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4.  ΔΡ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ,ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ:

 

 

Το άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης του  1989 για τα δικαιώματα της παιδικής 
ηλικίας   θεωρεί ως παιδιά τα άτομα που έχουν ηλικία 18 ετών και κάτω. Το άρθρο 3 
της ίδιας Σύμβασης ορίζει ότι  όλα τα παιδιά- ανεξαρτήτως φυλής, φύλου  και 
θρησκεύματος -έχουν δικαίωμα για τροφή, υγεία, μόρφωση και ασφάλεια. ΄Όλα τα 
παιδιά έχουν το δικαίωμα για προστασία από τη βία από τις απειλές και από 
προσβολές , που θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπρέπειά τους Για την εξασφάλιση των 
δικαιωμάτων αυτών υπεύθυνοι παράγοντες είναι η οργανωμένη Πολιτεία,  η 
Κοινωνία, το Σχολείο και η Οικογένεια.   

Στη σημερινή πολυπολιτισμική  και τεχνοκρατούμενη κοινωνία απειλούν την υγεία 
και την ασφάλεια του παιδιού πολλοί κίνδυνοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν κατά το 
παρελθόν.  ΄Ολοι οι παράγοντες, που είναι υπεύθυνοι για την προστασία της παιδικής 
ηλικίας  πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, .;ώστε να πετύχουν το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το Κράτος, ως η κατ΄εξοχήν κατά το Σύνταγμα Αρχή, η υπεύθυνη για τη ζωή και  την
ευημερία των πολιτών του, .οφείλει με τις υπηρεσίες του να προηγείται πάντοτε της 
εκστρατείας  για την εξασφάλιση της παιδικής προστασίας.  Η  λειτουργία ειδικών 
ιδρυμάτων, με  εκπαιδευμένο προσωπικό – γιατρούς, νοσηλευτές και κοινωνικούς 
λειτουργούς, κέντρων συνεργασίας κοινωνικών λειτουργών με την αστυνομία, για 
περιστολή της κακοποίησης των παιδιών  στην οικογένεια και στους λοιπούς τόπους  
διαμονής τους,  ειδικών κλινικών για τη θεραπεία σεξουαλικώς κακοποιημένων 
παιδιών,  κέντρων για την πρόληψη  χρήσης ναρκωτικών και οργανισμών 
καταπολέμησης ναρκωτικών, η σύνταξη προγραμμάτων   παιδικής προστασίας στα 
σχολεία , τα ειδικά σχολεία, και τους παιδικούς σταθμούς από σεισμό, πυρκαγιές, 
ατυχήματα και άλλες έκτακτες καταστάσεις, η κυκλοφοριακή αγωγή, η συγκρότηση 
εθελοντικών σωμάτων  για την παιδική προστασία σε έκτακτες καταστάσεις, η 
ύπαρξη  ομάδων αστυνομικών και κοινωνικών λειτουργών για την παρακολούθηση 
και θεραπεία προβλημάτων των παιδιών, που βρίσκονται στα αναμορφωτήρια και 
στους λοιπούς τόπους κράτησης νεαρών παραβατών , η σύνταξη προγραμμάτων για 
την προστασία παιδιών από τη μαύρη μαγεία και το σατανισμό, σε ευπαθείς  
κοινωνικούς χώρους, η  σύνταξη προγραμμάτων οδικής ασφάλειας και εξασφάλιση 
καλών όρων ασφαλούς μετακίνησης, για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων- βλέπε 
τις πολύνεκρες τραγωδίες με θύματα παιδιά στον Αλιάκμονα, στα Τέμπη και στο 
Μαλιακό Πέταλο , και τέλος η λειτουργία σχολείων στα αναμορφωτήρια, είναι 
μερικά από τα μέτρα που πρέπει να λάβει η οργανωμένη Πολιτεία για να 
εξασφαλισθεί η προστασία των παιδιών και των νέων από .ατυχήματα και από τη 
διαφθορά και την εγκληματικότητα,, με αντικειμενικό σκοπό την  ένταξή τους 
ομαλώς; στην κοινωνία..H οικογένεια είναι  ο άλλος παράγοντας που είναι υπεύθυνος
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για την παιδική προστασία. ΄Όταν ο οικογενειακός θεσμός λειτουργεί κανονικά το 
παιδί αισθάνεται ασφάλεια και στο ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον αναπτύσσει 
ομαλά την προσωπικότητά του. Η   ζωή του παιδιού στα πρώτα  έτη της ζωής του, 
στο στοργικό περιβάλλον των γονέων του, είναι ο κυριότερος παράγοντας για την 
ανάπτυξη ενός ομαλού ενήλικα.΄Όταν όμως η οικογένεια δε λειτουργεί  κανονικά, 
τότε παρουσιάζονται πλήθος από προβλήματα, που έχουν σοβαρή επίπτωση στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, που ζουν στη οικογένεια αυτή. Χωρίς 
ενδοιασμό μπορούμε να πούμε πως η παιδική εγκληματικότητα και η χρήση των 
ναρκωτικών, συνδέονται άμεσα με τα οικογενειακά προβλήματα, που αντιμετωπίζει 
καθημερινά το παιδί. και με τη στάση των γονέων του εχθρική ή υπερπροστατευτική 
προς αυτό. Η απουσία του ενός γονέα, ιδίως του πατέρα,  η οικογενειακή βία σε 
βάρος της μητέρας ή των παιδιών από τον πατέρα, , η θυματοποίηση των παιδιών 
εξαιτίας της σκληρής συμπεριφοράς των γονέων, ή της εγκατάλειψής τους από τους 
γονείς,, ή της υπέρ προστασίας τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το έγκλημα. 
