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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Εξάλλου, κανείς δεν κρατά ποτέ ένα µυστικό τόσο καλά όσο ένα παιδί» 

Βίκτωρ Ουγκό, Οι Άθλιοι 

 

      «Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αποτελεί ένα ανησυχητικά διαδεδοµένο 

πρόβληµα σε παγκόσµιο επίπεδο. Καθώς πρόκειται ίσως για την πιο 

αντιπροσωπευτική περίπτωση αφανούς εγκληµατικότητας, εύκολα γίνεται κατανοητό 

ότι οι τροµακτικοί αριθµοί και τα υψηλά στατιστικά νούµερα, όπως αυτά 

αποτυπώνονται σε ερευνητικά ευρήµατα, καταδεικνύουν µέρος µόνο του 

φαινοµένου» (Θεµελή, 2009). Υπάρχουν δυο κύριοι λόγοι για την έλλειψη στοιχείων. 

Πρώτον, οι σηµερινές εκτιµήσεις για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση βασίζονται 

κυρίως σε αναφορές από τις υπηρεσίες προστασίας του παιδιού, τα στοιχεία των 

οποίων όµως δεν αντικατοπτρίζουν τον αριθµό των περιπτώσεων που δεν 

καταγγέλλονται. Δεύτερον, η ακρίβεια της διάγνωσης της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης είναι δύσκολη καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν 

σαφείς ιατρικές ή σωµατικές ενδείξεις και συγκεκριµένα ψυχολογικά συµπτώµατα 

που σχετίζονται άµεσα µε την κακοποίηση (London, Bruck, Ceci & Shuman, 2005). 

      Η τραυµατική εµπειρία της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έχει συσχετισθεί 

µε την απώλεια σε διάφορους τοµείς , όπως απώλεια της παιδικής ηλικίας του ατόµου 

και της ικανότητας να εµπιστεύεται τους άλλους σε µια σχέση, απώλεια της 

συναισθηµατικής και ψυχολογικής ευηµερίας, απώλεια του ελέγχου του σώµατός του 

και πιθανή απώλεια σηµαντικών άλλων στη ζωή του, όταν ο δράστης είναι µέλος της 

οικογένειας. Στις αναφορές τους τα κακοποιηµένα παιδιά  περιγράφουν ότι νιώθουν 

διαφορετικά  ή και ‘κατεστραµµένα’. Για πολλά, οι συνέπειες αυτών των απωλειών 

επεκτείνονται ακόµα και στην ενήλικη ζωή τους (Alaggia, 2005). Η παιδική 

σεξουαλική κακοποίηση σχετίζεται µε µια ποικιλία φυσιολογικών και ψυχολογικών 

συνεπειών για τα θύµατα. Μια πλευρά της εµπειρίας της κακοποίησης που έχει 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες είναι η αποκάλυψη, η διαδικασία µε 

την οποία η κακοποίηση αποκαλύπτεται και ανακαλύπτεται (Nagel, Putnam, Noll & 

Trickett, 1997). Προηγούµενες έρευνες δείχνουν ότι η διαδικασία της αποκάλυψης 

είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Η αποκάλυψη αποτελείται από αρνήσεις, 
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εκµυστηρεύσεις και αναιρέσεις (Nagel et al., 1997). Η σηµασία όµως της 

αυτοαποκάλυψης της σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού εκτείνεται πέρα από το 

ίδιο το άτοµο και την οικογένειά του. Η έρευνα δείχνει ότι οι δράστες διαπράττουν 

πολλά περισσότερα εγκλήµατα ενάντια σε παιδιά από αυτά που έχουν ερευνηθεί και 

καταδικαστεί. Έτσι η αυτοαποκάλυψη του παιδιού µπορεί να οδηγήσει σε 

ταυτοποίηση ενός δράστη ο οποίος αποτελεί απειλή και για άλλα παιδιά (Paine & 

Hansen, 2002).  

      Οι ερευνητές και οι επαγγελµατίες έχουν µελετήσει πρότυπα αποκάλυψης, καθώς 

και τους λόγους της άρνησης ή της καθυστερηµένης αποκάλυψης, τα στάδια της 

αποκάλυψης, τα είδη της αποκάλυψης, όπως η τυχαία ή η σκόπιµη αποκάλυψη, την 

φύση της περιγραφής που περιλαµβάνει την πλήρη, την ηµιτελή, την µερική και την 

σταδιακή αποκάλυψη, την ψευδώς αρνητική και την ψευδώς θετική αποκάλυψη, την 

φύση και την έννοια της µερικής ή ολικής ανάκλησης και της επαναβεβαίωσης και 

παράγοντες που παρεµποδίζουν ή διευκολύνουν την αποκάλυψη (Staller & Nelson-

Gardell, 2005). «Διαπιστώνει κανείς ότι αν και υπάρχει πλούσιο ερευνητικό 

ενδιαφέρον για το φαινόµενο της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών εν γένει, 

λίγες µελέτες έχουνε εστιάσει  στην εξαιρετικά σηµαντική διεργασία της 

αποκάλυψης. Υπάρχει ωστόσο πάνω από όλα επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης των 

επαγγελµατιών, όχι µόνο σε θέµατα διάγνωσης και θεραπείας ανηλίκων θυµάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και χρήσης µοντέλων αποκάλυψης της κακοποίησης 

καθώς και εξειδικευµένων εργαλείων» (Θεµελή, 2009). 
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2 .ΟΡΙΣΜΟΣ  
	  

      Ο όρος αποκάλυψη από µόνος του είναι δύσκολος να οριστεί. Έχει υποστηριχθεί 

ότι η έννοια της αποκάλυψης είναι ανεπαρκής εξαιτίας της γενικής έλλειψης 

εξειδίκευσης και της τεράστιας ποικιλίας περιπτώσεων που ό όρος χρησιµοποιείται 

(Alaggia, 2004). Κατά την αναθεώρηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, γίνεται 

σαφές ότι ο όρος είναι προβληµατικός για πολλούς λόγους. Ο σηµαντικότερος, 

υπάρχει ασάφεια ως προς το αν ο όρος αναφέρεται στην πράξη της απλής αφήγησης 

σε κάποιον, ή σε µια πιο επίσηµη πράξη της αναφοράς κακοποίησης σε έναν έγκυρο 

φορέα. Ο όρος αποκάλυψη χρησιµοποιείται πιο συχνά στην αναφορά της 

κακοποίησης ενός παιδιού, ενώ ο όρος αφήγηση χρησιµοποιείται όταν οι ενήλικες 

µοιράζονται τις εµπειρίες τις κακοποίησής τους (Alaggia, 2004). Ο όρος αποκάλυψη 

χρησιµοποιείται µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους και µπορεί να σηµαίνει: α) 

αφήγηση της κακοποίησης σε ένα οποιοδήποτε άτοµο, β) αφήγηση της κακοποίησης 

σε επίσηµη συνέντευξη (π.χ νοµική ή κλινική αξιολόγηση), γ) αποκάλυψη που 

συµβαίνει κατά την διάρκεια µιας θεραπείας (Ullman, 2003). Η αποκάλυψη συχνά 

αντιµετωπίζεται λανθασµένα ως ένα στατικό γεγονός ενώ πρέπει να ερευνείται ως µια 

ρευστή διαδικασία (Alaggia, 2004). Η διαδικασία της αποκάλυψης πρέπει να 

θωρείται ένα σύνολο που βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαµβάνει στάδια προ-

αποκάλυψης, αποκάλυψης και µετά-αποκάλυψης, ενώ περιλαµβάνει αλληλεπιδράσεις 

µε άλλους (Staller & Nelson-Gardell, 2005).  

      Οι κακοποιητικές εµπειρίες των παιδιών έρχονται στο φως συνήθως τυχαία. Πέρα 

από την ίδια την αποκάλυψη του θύµατος σπάνια υπάρχουν µάρτυρες ή οποιαδήποτε 

επιβεβαιωτικά στοιχεία που µπορούν να βοηθήσουν στο δικαστήριο ότι ένα παιδί έχει 

κακοποιηθεί σεξουαλικά (Child Witness Project, 1993). Οι αποκαλύψεις των παιδιών 

έχουν περιγραφεί ως: α)σκόπιµες ή τυχαίες β)αυθόρµητες ή προκαλούµενες και 

γ)σαφείς ή ασαφείς. Αυτές οι περιγραφές αντιστοιχούν µε τρεις διαστάσεις: 

α)πρόθεση β)αυθορµητισµό και γ)λεπτοµέρειες (Paine & Hansen, 2002). 

Χρησιµοποιούνται και πρόσθετες περιγραφές όπως γρήγορη, καθυστερηµένη, 

αυθόρµητη, συγκρατηµένη, εκ προθέσεως, σαφής, ασαφής. Οι µελέτες δείχνουν ότι 

τα µικρότερα παιδιά, κάτω από την ηλικία των 6 ετών είναι λιγότερο πιθανό να 

αποκαλύψουν την κακοποίηση ενώ αναπτυξιακοί παράγοντες φαίνεται ότι ευθύνονται 

για την αδυναµία των παιδιών να αποκαλύψουν σκόπιµα (Alaggia, 2004). Πιο συχνά 
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οι µελέτες εξετάζουν αν τα θύµατα έχουν αποκαλύψει σκόπιµα ή τυχαία. Η σκόπιµη 

αποκάλυψη ορίζεται ως εσκεµµένη αποκάλυψη της κακοποίησης από το θύµα. Η 

τυχαία αποκάλυψη είναι εκείνη η αποκάλυψη που βασίζεται σε συµπεριφορικά και 

σωµατικά συµπτώµατα που έχουν οδηγήσει στην υποψία της κακοποίησης (Nagel et 

al., 1997). Οι τυχαίες αποκαλύψεις αφορούν σηµαντικό αριθµό αποκαλύψεων και 

περιλαµβάνουν ανακάλυψη από τρίτους, οι οποίοι είναι είτε µάρτυρες του γεγονότος 

είτε κάνουν ιατρικές εξετάσεις στα παιδιά (Alaggia, 2004). Μια σκόπιµη αποκάλυψη 

γίνεται µε σαφή πρόθεση του θύµατος να µιλήσει για την τραυµατική του εµπειρία. 

Σε αντίθεση, µια τυχαία αποκάλυψη είναι µια δήλωση που γίνεται χωρίς να έχει 

προµελετηθεί ή να υπήρχε η πρόθεση από το θύµα να αποκαλύψει την κακοποίηση 

(Schaeffer, Leventhal & Asnes, 2011). Η σκόπιµη αποκάλυψη µπορεί να 

αναστέλλεται σε παιδιά που είναι ανώριµα αναπτυξιακά  λόγω της περιορισµένης 

γνώσης των κοινωνικών προτύπων και συµπεριφορών που καθιστούν κακοποίηση 

(Paine & Hansen, 2002). 

      Η αποκάλυψη εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες στις διάφορες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις για την θεραπεία των θυµάτων της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. 

Κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατανοούν την αποκάλυψη ως µια µέθοδο να 

περιγραφεί η σεξουαλική κακοποίηση. Αυτή η πτυχή της αποκάλυψης σχετίζεται  µε 

την ανάκληση αναµνήσεων της τραυµατικής εµπειρίας ή γεγονότα µε λεπτοµέρεια 

προκειµένου να αποκτηθεί µια πλήρης και ακριβής αναφορά του παρελθόντος. Άλλες 

θεραπευτικές παρεµβάσεις κατανοούν την αποκάλυψη ως µέθοδο να σκέφτεται το 

άτοµο εκ νέου την κακοποίηση. Αυτή η εκ νέου σκέψη υπερβαίνει την απλή αφήγηση 

και περιλαµβάνει πεποιθήσεις και υποθέσεις για τον εαυτό, για τους άλλους και τον 

κόσµο (Bradley & Follingstad, 2001). Η αποκάλυψη έχει σχετιστεί και µε την 

λειτουργία της µέσα στην θεραπευτική σχέση. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται 

στην διαδικασία της ανταλλαγής εµπειριών µε ένα άλλο άτοµο. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας, ο θεραπευτής µπορεί να βοηθήσει τον θεραπευόµενο να αναπτύξει µια 

διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό του και για την τραυµατική εµπειρία (Bradley & 

Follingstad, 2001). Οι ειδικοί που ασχολούνται µε την θεραπεία των θυµάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης πρέπει να κατανοήσουν ότι η αποκάλυψη είναι µια 

συνεχής διαδικασία, και να γνωρίζουν ότι κάποιες πλευρές της κακοποίησης µπορεί 

να µην αποκαλυφθούν για µήνες µέσα στην θεραπεία. Στο υποστηρικτικό περιβάλλον 

της θεραπείας πρωταρχικό µέληµα είναι οι ανάγκες του παιδιού και όχι η 
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συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Επιπρόσθετες έρευνες µπορούν να βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων τεχνικών συνέντευξης που θα παρέχουν πιο 

ακριβή αποτελέσµατα και θα είναι κατάλληλα για τα νεαρά θύµατα (Gonzalez, 

Waterman, Kelly, McCord & Oliveri, 1993).  
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3. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ       

      Κατά την διάρκεια της αποκάλυψης το παιδί πρέπει να δηµοσιοποιήσει ένα 

γεγονός που συνδυάζει προσωπική ντροπή, φόβο, αναµονή των αρνητικών συνεπειών 

(π.χ δυσπιστία, στιγµατισµός, επίπληξη). Επιπλέον, σε περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής κακοποίησης τα θύµατα συχνά βιώνουν συναισθηµατική 

σύγκρουση για το αν θα πραγµατοποιήσουν την αποκάλυψη καθώς αυτή εµπλέκει 

φροντιστές ή αγαπηµένα πρόσωπα και µπορεί να φοβούνται για τη διάσπαση της 

οικογένειας. Αυτοί οι παράγοντες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν και ως αποτέλεσµα 

τα παιδιά µπορεί να µην προβούν σε άµεσες αποκαλύψεις µετά από τη σεξουαλική 

θυµατοποίηση. Ο Sauzier (1989) αναφέρει ότι το 39% από τα 156 σεξουαλικώς 

κακοποιηµένα παιδιά δεν είχαν αποκαλύψει ποτέ σε κανέναν και η κακοποίηση σε 

αυτές τις περιπτώσεις ανακαλύφθηκε τυχαία (Smith, Letourneau, Saunders, 

Kilpatrick, Resnick & Best, 2000). Τέσσερα στα 5 θύµατα βιασµού δεν µιλάνε σε 

κανέναν για το συµβάν µέσα σε 24 ώρες. Μετά από έναν µήνα περίπου 1 στα 4 

θύµατα το έχει πει σε κάποιον, αλλά σχεδόν τα µισά παιδιά δεν αποκαλύπτουν σε 

κανέναν για περισσότερο από 5 χρόνια (Smith et al., 2000). Μελέτες  για την 

αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δείχνουν ότι η αποκάλυψη τείνει να 

αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα, µε τις εκτιµήσεις της µη αποκάλυψης να 

κυµαίνονται από 33-92% για τα κορίτσια και 42-100% για τα αγόρια (Collings, 

Griffiths & Kumalo, 2005). Τα παιδιά καθυστερούν, αποκαλύπτουν µερικώς, 

ανακαλούν τα λεγόµενά τους,  αποκαλύπτουν κατά λάθος και επαναεπιβεβαιώνουν. 

Επιπλέον φαινοµενικά υπεύθυνοι ενήλικες µπορεί να ενεργήσουν απρόβλεπτα. 

Μπορούν να δυσφηµίσουν , να καταγγείλουν, να προσβάλλουν, να απειλήσουν και να 

δυσπιστήσουν. Με λίγα λόγια η διαδικασία της αποκάλυψης είναι δύσκολη (Staller & 

Nelson-Gardell, 2005). 

      Η αποκάλυψη, µε βάση την κλινική εµπειρία, είναι πιο εύκολη για τα παιδιά που 

βιώνουν µεµονωµένες επιθέσεις. Τα παιδιά που δεν µιλάνε αµέσως είναι ολοένα και 

πιο απρόθυµα να αποκαλύψουν όσο η κακοποίηση συνεχίζεται, ίσως από φόβο 

µήπως κατηγορηθεί που δεν αποκάλυψε άµεσα (Smith et al., 2000). Τα παιδιά 

αποκαλύπτουν αρχικά την κακοποίηση κυρίως στα µέλη της οικογένειας, και πιο 

συχνά στις µητέρες τους ή µπορεί να αποκαλύψουν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια 

της επίσηµης διαδικασίας έρευνας η οποία πραγµατοποιείται όταν υπάρχει υποψία 

κακοποίησης (Gary & Fitzpatrick, 1994). Τα παιδιά ενδέχεται να µην αποκαλύπτουν 
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επειδή δεν τους έχει ζητηθεί άµεσα να µιλήσουν για την κακοποίηση όταν υπάρχουν 

υποψίες γι’ αυτήν. Όταν τα παιδιά αποκαλύπτουν τα πρότυπα αποκάλυψης 

διαφέρουν. Σύµφωνα µε την Alaggia (2004) οι τρεις πιο γνωστοί τύποι αποκάλυψης 

είναι η τυχαία, η σκόπιµη και η προκαλούµενη. Η έρευνα της Alaggia εντόπισε 

επιπλέον µοτίβα που περιλαµβάνουν συµπεριφορικές και έµµεσες λεκτικές 

προσπάθειες, σκόπιµα συγκρατηµένες αποκαλύψεις, και αποκαλύψεις 

προκαλούµενες από ανακτηµένες αναµνήσεις. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία τα 

παιδιά παρουσιάζουν δυσκολία να βρουν καταστάσεις στις οποίες η ιδιωτικότητα και 

οι προτροπές τους επιτρέπουν να αποκαλύψουν. Συχνά αναφέρουν ότι ανησυχούν για 

την ανωνυµία και την εµπιστευτικότητα µετά την αποκάλυψη. Σε ποιον 

αποκαλύπτουν τα παιδιά επίσης ποικίλει (Ungar, Tutty, McConnell, Barter & 

Fairholm, 2009).  

Βέλτιστες συνθήκες για αποκάλυψη 

1. Κάποιος, είτε ανεπίσηµα είτε ως µέρος ενός θεσµικού φορέα, να ρωτήσει 

άµεσα τον έφηβο «ποιες είναι οι εµπειρίες σαν σχετικά µε κακοποίηση;» 

2. Να υπάρχει πρόσβαση σε κάποιον που θα ακούσει και θα απαντήσει 

κατάλληλα (πρώτα απ’ όλα πιστεύοντας τον έφηβο) 

3. Ο νέος να κατέχει τον ορισµό της κακοποίησης και το λεξιλόγιο να 

περιγράψει τις εµπειρίες του. 

4. Ο νέος να βιώνει µια αίσθηση ελέγχου στην διαδικασία της αποκάλυψης, 

έχοντας το δικαίωµα  στην ανωνυµία και στην εµπιστευτικότητα. 

5. Κατέχοντας συγκεκριµένες γνώσεις για το πώς να έχει πρόσβαση στις πηγές 

που απαιτούνται για να βοηθήσει τον εαυτό του και τους άλλους. 

6. Αποτελεσµατική αντίδραση από τους ενήλικες και τήρηση ασφάλειας από 

άλλη ζηµιά (Ungar et al., 2009) 
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4 .ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  
	  

      Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση έχει µελετηθεί εµπειρικά από τις αρχές της 

δεκαετίας του ‘70. Πιο πρόσφατα, η έρευνα σε αυτό το θέµα έχει επικεντρωθεί στην 

αποκάλυψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, η οποία είναι σηµαντική για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η κακοποίηση έχει λάβει χώρα (Schaeffer et al., 2011). Οι 

εκτιµήσεις από έρευνες των κλινικών και µη κλινικών πληθυσµών δείχνουν ότι 30-

80% των θυµάτων σκόπιµα δεν αποκαλύπτουν την κακοποίηση πριν ενηλικιωθούν 

(Alaggia, 2004). Η καθυστερηµένη αποκάλυψη είναι ένα σύνηθες φαινόµενο. Οι 

ερευνητές που εξετάζουν την καθυστέρηση ανάµεσα στην σεξουαλική κακοποίηση 

και στην αποκάλυψη αυτής, συχνά αναφέρουν ένα ευρύ φάσµα χρονικού 

διαστήµατος ανάµεσα στην θυµατοποίηση και στην αποκάλυψη. Αυτές οι έρευνες 

αναφέρουν µια µέση καθυστέρηση από 3 έως 18 χρόνια (Alaggia, 2004). Μια 

καθυστερηµένη αποκάλυψη συµβαίνει όταν ένα θύµα δεν αναφέρει την εµπειρία του 

αµέσως µετά το συµβάν. Μια καθυστέρηση µπορεί να κυµαίνεται από µέρες µέχρι 

χρόνια µετά την κακοποίηση (Schaeffer et al., 2011). Τα κακοποιηµένα παιδιά 

φαίνεται ότι κυρίως καθυστερούν την αποκάλυψη όταν αναµένουν µη επιθυµητά 

αποτελέσµατα (Staller & Nelson-Gardell, 2005). Η καθυστερηµένη αποκάλυψη 

συνδέεται επίσης µε καταπιεσµένες, ανακτηµένες ή καθυστερηµένες αναµνήσεις. 

