγιση περιπτώσεων  

• Κρατώντας «μέσα στο δίκτυο» θεσμικά θέματα που σε άλλες 
καταστάσεις δεν υπάρχουν. 

 



Δίκτυα και Συστήματα 

• Δίκτυο:  

• Διαπερατότητα να μπορεί να φέρνει θέματα μέσα και έξω 
ανάλογα με το στάδιο της εργασίας.  

• Ευελιξία προσαρμογής στις αλλαγές που αναγκαστικά 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας με τον ανήλικο.  

• Το δίκτυο και οι οργανισμοί  

• Ικανότητες, κουλτούρα του «ανήκειν» και ιεραρχίες.... 

 



Ιεραρχικά επίπεδα και κουλτούρα του «ανήκειν» 

• Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι τα ιεραρχικά επίπεδα, ακόμη κι αν κινδυνεύουν να 
περιπλέξουν τις σχέσεις, είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των ροών επικοινωνίας 
και των ευθυνών. 

• Αυτό σχετίζεται επίσης αυστηρά με τη σχέση με όλα εκείνα τα θέματα που, εσωτερικά 
ή εξωτερικά του δικτύου, σχετίζονται με τον δικαστικό τομέα ή «εξωτερικά» έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα των Υπηρεσιών: αστυνομία, εισαγγελείς, κηδεμόνες και 
επιμελητές (όταν δεν αποτελούν χειριστές του συγκεκριμένου τομέα), δικηγόροι. 

• Το να ανήκεις στον «κόσμο» των υπηρεσιών ή σε διαφορετικές οργανωτικές οντότητες 
προκαλεί επίσης προβληματισμό σχετικά με την κουλτούρα του ανήκειν. 

• Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαστάσεις της πολιτιστικής συμμετοχής: 

• επαγγελματικές κουλτούρες 

• κουλτούρες υπηρεσιών 

• κουλτούρες των οργανισμών 

• Η συνειδητοποίηση του ανήκειν σε μια κουλτούρα φέρνει επίσης τη συνειδητοποίηση 
της χρήσης διαφορετικών οπτικών, κωδίκων και γλωσσών. 



Δεσμοί… 
• Αδιανόητες (καταστάσεις)…Σε καταστάσεις κακοποίησης, κακομεταχείρισης και σοβαρού 

τραύματος, μια σημαντική έννοια πρέπει να ληφθεί υπόψη και να εξηγηθεί: αντίσταση στη 
«σκέψη» της βίας… Αυτή η αντίσταση δημιουργεί επίσης μια δυσκολία στη δημιουργία μιας 
κοινής γλώσσας, η οποία επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα σε αυτό που βλέπετε. 

• Άρνηση…Ένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του αδιανόητου είναι η χρήση 
της κατηγορίας της άρνησης, δηλαδή, η αποτυχία αναγνώρισης της βίας… αυτό συμβαίνει και 
με τους γονείς και μεταξύ των χειριστών 

• «Σύγκρουση συμφερόντων»…. αντιμετωπίζετε εν μέρει το ενδιαφέρον της οικογένειας για 
την ενότητα και την αυτονομία της και εν μέρει με το ενδιαφέρον των παιδιών να ζήσουν σε 
ένα πλαίσιο κατάλληλο για τις ανάγκες τους... αφενός, το ενδιαφέρον των παιδιών να 
μεγαλώσουν μαζί με τους φυσικούς φροντιστές και, αφετέρου, με το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 
γονείς τους θέτουν σε κίνδυνο ή τους βλάπτουν. 

• Ταυτοποίηση… Συχνά οι φορείς των Υπηρεσιών βρίσκονται να εργάζονται σε απομόνωση, 
χωρίς ομάδα υποστήριξης: «ο χειριστής έρχεται αντιμέτωπος με τη δυσκολία να απεμπλακεί – 
κατά τη διάρκεια του έργου του – αντιμετωπίζοντας μόνος του, τόσο τις παρακλήσεις των 
παιδιών, όσο και των γονέων, που επίσης εκφράζουν αγωνία. 

• Προκαταλήψεις 



… και συνεργασία 

• Tομαδική εργασία/Εργασία  στο Δίκτυο 

• Η κατεύθυνση του Δικτύου 

 
Η ομάδα και το δίκτυο είναι δύο κεντρικά πλαίσια της εργασίας, αλλά κανένα δεν θεωρείται δεδομένο, 
καθώς αποτελούν φυσικές και αυθόρμητες διαδικασίες αλλά μάλλον το αποτέλεσμα μιας στοχευμένης 
επένδυσης, μιας δέσμευσης και ενός συγκεκριμένου έργου (μεσαίου και μεγάλου χρονικού διαστήματος) 
προς προώθηση και υλοποίηση, το οποίο διέρχεται μέσα από την απόκτηση και ανάπτυξη τεχνικών και 
σχεσιακών δεξιοτήτων κάθε επαγγελματία για τη δημιουργία ουσιαστικών και λειτουργικών σχέσεων με 
όλους τους εμπλεκόμενους και η οποία συνεχίζει στη διατήρηση και τη συνεχή φροντίδα αυτού που έχει 
επιτευχθεί» (Albarosa Talevi, 2012). 



Συντήρηση του Δικτύου 

Ενδιαφέρουσα ιδέα....γιατί μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τόσο τις 
ανάγκες για κυκλοφορία πληροφοριών, αλλά και αυτές που συνδέονται 
σε σχεσιακό επίπεδο (μεταξύ Υπηρεσιών και μεταξύ παρόχων). 

Η ύπαρξη χώρου για επενδύσεις, δημιουργία σχέσεων και διατήρηση του 
δικτύου είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στις Υπηρεσίες και τους 
φορείς εκμετάλλευσης να χτίσουν πιθανούς χώρους για τη δική τους 
πορεία, να θέσουν όρια και να δημιουργήσουν συνέργειες με άλλους, να 
«φροντίσουν» την πιθανότητα αναγνώσεων που ξεπερνούν », που 
δημιουργούν ευκαιρίες όπως αυτή του «να βλέπεις το αόρατο, να 
σκέφτεσαι το αδιανόητο και να προσπαθείς να πεις το ανείπωτο» 
(Ibidem). 



Το να είσαι σε ένα προστατευτικό δίκτυο 

• είναι απαραίτητο πρωτίστως να 

• αναγνωρίζουν τα αντικείμενα της εργασίας  

• κατανοήσουν εάν και σε ποιο βαθμό είναι κοινοποιήσιμα και 
διαπραγματεύσιμα (Giordano, 2011) 

 

• ...Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις απόψεις που υποστηρίζουν τη 
δυνατότητα ενός δικτύου, είναι απαραίτητο να τεθούν δύο ερωτήματα: 

• για τις ιδέες που κυκλοφορούν για τα παιδιά, για το αν τυγχάνουν 
καλής μεταχείρισης και κακομεταχείρισης 

• σχετικά με τις αντιλήψεις που έχουν οι επαγγελματίες για τον εαυτό 
τους, τον επαγγελματισμό τους και τις υπηρεσίες στον τομέα της 
φροντίδας και της προστασίας των παιδιών (Giordano, 2011). 



Ενσωμάτωση 
• «Η ενσωμάτωση είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί να τεθεί σε 

εφαρμογή  
• πολιτιστική εκπροσώπηση 
• μοντέλα παρέμβασης 
• ιδεολογικές θέσεις 
• επαγγελματική δύναμη. 
 

• Το έργο της κοινωνικής φροντίδας βασίζεται ως επί το πλείστον στη 
σχέση μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται στη 
διαδικασία και σε μια συμμετοχική και συνεχή ανταλλαγή μεταξύ τους» 
(Giordano M., 2012). 

 

• Αυτή η ανταλλαγή χρειάζεται έναν οδηγό, μια κατεύθυνση... 



Η κατεύθυνση  
• Ένας πιθανός ορισμός (έλεγχος, σύνδεση, προσοχή)... Η 

σκηνοθετική λειτουργία εκφράζεται στη σύνδεση των διαφορετικών παραγόντων που 
εμπλέκονται, διευκολύνοντας τη διαδικασία του κοινού σχεδιασμού της παρέμβασης μέσω 
της συλλογής και διακίνησης πληροφοριών, την εξήγηση των αντικειμένων εργασίας του 
διαφορετικούς φορείς εκμετάλλευσης, την κατασκευή και τη συντήρηση συνδέσεων 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης. (Giordano, 2011) 

• Λειτουργία… της κοινωνικής κατεύθυνσης είναι να συλλέγει τις αξιολογήσεις που 
γίνονται μέσω της τεκμηρίωσης που παράγεται και των συναντήσεων με τους διάφορους 
φορείς... κάνοντάς τους να συγκλίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια διοργανική 
ολοκληρωμένη συνάντηση ομάδας... Ενθάρρυνση της κυκλοφορίας πληροφοριών και 
χώρων για συζήτηση και ανταλλαγή μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και υπηρεσιών. 

• και δράσεις κοινωνικής κατεύθυνσης είναι η ενημέρωση, η 
ανταλλαγή, η σύγκριση, η αξιολόγηση, η διευκόλυνση των συγκρούσεων, η σύνδεση, η 
διακυβέρνηση της επικοινωνίας 

• Πιθανά κρίσιμα ζητήματα… προσδιορισμός του αντικειμένου της κοινής 
εργασίας, παροχή χώρου για την αποσαφήνιση των αποκαταστατικών σκέψεων, 
αναγνώριση της διαφορετικής θέσης των διαφόρων χειριστών, προσοχή στις 
αλληλοεπικαλύψεις. 



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ  ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ανάλογα με το στάδιο παρέμβασης στο οποίο είσαι, ο τύπος της παρέμβασης 
αλλάζει σημαντικά 
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Το παιδί ως υποκείμενο με δικαιώματα 

• 1924 Διακήρυξη της Γενεύης/Κοινωνία των Εθνών 

• 1959 Διακήρυξη των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

• 1989 Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (CRC) 

 



Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
• Αποτελείται από 54 άρθρα 

• Ένα πραγματικό ποιοτικό άλμα προς μια κουλτούρα των δικαιωμάτων του 
παιδιού στον κόσμο. 

• Ιδιαιτερότητες : 

 Σημαίνει πως οι ανήλικοι δεν θεωρούνται πια ως απλά αντικείμενα 
προστασίας και μόρφωσης, αλλά ως αυτόβουλα υποκείμενα του νόμου· 

 Περιέχει κανόνες προγραμματικής φύσης και με μια ολιστική και 
προληπτική προσέγγιση αγγίζει ταυτόχρονα τα δικαιώματα πρώτης 
(πολιτικές) και δεύτερης (οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές) γενιάς·  

 Είναι μια συνθήκη με μια προσέγγιση προς τα παιδιά βασισμένη στα 
ανθρώπινα δεδομένα, που δίνει έμφαση στον ρόλο των τοπικών και 
κεντρικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη 
πολιτικών και προγραμμάτων που προωθούν και προστατεύουν τα παιδιά· 

 Είναι γνωστή ως η συνθήκη των : πρόληψη, προστασία, προαγωγή και 
συμμετοχή. 

• Μεριμνά για το συμφέρον του παιδιού 



Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
• Κάποιες από τις θεμελιώδεις αρχές που περιέχονται στις διατάξεις του 

περιλαμβάνουν: 
 Το Αρθ. 3 παρ. 1 για το «συμφέρον του παιδιού» («σε όλες τις πράξεις που 

σχετίζονται με παιδιά και ανήκουν στην δικαιοδοσία των δημόσιων ή εγκεκριμένων 
ιδρυμάτων κοινωνικής φροντίδας, δικαστηρίων, διοικητικών αρχών ή νομοθετικών 
σωμάτων, το συμφέρον του παιδιού θα είναι το κύριο πράγμα που θα λαμβάνεται 
υπόψη»). 

• Το ύψιστο συμφέρον δεν πρέπει να εξετάζεται «αόριστα», αλλά το 
περιεχόμενό του πρέπει να τεκμηριώνεται σε σχέση με την κάθε 
περίπτωση, εφόσον οι ανάγκες του ατόμου μπορεί να ποικίλουν σε σχέση 
με την συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο, ως 
υποκείμενο εκπαίδευσης, από καιρό σε καιρό. 
 Το Αρθ. 9 δίνει έμφαση στο γεγονός πως τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν με τους 

γονείς τους, εκτός κι αν αυτοί επιδίδονται σε βλαβερή συμπεριφορά όπως 
κακοποίηση ή παραμέληση των παιδιών, η οποία κάνει αναγκαία την παρέμβαση 
αρμόδιων αρχών με εντολή διαχωρισμού. 