Οι νεαροί παραβάτες  έχουν εκτραφεί στο δυσμενές οικογενειακό περιβάλλον.Η βία 
όταν εφαρμόζεται μέσα στην οικογένεια καλύπτει τρεις μορφές εκ μέρους των 
ενηλίκων- κακοποίηση παιδιών, κακοποίηση συζύγου και κακοποίηση ηλικιωμένων-
και δυο μορφές βίας εκ μέρους των παιδιών- κακοποίηση αδελφών και κακοποίηση 
γονιών-. Συνήθως τα θύματα οικογενειακής βίας δεν υφίστανται μια μόνο μορφή 
βίας.΄Ετσι , θύματα  σωματικής κακοποίησης υφίστανται  λεκτική και ψυχολογική 
βία, ενώ θύματα σεξουαλικής κακοποίησης δεν είναι απαραίτητο να υποφέρουν και 
από  σωματική κακοποίηση.. Συγχρόνως οι συστηματικές απειλές που υφίσταται το 
θύμα και αφορούν σωματική κακοποίηση ( ξυλοδαρμό, κάψιμο με τσιγάρο,, πέταγμα 
από ύψος κλπ]  περιορισμό της ελευθερίας ( κλείδωμα, ως μακροχρόνιο εγκλεισμό) ή 
και άλλες μορφές εχθρικής μεταχείρισης  ( στέρηση τροφής,  καταστροφή 
αγαπημένων αντικειμένων, θανάτωση ζώων συντροφιάς) ,  και αν ακόμα δεν 
πραγματοποιούνται, λειτουργούν σαν να έχουν πραγματοποιηθεί, με σοβαρές 
συνέπειες στα θύματα.Τα παιδιά του οικογενειακού αυτού περιβάλλοντος είναι 
συνήθως οι μελλοντικοί τρόφιμοι των αναμορφωτηρίων και  χρήστες ναρκωτικών. 
Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη ευθύνη της οικογένειας Δυστυχώς η επέμβαση του 
Κράτους δεν είναι εύκολη, αφού το οικογενειακό άσυλο δεν επιτρέπει ούτε την 
είσοδο των κοινωνικών λειτουργών, παρά μόνο με τη συνοδεία εισαγγελέα, σε 
σοβαρές περιπτώσεις, όταν κυρίως διατρέχει κίνδυνο η ζωή και η αρτιμέλεια του 
θύματος. Πίσω από τους τοίχους των οικογενειακών διαμερισμάτων,, βρίσκονται τα 
κρυφά θύματα της οικογενειακής βίας, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν κυρίως παιδιά. 
Και αν όμως το Κράτος δεν έχει οργανωθεί  όπως πρέπει, για να αντιμετωπίσει την 
κρυφή οικογενειακή βία  και να απελευθερώσει τα παιδιά από τον οικογενειακό 
δήμιο, μη κυβερνητικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, μπορούν να επωμιστούν ένα 
μεγάλο μέρος  της ευθύνης για την προστασία των παιδιών, των οποίων οι φυσικές 
τους οικογένειες δεν μπορούν να φροντίσουν, ή είναι ακατάλληλες. γι΄αυτά.  Είναι 
όμως καιρός και το Ελληνικό Κράτος να  εναρμονίσει τα προγράμματα παιδικής 
προστασίας με τα προγράμματα των άλλων  ευρωπαϊκών κρατών, για να 
ανταποκριθεί στις αναφυόμενες ανάγκες  και να αναπτύξει νέες πολιτικές, ειδικά 
σχεδιασμένες για την ιδιαιτερότητα των αναγκών αυτών. Να αναλάβει δηλ. την 
προστασία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση κακοποιημένων και παραμελημένων 
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παιδιών. Η προσφορά αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο τομέα, ο οποίος πρέπει 
να υφίσταται συνεχή αξιολόγηση. Ο σημαντικότερος ρόλος τόσο των κυβερνητικών, 
όσο και των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ο χώρος της πρόληψης. ΄Ένα 
σημαντικό όμως πρόβλημα είναι η έλλειψη πόρων, επειδή τα μακροχρόνια 
προγράμματα πρόληψης,  δεν μετριούνται με « πολιτικούς» δείκτες και γι΄αυτό δεν 
ανήκουν στην προτεραιότητα των πολιτικών. Η επιτυχία των προγραμμάτων 
πρόληψης της κακομεταχείρισης, της μύησης στη χρήση ναρκωτικών  και 
εγκληματικότητας  των παιδιών και των νέων, προϋποθέτει τη συνεχή διασυνδετική 
συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ όλων των φορέων . Η συνεργασία αυτή θα 
πρέπει να εμπλέκει δημόσιο τομέα, ιδιωτικό τομέα, εθελοντικές οργανώσεις, μη 
οργανωμένους εθελοντές και μη κυβερνητικές οργανώσεις με την προϋπόθεση ότι 
όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη της συνεργασίας αυτής. Η αντιμετώπιση και η 
