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Θεµελή Όλγα -  Γιοβαζολιάς Άκης 

Τµήµα Ψυχολογίας  

Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 

«Zητήµατα παραβιάσεων θεµελιωδών δικαιωµάτων των παιδιών στις 

σύγχρονες κοινωνίες: ∆ιερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων για τη χρήση 

της σωµατικής τιµωρίας και άλλων µέσων διαπαιδαγώγησης των 

ανηλίκων» 

 

1.Εισαγωγή 

Ως σωµατική τιµωρία ορίζεται η χρήση φυσικής δύναµης µε την πρόθεση του 

πόνου µε σκοπό τη διόρθωση ή τον έλεγχο της συµπεριφοράς (Straus, 1994). Μορφές 

σωµατικής τιµωρίας µπορεί να είναι µεταξύ άλλων: το «ξύλο», το χαστούκι, το άγριο 

σπρώξιµο, το χτύπηµα µε αντικείµενο, το ταρακούνηµα, το τράβηγµα (αυτιού, µαλλιών 

κ.λπ.), το δάγκωµα, ο εξαναγκασµός του παιδιού σε άβολες στάσεις, η άρνηση 

ικανοποίησης βιολογικών αναγκών του κ.α.. ∆ιαφοροποιείται από τη σωµατική 

κακοποίηση γιατί δεν επιφέρει σοβαρό φυσικό τραυµατισµό. Μελέτες έχουν δείξει ότι 

πολλοί γονείς χρησιµοποιούν την σωµατική τιµωρία ως πρωταρχικό µέσο πειθαρχίας των 

παιδιών τους (Graziano, Hamblen, & Plante, 1996 · Straus & Stewart, 1999).  

Η έρευνα γύρω από το αιτιολογικό υπόβαθρο του συγκεκριµένου µέσου 

διαπαιδαγώγησης δεν έχει καταλήξει ακόµη σε ασφαλή συµπεράσµατα. Ερευνητικά 

αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η χρήση της σωµατικής τιµωρίας αποτελεί ένα 

πολυπαραγοντικό φαινόµενο. Το νεαρό της ηλικίας των γονέων (Straus & Moynihan, 

1994 · Wolfner & Gelles, 1993) καθώς και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο βρέθηκε να 

τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την εν λόγω  µέθοδο συµµόρφωσης (Pleck, 1986). Για τους 

νεότερους και λιγότερο µορφωµένους γονείς, η άσκηση του γονεϊκού ρόλου αποτελεί µια 

ιδιαίτερα αγχωτική εµπειρία καθώς αφενός µεν δυσκολεύονται στο χειρισµό δυσχερών 

καταστάσεων, αφετέρου δε, αδυνατούν να αντιληφθούν τα δυσµενή αποτελέσµατα της 

χρήσης βίας. Τα παραπάνω ευρήµατα είχαν επιβεβαιωθεί και κατά το παρελθόν από 

προηγούµενες έρευνες (Erlanger, 1974 · Duvall & Booth, 1979 · Escovar & Escovar, 

1985). Επιπρόσθετα, οι µητέρες φαίνεται να καταφεύγουν συχνότερα σε σχέση µε τους 

πατεράδες στη σωµατική τιµωρία των παιδιών τους (Straus & Moynihan, 1994 · Wolfner 

& Gelles, 1993).  
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2. Η έκταση του φαινοµένου και οι επιπτώσεις του 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνητικών δεδοµένων που 

αποδεικνύουν τη διαδεδοµένη χρήση της σωµατικής τιµωρίας σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Μια από τις σηµαντικότερες έρευνες που διεξήχθησαν στην Αµερική για την 

άσκηση βίας κατά των παιδιών, διαπίστωσε ότι το 94 τοις εκατό των γονέων έκανε χρήση 

σωµατικής τιµωρίας τους προηγούµενους 12 µήνες (Straus & Stewart, 1999). Μια άλλη 

µελέτη σε εθνικό επίπεδο, πάλι στις Η.Π.Α, έδειξε ότι η σωµατική τιµωρία κατά µέσο όρο 

χρησιµοποιείται σε παιδιά 2-3 ετών περίπου τρεις φορές εβδοµαδιαίως (Giles-Sims, 

Straus, & Sugarman, 1995).   

Σε µελέτη η οποία έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία µε τη συµµετοχή γονέων 

από 400 οικογένειες, αποδείχθηκε ότι ένα στα έξι παιδιά είχε δεχθεί σοβαρή σωµατική 

τιµωρία από τις µητέρες τους. Ως σοβαρή τιµωρία ορίστηκε η πρόθεση ή η πιθανότητα να 

προκληθεί σωµατικό ή ψυχολογικό τραύµα, η χρήση συσκευών ή άλλων αντικειµένων, 

καθώς και οι επαναλαµβανόµενες για µεγάλο χρονικό διάστηµα τέτοιου είδους ενέργειες 

(Smith, 1995 · Nobes & Smith, 1997). 