Άλλες πηγές... 
• Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού/1992  

 παρουσίασε περιεκτικά την κατάσταση του παιδιού ως ένα ευάλωτο ον που χρειάζεται 
προστασία και ειδικές συνθήκες για να μεγαλώσει ήρεμα και να γίνει ένας ισορροπημένος 
ενήλικας. Η Διακήρυξη αναγνώρισε επίσης πως «κανένα παιδί στο έδαφος της Ένωση δεν θα 
υποστεί διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, την οικογένεια, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, 
την εθνική καταγωγή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, την κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία, 
την υγεία ή άλλο χαρακτηριστικό, ούτε κάτι άλλο που προκύπτει λόγω των γονέων του». 

• Οδηγίες για δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί/2010:  
 «ένα σύστημα δικαιοσύνης φιλικό προς το παιδί πρέπει να συμπεριφέρεται στα παιδιά με 

αξιοπρέπεια, σεβασμό, φροντίδα και αμεροληψία. Πρέπει να είναι προσβάσιμο, κατανοητό και 
αξιόπιστο. Πρέπει να είναι ένα σύστημα που ακούει τα παιδιά, λαμβάνει στα σοβαρά τις 
απόψεις τους και εξασφαλίζει πως το συμφέρον αυτών που δεν μπορούν να εκφραστούν μόνοι 
τους (όπως τα βρέφη) προστατεύεται επίσης». 

• Συνθήκη της Λισσαβόνας/2007-Διακήρυξη της Νις/2000  
 που δηλώνει στο Άρθρο 24 πως «τα παιδιά έχουν το δικαίωμα σε όποια προστασία και 

φροντίδα είναι απαραίτητη για την ευημερία τους. Είναι ελεύθερα να εκφράζουν τις απόψεις 
τους· οι απόψεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη σε θέματα που τους αφορούν σύμφωνα με την 
ηλικία και την ωριμότητά τους. Για όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε από δημόσιες 
αρχές είτε από ιδιωτικά ιδρύματα, το συμφέρον του παιδιού πρέπει να είναι το πρωταρχικό 
μέλημα». 



Το Δικαίωμα να ακουστεί(1) 

 «οποιαδήποτε οικογενειακή, διοικητική ή νομική απόφαση 
που αφορά το παιδί θα οδηγείται πρωτίστως από την άμυνα 
και την προστασία του συμφέροντος του παιδιού· για αυτόν 
τον λόγο, και εφόσον αυτό δεν εμπεριέχει κάποιο κίνδυνο ή 
βλάβη για το παιδί, το παιδί θα ακούγεται όσο επιτρέπει η 
ηλικία και η ωριμότητά του» 



Το Δικαίωμα να ακουστεί(2) 
«Το Δικαίωμα να ακουστεί»  

• Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού - αρθ. 12  

1. Τα Κράτη-Μέλη θα εγγυούνται στο παιδί που είναι ικανό για 
οξυδέρκεια το δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις του για 
οποιοδήποτε θέμα που το επηρεάζει, και οι απόψεις του παιδιού θα 
λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την ηλικία και τον βαθμό 
ωριμότητας του παιδιού.  

2. Για αυτόν τον λόγο, στα παιδιά θα δίνεται συγκεκριμένα η ευκαιρία 
να ακουστούν σε οποιαδήποτε νομική ή διοικητική διαδικασία τα 
αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός κατάλληλου αντιπροσώπου ή 
σώματος, με τρόπο συνεπή με τους διαδικαστικούς κανόνες του 
εθνικού νόμου. 

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (η 
λεγόμενη του Στρασβούργου) 
 Το δικαίωμα στην πληροφόρηση 
 Εμπεριστατωμένη Ακρόαση/Άρθρο 5 της Σύμβασης του Στρασβούργου 



Ικανότητα διάκρισης/αξιολόγησης 

Διάφοροι ορισμοί μπορούν να βρεθούν για την ικανότητα της 
διάκρισης/αξιολόγησης, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικούς 
κλάδους.  

Όπως και το δικαίωμα να ακουστεί, μπορεί να εξεταστεί με 
νομικούς και ψυχολογικούς όρους.  

Χωρίς να θέλουμε να επιμείνουμε σε αυτό, μπορούμε να 
βεβαιώσουμε πως στον πολιτισμό μας η ηλικία στην οποία 
είναι δυνατόν να θεωρήσουμε την ικανότητα αυτή 
ανεπτυγμένη είναι τα 6/7 χρόνια (η ηλικία που ξεκινάει το 
σχολείο, όπου η αρχή της πραγματικότητας λαμβάνεται ως 
δεδομένη). 
 



Το Δικαίωμα να ακουστεί (3) 

Εμπεριστατωμένη Ακρόαση: 

Ο ανήλικος που εμπλέκεται σε νομικές διαδικασίες έχει το 
δικαίωμα να: 

• «Λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες 

• Να ερωτηθεί και να εκφράσει την άποψή του 

• Να είναι ενημερωμένος για τις πιθανές συνέπειες μιας 
τέτοιας άποψης και τις πιθανές συνέπειες 
οποιασδήποτε απόφασης». 

 

 



Παιδιά θύματα ACE  
(Ανεπιθύμητων Εμπειριών Παιδικής Ηλικίας) 

Από τη μία, όταν το παιδί έχει υπάρξει θύμα  ACE και αυτό έχει 
σημασία από ποινικής απόψεως, γίνεται πρώτα απ’ όλα 
αναφορά στο αρθ. 39 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, όπου αναφέρεται πως: 

«τα Κράτη Μέλη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διευκολύνουν την σωματική και ψυχολογική αποκατάσταση και 
κοινωνική επανένταξη οποιουδήποτε παιδιού έχει υπάρξει 
θύμα οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή 
κακοποίησης· βασανιστηρίων ή άλλων μορφών βάναυσης, 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ή 
ένοπλης σύρραξης. Η αποκατάσταση και η επανένταξη που θα 
λάβουν χώρα σε συνθήκες ευνοϊκές για την υγεία, την 
αυτοεκτίμηση και την αξιοπρέπεια του παιδιού». 



Προστασία 

Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού: Άρθρο 39 

Τα Κράτη Μέλη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διευκολύνουν την σωματική και ψυχολογική αποκατάσταση 
και κοινωνική επανένταξη οποιουδήποτε παιδιού έχει 
υπάρξει θύμα οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, 
εκμετάλλευσης ή κακοποίησης· βασανιστηρίων ή άλλων 
μορφών βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας, ή ένοπλης σύρραξης. 

 

 



Προστασία  
Σύμβαση  Lanzarote 

Σκοπός: 

• Η καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης παιδιών. 

• Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών-θυμάτων 
εκμετάλλευσης. 

• Η προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας ενάντια 
στην παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση 

 



Σύμβαση Lanzarote 
• Το επίπεδο προστασία βασίζεται στα ακόλουθα μέτρα/αρχές: 

• Δημιουργία κοινωνικών προγραμμάτων και θεμελίωση διεπιστημονικών 
δομών για την υποστήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους 

• Νομοθετικά μέτρα που εξασφαλίζουν πως οι κανόνες επαγγελματικής 
εχεμύθειας δεν γίνονται εμπόδιο στην καταγγελία του εγκλήματος 

• Νομοθετικά μέτρα που παρέχουν βοήθεια στα θύματα για την σωματική 
και ψυχο-κοινωνική τους ανάρρωση 

• Συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασίας με οργανισμούς που 
εμπλέκονται συγκεκριμένα στη βοήθεια θυμάτων 

• Νομοθετικά μέτρα που προβλέπουν την αφαίρεση του παιδιού ή του 
γονέα όταν ο γονέας είναι ο φερόμενος δράστης των πράξεων 
κακοποίησης 

• Νομοθετικά μέτρα που παρέχουν βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων 



Πρόληψη  
Σύμβαση  Lanzarote 

Στο επίπεδο της πρόληψης, ορίζει 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην 
πληροφόρηση των ανηλίκων για τους κινδύνους της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, καθώς και 
για τα μέτρα προστασίας 

• Προγράμματα παρέμβασης για ανθρώπους που 
φοβούνται πως μπορούν να προβούν σε σεξουαλικές 
παραβάσεις 

• Μέτρα συντονισμού μεταξύ διαφορετικών σωμάτων 
προστασίας παιδιών 



Προστασία 
Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης 2009 

Σκοπός: 

• Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικά αυτών που 
είναι θύματα βίας· 

• Η πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των 
παιδιών· 

• Η προώθηση της υιοθεσίας, εφαρμογής και παρακολούθησης 
εθνικών ενοποιημένων στρατηγικών για την προστασία του 
παιδιού από τη βία· 

• Ηενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων του παιδιού και την προστασία των παιδιών από 
τη βία· 



Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης 2009 

• Το δικαίωμα στην προστασία· 

• Το δικαίωμα να ακουστεί («..να εκφράζονται ελεύθερα για 
ό,τι τα αφορά») 

• Προώθηση των δικαιωμάτων 

• Κεντρικότητα των ενοποιημένων συστημάτων 

• Καθαρά ορισμένες διαδικασίες αναφοράς 

• Αποφυγή του επανατραυματισμού 



Προστασία  
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

Σκοπός:  

Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας 

«Όλες τις μορφές της βίας που συμβαίνουν εντός της 
οικογένειας»  

Με: 

• Νομοθετικά, προληπτικά και εκπαιδευτικά μέτρα 

• Εξασφαλισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

• Ειδικευμένες υπηρεσίες 

• Συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τους ανήλικους 

 

 

 

 

 



Οδηγία 2011/92 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 
σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας 



Οδηγία 2011/92/EU 

• Αντικείμενο:  

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον 
ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον 
τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της 
άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Καθιερώνει επίσης 
διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εν λόγω 
εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων τους.  



Οδηγία 2011/92/EU  
Γενικές διατάξεις για τα μέτρα συνδρομής, στήριξης και 

προστασίας των παιδιών-θυμάτων  
Άρθρο 18: 

• 1. Στα παιδιά που πέφτουν θύματα των αδικημάτων που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 έως 7 παρέχεται συνδρομή, στήριξη και προστασία, σύμφωνα με 
τα άρθρα 19 και 20, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων του παιδιού.  

• 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι παρέχεται συνδρομή και στήριξη σε παιδί αμέσως μόλις 
οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι ενδέχεται να 
έχει διαπραχθεί εις βάρος παιδιού κάποιο εκ των αδικημάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.  

• 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν η ηλικία ενός προσώπου που έχει 
υποστεί κάποιο εκ των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 
είναι αβέβαιη και υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι πρόκειται για παιδί, το 
εν λόγω πρόσωπο θεωρείται κατά τεκμήριο παιδί, ώστε να έχει άμεση 
πρόσβαση σε συνδρομή, στήριξη και προστασία, σύμφωνα με τα άρθρα 19 
και 20.  

 



Οδηγία 2011/92/EU  
Πρόληψη Άρθρο 23: 

• 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, όπως εκπαίδευση και 
κατάρτιση, για την αποθάρρυνση και μείωση της ζήτησης που ευνοεί όλες τις 
μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.  

• 2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες, ακόμη και μέσω του 
Διαδικτύου, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
της κοινής γνώμης, προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, ενδεχομένως σε 
συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και 
τον περιορισμό του κινδύνου που υφίσταται για τα παιδιά να πέσουν θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. 

• 3. Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων που 
ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με ανήλικα θύματα κακοποίησης ή 
εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων των αστυνομικών που εργάζονται στην 
πρώτη γραμμή, με σκοπό να τους διευκολύνουν να εντοπίζουν τα παιδιά-
θύματα και τα δυνητικά παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή 
εκμετάλλευσης.  

 



Προστασία 
Οδηγία 2012/29/EU 

Σκοπός: βοήθεια και προστασία των θυμάτων του εγκλήματος 

Με: 

• Το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την υποστήριξη 

• Το δικαίωμα στη συμμετοχή στις νομικές διαδικασίες 

• Το δικαίωμα στην προστασία 

• Την εκπαίδευση όλων των διαχειριστών 



Κατευθυντήριες γραμμές 
"Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε οχτώ γενικές 
αρχές (προστασία από βία, το δικαίωμα στη ζωή και στο 
μέγιστο επίπεδο επιβίωσης και ανάπτυξης, μη διακρίσεις, 
ισότητα φύλων, συμμετοχή του παιδιού, κρατική δέσμευση, 
δέσμευση και συμμετοχή άλλων προσώπων, το συμφέρον του 
παιδιού) και τέσσερις λειτουργικές αρχές (πολυδιάστατη 
φύση της βίας, ενοποιημένη προσέγγιση, διαθεματική 
συνεργασία, προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερομένων). 

