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• Μεγάλο ποσοστό της παιδικής εργασίας 
εμφανίζεται στην Ασία και στις χώρες του ειρηνικού 
με ποσοστό 122,300.000 επίσης εμφανίζεται στην 
Αφρική με ποσοστό 50.000.000.Στις χώρες αυτές, η 
παιδική εργασία είναι μέρος της καθημερινότητας. 
Εκατομμύρια ανήλικα παιδιά εξαναγκάζονται να 
εργάζονται σε διάφορες, κατά κανόνα ανθυγιεινές 
εργασίες. Επίσης το θλιβερό αυτό κατάλογο 
συμπληρώνουν τα χιλιάδες παιδιά-θύματα που 
προωθούνται στις "αναπτυγμένες χώρες" αυτού του 
κόσμου είτε για να χρησιμοποιηθούν σαν 
πειραματόζωα είτε για εμπορία οργανων .  



• Στην παιδική εργασία οι γεωργικες πάμπτωχες 
οικογένειες των χωρικών, που είναι ακτήμονες ή έχουν 
ελάχιστη δική τους γη  δυσκολεύονται να επιβιώσουν.Για 
να ξεπληρώσουν το χρέος τους υποχρεώνονται 
συνήθως να καταδικάσουν το παιδί τους να δουλεύει για 
λογαριασμό του πιστωτή. Η προσωπική παιδική δουλεία 
λόγω χρέους ανθεί σε διάφορα μέρη του πλανήτη, όχι 
μόνο στη νότια και νοτιοανατολική Ασία αλλά και τη 
Λατινική Αμερική και την Αφρική. Τα παιδιά εργάζονται 
συνήθως σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες για μεγάλες 
περιόδους του χρόνου και πληρώνονται ελάχιστα έως 
καθόλου. Μερικά από τα παιδιά απάγονται και 
πωλούνται αργότερα ως σκλάβοι.  





•  ΠΑΙΔΙΚΟΣ                                                                                                       
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ                                                                                                                   
Η έλλειψη αγάπης, στοργής, κατανόησης, επικοινωνίας, 
η έλλειψη γονικής εποπτείας, η υπέρμετρη 
επιτρεπτικότητα, η υπερβολική πειθαρχεία, η σωματική 
τιμωρία, μπορεί να οδηγήσουν το παιδί σε αντικοινωνική 
συμπεριφορά. Η επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου 
μεταξύ των μαθητών, αποτελεί μια μορφή σωματικής, 
λεκτικής ή και ψυχολογικής βίαs            Τι φταιει                                                                         
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ                                                                                                      
Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι για την εμφάνιση 
ανεπιθύμητης και προβληματικής συμπεριφοράς στην 
παιδική και εφηβική ηλικία, συντρέχουν πολλοί 
αιτιολογικοί παράγοντες. 



• α) Οικογένεια: Κακές συνθήκες διαβίωσης, συγκρουσιακές 
ενδοοικογενειακές σχέσεις, απουσία των γονιών στη ζωή των 
παιδιών, έλλειψη επικοινωνίας-διαλόγου, σεβασμού, αγάπης, 
κατανόησης και στοργής για το παιδί, που σαφώς επηρεάζουν 
αρνητικά τη βιοσωματική και ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. 

• β) Κοινωνικό περιβάλλον-κοινωνική μάθηση: Η κοινωνική μάθηση 
αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο μάθησης. Το κάθε παιδί είναι μια 
ψυχοκοινωνική ολότητα που δέχεται την επίδραση του άμεσου και 
έμμεσου περιβάλλοντος (γονείς, συγγενείς, φίλοι, δασκάλοι, 
γείτονες, ΜΜΕ κλπ.). Κάθε παιδί αναπτύσσει τη δική του 
προσωπικότητα σε σχέση με τα δικά του βιώματα. Τα παιδιά 
μαθαίνουν μιμούμενα τους μεγάλους και ιδιαίτερα τους γονείς τους. 
Συνήθως δεν ακολουθούν τις συμβουλές, τα κηρύγματα, τα λόγια, 
αλλά το δικό τους παράδειγμα και τον τρόπο ζωής τους. 



• γ) Αναγνώριση-επιβεβαίωση: Κάθε άνθρωπος θέλει να αισθάνεται 
ξεχωριστός. Ο μαθητής που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω των 
σχολικών του ικανοτήτων και επιδόσεων από τους γονείς, 
δασκάλους και συμμαθητές, αναζητά διαφορετικούς τρόπους 
αναγνώρισης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι κακοί μαθητές είναι 
αυτοί που πιο συχνά δημιουργούν προβλήματα με τη συμπεριφορά 
τους. 

• δ) Γενετικοί – νευρολογικοί παράγοντες & προδιάθεση: Οι βιολογικοί 
και κληρονομικοί παράγοντες δημιουργούν τη προδιάθεση για την 
εμφάνιση διαταραχών συμπεριφοράς. Ψυχοπεριβαλλοντικοί 
παράγοντες (η οικογένεια κυρίως) μπορούν να επηρεάσουν θετικά 
και να ελαχιστοποιήσουν, ή αρνητικά και να μεγιστοποιήσουν το 
πρόβλημα.όρφωση και το δικαίωμα στο παιχνίδι είναι άγνωστα γι' 
αυτά τα παιδιά. Κάποια δουλεύουν σε θορυβώδη κι επικίνδυνα 
εργοστάσια, άλλα στα χωράφια από την αυγή ως το σούρουπο, 
άλλα είναι θύματα της βιομηχανίας του σεξ.  



• ΠΑΙΔΙΚΗ                                                                                                
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ----Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης πρόκειται 
για ένα ζήτημα, οι συνέπειες του οποίου έχουν διάρκεια και 
επηρεάζουν και τη μετέπειτα ζωή του παιδιού, μετατρέποντάς το σε 
έναν ενήλικα που αντιμετωπίζει δυσκολίες σε διάφορες σημαντικές 
πτυχές της ζωής του. Δημιουργεί άτομα με έντονα προβλήματα στις 
προσωπικές τους σχέσεις, τα οποία δυσκολεύονται να αγαπήσουν 
και να εμπιστευτούν, έχουν τάση προς καταχρήσεις, εμφανίζουν 
αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα προσαρμοστικότητας και 
κατάθλιψη. Επίσης, οι άνθρωποι που υπέστησαν κακοποίηση όταν 
ήταν παιδιά ενδέχεται να προβούν οι ίδιοι σε κακοποίηση παιδιών 
όταν ενηλικιωθούν .                                          

• Εκατοντάδες χιλιάδες μικρά παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, από εύπορους πολίτες των λεγόμενων 
"αναπτυγμένων χωρών", τόσο στις χώρες του τρίτου κόσμου όπου 
κατοικούν, όσο και σε άλλες χώρες, όπου προωθούνται παράνομα 
γι' αυτό το σκοπό. Μόνο στην Ευρώπη εργάζονται  
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