Στην Ελλάδα οι διαστάσεις του προβλήµατος της χρήσης της σωµατικής τιµωρίας 

προκύπτουν από ανάλογα ερευνητικά δεδοµένα.   

 Έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή της Αττικής κατά τα έτη 1994-97, σε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα 591 οικογενειών µαθητών δηµοτικών σχολείων, έδειξε ότι το 

ποσοστό χρήσης της σωµατικής τιµωρίας ανερχόταν στο 65,5 τοις εκατό του δείγµατος. 

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της σωµατικής τιµωρίας ως µεθόδου 

διαπαιδαγώγησης, βρέθηκε ότι το 90 τοις των παιδιών επαναλάµβαναν την πράξη για την 

οποία τιµωρήθηκαν, και µάλιστα το 44 τοις εκατό εξ αυτών, µέσα σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Στο ερώτηµα «Τι, κατά την γνώµη σας, διευκολύνει περισσότερο ένα 

γονιό στο µεγάλωµα του παιδιού του» οι απαντήσεις που δόθηκαν είχαν ως εξής: 

1. Το µεγαλύτερο ποσοστό (47.6%), ανέφεραν τη σηµασία των σχέσεων ανάµεσα στο 

ζευγάρι. Η ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ των γονιών σε θέµατα διαπαιδαγώγησης, η 

συµπαράσταση µεταξύ των συζύγων, το µοίρασµα της φροντίδας των παιδιών µε το 

σύντροφο, η µεγαλύτερη συµµετοχή του πατέρα και γενικά ο καταµερισµός εργασιών 

στο σπίτι και η αλληλοκατανόηση είναι τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγµατα που 

δόθηκαν. 
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2. 44.6% όλων των περιπτώσεων αναφέρθηκαν στη σηµασία του οικονοµικού 

παράγοντα. Η οικονοµική άνεση, οι καλές συνθήκες διαβίωσης, η ύπαρξη σταθερής 

εργασίας και εισοδήµατος υπογραµµίστηκαν ως σηµαντικοί παράµετροι στην 

κατηγορία αυτή. 

3. 40.8% των απαντήσεων αφορούσε την ποιότητα των σχέσεων γονιών - παιδιών. 

4. 37.3% του συνόλου του δείγµατος απάντησαν ότι το µεγάλωµα ενός παιδιού µπορεί 

να διευκολυνθεί µέσα από το ρόλο του σχολείου καθώς και το ρόλο των ειδικών. 

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η πλειονότητα των γονέων δήλωσαν τη συµφωνία 

τους για την απαγόρευση της σωµατικής τιµωρίας και στη χώρα µας (Fereti &  

Stavrianaki, 1997 · Φερέτη, 2000). 

Από την πρωτοποριακή µελέτη του David Gil (1970) µέχρι και σήµερα, πλήθος 

ερευνών τονίζουν τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της σωµατικής τιµωρίας στους 

ανήλικους. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα τονίζουν ότι η υιοθέτηση του εν λόγω µέσου 

σωφρονισµού αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης αντικοινωνικής συµπεριφοράς (Eron, 

1996 · Straus, Sugarman, & Giles-Sims, 1996 · Straus & Mouradian, 1998), σχετίζεται µε 

την εµφάνιση ψυχολογικών διαταραχών (Larzelere, 2000) και την υιοθέτηση επιθετικής 

συµπεριφοράς (Nobe & Smith, 1997). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η εµπειρία σωµατικής 

τιµωρίας αποτελεί παράγοντα κινδύνου για µετέπειτα χρήση σωµατικής βίας από το 

άτοµο που την έχει υποστεί (Straus & Yodanis, 2000 · Strauss, 2000).  

 

3. Η κατάργηση της σωµατικής τιµωρίας στην Ελλάδα (Ν. 3500/2006) 

 

Οι σχέσεις γονέων και τέκνων διέπονται από διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Η 

ανατροφή του παιδιού αποτελεί περιεχόµενο της επιµέλειας που ρυθµίζεται στον Αστικό 

Κώδικα. Σύµφωνα µε το άρ.1518 ΑΚ, «η λήψη σωφρονιστικών µέτρων επιτρέπεται µόνο 

εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δε θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου». 

Όπως ορθά ωστόσο επισηµάνθηκε, η ρύθµιση αυτή είναι αντιφατική δεδοµένου ότι «η 

αξιοπρέπεια κατεξοχήν θίγεται µε τις σωµατικές ποινές» (Μανωλεδάκης, 1984).  