...υποστήριξη της προώθησης μιας κουλτούρας σεβασμού 
των δικαιωμάτων του παιδιού, βασισμένης σε μια ενδελεχή 
γνώση των δικαιωμάτων του παιδιού και μια κατανόηση των 
ικανοτήτων και της ευαλωτότητας του παιδιού." 

 



Κατευθυντήριες γραμμές 

«Ο σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών  είναι: 

• Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ειδικά αυτών που 
είναι θύματα βίας· 

• Η πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά 
των παιδιών· 

• Η προώθηση της υιοθέτησης, υλοποίησης και 
παρακολούθησης των εθνικών ενοποιημένων στρατηγικών για 
την προστασία των παιδιών από τη βία· 

• Η ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας για την διαφύλαξη 
των δικαιωμάτων του παιδιού και την προστασία του από την 
βία.» 



Βία 
Γίνεται ξεκάθαρο τι εννοούμε με τον όρο «βία»:  

«Σύμφωνα με το Άρθρο 19, της Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού του ΟΗΕ, ο όρος «βία» περιλαμβάνει όλες τις 
μορφές σωματικής ή ψυχολογικής βίας, κακοποίησης ή 
βλάβης, παραμέλησης και αμελούς μεταχείρισης, 
κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτός ο ορισμός καλύπτει 
επίσης την έκθεση του παιδιού σε βία στο σπίτι ή αλλού. Η 
βία ορίζεται όχι μονάχα μεταξύ ενηλίκων, αλλά και μεταξύ 
παιδιών». 



Προστασία  

• «Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στην προστασία από 
όλες τις μορφές σωματικής ή ψυχολογικής βίας, 
τραυματισμού ή κακοποίησης, παραμέλησης ή έλλειψης 
φροντίδας, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης,  
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ 
είναι στη δικαιοδοσία των γονιών, νόμιμων κηδεμόνων 
τους ή άλλων ατόμων που δρουν εκ μέρους τους.» 

• Το δικαίωμα στη ζωή και στο μέγιστο επίπεδο επιβίωσης 
και ανάπτυξης, το δικαίωμα στη μη διάκριση και το 
δικαίωμα στην ισότητα φύλων επανακατωχυρώνεται. 



Το δικαίωμα «να ακουστούν» 

"Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται ελεύθερα για 
ό,τι τα αφορά, και οι απόψεις τους πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη, σύμφωνα με την ηλικία και τον βαθμό 
ωριμότητας του παιδιού. Η συμμετοχή του παιδιού υπονοεί 
συγκεκριμένα: 

A. Υποστήριξη της έκφρασης των απόψεων των παιδιών 
και σεβασμός και εκτίμηση των απόψεων αυτών σε 
όλες τις καταστάσεις που τα αφορούν· 

B. Την παροχή στο παιδί της ευκαιρίας να ακουστεί σε 
οποιαδήποτε νομική, διοικητική ή εξώδικη 
διαδικασία.» 



Νομικά Μέτρα 

Όσον αφορά τα νομικά μέτρα, δηλώνεται πως  

«τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα πρέπει να 
παρθούν για να εξασφαλιστεί πως τα νομικά πρόσωπα 
μπορούν να είναι υπόλογα για τα αδικήματα που 
εδραιώνονται στο Άρθρο 26 της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των 
Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και 
Κακοποίηση (CETS No. 201). 

 

 

 



Κυρώσεις και Μέτρα 
1. Τα βίαια αδικήματα προς παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών 

αδικημάτων, πρέπει να τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις και μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα του αδικήματος. 

2. Τα άτομα που καταδικάζονται για βίαια αδικήματα εναντίον παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών αδικημάτων, όπως και αυτά που υπόκεινται στις 
δικαστικές διαδικασίες, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά προγράμματα 
παρέμβασης και μέτρα πρόληψης και ελαχιστοποίησης του κινδύνου επανάληψης του 
αδικήματος. 

3. Σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης και μόρφωσης και πρόληψης της 
επανάληψης του αδικήματος, κάθε νομικό σύστημα που έχει να κάνει με παιδιά 
δράστες βίας πρέπει να ενσωματώνεται με ευρύτερες κοινωνικές πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στην εξασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης και την συνέχεια της 
φροντίδας τέτοιων παιδιών (αρχή της συμμετοχής της κοινότητας και της συνεχούς 
φροντίδας). 

4. Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του, το εθνικό νομικό σύστημα πρέπει να 
προβλέπει την πιθανότητα μη επιβολής κυρώσεων σε παιδιά θύματα βίας για την 
ανάμειξή τους σε παράνομες δραστηριότητες, εφόσον αυτά έχουν αναγκαστεί να τις 
διαπράξουν. 



Άλλα σημαντικά στοιχεία 
• Πολιτικές βασισμένες στην έρευνα, σε στοιχεία και τις εμπειρίες των 

παιδιών, πρέπει να αναπτυχθούν για την πρόληψη, ανίχνευση και 
απόκριση στη βία κατά των παιδιών. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί για 
την προστασία των ευάλωτων ομάδων. 

• Πρέπει να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο ίδρυμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
να συγκλίνει με τις Αρχές του Παρισιού για την προώθηση και προστασία 
των δικαιωμάτων του παιδιού (πχ. ένα ειδικός συνήγορος του πολίτη για τα 
δικαιώματα των παιδιών, που θα ιδρυθεί μέσω νομοθεσίας, ανεξάρτητα ή 
ως εστιακό σημείο εντός ενός υπάρχοντος ιδρύματος ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων). 

• Η Πολιτεία θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση 
της σωματικής και ψυχολογικής ανάρρωσης και επανένταξης των παιδιών 
θυμάτων και μαρτύρων βίας και, αν είναι απαραίτητο, των οικογενειών 
τους. Τέτοιες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται χωρίς καθυστέρηση και σε 
ένα περιβάλλον που προωθεί την υγεία, τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια 
του παιδιού. 



Δυο άλλες σημαντικές νομοθετικές πηγές... 

• Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (η λεγόμενη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης) υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2011. 

• Η Οδηγία 2012/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2012 εδραιώνει τα 
ελάχιστα επίπεδα των δικαιωμάτων, της υποστήριξης και 
της προστασίας των θυμάτων εγκλήματος.  



Η  Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

• Ο σκοπός της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι η 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας. 

• Ο ορισμός της ενδοοικογενειακής βίας στο Άρθρο 3 
περιλαμβάνει «όλες τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, 
ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που συμβαίνουν εντός της 
οικογένειας ή του νοικοκυριού ή μεταξύ νυν ή πρώην 
συντρόφων». 

• Η «υποβοηθούμενη» ενδοοικογενειακή βία, παράδειγμα η βία 
κατά των παιδιών, περιλαμβάνεται λοιπόν μεταξύ των μορφών 
προστασία που προβλέπονται από το μέτρο αυτό. 

 



Τα μέτρα που παίρνονται πρέπει  να βασίζονται σε «μια 
ενοποιημένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ 
θυμάτων, δραστών, παιδιών και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο». 

• Νομοθετικά μέτρα πρόληψης βίας 

• Απαιτούνται μέτρα που θα ενθαρρύνουν την κοινωνία να λάβει 
παρεμβατικές και προληπτικής δράσεις 

• Δράσεις για συμπερίληψη στο σχολικό πρόγραμμα θεμάτων όπως 
«ισότητα των φύλων, μη στερεοτυπικοί έμφυλοι ρόλοι, αμοιβαίος 
σεβασμός, μη βίαιη λύση των συγκρούσεων σε διαπροσωπικές 
σχέσεις, έμφυλη βία κατά των γυναικών και το δικαίωμα στην 
προσωπική ακεραιότητα»  

• «κατάλληλη εκπαίδευση για όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται 
με θύματα ή δράστες όλων των μορφών βίας» 

• «τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για την προστασία των 
θυμάτων από επακόλουθες πράξεις βίας» 

 



Τεκμήρια και υπηρεσίες 

• Ένα από τα σημαντικά σημεία είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης σε 
υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες που πρέπει να έχουν 
κατάλληλους πόρους και εκπαιδευμένους επαγγελματίες για την 
παροχή βοήθειας στα θύματα. 

• Πρέπει να υπάρχουν επίσης ειδικευμένες υπηρεσίες για γυναίκες 
θύματα βίας και τα παιδιά τους. 

• Ειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ρητή 
αναφορά σε: 

Καταφύγια (Άρθρο 23) 

Τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης ( Άρθρο 24) 

Κατάλληλα, εύκολα προσβάσιμα και επαρκή κέντρα πρώτων 
βοηθειών για θύματα βιασμού και σεξουαλικής βίας ( Άρθρο 25) 



Για τα παιδιά...(άρθρο 26) 

Προστασία και υποστήριξη για τα παιδιά θεατές/μάρτυρες βίας 

1.  Τα Κράτη θα υιοθετήσουν τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν πως τα δικαιώματα και οι ανάγκες 
των παιδιών που έχουν υπάρξει μάρτυρες οποιασδήποτε 
μορφής βίας εντός της αρμοδιότητας της Σύμβασης θα 
ληφθούν υπόψη στην παροχή προστασίας και υπηρεσιών 
στήριξης θυμάτων.  

2.  Τα μέτρα θα ληφθούν σύμφωνα με αυτό το άρθρο 
περιλαμβάνουν και κατάλληλη για την ηλικία ψυχό-κοινωνική 
συμβουλευτική για παιδιά που έχουν βιώσει οποιαδήποτε 
μορφή βίας εντός της αρμοδιότητας της Σύμβασης και θα 
λάβουν υπόψη το συμφέρον του παιδιού. 



Οδηγία 2012/29/EU του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

Πρέπει να εξασφαλιστεί πως τα θύματα του εγκλήματος: 

• θα λάβουν κατάλληλη πληροφόρησε, βοήθεια και προστασία 

• μπορούν να συμμετέχουν στις ποινικές διαδικασίες 

Τα Κράτη Μέλη θα εξασφαλίσουν πως όταν το θύμα είναι παιδί, το 
συμφέρον του παιδιού θα είναι ο κύριος οδηγός και πως μια 
εκτίμηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το άτομο αυτό. 

ΘΥΜΑ 

• ένα φυσικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημιά 

• ένα οικογενειακό μέλος ατόμου που ο θάνατός του έχει προέλθει 
άμεσα από έγκλημα και έχει υποφέρει απώλεια ως αποτέλεσμα 
του θανάτου του ατόμου αυτού 

 

 



Εδραιώνει τα δικαιώματα στην: 

• Πληροφόρηση και Υποστήριξη 

• Συμμετοχή στις ποινικές διαδικασίες 

• Προστασία των θυμάτων και αναγνώριση των θυμάτων με 
ειδικές ανάγκες προστασίας  

• Εκπαίδευση των διαχειριστών 
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ  ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ανάλογα με το στάδιο παρέμβασης στο οποίο είσαι, ο τύπος της παρέμβασης 
αλλάζει σημαντικά 

  

                                               
                                                                                                                                                              

 

 

                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                                    

 

   

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ        ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
   ΘΕΤΙΚΗ             ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΦΗ 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΗ 



Ανίχνευση  
ορισμός  

• Αναγνώριση των ενδείξεων δυσφορίας σε ανηλίκους και των κινδύνων για 
την ανάπτυξή τους, που συνδέονται με τη ζημιογόνα συμπεριφορά των 
ενηλίκων, διακρίνοντας τον κίνδυνο από την βλάβη.  

• Πρώτη αναγνώριση των άμεσα διαθέσιμων προστατευτικών ικανοτήτων 
του οικογενειακού περιβάλλοντος.  

 
Από το CISMAI: «Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις υπηρεσίες κατά της παιδικής κακομεταχείρισης και 

κακοποίησης». 



The more the maltreatment remains hidden, the more the 
individual, family and environmental resources are lacking and 
the more the necessary interventions to protect the child in 
his or her life context are delayed. 

