
Επτά στους δέκα γονείς στην Ελλάδα 

<<διδάσκουν>> δέρνoντας. 



 Δεν βγήκε από τον Παράδεισο, αντίθετα είναι το 

εισιτήριο για την κόλαση στη ζωή των μικρών και 

μεγαλύτερων παιδιών. Και δεν είναι σπάνιο, 

αντίθετα το χέρι σηκώνεται πολύ συχνά πάνω στα 

παιδιά «χτυπώντας» πρώτα την προσωπικότητα και 

την ψυχική τους ισορροπία. Και δυστυχώς 

συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (με 

φωτεινή εξαίρεση τη Σουηδία) τόσο που η 

σημερινή ημέρα -30 Απριλίου- αφιερωμένη 

παγκοσμίως κατά της σωματικής τιμωρίας των 

παιδιών να αποκτά ιδιαίτερο νόημα. 

    



Στατιστικά σε σχεδιάγραμμα
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Στατιστικά σε σχεδιάγραμμα

Παρατηρούμε 

ότι η Γαλλία 

έχει το 

μεγαλύτερο 

ποσοστό βίας 

στην Ευρώπη. 

Αντιθέτως η 

Σουηδία έχει 

το μικρότερο.  
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Στατιστικά σε Πίτα
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Παρατηρούμε το 

ίδιο πράγμα όπως 

και πριν. 





 Η εξέλιξη της βίας και εγκληματικότητας στην 

Ελλάδα είναι αυξητική τα τελευταία χρόνια λόγω 

της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η οποία 

μοιραία συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου ζωής 

και σκέψης αναπαράγοντας διαρκώς το φόβο της 

θυματοποίησης, και την αύξηση των 

περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. 

Επομένως  η διαρκής εκπαίδευση του κοινού με 

στόχο την αλλαγή των κοινωνικών προτύπων που 

ευνοούν τη βία μέσα στην οικογένεια και η 

ευαισθητοποίησή του  γύρω από τις επιπτώσεις της 

βίας στα θύματα και κυρίως στις γυναίκες και τα 

παιδιά καθίσταται απολύτως αναγκαία.  



 Η προαγωγή του «αθέατου» αυτού κοινωνικού 

φαινομένου ως ένα δημόσιο ζήτημα που να αφορά 

όλους αναμφισβήτητα θα συμβάλει στην μείωση 

των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και τη 

μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτή 

Ευχαριστούμε πολύ! 



 

 Πηγές: 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=39
789 

 Εικόνες ενδοοικογενειακής βίας από διαδίκτυο 

 

 

 

 Δότσιος Κωνσταντίνος 

 Μαυρομάτης Ευθύμης 
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