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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα ερευνητική αναφορά παρουσιάζονται και σχολιάζονται στατιστικά στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από το Χαμόγελο του Παιδιού για το έτος 2019 γύρω από το θέμα της 

παιδικής κακοποίησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε επιτόπιες παρεμβάσεις για παιδιά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο, στην υποστήριξη παιδιών μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής για 

τα Παιδιά SOS 1056 όπου γίνονται και οι σχετικές καταγγελίες, καθώς και σε στοιχεία 

αναφορικά με τη διαμονή των παιδιών σε Σπίτια Φροντίδας που συντηρεί και στηρίζει ο 

Οργανισμός. Τα στοιχεία είχε την ευγενή καλοσύνη να διαθέσει το Χαμόγελο του Παιδιού 

στην ερευνητική ομάδα του έργου “Understanding, measuring and monitoring children’s 

welfare: An action plan with “The Smile”, στο πλαίσιο του οποίο έγινε και η παρακάτω 

επεξεργασία και παρουσίαση τους.  

 

Επιπλέον αναπτύσσεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη, μια προσέγγιση συμπερίληψης του 

παράγοντα της βίας/κακοποίησης, ως ένα «διακόπτη» ή περιορισμό, ενός οποιουδήποτε 

εργαλείου καταγραφής της παιδικής ευημερίας.  

 

2. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία από το Χαμόγελο του Παιδιού για το έτος 2019, 

το οποία αφορούσαν σε 167 περιστατικά επιτόπιας παρέμβασης όπου το ΧΠ ανέλαβε δράση. 

Να σημειωθεί ότι το ΧΠ μπορεί να αναλάβει δράση κατόπιν αιτήματος από διάφορους φορείς, 

για παράδειγμα Αστυνομικές Αρχές (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων), Εισαγγελία 

Πρωτοδικών, Νοσοκομεία κτλ. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα τα περιστατικά της 

επιτόπιας παρέμβασης για το έτος 2019 αφορούσαν στο σύνολο τους 244 παιδιά, αγόρια και 

κορίτσια, τα οποία εμπίπτουν σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες (βλ. διάγραμμα 1). 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις αφορούν σε παιδιά ηλικίας 0-6 χρονών και 

ακολούθως παιδιά ηλικίας 7-12 χρονών. Σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες οι περισσότερες 

επιτόπιες παρεμβάσεις φαίνεται να γίνονται για αγόρια, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικιακή 

κατηγορία φαίνεται να μεγαλώνει και η αναλογία των αγοριών, έναντι των κοριτσιών, μεταξύ 

των περιπτώσεων για τις οποίες χρειάστηκε το ΧΠ να πραγματοποιήσει μια επιτόπια 

παρέμβαση.  
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Διάγραμμα 1  

 
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Επιτόπια παρέμβαση για παιδιά 

σε κίνδυνο. 

 

Αναφορικά με τους λόγους της επιτόπιας παρέμβασης, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω 

διάγραμμα, συνηθέστερη μεταξύ των περιπτώσεων, τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια, 

φαίνεται να είναι η παραμέληση/εγκατάλειψη. Ενώ σημαντικές τιμές εμφανίζονται και για τα 

δύο φύλα σε περιπτώσεις μεταφοράς χωρίς συνοδεία. Άλλοι λόγοι στους οποίους 

καταγράφονται περισσότερα περιστατικά αγοριών είναι η παράνομη διακίνηση, η περίπτωση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και η κατηγορία άλλο που περιλαμβάνει περιπτώσεις 

φυγής από την εστία, κλοπής κτλ. Παρόμοιες τιμές φαίνεται να σημειώνονται και για τα δυο 

φύλα σε περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης.  

 

 

 

Διάγραμμα 1. Επιτόπια παρέμβαση ανά ηλικιακή ομάδα 
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Διάγραμμα 2  

 
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Επιτόπια παρέμβαση για παιδιά 

σε κίνδυνο. 