Important to note risk and protective 
factors: 



Ορισμένα στοιχεία για την κακοποίηση 
στην Ιταλία  

S. Arnone, 2017 



Ορισμένα στοιχεία για την κακοποίηση 
στην Ιταλία  

Παραμέληση 
 
παθολογίες φροντίδας 
 
Ενδοοικογενειακή βία 
 
ψυχολογική κακοποίηση 
 
σωματική κακοποίηση 
 
σεξουαλική κακοποίηση 

κακοποίηση παιδιών στην Ιταλία 



Ορισμένα δεδομένα για την 
Ευρώπη 

 
Σχετικά με το φαινόμενο στις Ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής αναφοράς για την πρόληψη της παιδικής 
κακομεταχείριση (ΠΟΥ) του 2013, 852 παιδιά κάτω των 15 ετών 
πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη ως θύματα κακομεταχείρισης (ο 
υψηλότερος ρυθμός στις ηλικίες κάτω των τεσσάρων), 18 
εκατομμύρια παιδιά (13.4% των κοριτσιών και 5.7% των αγοριών) 
είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, 44 εκατομμύρια (το 22.9% 
των παιδιών) είναι θύματα σωματικής βίας και 29.6% είναι θύματα 
ψυχολογικής βίας (55 εκατομμύρια). 
 
 
Πηγή:  Maltreatment and Abuse in Childhood - CNOP Indications and Recommendations.  



Ανεπιθύμητες Εμπειρίες Παιδικής Ηλικίας 
 (ACE ή Ανεπιθύμητες Εμπειρίες Παιδικής Ηλικίας ) 

ΆΜΕΣΕΣ (στο παιδί) 

• σεξουαλική κακοποίηση  

• κακομεταχείριση 

• σωματική κακοποίηση  

• παραμέληση 

ΕΜΜΕΣΕΣ (στην οικογένεια) 

• θέαση βίας 

• αλκοολισμός  

• εθισμός σε ναρκωτικά 

• ψυχιατρικές ασθένειες  

• σοβαρές σωματικές ασθένειες 
που μπορεί να οδηγήσουν στην 
αναπηρία 

• οικονομικές δυσκολίες 

Prepared by MALACREA M, from FELITTI et al., 2001 

S. Arnone, 2017 



Μορφές κακομεταχείρισης και κακοποίησης 

Κακοποίηση 
Σωματική  

Ψυχολογική 

«Υποβοηθούμενη» 
Ενδοοικογενειακή 

βία 

Σεξουαλική  

Εξω-οικογενειακή 

Ενδο-οικογενειακή 

Παθολογίες της 
φροντίδας 

Παραμέληση 

Υπερθεραπεία 

Discuria- παραμόρφωση 
της απόδοσης φροντίδας 



Περιφερειακοί παράγοντες κινδύνου 
• Νεαρή ηλικία της μητέρας  

• Έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων  

• Έλλειψη δικτύων και κοινωνικής ενσωμάτωσης 

• Εμπειρίες απόρριψης, βίας ή κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία 

• Έλλειψη εμπιστοσύνης σε κοινωνικούς κανόνες και ιδρύματα  

• Αποδοχή της βίας και της τιμωρίας ως εκπαιδευτικές διαδικασίες  

• Αποδοχή της παιδικής πορνογραφίας 

• Έλλειψη γνώσης και ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του παιδιού 

• Χρόνια φτώχεια 

By Di Blasio, Buy Peace in La prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, edited by Istituto degli 
Innocenti  



Κοντινοί Παράγοντες Κινδύνου (Αυξανόμενος Κίνδυνος) 

Άτομα  Μέλη Οικογένειας 
Χαρακτηριστικά των 
παιδιών 

Ψυχοπαθολογία των γονιών Γάμος και πρώιμη εγκυμοσύνη 
Σωματικές ασθένειες ή 
εκ γενετής ελαττώματα 

Αποκλίνουσα κοινωνική 
συμπεριφορά των γονιών 

Μονογονεϊκή οικογένεια Δύσκολη ιδιοσυγκρασία 

Αδύναμη ή απούσα ικανότητα 
για λήψη ευθυνών 

Προβλήματα σχέσεων με την 
οικογένεια καταγωγής και την 
οικογένεια του/της συντρόφου  

Παρορμητικότητα Διαμάχες ζευγαριών 

Χαμηλή ανοχή στη ματαίωση Ενδοοικογενειακή βία 

Διαστρέβλωση των 
συναισθημάτων 



Προστατευτικοί Παράγοντες (μείωση κινδύνου) 

Άτομα  Μέλη Οικογένειας 
Χαρακτηριστικά των 
παιδιών 

Αισθήματα ανεπάρκειας εξαιτίας 

της εξάρτησης από τις υπηρεσίες 

Ικανοποιητικές σχέσεις με 

τουλάχιστον ένα μέλος της 

οικογένειας προέλευσης 

Εύκολη 

ιδιοσυγκρασία 

Επεξεργασία της απόρριψης και 

της βίας που έχει υποστεί κατά την 

παιδική ηλικία 

Γονεϊκό και φιλικό δίκτυο 

υποστήριξης 

Ικανότητες ενσυναίσθησης 
Ικανότητα διαχείρισης 

συγκρούσεων 

Επιθυμία για βελτίωση 

Ανάληψη ευθύνης 

Αυτοεκτίμηση 



• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ψυχολόγοι, κοινωνικοί 
λειτουργοί, γιατροί, ψυχοκοινωνικοί λειτουργοί) ικανές να 
συσχετίσουν τις ενδείξεις δυσφορίας του παιδιού με την 
συμπεριφορά των γονιών και να κάνουν μια αρχική εκτίμηση της 
σοβαρότητας της κατάστασης και του βαθμού προστασίας που 
απαιτείται. 

• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που ασχολούνται με παιδιά 
και οικογένειες (εκπαιδευτικές υπηρεσίες, συνάθροιση και 
ελεύθερος χρόνος, κοινωνικές υπηρεσίες) 

• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (Αστυνομία, 
Δικαστήρια) 

Η σημασία των χωρικών πόρων 



1. Προσκόλληση 

2. Φυγή 

3. Ακινητοποίηση 

4. Υποταγή  

Εμπόδια στην ανίχνευση 
Οι αμυντικοί μηχανισμοί των διαχειριστών 



• Ο ενήλικος μπορεί να δει τις ενδείξεις 

• Συμπεριφέρεται με επικριτικούς και γραμμικούς όρους (ενοχή και 
καταδίκη)  

• Νιώθει ασφάλεια (προκλήσεις, συχνά δρα μόνος, χωρίς να 
αντιπαρατίθεται με άλλους)  

• Δεν ελέγχει τον βαθμό σοβαρότητας (ισορροπία κινδύνου/προστασίας)  

• Παρεμβαίνει χωρίς να έχει καταλάβει/ακούσει, χωρίς να ξέρει το πλαίσιο 

Προσκόλληση 
(παρεμβατισμός, επίκριση...) 



Φυγή 
(άρνηση, αποφυγή, επιπολαιότητα) 

• Ο ενήλικας δεν βλέπει τις ενδείξεις της δυσφορίας ή/και τις 
σχέσεις ανάμεσα σε αυτές και τη συμπεριφορά του γονέα 

• Ελαχιστοποιεί (το γεγονός, τον κίνδυνο, την βλάβη, την ευθύνη)  

• Δεν ελέγχει ούτε παρεμβαίνει  



Ακινητοποίηση 
(παράλυση, πάγωμα, ανημποριά) 

 

 • Ο ενήλικας αναγνωρίζει την κακοποίηση αλλά δεν 
ξέρει τι να κάνει  

• Παρεμβαίνει κακώς ή/και καθυστερημένα  



• Ο ενήλικας έχει μια «ενήλικο-κεντρική» ή «οικογενειο-κεντρική» 
στάση. 

• Είναι ανίκανος να πάρει μια θέση ενάντια στους ενήλικους 
(επιτρέπει στον εαυτό του να παρασυρθεί/εκβιαστεί/πειστεί) 

• Παίρνουν το μέρος του επιτιθέμενου  

Υποταγή 
(συμμαχίες, υποταγή...) 



• Καθυστερημένη Παρέμβαση 

• Πρόωρη Εγχείρηση 

• Μη Παρέμβαση 

• Ανοργάνωτη Παρέμβαση  

 

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο λάθους στα επόμενα βήματα 
(προστασία, αναφορά, εκτίμηση – πρόγνωση, θεραπεία).  

Κίνδυνοι στην ανίχνευση 



Δείκτες για την ανίχνευση και η χρήση τους 

Ο σκοπός των δεικτών είναι να καθοδηγήσουν τους ενήλικες στην 
αναγνώριση των ενδείξεων δυσφορίας (φάση της ανίχνευσης της 
οδού παρέμβασης) και όχι να κάνουν μια εκτίμηση διάγνωσης, που 
πρέπει να ανατεθεί στους υπεύθυνους ειδικούς και να γίνει στην 
κατάλληλη χρονική στιγμή.  

Οι δείκτες χωρίζονται σε:  

– Σωματικά σημάδια 

– Σημάδια συμπεριφοράς 

– Συναισθηματικά σημάδια  



Επιπλέον παράγοντες που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη 

• ΧΡΟΝΟΣ (είναι ένα προσωρινό ή παρατεταμένο 
φαινόμενο;)  

• ΚΡΙΣΙΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (είναι μια συγκεκριμένη φάση της ζωής 
για το παιδί ή την οικογένεια;) 

• Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ καταγωγής 



Πώς θα ορίζατε την σωματική κακοποίηση; 

Πώς την αναγνωρίζετε; 

Πώς σας κάνει να αισθάνεστε; 



Σωματική κακοποίηση 

Ο γονιός/κηδεμόνας πραγματοποιεί εσκεμμένα (ή επιτρέπει) 
σωματικά τραύματα σε βάθος χρόνου, τα οποία βλάπτουν το παιδί.  

Γενικά εκδηλώνεται ως μώλωπες, εκδορές, χτυπήματα, πνίξιμο, 
δαγκώματα, κατάγματα, καψίματα, κτλ. 

Κάποιες φορές χρησιμοποιείται για τιμωρητικούς σκοπούς. 

Σε κάποιους πολιτισμούς θεωρείται ως ένας κοινωνικά νόμιμος τρόπος 
σωφρονισμού (πχ. στην Νοτιοαμερικανική κουλτούρα).  

 



Σωματική κακοποίηση 
Δείκτες 

Σωματικά 

σημάδια 
Συναισθηματικά σημάδια Σημάδια συμπεριφοράς 

Μώλωπες Αμυδρή συγκέντρωση Φόβος σε ξένα περιβάλλοντα 

Εκχύμωση Συναισθηματικό πάγωμα Πάντα σε επιφυλακή 

Ουλές 
Δυσκολία στο να ακούσει τον 

ενήλικο 
Ξαφνικά ξεσπάσματα θυμού 

Τραύματα Αντιδραστική αστάθεια Αρνείται σωματική επαφή 

Μαθησιακές δυσκολίες 



Πώς ορίζετε την ψυχολογική κακοποίηση;  

Πώς μπορείτε να την αναγνωρίσετε; 

Πώς σας κάνει να νιώθετε; 



Ψυχολογική κακοποίηση 

Είναι παρούσα σε όλες τις άλλες μορφές παιδικής κακοποίησης. 
Περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που μπορεί να εμποδίσουν την 
ψυχό-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού με την άρνηση 
των νοητικών, συναισθηματικών και συγκινησιακών αναγκών 
του. 

Για παράδειγμα: απειλές, στάση απόρριψης και αποκλεισμού, 
υποτίμηση, τιμωρητικές πράξεις, «συγγένεια»[Kinship], 
εμπλοκή σε οικογενειακές συγκρούσεις με έμμεση ή άμεση 
αίτηση να διαλέξει πλευρά. 

S. Arnone, 2017 



Ψυχολογική κακοποίηση 
Δείκτες 

Συναισθηματικά σημάδια Σημάδια συμπεριφοράς 

Φοβισμένη ή επιθετική στάση 
Συνεχιζόμενη συμπεριφορά ταπείνωσης και 

υποτίμησης των άλλων 

Άγχος Απόσυρση από τις κοινωνικής σχέσεις 

Αισθήματα ενοχής Συνεχείς πράξεις αυτό-υποτίμησης 

Ντροπή Αντικοινωνική συμπεριφορά 

Χαμηλή Αυτοεκτίμηση Μαθησιακές δυσκολίες 



Πώς θα ορίζατε τη θέαση/μάρτυρας 
ενδοοικογενειακής βίας;  

Πώς μπορείτε να την αναγνωρίσετε; 

Πώς σας κάνει να νιώθετε; 

S. Arnone, 2017 



«Υποβοηθούμενη» ενδοοικογενειακή βία 

Να βιώσει το παιδί οποιουδήποτε τύπου κακοποίηση 
από τον έναν γονιό στον άλλο και σε άλλα σημαντικά 
πρόσωπα αναφοράς. 