πρόληψη πρέπει να βασίζονται στη ενδυνάμωση και την ενίσχυση της  φροντίδας 
αυτών που την επωμίζονταιΗ παιδική πορνογραφία και η σεξουαλική κακοποίηση   
απειλούν σήμερα τα παιδιά μας. Δεν είναι λάθος να το συζητήσομε, για να 
προλάβομε τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ηλικίας 6- 12  χρονών.. Στη Γαλλία 
λειτουργεί ο Διεπαγγελματικός  Σύλλογος ειδικευμένος στην πρόληψη των 
σεξουαλικών επιθέσεων. Αποτελείται από επαγγελματίες διαφορετικής  προέλευσης 
με έμφαση στο παιδί¨ δικηγόρους, δικαστές, αστυνομικούς, ψυχολόγους, γιατρούς, 
νοσηλευτές, δασκάλους, παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.. Ο Σύλλογος 
αυτός ασχολείται με περιπτώσεις μόνο σεξουαλικής επίθεσης  και αναπτύσσει τη 
δράση του γύρω από τέσσερις άξονες¨ ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, προληπτικές
ενέργειες στα σχολεία, ενημέρωση των επαγγελμάτων που ασχολούνται με το παιδί- 
τεχνικές  και ψυχολογικές συμβουλές. Με το διάλογο μελών του Συνδέσμου  με τα 
παιδιά  γίνεται ευαισθητοποίησή τους  πάνω στο πρόβλημα των σεξουαλικών 
επιθέσεων και αναπτύσσεται το κριτικό τους πνεύμα, ώστε να αντιλαμβάνονται τον 
επερχόμενο κίνδυνο. Αποφεύγεται η διδασκαλία από την έδρα. Γίνεται μόνο 
ανεπίσημη συζήτηση και έτσι είναι δυνατή η παρουσίαση λεπτών θεμάτων, που 
αποτελούν ταμπού και είναι πολλές φορές οδυνηρά.. Η ανοιχτή δομή επιτρέπει την 
εμψύχωση της συζήτησης και το διάλογο, χωρίς ηθικολογίες. Η συζήτηση γίνεται σε  
τρία οκτάλεπτα  Είναι δυνατό να ακολουθήσουν τρεις ωριαίες παρεμβάσεις. Οι 
συζητήσεις    συνοδεύεται από ταινία κινούμενων σχεδίων.και βίντεο.  Στόχος της 
όλης εργασίας είναι να διδάξει στο παιδί την αυτοεκτίμηση, την αναγνώριση της 
προσωπικής του αξίας, να του παρέχει τις βασικές γνώσεις, που θα του επιτρέψουν να
προστατευθεί από τις προτάσεις τόσο  ενός αγνώστου, όσο και ενός στενού συγγενή ή
προσώπου. στο οποίο έχει εμπιστοσύνη και να του δείξει πώς να ζητήσει βοήθεια αν 
χρειασθεί  . Το παιδί πρέπει να  πεισθεί  ότι¨οι σεξουαλικές επιθέσεις είναι 
πραγματικότητα και απαγορεύονται από το νόμο. Μπορούμε να  προλάβομε τις 
επιθέσεις αυτές, όπως μπορούμε να  ξεχωρίζομε τις επικίνδυνες καταστάσεις  και να 
ζητούμε βοήθεια, όταν  χρειάζεται. Η όλη εργασία   σπάει τα ταμπού, προλαβαίνει, 
αποενοχοποιεί το παιδί που έχει ήδη κακοποιηθεί σεξουαλικώς, το κάνει ικανό να 
μιλήσει ελεύθερα και να πει εκείνο που το κατατυραννεί.Στην Ελλάδα δε λειτουργεί 
δυστυχώς καμιά κρατική ή  μη κρατική υπηρεσία για την πρόληψη  ή τη θεραπεία της
σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Είναι καιρός, νομίζω, να λάβουν  οι 
αρμόδιοι  κρατικοί παράγοντες, αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία τα μέτρα που ήδη 
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λαμβάνονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε τα παιδιά μας θα προστατευθούν 
από τις σεξουαλικές επιθέσεις ατόμων ξένων ή και γνωστών τους, ακόμα και από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον.O υποστηρικτικός ρόλος της οικογένειας 
αντισταθμίζει σε ένα βαθμό την ανεπάρκεια του κράτους προνοίας, ενώ ο ρόλος της 
μητέρας είναι καθοριστικός για τη φροντίδα των νεοτέρων και των ηλικιωμένων   Η 
οικογένεια στην Ελλάδα καλύπτει όχι μόνο την καθημερινή φροντίδα των μελών της, 
αλλά και αναπτύσσει μακροχρόνιες στρατηγικές Η ελληνική οικογένεια αναλαμβάνει 
το κόστος των σπουδών των παιδιών, αλλά και τη συντήρησή τους μετά το τέλος των 
σπουδών, είτε λόγω ανεργίας, είτε  λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης σε αντίθεση
με τους προσφερόμενους χαμηλούς μισθούς.. Η οικογένεια , παράλληλα με την 