Το γεγονός ότι ο νόµος δεν περιλάµβανε ρητή απαγόρευση της σωµατικής τιµωρίας, 

οδήγησε το Συνήγορο του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνηγόρου του Παιδιού, να 

εκδώσει το Μάρτιο του 2005 δηµόσια θέση µε την οποία πρότεινε προς το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης νοµοθετική ρύθµιση µε σκοπό την τροποποίηση του άρθρου 1518 ΑΚ, έτσι 

ώστε να καθίσταται σαφές ότι «πράξεις σωµατικής τιµωρίας δεν περιλαµβάνονται στα 
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επιτρεπτά σωφρονιστικά µέτρα» που προβλέπει η διάταξη» (www.synigoros.gr  -  

www.somatikitimoria.gr ) 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ανταποκρινόµενο στην παραπάνω πρόταση περιέλαβε 

το ζήτηµα στο νοµοσχέδιο που προετοίµασε «για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας». Λαµβάνοντας υπόψη του τις εισηγήσεις της αρµόδιας νοµοπαρασκευαστικής 

επιτροπής αποφασίστηκε τελικά ο σχετικός νόµος 3500/2006 να περιλάβει στο άρθρο 4, µε 

τίτλο «Σωµατική βία σε βάρος ανηλίκων», την παρακάτω διάταξη: «Επί ασκήσεως 

σωµατικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως µέσου σωφρονισµού στο πλαίσιο της ανατροφής 

του, εφαρµόζεται το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα». Το εν λόγω άρθρο ορίζει µεταξύ 

άλλων ότι: «Αν ο πατέρας ή η µητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το 

λειτούργηµά τους για την επιµέλεια του προσώπου του τέκνου ή την διοίκηση της 

περιουσίας τους ή αν ασκούν το λειτούργηµα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο 

µέτρο…µπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής µέριµνας 

ολικά ή µερικά …».  

Αξίζει στο σηµείο αυτό να υπογραµµιστεί ότι ο νοµοθέτης απέφυγε να 

χρησιµοποιήσει τη φράση «σωµατική τιµωρία», προτιµώντας αυτή της «σωµατικής βίας». 

Ωστόσο στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόµου αναφέρεται ότι: «Ως σωµατική βία 

πρέπει να αντιµετωπίζεται κάθε πράξη επιβολής πόνου ή σωµατικής δυσφορίας σε ανήλικο 

µε σκοπό το σωφρονισµό ή τον έλεγχο της συµπεριφοράς του». Επίσης σηµειώνεται ότι 

«…µε τη ρύθµιση του άρθρου 4 καθίσταται σαφές ότι η σωµατική τιµωρία σε βάρος των 

τέκνων δεν περιλαµβάνεται στα επιτρεπτά µέτρα σωφρονισµού του άρθρου 1518 του 

Αστικού Κώδικα».  

 Να τονιστεί ότι τo Ελληνικό ∆ίκαιο περιλαµβάνει σαφείς προβλέψεις για την 

προστασία των πολιτών, ενηλίκων και ανηλίκων, από κάθε µορφής βία. 

Ειδικότερα στο άρθρο 7 του Συντάγµατος παρ.2 ορίζεται ότι: «Tα βασανιστήρια, 

οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και 

κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιµωρούνται, όπως 

ο νόµος ορίζει». Επίσης, το άρθρο 5 παρ. 2 κατοχυρώνει το δικαίωµα προστασίας της 

ζωής, της τιµής και της ελευθερίας όλων όσων βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Οι 

ανήλικοι, σύµφωνα µε της σύγχρονες αντιλήψεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου, είναι 

πλήρη υποκείµενα συνταγµατικών δικαιωµάτων και επωφελούνται όλων των ρυθµίσεων 

του Συντάγµατος. 
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 Τη ρητή κατάργηση της σωµατικής τιµωρίας στη χώρα µας υποδείκνυε και το  

άρθρο 19 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού: «Τα συµβαλλόµενα 

κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά 

µέτρα, προκειµένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή 

βιαιοπραγιών σωµατικών ή πνευµατικών, εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακής 

µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο 

που βρίσκεται υπό την επιµέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των 

νόµιµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν 

εµπιστευθεί.» και το άρθρο 37 εδ.α’: «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε : α) 

Κανένα παιδί να µην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή 

εξευτελιστικές τιµωρίες ή µεταχείριση». 

 Υπενθυµίζεται δε ότι στην ελληνική έννοµη τάξη, η σωµατική τιµωρία στο 

πλαίσιο της σχολικής πειθαρχίας απαγορεύεται ρητά στο χώρο της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης µε το άρ.13 παρ.8 π.δ. 201/1998 που επαναλαµβάνει τη διατύπωση του άρ.8 

π.δ.497/81. Όσον αφορά δε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το π.δ. 104/1979 δεν 

περιλαµβάνει τη σωµατική τιµωρία στα -περιοριστικά αναφερόµενα- επιτρεπτά µέσα 

σχολικής πειθαρχίας του άρ.27 (Μόσχος & Θεµελή, 2007). 

 Σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Πρωτοβουλίας για την Εξάλειψη κάθε 

µορφής Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά (Global Initiative to End All Corporal 

Punishment of Children, (www.endcorporalpunishment.org), η χρήση της σωµατικής 

τιµωρίας στο πλαίσιο της οικογένειας απαγορεύονταν µέχρι το 2006 µε ρητή διάταξη στον 

νόµο, σε 17 από τις 46 χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης.  

 

4. Στάσεις-Αντιλήψεις         

 

Οι στάσεις και οι αντιλήψεις γύρω από τη σωµατική τιµωρία τελούν σε αιτιώδη 

σχέση µε το ανάλογο πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι, στις Η.Π.Α για 

παράδειγµα , οι πολιτιστικές νόρµες - έχοντας δεχθεί επιδράσεις από διάφορες νοµικές και 

θρησκευτικές παραδόσεις- ενθαρρύνουν τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας από τους 

γονείς και σε έναν µικρότερο βαθµό, και από τους δασκάλους (Graziano & Kunce, 1992 · 

Greven, 1990 · Straus, 1991). Το 1988, µια έρευνα σε εθνικό επίπεδο διαπίστωσε ότι το 

80 τοις εκατό των Αµερικανών συµφώνησε (σε πολλές περιπτώσεις έντονα) ότι «είναι 

µερικές φορές απαραίτητο να πειθαρχηθεί ένα παιδί µε ένα δυνατό ξύλισµα» (Flynn, 

1994). Τα περισσότερα άτοµα φαίνεται ότι αναπτύσσουν µια ευνοϊκή (θετική) στάση 
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απέναντι στη σωµατική τιµωρία πολύ προτού γίνουν οι ίδιοι γονείς. Η έρευνα των 

Graziano και Namaste (1990) σε ένα δείγµα περίπου 700 πρωτοετών φοιτητών απέδειξε 

πως η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας. 

Ειδικότερα, τέσσερις στους πέντε φοιτητές θεωρούσαν ότι αποτελεί δικαίωµα των 

γονέων. Επιπλέον,  τα δύο τρίτα πίστευαν ότι η σωµατική τιµωρία είναι µια 

αποτελεσµατική παιδαγωγική µέθοδος ενώ σχεδόν οι µισοί ερωτηθέντες συµφώνησαν ότι 

τα παιδιά πρέπει να υποβάλλονται σε κάποιου είδους τιµωρία προκειµένου να διδαχθούν 

την πειθαρχία και την υπακοή. Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι οι φοιτητές οι οποίοι 

είχαν εµπειρίες σωµατικής τιµωρίας ως παιδιά, ήταν πιθανότερο να την εγκρίνουν ως 

µέσο διαπαιδαγώγησης σε σχέση µε τους φοιτητές που δεν είχαν παρόµοιες εµπειρίες  

(Bryan & Freed, 1982 · Graziano & Namaste, 1990). 

Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι ακόµη και οι επαγγελµατίες υψηλού 

µορφωτικού επιπέδου τείνουν να υποστηρίζουν την σωµατική τιµωρία των παιδιών. Ο 

McCormick (1992) αξιολόγησε τις στάσεις 619 οικογενειακών γιατρών και παιδιάτρων 

της πολιτείας του Οχάϊο όσον αφορά τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας. Το 70 τοις εκατό 

των οικογενειακών γιατρών ενέκρινε τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας, έναντι του 59 

τοις εκατό των παιδιάτρων. Σε µια παρόµοια έρευνα (Tirosch, Shechter, Cohen, & Jaffe, 

2003) βρέθηκε ότι το 58 τοις εκατό σε ένα δείγµα 107 οικογενειακών γιατρών στο Ισραήλ 

ήταν θετικά διακείµενο προς την χρήση της σωµατικής τιµωρίας ως µέσο πειθαρχίας από 

τους γονείς.  

Μια έρευνα σε διευθυντές δηµοτικών σχολείων και Γυµνασίων στη Νότια 

Καρολίνα διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων υποστήριζε τη χρήση σωµατικής 

τιµωρίας στα σχολεία και θεωρούσε ότι αν ποτέ αυτή απαγορευόταν, τότε θα αυξάνονταν 

τα προβλήµατα πειθαρχίας των µαθητών (Kenny, 2004).  

  Αντίθετα, το παράδειγµα της Σουηδίας απέδειξε την ανάγκη για ρητή απαγόρευση 

της χρήσης βίας στη διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων. Υπήρξε η πρώτη χώρα διεθνώς που 

κατήργησε νοµοθετικά τη σωµατική τιµωρία στα παιδιά. Το 1979, ο νόµος που 

θεσπίστηκε όριζε ότι “τα παιδιά δεν πρέπει να υποβάλλονται σε σωµατική τιµωρία ή 

οποιαδήποτε άλλη επιβλαβή ή ταπεινωτική αντιµετώπιση” (Durrant, 2003). 