Για παράδειγμα: σωματική, λεκτική, ψυχολογική, 
οικονομική βία και βία ελέγχου 

S. Arnone, 2017 



Θέαση/μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας  

Συναισθηματικά σημάδια Σημάδια συμπεριφοράς 

Φοβισμένη ή επιθετική στάση Ενηλικίωση 

Άγχος Κοινωνική απομόνωση 

Αισθήματα ενοχής Πράξεις αυτοαξιολόγησης 

Ντροπή Αντικοινωνική συμπεριφορά 

Χαμηλή Αυτοεκτίμηση Μαθησιακές δυσκολίες 

Αμφιθυμία 
Βία προς τους πιο αδύναμους ομοίους του 

(bullying) 



Πώς θα ορίζατε τις παθολογίες της 
φροντίδας; 

Πώς μπορείτε να τις αναγνωρίσετε;  

Πώς σας κάνουν να αισθάνεστε; 



Παθολογίες της φροντίδας 

Αναφέρονται σε όλες τις συνθήκες κατά τις 
οποίες οι γονείς ή όσοι είναι νομικά υπεύθυνοι 
για το παιδί δεν ικανοποιούν καταλλήλως τις 
σωματικές και ψυχολογικές ανάγκες του 
παιδιού, σε σχέση με την ηλικία και το 
αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού. 

S. Arnone, 2017 



Παθολογία της φροντίδας, τύποι: 

Αμέλεια: έλλειψη φροντίδας και θεραπείας 

• σωματική, που γενικά συνοδεύεται από κακό ανάπτυξη 
αναστήματος ή/και βάρους 

• ψυχολογική, που προκύπτει από κακή σωματική και 
συναισθηματική διέγερση 

Υπερβολική φροντίδα: το παιδί λαμβάνει υπερβολική φροντίδα που 
δεν αρμόζει με τις ανάγκες και την αναπτυξιακή του ηλικία 
(σύνδρομο Munchausen, Κατάχρηση χημικών, Ιατρικά ψώνια) 

Discuria: η παραμόρφωση της απόδοσης φροντίδας 



Παθολογία της φροντίδας 
Δείκτες  

Απουσία ή έλλειψη 

φροντίδας 
Έλλειψη φροντίδας υγιεινής 

Απουσία/έλλειψη ή υπερβολική 

ποσότητα υγειονομικής 

φροντίδας 

Τα παιδιά φροντίζουν μόνα 

τους τα μικρότερα παιδιά 

Τα παιδιά δεν ντύνονται 

κατάλληλα για την εποχή 

Παιδιά με ψείρες ή άλλα παράσιτα που 

δεν ακολουθούν κάποια αγωγή 

Συχνές απουσίες από το 

σχολείο 

Παιδιά που είναι συχνά βρώμικα 

και για αυτό έχουν προβλήματα 

στις σχέσεις τους με συμμαθητές 

και φίλους 

Παιδιά χωρίς αγωγή για οδοντιατρικά 

προβλήματα ή προβλήματα ακοής και 

όρασης 

Προβλήματα ομιλίας ή 

καθυστέρηση στην ομιλία 
Δερματικές φλεγμονές 

Παιδιά που δεν είναι εμβολιασμένα 

ούτε κάνουν τακτικά ιατρικά τσεκάπ 

Παθητικότητα/απάθεια   
Ανεπάρκεια ανοσοποιητικού 

συστήματος 

Υπεραυτονομία   Ελλειμματική ανάπτυξη 

Πρώιμη χρήση 

ναρκωτικών/αλκοόλ 
  

Νοητική καθυστέρηση λόγω απουσίας 

ερεθισμάτων 



Πώς ορίζετε την σεξουαλική κακοποίηση;  

Πώς μπορείτε να την αναγνωρίσετε;  

Πώς σας κάνει να αισθάνεστε; 

S. Arnone, 2017 



Σεξουαλική κακοποίηση 

Η συμμετοχή σε ακατάλληλες για την ηλικία τους 
σεξουαλικές δραστηριότητες, ανώριμων ή εξαρτημένων 
ατόμων που δεν έχουν επίγνωση των πράξεών τους ή είναι 
ανήμπορα να διαλέξουν. Βασίζεται σε μια θέση εξουσίας του 
δράστη (ενήλικου ή ανήλικου) ακόμη και εν απουσία 
εξαναγκασμού. Περιλαμβάνει: όλες τις μορφές σεξουαλικής 
δραστηριότητας, δραστηριότητες αυνανισμού, στοματικό 
σεξ, συμμετοχή σε ή παρακολούθηση πορνογραφικών 
δραστηριοτήτων. 



• Ενδοοικογενειακή: η πιο συχνή κατάσταση, που 
γίνεται από μέλη της άμεσης ή εκτεταμένης 
οικογένειας 

• Περιφερειακή: γίνεται από άτομα γνωστά στην 
οικογένεια 

• Εξω-οικογενειακή: σπάνια κατάσταση, που γίνεται 
από άγνωστα άτομα 

Κακοποίηση 



Ενόχληση και κακοποίηση 

Η κατάσταση ενόχλησης που σχετίζεται με μια κατάσταση 

κακοποίησης χαρακτηρίζεται από την παρουσία:  

- Συγκεκριμένων ενδείξεων/δεικτών που βρίσκονται συχνά σε 

καταστάσεις κακοποίησης·  

- Μη συγκεκριμένες ενδείξεις/δείκτες, που ανιχνεύονται επίσης 

σε μια ευρεία γκάμα δυσφοριών, ψυχοπαθολόγικών μορφών, 

οργανικών παθολογιών.  



• Σεξουαλοποιημένη συμπεριφορά 

• Σεξουαλικές γνώσεις ακατάλληλες για την ηλικία 

• Κατά συρροή αυνανισμός 

• Αποδράσεις από το σπίτι 

• Πρόωρες εγκυμοσύνες 

Συγκεκριμένες ενδείξεις συμπεριφοράς 



• μπορεί να σχετίζεται με μια ποικιλία καταστάσεων δυσφορίας 

• διαταραχές ή/και αλλαγές ΥΠΝΟΥ, εφιάλτες, συχνά ξυπνήματα, φόβος να πέσει για ύπνο. 

• ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ διαταραχές ή/και αλλαγές (απώλεια όρεξης, υπερβολική κατανάλωση φαγητού, 
ξαφνικές διατροφικές φοβίες) 

• Διαταραχές ή/και αλλαγές στον ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ (ενούρηση) 

• ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΗ συμπεριφορά εν συγκρίσει με το αναπτυξιακό επίπεδο (πιπίλισμα αντίχειρα, 
δυσκολία στην αποκόλληση από τον ενήλικα, φοβίες) 

• Μείωση στις σχολικές ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,  στην προσοχή και στις ικανότητες συγκέντρωσης. 

• Υπερδραστηριότητα, υπερεπαγρύπνηση και κατάσταση ετοιμότητας 

• Περιστατικά υπερβολικών ΦΟΒΩΝ και φόβων που δεν δικαιολογούνται ή δεν είχαν σημειωθεί 
παλιότερα 

• Σωματικά παράπονα χωρίς ευδιάκριτη σωματική αιτία 

• Επιθετικές συμπεριφορές προς ενηλίκους ή/και φίλους 

• Εκδηλώσεις άγχους και κατάθλιψης (υπερβολικά, ξαφνικά κλάματα, που είναι δύσκολα να 
παρηγορηθούν, μικρό ενδιαφέρον για δραστηριότητες που προηγουμένως απολάμβαναν, τάση 
για απομόνωση)  

• ακόμη κι αν είναι «μη συγκεκριμένες» θα πρέπει να ανιχνεύονται και να διαβάζονται ως 
σημάδια δυσφορίας και ανησυχίας, είναι καμουφλαρισμένες εκκλήσεις για βοήθεια που πρέπει 
να αποκωδικοποιηθούν και να αναφερθούν 

Ενδείξεις μη συγκεκριμένης συμπεριφοράς 



Σεξουαλική κακοποίηση 

Σωματικές ενδείξεις Συναισθηματικές ενδείξεις 

Συχνές βακτηριακές μολύνσεις Ψυχοσωματικές διαταραχές 

Ερεθισμός των γεννητικών οργάνων/ χρόνια 

κολπική έκκριση 
Ενοχή, άγχος και ντροπή 

Κολπική ή πρωκτική αιμορραγία Ανικανότητα, παθητικότητα 

Γυναικολογικοί τραυματισμοί Ξαφνικές κραυγές 

  Φοβίες 

  Απόπειρες αυτοκτονίας 



Οποιασδήποτε μορφής σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που γίνεται μέσω ίντερνετ και της 
καταγραφής εικόνων, βίντεο, εγγραφών πραγματικών ή προσομοιωμένων ρητών σεξουαλικών 
δραστηριοτήτων. 

• 1. off-line σεξουαλική κακοποίηση: βίντεο/εικόνες και διαμοιρασμός τους στο ίντερνετ· 

• 2. αποπλάνηση: ο ενήλικας, χρησιμοποιώντας χειριστικές μεθόδους, κάνει έναν ανήλικο να 
μπει σε σχέση ωθώντας τον/την να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις online ή/και να κανονίσει 
μια σεξουαλική συνάντηση από κοντά· 

• 3. cybersex: στο οποίο ένας ενήλικος και ένας ανήλικος εμπλέκονται σε σεξουαλικές πράξεις 
αποκλειστικά μέσω του ίντερνετ 

• 4. sexting: στο οποίο δύο περισσότεροι ανήλικοι συναινετικά παράγουν και ανταλλάζουν 
μηνύματα, εικόνες ή βίντεο σεξουαλικής φύσης που, αν διαχυθούν από τους ίδιους ή 
άλλους ανήλικους  μέσω του ίντερνετ ή κινητών τηλεφώνων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από κακοποιητικούς ενήλικες. Οι εικόνες της κακοποίησης ή των σεξουαλικών επαφών στο 
δίκτυο ενισχύουν επ’ αόριστον τα αποτελέσματα της κακοποίησης στο θύμα, και η 
κακοποίηση γίνεται έτσι μια πραγματικότητα καταδιωκτική και αιώνια με την οποία το θύμα 
πρέπει να ζει «για πάντα» (Soavi, 2012). (Soavi, 2012) 

Childhood Maltreatment and Abuse CNOP Indications and Recommendations 

Online κακοποίηση 



Αποτελέσματα 
Η κακοποίηση παρεμβαίνει στην φυσιολογική πορεία της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα 
(σωματικό, διανοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό). 

Μπορεί, για παράδειγμα, να σχετίζεται με:  

• καθυστέρηση 

• ψυχοπαθολογίες (κατάθλιψη, ψυχωτικά συμπτώματα, διαταραχές συμπεριφοράς) 

• σχεσιακές δυσκολίες 

• Έλλειψη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στους άλλους 

• ασύδοτη σεξουαλική συμπεριφορά και πρόωρη εγκυμοσύνη 

• χαμηλή αυτοεκτίμηση 

• Υπερδραστηριότητα και διαταραχή ελλείμματος προσοχής (ADHD) 

• χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ 

• αποστασιοποίηση 

• επανάληψη εμπειριών που έχουν ήδη συμβεί με έναν ενεργό ή παθητικό τρόπο 

• χαμηλότερη σχολική απόδοση 

• αυξανόμενη έκθεση σε παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακών 
παθήσεων, σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, καρκίνου. 

S. Arnone, 2017 



Επικρατούσες εμπειρίες θυμάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης (finkelhor) 

• Ανικανότητα 

• Προδοσία 

• Τραυματική σεξουαλοποίηση  

• Στιγματισμός 

• Ντροπή, ενοχή 



Η έρευνα των Everson και Boat 1989 

Πως αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες την υποψίας σεξουαλικής 

κακοποίησης; 

Η έρευνα που βασίστηκε σε συνεντεύξεις με κοινωνικούς λειτουργούς, 

ψυχολόγους και εργαζομένους στην υγεία για την ανίχνευση των διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων για τους διαχειριστές καταστάσεων με υποψία 

κακοποίησης τόνισε πως: 

• Αυτό που κυρίως οδηγεί τους διαχειριστές είναι η ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΝΣΤΙΚΤΟ 

• Λίγη σκέψη αφιερώνεται στους δείκτες των οδηγιών και τα αποτελέσματα 
επιστημονικής έρευνας 



Σχετικά με την αποκάλυψη… 

Μονάχα δυο μορφές αποκάλυψης λαμβάνονται υπόψη στην 

βιβλιογραφία: 

• 1. η τυχαία αποκάλυψη 

συμβαίνει τυχαία και όχι από μια εσκεμμένη πράξη του θύματος 

• 2. εκούσιες αποκαλύψεις 

Όταν το υποκείμενο συνειδητά αποφασίζει να μιλήσει. Η έρευνα έχει 

δείξει πως τα προσχολικά παιδιά είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν 

τυχαίες αποκαλύψεις, ενώ οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να κάνουν 

εκούσιες αποκαλύψεις. 