Καθυστερηµένη µνήµη, είναι ένας όρος που προτιµάται από µερικούς ερευνητές που 

περιλαµβάνει µια σειρά από µηχανισµούς που εµπλέκονται στην απώλεια 

τραυµατικής µνήµης µέσω της καταπίεσης, αποκλεισµού και λήθης.  Η βιβλιογραφία 

αποκαλύπτει ότι οι αναµνήσεις της παιδικής ηλικίας που είναι δύσκολα προσβάσιµες 

συχνά σχετίζονται µε τραυµατικές εµπειρίες όπου η µυστικότητα είναι µια 

λειτουργική δυναµική και το παιδί είναι αδύναµο σε σύγκριση µε τον δράστη 

(Alaggia, 2004). 

      Μια προσέγγιση για να κατανοήσουµε γιατί κάποια παιδιά αποκαλύπτουν αµέσως 

ενώ άλλα καθυστερούν, είναι να εξετάσουµε τους παράγοντες που σχετίζονται µε την 

χρονική στιγµή της αποκάλυψης. Τα χαρακτηριστικά του θύµατος, όπως το φύλο του, 

η ηλικία και το πολιτιστικό του υπόβαθρο, έχουν βρεθεί να σχετίζονται µε τη στιγµή 

της αποκάλυψης. Νεότερα θύµατα ή θύµατα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερες 

καθυστερήσεις όταν αποκαλύπτουν σχετικά µε την σεξουαλική κακοποίηση. Θύµατα 

που προέρχονται από ισπανόφωνα ή ασιατικά περιβάλλοντα παρουσιάζουν επίσης 
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δυσκολία να αποκαλύψουν την τραυµατική εµπειρία ως αποτέλεσµα των 

πολιτιστικών προτύπων τους. Άλλες έρευνες έχουν εξετάσει την σχέση του θύµατος 

µε τον δράστη και διαπιστώθηκε ότι τα θύµατα είναι πιο πιθανό να καθυστερούν αν ο 

δράστης είναι συγγενής, ο βιολογικός πατέρας ή µια γονική φιγούρα. Ο τύπος της 

κακοποίησης, επίσης, έχει βρεθεί ότι σχετίζεται µε διαφορές στην χρονική στιγµή της 

αποκάλυψης. Η τρέχουσα βιβλιογραφία, ωστόσο, δεν έχει καταλήξει για το ποιοι 

τύποι σεξουαλικής κακοποίησης οδηγούν σε καθυστέρηση στην αποκάλυψη 

(Schaeffer et al., 2011). Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι η καθυστέρηση στην 

αποκάλυψη είναι σχεδόν διπλάσια όταν περιέχονται ενδείξεις για σωµατική επίθεση 

από τον δράστη (Paine & Hansen, 2002). 

      «Η διεθνής βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό όσων βιώνουν 

την τραυµατική εµπειρία αποφασίζει να κάνει γνωστό το τραυµατικό συµβάν, 

συνήθως µετά την ενηλικίωσή τους» (Θεµελή, 2009). Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

δείχνουν ότι είναι καλή στρατηγική τα θύµατα της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης να περιµένουν να αποκαλύψουν την τραυµατική εµπειρία όταν 

ενηλικιωθούν αφού η απόκρυψη της κακοποίησης όπως φαίνεται από έρευνες δεν 

οδηγεί σε καλύτερη ψυχολογική προσαρµογή (Roesler, 1994). 

 

Οι εξηγήσεις των παιδιών γιατί δεν αποκάλυψαν νωρίτερα 

27% φόβος ότι κάποιος θα πάθει κακό 

-απειλές τραυµατισµού στον ίδιο ή σε άλλους 

-φόβος για τραυµατισµό χωρίς απειλές 

15% αρνητικές συνέπειες για τον εαυτό του 

-φόβος γονικής απόρριψης/ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την οικογένειά του 

-φόβος γονικής αντίδρασης/θυµός 

-φόβος ότι θα µπλέξει 

- κακή εµπειρία µε την αστυνοµία µετά από προηγούµενη επίθεση 

14% ανησυχία για την οικογένεια 
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-προστασία οικογένειας από αναστάτωση/διάσπαση/διαζύγιο 

13% φόβος ότι δεν θα γίνει πιστευτό 

-σκέψη ότι κανείς δεν θα το πίστευε 

-οι γονείς συµπαθούσαν τον δράστη 

-είχε ήδη αποκαλύψει στην µαµά του αλλά δεν το είχε πιστέψει 

11% δεν σκέφτηκε ποτέ να αποκαλύψει 

-δεν ήξερε ότι ήταν λάθος µέχρι πρόσφατα 

-ασήµαντο περιστατικό/δεν άξιζε να σηµειωθεί 

-το έβλεπε ότι ήταν κάτι συναινετικό 

-ήθελε να το ξεχάσει 

10% αµηχανία 

-αµηχανία/ ντροπή 

-δεν ήθελε να το γνωρίζουν οι συµµαθητές 

-χαµηλή αυτοεκτίµηση 

5% ανησυχία για τον δράστη 

-ο πατέρας θα είχε µπελάδες 

-εκτιµούσε την σχέση µε τον δράστη 

-πίστευε ότι ήταν σφάλµα του Σατανά 

3%  έλλειψη προσώπων που µπορούσε να αποκαλύψει 

-ποτέ δεν εµπιστεύτηκε την µητέρα για τίποτα 

-δεν είχε κάποιο έµπιστο πρόσωπο να µιλήσει 

2% αλτρουισµός 

-φόβος ότι ο δράστης θα στρεφόταν σε άλλα παιδιά για σεξ 
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-έκανε συµφωνία µε άλλο θύµα να µην µιλήσει (Child Witness Project, 1993) 
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5. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

      Η αυτοαποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης από ένα ανήλικο θύµα αποτελεί 

ένα κρίσιµο συστατικό για την έναρξη της παρέµβασης για να σταµατήσει η 

κακοποίηση, την αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών της και την µείωση των 

µακροπρόθεσµων αρνητικών συνεπειών. Οι επαγγελµατίες που εργάζονται µε τους 

δράστες, τις οικογένειες και τα θύµατα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έχουν 

εντοπίσει αρκετούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που αναστέλλουν τα 

παιδιά από την αποκάλυψη της κακοποίησής τους. Επιπλέον, η διαδικασία µε την 

οποία οι δράστες αποκτούν και διατηρούν την συµµόρφωση των θυµάτων τους και τη 

σιωπή τους τοποθετεί συχνά το παιδί στη θέση του συνέταιρου στη συνοµωσία της 

ίδιας τους της κακοποίησης (Paine & Hansen, 2002). 

      Πρόσφατες αναδροµικές µελέτες έχουν χρησιµοποιήσει ποιοτικές µεθόδους για 

να εντοπιστούν τα εµπόδια στην αποκάλυψη των παιδιών. Οι Sorsoli, Kia-Keating 

και Grossman (2008) διαπίστωσαν ότι τα εµπόδια αυτά µπορούσαν να ταξινοµηθούν 

σε τρεις κατηγορίες: προσωπικά εµπόδια, εµπόδια που αφορούν τις διαπροσωπικές 

σχέσεις και κοινωνικο-πολιτιστικά εµπόδια. Ένα επαναλαµβανόµενο εµπόδιο στο 

οποίο αναφέρονται οι ενήλικες που έχουν κακοποιηθεί όταν ήταν παιδιά είναι ο 

φόβος για το τι θα συµβεί αν µιλούσαν για την κακοποίηση. Tα θύµατα επίσης 

θεωρούσαν ότι δεν µπορούν να βασιστούν στους γονείς τους και επαγγελµατίες και 

ένιωθαν ντροπή για αυτό που είχε συµβεί. Κάποια από τα θύµατα ένιωθαν ότι δεν 

ήθελαν να επιβαρύνουν τους γονείς τους ή ήθελαν να το κρατήσουν µυστικό ή 

κάποια άλλα θύµατα ένιωθαν τόσο στεναχωρηµένοι όταν συζητούσαν το γεγονός που 

αποφάσισαν ότι θα το κρατήσουν για τον εαυτό τους (Schaeffer et al., 2011). Τα 

προσωπικά εµπόδια αντανακλούν µια έντονη επιθυµία του θύµατος να διαγράψει 

αυτές τις εµπειρίες από την συνείδησή του. Άλλα προσωπικά εµπόδια είναι τα 

συναισθηµατικά και περιλαµβάνουν συναισθηµατική ασφάλεια ή ετοιµότητα, αλλά 

και έντονα αισθήµατα ντροπής (Sorsoli et al., 2008). 

      Το πρώτο σηµαντικό εµπόδιο για την αποκάλυψη είναι η έλλειψη πληροφόρησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της έλλειψης ενηµέρωσης για την σεξουαλική κακοποίηση. Η 

στερεότυπη ιδέα, που συχνά προωθείται από τα µέσα ενηµέρωσης, ότι η σεξουαλική 

βία διαπράττεται από ξένους και σχετίζεται πάντα µε σωµατική βία, έκανε τα παιδιά 

να αµφιβάλλουν για το αν θεωρείται η εµπειρία τους κακοποιητική. Αυτή η 
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πεποίθηση µπορεί να είναι ένας παράγοντας στην απροθυµία τους να αποκαλύψουν 

σε έναν έµπιστο ενήλικα και να αναζητήσουν βοήθεια, ειδικά αν λάβουµε υπόψη τις 

λεπτές στρατηγικές που χρησιµοποιούν µερικοί δράστες για να πείσουν τα θύµατά 

τους ότι η κακοποίηση είναι φυσιολογική και αποδεκτή. Επιπλέον, πολλοί νέοι 

αγνοούν την ύπαρξη κοινωνικών και υγειονοµικών υπηρεσιών και το είδος της 

βοήθειας που προσφέρουν, ή είχαν λανθασµένες πληροφορίες (π.χ πίστευαν ότι 

έπρεπε να πληρώσουν ή να είχαν την συγκατάθεση των γονιών). Πληροφορίες 

σχετικά µε την σεξουαλική κακοποίηση και τις διαθέσιµες υπηρεσίες πρέπει να 

αποτελούν βασικό στοιχείο κάθε προληπτικής προσπάθειας. Όλοι οι νέοι πρέπει να 

λαµβάνουν την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε τον κίνδυνο της κακοποίησης 

και µε το δικαίωµά τους να προστατεύονται από τους ενήλικες, να αναγνωρίζουν µια 

κακοποιητική εµπειρία, να γνωρίζουν ποιος µπορεί να τους υποστηρίξει και να 

γνωρίζουν τι γίνεται µετά την αποκάλυψη της κακοποίησης (Crisma et al., 2004).    

      Ένα δεύτερο εµπόδιο στην αποκάλυψη σχετίζεται µε την επιθυµία όσον αφορά 

τους εφήβους για αυτονοµία και ωριµότητα. Κάποιοι από αυτούς που βιώνουν 

κακοποίηση από τους συνοµηλίκους τους παρουσιάζονται πολλοί απρόθυµοι να 

αποκαλύψουν την κακοποίηση φοβούµενοι ότι οι γονείς τους θα τους περιόριζαν την 

ελευθερία τους (Crisma et al., 2004). 

      Ένα τρίτο εµπόδιο σχετίζεται µε την επιθυµία να προστατέψουν τις οικογένειές 

τους. Επιλέγουν να κρατήσουν το µυστικό και θεωρούν ότι η διαχείριση της 

κατάστασης είναι δική τους ευθύνη (Crisma et al., 2004). Οι δράστες συνήθως 

κάνουν τα θύµατά τους να πιστεύουν ότι η αποκάλυψη της αλήθειας θα σκοτώσει ή 

θα καταστρέψει ,συνήθως, την µητέρα τους. Αυτές οι στρατηγικές δηµιουργούν ή 

επιδεινώνουν την δυσλειτουργία της οικογένειας (Crisma et al., 2004). Άλλοι 

παράγοντες που περιπλέκουν τις καταθέσεις των παιδιών για την σεξουαλική 

κακοποίηση είναι η ενοχή και το αίσθηµα ευθύνης. Κάποιοι ερευνητές έχουν 

υποστηρίξει ότι τα µικρότερα παιδιά εξαιτίας του αυξηµένου εγωκεντρισµού τους, 

είναι πιο πιθανό να νιώθουν υπεύθυνα για την κακοποίηση, σε σχέση µε τα 

µεγαλύτερα παιδιά. Παρόλα αυτά και τα µεγαλύτερα παιδιά µπορεί να νιώθουν 

υπεύθυνα καθώς πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είχαν εµποδίσει την κακοποίηση 

(Leander, 2010). Ανεξάρτητα από τον τύπο της κακοποίησης, τα περισσότερα παιδιά 

αισθάνονται υπεύθυνα για την τραυµατική τους εµπειρία. Το αίσθηµα ευθύνης του 

θύµατος συνδυάζεται και µε έντονα συναισθήµατα ντροπής και στίγµατος. Πολλά 
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παιδιά διστάζουν να αποκαλύψουν την κακοποίησή τους από φόβο µήπως 

κατηγορηθούν ή κριθούν αρνητικά από τους άλλους (Paine & Hansen, 2002). 

      Το πιο σηµαντικό εµπόδιο για τους κακοποιηµένους ανήλικους είναι η απροθυµία 

των επαγγελµατιών και των ενηλίκων γενικά να τους ακούσουν και να τους 

προσφέρουν υποστήριξη (Crisma et al., 2004). Ο φόβος για τις αρνητικές συνέπειες, 

ότι δεν θα γίνουν πιστευτά είναι και άλλοι παράγοντες που κάνουν τα παιδιά 

απρόθυµα να µιλήσουν για τις εµπειρίες τους (Leander, 2010). Αρκετές έρευνες 

έχουν δείξει ότι τα παιδιά αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην αποκάλυψη 

της ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Αν ο δράστης είναι κάποιο µέλος της 

οικογένειας τα παιδιά φοβούνται ότι θα διαλύσουν την οικογένεια ή θα τιµωρηθούν 

(Leander, 2010). Πολλά θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης αναφέρουν ότι 

καθυστερούν στην αποκάλυψη επειδή φοβούνται ότι δεν θα γίνουν πιστευτά. Οι 

δράστες συχνά ζητούν από τα θύµατα να το κρατήσουν µυστικό και τα δωροδοκούν ή 

τα απειλούν. Οι προσωπικές απειλές στα θύµατα µπορεί να περιλαµβάνουν απειλές 

για την σωµατική ακεραιότητα, τιµωρία και απόσυρση υλικών αγαθών, προνόµια ή 

αγάπη (Paine & Hansen, 2002). 

• Ανησυχίες που σχετίζονται µε την οικογένεια/τους αγαπηµένους 

Οι δράστες της σεξουαλικής κακοποίησης συχνά προειδοποιούν τα θύµατα ότι αν 

αποκαλύψουν την κακοποίηση η οικογένεια ή οι αγαπηµένοι τους θα πάθουν κακό, 

είτε συναισθηµατικά είτε σωµατικά. Έτσι ο δράστης µεταδίδει στο παιδί ένα αίσθηµα 

ευθύνης για την ασφάλεια και την ευηµερία της οικογένειάς του. Η αποκάλυψη 

εξισώνεται µε καταστροφικά αποτελέσµατα για την οικογένεια του θύµατος  και το 

παιδί φοβάται ότι θα έχει ως αποτέλεσµα την διάλυση της οικογένειας µέσω 

διαζυγίου, χωρισµού ή τοποθέτηση του παιδιού και των αδερφών του σε ανάδοχους 

γονείς (Paine & Hansen, 2002). 

• Ανησυχίες σχετικά µε το δράστη 

Η σχέση θύµατος δράστη είναι µια σχέση, πολλές φορές, οικεία και στενή. Οι 

δράστες στοχεύουν σε συναισθηµατικά, ευάλωτα παιδιά, εκµεταλλευόµενοι όχι µόνο 

την σεξουαλικότητά τους αλλά και τις ανάγκες τους για προσοχή και φροντίδα. Ως 

αποτέλεσµα, τα θύµατα έχουν αµφίθυµα και συγκεχυµένα συναισθήµατα για τους 

δράστες (Paine & Hansen, 2002). Οι δράστες συχνά απειλούν ότι θα αυτοκτονήσουν 
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ή θα κάνουν κακό στον εαυτό τους αν το θύµα µιλήσει και αποκαλύψει την 

κακοποίηση. πολλά παιδιά αναφέρουν ότι είναι διστακτικά να αποκαλύψουν την 

τραυµατική εµπειρία από φόβο  ότι ο δράστης θα φυλακιστεί (Paine & Hansen, 

2002). Η φύση του δεσµού αυτού διακρίνεται από αισθήµατα έντονης προσκόλλησης, 

γνωστικών στρεβλώσεων και στρατηγικών συµπεριφοράς που ενισχύουν και 

διατηρούν τον δεσµό (Paine & Hansen, 2002). Σε µια έρευνα που διερευνήθηκε η 

διαδικασία της σεξουαλικής θυµατοποίησης από την οπτική γωνία του παιδιού, οι 

συγγραφείς σηµειώνουν ότι η σχέση του παιδιού µε τον δράστη γεµίζει σηµαντικά 

ελλείµµατα στη ζωή του παιδιού σε πολλές περιπτώσεις. Τα περισσότερα από τα 

παιδιά περιέγραψαν την σχέση τους µε τον δράστη θετική ενώ πολλά εξέφρασαν 

αµφίθυµα συναισθήµατα γι’ αυτόν (Paine & Hansen, 2002). 

      Η απόφαση του θύµατος να αποκαλύψει σε κάποιον την κακοποίησή του 

εγκυµονεί κινδύνους. Είναι πολύ σηµαντικό σε ποιον θα επιλέξει να µιλήσει το παιδί 

ενώ υπάρχει το πρόβληµα του χρόνου και της τοποθεσίας (Staller & Nelson-Gardell, 

2005). Επίσης το κουτσοµπολιό αποτελεί ένα σοβαρό και διαδεδοµένο πρόβληµα. 

Ακόµα κι αν το παιδί κάνει µια καλή πρώτη επιλογή να µιλήσει σε κάποιον έµπιστό 

του, µπορεί να βιώσει µια αλυσιδωτή αντίδραση όπου ο ένας θα µιλήσει στον άλλο 

(Staller & Nelson-Gardell, 2005). Η απροθυµία στην αποκάλυψη µπορεί να 

σχετίζεται επίσης και µε την δύσκολη δυναµική της οικογένειας. Τα παιδιά 

παρουσιάζουν δυσκολία στο να ξεκινήσουν συζήτηση σχετικά µε την σεξουαλική 

κακοποίηση. Μια υποστηρικτική δοµή είναι απαραίτητη για να συµβεί η αποκάλυψη, 

καθώς και µια εµπιστευτική σχέση είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τη 

βελτίωση των αρνητικών επιπτώσεων της κακοποίησης (Sorsoli et al., 2008). 
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6.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ      

       

      Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι ένα συναισθηµατικό γεγονός που 

επηρεάζει το παιδί, την οικογένεια και τους επαγγελµατίες. Ένα παιδί µπορεί να µην 

αποκαλύψει την κακοποίηση λεκτικά για πολλούς λόγους. Ωστόσο, υπάρχουν 

συµπεριφορικά  και σωµατικά παράπονα που µπορεί να παρουσιάσει το 

κακοποιηµένο παιδί. Επιπλέον υπάρχουν σωµατικά ευρήµατα που µπορεί να 

προσδιορίσει ένας εκπαιδευµένος εξεταστής (Elvik, 1987).  