ευχάριστη συναισθηματική ατμόσφαιρα- ‘όχι ποινές, επιθετική συμπεριφορά, 
προσβλητικές εκφράσεις, άγχος, καταπίεση, επιβάρυνση με  μαθήματα, ξένες 
γλώσσες, ωδεία και μπαλέτα και χορούς, πέρα από το κανονικό- θα εξασφαλίζει και 
υγιεινό περιβάλλον  στα  αναπτυσσόμενα παιδιά- όχι κάπνισμα από τους γονείς μέσα 
στο σπίτι- υγιεινή διατροφή, ώστε να αποφεύγεται κυρίως η παχυσαρκία, που 
βασανίζει τα παιδιά του καιρού μας και τα προετοιμάζει για καρδιοπάθειες και άλλες 
ασθένειες, άσκηση στο ύπαιθρο,  παροχή ευκαιριών για δημιουργική δράση, κριτική 
σκέψη και παραγωγική εργασία και πάνω από όλα  χάρισμα αγάπης στο μέγιστο 
βαθμό, γιατί όταν λείπει η αγάπη, δεν είμαστε τίποτα – αγάπην δε μη έχων ουδέν ειμί, 
λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη θα συντηρεί το παιδί, η αγάπη θα το 
ενδυναμώνει, η αγάπη από τον πατέρα και τη μητέρα θα  το γυρίσει πίσω, όταν αυτό 
για ένα οποιοδήποτε λόγο έχει εγκαταλείψει,  το σπίτι. Είναι παρήγορο, όπως 
δείχνουν τουλάχιστο οι τελευταίες έρευνες, ότι οι σύγχρονοι νέοι,  αγχωμένοι και 
ανασφαλείς επιστρέφουν στην οικογένεια την οποίαν αναγνωρίζουν  ως άσυλο. Οι 
νέοι και στην Ελλάδα τείνουν απεγνωσμένα ένα χέρι βοηθείας στον ενήλικο κόσμο, ο
οποίος ευθύνεται σημαντικά για τα προφανή αδιέξοδά τους- Η σημαντική αύξηση 
της  κατάθλιψης και της ανασφάλειας φάνηκε να μη διαφοροποιείται στις διάφορες 
κοινωνικές τάξεις και τις διαλυμένες και μη οικογένειες.. Οι νέοι μας σήμερα  
αυτοχαρακτηρίζονται ως «αγχωμένη γενιά», ΄Οπως γράφει μια τελευταία έρευνα,  , οι
νέοι μας σε ποσοστό  49,3 %, δηλ. οι μισοί σχεδόν κοιτούν με φόβο προς το μέλλον, 
ενδιαφέρονται κυρίως για τον εαυτόν τους  σε ποσοστό  90,1% και ελάχιστα για τα 
κοινωνικά πεπραγμένα (9.9% )  Η εξάπλωση των  ναρκωτικών και η έλευση του΄Εϊτζ 
καταστάλαξαν ως φόβοι στις νεανικές ψυχές,. Και μέσα σε μια  κοινωνία που 
αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, οι νέοι μας αναζητούν πλέον καταφύγιο στην 
οικογένεια.. Η περίοδος των έντονων διεκδικήσεων για χειραφέτηση, που οδηγούσαν 
σε συγκρούσεις με το οικογενειακό περιβάλλον, αποτελούν παρελθόν.. Τη δεκαετία 
του 1970 το οικογενειακό περιβάλλον ήταν για το παιδί το πρωταρχικό πεδίο 
αμφισβήτησης. Σήμερα είναι το  πρωταρχικό οχυρό προστασίας.. Τα διαζύγια και οι 
μονογονεϊκές οικογένειες είχαν σπάσει την παράδοση της ελληνικής πυρηνικής 
οικογένειας με τους γονείς να ζουν μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα, παρ΄όλα αυτά το 
νέο μόρφωμα της οικογένειας φαντάζει ως ο μόνος ώμος για να ακουμπήσουν οι 
νέοι.. Σήμερα επτά στους δέκα νέους ζουν στο πατρικό σπίτι και η τάση είναι 
αυξητική. Το ποσοστό εκείνων που μένουν μόνοι τους  έχει σημειωθεί σε ποσοστό 
λιγότερο από 10%. Το εισόδημα των νέων προέρχεται κυρίως από την οικογένειά 
τους ( 58,4%) και έπονται η μόνιμη εργασία (23%), η περιστασιακή  εργασία (6.8% ) 
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και ελαχίστως τα επιδόματα ( 0,8%). Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων αξιολογεί 
τις σχέσεις τους με τους γονείς ως ¨ «καλές» ή «πολύ καλές». Το ποσοστό αυτό ήταν  
77% στη δεκαετία του 1980, ανέβηκε στο  82% το 1997 και έφθασε στο 99% στην 
αυγή του 21ου αιώνα. Από τους γονείς περιμένει  οικονομική και συναισθηματική 
συμπαράσταση το 98% των νέων  Μέσα στην τελευταία 20ετία  έχει αυξηθεί το 
ποσοστό των άνεργων νέων. Στις μέρες μας οι μισοί από τους ανέργους είναι νέοι. Οι 
ομάδες 20-24 ετών και 25- 29 ετών , έχουν ποσοστά ανεργίας 25% και 16% 
αντίστοιχα, κατά πολύ υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου που είναι γύρω στο 10%. .