 



«η ανίχνευση είναι μια διαδικασία που 
περνάει από διάφορα βήματα που 
μπορεί να μην είναι γραμμικά και 

λογικά»  (2.5.1.d) 

 
CISMAI Sexual Abuse Consent Statement 



• Η αποκάλυψη πρέπει πάντα να ανιχνευτεί σε βάθος, ακόμη 

κι αν είναι θραυσματική, μπερδεμένη ή παράξενη 

• Όσο περισσότερο έχει τραυματιστεί το παιδί από την 

κακοποίηση, τόσο περισσότερο μπορεί να έχει ζημιωθεί η 

μνήμη και η ικανότητά του να θυμάται 

 
C.I.S.M.A.I. Consent Statement on Sexual Abuse 

 



Αποκάλυψη 

Είναι λοιπόν σημαντικό να αποκτήσουμε την αποκάλυψη του 

παιδιού φερόμενου ως θύμα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα της 

βιβλιογραφίας ως αναφορά για να αποφύγουμε: 

• να το πιέσουμε να μιλήσει 

• να το πιέσουμε να μην μιλήσει 

• Ακατάλληλες/ευεπηρέαστες συνεντεύξεις 

• Το πρωτόκολλο NICHTD 



Αποκάλυψη 

• τα νεότερα παιδιά, όπως και τα μεγαλύτερα, δεν έχουν ιδιαίτερη 

δυσκολία στο να εκφράσουν τα βασικά στοιχεία που είναι χρήσιμα για 

την εύρεση των γεγονότων. 

• όταν ερωτηθούν καταλλήλως, ακόμη και τα μικρά παιδιά είναι ικανά 
να παρέχουν διηγήσεις των εμπειριών τους που έχουν συνοχή και είναι 
καλά δομημένες, ειδικά αν αυτές ήταν αρνητικές εμπειρίες (Pipe, 
Lamb, Orgach & Esplin 2004). 



Δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα,, αλλά υπάρχουν στοιχεία πως η σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα συχνό 
και σε μεγάλο βαθμό αδήλωτο φαινόμενο 

• Η πίστη πως μια αβάσιμη υποψία είναι αληθινή εκθέτει το παιδί, την οικογένειά του και όσους 
κατηγορούνται λανθασμένα σε σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες· από την άλλη, το αντίστροφο λάθος 
προκαλεί εξίσου βλαβερές συνέπειες δευτερεύουσας θυματοποίησης 

• Μια ανάκληση από το άτομο που ανέφερε κακοποίηση δεν είναι από μόνη της σίγουρη και πιθανή 
ένδειξη αναληθούς δήλωσης 

• Διαδικασίες διαζυγίου με μεγάλη ένταση είναι ενδεικτικές ως καταστάσεις ιδιαίτερου κινδύνου για να 
συμβούν αναληθείς δηλώσεις, αλλά επίσης είναι και περιστάσεις που ενδείκνυνται για αληθινές 
δηλώσεις 

• Έχει αναγνωριστεί ένας μικρός αριθμός προσωπικών και σχεσιακών δυναμικών που μπορεί να 
δημιουργήσει ψευδή θετικά 

• Έχοντας υπόψη την υψηλή συχνότητα σεξουαλικής κακοποίησης, πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια για 
αποφυγή προκαταλήψεων όσον αφορά την πιθανότητα ψευδών θετικών και των επακόλουθων 
στάσεων· η στάση του εκτιμητή (πεποιθήσεις, προκαταλήψεις, συμπεριφορά κατά την εκτίμηση) έχει 
σημαντικό βάρος για την κρίση της πιθανής κακοποίησης 

• Ο κίνδυνος των ψευδών θετικών πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη από όσους ασχολούνται με το 
θέμα 

• Υπόψη αυτού του κινδύνου, είναι απαραίτητο να αποφύγουμε μια στάση γενικευμένης αμφιβολίας και 
να εξετάσουμε ακριβείς διαγνωστικές εναλλακτικές 

Childhood Maltreatment and Abuse CNOP Indications and Recommendations 

Ψευδή θετικά και Ψεύδη αρνητικά 



Η κλινική αξία της αποκάλυψης 

«Δώστε στην θλίψη λόγια· η θλίψη που δεν 
μιλά μαραζώνει την πονεμένη καρδιά και την 
αναγκάζει να σπάσει» 

     W. Shakespeare 
(Macbeth) 
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ  ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ανάλογα με το στάδιο παρέμβασης στο οποίο είμαστε, ο τύπος της παρέμβασης 
αλλάζει σημαντικά 

  

                                               
                                                                                                                                                              

 

 

                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                                    

 

   

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ        ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
   ΘΕΤΙΚΗ             ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΦΗ 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΗ 



Αξιολόγηση 
μια διεπιστημονική προσέγγιση 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της πολύ-παραγοντικής φύσης της 

κακομεταχείρισης, η πορεία πρέπει να δομείται μέσα από μια 

διεπιστημονική οπτική, στην οποία ο ψυχολόγος θα δώσει την 

ειδικευμένη συμβουλή του, ενώ οι άλλες φιγούρες (όπως δάσκαλοι, 

μέλη της οικογένειας, εκπαιδευτές, γιατροί) θα παρέχουν τα 

δεδομένα που συλλέγονται σε άλλες όψεις της ζωής του παιδιού 

(σχολείο, εκπαίδευση, οικογένεια). 



Αξιολόγηση  

Του Ανηλίκου 

      για εκτίμηση του 

τραύματος  

 

 

Των Γονιών 
για να έρθουν στην επιφάνεια  

πληροφορίες και κρίσιμα 

σημεία 

 

 

 

Για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος που έχει 

στόχο την επιδιόρθωση της ζημιάς  



Διαγνωστική διαδικασία 

• «Απαραιτήτως, η διάγνωση είναι μια μακρά και πολύπλοκη διαδικασία, 
στην οποία γίνεται σύνθεση, με επιμέλεια και επαγγελματικές δεξιότητες, 
των διάφορων στοιχείων που έχουν συλλεχθεί» (Malacrea 2002) 

• Οικολογική διάγνωση (Friedrich 1990): 1) η ψυχό-διάγνωση του παιδιού 
που, μέσω της προσεκτικής χρήσης τεστ παρέχει στοιχεία της ψυχικής 
λειτουργίας του παιδιού, 2) η ανάλυση της συμπεριφοράς του παιδιού,  
3) η έρευνα του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και των οικογενειακών 
δυναμικών. 

• Η διαγνωστική συλλογιστική δεν μπορεί να αγνοεί την ανάλυση των 
συμπεριφορών, τόσο των μη συγκεκριμένων όσο και των συγκεκριμένων 



Τι εννοούμε με την ατομική εκτίμηση 
• Ο στόχος δεν είναι μια νοσογραφική πλαισίωση ή ορισμός 

• Είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης των βαθύτερων εμπειριών του παιδιού... 

• Είναι η πιθανότητα, με τη χρήση συμβολικού υλικού και εργαλείων 

εξέτασης, παράκαμψης των αμυνών, του προσωπείου που εκτίθεται, για 

πρόσβαση στον «εσώτερο κόσμο». 

• Πρόσβαση στα Εσωτερικά Λειτουργικά Μοντέλα του παιδιού, για να 

διαισθανθούμε έτσι τις σχεσιακές δυναμικές που βιώνονται και τον δικό 

του ορισμό για τις γονεϊκές μορφές. 

• Ορισμός της ψυχικής κατάστασης, των βασικών τρόπων λειτουργίας της, 

των πόρων, αμυνών και πιθανές μετά-τραυματικές εκφράσεις 

• Σκιαγράφηση βλαβών και ορισμός αναγκών 

• Τον εξοπλισμό μας με εργαλεία για να βοηθήσουμε τους γονείς 

 



Προτάσεις  

• Είναι επιθυμητό όλοι οι ψυχολόγοι που δουλεύουν στο πεδίο της παιδικής 
φροντίδας και προστασίας να αποκτήσουν πολιτισμικές και τεχνικές 
δεξιότητες όσον αφορά τις ατομικές και οικογενειακές δυναμικές και τις 
ιδιαιτερότητες της παιδικής κακομεταχείρισης/κακοποίησης. 

• Οι επαγγελματίες θα πρέπει να υιοθετήσουν σχολαστικές διαδικασίες 
εκτίμησης χρησιμοποιώντας στοχευμένα και ειδικά εργαλεία εκτίμησης, 
που θεωρούνται έγκυρα από την επιστημονική κοινότητα και 
συμπεριλαμβάνονται σε ένα συγκρίσιμο και αναπαράξιμο διαγνωστικό 
σύστημα 

• Η σωματική και ψυχολογική προστασία του ανηλίκου θα πρέπει να είναι 
εγγυημένη ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία εκτίμησης, 
δικαιολογώντας, αν χρειαστεί, παράλληλες πορείες δράσης για αυτόν και 
τα μέλη της οικογενείας του. 



• Η συνολική γνώση της παρελθοντικής και παροντικής ψυχολογικής λειτουργίας 
του ανηλίκου (εμπειρίες, σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές, γνωσιακές 
λειτουργίες) θα πρέπει να εμβαθυνθεί για να δώσει νόημα σε συμπτωματικές 
εκφάνσεις 

• Η αποκάλυψη της κακομεταχείρισης/κακοποίησης θα πρέπει πάντα να 
συλλέγεται και να εμβαθύνεται, ακόμη κι αν είναι θραυσματική, μπερδεμένη ή 
παράξενη: είναι μια διαδικασία σε στάδια που μπορεί να μην είναι λογικά και 
γραμμικά 

• Αποφύγετε στοιχεία «θετικών προτάσεων» στον διάλογο, την επίθεση ιδεών, 
υποθέσεων και συναισθημάτων του ενήλικα στη διήγηση του παιδιού, για την 
πρόληψη καταστάσεων ή λεπτομερειών που μπορούν να προδιαθέσουν το 
παιδί και να αλλοιώσουν την ποιότητα της ακρόασης 

• Θα πρέπει πάντα να εμβαθύνετε στην γνώση του σχεσιακού πλαισίου και της 
οικογενειακής ιστορίας του ανηλίκου 

• Είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπόψη τις ευρύτερες κοινωνικό-πολιτισμικές 
παραμέτρους αναφοράς στις οποίες βρίσκεται ο ανήλικος 



  το παιδί είναι περισσότερο ένας 
ακριβής  ιστοριογράφος, παρά ένα 

άτομο φαντασιόπληκτο  

 

(Stern) 



Πρέπει να διαβάζουμε τα στοιχεία που 

αναδύονται από την ψυχοδιαγνωστική εκτίμηση 

ως πολύ κοντινά στην πραγματικότητα του 

υποκειμένου, να τα διαβάζουμε ως μια 

πολύπλοκη πραγματικότητα στην οποία 

εσωτερικά στοιχεία και εξωτερικοί παράγοντες 

βρίσκονται μπλεγμένοι. 



Εργαλεία Αξιολόγησης 

Παιχνίδι/σχεδίαση 
Fat/Blacky/Tat 

Συμπεριφορά  Εμπειρίες 

Πρώτη εστίαση με 
χαμηλό αντίκτυπο  

Δεύτερη εστίαση με 
μέτριο αντίκτυπο  

Τρίτη εστίαση με 
υψηλό αντίκτυπο  

CBCL 

TSCC  
TSCYC 
PSI 

CSBI 

SSB 
Ελεύθερη σχεδίαση 

Roscharch 



Εργαλεία με χαμηλό αντίκτυπο 
Εξέταση της ανθεκτικότητα και των νοητικών και προσαρμοστικών 

ικανοτήτων 

CBCL (Λίστα Παιδικής Συμπεριφοράς): ερωτηματολόγιο παιδικής 
συμπεριφοράς 

o 1 ½ -5 ετών και 6-18 ετών συντάσσονται από ενηλίκους αναφοράς 

o Αναφορά του Δασκάλου 1½ -5 ετών και 6-18 years, 
συμπληρώνεται από τους δασκάλους 

o Αυτό-αναφορά του εφήβου 11-18 ετών, συμπληρώνεται από τον 
έφηβο 

• Το αποτέλεσμα είναι ένα Προφίλ Ικανότητας (δραστηριότητα, 
κοινωνικότητα, σχολικό επίπεδο) και ένα Προφίλ Συνδρόμου σε 8 
βαθμίδες (απόσυρση, σωματικά παράπονα, άγχος, κοινωνικά 
προβλήματα...). 