 Ένας από τους βασικούς στόχους της σουηδικής απαγόρευσης ήταν η 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και η  τροποποίηση των υπαρχουσών παραδοσιακών 

αντιλήψεων, υπογραµµίζοντας ότι η σωµατική τιµωρία αφενός µεν προσβάλλει την 

αξιοπρέπεια των παιδιών, αφετέρου δε πως είναι αναποτελεσµατική (Sverne, 1993).  
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Σηµαντικά είναι τα στοιχεία µιας ενδιαφέρουσας έρευνας αξιολόγησης της 

απαγόρευσης (Statistics Sweden, 1996). Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να δηλώσουν τις 

στάσεις τους απέναντι στη συχνότητα χρήσης και τις προτιµώµενες µορφές σωµατικής 

τιµωρίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο το 11 τοις εκατό ανέφεραν µια θετική στάση 

σε ήπιες χρήσης βίας. Πιο συγκεκριµένα, το 80 τοις εκατό των µητέρων συµφώνησε ότι 

ακόµη και το ελαφρύ χτύπηµα σε µη ευαίσθητα µέρη του σώµατος δεν οδηγεί αναγκαία 

και στην επιθυµητή συµπεριφορά,  το 79 τοις εκατό διαφώνησε µε την άποψη ότι µερικές 

φορές αποτελεί τον µόνο τρόπο συµµόρφωσης των παιδιών και τέλος το 90 τοις εκατό 

διαφώνησε µε το ότι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πειθάρχησης. Τα αποτελέσµατα 

συνεπώς δείχνουν ότι η µεγάλη πλειοψηφία των Σουηδών αµφισβητεί σηµαντικά τη 

χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητα της υπό εξέταση µεθόδου στην 

διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων. 

 Μια σειρά από µελέτες που ακολούθησαν, επιβεβαίωσαν τα παραπάνω 

συµπεράσµατα. Οι Jutengren και Palmérus (2002) συνέκριναν τις αντιλήψεις γύρω από τη 

σωµατική τιµωρία σε δύο δείγµατα πατεράδων από τη Σουηδία και τις Ηνωµένες 

Πολιτείες. ∆ιαπίστωσαν ότι οι Σουηδοί πατεράδες σε σχέση µε τους Αµερικανούς ήταν 

λιγότερο πιθανό να χρησιµοποιήσουν ή να προτείνουν τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας 

ως µέσο τροποποίησης µιας ανεπιθύµητης συµπεριφοράς των παιδιών τους. Περαιτέρω ο 

Burns (1992), αξιολογώντας την πρωτοποριακή κίνηση της Σουηδίας, κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι στη συγκεκριµένη χώρα µετά τη θέσπιση της νοµοθεσίας υπήρξε µια 

σηµαντική αλλαγή στην κοινή γνώµη. Λίγο αργότερα, ο Straus (1994) τόνισε ότι µε την 

απαγόρευση της χρήσης σωµατικής τιµωρίας, την οποία ακολούθησε εκστρατεία 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, η χρήση της µειώθηκε σηµαντικά. Το παράδειγµα της 

Σουηδίας ακολούθησαν µε ανάλογες απαγορεύσεις και άλλες χώρες στην Ευρώπη. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε την Φινλανδία (1983), τη Νορβηγία (1987), την Αυστρία (1989), 

την Κύπρο (1994), τη ∆ανία (1997), τη Λετονία (1998), την Κροατία (1998), το Ισραήλ 

(2000), τη Γερµανία (2000) και την Ισλανδία (2003).  

 

5. Η έρευνά µας 

Η έρευνά µας  είχε στόχο τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων γύρω από 

το φαινόµενο της χρήσης σωµατικής και συναισθηµατικής βίας στη  διαπαιδαγώγηση  του 

παιδιού.  Επιπλέον στόχος ήταν η ανίχνευση τυχόν ανάγκης ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης στα υπό εξέταση θέµατα. Τέλος η έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει 
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αφετηρία για µελλοντικές, πιο εξειδικευµένες και µεγαλύτερης έκτασης προσπάθειες 

µελέτης του φαινοµένου. 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 307 άτοµα από δυο διαφορετικές οµάδες 

πληθυσµού. Την πρώτη αποτέλεσαν 150 φοιτητές Σχολών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

στο Ρέθυµνο (επιλέχθηκαν 30 φοιτητές από πέντε διαφορετικές σχολές, , ενώ τη δεύτερη 

157 εργαζόµενοι στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα . Από το συνολικό δείγµα, 211 άτοµα 

(69%) ήταν γυναίκες και 96 άνδρες (31%, βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 1). Χρησιµοποιήθηκε 

η µέθοδος του ερωτηµατολογίου το οποίο περιέλαβε τελικά 4 κατηγορίες κλειστών 

ερωτήσεων . Οι ερωτήσεις διερευνούσαν τις στάσεις των συµµετεχόντων για την 

σωµατική τιµωρία (π.χ. «Η σωµατική τιµωρία αποτελεί δικαίωµα των γονέων»), τις 

συµπεριφορές που θεωρούνται ως µέσα διαπαιδαγώγησης (π.χ. «κλείσιµο στο δωµάτιο», 

«τράβηγµα µαλλιού», «χτύπηµα µε αντικείµενο») καθώς και το επίπεδο ττηηςς  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  

ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν  όόσσοονν  ααφφοορράά  θθέέµµαατταα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  σσωωµµααττιικκήή  κκααιι  σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκήή    

κκαακκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν.. 