Περίπου το 75% των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης διαπράττεται από 

κάποιον που το παιδί γνωρίζει. Αυτό υποδεικνύει µια σχέση ανάµεσα στον δράστη 

και στο παιδί, και εξηγεί έναν από τους λόγους που πολλά παιδιά δεν αποκαλύπτουν 

άµεσα την παρενόχληση. Τα παιδιά  µπορεί να αποκαλύψουν πιθανή κακοποίηση από 

ορισµένες συµπεριφορές ή σωµατικά παράπονα. Παρά το γεγονός ότι πολλές από 

αυτές τις ενέργειες µπορεί να είναι φυσιολογικές (π.χ αυνανισµός ή εφιάλτες), οι 

φροντιστές αναφέρουν µια αύξηση στη συχνότητα ή εξαναγκασµό σε µια αποδεκτή 

συµπεριφορά.  Μερικά παιδιά που έχουν σωµατικά ευρήµατα σεξουαλικής 

κακοποίησης αρχικά µεταφέρονται στο τµήµα επειγόντων περιστατικών µε παράπονα 

όπως κολπικές εκκρίσεις ή κοιλιακό άλγος (Elvik, 1987).  

      Ο εντοπισµός και η επακόλουθη διακοπή της σεξουαλικής κακοποίησης είναι µια 

διαδικασία η οποία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του παιδιού να 

αποκαλύψει το µυστικό. Ενώ η σωµατική εξέταση του παιδιού και η παρατήρηση του 

παιχνιδιού µε τις ανατοµικές κούκλες µπορούν να παρέχουν χρήσιµες ενδείξεις που 

επιβεβαιώνουν την υποψία της κακοποίησης, ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την 

αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού και της επιβεβαίωσής της, 

είναι η λεκτική αποκάλυψη του παιδιού (MacIntyre & Carr, 1999). Το παιδί δεν 

πρέπει να καθοδηγείται µε δηλώσεις όπως «ξέρω ότι κάποιος σε άγγιξε-ποιος το 

έκανε αυτό;» αντίθετα, ερωτήσεις όπως «έχει κανείς ποτέ αγγίξει την ιδιωτική σου 

περιοχή; Θέλεις να µου πεις ποιος;» είναι περισσότερο κατάλληλες (Elvik, 1987). Σε 

ορισµένες περιπτώσεις οι συµµαθητές αποκαλύπτουν στους ενήλικες εκ µέρους των 

θυµάτων. Τέτοια ευρήµατα υποδηλώνουν ότι τα παιδιά «δοκιµάζουν το έδαφος» 

πρώτα αποκαλύπτοντας σε εκείνους µε λιγότερη εξουσία. Τα παιδιά αισθάνονται τον 

κίνδυνο από την αποκάλυψη της κακοποίησής τους και χρησιµοποιούν άλλους 

τρόπους για να αντιµετωπίσουν την κατάσταση. 
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• Έµµεση στρατηγική 1: ριψοκίνδυνες συµπεριφορές 

Συµπεριφορές που περιλαµβάνουν τον αυτοτραυµατισµό και την αυτοκτονική 

συµπεριφορά, την φυγή, τις διαταραχές στις διατροφικές συνήθειες και άλλες 

παρόµοιες µορφές έκθεσης σε κίνδυνο, αποτελούν έναν τρόπο να ζητήσουν βοήθεια 

και να διαχειριστούν τα άσχηµα συναισθήµατα που σχετίζονται µε την κακοποίηση. 

• Έµµεση στρατηγική 2: δεν µιλάω 

Μια δεύτερη έµµεση στρατηγική που χρησιµοποιούν οι νέοι είναι ότι δεν µιλάνε, ή 

ότι δεν θέλουν να µιλήσουν. Οι νέοι περιγράφουν αυτή την στρατηγική ως 

προσαρµοστική όταν η αποκάλυψη θεωρείται περισσότερο απειλή από ότι η ίδια η 

κακοποίηση. 

• Άµεση στρατηγική 1: αναζήτηση βοήθειας από συνοµήλικους 

Οι έφηβοι στρέφονται σε φίλους οι οποίοι συχνά στερούνται των κατάλληλων 

γνώσεων  για να τους βοηθήσουν. 

 

• Άµεση στρατηγική 2: στρέφονται σε µη επαγγελµατίες ενήλικες 

Αυτοί περιλαµβάνουν τους γονείς τους, τους γονείς φίλων τους και άλλους 

υποστηρικτικούς ενήλικες, όπως καθηγητές, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να 

αναφέρουν την κακοποίηση στις αρχές. 

• Άµεση στρατηγική 3: αποκάλυψη σε επίσηµους φορείς υποστήριξης 

Όταν οι νέοι αισθάνονται ότι οι επίσηµοι φορείς θα ανταποκριθούν µε 

αποτελεσµατικό τρόπο, αποκαλύπτουν τις εµπειρίες τους σε αυτούς, οι οποίοι τις 

περισσότερες φορές  είναι αστυνοµικοί ή κοινωνικοί λειτουργοί (Ungar et al., 2009) 

Τα ευρήµατα δείχνουν ότι τα θύµατα είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιήσουν λιγότερο 

άµεσες στρατηγικές πριν αποκαλύψουν φανερά. Αυτές οι έµµεσες στρατηγικές 

µπορεί να εξηγούν και την καθυστέρηση ανάµεσα στην κακοποίηση και στην 

επίσηµη αποκάλυψη, µε τους νέους να «δοκιµάζουν το έδαφος» πριν µιλήσουν για 

την κακοποίηση άµεσα (Ungar et al., 2009) 
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7 .ΣΤΑΔ ΙΑ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ   
	  

      Η τυπική διαδικασία αποκάλυψης ακολουθεί ένα αναγνωρίσιµο µοτίβο. Πολλά 

παιδιά αρχικά αρνούνται την κακοποίηση όταν ρωτούνται σχετικά µε αυτήν και στη 

συνέχεια προχωρούν σε µια δειλή, µη πειστική φάση αποκάλυψης. αυτή 

ακολουθείται από ενεργή αποκάλυψη, µε λεπτοµέρειες για το τι συνέβη. Ο φόβος και 

η πίεση µπορεί ακολούθως να οδηγήσουν σε αναιρέσεις και επαναδιακριβώσεις. 

Μερικές ή ελλιπείς αποκαλύψεις είναι τυπικές σε µικρότερα παιδιά και ακόµα και οι 

αποκαλύψεις των µεγαλύτερων παιδιών δεν πληρούν τα κριτήρια για επιβεβαίωση, 

ακόµα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η οµολογία από τον δράστη. Η πλειοψηφία 

των περιστατικών κακοποίησης έρχονται στο φως από ακούσιες δηλώσεις των 

παιδιών και όχι από σκόπιµες αποκαλύψεις (MacIntyre & Carr, 1999).  

      Πολλά σεξουαλικώς κακοποιηµένα παιδιά δεν αποκαλύπτουν την κακοποίησή 

τους, µπορεί να αρνούνται ότι συνέβη ή µπορεί να προβαίνουν σε αποκαλύψεις που 

ακολουθούνται από αναιρέσεις των λεγοµένων τους (London et al., 2005). Ο Browne 

(1991) δήλωσε ότι «η αποκάλυψη είναι σχεδόν πάντα µια συνεχής διαδικασία. 

Μπορεί να ξεκινά µε ένα θεαµατικό πρώτο βήµα, ή µπορεί να εκδηλώνεται σαν µια 

σειρά από δειλές αποκαλύψεις, υπαινιγµούς και εξερευνήσεις». Οµοίως ο Kelley και 

συνεργάτες (1993) αναφέρει ότι «οι αποκαλύψεις είναι συχνά καθυστερηµένες και 

σταδιακές». Ο Salter (1995) δηλώνει «το παιδί θεωρεί ότι έχει προδώσει την 

οικογένεια µιλώντας σε «αγνώστους» και πιέζεται να αναιρέσει τα λεγόµενά του». Ο 

Salter επίσης αναφέρει ότι «η άρνηση δεν είναι µια πόρτα εξόδου για τα θύµατα, είναι 

µια γραµµή στην οποία κινούνται εµπρός και πίσω πολλές φορές πριν αποκαλύψουν» 

(London et al., 2005). 

      Οι αποκαλύψεις έχει παρατηρηθεί ότι αποτελούνται από µια δοκιµαστική και από 

µια ενεργή φάση. Κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής φάσης, οι γνωστοποιήσεις 

χαρακτηρίζονται αόριστες, ελλιπείς και ταλαντευόµενες. Κατά την διάρκεια της 

ενεργής φάσης το παιδί παρέχει µια άµεση αποκάλυψη (Paine & Hansen, 2002). Στις 

περισσότερες περιπτώσεις πολλά θύµατα ανακαλούν τις καταθέσεις τους µόνο για να 

τις επιβεβαιώσουν αργότερα. Πρέπει να εκλαµβάνουµε την αποκάλυψη ως µια 

διαδικασία µε στάδια τα οποία, όπως οι αναπτυξιακές δραστηριότητες, µπορούν να 

επιλυθούν (Bradley & Wood, 1996). Το πρώτο βήµα στην διαδικασία της 
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αποκάλυψης είναι να νιώσει το θύµα άνετα µε τον εαυτό του (Staller & Nelson-

Gardell, 2005). Σύµφωνα µε τους Sorenson και Snow (1991), η διαδικασία της 

αποκάλυψης περιλαµβάνει πέντε στάδια: (1) αρχική άρνηση ότι συνέβη η 

κακοποίηση, (2) δειλή αποκάλυψη ή απροθυµία να συζητήσει την κακοποίηση, (3) 

ενεργή αποκάλυψη ή ολοκληρωµένη κατάθεση σχετικά µε την κακοποίηση, 

(4)ανάκληση των ισχυρισµών και (5) επαναβεβαίωση των ισχυρισµών (Bradley & 

Wood, 1996; Paine & Hansen, 2002). 

      Έχει αποδειχθεί ότι σχεδόν το 75% των θυµάτων που έχουν κακοποιηθεί 

σεξουαλικά αρχικά αρνούνται την κακοποίηση και περίπου το 25% τελικά αναιρούν 

τους ισχυρισµούς τους. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η άρνηση και η 

αναίρεση αποτελούν µέρος µιας διαδικασίας που βιώνουν πολλά θύµατα σεξουαλικής 

κακοποίησης (Bradley & Wood, 1996). Σε ένα µεγάλο ποσοστό των επιβεβαιωµένων 

περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης η κατάθεση του θύµατος αποτελεί το 

µοναδικό αποδεικτικό στοιχείο ότι συνέβη η κακοποίηση. Σύµφωνα µε ορισµένες 

αναφορές, τα κακοποιηµένα παιδιά συχνά αρνούνται ότι έχει συµβεί η κακοποίηση ή 

αργότερα αναιρούν τους ισχυρισµούς τους. Τέτοιες αρνήσεις και αναιρέσεις τείνουν 

να θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία του παιδιού και να περιπλέκουν τη νόµιµη 

απάντηση στις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση. Θεωρητικοί και ερευνητές 

έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν γιατί τα σεξουαλικώς κακοποιηµένα παιδιά 

αρνούνται ή αναιρούν την κακοποίηση. Οι Koverola και Foy (1993) αναφέρουν ότι 

θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης συχνά εµφανίζουν συµπτώµατα µετατραυµατικής 

διαταραχής. Σύµφωνα µε τους Koverola και Foy (1993), τα παιδιά που υποφέρουν 

από µετατραυµατική διαταραχή συχνά εισάγονται στην «φάση αποφυγής», στην 

οποία αρνούνται την κακοποίηση ή αναιρούν τους ισχυρισµούς τους επειδή δεν 

µπορούν να αντιµετωπίσουν το άγχος που προκάλεσαν οι τραυµατικές αναµνήσεις. 

Το άγχος για τις εµφανίσεις στο δικαστήριο ή µια αλλαγή στο περιβάλλον του 

σπιτιού µπορεί να οδηγήσουν σε άρνηση ή αναίρεση. Ο Rieser (1991) έχει προτείνει 

ότι τα παιδιά αναιρούν τα λεγόµενα τους εάν νιώθουν αποµονωµένα από το φυσικό 

τους υποστηρικτικό περιβάλλον. Άλλοι συγγραφείς υποθέτουν ότι η άρνηση και η 

αναίρεση αποτελούν έναν τρόπο για τα θύµατα να «φύγουν όλα µακριά» (Bradley & 

Wood, 1996). Οι φόβοι του παιδιού σχετικά µε την πιθανή διάλυση της οικογένειάς 

τους, ή τις ανησυχίες για την ασφάλειά τους, συµβάλουν στην αναίρεση των 

λεγοµένων του παιδιού (Alaggia, 2004). Συγκεκριµένες πολιτιστικές οµάδες µπορούν 
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να αναιρέσουν πιο συχνά τις καταθέσεις τους από ότι άλλοι, λόγω των πολιτιστικών 

ταµπού σχετικά µε τη σεξουαλική κακοποίηση (Bradley & Wood, 1996). Η έρευνα 

δείχνει επίσης ότι η πίστη στα µέλη της οικογένειας, ή ο φόβος αντίδρασης στους 

ισχυρισµούς για κακοποίηση, µπορεί να συµβάλει σε ορισµένες διαψεύσεις, 

αναιρέσεις και απροθυµία αποκάλυψης από το θύµα (Bradley & Wood, 1996).  
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8 .ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ  ΜΟΝΤΕΛΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  Δ ΙΑΔ ΙΚΑΣΙΑ  ΤΗΣ  

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ  

 

      Αρκετά µοντέλα έχουν προταθεί για να βοηθήσουν στην κατανόηση της 

διαδικασίας της αποκάλυψης. Από αυτά, µερικά είναι µε βάση τα στάδια και 

υποθέτουν ότι η αποκάλυψη πρέπει να νοείται ως διαδικασία υπό το πρίσµα 

ιδιαίτερων θεωρητικών προσανατολισµών (Staller & Nelson-Gardell, 2005). Ο 

Furniss(1990) περιέγραψε την εµπειρία της κακοποίησης ως ένα σύνδροµο 

απόκρυψης, και προσδιόρισε τις πτυχές αυτού του συνδρόµου, τους εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως η έλλειψη εγκληµατολογικών αποδείξεων της σεξουαλικής 

κακοποίησης και η πίεση που ασκείται στο παιδί να µην µιλήσει, πτυχές της 

κακοποιητικής σχέσης που προσφέρονται για µυστικότητα και οδηγούν το παιδί να 

βιώνει την αλληλεπίδραση ως µη ερµηνεύσιµη και εσωτερικούς ψυχολογικούς 

παράγοντες που βιώνει το ίδιο το παιδί, όπως το να παίρνει την ευθύνη για την 

κακοποίηση, να φοβάται τον δράστη και τις συνέπειες της αποκάλυψής του. 

Βλέποντας την εµπειρία της κακοποίησης ως ένα σύνδροµο µυστικότητας τονίζεται η 

προσαρµοστική λειτουργία της διατήρησης του µυστικού από το παιδί (McElvaney, 

Greene & Hogan, 2012). 

      Κοινωνιογνωστική θεωρία. Oι Bussey και Grimbeek (1995) παρουσίασαν  

εµπειρικά δεδοµένα και πρότειναν αυτό το µοντέλο να χρησιµοποιείται ως πλαίσιο 

για την κατανόηση της διαδικασίας της αποκάλυψης ή µη της παιδικής κακοποίησης. 

Το µοντέλο τους υποστηρίζει ότι αντί οι αποκαλύψεις των παιδιών να διέρχονται από 

µια σειρά σταδίων, µπορούν να προβλεφθούν από τις αντιλήψεις που έχουν για τις 

αντιδράσεις των άλλων και από το πώς αντιλαµβάνονται τα ίδια τα παιδιά την 

αποτελεσµατικότητά τους για αποκάλυψη (Ullman, 2003).Οι Bussey και Grimbeek 

(1995) µε βάση τις εργασίες του Bandura  πρότειναν ένα δυναµικό διαδραστικό 

µοντέλο στο οποίο η αποκάλυψη είναι καθορισµένη από αρκετούς παράγοντες. 

Αναγνώρισαν τέσσερα κοινωνιογνωστικά στοιχεία που καθορίζουν την µη 

αποκάλυψη- την προσοχή, όπου τα παιδιά δεν έχουν δώσει αρκετή προσοχή στο 

γεγονός, συγκράτηση, όπου τα παιδιά δεν είναι σε θέση αν θυµηθούν το γεγονός µε 

επαρκείς λεπτοµέρειες, παραγωγή, όπου τα παιδιά δεν είναι σε θέση να 

επικοινωνήσουν επαρκώς σχετικά µε το γεγονός και παρώθηση όπου τα παιδιά είναι 

απρόθυµα να το αναφέρουν. Οι Bussey και Grimbeek τόνισαν επίσης ότι η πορεία της 
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αποκάλυψης ποικίλλει ανάλογα µε τις γνωστικές ικανότητες των παιδιών, τις 

κοινωνικές εµπειρίες και την ιδιαίτερη κατάσταση που βρίσκονται. Από γνωστικής 

άποψης, τα µεγαλύτερα παιδιά είναι περισσότερο ικανά να αναφέρουν την 

κακοποίηση εξαιτίας της αυξηµένης προσοχής και µνήµης. Ωστόσο, µε την αύξηση 

στις γνωστικές ικανότητες και στις κοινωνικές εµπειρίες, τα παιδιά αποκτούν 

µεγαλύτερη επίγνωση για το κόστος και τα οφέλη της αποκάλυψης, µαθαίνουν να 

µην αποκαλύπτουν γεγονότα  στα οποία αναµένεται ότι οι άλλοι θα ανταποκριθούν 

µε δυσµενή τρόπο, ακόµη και όταν δεν τους έχει ζητηθεί να µη αποκαλύψουν 

(McElvaney et al., 2012).  

      Με βάση προηγούµενες έρευνες, οι Goodman-Brown και συνεργάτες 

(2003)εισηγήθηκαν ένα µοντέλο καθυστέρησης το οποίο πρότεινε ότι οι φόβοι των 

συνεπειών της αποκάλυψης και οι αντιλήψεις της αυτό-ενοχοποίησης αποτελούσαν 

παράγοντες κλειδιά που εµπόδιζαν τα παιδιά από το να µοιραστούν τις τραυµατικές 

τους εµπειρίες. Βρήκαν ότι η ηλικία του παιδιού την χρονική στιγµή της αποκάλυψης, 

ο τύπος της κακοποίησης (είτε εντός ή εκτός της οικογένειας), η αντιλαµβανόµενη 

ευθύνη του παιδιού για την κακοποίηση, και ο φόβος του παιδιού για τις αρνητικές 

συνέπειες της αποκάλυψης καθορίζουν την χρονική στιγµή της αποκάλυψης. οι 

Goodman-Brown και συνεργάτες υπογράµµισαν (2003) επίσης την επίδραση των 

προσδοκιών των παιδιών για τις αντιδράσεις των άλλων ως σηµαντικό παράγοντα για 

το αν θα αποκαλύψουν τα παιδιά (McElvaney et al., 2012). 

      Οι Staller και Nelson-Gardell (2005) αντιλήφθηκαν την διαδικασία της 

αποκάλυψης σε ένα χρονικό πλαίσιο τριών σταδίων: ο εαυτός, όπου τα παιδιά που 

έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά συµβιβάζονται µε τα συναισθήµατά τους σχετικά µε 

την κακοποίηση και παίρνουν την απόφαση να µιλήσουν. Το δεύτερο στάδιο 

αποτελεί την έµπιστη επιλογή-αντίδραση όπου τα παιδιά επιλέγουν σε ποιον, πότε και 

που θα αποκαλύψουν και έρχονται αντιµέτωποι µε την αντίδραση που θα εισπράξουν, 

ενώ Το τρίτο στάδιο αποτελούν οι συνέπειες, και οι θετικές και οι αρνητικές 

(McElvaney et al., 2012). 

      Όλα τα µοντέλα δίνουν έµφαση στον ρόλο των προσδοκιών των παιδιών για τις 

πιθανές αντιδράσεις των ενηλίκων και στην διαδραστική φύση της αποκάλυψης. Η 

αποκάλυψη δεν είναι µονόδροµη διαδικασία καθώς τα παιδιά δέχονται, 

επεξεργάζονται, αξιολογούν και αντιδρούν στις πληροφορίες που δέχονται από τις 

αντιδράσεις των ενηλίκων. Τα µοντέλα επίσης αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δια βίου 
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συνέπειες στην αποκάλυψη (McElvaney et al., 2012). Η διαδικασία της αποκάλυψης 

στην έρευνα των McElvaney, Greene & Hogan (2012) γίνεται αντιληπτή σαν µια 

διαδικασία που περιλαµβάνει τρεις βασικές δυναµικές: την ενεργή συγκράτηση, το 

φαινόµενο της πίεσης του «βραστήρα» και την εκµυστήρευση του µυστικού. Η 

ενεργή συγκράτηση περιλαµβάνει δυσκολία στην αποκάλυψη, το παιδί να µην θέλει 

να ξέρουν οι άλλοι αλλά και να αρνείται ότι συνέβη η κακοποίηση όταν ρωτάται. Οι 

συµµετέχοντες στην έρευνα περιέγραψαν την µη αποκάλυψη σαν ένα τρόπο να 

ξεχάσουν ό,τι έγινε. Το παιδί βιώνει µια εσωτερική διαµάχη καθώς θέλει να πει τι του 

συνέβη αλλά και από την άλλη δεν θέλει οι άλλοι να ξέρουν. Ο Bentovim (2002) 

εύστοχα αναφέρεται στην εµπειρία αυτή ως «εξουθενωτική» και «πέρα από τον 

έλεγχο του παιδιού» ενώ  «η πίεση να µην µιλήσει σηµαίνει για το παιδί ότι δεν 

υπάρχει επεξεργασία των εµπειριών». Η τελική δυναµική στην  διαδικασία της 

αποκάλυψης αποτελεί την εκµυστήρευση, όπου το παιδί επιλέγει σε ποιον θα 

αποκαλύψει και έχει την ανάγκη για εµπιστευτικότητα (McElvaney et al., 2012). 