Εργαλεία με μέτριο αντίκτυπο 
Ανίχνευση σημαδιών μετά-τραυματικής λειτουργίας 

• TSCC (Λίστα συμπτωμάτων τραύματος για παιδιά): αυτό-συμπληρούμενη κλίμακα για 
παιδιά ηλικίας 8 ως 16 ετών για την αναγνώριση συμπεριφορών που σχετίζονται με την 
μετά-τραυματική λειτουργία. Από τον Απρίλιο του 2011 Ed. Erikson. Υπάρχει με (54 
ερωτήσεις) και χωρίς σεξουαλικό περιεχόμενο (44 ερωτήσεις). 

• TSCYC (Λίστα συμπτωμάτων τραύματος για νεαρά παιδιά) από το 2015 Ed. Hogrefee: 
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση οξείας και χρόνιας μετά-τραυματικής 
συμπτωματολογίας σε παιδιά ηλικίας 3-12 ετών. Συμπληρώνεται για τον προηγούμενο 
μήνα από τον ενήλικα που έχει κάνει την παραπομπή. Το αποτέλεσμα είναι ένα προφίλ 
που χωρίζεται σε περιοχές μετά-τραυματικής λειτουργίας. 

• PSI (Δείκτης Γονεϊκού Άγχους) μέτρο εξέτασης και εκτίμησης του γονεϊκού συστήματος 
για την αναγνώριση πρώιμων χαρακτηριστικών που μπορεί να εμποδίσουν την 
φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού. Συμπληρώνεται από τον ενήλικα αναφοράς (για 
παιδιά από 1 μήνα ως 12 ετών). Παρέχει ένα προφίλ που περιλαμβάνει θέματα που 
σχετίζονται με το παιδί , τον ρόλο του γονέα και άλλα αγχωτικά γεγονότα της ζωής του. 



Εργαλεία με υψηλό αντίκτυπο 
Τείνουν να φέρνουν στην επιφάνεια τις βαθύτερες εμπειρίες+ 

CSBI (Κατάλογος παιδικής σεξουαλικής συμπεριφοράς) 

Ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση σεξουαλοποιημένων συμπεριφορών παιδιών 

μεταξύ 2 και 12 ετών που στοχεύει στην αναγνώριση πιθανών καταστάσεων 

σεξουαλικής κακοποίησης. Συμπληρώνεται από τους ενήλικες αναφοράς και 

αναφέρεται στους περασμένου 6 μήνες. 

38 ερωτήσεις που εκτιμούν μια ευρεία γκάμα σεξουαλικών συμπεριφορών, και 

αναλύονται από 9 σταθμά (θέματα σωματικών ορίων, αυτό-διέγερση, σεξουαλικό 

άγχος, σεξουαλική παρεμβατικότητα...) 

Δύο κλίμακες αναδύονται: 

o κλίμακα DRSB (Σεξουαλική Συμπεριφορά που σχετίζεται με την Ανάπτυξη) 

o κλίμακα SASI (Συγκεκριμένες Ερωτήσεις Σεξουαλικής Κακοποίησης)  



Πώς να αναλύσετε τις εμπειρίες του παιδιού 

• Ελεύθερη σχεδίαση 

• Σχεδίαση συναισθημάτων 

• Σχεδίαση οικογενειακών 
κατοικίδιων 

• SSB 

• Τεστ Οικογενειακών Στάσεων 

• Τεστ Blacky Pictures 

• Rorschach (τεστ Ρόρσαχ) 

Από πιο ελεγχόμενα  

 

 

 

 

 

στα λιγότερο ελεγχόμενα 



     Gabriele, χωρισμένοι γονείς σε σοβαρή σύγκρουση 

 







Elio, 5 ετών, θύμα σοβαρής κακοποίησης και θεατής 
βίας 

Ζωγραφίζοντας «ένα Pokemon» 



«Είναι ένα Pokemon γεμάτο αίμα που 
πεθαίνει.... ...υπήρχε μια καταιγίδα που 

επικρατούσε στο κορμί του.... 

Καταλήγει νεκρός, μετά υπάρχει ένας 
τύπος που τον ρίχνει στο έδαφος.… ήταν 
ήδη νεκρός αλλά τον πυροβόλησε...τον 

πυροβόλησε κι άλλο.» 



Lucas, θύμα κακοποίησης και σεξουαλικής 
επίθεσης 

 



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα λουλούδι, ήταν το αγαπημένο λουλούδι 
της μαμάς. Η μαμά έβαζε σε αυτόν πάντα νερό και ήταν πάντα υγιής, ήταν 
μια χαρά. 

Μετά από λίγους μήνες αυτός πέθανε επειδή η μαμά του του έδινε πάντα 
νερό, αλλά μετά αυτός κατάλαβε πως πρέπει να αλλάξεις το χώμα. Αν 
κοίταζες προσεκτικά το χώμα με μεγεθυντικό φακό, θα μπορούσες να δεις 
τα μικρόβια που έτρωγαν το λουλούδι, παντού στο χώμα υπήρχαν 
σκαθάρια που έτρωγαν το λουλούδι και σκουλήκια και άλλα παρόμοια 
ζώα.  

«Τι σκέφτηκες;» 

Πως πριν δεν ήμουν πολύ καλός στην παρακολούθηση(παρατήρηση) και 
μετά θύμωσα με τον εαυτό μου. 

«Τι γίνεται με τη μαμά;» 

Αυτή το έκανε, το έβαλε στο σπίτι και μετά από μια μέρα το πέταξε. Αν 
ήταν γιατρός λουλουδιών θα μπορούσε να τον γιατρέψει. 



 Δεν είναι αρκετό το να κάνουμε γενικές 

υποθέσεις αλλά είναι απαραίτητο να 

βρίσκουμε συγκεκριμένες συνδέσεις.... 

Η εκτίμηση του παιδιού μπορεί να μας 

δώσει περισσότερα στοιχεία.... 



....όπως και η εκτίμηση των γονεϊκών 

ικανοτήτων και της αναστρεψιμότητας 
 

• Κλινικές συνεντεύξεις: στοχεύουν στην ανακατασκευή της 

προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας, της ιστορίας του ζευγαριού, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην διαγενεακή ιστορία. 

• Χρήση PSI 

• AAI - Συνέντευξη Ενήλικης Προσκόλλησης: εκτίμηση του 

είδους προσκόλλησης 

• Προβολικά τεστ (Rorschach, Blacky, και TAT) 



Απώτερος στόχος της αξιολόγησης: «δεν 
είναι δικό σου λάθος» 

Η εκτίμηση της κακομεταχείρισης στις διάφορες μορφές της έχει 

ως απώτερο στόχο να αναγνωρίσει την εμπειρία της 

θυματοποίησης και των συνεπειών της με όρους εμπειριών, 

συμπτωμάτων, συμπεριφορών· είναι μια εκτεταμένη και 

σύνθετη διαδικασία που ενσωματώνει την ψυχολογική 

κατάσταση του παιδιού ως όλον, ψυχολογικές ενδείξεις και 

σημάδια, τις ιστορίες του παιδιού και τις δηλώσεις του, την 

οικογενειακή και σχεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.  



Η αξιολόγηση 

πρέπει να οδηγεί κάθε πρόγραμμα  



Θεραπεία  



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ  ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ανάλογα με το στάδιο παρέμβασης στο οποίο είμαστε, ο τύπος της παρέμβασης 
αλλάζει σημαντικά 

  

                                               
                                                                                                                                                              

 

 

                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                                    

 

   

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ        ΠΡΟΓΝΩΣΗ 
   ΘΕΤΙΚΗ             ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΦΗ 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΗ 



Η θεραπεία της οικογένειας και του 

παιδιού πρέπει να είναι συνεπής με 

το αποτέλεσμα της 

εκτίμησης/αξιολόγησης 



Στην περίπτωση θετικής πρόγνωσης: 
• Η θεραπεία θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στοχευμένες στον 

ανήλικο (ψυχοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, 
ετεροοικογενειακή ανάδοχη φροντίδα, κτλ) και στους γονείς 
(ατομική ή/και οικογενειακή ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική 
υποστήριξη των γονιών, μόρφωση στο σπίτι, κοινωνική πρόνοια 
και υποστήριξη διαφόρων μορφών). 

• Η θεραπεία στοχεύει όχι μόνο στην επεξεργασία του τραύματος 
και τη θεραπεία της βλάβης που έχει υποστεί το παιδί, αλλά και 
στην φροντίδα και υποστήριξη των γονιών ώστε να ανακτήσουν 
εύθραυστα μέρη τους και να επιδιορθωθούν οι οικογενειακές 
σχέσεις. 

• Ο απώτερος στόχος της θεραπείας είναι η ανάκτηση συνθηκών 
ικανοποιητικής ευημερίας για το παιδί. 



Στην περίπτωση αρνητικής πρόγνωσης: 
• Ενεργοποιούνται πόροι κατασκευής ενός διαφορετικούς κοινωνικού 

δικτύου γύρω από το παιδί καθώς και ψυχολογική υποστήριξη για αυτό, 

διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα και ξαναχτίζοντας την εμπιστοσύνη στις 

ενήλικες μορφές. 

• Η θεραπεία πρέπει να ευνοεί την αντικατάσταση των γονεϊκών 

αναφορών, ενεργοποιώντας επίσης μια διαδικασία επεξεργασίας της 

απώλειας· το παιδί πρέπει να βοηθηθεί στο να ξαναχτίσει υγιείς σχέσεις 

προσκόλλησης σε άλλα περιβάλλοντα (ανάδοχη οικογένεια, υιοθεσία) 

ικανά να προσφέρουν διαφορετικό πλαίσιο ζωής και σχέσεων. 

• Οι φυσικοί γονείς πρέπει να βοηθηθούν, αν είναι δυνατόν, στην 

διαδικασία της «απόσπασης» και να ξεκινήσουν μια θεραπευτική πορεία 

με σεβασμό στα ατομικά του προβλήματα. 



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
(Π.Ο.Υ. - Αναφορά "Βία και Υγεία" 2002) 

M. Malacrea 

Πολιτική της υγειονομικής 

φροντίδας και οργάνωσης, της 

εκπαίδευσης, των οικονομικών 

και κοινωνικών σχέσεων, το 

σύστημα των νομικών κανόνων 

και διαδικασιών· πολιτισμικές 

προσεγγίσεις. 

Τα σχολεία, οι δουλειές και η γειτονιά, η 

εκτεταμένη οικογένεια, οι δομές ανάπαυσης, 

οι υπηρεσίες βοήθειας 

Οι σχέσεις γονέα-παιδιού, 

μεταξύ ομοίων, 

συντρόφων και μελών της 

ίδιας οικογένειας 

Βιολογικό και 

προσωπικό 

ιστορικό 



 
 Η διαδικασία φροντίδας του τραύματος 

χτίζεται σε δυο «πυλώνες» που συντονίζονται 
μεταξύ τους 

 
 

Η ψυχοθεραπεία Διορθωτικών 
Εμπειριών   



Ψυχοθεραπεία 
• Στοχεύει πρωτίστως στο να δράσει στα συστήματα νοημάτων, διεγείροντας 

την μετατροπή των «φακών» μέσω των οποίων διαβάζεται η εμπειρία 

• Στοχεύει στη μείωση και μεταβολή των αμυντικών δυναμικών που 
διαμορφώνουν το σύστημα των νοημάτων και απαγορεύουν την πρόσβαση 
σε διορθωτικές εμπειρίες. 

• Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος ώστε να μαθαίνει μέσω της εμπειρίας και για 
μπορεί να κάνει προβλέψεις τείνει να γενικεύει την εμπειρία του… 

• Η κακομεταχείριση που έχει υποστεί μια συναισθηματικά σημαντική μορφή 
διαμορφώνει ένα πρόβλημα στην εμπιστοσύνη στους άλλους και οδηγεί σε 
μια θέαση του κόσμου ως κακό, το ακριβώς αντίθετο της ιδέα του καλού 
κόσμου. 