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι Θα θελήσει η οικογένεια να ανταποκριθεί στις 
σημερινές απαιτήσεις των νέων?΄Θα θελήσει να εκμεταλλευθεί την τάση επιστροφής 
των νέων, να ανοίξει την αγκαλιά της και να γίνει όχι μόνο άσυλο αλλά φωληά χαράς,
ευτυχίας και δημιουργίας?. Καθένας μας καταλαβαίνει τη μεγάλη ευθύνη που 
επωμίζονται σήμερα οι γονείς για την προστασία των παιδιών τους από τους 
ποικιλόμορφους κινδύνους που τα απειλούν. Οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι  ένας 
από τους κινδύνους αυτούς.

  Η σύγχρονη μορφή της οικογένειας με τους  εργαζόμενους γονείς  έχει αλλάξει τον 
τρόπο λειτουργίας της. Το παιδί γυρίζοντας από το σχολείο δε θα καθίσει  με την 
μητέρα, τον πατέρα και τα αδέρφια στο τραπέζι.. Δε θα μοιράσει ο πατέρας το ψωμί, 
και δε θα σερβίρει η μητέρα το ζεστό φαγητό.. Σήμερα το παιδί θα γυρίσει  στο σπίτι, 
θα ανοίξει την πόρτα με το κλειδί που του έχουν  κρεμάσει οι γονείς του στο λαιμό, 
για  να μη το χάσει, θα σερβίρει μόνο του το φαγητό, θα φάει μόνο του, ίσως θα πάρει
στο δρόμο κάτι πρόχειρο και δε θα καθίσει καθόλου στο τραπέζι. ΄Ετσι τα 
συναισθήματα που γεννιούνται στο  οικογενειακό τραπέζι έχουν εξαφανισθεί. Και το 
βράδυ που θα συγκεντρωθεί η οικογένεια, μετά τον ολοήμερο αγώνα,, η διάθεση για 
συζήτηση, συμβουλές και προβληματισμούς είναι πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη.
Καθένας πηγαίνει στο δωμάτιό του και παρακολουθεί στην ατομική του τηλεόραση 
το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει.. Δεν υπάρχει καιρός για συζήτηση πάνω σε ηθικές
αξίες, για υψηλά ιδεώδη , για την πατρίδα, τη θρησκεία, για τον πολιτισμό και την 
κληρονομιά μας, αλλά και για τις έννοιες της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, της 
αυτοεκτίμησης του αυτοσεβασμού, του σεβασμού προς το συνάνθρωπό μας και 
κυρίως σε εκείνο που έχει  καθ΄ένας μας ανάγκη,, για την ομορφιά της ζωής, που 
αναπτύσσεται  από τη δημιουργία, ,την απόλαυση του ωραίου στη φύση και στην 
τέχνη,  την καλλιέργεια και την επίτευξη υψηλών στόχων.  Παράλληλα ο σύγχρονος 
γονιός, για να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής και στις ανάγκες που ολοένα 
πληθαίνουν πολύ συχνά καταφεύγει στο τσιγάρο και το αλκοόλ και όχι σπάνια σε 
κάποιο ηρεμιστικό, χωρίς να σκεφτεί ότι την ίδια στιγμή αποτελεί κακό παράδειγμα 
για το παιδί του, που παρακολουθεί τις κινήσεις του. ‘Ετσι με  την ταυτόχρονη κάμψη
των ηθικών  αναστολών, που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία, ο δρόμος  για τις 
εξαρτησιογόνες ουσίες είναι ανοικτός.. Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι οι 
περισσότεροι χρήστες ναρκωτικών προέρχονται από διαλυμένες ή κακώς 
λειτουργούσες οικογένειες Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη των γονέων. Η οικογένεια 
πρέπει να είναι δεμένη και να καλλιεργεί ένα συναίσθημα εμπιστοσύνης, 
αλληλεγγύης και σιγουριάς μεταξύ των μελών της Τότε μόνο το παιδί στηρίζεται 
στους γονείς του μόλις αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Η τάση της φυγής, που 
πολλές φορές είναι η αρχή της καταστροφής, δημιουργείται στην προβληματική 
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οικογένεια  Η τάση της φυγής, της ελευθερίας που νοιώθει το παιδί μόλις μπει στην 
εφηβεία, αλλά και οι κακές παρέες., η φτώχεια, η απογοήτευση, από το υπάρχον 
κοινωνικό σύστημα, η πικρία για το παρόν και η ανασφάλεια για το μέλλον, η 