 

Αναφορικά με τις εθνικότητες των παιδιών για τα οποία χρειάστηκε το ΧΠ να πραγματοποιήσει 

επιτόπια παρέμβαση, παρατηρούμε (βλ διάγραμμα 3) ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

παιδιών είναι από την Ελλάδα. Η χώρα που ακολουθεί με τις αμέσως επόμενες σε αριθμό 

περιπτώσεις είναι η Συρία, εύρημα που πιθανότητα συνδέεται με το προσφυγικό ζήτημα. 

Ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά, με πολύ λιγότερες σε αριθμό περιπτώσεις ωστόσο, το 

Αφγανιστάν, το Ιράκ και στη συνέχεια η Ρουμανία, η Βουλγαρία και το Πακιστάν. Ακολούθως, 

βλέπουμε λίγες  περιπτώσεις παιδιών για τα οποία το ΧΠ χρειάστηκε να παρέμβει τα οποία 

κατάγονται από την Αλβανία και το Ιράν.  

 

 

 

Διάγραμμα 2. Λόγοι Παρέμβασης 
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Διάγραμμα 3 

 
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Επιτόπια παρέμβαση για παιδιά 

σε κίνδυνο. 

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1056  
 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία σε σχέση με την υποστήριξη των παιδιών 

μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για τα παιδιά SOS 1056 και τις σχετικές 

καταγγελίες που έγιναν στη γραμμή κατά το έτος 2019. Συνολικά τα περιστατικά σοβαρής 

παιδικής κακοποίησης για το έτος ανέρχονται στα 825. Ειδικότερα, οι καταγγελίες (στην 

συντριπτική πλειοψηφία τους ανώνυμες) αφορούσαν σε 1622 παιδιά, αγόρια και κορίτσια (δεν 

γνωρίζουμε φύλο ή/και ηλικία σε 122 περιπτώσεις παιδιών) και σχετίζονταν, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω διάγραμμα με διάφορες μορφές κακοποίησης (βλ. διάγραμμα 4).  

Διάγραμμα 3. Παρεμβάσεις ανά υπηκοότητα 
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Διάγραμμα 4 

 
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Υποστήριξη παιδιών μέσω 

εθνικής τηλεφωνικής γραμμής για τα παιδιά SOS 1056-Καταγγελίες. 

 

Όπως παρατηρούμε, οι περισσότερες μορφές κακοποίησης που καταγγέλλονται στην 

τηλεφωνική γραμμή 1056 και για τα δυο φύλα αφορούν είτε σε παραμέληση/εγκατάλειψη είτε 

σε σωματική κακοποίηση, ενώ σημειώνονται πολύ λιγότερες περιπτώσεις 

ψυχολογικής/συναισθηματικής κακοποίησης. Σε ακόμη λιγότερες περιπτώσεις σεξουαλικής 

Διάγραμμα 4. Μορφές Κακοποίησης 
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κακοποίησης που καταγγέλθηκαν, σε όλες τις περιπτώσεις τα θύματα ήταν κορίτσια. 

Καταγγέλθηκαν επίσης περισσότερες περιπτώσεις παραμέλησης/εγκατάλειψης, συγκριτικά με 

τις περιπτώσεις σωματικής κακοποίησης, μεταξύ των περιπτώσεων όπου δε υπάρχουν αρχικά 

στοιχεία για το φύλο του παιδιού.  

 

Διάγραμμα 5 

  
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Υποστήριξη παιδιών μέσω 

εθνικής τηλεφωνικής γραμμής για τα παιδιά SOS 1056-Καταγγελίες. 