 

Λόγω περιορισµένου χώρου παραθέτουµε εδώ µόνο τα συµπεράσµατα και τα 

γραφικά της Έρευνας  στα Παραρτήµατα. 

 

5.1 Συµπεράσµατα 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι η πλειοψηφία διαφωνεί µε την 

άποψη ότι η σωµατική τιµωρία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα των γονέων ενώ 

παράλληλα συµφωνεί µε το ότι η χρήση της συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις στην 

ψυχική υγεία των ανηλίκων. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει υποστηριχτεί ότι οι στάσεις και 

οι απόψεις γύρω από το εν λόγω φαινόµενο, οι οποίες πολλές φορές καθοδηγούν την 

συµπεριφορά, διαµορφώνονται σε µεγάλο βαθµό από τις εµπειρίες του κάθε ατόµου. Πιο 

συγκεκριµένα, έχει λεχθεί ότι η χρήση της σωµατικής ή/και συναισθηµατικής 

κακοποίησης καθορίζεται από το µαθηµένο γονεϊκό πρότυπο αλλά και την πεποίθηση που 

µπορεί να έχει κάποιος ότι αυτά αποτελούν αποτελεσµατικά πειθαρχικά µέσα (Corral-

Verdugo, Frias-Armenta, Romero, & Munzo, 1995; Socolar & Stein, 1995, Youssef, Attia, 

& Kamel, 1998). 

Επιπλέον, φαίνεται ότι ο προσδιορισµός του περιεχοµένου της συναισθηµατικής 

κακοποίησης απαντά µεγάλη δυσκολία. σε αντίθεση µε τους όρους της σωµατικής 
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τιµωρίας και σωµατικής κακοποίησης. Το εύρηµα αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από άλλους 

ερευνητές (π.χ. O’ Hagan, 1995 · Hamarman & Bernet, 2000). Η προβληµατική για τον 

ορισµό αυτής της µορφής κακοποίησης εγείρει σηµαντικά ζητήµατα ακόµη και στην 

αξιολόγηση του φαινοµένου. Ενδεικτικό είναι ότι στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

παρατηρείται περιορισµένη προσοχή των ειδικών στον εντοπισµό και στην καταγραφή 

του µε αποτέλεσµα πολλές φορές την υποεκτίµηση του φαινοµένου (Trowell, Hodges, & 

Leighton-Laing, 1997· Glaser, 2002 · Thompson & Kaplan, 1999 · O’ Hagan, 1995). 

Ένα άλλο εύρηµα είναι ότι όσο πιο στενή η σχέση µε το παιδί, τόσο πιο πιθανή είναι 

και η χρήση σωµατικής βίας. Πράγµατι, έχει υποστηριχθεί ότι αντίθετα από τη 

σεξουαλική κακοποίηση, στη σωµατική και συναισθηµατική κακοποίηση και 

παραµέληση, ο “δράστης” είναι σχεδόν πάντα το άτοµο πρωταρχικής φροντίδας του 

παιδιού. Μάλιστα, στις οικογένειες και µε τους δύο γονείς, συµβαίνει είτε και οι δύο να 

συµβάλλουν στην κακοµεταχείρηση του παιδιού, είτε ο “µη-δράστης” γονιός να είναι 

ανίκανος να προσφέρει αποτελεσµατική προστασία (Glaser, 2002).  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν επίσης ότι ο ένας στους πέντε συµµετέχοντες έχει 

προσωπική εµπειρία σωµατικής-συναισθηµατικής κακοποίησης. Το εύρηµα αυτό 

συµφωνεί µε προηγούµενα δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία τα ποσοστά σωµατικής ή/και 

συναισθηµατικής κακαοποίησης κυµαίνονται γύρω στο 18% των παιδιών (Government 

Statistical Service, 2000). Στην Αµερική, σε µια πανεθνική µελέτη σε ένα δείγµα 2,814 

οικογενειών, η εµφάνιση σωµατκής τιµωρίας απαντήθηκε στο 29% των παιδιών, ενώ 

αυτή της συναισθηµατικής κακοποίησης στο 14% του δείγµατος (Jones & McCurdy, 

1992). Σε µια άλλη µελέτη, βρέθηκε ότι η συναισθηµατική κακοποίηση συνυπήρχε στο 

90% των παιδιών που είχαν υποστεί σωµατική ή σεξουαλική κακοποίηση (Glaser, 2002). 