Betrayal Trauma Theory (BTT)  

      Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή η σχέση µε τον δράστη επηρεάζει τον τρόπο µε τον 

οποίο ένα τραυµατικό γεγονός επεξεργάζεται και στη συνέχεια ανακαλείται. 

Συγκεκριµένα, η θεωρία προβλέπει ότι η επίγνωση και η µνήµη για τα τραυµατικά 

γεγονότα θα µειωθούν ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο το γεγονός αποτελεί 

προδοσία. Τραύµατα µε υψηλή προδοσία, ή αυτά που διαπράττονται από κάποιον 

έµπιστο συνδέονται µε λιγότερο επίµονες αναµνήσεις για την κακοποίηση. η θεωρία 

υποστηρίζει ότι τα παιδιά που µπορούν να µειώσουν την επίγνωσή τους για την 

κακοποίηση είναι σε θέση να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στον φροντιστή και 

να κρατήσουν µυστική την κακοποίηση (Foynes et al., 2009). Η θεωρία τραύµατος 

προδοσίας της Freyd (1996) υποστηρίζει ότι τα σεξουαλικώς κακοποιηµένα παιδιά 

είναι επιρρεπή στην ανάπτυξη αµνησίας για την τραυµατική τους εµπειρία, καθώς  η 

επίγνωση της κακοποίησης θα έθετε σε κίνδυνο την ψυχική υγεία των θυµάτων 

διαταράσσοντας την προσήλωσή τους σε φροντιστές από τους οποίους εξαρτώνται 

για φαγητό, στέγη και είδη ένδυσης. Το παιδί βρίσκεται παγιδευµένο σε µια αφόρητη 

κατάσταση επειδή το ίδιο πρόσωπο που το κακοποιεί είναι το πρόσωπο στο οποίο 

στηρίζεται για τις ανάγκες επιβίωσής του (McNally, 2007). Σύµφωνα µε την Freyd, οι 

τραυµατικές εµπειρίες χωρίζονται σε δυο διαστάσεις: απειλές για την ζωή και 

κοινωνική προδοσία. Γεγονότα µε µεγάλη απειλή για τη ζωή προκαλούν τρόµο και 
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είναι αξιοσηµείωτα για το άτοµο. Αυτά που είναι υψηλά σε προδοσία προάγουν το 

συναισθηµατικό µούδιασµα και την αµνησία για το γεγονός. Ως εκ τούτου ένας 

σεισµός είναι ψηλά στην διάσταση της απειλής για τη ζωή και χαµηλά στην 

προδοσία. Η σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς, αντίθετα, είναι χαµηλά στην 

διάσταση της απειλής για την ζωή και υψηλά στην διάσταση της προδοσίας 

(McNally, 2007). Η θεωρία της προδοσίας τραύµατος (betrayal trauma theory) 

αναφέρει ότι για κάποια θύµατα το να ξεχνούν αποτελεί έναν µηχανισµό 

αυτοπροστασίας (Sorsoli et al., 2008). 

      Ο Summit πρότεινε το 1983 ότι για πολλά παιδιά η σιωπή είναι ένας 

προσαρµοστικός µηχανισµός αντιµετώπισης της τραυµατικής τους εµπειρίας. Από τα 

ευρήµατα των ερευνών φαίνεται ότι αυτό συνεχίζει να ισχύει ακόµα (McElvaney et 

al., 2012). Το σύνδροµο απόκρυψης σεξουαλικής κακοποίησης είναι το πιο ευρέως 

αναγνωρισµένο από αυτά τα µοντέλα. (Paine & Hansen, 2002). Το σύνδροµο 

απόκρυψης σεξουαλικής κακοποίησης αποτελείται από πέντε στάδια: 1) µυστικότητα, 

2) αίσθηµα αβοηθησίας, 3)παγίδευση και συµβιβσµός, 4)καθυστερηµένη και µη 

πειστική αποκάλυψη και 5)ανάκληση (Summit, 1983). 

Α) µυστικότητα  

Η κακοποίηση συµβαίνει µόνο όταν ένα παιδί είναι µόνο του µε τον δράστη. Το παιδί 

ως εκ τούτου εξαρτάται πλήρως από τον δράστη για την όποια πραγµατικότητα 

δίνεται στην εµπειρία. Ο δράστης συχνά λέει στο παιδί ότι «αυτό είναι το µυστικό 

µας, κανείς άλλος δεν θα καταλάβει»,  «µην πεις σε κανέναν», «κανείς δεν θα σε 

πιστέψει». Όπως πολύ χαρακτηριστικά γράφει ο Summit (1983), το µήνυµα που 

προσπαθεί να µεταδώσει στο παιδί είναι το εξής: «Διατηρώντας ένα ψέµα για αν 

προστατέψεις ένα µυστικό είναι η ύψιστη αρετή. Αντίθετα, η µαρτυρία της αλήθειας 

είναι η µεγαλύτερη αµαρτία». Το µέσο παιδί ποτέ δεν ρωτάει και ποτέ δεν 

αποκαλύπτει. Αντίθετα από την γενική προσδοκία ότι το θύµα θα αναζητήσει 

βοήθεια, η πλειονότητα των θυµάτων, όπως παρουσιάζεται από αναδροµικές µελέτες 

δεν αποκαλύπτει σε κανέναν την κακοποίηση, κατά την διάρκεια της παιδικής του 

ηλικίας (Summit, 1983).  

Β) δηµιουργία αισθήµατος ανηµποριάς και αβοηθησίας 

«Οι ενήλικες συχνά έχουν αυξηµένες προσδοκίες από τα παιδιά τους, όπως για 

παράδειγµα, ότι µπορούν να αυτοπροστατευτούν, ότι έχουν την ικανότητα να 
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αποφεύγουν τους κινδύνους ή τέλος ότι είναι σε θέση να ζητήσουν άµεσα βοήθεια σε 

περίπτωση οποιασδήποτε προσβολής. Δεν λαµβάνουν όµως υπόψη τους ότι τα παιδιά 

υποτάσσονται ολοκληρωτικά σε αυταρχικές και εξουσιαστικές προσωπικότητες, 

νιώθοντας ανήµπορα και αβοήθητα. Ο δράστης εκµεταλλεύεται το ότι οι ανήλικοι 

έχουν µάθει να υπακούν στους µεγαλύτερούς τους και να τους εκφράζουν την αγάπη 

τους, κυρίως όταν αυτοί είναι οι φροντιστές του» (Θεµελή, 2009). 

Γ) η παγίδευση και ο συµβιβασµός 

«Αν το παιδί δεν αναζητήσει ή δεν λάβει άµεση προστασία δεν υπάρχει επιλογή να 

σταµατήσει η κακοποίηση. η µόνη επιλογή για το παιδί είναι να µάθει να αποδέχεται 

την κατάσταση και να επιβιώνει (Summit, 1983). Για το θύµα που αντιµετωπίζει µια 

φαινοµενικά αναπότρεπτη κατάσταση µέσα στην οποία νιώθει παγιδευµένο και 

απροστάτευτο, δεν υπάρχουν επιλογές. Η αποδοχή αυτής της νέας τάξης πραγµάτων, 

προβάλλει ως µόνη δυνατή λύση. Προκειµένου να συµβιβαστεί ευκολότερα 

επιρρίπτει σηµαντικές ευθύνες στον ίδιο του τον εαυτό, υιοθετεί τις αρρωστηµένες 

πολλές φορές πεποιθήσεις του δράστη και δια της απώθησης προσπαθεί να 

καταπνίξει τις επώδυνες εµπειρίες» (Θεµελή, 2009). 

 

Δ) καθυστερηµένη και µη πειστική αποκάλυψη 

«Η πλειονότητα των θυµάτων δεν αποκαλύπτει την κακοποίηση για όσο χρόνο αυτή 

λαµβάνει χώρα. Κατά κανόνα, όσα από αυτά αποφασίζουν να µιλήσουν, το κάνουν 

µετά από σηµαντική καθυστέρηση. Η µη έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας και ο συχνά 

αντιφατικός και µη πειστικός τρόπος εξιστόρησης των γεγονότων, καθιστούν πολύ 

συχνά τους ισχυρισµούς του παιδιού αναξιόπιστους» (Θεµελή, 2009). 

Ε) η ανάκληση 

«Αµέσως µετά την αποκάλυψη, ο ανήλικος έρχεται αντιµέτωπος µε τους χειρότερους 

φόβους του. Αντιµέτωπος µε τη δυσπιστία των άλλων, την έλλειψη συµπαράστασης 

και την υπέρµετρη αναστάτωση που έχει προκληθεί. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων ανακαλεί/αποσύρει τους αρχικούς του ισχυρισµούς σε µια προσπάθεια 

να επανορθώσει την «ζηµιά» και να επαναφέρει την ισορροπία στις σχέσεις» 

(Θεµελή, 2009). 
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      «Ο Summit (1992) διευκρίνισε πως το «σύνδροµο της απόκρυψης της 

σεξουαλικής παραβίασης» απηχεί περισσότερο µια κλινική άποψη χωρίς να αποτελεί 

απαραίτητα ένα επιστηµονικό εργαλείο» (Θεµελή, 2009).«Το σύνδροµο απόκρυψης 

της σεξουαλικής κακοποίησης προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον του συνόλου της 

επιστηµονικής κοινότητας και είχε σηµαντικό αντίκτυπο στη διατύπωση νέων 

θεωριών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η µελέτη των MacFarlane & Krebs 

(1986) )επικεντρώνονται στον αντιφατικό και µη πειστικό χαρακτήρα της 

αποκάλυψης που δηλώνεται µετά από µεγάλη καθυστέρηση), οι οποίοι πρότειναν τον 

όρο «το όχι-ίσως΄καποιες φορές σύνδροµο» (Θεµελή, 2009). 

      Τα περισσότερα µοντέλα που αφορούν την διαδικασία της αποκάλυψης της 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης οδηγούνται στο συµπέρασµα ότι η αποκάλυψη 

δεν είναι µια προβλέψιµη, γραµµική διαδικασία, αλλά ότι ορισµένα µοντέλα 

συµβαίνουν συχνά, συµπεριλαµβανοµένης της καθυστερηµένης αποκάλυψης, της 

δειλής αποκάλυψης, της αναίρεσης που ακολουθεί την αρχική αποκάλυψη και την 

επαναεπιβεβαίωση της εµπειρίας της κακοποίησης (Ullman, 2003). 
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9 .ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ  Δ ΙΑΔ ΙΚΑΣΙΑ  

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ  
	  

      Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να περιγράψουν τις εµπειρίες τους και είναι συνήθως 

επιφυλακτικά να αναφέρουν την κακοποίηση. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα παιδιά 

συχνά καθυστερούν την αποκάλυψη της κακοποίησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

ίσως και χρόνια, αν αποκαλύψουν τελικά. Σπάνια η αποκάλυψη συµβαίνει αµέσως 

µετά τα περιστατικά κακοποίησης εκτός εάν τα θύµατα ρωτούνται ειδικά για την 

κακοποίηση ή τους δίνονται ευκαιρίες να αποκαλύψουν έτσι ώστε να θεωρηθούν 

ασφαλή. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η ηλικία, το είδος της κακοποίησης και η 

αντιλαµβανόµενη ευθύνη θεωρούνται παράγοντες που επηρεάζουν αν τα παιδιά 

αποκαλύψουν την κακοποίηση (Ungar et al., 2009). 

      Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά συχνά δεν αποκαλύπτουν το 

τραυµατικό γεγονός. Στην πραγµατικότητα, πολλά παιδιά δεν αποκαλύπτουν την 

κακοποίηση µέχρι την ενηλικίωσή τους. Οι φόβοι της τιµωρίας και της εγκατάλειψης 

και τα αισθήµατα συνενοχής, αµηχανίας και ντροπής συνωµοτούν για να σωπάσουν 

τα παιδιά και να µην αποκαλύψουν την κακοποίηση. Δυστυχώς, επειδή συχνά 

υπάρχουν λίγα ή και καθόλου σωµατικά στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης, η 

παρέµβαση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αποκάλυψη των παιδιών. Με το να 

µην αποκαλύπτουν τα παιδιά µπορεί να υποβληθούν σε περισσότερη ή 

επαναλαµβανόµενη κακοποίηση και υπάρχει πιθανότητα να µην λάβουν θεραπεία για 

τα ψυχολογικά επιζήµια ακόλουθα. Η µη αποκάλυψη δεν επιτρέπει την προστασία 

από περαιτέρω κακοποίηση, εµποδίζει το παιδί από την λήψη θεραπείας και µπορεί 

να θέσει και άλλα παιδιά σε κίνδυνο να υποστούν κακοποίηση (Goodman-Brown, 

Edelstein, Goodman, Jones & Gordon, 2003). 

      Πολλές µελέτες δείχνουν ότι οι λόγοι που δεν αποκαλύπτουν πολλά από τα 

θύµατα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης περιλαµβάνουν τον φόβο των αρνητικών 

αντιδράσεων, αµηχανία, ντροπή, προστασία των άλλων, φόβο αρνητικών συνεπειών, 

όπως το να χάσει την οικογένεια, και απειλές από τον δράστη. Αντίθετα, η 

αποκάλυψη συχνά επισπεύδεται από εσωτερικές διεργασίες  που υφίσταται  το παιδί 

όταν δεν µπορεί να ανεχθεί άλλο την κακοποίηση, από τις ψυχολογικές επιπτώσεις 

της µη αποκάλυψης, ή από εξωτερικούς παράγοντες όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα 
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σχετικά µε την κακοποίηση, ή από τις αποκαλύψεις άλλων θυµάτων παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης (Ullman, 2003). 

      Μια προσέγγιση για να γίνει κατανοητό γιατί ορισµένα παιδιά αποκαλύπτουν 

άµεσα και άλλα καθυστερούν είναι να εξεταστούν οι παράγοντες που σχετίζονται µε 

την χρονική στιγµή της ανακοίνωσης. Χαρακτηριστικά του θύµατος, όπως το φύλο, η 

ηλικία και το πολιτιστικό υπόβαθρο έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται µε την χρονική 

στιγµή της αποκάλυψης. θύµατα που είναι αγόρια ή µικρότερα σε ηλικία 

παρουσιάζουν µεγαλύτερες καθυστερήσεις όταν αποκαλύπτουν την σεξουαλική τους 

κακοποίηση. Θύµατα από ισπανόφωνα ή ασιατικά περιβάλλοντα παρουσιάζουν 

δυσκολία στην αποκάλυψη της κακοποίησης ως αποτέλεσµα των πολιτιστικών τους 

προτύπων (Schaeffer et al., 2011). Συγκεκριµένα, ισπανόφωνα θύµατα εµφανίζουν 

µεγαλύτερες καθυστερήσεις σε σχέση µε αφροαµερικανά θύµατα (Schaeffer et al., 

2011). Η διάρκεια, η συχνότητα και η σοβαρότητα της σεξουαλικής κακοποίησης 

επηρεάζουν επίσης την αποκάλυψη (Nagel et al., 1997). Ο τύπος της κακοποίησης 

έχει βρεθεί ότι σχετίζεται µε διαφορές στην χρονική στιγµή (Schaeffer et al., 2011). 

Τα παιδιά που βιώνουν πιο σοβαρές µορφές κακοποίησης είναι πιο πιθανό να 

αποκαλύψουν σκόπιµα, αλλά αυτό µπορεί να γίνει πιο δύσκολο αν η κακοποίηση 

συνεχίζεται (Nagel et al., 1997). Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε την 

αποκάλυψη περιλαµβάνουν την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των οικογενειών 

των θυµάτων, την εθνικότητα των θυµάτων και τις πολιτιστικές τους αξίες, την σχέση 

του θύµατος µε τον δράστη, το αν είχαν απειληθεί από τον δράστη και σε ποιον 

επέλεξαν να µιλήσουν (Nagel et al., 1997). Οι έρευνες που έχουν επικεντρωθεί στην 

σχέση του θύµατος µε τον δράστη καταδεικνύουν ότι τα θύµατα είναι πιο πιθανό να 

καθυστερήσουν αν ο δράστης είναι ο βιολογικός γονέας ή µια γονική φιγούρα 

(Schaeffer et al., 2011). Η βιβλιογραφία αναφέρεται σε ποικίλους παράγοντες που 

µπορούν να λειτουργούν σε µεµονωµένες περιπτώσεις αποκάλυψης. Το φύλο 

αποτελεί έναν από αυτούς. Τα αγόρια είναι λιγότερο πιθανό να αποκαλύψουν την 

κακοποίηση και για άλλους λόγους, συµπεριλαµβανοµένου του αυξηµένου κινδύνου 

του στιγµατισµού. Το γεγονός ότι τα αγόρια κακοποιούνται πιο συχνά από άνδρες, 

εγείρει φόβους που σχετίζονται µε το ότι θα χαρακτηριστούν οµοφυλόφιλοι, το οποίο 

σε µια οµοφοβική κοινωνία, τους  αποτρέπει περαιτέρω  από το να αποκαλύψουν την 

κακοποίησή τους (Alaggia, 2004). Αναδροµικές αναλύσεις σε ενήλικες που 

αποκάλυψαν την σεξουαλική κακοποίηση που είχαν υποστεί παιδιά δείχνουν ότι ο 
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φόβος της απόρριψης από την οικογένεια και ο φόβος να µην γίνουν πιστευτά 

αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που οδηγούν τα παιδιά στο να µην αποκαλύψουν 

την τραυµατική τους εµπειρία. Οι ερευνητές που έχουν µελετήσει τις γονικές 

αντιδράσεις στην αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης από τα παιδιά τους, 

σηµειώνουν ότι η γονική υποστήριξη, και ειδικά η µητρική, µειώνει τις βλαβερές 

συνέπειες της σεξουαλικής κακοποίησης και προωθεί την συναισθηµατική και 

ψυχολογική προσαρµογή των θυµάτων (Hershkowitz et al., 2007). Παιδιά µε 

λιγότερο υποστηρικτικούς γονείς είναι περισσότερο πιθανό να καθυστερήσουν να 

αποκαλύψουν την κακοποίησή τους σε σύγκριση µε παιδιά µε υποστηρικτικούς 

γονείς (Schaeffer et al., 2011). 

      Έτσι, τα κακοποιηµένα παιδιά αντιµετωπίζουν ένα σοβαρό δίληµµα στην 

απόφαση για το αν θα πρέπει να αποκαλύψουν ή όχι. Ωστόσο παρά τα εµπόδια 

µερικά παιδιά κάνουν το γενναίο βήµα και αποκαλύπτουν την θυµατοποίησή τους. 

Ακόµη και µεταξύ των παιδιών που τελικά αποκαλύπτουν, πολλά από αυτά δεν 

καταθέτουν την τραυµατική εµπειρία για αρκετές βδοµάδες, µήνες ή ακόµα και 

χρόνια µετά την κακοποίηση. Τι καθορίζει λοιπόν την καθυστέρηση ανάµεσα στο 

τραυµατικό γεγονός και στην αποκάλυψη (Goodman-Brown et al., 2003); 

9.1 Αναπτυξιακοί παράγοντες 

	  

      Aναπτυξιακοί παράγοντες, ιδιαίτερα νοητικοί περιορισµοί µπορεί να αναστείλουν 

την αποκάλυψη σε µικρά παιδιά. Για παράδειγµα, όπως σηµειώνουν οι Bussey και 

Grimbeek (1995), η έλλειψη γνώσης στα µικρά παιδιά µπορεί να παρεµποδίσει την 

αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης. Επειδή τα µικρά παιδιά έχουν 

περιορισµένη γνώση σχετικά µε τα σεξουαλικά ταµπού της κοινωνίας, µπορεί να µην 

κατανοούν πλήρως ότι η κακοποίηση είναι λανθασµένη και ανάρµοστη. Κατά 

συνέπεια, δεν θα αποκαλύψουν την κακοποίηση στους ενήλικες. Ωστόσο, παρόλο 

που η έλλειψη γνώσης στα µικρότερα παιδιά µπορεί να αναστείλει την κατάθεσή 

τους, µπορεί επίσης να διευκολύνει την αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης. 