 

Μια ειδική κατηγορία καταγγελιών κακοποίησης αφορά στην οικονομική εκμετάλλευση των 

παιδιών, η οποία απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα (βλ. διάγραμμα 5). Όπως 

παρατηρούμε σε αυτό, η πλειοψηφία των κοριτσιών που καταγγέλλεται ότι γίνονται 

Διάγραμμα 5. Οικονομική Εκμετάλλευση Παιδιών 
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αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης εξωθούνται στην πορνεία, μορφή κακοποίησης που 

με βάση τα στοιχεία του 2019 που έχουμε από το ΧΠ αφορά σχεδόν αποκλειστικά στα 

κορίτσια. Από την άλλη, η οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών που καταγγέλλεται ότι 

αφορά στην εξώθηση σε επαιτεία φαίνεται να αφορά εξίσου και τα δυο φύλα.  

 

Αναφορικά με τις ηλικίες των παιδιών για τα οποία γίνεται καταγγελία ότι κακοποιούνται, το 

40% των περιπτώσεων αφορά σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, ενώ το 75% παιδιά ηλικίας έως 

12 ετών. Όπως είδαμε και προηγουμένως, οι περισσότερες περιπτώσεις που χρειάστηκε να 

παρέμβει το ΧΠ αφορούσαν σε αγόρια. Το εύρημα αυτό καταγράφεται και για όλες τις 

ηλικιακές κατηγορίες στην περίπτωση των καταγγελιών που δέχτηκε η γραμμή 1056, με 

εξαίρεση όμως τα μεγαλύτερα παιδιά 13-18 χρονών, όπου σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία 

δείχνουν ότι  γίνονται περισσότερες καταγγελίες για κακοποίηση κοριτσιών (155 περιπτώσεις 

έναντι 124 περιπτώσεων αγοριών). Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

έχει αξία να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάστηκαν με 

αφορμή το διάγραμμα 5 για τους τύπους οικονομικής εκμετάλλευσης των παιδιών που 

καταγγέλλονται στη γραμμή 1056.  

 

 

Διάγραμμα 6 

 
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Υποστήριξη παιδιών μέσω 

εθνικής τηλεφωνικής γραμμής για τα παιδιά SOS 1056-Καταγγελίες. 

 

Από τις 825 καταγγελίες που έγιναν το 2019 στη γραμμή 1056 του ΧΠ προκύπτουν τα 

ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τις σχέσεις των θυμάτων με τους θύτες τους. Όπως 

παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα που απεικονίζει τη σχέση θύτη-θύματος (βλ. 

Διάγραμμα 6. Σχέση θύματος - θύτη 
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διάγραμμα 6), στις περισσότερες περιπτώσεις θύτης είναι η μητέρα ή και οι δυο γονείς, ενώ 

ακολουθούν σημαντικά λιγότερες καταγγελίες για τον πατέρα και ακόμη πιο λίγες για άλλα 

άτομα ή άτομα του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος. 

 

4. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  
 

Για το 2019 τα αιτήματα που εκφράστηκαν για τη διαμονή παιδιών σε κίνδυνο σε σπίτια 

φροντίδας που συντηρεί και στηρίζει το ΧΠ ανέρχονται σε 124 και αφορούσαν σε 214 παιδιά 

και των δυο φύλων, διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Στο παρακάτω διάγραμμα (διάγραμμα 7) 

παρουσιάζονται τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε δομές του ΧΠ, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται εκτός από τα νεοεισερχόμενα και όσα ήδη διαβιούσαν εκεί (συνολικός 

αριθμός για το 2019 301 παιδιά).  

Όπως παρατηρούμε φιλοξενούνται κυρίως παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών, τα περισσότερα 

εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 13-18 ετών και των 7-12 ετών. Η πλειοψηφία των παιδιών 

7-12 ετών είναι αγόρια, ενώ η πλειοψηφία στην ηλικιακή κατηγορία 13-18 ετών είναι κορίτσια. 

Στα σπίτια φροντίδας διαβιούν πολύ λίγα παιδιά άνω των 18 ετών, εύρημα που συνδέεται 

πιθανότητα με αποχωρήσεις παιδιών από τα σπίτια λόγω ενηλικίωσης και αυτόνομης 

διαβίωσης, καθώς και λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης.   
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Διάγραμμα 7 

 
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Ετήσια πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Διαμονή στα σπίτια 

φροντίδας. 