Τέλος, έγινε σαφές ότι η πλειοψηφία έχει ανάγκη πληρέστερης ενηµέρωσης γύρω 

από θέµατα που αφορούν το υπό εξέταση φαινόµενο. Πράγµατι, η ευαισθητοποίηση 

γονιών και ειδικών στη συγκεκριµένη µορφή κακοποίησης λόγω των σηµαντικών 

επιπτώσεών της κρίνεται απαραίτητη (Thompson & Kaplan, 1995). Προγράµµατα 

πρόληψης-ευαισθητοποίησης σε επίπεδο κοινότητας από εξειδεικευµένο επιστηµονικό 

προσωπικό, θα µπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

6. Επίλογος  
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 Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων 

τάσσεται κατά της χρήσης της σωµατικής τιµωρίας ως µέτρο διαπαιδαγώγησης. 

Αποκάλυψαν επίσης τη θυµατοποίηση ενός σηµαντικού αριθµού ατόµων. Επιπρόσθετα 

έγινε σαφής η ανάγκη για πληρέστερη πληροφόρηση πάνω στα ευαίσθητα ζητήµατα των  

δικαιωµάτων των ανηλίκων. Φαίνεται ότι το αίτηµα για παρέµβαση σε επίπεδο τόσο 

ατοµικό όσο και οικογενειακό είναι επιτακτικό. 

 Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας υπογραµµίζεται  ότι 

η σωµατική τιµωρία διδάσκει τα παιδιά πως η πρόκληση πόνου σε τρίτο άτοµο 

προκειµένου να επιτευχθεί ο επιθυµητός στόχος είναι ένας αποδεχτός τρόπος 

συµπεριφοράς. Επίσης υποτιµά τη δύναµη και τα ευεργετικά αποτελέσµατα του λόγου, 

ενώ εξαίρει τη σωµατική υπεροχή. ∆εν είναι αποτελεσµατική και δεν έχει µορφωτική 

αξία. ∆ηµιουργεί παιδιά µε έντονες φοβίες, χαµηλή αυτοεκτίµηση, δυσκολίες 

προσαρµογής, ενώ µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε διαταραχές συµπεριφοράς. 

Συνδέεται συχνά µε χαµηλή σχολική επίδοση και υιοθέτηση παραβατικής συµπεριφοράς. 

Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί συχνά σε σωµατική κακοποίηση αφού τα όρια µεταξύ 

του επιτρεπτού σωφρονισµού και της υπερβολικής βίας είναι δυσδιάκριτα.  

 Στη χώρα µας, η ρητή απαγόρευση της σωµατικής τιµωρίας (παρά τη σηµαντική 

καθυστέρηση) ως αναγκαίας και αναπόφευκτης µεθόδου διαπαιδαγώγησης των παιδιών, 

συµβάλλει αποφασιστικά στην προσταστία, την προαγωγή και την προάσπιση των 

δικαιωµάτων τους. Η λήψη µιας σειράς µέτρων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

γονέων και των επαγγελµατιών που ασχολούνται µε τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους 

θεωρείται επιβεβληµένη. Η ίδρυση του ∆ικτύου για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της 

Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά (Οκτώβριος, 2005), στόχο έχει µεταξύ άλλων την 

ανάπτυξη κοινών δράσεων, την υποστήριξη θεσµικών αλλαγών και την ανάπτυξη ευρείας 

εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, προκειµένου να εµπεδωθεί η 

νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 4 του Ν. 3500/2006. 

 Στις ευνοµούµενες πολιτείες τα παιδιά είναι φορείς και υποκείµενα καθολικών, 

αδιαίρετων και αναφαίρετων δικαιωµάτων. Στις µέρες µας η ανάγκη για αυξηµένη 

προστασία της ανηλικότητας προκύπτει τόσο επιτακτικά όσο ποτέ.  
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 Φύλο    

Οµάδα Άνδρες  Γυναίκες  Σύνολο 

 f  f  f 

Εργαζόµενοι 62    95  157 

Φοιτητές 34  116  150 

Ψυχολογίας   5     25      30 

ΠΤ∆Ε/ΠΤΝ   3     27      30 

Κοινωνιολογίας   5     25      30 

Οικονοµικού 12     18      30 

Φιλοσοφικής   9     21      30 

Σύνολο 96  211  307 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΚααττααννοοµµήή  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  οοµµάάδδαα  κκααιι  ττοο  φφύύλλοο  
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∆ΙΚ Η σωµατική τιµωρία αποτελεί δικαίωµα των γονέων. 

ΣΥΜ 
Η σωµατική τιµωρία του παιδιού βοηθάει στη συµµόρφωση των 
αδελφών του. 

∆ΙΑΠ Οι περισσότεροι γονείς στην Ελλάδα χρησιµοποιούν τη 
σωµατική τιµωρία ως µέσο διαπαιδαγώγησης. 

ΟΙΚ Η σωµατική τιµωρία συναντάται συχνότερα σε οικογένειες µε 
χαµηλό µορφωτικό, κοινωνικό, οικονοµικό επίπεδο. 

