
 

 

Αθήνα, 9 Ιανοςαπίος 2023 

Επίκαιπη Επώτηση 

Ππορ Υποςπγό Επγασίαρ και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Θέμα: Καμία βοήθεια για τη 12-σπονη θύμα σεξοςαλικήρ κακοποίησηρ και την 

οικογένειά τηρ στον Κολωνό  

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεηά ηεο Ειιεληθή Αζηπλνκίαο,  294 παηδηά έρνπλ θαθνπνηεζεί 

ζεμνπαιηθά ηνπο πξώηνπο νθηώ κήλεο ηνπ 2022 ζηε ρώξα καο. Καη απηό ην λνύκεξν είλαη ε 

θνξπθή ηνπ παγόβνπλνπ θαζώο νη πεξηπηώζεηο πνπ δελ θαηαγγέιινληαη είλαη πνιύ 

πεξηζζόηεξεο. Μόλν έλα από ηα πέληε παηδηά πνπ θαθνπνηνύληαη ζα κηιήζεη ζηελ νηθνγέλεηα 

ή ζηηο Αξρέο γηα ηε θξίθε πνπ βίσζε.  

Σε ζρέζε κε ηε θξηθηή ππόζεζε βηαζκνύ θαη καζηξνπείαο ηελ 12ρξνλεο ζηνλ Κνισλό ε 

αδηαθνξία ησλ αξρώλ είλαη εγθιεκαηηθή. Από ην Σεπηέκβξην ην θνξίηζη βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ηεο δεκνζηόηεηαο κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ θπθιώκαηνο. Είδε ηελ κεηέξα ηεο λα 

πξνθπιαθίδεηαη. Αλαγθάδεηαη μαλά θαη μαλά λα βιέπεη νπηηθό πιηθό από ηνπο ύπνπηνπο 

βηαζηέο, λα αλαθαιεί ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Παξακέλεη θιεηζκέλε ζε έλα ζπίηη, ρσξίο λα 

πεγαίλεη ζρνιείν. Καη όια απηά, ε 12ρξνλε ηα δεη ρσξίο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηα ηελ ίδηα. 

Όπσο θαηαγγέιιεηαη από δεθάδεο ζπιινγηθόηεηεο θαη ηε Λατθή Σπλέιεπζε Κνισλνύ-

Σεπνιίσλ-Αθαδεκίαο Πιάησλνο “κεηά ηηο ηππηθέο επηζθέςεηο ησλ πξώησλ εκεξώλ, δελ 

ππάξρεη θακία ςπρνινγηθή ζηήξημε κε θαηάιιεινπο επηζηήκνλεο θαη εηδηθνύο, αθόκα θαη ζε 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είραλ θαη έρνπλ εηδηθή αλάγθε. Κακία πιηθή ζηήξημε γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ αλαγθώλ πνπ ππάξρνπλ ζε δεηήκαηα 

εθπαηδεπηηθά (κηαο θαη ηα παηδηά κε όια απηά ηα γεγνλόηα είραλ αξθεηέο εκέξεο λα πάλε 

ζρνιείν)”. 

Σύκθσλα κε ηνλ 18-ρξνλν αδειθό ηνπ θνξηηζηνύ ε αδηαθνξία ησλ θξαηηθώλ ηνπηθώλ δνκώλ 

είλαη πιήξεο θαη ζπλερήο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ο αδειθόο ηεο θαηαγγέιιεη όηη επηρεηξείηαη 

ζπγθάιπςε ηεο ππόζεζεο θαη αλαθέξεη όηη “ζε όζα έρνπκε πεξάζεη απηνύο ηνπο κήλεο δελ 

έρνπκε θακία βνήζεηα από πνπζελά. Ούηε ςπρίαηξνο βνήζεζε ηελ αδειθή κνπ, θαλέλαο από 

ην θξάηνο δελ καο έιπζε θαλέλα πξόβιεκα”.  

Επωτάται ο ςποςπγόρ: 

Πνηα είλαη ε πξόλνηα ηεο πνιηηείαο θαη ησλ αξκόδησλ αξρώλ γηα ηελ νηθνγέλεηα απηή; Πνηεο 

ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη από ηηο αξρέο Σεπηεκβξίνπ γηα ηε πξνζηαζία, ηε ςπρνινγηθή ζηήξημε 

θαη ηε ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην θνξίηζη; 

 

Ο επωτών Βοςλεςτήρ 
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