 

Οι λόγοι φιλοξενίας των παιδιών σε σπίτια φροντίδας παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα (διάγραμμα 8). Όπως παρατηρούμε σε αυτό, ο κύριος λόγος φιλοξενίας και για 

αγόρια και για κορίτσια είναι η παραμέληση και ακολουθεί και για τα δυο φύλα η σωματική 

κακοποίηση και η εγκατάλειψη. Επίσης, στα σπίτια φροντίδας συναντάμε περισσότερα 

διαμένοντα ασυνόδευτα κορίτσια, συγκριτικά με τα αντίστοιχα αγόρια, διαμένοντα κορίτσια 

που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά και άλλα που έχουν πέσει θύματα trafficking (δε 

σημειώνονται αντίστοιχες περιπτώσεις διαμενόντων αγοριών που έχουν πέσει θύματα 

trafficking για το έτος 2019 από τον Φορέα). Παράλληλα, στα σπίτια φροντίδας παρατηρούμε 

ότι διαμένουν για κοινωνικούς λόγους περισσότερα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια και 

τέλος διαμένουν και αγόρια βιολογικά ορφανά.  

 

Διάγραμμα 7. Φιλοξενία ανά ηλικία 
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Διάγραμμα 8 

 
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Ετήσια πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Διαμονή στα σπίτια 

φροντίδας. 

 

5. Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
 

Από την προηγούμενη ανάλυση αποκαλύπτεται ότι ένα  μέρος των παιδιών, αυτής της ιδιαίτερα 

ευαίσθητης μερίδας του πληθυσμού, κακοποιείται (ψυχολογικά /σωματικά /σεξουαλικά, κ.α.). 

Το ερευνητικό ερώτημα που απαντάται στην παρούσα προσέγγιση, είναι το πώς μπορεί να 

Διάγραμμα 8. Λόγοι Φιλοξενίας 
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ενταχθεί ορθά, η βία/κακοποίηση, σε ένα οποιοδήποτε εργαλείο καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας.  

 

Ο συλλογισμός που αναπτύσσεται παρακάτω, βασίζεται στον ορισμό της παιδικής ευημερίας 

(Λεριού, 2016:109 • Λεριού et al., 2019-02 :114), που έχει παρατεθεί από την Επιστημονικά 

Υπεύθυνη του C.W.-SMILE, σύμφωνα με τον οποίο: «Η παιδική ευημερία είναι ο τελικός 

σκοπός μιας κοινωνίας, που εκφράζεται ως το σύνολο της ευχαρίστησης που λαμβάνουν τα 

παιδιά και προέρχεται από κάποιους οικονομικούς και μη οικονομικούς παράγοντες 

προσδιορισμού του τελικού σκοπού, με σημαντικότερο την εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο 

το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωπος. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν με τα εξωτερικά 

αγαθά που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα επηρεασμού από τη δημόσια πολιτική και είναι 

τα ακόλουθα: στοιχεία του πλούτου, υγεία, αρετή. Τα στοιχεία πλούτου περιλαμβάνονται στους 

οικονομικούς παράγοντες και μπορούν να συμπεριλάβουν δείκτες οι οποίοι αφορούν το 

εισόδημα, τα υλικά αγαθά, συνθήκες διαβίωσης στη κατοικία. Η υγεία περιλαμβάνεται στους μη 

οικονομικούς παράγοντες και μπορεί να συμπεριλάβει δείκτες οι οποίοι αφορούν στην 

ανεμπόδιστη, χωρίς κριτήρια, δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε υπηρεσίες 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή/ και που αφορούν στη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες υγείας. Η αρετή περιλαμβάνεται στους μη οικονομικούς παράγοντες και μπορεί να 

συμπεριλάβει δείκτες οι οποίοι αφορούν στην εκπαίδευση εκείνη που δεν καλλιεργεί μόνο τις 