Επειδή τα µικρότερα παιδιά δεν µπορούν να εκτιµήσουν το ταµπού της φύσης της 

σεξουαλικότητας και δεν µπορούν να εκτιµήσουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για 

τον εαυτό τους ή για τους άλλους, µπορεί να είναι πιο πρόθυµοι να συζητήσουν 

θέµατα και πράξεις που εύκολα φέρνουν σε δύσκολη θέση τα µεγαλύτερα παιδιά. Η 
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απροθυµία στην αποκάλυψη της κακοποίησης έχει βρεθεί ότι είναι άσχετη µε την 

ηλικία του θύµατος (Goodman-Brown et al., 2003). 

 

9.1.1 Παιδιά µε ειδικές ανάγκες 
	  

Η βιβλιογραφία αναδεικνύει ότι ένας µεγάλος αριθµός θυµάτων σεξουαλικής 

κακοποίησης είναι παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Οι Sullivan και Knutzon (2000) βρήκαν 

ότι η σεξουαλική κακοποίηση για παιδιά µε αναπηρίες όρασης, ακοής, οµιλίας/λόγου, 

νοητική καθυστέρηση, µαθησιακή ή σωµατική ανικανότητα, διαταραχή 

συµπεριφοράς παρουσιάζεται σε µεγάλο βαθµό. Η περιορισµένη έρευνα και η κλινική 

βιβλιογραφία δείχνει ότι τα παιδιά µε ανικανότητες είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν 

ιδιαίτερα προβλήµατα στην αποκάλυψη της κακοποίησης. Αυτά τα εµπόδια 

περιλαµβάνουν σωµατική και κοινωνική αποµόνωση, µειωµένη ικανότητα στην 

επικοινωνία και αυξηµένη εξάρτηση και ευπάθεια (Paine & Hansen, 2002). Οι 

αποκαλύψεις των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, ειδικότερα εκείνων µε γνωστικές 

διαταραχές, είναι λιγότερο πιθανό να θεωρηθούν αξιόπιστες (Paine & Hansen, 2002). 

9.2 Ηλικία 
	  

      Οι έρευνες έχουν βρει αναπτυξιακές διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά 

αποκαλύπτουν την κακοποίηση, µε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αποκαλύπτουν 

περισσότερο τυχαία και τα παιδιά σχολικής ηλικίας πιο συχνά να κάνουν σκόπιµες 

αποκαλύψεις. Οι αναπτυξιακές αυτές διαφορές συµβαίνουν επειδή τα µικρότερα 

παιδιά έχουν περιορισµένες γνωστικές ικανότητες µε αποτέλεσµα την έλλειψη 

κατανόησης της σεξουαλικής κακοποίησης ή την ανικανότητα να επικοινωνήσουν 

την θυµατοποίησή τους µε άλλους. Οι αναπτυξιακές διαφορές µπορεί να υπάρχουν 

επειδή τα µεγαλύτερα παιδιά έχουν επίγνωση των κοινωνικών επιπτώσεων που 

περιβάλλουν την αποκάλυψη (Nagel et al., 1997). Τα µικρά παιδιά δεν διαθέτουν το 

λεξιλόγιο ή την κατανόηση του τι συνιστά κακοποίηση που θα µπορούσε να οδηγήσει 

στην αποκάλυψη (Ungar et al., 2009). Οι Goodman-Brown και συνεργάτες (2003) 

διαπίστωσαν ότι τα µεγαλύτερα παιδιά, από οικογένειες που είχε συµβεί αιµοµιξία, 

αισθάνονταν µεγαλύτερη ευθύνη για την κακοποίηση και φοβούνταν τις αρνητικές 
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συνέπειες έκαναν περισσότερο χρόνο να αποκαλύψουν την τραυµατική εµπειρία 

(Ungar et al., 2009). Τα παιδιά παρουσιάζουν περιορισµένη χωρητικότητα µνήµης 

(π.χ το παιδί µπορεί να µην είναι σε θέση να δηµιουργήσει µόνιµες αναπαραστάσεις  

για την κακοποίηση αν αυτή συνέβη  πριν από τα 3 του χρόνια), περιορισµένη 

γλωσσική ικανότητα και περιορισµένη γνώση σχετικά µε τις σεξουαλικές πράξεις. Τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν περιορισµένη αντίληψη της σοβαρότητας της 

σεξουαλικής κακοποίησης, κάτι που µπορεί να περιπλέξει τις καταθέσεις τους, αφού 

µπορεί να πιστεύουν ότι είναι κάτι φυσιολογικό που κάνουν οι ενήλικες, ή να τις 

διευκολύνει καθώς δεν γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η 

αποκάλυψή τους. Επιπλέον, τα µικρότερα παιδιά δεν βιώνουν το ίδιο επίπεδο ντροπής 

µε τα µεγαλύτερα παιδιά, επειδή δεν έχουν την ίδια επίγνωση για τα ταµπού που 

περιβάλλουν την σεξουαλική κακοποίηση ή την άποψη της κοινωνίας ότι η 

κακοποίηση είναι απαράδεκτη (Leander, 2010). 

      Τα περισσότερα παιδιά αποκαλύπτουν αρχικά σε ένα γονιό ή σε µια γονική 

φιγούρα. Αντίθετα έρευνες σε µεγαλύτερους εφήβους και σε ενήλικες γυναίκες 

δείχνουν  ότι το θύµα αποκαλύπτει σε κάποιον φίλο  (Priebe & Svedin, 2008). Στην 

έρευνα των Gary & Fitzpatrick (1994) η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών ηλικίας 

άνω των 5 που είχαν προηγουµένως αποκαλύψει την κακοποίηση αποκάλυψαν ξανά 

το τραυµατικό γεγονός κατά την διάρκεια της ανακριτικής συνέντευξης. Αυτό δεν 

ίσχυε για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, όπου µια σηµαντική µειονότητα από αυτά που 

είχαν ήδη αποκαλύψει την κακοποίηση δεν επανέλαβαν την τραυµατική εµπειρία 

κατά την διάρκεια της ανακριτικής συνέντευξης. Είναι πιθανό ότι οι αποκαλύψεις των 

µεγαλύτερων παιδιών ήταν πιο σαφείς και λιγότερο διφορούµενες από εκείνες των 

µικρότερων παιδιών, και θεωρήθηκαν «εκ των προτέρων αποκαλύψεις». Όσον αφορά 

τα µικρότερα παιδιά δεν ήταν αποκαλύψεις αλλά περισσότερο δηλώσεις που είχαν 

παρερµηνευθεί από τους ενήλικες, ως ένδειξη κακοποίησης όταν δεν είχε συµβεί. 

Μια άλλη εξήγηση, κάτι που κλινικά φαίνεται πιο πιθανό, είναι ότι οι συνεντεύξεις 

που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα δεν ήταν κατάλληλες για τις 

αναπτυξιακές ανάγκες των µικρότερων παιδιών. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι 

τα µικρότερα παιδιά ξεχνούν τα περιστατικά κακοποίησης πιο εύκολα από ότι τα 

µεγαλύτερα, ή χρειάζονται πιο συγκεκριµένες προτροπές για να θυµηθούν. Είναι 

επίσης πιθανό το όριο της υποψίας να ήταν χαµηλό, έτσι ώστε πολλά παιδιά που δεν 

είχαν κακοποιηθεί να υποβάλλονταν σε περιττές αξιολογήσεις (Nagel et al., 1997).  
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      Απροσδόκητα, τα µεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζονται πιο απρόθυµα να 

αποκαλύψουν την κακοποίησή τους και τείνουν να την αναβάλλουν συνεχώς. Σε 

αντίθεση µε προηγούµενες έρευνες οι Hershkowitz και συνεργάτες (2007) έδειξαν ότι 

τα παιδιά ηλικίας 7-9 ήταν πιο πιθανό να αποκαλύψουν αµέσως σε σχέση µε τα 

παιδιά ηλικίας 10-12, πιθανών επειδή τα µεγαλύτερα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα 

τους κοινωνικούς κανόνες και τα ταµπού ή επειδή ένιωθαν αµηχανία και ντροπή που 

δεν απέτρεψαν την κακοποίηση. Τα µεγαλύτερα παιδιά έχουν επίσης την τάση να 

αποφεύγουν να µοιράζονται εµπειρίες µε τους γονείς τους ενώ τα µικρότερα παιδιά 

προτιµούν να αποκαλύπτουν τις τραυµατικές τους εµπειρίες στους γονείς τους και όχι 

στα αδέρφια τους ή σε φίλους (Hershkowitz et al., 2007). Όπως διαπιστώνεται από τις 

έρευνες τα µικρότερα παιδιά είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποκαλύψουν σε 

ενήλικους και τα µεγαλύτερα παιδιά σε συνοµηλίκους τους (Schaeffer et al., 2011). 

 

9.2.1 Αποκάλυψη στην εφηβεία 

	  

      Η εφηβεία είναι η περίοδος της αλλαγής, της ανάπτυξης, της έρευνας για 

ανεξαρτησία, αλλά σε αυτήν την ηλικία οι έφηβοι βρίσκονται και σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο να κακοποιηθούν σεξουαλικά. Οι έφηβοι είναι πιο αυτάρκεις από τα µικρά 

παιδιά και αναµένεται να είναι πιο πρόθυµοι να ζητήσουν βοήθεια από αξιόπιστους 

ενήλικές ή επαγγελµατίες. Ωστόσο, οι κακοποιηµένοι έφηβο σπάνια ζητούν βοήθεια 

ενώ η αποκάλυψη είναι ακόµα πιο δύσκολη για αυτήν την ηλικιακή οµάδα (Crisma et 

al., 2004). Μερικοί από τους λόγους που οι έφηβοι αποκάλυψαν την κακοποίησή τους 

ήταν ότι ήθελαν να µιλήσουν για την τραυµατική τους εµπειρία ή ότι άρχιζαν να 

καταλαβαίνουν τι συνέβη σε αυτούς όσο µεγάλωναν. Σε άλλους η αναζήτηση για 

βοήθεια γεννήθηκε από τα µέσα ενηµέρωσης, από µια συζήτηση που είχαν µε 

κάποιον, µια άµεση ερώτηση σχετικά µε την συµπεριφορά τους, η από µια εµπειρία 

που υπενθύµισε την κακοποίηση (Schaeffer et al., 2011). 

      Οι έφηβοι που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση είναι απρόθυµοι να 

αναζητήσουν βοήθεια από τους επαγγελµατίες. Οι λίγοι που έχουν στραφεί σε 

επαγγελµατίες έλαβαν πολύ φτωχή βοήθεια. Μερικοί από αυτούς αποκάλυψαν την 

σεξουαλική κακοποίηση σε περισσότερους από έναν επαγγελµατίες, χωρίς να λάβουν 

καµία υποστήριξη, άλλοι δεν έγιναν πιστευτοί ή παραπέµφθηκαν σε άλλες υπηρεσίες 
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χωρίς να ερωτηθούν για την κακοποίηση (Crisma et al., 2004). Οι έφηβοι είναι πιο 

πιθανό να αποκαλύψουν στους φίλους παρά σε επαγγελµατίες ή στις αρχές. Ο φόβος 

ότι δεν θα γίνει πιστευτό, ντροπή και φόβος ότι θα δηµιουργήσει δυσκολίες για τις 

οικογένειες κάποιου είναι κεντρικά εµπόδια για έναν έφηβο. Μετά την αποκάλυψη οι 

νέοι αντιµετωπίζουν επίσηµα και ανεπίσηµα συστήµατα που µπορεί να µην 

ανταποκριθούν γρήγορα στην κατάθεσή τους ή να µην ανταποκριθούν συντονισµένα. 

Ένα νεαρό άτοµο, για παράδειγµα, µπορεί να υποχρεωθεί να επαναλάβει την 

κατάθεσή του για κακοποίηση σε διάφορους επαγγελµατίες κατά τη διάρκεια της 

έρευνας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, οι νέοι συχνά µετανιώνουν 

την αποκάλυψή τους. Λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα ευρήµατα, εξακολουθεί να 

υπάρχει η ανάγκη να κατανοήσουµε τις βέλτιστες συνθήκες υπό τις οποίες τα παιδιά 

θα αποκαλύπτουν όλες τις µορφές θυµατοποίησης για να είναι αποτελεσµατική η 

έγκαιρη παρέµβαση (Ungar et al., 2009). Μόνο ένα µικρό ποσοστό των νέων 

αποκαλύπτει τις εµπειρίες κακοποίησης. Ανάµεσα σε αυτούς, ένας µεγάλος αριθµός 

αποκαλύπτει σε επαγγελµατίες και στην αστυνοµία ή τα δικαστήρια, αν και πολλοί 

αποκαλύπτουν σε γονείς και φίλους. Σύµφωνα µε ποιοτικά δεδοµένα εκείνοι  που δεν 

αποκαλύπτουν ή που αποκαλύπτουν σε φίλους δεν εµπιστεύονται την ικανότητα των 

επαγγελµατιών να παρέµβουν αποτελεσµατικά και µε ευαισθησία στις ανάγκες τους 

(Ungar et al., 2009). 

9.3 Φύλο 

	  	  	  	  	  	  Οι µελέτες έχουν αποφέρει µικτά ευρήµατα για τη σχέση µεταξύ του φύλου και 

της αποκάλυψης. Λίγες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το φύλο και η αποκάλυψη της 

σεξουαλικής κακοποίησης δεν σχετίζονται. Ωστόσο, µια ποικιλία ερευνών προτείνει 

ότι η έλλειψη αναφορών είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα στα αγόρια, α οποία 

παρουσιάζονται πολύ διστακτικά (Paine & Hansen, 2002). Για τα κορίτσια, η 

σοβαρότητα και η συχνότητα της σεξουαλικής κακοποίησης, η σχέση µε τον δράστη 

στο πρώτο περιστατικό κακοποίησης και η αντίληψη για τον γονικό δεσµό 

αναγνωρίστηκαν ως προγνωστικοί παράγοντες για την µη αποκάλυψη. Για τα αγόρια, 

αντίστοιχα ήταν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, η οικογενειακή δοµή και ο δεσµός µε 

τους γονείς. Τα παιδιά που θεωρούσαν ότι οι γονείς τους τα φρόντιζαν χωρίς να τα 

υπερπροστατεύουν ήταν πιο πιθανό να αποκαλύψουν (Priebe & Svedin, 2008). Η 

σεξουαλική κακοποίηση στα αγόρια είναι ένα θέµα που δεν έχει µελετηθεί αρκετά 

λόγω της δυσφορίας της κοινωνίας σχετικά µε αυτό, των παραδοσιακών ρόλών που 
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κλονίζονται από την θυµατοποίηση των ανδρών και της οµοφοβίας. Επιπλέον, 

συνεχίζουν να κυκλοφορούν µύθοι ότι τα αγόρια δεν κακοποιούνται σεξουαλικά ή ότι 

η σεξουαλική κακοποίηση στα αγόρια είναι ένα σπάνιο φαινόµενο και ότι οι 

συνέπειές του δεν είναι σοβαρές (Parent & Bannon, 2012). Ο κίνδυνος σεξουαλικής 

κακοποίησης σε αγόρια είναι µεγαλύτερος πριν την ηλικία των 13, µε µέση ηλικία να 

είναι τα 9 χρόνια. Τα αγόρια είναι πιθανότερο να κακοποιηθούν σεξουαλικά από 

κάποιον που δεν βρίσκεται έξω από την οικογένεια και δεν είναι µέλος αυτής (Parent 

& Bannon, 2012). Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι το επίπεδο της 

συµπτωµατολογίας που βιώνουν οι άνδρες επιζήσαντες της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης είναι µεγαλύτερο από εκείνο των γυναικών. Τα κακοποιηµένα αγόρια 

είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν προβλήµατα όπως επιθετική και εγκληµατική 

συµπεριφορά, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, απουσίες από το σχολείο και 

απόπειρες αυτοκτονίας (Sorsoli, Kia-Keating & Grossman, 2008).	  

      Οι µελέτες που σύγκριναν άνδρες και γυναίκες έχουν αποφέρει µικτά 

αποτελέσµατα όσον αφορά τα ποσοστά και τα πρότυπα αποκάλυψης. κάποιες έρευνες 

δεν διαπίστωσαν διαφορές στα ποσοστά, ενώ άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι οι 

ελλιπείς και οι καθυστερηµένες αποκαλύψεις είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα για τους 

άνδρες. Επιπλέον οι άνδρες είναι πιο πιθανό να έχουν έλθει αντιµέτωποι µε λιγότερο 

θετικές αντιδράσεις κατά την αποκάλυψη της κακοποίησης (Sorsoli et al., 2008). 

Σηµαντικές είναι οι αναλύσεις της Alaggia (2005) καθώς αναδεικνύουν 

αξιοσηµείωτες διαφορές στις αφηγήσεις των ανδρών και των γυναικών. Για τους 

άνδρες, τα θέµατα που εµπόδιζαν την αποκάλυψη σχετίζονταν µε το φύλο, ο φόβος 

να θεωρηθούν οµοφυλόφιλοι, αισθήµατα αποµόνωσης που οφείλονται στην 

πεποίθηση ότι τα αγόρια σπάνια είναι θύµατα κακοποίησης και φόβο ότι θα γίνουν 

και αυτοί παιδεραστές. Οι γυναίκες, όπως υποδεικνύει η Alaggia, παρουσιάζουν 

δυσκολίες περισσότερο όσον αφορά την εσωτερική σύγχυση και τον φόβο για το 

ποιος ήταν υπεύθυνος για την κακοποίηση και φόβο ότι θα κατηγορηθούν ή ότι δεν 

θα τις πιστέψουν (Sorsoli et al., 2008). Όταν όµως τα αγόρια αποκαλύπτουν 

διαπιστώνεται ότι παρέχουν τόσες λεπτοµέρειες όσες και τα κορίτσια (DeVoe & 

Faller, 1999). 

      Tα αγόρια παρουσιάζονται να είναι πιο απρόθυµα να αποκαλύψουν την 

κακοποίηση σε σχέση µε τα κορίτσια. Οι λόγοι για την απροθυµία των αγοριών 

περιλαµβάνουν κυρίως φόβο αρνητικών συνεπειών (π. χ να στιγµατιστεί ως 



38	  
	  

οµοφυλόφιλος και ως θύµα). Από την άλλη πλευρά, δεδοµένου ότι τα αγόρια είναι 

λιγότερο πιθανό σε σύγκριση µε τα κορίτσια να υφίστανται κακοποίηση από τους 

γονείς, θα περίµενε κανείς ότι τα αγόρια θα ήταν πιο πρόθυµα από ότι τα κορίτσια να 

αποκαλύψουν την σεξουαλική κακοποίηση επειδή θα ήταν λιγότερο φοβισµένοι να 

µπλέξουν τους γονείς σε µπελάδες. Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των µελετών 

υποδηλώνουν ότι, σε σύγκριση µε τα κορίτσια, τα αγόρια θα χρειαστούν περισσότερο 

χρόνο να αποκαλύψουν, αν αποκαλύψουν  τελικά (Goodman-Brown et al., 2003). 