ΨΥΧ Η σωµατική τιµωρία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική 
υγεία των παιδιών. 

ΣΧΗΜΑ 1 

ΜΜέέσσοοιι  όόρροοιι  ττωωνν  σσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν    

σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  σσωωµµααττιικκήή  ττιιµµωωρρίίαα  
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ΣΧΗΜΑ 2 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  σσυυχχννόόττεερραα    

σσωωµµααττιικκήή  ττιιµµωωρρίίαα,,  κκααττάά  ττηη  γγννώώµµηη  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν    
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ΣΧΗΜΑ 3 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττωωνν  σσυυµµππεερριιφφοορρώώνν  πποουυ  θθεεωωρροούύννττααιι    

ωωςς  µµέέσσαα  δδιιααππααιιδδααγγώώγγηησσηηςς  
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ΣΧΗΜΑ 4 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττωωνν  σσυυµµππεερριιφφοορρώώνν  πποουυ  θθεεωωρροούύννττααιι  ωωςς  ττιιµµωωρρίίαα  
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ΣΧΗΜΑ 5 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττωωνν  σσυυµµππεερριιφφοορρώώνν  πποουυ  θθεεωωρροούύννττααιι    

ωωςς  σσωωµµααττιικκήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη  
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ΣΧΗΜΑ 6 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττωωνν  σσυυµµππεερριιφφοορρώώνν  πποουυ  θθεεωωρροούύννττααιι    

ωωςς  σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη  
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ΣΧΗΜΑ 7 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττωωνν  ααπποοκκρρίίσσεεωωνν  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν    

όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηη  γγννώώσσηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν    

σσωωµµααττιικκήήςς--σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκήήςς  κκαακκοοπποοίίηησσηηςς  
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ΣΣυυµµππεερριιφφοορρέέςς  ΜΜέέσσαα  δδιιαα--  

ππααιιδδααγγώώγγηησσηηςς  
ΤΤιιµµωωρρίίαα  

ΣΣωωµµααττιικκήή  

κκαακκοοπποοίίηησσηη  
ΣΣυυννααιισσθθηηµµααττιικκήή  

κκαακκοοπποοίίηησσηη  

ΧΧαασσττοούύκκιι    7   4   4 12 

ΤΤρράάββηηγγµµαα  µµααλλλλιιοούύ    6   5   5 13 

ΒΒίίααιιοο  σσππρρώώξξιιµµοο  13 14   3 11 

ΚΚλλωωττσσιιέέςς,,  µµπποουυννιιέέςς  15 12   1   8 

ΧΧττύύππηηµµαα  µµεε  ααννττιικκεείίµµεεννοο  1144  1133      22      99  

ΈΈννττοοννεεςς  φφωωννέέςς    3   7   7   6 

ΠΠρροοσσββοολλήή,,  υυπποοττίίµµηησσηη      99  1111      88      11  

ΚΚλλεείίδδωωµµαα  σσττοο  δδωωµµάάττιιοο    4   3   9 10 

ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  εεξξόόδδοουυ      11      11  1100  1144  

ΣΣττέέρρηησσηη  χχρρηηµµάάττωωνν    2   2 15 15 

ΑΑππεειιλλήή  ααπποοµµάάκκρρυυννσσηηςς  10   8 13   5 

ΑΑπποοµµάάκκρρυυννσσηη  12   6   6   4 

ΈΈλλλλεειιψψηη  εεππιιββρράάββεευυσσηηςς    5   9 11   7 

ΣΣύύγγκκρριισσηη  µµεε  ααδδέέλλφφιιαα    8 15 12   3 

ΑΑππόόρρρριιψψηη  11 10 14   2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  σσυυµµππεερριιφφοορρώώνν  πποουυ    θθεεωωρροούύννττααιι  ωωςς  µµέέσσαα  δδιιααππααιιδδααγγώώγγηησσηηςς,,  

ττιιµµωωρρίίαα,,  σσωωµµααττιικκήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκήή  κκαακκοοπποοίίηησσηη    
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ΣΧΗΜΑ 8 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττοουυ  ππλλααιισσίίοουυ  όόπποουυ  σσυυννέέββηη    

ηη  ααννααφφεερρόόµµεεννηη  ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς  κκαακκοοπποοίίηησσηη    
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ΣΧΗΜΑ 9 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττηηςς  µµοορρφφήήςς  ττηηςς  ααννααφφεερρόόµµεεννηηςς  

ααππόό  ττοουυςς  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς  κκαακκοοπποοίίηησσηηςς    
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ΣΧΗΜΑ 10 

ΚΚααττααννοοµµήή  ((%%))  ττηηςς  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν    

όόσσοονν  ααφφοορράά  θθέέµµαατταα  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  σσωωµµααττιικκήή  κκααιι    

σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκήή    κκαακκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  
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