δεξιότητες στο άτομο, αλλά καλλιεργεί επίσης το πώς θα πρέπει να είναι ως άνθρωπος. Όταν τα 

παιδιά λοιπόν λαμβάνουν ευχαρίστηση από τα υλικά αγαθά που είναι άμεσα συσχετιζόμενα με το 

εισόδημα, από τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στη κατοικία τους, από την ελεύθερη χωρίς 

περιορισμούς πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, τότε ευημερούν. Όταν τα παιδιά 

λαμβάνουν «λύπη», ή «πόνο», επειδή στερούνται τα παραπάνω , τότε μιλάμε για αποστέρηση ή 

παιδική φτώχεια. Αν λάβουμε υπόψη μας τη τοποθέτηση του Αριστοτέλη στο Βιβλίο Θ΄ των 

Πολιτικών του για τον ελεύθερο χρόνο, τότε στους μη οικονομικούς παράγοντες θα πρέπει να 

συμπεριλάβουμε και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, από τον οποίο αντλούν ευχαρίστηση και 

άρα ευημερούν, ενώ αν δεν έχουν ελεύθερο χρόνο αντλούν «λύπη», δηλαδή τον στερούνται και 

άρα έχουμε παιδική φτώχεια.» 

 

 Ένα παιδί που κακοποιείται δε δύναται να οδηγηθεί στην ευημερία, ακόμα κι αν είναι 

ενεργοποιημένοι όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι παράγοντες που οδηγούν στην παιδική 

ευημερία, διότι η κακοποίηση μπορεί να προσομοιαστεί με έλλειψη ελευθερίας. Καθότι ο 

Αριστοτέλης αντιμετωπίζει την ελευθερία ως την πρώτη αρχή, δηλαδή ως την αφετηρία 

για να οδηγηθούμε στο τελικό αγαθό της ευημερίας, μέσω της επιδίωξης άλλων 

ενδιάμεσων αγαθών (Λεριού 2016: 206 – 209), μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το αντίθετο 

της ύπαρξης της κακοποίησης (δηλαδή η απουσία της κακοποίησης) είναι η αφετηρία για 

να εκκινήσουμε, να οδηγούμαστε στο τελικό αγαθό, μέσω των ενδιάμεσων αγαθών.  

 

Ειδικότερα η κακοποίηση αποτελεί ένα φαινόμενο ανοίκειο, όπου ξεφεύγει από την τάξη του 

πραγματικού, ενώ εισβάλλει και περιορίζει τον υπαρξιακό χώρο του παιδιού, καταλύοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπον την ελευθερία του. Εκείνος που κακοποιεί το παιδί, του ασκεί βίαιη εξουσία, 

η οποία συνορεύει με την ολοκληρωτική κατάλυση της ελευθερίας του, καθώς σημαδεύει την 

ύπαρξη του. Δε δύναται να θεωρηθεί ένα παιδί που κακοποιείται ως ελεύθερος άνθρωπος, διότι 

είναι σκλαβωμένο στο φόβο του ατόμου που του ασκεί βίαιη εξουσία. Οι ενέργειες του και οι 

σκέψεις του λοιπόν, καθορίζονται κι εκκινούν από αυτόν τον φόβο κι όχι ελεύθερα. Παύει να 
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είναι ένας ελεύθερος κι ολοκληρωμένος άνθρωπος, όπου δεν χειραγωγείται, διότι 

χειραγωγείται πλήρως στην βίαιη εξουσία του ατόμου όπου το κακοποιεί.  Η μέχρι πρότινος 

ελευθερία του δίνει τη θέση της στο φόβο και κάθε κατάλυση της ελευθερίας του, ακυρώνει 

οποιαδήποτε επιδίωξη προς την ευημερία του.  