9.4 Τύπος κακοποίησης 

   

      Eνδοοικογενειακός έναντι εξωοικογενειακού. Όπως θα περίµενε κανείς, η σχέση 

του παιδιού µε τον δράστη µπορεί να επηρεάσει την χρονική στιγµή της αποκάλυψης 

της κακοποίησης. Ο Sauzier(1989) διαπίστωσε ότι τα παιδιά ήταν λιγότερο πιθανό να 

αποκαλύψουν όταν ο δράστης ήταν ο φυσικός γονιός, µε το 53% από αυτά να µην 

αποκαλύπτανε ποτέ (η αιµοµιξία ανακαλύφθηκε µε τυχαίο τρόπο). Σε περιπτώσεις 

όπου ο δράστης ήταν έξω από την οικογένεια, τα παιδιά ήταν πιο πιθανό να 

αποκαλύψουν άµεσα, αν και µόνο το 39% των περιπτώσεων το έκανε. Αυτά τα 

ευρήµατα συµφωνούν µε εκείνα του Sas(1993), ο οποίος ανέφερε ότι το 89% των 

θυµάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης, σε σύγκριση µε το 54% των θυµάτων 

κακοποίησης από δράστες που δεν ανήκαν στην οικογένεια, είτε καθυστέρησε να 

αποκαλύψει είτε δεν αποκάλυψε καθόλου την κακοποίηση. Οµοίως, οι DiPietro και 

συνεργάτες (1997), οι Smith και συνεργάτες (2000) και οι Wyatt και Newcomb 

(1990) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά όσο πιο στενά συνδεδεµένοι ήταν µε τον δράστη 

τόσο λιγότερο πιθανό ήταν να αποκαλύψουν την κακοποίηση (Goodman-Brown et 

al., 2003). Τα θύµατα της ενδοοικογενειακής βίας νοιάζονται περισσότερο αν θα 

προδώσουν τον γονιό ή αν θα τιµωρηθούν ως αποτέλεσµα της αποκάλυψής τους σε 

σύγκριση µε τα θύµατα που έχουν υποστεί κακοποίηση από δράστες που ανήκουν 

έξω από την οικογένεια. Μπορεί επίσης να φοβούνται την διάσπαση της οικογένειας 

αν αποκαλύψουν ή αισθάνονται εν µέρει ότι φταίνε για την κακοποίηση. Αυτοί οι 

παράγοντες, µε την σειρά τους, σχετίζονται µε την απροθυµία τους να αποκαλύψουν 

την κακοποίηση στους γονείς ή σε άλλους ενήλικες (Goodman-Brown et al., 2003).  

      Ίσως η χειρότερη κατάσταση για το παιδί είναι όταν η κακοποίηση είναι 

ενδοοικογενειακή και η αποκάλυψη έχει ως αποτέλεσµα επιπλέον ρήξη στην 

οικογένεια. Τα παιδιά αισθάνονται όλο το βάρος αυτής της διαταραχής καθώς και τον 
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διχασµό µέσα στην οικογένεια. Τα παιδιά έχουν να αντιµετωπίσουν όχι µόνο τις 

συγκρούσεις της οικογένειας  και την δική τους αίσθηση απώλειας, τη θλίψη, τον 

θυµό και τον απόηχο της θυµατοποίησης αλλά µπορεί ξαφνικά να έχουν να 

ασχοληθούν µε τις υπηρεσίες προστασίας του παιδιού, κοινωνικούς λειτουργούς, 

αστυνοµικούς, δικηγόρους και δικαστές. Αυτή η διαδικασία µπορεί να περιλαµβάνει 

εµφανίσεις στο δικαστήριο και πολλαπλές αφηγήσεις των τραυµατικών εµπειριών 

τους (Staller & Nelson-Gardell, 2005). Παρά τον πόνο µε τον οποίο σχετίζεται η 

παιδική κακοποίηση, η άµεση αποκάλυψη της ενδοοικογενειακής κακοµεταχείρισης 

είναι πολύ σπάνια και συχνά συναντά αντίθετες αποκρίσεις. Ο Herman(1992) δήλωσε 

ότι η κύρια διαλεκτική του συναισθηµατικού τραύµατος αποτελεί η σύγκρουση 

µεταξύ της ανάγκης άρνησης των εµπειριών και της ανάγκης κατάθεσης της 

κακοποίησης. Η βιβλιογραφία προτείνει ότι η πλειονότητα των παιδιών δεν 

αποκαλύπτουν µέχρι να ενηλικιωθούν (Somer & Szwarcberg, 2001). 

9.5 Σοβαρότητα της κακοποίησης 

  

      Η σοβαρότητα της κακοποίησης θα µπορούσε να αυξήσει την πιθανότητα της 

αποκάλυψης διότι οι συνέπειες της συνεχούς κακοποίησης µπορούν να γίνουν 

καλύτερα αντιληπτές και η ανάγκη να σταµατήσει η κακοποίηση είναι πολύ πιο 

ισχυρή. Επιπλέον, τα παιδιά µπορούν πιο δύσκολα να αναγνωρίσουν ως κακοποίηση 

και να θυµούνται το γεγονός µια ήπιας κακοποίησης (για παράδειγµα ένα 

µεµονωµένο επεισόδιο χαιδέµατος). Πιο σοβαρή κακοποίηση, ωστόσο, θα µπορούσε 

να µειώσει την πιθανότητα αποκάλυψης επειδή το παιδί φοβάται πιο πολύ τον δράστη 

ή κατηγορεί τον εαυτό του για αυτό που συνέβη. Σε µια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας οι Paine και Hansen (2002) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που είχαν 

κακοποιηθεί πιο σοβαρά (διείσδυση και σωµατική επιθετικότητα) ήταν λιγότερο 

πιθανό να µιλήσουν για αυτό (Lippert et al., 2009). 

9.6 Φόβος αρνητικών συνεπειών 

	  

      Ένας δυνητικά σηµαντικός παράγοντας της απροθυµίας των παιδιών να 

αποκαλύψουν την κακοποίηση µπορεί να είναι οι κοινωνικές και οικογενειακές 

συνέπειες της αποκάλυψης. Οι δράστες µπορεί να απειλήσουν τα παιδιά για να 

σιωπήσουν µε άµεσες απειλές, όπως την απειλή του τραυµατισµού του ίδιου του 
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παιδιού καθώς και των γονιών και των συγγενών του. Τα παιδιά κατά καιρούς 

αναφέρουν ότι ο δράστης έκανε απειλές όπως «θα κάνω κακό στην µητέρα σου» ή 

«θα σε σκοτώσω αν πεις τίποτα» και ως εκ τούτου συχνά φοβούνται για αντίποινα αν 

αποκαλύψουν κάτι. Τα παιδιά µπορεί να φοβούνται επίσης την τιµωρία από τους 

γονείς αν, για παράδειγµα, οι γονείς πιστέψουν ότι το παιδί λέει ψέµατα. Ο φόβος των 

αρνητικών συνεπειών της αποκάλυψης µπορεί να είναι ιδιαίτερα εµφανής σε 

περιπτώσεις αιµοµιξίας, επειδή τα παιδιά συχνά φοβούνται ότι ο γονιός θα τιµωρηθεί. 

Φοβούνται επίσης ότι µε το να αποκαλύψουν την κακοποίηση, θα διασπάσουν την 

οικογένεια. Επιπλέον, τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί από ένα µέλος της 

οικογένειας αισθάνονται µεγαλύτερη αφοσίωση απέναντι στο δράστη και ως εκ 

τούτου µεγαλύτερη αµφιθυµία σχετικά µε την αποκάλυψη της κακοποίησης. 

Παρουσιάζουν µεγαλύτερη  δυσκολία στο να κατανοήσουν ότι η κακοποίηση είναι 

λάθος ακόµα και αν ο δράστης είναι ένας άνθρωπος εµπιστοσύνης σε θέση εξουσίας 

(Goodman-Brown et al., 2003). 

 

9.7 Αντίληψη ευθύνης 

	  

      Για πολλούς λόγους, τα παιδιά που κακοποιούνται πιστεύουν ότι είναι, εν µέρει 

τουλάχιστον, υπεύθυνα για την κακοποίηση τους. Αναπτυξιακοί παράγοντες, όπως ο 

φυσικός εγωκεντρισµός ενός µικρού παιδιού, µπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά να 

αναλάβουν την ευθύνη για τα γεγονότα που εµπλέκονται, ανεξάρτητα από τον ρόλο 

που διαδραµατίζουν σε αυτά. Σύµφωνη µε αυτή την αντίληψη, οι Hazard, Celano, 

Gould, Lawry και Webb (1995) ανέφεραν ότι ανάµεσα σε γυναίκες θύµατα 

σεξουαλικής κακοποίησης, τα µικρότερα παιδιά συνήθως κατηγορούσαν τους 

εαυτούς τους για την κακοποίηση (Goodman-Brown et al., 2003). Η έρευνα δείχνει 

ότι το φύλο µπορεί να σχετίζεται µε την απόδοση των ευθυνών από τα ίδια τα παιδιά 

και συνήθως τα κορίτσια κατηγορούν πιο συχνά τους εαυτούς τους από ότι τα αγόρια. 

Αυτό το εύρηµα µπορεί να οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι τα κορίτσια είναι πιο 

πιθανό να υποστούν κακοποίηση από ένα µέλος της οικογένειας από ότι τα αγόρια, µε 

την ενδοοικογενειακή κακοποίηση να σχετίζεται µε αυξηµένες αντιλήψεις ευθύνης 

για αυτήν. Οι αντιλήψεις των παιδιών ότι η κακοποίηση που υπέστησαν ήταν δική 

τους ευθύνη επηρεάζει το πόσο γρήγορα θα αποκαλύψουν την κακοποίηση σε 
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άλλους, µε τα παιδιά που κατηγορούν τους εαυτούς τους να χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για να αποκαλύψουν (Goodman-Brown et al., 2003). 

      Επιπλέον, η σεξουαλική εκµετάλλευση των αγοριών από µεγαλύτερες γυναίκες, 

συχνά, λανθασµένα θεωρείται επιθυµητή και ως εκ τούτου, η θυµατοποίησή τους 

ελαχιστοποιείται ή απορρίπτεται. Η σχέση µε τον δράστη είναι ένας ακόµα 

παράγοντας που αναφέρεται στην ερµηνεία του γιατί ορισµένα παιδιά δεν 

αποκαλύπτουν (Alaggia, 2004). Συγκεκριµένα πολιτιστικά θέµατα µπορεί να 

λειτουργήσουν ως αποτρεπτικοί παράγοντες για την αποκάλυψη. Η αποκάλυψη 

αναστέλλεται σε κουλτούρες που διαθέτουν αρνητικές αντιλήψεις και ταµπού γύρω 

από την σεξουαλικότητα και εµφανίζεται ως πρωταρχικός σκοπός η διατήρηση της 

καλής φήµης της οικογένειας. Επίσης διαρθρωτικοί παράγοντες, όπως διακρίσεις, 

µετανάστευση, και φτώχεια έχουν αναγνωριστεί ως πιθανοί αποτρεπτικοί παράγοντες 

για την αποκάλυψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Τα παιδιά που έχουν 

περιθωριοποιηθεί λόγω των διακρίσεων που σχετίζονται µε τη φυλή, την εθνικότητα 

και την φτώχεια, µπορεί να αισθάνονται πολύ αποδυναµωµένα να µιλήσουν για την 

κακοποίηση (Alaggia, 2004). Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της 

αποκάλυψης αποτελούν επίσης οι επιπτώσεις του µετατραυµατικού στρες, το φύλο 

του συνεντευκτή-εξεταστή του θύµατος, ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης, οι 

αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις των φροντιστών του, (Θεµελή, 2009). Τα παιδιά 

ανησυχούν για τις πιθανές αντιδράσεις των φροντιστών τους, οι οποίες κυµαίνονται 

από το να είναι πολύ υποστηρικτικοί µέχρι να είναι πολύ θυµωµένοι µε τα παιδιά 

(Lippert et al., 2009). 

9.8 Πολιτισµικό πλαίσιο 

 

      Το θέµα της κακοποίησης γίνεται περισσότερο πολύπλοκο όταν τα κακοποιηµένα 

παιδιά ανήκουν σε εθνικές, θρησκευτικές ή πολιτιστικές µειονότητες. Τα παιδιά από 

διαφορετικό πολιτισµικό και κοινωνικό περιβάλλον αντιδρούν και κατανοούν 

διαφορετικά την κακοποίηση για αυτό και οι επαγγελµατίες πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη το πλαίσιο του κάθε παιδιού (Shalhoub-Kevorkian, 2005). Αν και υπάρχει 

περιορισµένη κλινική και ερευνητική βιβλιογραφία σχετικά µε την αποκάλυψη της 

σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδιά που ανήκουν σε εθνικές και πολιτισµικές 

µειονότητες, είναι προφανές ότι τα άτοµα αυτά είναι πιθανό να αντιµετωπίζουν 
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πρόσθετα εµπόδια στην αποκάλυψη, όπως τα γλωσσικά εµπόδια, κοινωνική 

αποµόνωση, ανησυχία που σχετίζεται µε την µετανάστευση ή την απέλαση, 

διακρίσεις, έλλειψη γνώσης και εξοικείωσης µε τα κοινοτικά συστήµατα, ρατσισµός 

(Paine & Hansen, 2002). Τα παιδιά που µεγαλώνουν σε κολεκτιβιστικές κοινωνίες 

είναι πιο διστακτικά να αποκαλύψουν την κακοποίηση καθώς ανησυχούν για τις 

αρνητικές επιπτώσεις που θα φέρει η δηµοσιοποίηση των αναφορών τους στην 

οικογένειά τους (Paine & Hansen, 2002). Τέλος, οι στάσεις κάθε πολιτισµού απέναντι 

στην καθαρότητα-παρθενία και τον στιγµατισµό των ατόµων που έχουν κακοποιηθεί 

σεξουαλικά επηρεάζουν  τον βαθµό της αποκάλυψης (Paine & Hansen, 2002). 

9.9 Σχέση θύτη – θύµατος 

	  

      Η σχέση θύµατος-δράστη περιγράφεται σαν µια συναισθηµατικά στενή και 

σηµαντική σχέση. Ο δράστης ο οποίος είναι συνήθως ο γονιός ή µια γονική φιγούρα, 

βρίσκεται σε θέση ισχύος και είναι υπεύθυνος για την φροντίδα του παιδιού. Η σχέση 

του παιδιού µε τον δράστη φαίνεται ότι αναπληρώνει σηµαντικές ελλείψεις στη ζωή 

του παιδιού και για αυτόν τον λόγο τα περισσότερα παιδιά περιέγραψαν την σχέση 

τους µε τον δράστη ως θετική, ενώ πολλά εξέφρασαν αµφίθυµα συναισθήµατα 

απέναντι στο άτοµο που διέπραξε την κακοποίηση. Σύµφωνα µε τους Berliner & 

Conte (1990) πάνω από τα µισά παιδιά αναφέρουν ότι τους αρέσει, τον αγαπούν, τον 

χρειάζονται ή είναι εξαρτηµένα από αυτόν ενώ σχεδόν τα µισά αναφέρουν ότι τον 

µισούν (Paine & Hansen, 2002). 

9.9.1 Επιλογή θύµατος από τον δράστη και διαδικασία περιποίησης 
	  

      Σε έρευνα των Budin & Johnson (1989) µε 72 ενήλικες φυλακισµένους για 

εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας του παιδιού, τα υποκείµενα ανέφεραν ότι 

προτιµούσαν να κακοποιούν τα παιδιά τους και να επιλέγουν παθητικά, ήσυχα, 

προβληµατισµένα και µοναχικά παιδιά από µογονεϊκές οικογένειες ή διαλυµένα 

σπίτια. Οι δράστες συχνά αναζητούν παιδιά που είναι έµπιστα και µπορούν να 

δηµιουργήσουν µια σχέση εµπιστοσύνης µαζί τους. Όχι σπάνια αυτή η σχέση 

εµπιστοσύνης επεκτείνεται και στην οικογένεια του θύµατος, επιτρέποντας στον 

δράστη να έχει µεγαλύτερη πρόσβαση και έλεγχο στο παιδί (Paine & Hansen, 2002). 
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9.9.2 Στρατηγικές που χρησιµοποιεί ο δράστης για να διατηρήσει τη συµµόρφωση του 

παιδιού και την µυστικότητα. 
	  

      Και οι δράστες αλλά και τα θύµατα έχουν εντοπίσει µια σταδιακή διαδικασία 

κατά την οποία οι δράστες χρησιµοποιούν ανάρµοστα σχόλια, αγγίγµατα και ύπουλες 

συµπεριφορές έτσι ώστε το παιδί να µην αναγνωρίζει την κατάσταση ως κακοποίηση. 

Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν την προσθήκη ή την απόσυρση 

κινήτρων (προσοχή, υλικά αγαθά και προνόµια), παραπλάνηση ηθικών αξιών και 

προτύπων καθώς και εξωτερική ανάθεση της ευθύνης στα θύµατα. Τα παιδιά 

προειδοποιούνται ότι θα κριθούν αρνητικά, θα κατηγορηθούν ή θα τιµωρηθούν εάν 

µιλήσουν. Οι απειλές µειώνουν την πιθανότητα τα παιδιά να αυτοαποκαλύψουν την 

τραυµατική τους εµπειρία, ενώ µπορούν να πάρουν πολλές µορφές 

συµπεριλαµβανοµένων της σωµατικής βλάβης του θύµατος ή των αγαπηµένων 

προσώπων του. Σε µια µελέτη αρχείων από τις αποκαλύψεις των παιδιών που έχουν 

κακοποιηθεί σεξουαλικά, τα ευρήµατα έδειξαν ότι η καθυστέρηση στην αποκάλυψη 

ήταν σχεδόν διπλάσια όταν υπήρχαν ενδείξεις σωµατικής επίθεσης από τον δράστη 

(Paine & Hansen, 2002). 
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10. ΜΝΗΜΗ	  

      Σε όλη την διάρκεια της ιστορίας και κυρίως τον 20ο αιώνα, οι ειδικοί ψυχικής 

υγείας και οι επαγγελµατίες που ασχολούνται µε νοµικά θέµατα έχουν εκφράσει 

αµφιβολίες σχετικά µε την αξιοπιστία των παιδιών ως µάρτυρες κατάθεσης (Olafson, 

2007). Στο παρελθόν όταν τα παιδιά αποκάλυπταν ότι κακοποιούνταν σεξουαλικά, οι 

επαγγελµατίες και τα δικαστήρια συµφωνούσαν ότι αυτά είχαν δυσκολία να 

ξεχωρίσουν ανάµεσα στην φαντασία και την πραγµατικότητα (Olafson, 2007). Τα 

παιδιά θύµατα είναι συνήθως θύµατα κακοποίησης ή µάρτυρες βίαιων πράξεων, στις 

οποίες συχνά εµπλέκονται µέλη της οικογένειας. Αναµένεται ότι έχουν υποστεί 

κάποιο βαθµό τραύµατος, στις περισσότερες περιπτώσεις, και έχουν βιώσει 

επανειληµµένη κακοποίηση για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Κατά συνέπεια, σε πολλές 

περιπτώσεις οι επιδράσεις του τραύµατος στην µνήµη και σε νευροβιολογικό αλλά 

και σε ψυχολογικό επίπεδο είναι επιπρόσθετες επιπτώσεις στην κατάθεση των 

παιδιών (Gordon, Baker-Ward & Ornstein, 2001).  

      Η διαδικασία µε την οποία τα παιδιά ανακαλούν τις εµπειρίες τους αποτελεί ένα 

σύνθετο φαινόµενο. Οι µνήµες των παιδιών φαίνεται να είναι ευάλωτες στις 

υποδείξεις ενώ η σχέση µεταξύ της ηλικίας και της υποβλητικότητας δεν είναι 

απαραίτητα σταθερή σε όλες τις ηλικιακές οµάδες (Wood et al., 1996). Τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση στον αριθµό των παιδιών που ανακρίνονται 

από τα δικαστήρια, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. 