έλλειψη στόχων, κυρίως όμως  η έλλειψη οικογενειακών δεσμών και συμπαράστασης
διώχνουν τα παιδιά μας στην αναζήτηση ψεύτικων παραδείσων, όπως βέβαια  τους  
υπόσχονται  με κατάλληλους τρόπους και την κατάλληλη στιγμή οι έμποροι των 
ναρκωτικών.Από τα παραπάνω φαίνεται πόσο  οι γονείς είναι υπεύθυνοι για το 
μέλλον των παιδιών τους. Το να γίνει κανείς γονέας είναι εύκολο, το να είναι όμως 
πραγματικός και ωφέλιμος για το παιδί γονέας είναι δύσκολο.  Είναι λοιπόν ανάγκη ο
γονέας να έχει μορφωθεί , για να μπορεί να επιτελέσει όπως πρέπει τα καθήκοντά 
του. Σπουδαία υπηρεσία προσφέρουν οι Σχολές Γονέων που λειτουργούν σε πολλές 
περιοχές με την ευθύνη εκπαιδευτικών , ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κλπ. Οι 
γονείς πρέπει να διαθέσουν λίγο χρόνο από τις ελεύθερες ώρες τους ,για να έλθουν 
πιο κοντά στα προβλήματά του παιδιού και να το βοηθήσουν . Τα μαθήματά που θα 
έχουν ακούσει στις Σχολές Γονέων ή τα βιβλία που θα έχουν διαβάσει ή οι 
συζητήσεις που θα κάμουν με τους δασκάλους του παιδιού τους ασφαλώς θα τους 
βοηθήσουν να προσφέρουν θετικό έργο.Η πορνογραφία και η σεξουαλική 
κακοποίηση είναι  ένας ακόμα κίνδυνος για τα παιδιά μας.. Η απειλή αυτή είναι στα 
χρόνια μας μεγάλη, επειδή βοηθά στη διάδοσή του κακού η σύγχρονη τεχνολογία., 
αλλά και η έκκλιση των ηθών, όπως επίσης και η  παράνομη μετακίνηση υπόπτων 
ατόμων από χώρα σε χώρα. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες , οι οποίες μαστίζουν 
τους λαούς των υποανάπτυκτων περιοχών, διευκολύνουν τους γονείς χιλιάδων 
παιδιών να παραχωρούν τα παιδιά τους στους εμπόρους της διαφθοράς και να τα 
μεταχειρισθούν, όπως αυτοί νομίζουν, για εκμετάλλευση και πλουτισμό. Η 
τεχνολογία βοηθά τους δράστες  να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά- τραγικά θύματα- 
όπως η φαντασία τους και  η εμπορική τους δεξιότητα, τους επιτάσσει. Φωτογραφίες,
παιδικά  όργια σε θεατρικές παραστάσεις, προαγωγή στην πορνεία,  διαφυλικές ή 
ομοφυλικές σχέσεις παιδιών, παρουσία θεατών είναι μερικές μορφές της παιδικής 
πορνογραφίας, που είναι πηγή πλουτισμού για τους δράστες και ηθική  και σωματική 
καταστροφή για τα τραγικά θύματα. Η σεξουαλική κακοποίηση είναι τις 
περισσότερες φορές η συνέχεια της πορνογραφίας. Ο κίνδυνος για την κακοποίηση 
αυτή ενεδρεύει στο τόπο όπου ζει και κινείται το παιδί έξω από το σπίτι, αλλά 
δυστυχώς και μέσα στο σπίτι από συγγενικά του πρόσωπαΟ πανσεξουαλισμός της 
εποχής μας περικλείει σοβαρούς κινδύνους για  τη νεολαία μας Οι ανεπιθύμητες  
εφηβικές εγκυμοσύνες, οι εκτρώσεις που πάντοτε σχεδόν ακολουθούν, στη διάρκεια 
των οποίων διατρέχει κίνδυνο η αρτιμέλεια και η ζωή των κοριτσιών, η μετάδοση  
αφροδισίων ασθενειών  και του AIDS, είναι  τα επακόλουθα του πανσεξουαλισμού, 
τα οποία και επικρέμανται επί των κεφαλών των νέων και των νεανίδων της εποχής 
μας.   . Ο τύπος έντυπος και ηλεκτρονικός, τα κινηματογραφικά φίλμ, αλλά κυρίως 
το  internet , δίνουν καθημερινώς ερεθίσματα  σεξουαλικής  δραστηριότητας., στα 
οποία  είναι πολύ δύσκολο οι νέοι και των δυο φύλων  να αντιδράσουν  για να 
υπερβούν τον κίνδυνο. Συνήθως υποτάσσονται και ακολουθούν τη ροή  της εποχής. 
Στην Αμερική τελευταία δραστηριοποιείται το κίνημα  «Abstinence only-; Εγκράτεια 
μόνο». Μαθήματα  εγκράτειας, όσον αφορά τη σεξουαλική τους συμπεριφορά 
ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν για μια ακόμα σχολική χρονιά χιλιάδες μαθητές. 