• Τα εσωτερικά λειτουργικά μοντέλα καταλήγουν να είναι λιγότερο ή 
περισσότερο προκατειλημμένα σχέδια επεξεργασίας πληροφορίας 



Γυαλιά με παραμορφωτικούς φακούς 
Ndt Δεν μπορούν να επεξεργαστούν την εικόνα 



Τα «γυαλιά» εμποδίζουν την πρόσβαση σε διορθωτικές 
εμπειρίες: 

Παράδειγμα ενός παιδιού σε θετή οικογένεια 

«Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι σχέσεις της με τον μπαμπά 

ήταν τεταμένες και η επιθετική συμπεριφορά προς το μέρος του ήταν 

πιο αισθητή. Πέρα από το ότι δεν ήθελε να κάνει πράγματα μαζί 

του, υπάρχει συχνά μια διάχυτη, συνεχής πρόκληση να δει πόσο 

μακριά μπορεί να φτάσει αυτός και αυτή. Σήμερα δεν ήθελε να κάνει 

τα μαθήματα μαζί του: «επειδή είναι άντρας», μου εξήγησε αργότερα, 

όταν αυτός δεν ήταν εκεί, τον αγαπάει αλλά υπάρχει κάτι μέσα της 

που της λέει να είναι προσεκτική και να απομακρυνθεί γιατί μια μέρα 

αυτός σίγουρα θα την πληγώσει.» 



Η διορθωτική εμπειρία 

• Παρέχει απτά στοιχεία για την μη καταλληλότητα 
των Εσωτερικών Λειτουργικών Μοντέλων 

• Μια πραγματικότητα που αμφισβητεί τα 
παραμορφωμένα Λειτουργικά Μοντέλα που 
τείνουν στην αυτό-επιβεβαίωση 

• Που μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες 
του παιδιού 



Μέρη όπου μπορείς να ζήσεις μια 

διορθωτική συναισθηματική εμπειρία 
• Αποκατεστημένη οικογένεια προέλευσης 

• Θετή οικογένεια 

• Οικογενειακή κοινότητα 

• Εκπαιδευτική κοινότητα 

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε η σχεσιακή εμπειρία να 

έχει καλό διορθωτικό αντίκτυπο είναι η σταθερότητα, η 

συνέχεια και η σχεσιακή οικειότητα. 



Δουλεύοντας με τους φροντιστές.... 

• Ο θεραπευτής ως αποκωδικοποιητής 

• Συλλογιστική και λήψη καλών αποφάσεων για το παρόν 

• Καθοδήγηση και συνεργασία για καλύτερη διαχείριση της 

καθημερινής ζωής 

• Συντονισμός 

• Διαχείριση των επανενεργοποιήσεων του παιδιού σε 

διάφορα σκηνικά όπως και αυτών των γονιών… το τραύμα 

είναι μεταδοτικό.... 



Δευτερεύων ή έμμεσος τραυματισμός 

• Αναφέρεται στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν αυτοί που έρχονται 

σε συνεχή επαφή και εντός ουσιαστικών σχέσεων με σοβαρά 

τραυματισμένα άτομα. 

• Η μεταφορά του τραυματικού άγχους από το ένα άτομο στο άλλο 

έχει να κάνει με τον βαθμό κατανόησης που δένει τον φροντιστή 

με το θύμα 

• Οι γονείς είναι σε μια κατάσταση μέγιστου κινδύνου όσον αφορά 

την έκθεση στην μετάδοση του τραυματικού άγχους χωρίς όρια 

χρόνου ή χώρου και χωρίς το καταφύγιο που παρέχει ο 

επαγγελματικός ρόλος. 



Καθένας από εμάς, ασχέτως τον 

επιχειρησιακό του ρόλο, είναι εν 

δυνάμει μέρος μιας εμπειρίας που 

πρέπει πάντα να έχει διορθωτική 

αξία.  

 

 



Πάντα έγκυρες καθοδηγητικές αρχές 

• Διαφάνεια 

• Ειλικρίνεια 

• Το να λέμε ευδιάκριτες αλήθειες 

• Ειλικρινές καλωσόρισμα και ενδιαφέρον 

 

 



Συμμετέχων Μάρτυρας 

Η ενσυναίσθητη κατανόηση από ένα εξωτερικό άτομο 

(δάσκαλο ή συγγενή) μπορεί να αντιμετωπίσει τα 

αποτελέσματα της παιδικής κακοποίησης και να προστατέψει 

απέναντι στην επανενεργοποίηση του τραύματος. 

Το τραύμα δεν είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς αλλά αυτό 

που μένει μαζί μας όταν δεν έχουμε έναν ενσυναίσθητο 

μάρτυρα κοντά (A. Levine 2005). 



Τι αμβλύνει τα αποτελέσματα του τραύματος;  

Η σημασία του κοινωνικού πλαισίου 

• Η PTSD παρεμβαίνει σε μικρότερο βαθμό σε κοινωνίες με καλό βαθμό 

ενοποίησης απ’ ότι σε κατακερματισμένες.  

• Η απουσία κοινωνικής στήριξης είναι ένας μείζων παράγοντας 

κινδύνου (NICE, 2005). 

• Ξέρουμε πως τα ανθρώπινα όντα είναι ικανά να αντέξουν την 

κακουχία όταν δεν είναι μόνα· η υποστηρικτική παρουσία άλλου 

μειώνει τις αντιδράσεις στη PTSD. 

PTSD = διαταραχή μετατραυτικού στρες 



Ο εν δυνάμει 

προστατευτικός 

ενήλικας είναι... 

Ο πρώτος παράγοντας αντοχής για νεαρά 
θύματα  

Ο άξονας της θεραπευτικής διαδικασίας όλης 
της οικογένειας ή των μελών της που γίνεται 

να θεραπευτούν 

Ο βασικός παράγοντας για την ανάρρωση του 
θύματος 

Για την πρόγνωση του παιδιού θύματος 
κακοποίησης είναι ουσιώδης η παρουσία μιας 

συναισθηματικά σημαντικής μορφής ικανής να το 
υποστηρίξει 

 

• Everson, Hunter, Runyon, "Μητρική στήριξη μετά την 
αποκάλυψη της αιμομιξίας." 



Σοβαρή σύγκρουση ρόλων 

• Η αποκάλυψη ενδοοικογενειακής 

κακοποίησης εκκινεί μια πολύ σοβαρή 

κρίση εντός της οικογένειας και 

συγκεκριμένα στον εν δυνάμει 

προστατευτικό ενήλικα. 

• Στον εν δυνάμει προστατευτικό ενήλικα 

συμβαίνει ένα οξύ τραύμα με εμπειρίες 

αδυναμίας, προδοσίας και 

στιγματισμού. 

• Μια πολύ σοβαρή σύγκρουση ανάμεσα 

στους ρόλους μητέρα και σύζυγος. 

https://marcoernst.wordpress.com/tag/gettare-dalla-torre/


Διπλό τραύμα 

 

 
Το τραύμα του γιου του αν συνέβαινε σε αυτόν 

Το «σπασμένο» παιδί είναι λάθος μου 

                        (Έπρεπε να το είχα καταλάβει.... 

                         Διάλεξα τον λάθος άντρα!)  

 



«Πολύ-τροπική Προσέγγιση» 

• Πλούσια και ιδιάζουσα θεραπευτική μορφή που δανείζεται άφοβα 
«ό,τι χρειάζεται από ό,τι χρειαστεί» (F. De Zulutea) 

• Μεγάλη ελευθερία στη χρήση τεχνικών και μορφών που 
θεωρούνται εύπλαστα εργαλεία, λειτουργικά για την επίτευξη των 
στόχων. 

• Συνδυασμός ατομικών, δυαδικών, οικογενειακών, ομαδικών 
συνεδριών που υιοθετούνται και παράλληλα. 

• Μεταφορά περιεχομένων, ιδεών, σχεσιακών αναγνώσεων από ένα 
πλαίσιο στο άλλο. 



Η σημασία της δικτύωσης 

• Σχολείο 

• Οικογένεια 

• Σπορ 

• Εκπαιδευτικές μορφές σε διάφορες λειτουργίες 

• Εκτεταμένη οικογένεια 



 Γενικοί στόχοι που είναι πάντα 
έγκυροι στην θεραπεία παιδιών 

• Διεύρυνση της σκέψης σου 

• Αύξηση της ενσωμάτωσης 

• Επαναφορά θεμάτων μέσω του ελέγχου του μυαλού 

• Προώθηση της επικοινωνίας και του ανοίγματος στον άλλον 



Σχεδιασμός ανάλογα με την 

επικρατούσα ανάγκη 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  

και  

ΕΜΦΑΣΗ 

Δυο θεμελιώδεις διαστάσεις του ανθρώπινου ψυχισμού 

Μια πηγή ευημερίας για κάθε άτομο 

 



Συνέχεια 
• Η συνέχεια συνδέεται με την έννοια της ιστορίας, 

της προσωπικής ιστορίας κάποιου… είναι λίγο 

πολύ ένα συνειδητό αίσθημα πως το Εγώ μας 

παραμένει αναλλοίωτο στην ροή του χρόνου, 

μέσω των σταδίων της ζωής μας. 

• Αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση αυτή όταν 

ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια «ρωγμή», από 

μετανάστευση ως απλή μετακίνηση, εμπειρίες 

που επιτίθενται στο αίσθημα της συνέχειας μας. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwivnZ2149TeAhUHXRoKHTz5C3wQjRx6BAgBEAU&url=http://gabrielegemelli.blogspot.com/2016/06/sei-sul-sentiero-giusto.html&psig=AOvVaw2muZhCgd9qN77JNuPDov0H&ust=1542315572159372


Συνέχιση της ανάδοχης φροντίδας 

Η επιλογή της αναδοχής ευνοεί την διάσταση της συνέχειας (οι δεσμοί 

διατηρούνται, το επώνυμο...) 

• Μια επιλογή που γίνεται αν υπάρχει καλή πιθανότητα ανάνηψης της 

οικογένειας προέλευσης. 

• Πρέπει να γίνει με επιμέλεια όσον αφορά: 

o Τον περιορισμένο χρόνο 

o Την υποστήριξη της οικογένειας προέλευσης ώστε να να συνεχίσει 

να αλλάζει/βελτιώνεται 

o Τη διατήρηση του συνδέσμου με υψηλή συμμετοχή της οικογένειας 

προέλευσης 

 

 



Συνέχιση της ανάδοχης φροντίδας 
Η επιλογή της αναδοχής ευνοεί την διάσταση 
της συνέχειας (οι δεσμοί διατηρούνται, το 
επώνυμο...) 

• Μια επιλογή που γίνεται αν υπάρχει 
καλή πιθανότητα ανάνηψης της 
οικογένειας προέλευσης. 

• Πρέπει να γίνει με επιμέλεια όσον 
αφορά: 

o Τον περιορισμένο χρόνο 

o Την υποστήριξη της οικογένειας 
προέλευσης ώστε να να συνεχίσει 
να αλλάζει/βελτιώνεται 

o Τη διατήρηση του συνδέσμου με 
υψηλή συμμετοχή της οικογένειας 
προέλευσης 



Κίνδυνοι της αναδοχής 

• Αν διαρκέσει υπερβολικά πολύ, είτε το 

παιδί παραμένει «αιωρούμενο», ή η 

ανάγκη να ανήκει κάπου τον/την 

οδηγήσει να ριζώσει στην ανάδοχη 

οικογένεια. 

• Αν οι συναντήσεις με την οικογένεια 

προέλευσης είναι πολύ λίγες 

• Αν ακόμη κι έτσι η οικογένεια 

προέλευσης δεν βοηθηθεί να αλλάξει 

«περισσότερο»  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF8sO9lPDeAhUyxIUKHcQSBPkQjRx6BAgBEAU&url=http://amicidellortodue.blogspot.com/2008/01/finocchi-che-filano-cosa-mi-consigliate.html&psig=AOvVaw3ZfGkUyNdpzxegMCQzIAuk&ust=1543256420325569


Υιοθεσία Μέλους 

Η επιλογή της υιοθεσίας ευνοεί τη διάσταση του 

ανήκειν 

• Όπου κάποιος αποφασίζει να τους υποβάλλει στο τραύμα της 
διάσπασης της συνέχειας ώστε να εγγυηθεί ένα άλλο 
σταθερό ανήκειν 



Υιοθεσία  

https://it.madlovefarms.com/4884-where-is-best-place-to-plant-black-pine