Πάνω από 1,5 εκατοµµύριο παιδιά δίνουν συνέντευξη ως θύµατα παραµέλησης. Ένας 

µικρότερος αριθµός δίνει κατάθεση για σωµατική και σεξουαλική κακοποίηση όπου 

τα παιδιά είναι οι µόνοι µάρτυρες ή ακόµα και τα ίδια τα θύµατα (Chae, Goodman, 

Eisen & Qin, 2011). Όταν τα παιδιά περνούν από συνέντευξη σε ένα ανακριτικό 

πλαίσιο ή όταν καταθέτουν ως µάρτυρες στο δικαστήριο, είναι καίριας σηµασίας για 

αυτούς που εµπλέκονται στο σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης να έχουν µια ακριβή 

κατανόηση για τις ικανότητες και τις ανάγκες των παιδιών, όπως για παράδειγµα την 

µνηµονική τους ικανότητα (Chae, Goodman, Bederian-Gardner & Lindsay, 2011). Το 

υπέρµετρο στρες που βιώνουν τα παιδιά κατά την διάρκεια της προδικασίας και της 

ακροαµατικής διαδικασίας επηρεάζει σηµαντικά την ικανότητά τους να ανακαλέσουν 

στη µνήµη τους και να µιλήσουν για όσα συνέβησαν. Η συναισθηµατική τους 

φόρτιση ενδέχεται αν αποδιοργανώσει τις νοητικές του λειτουργίες, να 

αποπροσανατολίσει την προσοχή τους και να παραφθείρει την µακροχρόνια µνήµη 
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τους (Θεµελή, 2008). Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών δείχνουν ότι τα παιδιά 

θυµούνται τραυµατικά γεγονότα µε την πάροδο του χρόνου (Leander, 2010). Ο 

Spiegel (1997) υποστήριξε ότι η διασχιστική αµνησία τραυµατικών γεγονότων δεν 

υπόκειται στα πλαίσια της φυσιολογικής λήθης, καθώς είναι περισσότερο συχνή µετά 

από επαναλαµβανόµενα επεισόδια, είναι ανθεκτική στην ανάκληση ακόµα  και µετά 

από ισχυρούς υπενθυµητές (McNally, 2007). Παρότι είναι δυνατό οι µνήµες της 

κακοποίησης να ξεχαστούν, πολλοί ψυχολόγοι συµφωνούν ότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι έχουν τουλάχιστον µερική µνήµη για τις τραυµατικές εµπειρίες (Bradley & 

Follingstad, 2001). 
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11. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

	  	  	  	  	  	  Μια ποικιλία µεθόδων χρησιµοποιούνται ευρέως στην αξιολόγηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, οι οποίες περιλαµβάνουν τις φυσικές εξετάσεις, 

ανατοµικές κούκλες, ανάλυση κριτηρίων κατάθεσης, προβολικά σχέδια και εξέταση 

φυσιολογικών, συµπεριφοριστικών, γνωστικών και συναισθηµατικών συµπτωµάτων 

(Wood, Orsak, Murphy & Cross, 1996). Παρά την ανάπτυξη των µεθόδων αυτών, η 

κλινική συνέντευξη του παιδιού παραµένει ένα απαραίτητο στοιχείο σε κάθε 

ολοκληρωµένο πρωτόκολλο αξιολόγησης (Wood et al., 1996). «Σύµφωνα µε την 

Αµερικανική Εταιρεία Επαγγελµατιών για την κακοποίηση στόχος της συνέντευξης 

είναι η συγκέντρωση στοιχείων που θα βοηθήσουν στην σύνταξη µιας κατά το 

δυνατό πιο εµπεριστατωµένης και αξιόπιστης κατάθεσης, προκειµένου να 

επαληθευτούν ή να διαψευσθούν οι ισχυρισµοί του ανήλικου για σεξουαλική 

παραβίαση και να αποκαλυφθεί ο δράστης» (Θεµελή, 2008). 

      Οι ερευνητές συµφωνούν ότι µερικά παιδιά αρνούνται τα περιστατικά 

κακοποίησης που έχουν πράγµατι βιώσει αλλά και ότι µια υποβλητική συνέντευξη 

µπορεί να προκαλέσει ψευδείς αποκαλύψεις. Έτσι είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί 

ότι τα παιδιά δεν υποβάλλονται επανειληµµένα σε συνεντεύξεις µε έναν 

εξαναγκαστικό τρόπο που µπορεί να προκαλέσουν ψευδείς ισχυρισµούς. Είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό να κατανοήσουµε τις καταστάσεις που αναστέλλουν την 

αποκάλυψη έτσι ώστε οι ερευνητές να αναπτύξουν καλύτερες τεχνικές όταν 

ασχολούνται µε παιδιά που δεν αποκαλύπτουν ενώ φαίνεται πιθανό ότι έχουν 

κακοποιηθεί (Hershkowitz, Lanes & Lamb, 2007). Μια διαδικασία πολλαπλών 

συνεντεύξεων από τον ίδιο ειδικό µπορεί να είναι ζωτικής σηµασίας και να επιτρέπει 

στα παιδιά να αποκαλύψουν όλες τις πτυχές της κακοποίησης (Gonzalez et al., 1993). 

Τα παιδιά απαντούν µε διάφορους τρόπους στη συνέντευξη, αποκαλύπτουν πλήρως ή 

µερικώς την κακοποίηση, δεν αποκαλύπτουν την κακοποίηση (πχ αρνούνται να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά µε αυτό το θέµα), αρνούνται οποιαδήποτε 

κακοποίηση ή αναιρούν προηγούµενη αποκάλυψη (Lippert, Cross, Jones & Walsh, 

2009). Οι ειδικοί θα ρωτήσουν και τα παιδιά θα απαντήσουν στις ερωτήσεις σχετικά 

µε την αποκάλυψη της κακοποίησης κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Τα παιδιά 

µπορούν να προσφέρουν σαφείς και συγκεκριµένες λεπτοµέρειες για τους ανθρώπους 

που  έχουν αποκαλύψει την τραυµατική εµπειρία, τους λόγους για τους οποίους την 
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έχουν αποκαλύψει και γιατί έχουν καθυστερήσει να αποκαλύψουν την σεξουαλική 

κακοποίηση (Schaeffer et al., 2011). 

      Την τελευταία δεκαετία, οι ερευνητές έχουν µάθει πολλά σχετικά µε τους 

παράγοντες και τις συνθήκες που επηρεάζουν την ορθότητα και την αξιοπιστία των 

καταθέσεων των παιδιών για σεξουαλική κακοποίηση. Αυτή η πρόοδος έχει 

διευκολύνει τις προσπάθειες να αναπτυχθούν  ερευνητικά πρωτόκολλα, τα οποία θα 

καθοδηγούν τους επαγγελµατίες να χρησιµοποιούν τις καλύτερες τεχνικές κατά την 

ανακριτική συνέντευξη µε τα φερόµενα ως θύµατα. Ένα από αυτά τα πρωτόκολλα, 

αποτελεί το ερευνητικό πρωτόκολλο του Εθνικού Ινστιτούτο Υγείας και Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης του Παιδιού (NICHD). Η χρήση του είναι υποχρεωτική σε εθνικό επίπεδο 

για τις έρευνες της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης  από το 1995 και για τις 

έρευνες παιδικής σωµατικής κακοποίησης από το 1998 (Hershkowitz, Horowitz & 

Lamb, 2005). 

      Το NICHD πρωτόκολλο καθοδηγεί µε λεπτοµέρεια τους συνεντευκτές σε όλες τις 

φάσεις της ανακριτικής συνέντευξης. Στην εισαγωγική φάση, ο συνεντευκτής 

συστήνεται, διευκρινίζει το έργο του παιδιού, και εξηγεί τους βασικούς κανόνες και 

προσδοκίες. Στην συνέχεια ο συνεντευκτής προσπαθεί να οικοδοµήσει µια σχέση 

εµπιστοσύνης, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα χαλαρωτικό και υποστηρικτικό 

περιβάλλον για το παιδί. Έπειτα ζητείται από τα παιδιά να περιγράψουν µε 

λεπτοµέρειες µια ουδέτερη για αυτά εµπειρία έτσι ώστε να αντιληφθούν τον ρόλο του 

ως σηµαντικού πληροφοριοδότη και να εξοικειωθούν µε τις ανακριτικές στρατηγικές 

και τεχνικές, που χρησιµοποιούνται για να διερευνήσουν την κακοποίηση. Η επόµενη 

φάση περιλαµβάνει µια σειρά από προτροπές, ανοιχτές και συγκεκριµένες, κλειστού 

τύπου ερωτήσεις, σχεδιασµένες να προσδιορίσουν το συµβάν που διερευνείται. Η 

φάση της ελεύθερης αφήγησης ακολουθεί µόλις το παιδί αναφέρει ένα περιστατικό το 

οποίο µπορεί να θεωρηθεί κακοποιητικό. Η φάση αυτή ξεκινάει συνήθως µε µια 

αρχική πρόσκληση στο παιδί «πες µου όλα όσα συνέβησαν, από την αρχή µέχρι το 

τέλος, όσο καλύτερα µπορείς να θυµηθείς». Στην συνέχεια χρησιµοποιούνται 

ανοιχτού τύπου προτροπές για να αποσπάσει ο συνεντευκτής λεπτοµέρειες σχετικά µε 

τα φερόµενα ως θύµατα. Μόνο αφού εξαντλήσει ο συνεντευκτής τις ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις µπορεί να συνεχίσει µε συγκεκριµένες ερωτήσεις. Καθοδηγητικές 

δηλώσεις, οι οποίες υποδηλώνουν την απάντηση που αναµένεται, πρέπει να 

αποφεύγονται καθ’ όλη την διάρκεια της συνέντευξης (Hershkowitz et al., 2005). «Οι 
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έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ελεύθερη αφήγηση των πεπραγµένων και οι 

αυθόρµητες δηλώσεις οδηγούν- σε σχέση µε τις απαντήσεις που δίνονται σε 

συγκεκριµένες ερωτήσεις- σε πιο πλούσιες και αξιόπιστες καταθέσεις. Τα παιδιά 

φαίνεται ότι κάνουν λιγότερα λάθη στον έλεγχο της πηγής πληροφόρησης όταν 

χρησιµοποιούν την ελεύθερη ανάκληση» (Θεµελή, 2008).                             

Η αυξηµένη ενηµερότητα των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης έχει 

συνοδευτεί και µε αυξηµένο ενδιαφέρον όσον αφορά την ποιότητα των ανακριτικών 

συνεντεύξεων (Westcott, Kynan, 2006). Υπάρχουν όµως και αρκετοί παράγοντες που 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της αποκάλυψης όπως το 

αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, η χρονική στιγµή και η φύση του ανακληθέντος 

γεγονότος και συναφή παράγοντες που σχετίζονται µε το περιβάλλον της 

συνέντευξης. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας ωστόσο είναι οι τεχνικές συνέντευξης 

(Powell, Snow, 2007). Καθόλη την διάρκεια της συνέντευξης είναι απαραίτητο να 

διαβεβαιωθεί η χρήση ποιοτικών µεθόδων ανάκρισης, να εδραιωθεί ένα µη 

απειλητικό περιβάλλον και να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συµπεριφορές από τον 

συνεντευκτή (Cheung, 2008). Μια κακή συνέντευξη µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές 

συνέπειες. Αυτό περιλαµβάνει την εξαγωγή ψευδών κατηγοριών, παιδιά και 

οικογένειες να υφίστανται περιττό άγχος, την µείωση της εγκυρότητας των 

λεγοµένων του θύµατος-παιδιού, την νόθευση των γεγονότων, την µείωση της 

πιθανότητας καταδίκης (Cronch, Viljoen, Hansen, 2006).  

      Τέσσερις κατηγορίες τεχνικών συνέντευξης περιγράφονται ως ακατάλληλες 

συµπεριλαµβανοµένων της χρήσης ενίσχυσης (τιµωρίες και αµοιβές), κοινωνικής 

επιρροής (π.χ να λέγεται στο παιδί τι είπαν άλλοι), υποβλητικών και καθοδηγητικών 

ερωτήσεων (π.χ την παρουσίαση στοιχείων που το παιδί δεν έχει αποκαλύψει) και η 

αποµάκρυνση του παιδιού από την άµεση εµπειρία. Αυτές οι τεχνικές είναι πολύ 

πιθανό να οδηγήσουν σε αρνητικά επακόλουθα όπως ψευδείς ισχυρισµοί και µείωση 

της πιθανότητας καταδίκης (Cronch, Viljoen, Hansen, 2006). Προκειµένου να 

αποφευχθούν οι αρνητικές  αυτές συνέπειες είναι αναγκαία η διαρκής εξέταση των 

τεχνικών εκείνων που χρησιµοποιούνται ευρέως και η αναθεώρηση τους όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο (Θεµελή, 2008). 

Στις τυφλές, όσον αφορά τους ισχυρισµούς, συνεντεύξεις υποστηρίζεται ότι 

προηγούµενη γνώση του συνεντευκτή των ισχυρισµών της κακοποίησης µπορεί να 
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αυξήσει την προκατάληψη για την συνέντευξη και να οδηγήσει σε υποβλητική και 

καθοδηγητική ανάκριση (Cronch, Viljoen, Hansen, 2006). 

Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις εξάγουν µακρύτερες και πιο ακριβείς απαντήσεις σε 

παιδιά 12-14 ετών ενώ παιδιά µεταξύ 4 και 11 ετών παρείχαν µακρύτερες απαντήσεις 

και πιο ακριβείς πληροφορίες σε κλειστές και πιο συγκεκριµένες αλλά και όχι 

καθοδηγητικές ερωτήσεις. Το µήκος των απαντήσεων αυξάνεται σηµαντικά µε την 

ηλικία (Cronch, Viljoen, Hansen, 2006). 

Η γνωστική συνέντευξη περιλαµβάνει την νοητική αναπαράσταση του γεγονότος, 

αναφέροντας κάθε λεπτοµέρεια  του γεγονότος, ανακαλώντας το γεγονός µε 

διαφορετικές χρονικές ακολουθίες και περιγράφοντας το γεγονός από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Η γνωστική συνέντευξη φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατική µε τα 

µεγαλύτερα παιδιά κυρίως (Cronch, Viljoen, Hansen, 2006). 

Οι συζητήσεις σχετικά µε την αλήθεια και το ψέµα βοηθούν τα παιδιά να 

καταλάβουν την διαφορά σχετικά µε την αλήθεια και το ψέµα έτσι ώστε να αυξηθεί 

και η εγκυρότητα των ισχυρισµών τους στο δικαστήριο (Cronch, Viljoen, Hansen, 

2006). 

Η έρευνα σχετικά µε το άγγιγµα περιλαµβάνει µια συζήτηση σχετικά µε τα 

διαφορετικά αγγίγµατα που το παιδί έχει βιώσει (αγκαλιά, φιλί, χτύπηµα, σεξουαλικά 

αγγίγµατα), τα συναισθήµατα που συνδυάζονται µε τα αγγίγµατα αυτά, τα µέρη του 

σώµατος που δέχτηκε τα αγγίγµατα καθώς και ποιος άγγιξε το παιδί (Cronch, Viljoen, 

Hansen, 2006). 

Μια από τις πιο αµφιλεγόµενες τεχνικές συνέντευξης είναι οι ανατοµικές κούκλες. 

Ενώ µερικοί υποστηρίζουν ότι είναι χρήσιµες και βοηθούν τα παιδιά να θυµηθούν και 

να περιγράψουν λεπτοµέρειες της κακοποίησης άλλοι διαφωνούν και υποστηρίζουν 

ότι µειώνεται η ποιότητα των απαντήσεων των παιδιών και µπορεί να αποφέρει 

σεξουαλικό παιχνίδι ακόµα και σε µη κακοποιηµένα παιδιά (Cronch, Viljoen, 

Hansen, 2006). 

Στην δοµηµένη συνέντευξη ο συνεντευκτής  ξεκινά µε µια εισαγωγή, συζητά σχετικά 

µε τους όρους αλήθεια και ψέµα και εγκαθιστά κάποιους βασικούς κανόνες για την 

συνέντευξη. Στην συνέχεια επικεντρώνεται στην δηµιουργία µιας αρµονικής σχέσης 

µε το παιδί και το ρωτάει για ένα ουδέτερο γεγονός. Έπειτα προχωρά σε πιο 
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συγκεκριµένες σχετικά µε την κακοποίηση ερωτήσεις χωρίς να υποβάλλει το παιδί 

(Cronch, Viljoen, Hansen, 2006). 

      Γενικά υπάρχει διεθνής οµοφωνία όσον αφορά το τι συνιστά την καλύτερη 

πρακτική σε µια ανακριτική συνέντευξη µε ένα παιδί. Ο κεντρικός σκοπός όλων των 

πρωτόκολλων συνέντευξης που υπάρχουν είναι να αποκοµίσουν µια αφήγηση του 

γεγονότος µε τα λόγια του παιδιού µε όσο το δυνατόν λιγότερη παρότρυνση από τον 

συνεντευκτή. Αυτή η ελεύθερη αφήγηση επιτρέπει στον συνεντευξιαζόµενο την 

ύπαρξη ευελιξίας να αναφέρει όποιες πληροφορίες θυµάται. Δυστυχώς όµως οι 

περισσότεροι ειδικοί δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά για µια ελεύθερη αφήγηση. Η 

δυσκολία τους αυτή φαίνεται να οφείλεται στην σύγχυσή τους σχετικά µε τον τύπο 

των ερωτήσεων που είναι πιο αποτελεσµατικές στην διαδικασία της ελεύθερης 

αφήγησης (Powell, Snow, 2007). Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ελεύθερη αφήγηση 

των πεπραγµένων και οι αυθόρµητες δηλώσεις οδηγούν, σε σχέση µε τις απαντήσεις 

που δίνονται σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, σε πιο πλούσιες και αξιόπιστες 

καταθέσεις. Τα παιδιά µάλιστα φαίνεται ότι κάνουν λιγότερα «λάθη στον έλεγχο της 

πηγής πληροφόρησης» όταν χρησιµοποιούν την ελεύθερη ανάκληση (Θεµελή, 2008). 

Ακολουθώντας την αφήγηση ο συνεντευκτής µπορεί να περάσει σε ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις («ποιος- τι- που») αποφεύγοντας εκείνες που είναι δυνατό να παγιδέψουν 

το παιδί σε µια «ναι- όχι» απάντηση (Θεµελή, 2008). 

      Τέσσερα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για µια καλή ερώτηση στην φάση της  

ελεύθερης αφήγησης. Αυτά περιλαµβάνουν  α)την απλή γλώσσα, β) την απουσία 

συγκεκριµένων λεπτοµερειών και µεθόδων εξαναγκασµού, γ)ευελιξία από την µεριά 

του συνεντευξιαζόµενου σχετικά µε τι λεπτοµέρειες θα επιλέξει να αναφέρει και δ) 

ενθάρρυνση για µια λεπτοµερή απάντηση (Powell, Snow, 2007).  

Απλή	  γλώσσα	  
      Η βιβλιογραφία απέδειξε πως τα παιδιά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα στην 

κατανόηση της «νοµικής γλώσσας» που χρησιµοποιείται κατά την ακροαµατική 

διαδικασία (Θεµελή, 2008). Έχει αποδειχθεί πως όταν οι δικηγόροι προσαρµόζουν το 

λεξιλόγιό τους σε αυτό των παιδιών, αυτά παρουσιάζουν χαµηλότερα επίπεδα άγχους, 

επιδεικνύουν µεγαλύτερη προθυµία συνεργασίας και επιλέγουν µε µεγαλύτερη 

συχνότητα να απαντήσουν αναλυτικά, αποφεύγοντας ένα απλό «ναι», «όχι» ή «δεν 

ξέρω» (Θεµελή, 2008). Απόλυτα και κατηγορηµατικά σχόλια από πρόσωπα που 
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ασκούν εξουσία (π. χ αστυνοµικά όργανα) οδηγούν τα µικρότερα ιδίως σε ηλικία 

παιδιά σε ψευδείς καταθέσεις και αναξιόπιστους ισχυρισµούς. Είναι προφανές πως οι 

φράσεις οι οποίες είναι εξ ορισµού αρνητικά φορτισµένες και που αποτυπώνουν τις 

προσωπικές αντιλήψεις του συνεντευκτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

αποφεύγονται (π. χ «Μίλησε µου για αυτόν τον κακό άνθρωπο» ή «Πες µου για τα 

κακά πράγµατα που σου έκανε»). Όµοια δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σχόλια 

που να προκαταλαµβάνουν την απάντηση (π. χ  «Προφανώς δε θυµάσαι το χρώµα 

των µαλλιών του») ή προτάσεις που µπορεί να εκφοβίσουν ή να πιέσουν τον ανήλικο 

(π. χ «Θα µπορέσεις να πας στην τουαλέτα µόνο αφού απαντήσεις σε αυτήν την 

ερώτηση») (Θεµελή, 2008). Στα µάτια των παιδιών τα άτοµα που τα ρωτούν στο 

δικαστήριο φαίνεται να ασκούν τόσο µεγάλη εξουσία, που οποιαδήποτε αντίρρηση ή 

παρέκκλιση από το αναµενόµενο φαντάζει αδιανόητη και ανεπίτρεπτη. Άλλοτε πάλι 

απαντούν χωρίς να κατανοούν την ερώτηση προκειµένου να απαλλαχθούν το 

γρηγορότερο δυνατό από τη δοκιµασία. Συχνά ανακαλούν ασυνείδητα την πιο 

πρόσφατα αποθηκευµένη πληροφορία -ακόµα και αν αυτή αποτελεί προϊόν 

καθοδηγητικής ερώτησης- αποκλείοντας την ανάκληση και ανάσυρση παλαιότερων 

και ακριβέστερων στοιχείων, µια που η εξέταση δεν γίνεται µε τον προσήκοντα 

τρόπο. Σε µάλιστα αρκετές περιπτώσεις ο εξεταστής µέσω των ερωτήσεών του 

προκαλεί τη σύγχυση του µάρτυρα µε αποτέλεσµα την απώλεια του ελέγχου της 

αληθινής πηγής πληροφόρησής του (“genuine source - monitoring confusion”). Τότε 

είναι πολύ πιθανό να µπερδέψει το πραγµατικό µε το φανταστικό ή αυτό που άκουσε 

µε αυτό που είδε (Θεµελή, 2006). Δυστυχώς τα παιδιά αντιµετωπίζονται ως ενήλικες 

µε αποτέλεσµα την αναπόφευκτη δηµιουργία πολλαπλών λαθών και παρεξηγήσεων. 