 

Ο παράγοντας της ύπαρξης της βίας/κακοποίησης μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ως ένας μη 

οικονομικός παράγοντας όπου δεν προσδιορίζει απλά την παιδική ευημερία (όπως π.χ. ο 

ελεύθερος χρόνος), αλλά προϋποθέτει την επίτευξη της ευημερίας του παιδιού. Μέχρι τώρα 

έχουμε αναπτύξει κι έχουμε εφαρμόσει στην Αττική ένα εργαλείο καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας, στο παρόν θα δείξουμε ότι χωρίς την απουσία της βίας/κακοποίησης, δε μπορούμε 

να προχωρήσουμε σε εφαρμογή αυτού του εργαλείου.  

 

Επομένως ο παράγοντας της απουσίας της βίας/κακοποίησης αποτελεί έναν περιορισμό του 

εργαλείου αυτού. Όταν ο περιορισμός ισχύει τότε μπορούμε να επιτύχουμε την ευημερία κι 

επομένως να εφαρμόσουμε το εργαλείο αυτό. Αν δεν ισχύει ο περιορισμός, τότε δε μπορούμε 

να προχωρήσουμε στην ευημερία και η ανάλυση ολοκληρώνεται στο στάδιο αυτό, δηλαδή δε 

μπορούμε να συνεχίσουμε και να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε εργαλείο καταγραφής της 

παιδικής ευημερίας. Ο περιορισμός λοιπόν της βίας/κακοποίησης θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

(Περιορισμός) ⇒  

Βία/Κακοποίηση=0⇒∌CW  

Βία/Κακοποίηση =1⇒∋CW 
 

 

Η έκφραση αυτή ερμηνεύεται κατά τον τρόπο που ήδη προαναφέρθηκε, δηλαδή η ύπαρξη βίας/ 

κακοποίησης θα συμβολίζεται με το μηδέν και θα συνεπάγεται την αδυναμία να υπάρξει 

ευημερία. Η απουσία της βίας/κακοποίησης θα συμβολίζεται με ένα και θα συνεπάγεται τη 

δυνατότητα να επιτύχουμε την παιδική ευημερία. Ο περιορισμός αυτός αποτελεί τον 

βασικότερο περιορισμό του εργαλείου μας, καθώς η ισχύς του συνδέεται με τη δυνατότητα 

εφαρμογής του. Σε αντίθεση, άλλοι μελλοντικοί  περιορισμοί, που μπορεί να παραταθούν, θα 

μπορούν να συνδέονται με την ορθή λειτουργία του εργαλείου καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας και με τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της παιδικής ευημερίας.  

 

Υπό αυτές τις συνθήκες ο περιορισμός αυτός μοιάζει με έναν «διακόπτη» του όλου συστήματος 

ανάλυσης και προσδιορισμού της παιδικής ευημερίας. Αν ο διακόπτης αυτός είναι 

«κατεβασμένος», δηλαδή δεν ισχύει ο περιορισμός, τότε δε μπορεί να εκκινήσει η λειτουργία 

του συστήματος, αν είναι ανεβασμένος τότε αρχίζει και η εκκίνηση λειτουργίας του 

συστήματος. Στα πλαίσια αυτά η απουσία της βίας/κακοποίησης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

ένα αγαθό που διαθέτει την εξίσου υψηλή σημασία που προσδίδεται και στην ευημερία. Κάτι 

τέτοιο όμως θα ήταν λάθος, καθώς το ύψιστο αγαθό είναι η ευημερία και η απουσία της 

βίας/κακοποίησης είναι η πρωταρχική και απαραίτητη προϋπόθεση για να οδηγηθούμε στο 

τελικό σκοπό ή στο ύψιστο αγαθό δηλαδή στην παιδική ευημερία. Επομένως η απουσία της 

βίας/κακοποίησης είναι ένα ενδιάμεσο αγαθό, σημαντικότερο από τα άλλα, αλλά όχι το ύψιστο. 