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Υπολογίζεται ότι το 1/3 των Αμερικανών μαθητών θα συμμετάσχουν στα 
συγκεκριμένα αυτά μαθήματα, τα οποία διοργανώνονται από το κίνημα, που 
καταδικάζει το σεξ πριν από το γάμο. Τα μαθήματα προωθούνται σε πολλά σχολεία 
των ΗΠΑ, ως υποκατάστατο του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το 
κίνημα αυτό ξεκίνησε από το Τέξας στη δεκαετία του 80 και τείνει να εξαπλωθεί όχι 
μόνο στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων η 
πολιτική επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους οργανωτές 
του κινήματος, όποιος μιλά για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, για μεθόδους 
προφύλαξης και για ασφαλές σεξ ενθαρρύνει τα νέα παιδιά να το δοκιμάσουν . Στα 
κηρύγματά τους  απαγορεύεται η αναφορά στα προφυλακτικά και σε άλλες μεθόδους 
προφύλαξης, ως μέσων για την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και ως 
προστασία από το ΑΙDS και άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Αναφορά 
στα προφυλακτικά επιτρέπεται  μονάχα  ως προειδοποίηση, ότι αυτά δεν αποτελούν 
ασφαλή μέθοδο προφύλαξης.. Για την προώθηση της αμφιλεγόμενης αυτής μορφής 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης το Αμερικάνικο Κράτος  προτίθεται να διαθέσει για 
φέτο 135 εκατομμύρια δολάρια. Στην καμπάνια αυτή εκτός από τον Κράτος 
συμμετέχουν και  ιδιωτικοί οργανισμοί, οι περισσότεροι από τους οποίους 
χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση. Χρησιμοποιούνται αφίσες, κάρτες, φυλλάδια 
και ειδικά εσώρουχα με αποτυπωμένο το μήνυμα ότι το σεξ πρέπει να περιμένει μέχρι
το γάμο.. Στην εκστρατεία αυτή αντιτίθεται ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος, γιατί 
την θεωρεί ως επικίνδυνη παραπληροφόρηση και φέρει ως παράδειγμα το γεγονός ότι
οι εκτρώσεις στην Ευρώπη, όπου δεν λειτουργεί το κίνημα αυτό  είναι πολύ 
λιγότερες  σε σχέση με την  Αμερική. Βέβαια το παραπάνω κήρυγμα για την αποφυγή
του σεξ πριν από το γάμο, μας θυμίζει τα μαθήματα που είχαμε ακούσει στο 
κατηχητικό μας σχολείο, πλην όμως και αν ένα μικρό ποσοστό από τις χιλιάδες των 
παιδιών, που θα παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματα προβληματισθεί κατά ένα 
οποιοδήποτε τρόπο, θα   είναι μεγάλο κέρδος. Εδώ δεν πρόκειται να κάμομε  μάθημα 
ηθικής, αλλά απλώς σημειώνομε ένα πρόβλημα , σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί ο
πανσεξουαλισμός της εποχής μας, που είναι αρχή  σοβαρών κινδύνων για τη νεολαία 
μας.  Οι χιλιάδες  των εκτρώσεων- 800.000 γίνονται κάθε χρόνο στην Κίνα, οι 
δεκάδες χιλιάδες θάνατοι νεογεννήτων και οι θάνατοι χιλιάδων μητέρων  εξαιτίας των
εκτρώσεων και των τοκετών, είναι ένα πρόβλημα που δεν πρέπει η ανθρωπότητα να 
το αγνοεί. Τέτοιο πρόβλημα υπάρχει δυστυχώς και στη Χώρα μας , η οποία μάλιστα 
μαστίζεται από υπογεννητικότητα. Πολλές εκτρώσεις είναι αιτία στειρότητας για τη 
γυναίκα, όταν βέβαια αποφύγει το θάνατο στη διάρκεια της επέμβασης, που πολλές 
φορές γίνεται έξω από το ιατρείο,ή την κλινική, χωρίς την παρουσία ειδικού 
ιατρού.Το intrnet  που έχει μπει και στο ελληνικό σπίτι, στο ελληνικό σχολείο, στις 
βιβλιοθήκες, αλλά κυρίως στα   internet café  προάγει την πορνογραφία και δίνει, με 
τις εικόνες, τα σχέδια, τις συζητήσεις (chat ) τις περιγραφές,  αφορμές για σεξουαλική
κακοποίηση, αλλά και σεξουαλικές παράνομες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό 
τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στη Μ.Βρετανία, όπου η χρήση του inernet είναι ευρέως 
διαδεδομένη, έχουν θεσπισθεί ειδικοί νόμοι  για την προφύλαξη των  παιδιών και των
νέων . Συγκεκριμένως στην Αμερική έχουν ψηφισθεί  δέκα νόμοι ( S 97  , S 161, S 
2056, , ΗR 559,  ΗR  3717. ΗR 3914,) για την προστασία των παιδιών και των νέων 
από τα εικονιζόμενα στο internet.  Στη Μ. Βρετανία ομοίως έχουν ψηφισθεί 
