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Τα Παιδιά του Δρόμου Μιλούν 
 

 Τα παιδιά ζουν στους δρόμους για πολλούς 

λόγους. Το έσκασαν μετά από σωματικές και σεξουαλικές 

κακοποιήσεις από το σπίτι. Οι οικογένειες τους δεν 

μπορούσαν να θρέψουν ένα επιπλέον στόμα. Είναι 
σωματικά ανάπηρα ή ανεπιθύμητα. Τους ελκύει η ιδέα της 

ζωής στα φώτα του δρόμου... Υπάρχουν παιδιά στους 

δρόμους τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και στις 
πλούσιες. Οι λόγοι ίσως διαφέρουν αλλά το αποτέλεσμα 

είναι το ίδιο: ευάλωτα παιδιά που ζουν στο πεζοδρόμιο, 

που μάχονται για την επιβίωσή τους. 

 Μόλις βγουν στο δρόμο, πρέπει να βγάλουν 
χρήματα  μόνο και μόνο για να φάνε. Μερικά ζητιανεύουν. 

Άλλα πουλάνε οτιδήποτε, από γλυκά μέχρι περιοδικά. 

Μερικά γυαλίζουν παπούτσια. Άλλα είναι ρακοσυλλέκτες 
κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. Και άλλα πάλι 

σχηματίζουν συμμορίες όπως συμβαίνει στην Ινδία. Είναι 

δύσκολο να φανταστούμε πως είναι η ζωή τους στο δρόμο. 
Τα συναντάμε στο δρόμο και τα βλέπουμε σαν μπελά στο 

κεφάλι μας αλλά είναι κι αυτά άνθρωποι που στερούνται 

τα πιο βασικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. 

Τα παιδιά των δρόμων  έχουν τις δικές τους 
απόψεις για τον κόσμο …  
 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

 ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ 
#Αν είμαστε ενωμένα μπορούμε να κάνουμε τα 

πάντα -Μανάρ 

#Πρέπει να προστατέψουμε όλα τα παιδιά και να 
υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους. Να τιμωρούνται οι  

αστυνομικοί που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη. –Σουρές  

# Η μόρφωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που 

θα φέρει την αλλαγή. Με τη μόρφωση έρχεται και ο 
σεβασμός. Και με το σεβασμό μπορούμε να βελτιώσουμε 

τις ζωές μας. – Πάπου 

# Η εργασία είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Κάθε νέο 
παιδί θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να βγάλει το ψωμί 

του. – Ανούζ 
 

Να θυμάστε τα λόγια του Μπέρναρντ  Σω: 
«Το  χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις δεν 

είναι να μισείς κάποιον, αλλά να αδιαφορείς για αυτόν. 

Αυτή είναι η έννοια της απανθρωπιάς». 

 

Την επόμενη φορά που θα δείτε ένα παιδί του 

δρόμου, αγοράστε του ένα «παγωτό». 

 
(www.streetchildren.org.uk) … Αναζητήστε την 

ΚΛΙΜΑΚΑ, την ΑΡΣΙΣ και άλλες οργανώσεις που είναι 

κοντά στα άτομα «του δρόμου» στη χώρα μας … 

Σταματήστε την παιδική πορνογραφία .. 

Το διαδίκτυο μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνο 

για τα παιδιά. Μια ερευνητική ομάδα από το 

πανεπιστήμιο του Κορκ μάζεψε περισσότερες από 

50.000 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας σε μια 
περίοδο μόλις δυο ετών. Σε αυτές τις φωτογραφίες 

εμφανίζονται περισσότερα από 2.000 παιδιά. Κατά 

μέσο όρο κάνουν την εμφάνισή τους δύο νέα παιδιά 

κάθε εβδομάδα. Ίσως το 70-80% των φωτογραφιών 
αυτών να είναι και 30 χρόνια παλιές. Για τα παιδιά που 

αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν, η παραβίαση αυτή 

συνεχίζεται όσο κυκλοφορεί η φωτογραφία. Είναι ένας 
βιασμός που δεν σταματά ποτέ.  

Οι διαμαρτυρίες για την παιδική πορνογραφία 

αυξάνονται διαρκώς. Από το 1997 ως το 1998 η 

οργάνωση “Save the children Sweden” έλαβε μόνο 3 
καταγγελίες. Τον επόμενο χρόνο έφτασε τις 700. οι 

καινούργιες  πηγές της παιδικής πορνογραφίας είναι η 

Ρωσία, η Ρουμανία, η Τσεχία και τα κράτη της 

Βαλτικής. Πλέον γίνονται αναφορές για ζωντανές 
διαδικτυακές μεταδόσεις σεξουαλικής κακοποίησης 

παιδιών. Όλες οι ενδείξεις λένε ότι η χρήση του 

διαδικτύου θα αυξηθεί και μαζί θα μεγαλώσει και το 
πρόβλημα της παιδικής  πορνογραφίας. 

Οι οργανισμοί και τα δίκτυα παιδοφιλίας γίνονται όλο 

και πιο ευέλικτοι και τολμηροί στη χρήση του 

διαδικτύου. Τώρα όχι μόνο προβάλλουν φωτογραφίες 
παιδιών, αλλά έχουν στήσει και δωμάτια ζωντανής 

επικοινωνίας με τα παιδιά. Η αστυνομία φαίνεται ότι 

δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.- παρά το 

γεγονός ότι η παιδική και όχι μόνο πορνογραφία είναι 
παράνομη σε όλες τις χώρες του κόσμου. 

Στη Σουηδία 53 παιδεραστές έστησαν ένα δίκτυο όπου 

τα μέλη του μπορούσαν να βλέπουν φωτογραφίες και 

βιντεάκια παιδιών σε θεματικές ενότητες. Υπήρχε 
χώρος για μηνύματα και ένα chat room όπου οι 

επισκέπτες μοιράζονταν τις φαντασιώσεις τους και 

αντάλλασσαν φωτογραφίες. Τα μέλη χρησιμοποιούσαν 
μόνο ψευδώνυμα και ανώνυμες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις. Μια τεχνική παράβλεψη της ομάδας 

επέτρεψε σε έναν παρείσακτο να καταλάβει τι γίνεται 

και να ειδοποιήσει τη γραμμή παιδικής πορνογραφίας 
(σ.τ.σ. …σαν τη δική μας Δίωξη Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος ) που με τη σειρά της κάλεσε την 

Αστυνομία. Εκείνη έκανε τις έρευνές της  και 
συνέλαβε τα μέλη του δικτύου. 

… ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΕΤΕ το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Στηρίξτε την Εκστρατεία.  Να 

Αναφέρετε Οτιδήποτε Μεμπτό Υποπέσει στην Αντίληψή σας. 
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Θέμα : Η  Αυτοεκτίμηση  
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Παιδιά,  Τόσο Μακριά … Τόσο Κοντά …*  
(…στο Τέλος του Έτους και στην Αρχή της Υπόλοιπης Ζωής μας.) 

                                   T. 39     15- 12- 2014  