Η απουσία της βίας/κακοποίησης λοιπόν συμβάλλει στην επίτευξη του τελικού σκοπού της 

παιδικής ευημερίας αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς η παρουσία της κακοποίησης 
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συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καν λόγο για αυτή τη προσπάθεια επίτευξης του 

τελικού σκοπού. Η απουσία της βίας/κακοποίησης, αποτελεί λοιπόν την αφετηρία για να 

προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ενδιάμεσα αγαθά και τελικά στο ύψιστο αγαθό που είναι η 

παιδική ευημερία. Άρα η ύπαρξη της βίας/κακοποίησης δεν ακυρώνει μόνο την παιδική 

ευημερία αλλά ακυρώνει και όλους τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν στον παραπάνω 

ορισμό, η ύπαρξη ή η απουσία των οποίων συμβάλλει στην παιδική ευημερία. Η απουσία της 

βίας/κακοποίησης λοιπόν αποτελεί εκείνο το ενδιάμεσο αγαθό η παρουσία του οποίου 

προϋποθέτει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στο να αναλύσουμε τα υπόλοιπα ενδιάμεσα 

αγαθά, για να οδηγηθούμε στο τελικό δηλαδή στην ευημερία. 

 
Διάγραμμα 9  

 
Παρατήρηση: H αρχή του βέλους ξεκινάει από μια αφετηρία. Αυτή είναι η  απουσία της βίας/κακοποίησης. Αν 

υπάρχει βία και κακοποίηση, δεν υπάρχει η αρχή του βέλους που οδηγεί στην παιδική ευημερία, δηλαδή αν 

υπάρχει η βία/κακοποίηση, αυτό το βέλος δε θα σχηματοποιηθεί ή δημιουργηθεί. 

Διάγραμμα 9 . H διεργασία επίτευξης της παιδικής ευημερίας από 

την αφετηρία της απουσίας της βίας/κακοποίησης. 
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Βάσει των παραπάνω, αν είναι εφικτό σε μελλοντική έρευνα να μας επιτραπεί και να εγκριθεί 

ως ασφαλές για τα παιδιά, να προστεθεί στο ερωτηματολόγιο μας, ένα μέρος ερωτήσεων όπου 

να αφορούν την ανίχνευση της κακοποίησης, τότε θα μπορεί να τεθεί ένα κατώφλι, ως το 60% 

της διαμέσου, του συνόλου των παρατηρήσεων. Στη συνέχεια, μπορεί να τεθεί ένας 

«διακόπτης», έστω στο 50% των ατόμων, που βρίσκονται στο 60% της διαμέσου, του συνόλου, 

των παρατηρήσεων, ή πάνω από αυτό. Ο διακόπτης αυτός θα αντιπροσωπεύει τον παραπάνω 

περιορισμό (Βία/Κακοποίηση=0⇒∌CW). Ο περιορισμός όμως είναι η αφετηρία. Επομένως, 

πρώτα θα ελέγχεται κατά την ανάλυση των δεδομένων αν ο διακόπτης αυτός είναι 

«κατεβασμένος», δηλαδή αν υπάρχει ένα 50% ή και παραπάνω των παιδιών που θα έχουν 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μας, που βρίσκονται στο 60% της διαμέσου, του συνόλου 

των παρατηρήσεων που αφορούν τη βία/κακοποίηση, ή πάνω από αυτό και αν αυτό ισχύει δε 

θα προχωρά περαιτέρω η ανάλυση, δηλαδή δεν θα εφαρμόζεται το εργαλείο μέτρησης της 

παιδικής ευημερίας, όπου αφορά ένα σύνολο πολύ-πρισματικών δεικτών καταγραφής της 

παιδικής ευημερίας. Αυτός ο περιορισμός ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο 

εργαλείο καταγραφής της παιδικής ευημερίας.  

 

Συμπερασματικά, στην ενότητα αυτή, συμπεριλήφθηκε ο παράγοντας της βίας/κακοποίησης 

ως ένας «διακόπτης», ενός συνολικού συστήματος καταγραφής της παιδικής ευημερίας, από 

τον οποίο διακόπτη εξαρτάται η έναρξη της λειτουργίας του συστήματος καταγραφής.  
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