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παρόμοιες διατάξεις. Συγκεκριμένως στο νόμο S 97, των ΗΠΑ που θεωρείται ως 
βασικός και ψηφίσθηκε στην 106η συνεδρίαση του Κογκρέσου, το 1999,όριζεται ότι 
όλα τα σχολεία, και οι βιβλιοθήκες της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, έχουν την 
υποχρέωση να εγκαταστήσουν μηχανισμούς   για την παρεμπόδιση –με ευθύνη των 
βιβλιοθηκαρίων-της  σύνδεσης με το internet,  σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό 
επιβάλλεται, για να προστατευθούν τα παιδιά  που το παρακολουθούν.. Ο Νόμος 
αυτός έχει τον τίτλο « Νόμος παιδικής προστασίας από το Ιντερνέτ ( Children ΄s  
Inτernet Protection Act (CIPA). Για τους παραβάτες προβλέπονται αυστηρές ποινές, 
Προκειμένου περί σχολείων και βιβλιοθηκών προβλέπεται η διακοπή της παροχής 
πιστώσεων για τη λειτουργία τους; Ο Νόμος έδινε προθεσμία 4 μηνών για την 
εγκατάσταση των μηχανισμών παρεμπόδισης- κλειδώματος- δηλ. των ακατάλληλων 
θεαμάτων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στις τηλεοράσεις, ιδίως σε εκείνες που 
μεταδίδουν δορυφορικά προγράμματα, όπου δυνατό να υπάρχουν σκηνές 
ακατάλληλες για τα παιδιά. Οι τηλεοράσεις αυτές έχουν μηχανισμούς κλειδώματος 
και οι γονείς μπορούν εκ των προτέρων να κλειδώσουν τα προγράμματα εκείνα, τα 
οποία δεν πρέπει να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους.Η υπρβολική χρήση του 
internet, ιδίως στα  internet café, μετά τα μεσάνυχτα-οπότε η τιμή χρήσης είναι 
μειωμένη κατά το ήμισυ-  μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση, που είναι ένας 
ψυχαναγκασμός με πολύ δυσάρεστες συνέπειες - στέρηση ύπνου, εγκατάλειψη 
μαθημάτων, απομάκρυνση από  την οικογένεια κλπ. 

Το σχολείο έχει και αυτό τις ευθύνες του για την προστασία του παιδιού. Πέρα από 
τις υποχρεώσεις του για μόρφωση, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και 
της δημιουργικότητας  των μαθητών του, είναι ανάγκη να ενδιαφέρεται και για την 
προστασία της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, για την ασφάλεια της ζωής και  
της αρτιμέλειάς τους, κατά τη διάρκεια των εκδρομών , για  την κυκλοφοριακή τους 
μόρφωση με την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, , 
για την εξασφάλιση ασφαλών μετακινήσεων   των παιδιών και για  τη δημιουργία 
ευχάριστου περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από ποινές, άγχος, φόβο , καταπίεση και 
υπερβολική  εργασία στο σχολείο και στο σπίτι,,  για εξασφάλιση συνθηκών 
ασφαλούς  παιγνιδιού και ασφαλούς διακίνησης μέσα  στους χώρους του σχολείου, 
όπως επίσης  και επίβλεψης από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στις ώρες των 
διαλειμμάτων, των μικρών κυρίως μαθητών.΄Όλα αυτά για να αποφευχθούν τα 
ατυχήματα, τα οποία πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την αρτιμέλεια των 
παιδιών.Μη ξεχνάμε τα  τραγικά θύματα των μαθητικών  εκδρομών (Τεμπών, του 
Αλιάκμονα κ Καμένων Βούρλων κλπ).Πριν κλείσομε τη μελέτη μας αυτή, νομίζω ότι 
πρέπει να αναφέρομε  και τα παιδιά του κοινωνικού αποκλεισμού, που και αυτά 
έχουν ανάγκη της προστασίας μας.  Κάνομε ιδιαίτερα μνεία για τα τσιγγανόπαιδα και 
τα άλλα παιδιά του κατώτερου Θεού. Παιδιά, επίσης, παλιννοστούντων και 
μεταναστών, αλλοδαποί νέοι εργάτες, νεαρές αλλοδαπές κοπέλες στα χέρια 
προαγωγών και μαστρωπών, παιδιά τοξικομανών ή αποφυλακιζομένων, παιδιά 
αποφυλακιζόμενα, παιδιά πολιτικών προσφύγων, , παιδιά αστέγων,  παιδιά  
ανύπανδρων φτωχών μητέρων, παιδιά της φτώχειας, παιδιά των φαναριών, παιδιά  
της αγοράς, βρέφη και παιδιά των επαιτών, όλα αυτά έχουν ανάγκη ιδιαίτερης 
προστασίας.  ΄Ολοι σε οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμαστε επίσημη ή ανεπίσημη, 
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μπορούμε κάτι να κάμομε  και να επεκτείνομε και στα αθώα αυτά πλάσματα του 
Θεού την αγάπη μας. 

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
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