Η πλειονότητα των προβληµάτων προκύπτει από την πολύπλοκη διατύπωση των 

ερωτήσεων και την δυσχέρεια κατανόησης του περιεχοµένου τους (Θεµελή, 2008). 

Απουσία	  συγκεκριμένων	  λεπτομερειών	  (που	  δεν	  έχουν	  αναφερθεί	  
προηγουμένως	  από	  το	  ίδιο	  το	  παιδί)	  και	  μεθόδων	  εξαναγκασμού	  
 

Οι µέθοδοι εξαναγκασµού περιλαµβάνουν  πίεση, δωροδοκία, επιλεκτική ενίσχυση, 

επανάληψη αρχικής ερώτησης και αµφιβολία ή αµφισβήτηση της απάντησης του 

παιδιού (Powell, Snow, 2007). 
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Ευελιξία	  του	  συνεντευξιαζόμενου	  σχετικά	  με	  τι	  λεπτομέρειες	  θα	  επιλέξει	  
να	  αναφέρει	  
Στην ελεύθερη ανάκληση τα παιδιά αναφέρουν γενικά τις πληροφορίες που 

θυµούνται και είναι σίγουροι ότι συνέβησαν (Powell, Snow, 2007). 

Ενθάρρυνση για µια λεπτοµερή απάντηση 

      Ερωτήσεις που ενθαρρύνουν πιο λεπτοµερείς απαντήσεις έχουν αποδειχθεί ότι 

εξάγουν πιο ακριβείς και λεπτοµερείς πληροφορίες. Όσο πιο λεπτοµερής είναι η 

απάντηση τόσο πιο µεγάλη η πιθανότητα ότι ο µάρτυρας έχει προσχωρήσει σε πιο 

βαθύ επίπεδο της µνηµονικής διαδικασίας (Powell, Snow, 2007). Μόνο αν ο ειδικός 

επιµείνει µε ένα ανοιχτού τύπου στυλ ερωτήσεων και αποφύγει να διακόψει το παιδί 

µε πολλές ερωτήσεις αυτό θα προβεί σε µια λεπτοµερή αφήγηση (Powell, Snow, 

2007). Οι επαγγελµατίες θα πρέπει να αποφεύγουν τις καθοδηγητικές και να 

χρησιµοποιούν κυρίως ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Είναι σηµαντικό επίσης να 

παρέχουν τις ευκαιρίες σε ένα παιδί προκειµένου να εξιστορήσει µε δικά του λόγια τα 

πραγµατικά περιστατικά. Συνήθως ο ανήλικος αρχικά παροτρύνεται σε µια γενική 

αφήγηση του γεγονότος, για να απαντήσει στη συνέχεια σε πιο συγκεκριµένες 

ερωτήσεις («Και τι συνέβη µετά;»). Στη συνέχεια ακολουθούν εκείνες που 

προσανατολίζουν το ενδιαφέρον του παιδιού σε ένα συγκεκριµένο θέµα(π. χ «Πες 

µου τώρα για το Νηπιαγωγείο»), ερωτήσεις οι οποίες προσπαθούν να επιβεβαιώσουν 

µια πληροφορία η οποία έχει δοθεί σε προγενέστερο στάδιο (π. χ «Είπες ότι η Μαρία 

σου µιλούσε. Τι ακριβώς σου έλεγε;»), άλλες που αποσκοπούν στην εισαγωγή ενός 

νέου στοιχείου και απαιτούν την µονολεκτική κατάφαση ή άρνηση του εξεταζόµενου 

(π. χ «Ήταν και ο Γιάννης εκεί;») και τέλος ερωτήσεις διατυπωµένες µε 

κατηγορηµατικό χαρακτήρα που προσπαθούν να αποσπάσουν µια συγκεκριµένη 

πληροφορία που ενδιαφέρει ιδιαίτερα (π. χ «Ο Γιάννης σε χτύπησε, έτσι δεν είναι;»). 

Η πλειοψηφία των ειδικών υποστηρίζει πως αυτές οι ερωτήσεις καθοδηγητικού 

χαρακτήρα θα πρέπει να αποφεύγονται και να αποτελούν την τελευταία επιλογή µόνο 

όταν όλες οι άλλες δυνατότητες έχουν εξαντληθεί (Θεµελή, 2008). 
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12. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ     

      Οι συνέπειες της µη ανιχνευθείσας σεξουαλικής κακοποίησης συνθέτουν το 

άµεσο τραύµα στα ανήλικα θύµατα, το οποίο σχετίζεται µε σοβαρά αναπτυξιακά 

προβλήµατα όπως µειωµένες δεξιότητες για εµπιστοσύνη και οικειότητα και µια 

ποικιλία από χρόνια ψυχικά προβλήµατα (Somer & Szwarcberg, 2001). Σύµφωνα µε 

την ερευνητική βιβλιογραφία τα σεξουαλικώς κακοποιηµένα παιδιά βρίσκονται σε 

µεγάλο κίνδυνο να αναπτύξουν συµπεριφορικά και ψυχολογικά προβλήµατα: 

σεξουαλικά και γυναικολογικά προβλήµατα, συµπτώµατα µετατραυµατικής 

διαταραχής, διατροφικές διαταραχές, χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, µαθησιακές 

δυσκολίες, χαµηλή αυτοεκτίµηση και προβλήµατα µε τις διαπροσωπικές σχέσεις τους 

(Crisma et al., 2004). Ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών, ψυχολογικών και σωµατικών 

προβληµάτων έχουν συνδεθεί µε την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Αυτά τα 

προβλήµατα περιλαµβάνουν διαταραχές στον ύπνο, διατροφικές διαταραχές, 

αυτοακρωτηριασµό, κοινωνική απόσυρση, αντικοινωνική συµπεριφορά, σεξουαλική 

δυσλειτουργία, τραυµατισµένη εικόνα του εαυτού και διαταραχές σχετικά µε την 

προσκόλληση (Somer & Szwarcberg, 2001). Eιδικότερα τα παιδιά που έχουν υποστεί 

κακοποίηση από κάποιον έξω από την οικογένεια παρουσιάζουν συχνά συµπτώµατα 

άγχους, φόβο, παρεισφρητικές σκέψεις, αναδροµές στο παρελθόν, επιθετικότητα, 

απάθεια στην εξουσία, κατάθλιψη, χαµηλή αυτοεκτίµηση, κρίσεις άγχους και 

πανικού, αδυναµία και αισθήµατα ενοχής σχετικά µε την κακοποίηση (Ligezinska, 

Firestone, Manion, McIntyre, Ensom, & Wells, 1996).      

      Οι πιθανές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις είναι πολλές και περιλαµβάνουν 

αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, διασχιστικές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές, 

αισθήµατα αποµόνωσης και στιγµατισµού, χαµηλή αυτοεκτίµηση, δυσκολία 

εµπιστοσύνης προς τους άλλους και τάση επαναθυµατοποίησης. Συχνά είναι και τα 

σωµατικά παράπονα, όπως πονοκέφαλοι, πόνος στο στοµάχι, άσθµα, λοιµώξεις της 

ουροδόχου κύστης και χρόνιος πυελικός πόνος. Σηµειώνονται επίσης δυσκολίες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις και  διαταραγµένη αίσθηση του εαυτού, εξάρτηση από τους 

άλλους, δυσκολία να οριστούν τα προσωπικά όρια και αυξηµένη συχνότητα οριακής 

διαταραχής προσωπικότητας, σωµατόµορφες διαταραχές, διατροφικές διαταραχές και 

διαταραχής πρόσληψης ουσιών (Sperry & Gilbert, 2005). Αυτές οι αρνητικές 

συνέπειες µπορούν να µετριαστούν αν το παιδί βρει κάποιον, εντός ή εκτός της 

οικογένειας, που να είναι πρόθυµος να το βοηθήσει. Η υποστηρικτική απόκριση στην 
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αποκάλυψη είναι καίριας σηµασίας: επαγγελµατίες χωρίς ενσυναίσθηση και φτωχής 

ποιότητας υπηρεσίες είναι πιθανό να είναι επιβλαβείς για τα θύµατα (Crisma et al., 

2004).  

       «Η αυτοαποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης ενός παιδιού είναι ένα 

κρίσιµο συστατικό στην έναρξη της παρέµβασης για να σταµατήσει η κακοποίηση 

και να µειωθούν τα αρνητικά µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα» (Alaggia, 2004). Όταν 

το παιδί σπάει τη σιωπή του επιτρέπει την παρέµβαση για την διακοπή της 

κακοποίησης και της προστασίας του και δηµιουργεί την ελπίδα να αποφευχθούν 

αρνητικές µακροχρόνιες συνέπειες, όπως δευτερογενής θυµατοποίηση (MacIntyre & 

Carr, 1999). Η αποκάλυψη µπορεί να λειτουργήσει ως καθαρτική απαλλαγή από το 

έντονο συναίσθηµα ή ως αποσαφήνιση και µεταβίβαση των σχετικών αναγκών 

αντιµετώπισης, η διορατικότητα και η αίσθηση του ελέγχου µπορούν επίσης να 

αυξηθούν µε την αποκάλυψη. Η µη αποκάλυψη, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει την 

συνέχιση της κακοποίησης και εµποδίζει τη λήψη θεραπείας, αλλά επίσης µπορεί να 

επιδεινώσει και το άγχος και να αυξήσει την ευπάθεια για αρνητικά ψυχικές 

συνέπειες στην υγεία (Foynes, Freyd & DePrince, 2009). Η αποκάλυψη όµως σε 

µερικές καταστάσεις δεν είναι επωφελής. Συγκεκριµένα, εάν η γνωστοποίηση 

οδηγήσει σε αρνητική ανάδραση, η µη αποκάλυψη προβλέπει καλύτερα 

αποτελέσµατα (Foynes et al., 2009). Και τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια µε εµπειρίες 

σεξουαλική κακοποίησης αναφέρουν σηµαντικά περισσότερα συµπτώµατα στην 

ψυχική τους υγεία  (Priebe & Svedin, 2008). Δεν έχουν βρεθεί σηµαντικές διαφορές 

στη συχνότητα της µετατραυµατικής διαταραχής και της µείζονος κατάθλιψης σε 

αυτούς που αποκάλυψαν και σε αυτούς που δεν αποκάλυψαν την κακοποίησή τους. 

Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η αποκάλυψη για κάποιους αποτελεί 

ανακούφιση ενώ για άλλους προσθέτει το βάρος του να είσαι θύµα. Μπορεί επίσης να 

αντανακλά το γεγονός ότι η αποκάλυψη αυτή καθαυτή δεν είναι αρκετή για να λάβει 

το παιδί υποστήριξη και να το βοηθήσει να επανέλθει από τις αρνητικές συνέπειες της 

σεξουαλικής κακοποίησης  (Priebe & Svedin, 2008).  

      Η διαδικασία της αποκάλυψης της σεξουαλικής κακοποίησης έχει βρεθεί ότι 

οδηγεί σε αύξηση της δυσφορίας για τα θύµατα ενώ έρευνες δείχνουν ότι το να 

µοιράζονται τις εµπειρίες τους µε άλλους οδηγεί σε βελτίωση της σωµατικής και 

ψυχικής υγείας (Bradley & Follingstad, 2001). Για τα παιδιά που δεν είναι σε θέση να 

αποκαλύψουν τη σεξουαλική τους θυµατοποίηση, οι συνέπειες περιλαµβάνουν 
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συνέχιση της θυµατοποίησης, απουσία υποστήριξης και αποτυχία να λάβουν νοµικές 

και θεραπευτικές παρεµβάσεις (Paine & Hansen, 2002). «Αντίθετα µε την 

επικρατούσα άποψη, στην πλειονότητά τους τα παιδιά δηλώνουν ότι η αποκάλυψη 

όχι µόνο δεν δηµιουργεί αίσθηµα ανακούφισης, αλλά οδηγεί σε µια ιδιαίτερη ψυχική 

επιβάρυνση µε πολλαπλές υποχρεώσεις. Η δηµόσια γνωστοποίηση του γεγονότος για 

το σεξουαλικά κακοποιηµένο παιδί ιδιαίτερα επώδυνη, ιδιαίτερα αν ο δράστης είναι 

µέλος της οικογένειας» (Θεµελή, 2006). «Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικής 

έρευνας, το 63% των παιδιών δεν γνωρίζει ότι θα κινηθεί ο ποινικός µηχανισµός, ενώ 

το 50% των κοριτσιών θυµάτων αιµοµιξίας µετανιώνει για την αποκάλυψη όταν 

καλείται η αστυνοµία. Σε αρκετές περιπτώσεις η µη υποστηρικτική µητέρα ασκεί 

πίεση για απόσυρση των κατηγοριών, τονίζοντας στο θύµα τις ευθύνες του και 

ενισχύοντας την πεποίθησή του πως δεν θα το πιστέψουν. Χαρακτηριστικά 

σηµειώνεται ότι µόνο ένα στα δυο παιδιά γίνεται πιστευτό από τον έναν τουλάχιστον 

γονέα και ένα στα τέσσερα παιδιά δέχεται πιέσεις να αποσύρει τις κατηγορίες. 

Συναισθήµατα µοναξιάς, σύγχυση, αµηχανίας, ντροπή, θυµού και επιθετικότητας 

κατακλύζουν στην πλειονότητά τους τα ανήλικα θύµατα όταν αποφασίζουν να 

µοιραστούν τα «δεινά» της παραβίασης που υπέστησαν» (Θεµελή, 2006). Το 

συναίσθηµα που εκφράζεται πιο συχνά µετά την αποκάλυψη είναι η ανακούφιση 

(69%), και ακολουθούν ο φόβος (16%), η θλίψη (7%) και ο θυµός (3%). Η 

πλειονότητα των παιδιών χαρακτηρίζει την αρχική αντίδραση στην αποκάλυψη ως 

υποστηρικτική (54%), ενώ το 26% των παιδιών αναφέρουν αντίδραση σοκ και 

έκπληξης και το 15% αναστάτωση και θλίψη, το 11% θυµό, το 8% δυσπιστία και το 

1% φόβο (Berliner & Conte, 1995). 

Φόβοι για τις συνέπειες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο: 

«Λοιπόν εγώ δεν θα το έλεγα σε κανέναν επειδή πίστευα ότι δεν θα ήθελε να µου 

µιλάει κανείς αν το έλεγα σε κάποιον» 

«πίστευα ότι αν το έλεγα σε άλλους θα σκέφτονταν άσχηµα για µένα, και δεν θα 

ήθελαν να είναι φίλοι µου και θα πίστευαν ότι είµαι κακός άνθρωπος» 

Το να ξεκινήσει το παιδί να µιλάει µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο παρά την 

επιθυµία του να το πει: 
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«προσπάθησα, αλλά δεν µπορούσα να το πω ακόµη και στην µαµά µου. Απλά το 

κατάλαβε γιατί έκλαιγα τόσο δυνατά. Είναι πραγµατικά δύσκολο να το πεις, και οι 

άνθρωποι πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο πράγµα» 

Κάποιες φορές ένα εξωτερικό γεγονός χρησιµεύει ως κίνητρο για την αποκάλυψη: 

«δεν ήθελα να έρθει να µε προσέξει ο θείος µου και ταράχτηκα και τους το είπα» 

«ένιωσα την ανάγκη να µιλήσω σε κάποιον  επειδή το έβλεπα όλο και περισσότερο 

στην τηλεόραση και κατάλαβα ότι δεν ήταν σωστό, όπως νόµιζα ότι ήταν» 

Πολλά παιδιά αναφέρουν ότι συνεχίζουν να αισθάνονται διάφορα συναισθήµατα µετά  

την αποκάλυψη, όχι όλα θετικά: 

«αισθάνεσαι εκτεθειµένος και δεν θέλεις να το ξέρουν όλοι, και µερικές φορές 

νιώθεις ότι αν γνωρίζουν όλοι γι’ αυτό θα σε κοιτάνε διαφορετικά» 

«αφού µίλησα ένιωσα ότι δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Αλλά έµαθα ότι αν δεν το 

έλεγα το πρόβληµά µου θα γινόταν µεγαλύτερο και θα µπορούσα να είχα πληγωθεί 

πολύ» (Berliner & Conte, 1995). 

      Η αποκάλυψη συναισθηµατικών γεγονότων, ή η λεκτική αποκάλυψη των 

εµπειριών σε φίλους, στην οικογένεια ή σε φροντιστές µπορεί να µειώσει την 

δυσφορία του θύµατος. Μιλώντας για τις συναισθηµατικές εµπειρίες, όπως 

τραυµατικά γεγονότα, προωθείται η επεξεργασία και επιτυγχάνεται η ενσωµάτωση 

και η εξάλειψη των αναµνήσεων. Αυτή η συναισθηµατική διαδικασία είναι ζωτικής 

σηµασίας για την ανάκαµψη από διαταραχές όπως από την διαταραχή 

µετατραυµατικού στρες (Bedard-Gilligan, Jaeger, Echiverri-Cohen & Zoellner, 2012). 

Βέβαια οι λεπτοµέρειες του συµβάντος κατά την διάρκεια της αποκάλυψης µπορεί να 

επηρεάσουν το κατά πόσο η αποκάλυψη θα είναι χρήσιµη ή επιζήµια. Η αρχική 

απροθυµία να αποκαλύψει αλλά και τα αρνητικά συναισθήµατα κατά την διάρκεια 

της αποκάλυψης προβλέπουν επίσης µετατραυµατική διαταραχή, γεγονός που 

υποδηλώνει  ότι η δυσκολία στη συζήτηση µπορεί να είναι σηµαντική για την 

προσαρµογή (Bedard-Gilligan et al., 2012). Επιπρόσθετα η καθυστερηµένη 

αποκάλυψη προβλέπει µετατραυµατική διαταραχή, υποδηλώνοντας ότι η αποκάλυψη 

είναι ευεργετική αµέσως µετά την τραυµατική εµπειρία. Καίριος λόγος για 

µετατραυµατική διαταραχή  µπορεί να είναι και η ίδια η διαδικασία της αποκάλυψης, 
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και το να θέλουν τα θύµατα να µοιραστούν το γεγονός αλλά να µην τους δίνεται η 

ευκαιρία (Bedard-Gilligan et al., 2012). Μικρότερη κοινωνική αποκάλυψη ενός 

συµβάντος σχετίζεται µε µεγαλύτερη ευαισθησία στις διαπροσωπικές σχέσεις, 

αισθήµατα κατωτερότητας και αυτό-υποτίµησης. Η φύση ενός συµβάντος επηρεάζει 

την αποκάλυψη. Τα ποσοστά της αποκάλυψης ποικίλουν ανάλογα µε τον τύπο της 

τραυµατικής εµπειρίας, µε την αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης να έχει τα 

χαµηλότερα (Bedard-Gilligan et al., 2012). Ένα ακόµα πρόβληµα είναι η προστασία 

του παιδιού από περαιτέρω σωµατική ή ψυχολογική βία, δηλαδή ο χωρισµός του 

παιδιού από τον δράστη. Αυτό το σχίσµα συνιστά ένα αυτόνοµο ψυχολογικό τραύµα 

που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη (Maher, 1987). 

       Η ψυχολογική προσαρµογή µετά το τραυµατικό γεγονός µπορεί να σχετίζεται µε 

την έννοια που αποδίδεται στο τραυµατικό γεγονός που αποκαλύπτεται. Αυτό είναι 

σύµφωνο µε τις θεωρίες συναισθηµατικής προσαρµογής οι οποίες προτείνουν ότι η 

ενεργοποίηση ενός σχήµατος δεν είναι απαραίτητα επαρκής για την επιτυχή 

επεξεργασία και ότι αυτή µπορεί να απαιτεί κάτι περισσότερο από την κοινωνική 

αποκάλυψη (Bedard-Gilligan et al., 2012). Μια εξήγηση για τα οφέλη της 

αποκάλυψης προτείνει ότι η µη αποκάλυψη απαιτεί το άτοµο να καταβάλει 

προσπάθεια µε τη µορφή της αναστολής. Η ενέργεια που απαιτείται για την αναστολή 

αυτή προκαλεί στρες ενώ η αποκάλυψη µειώνει αυτό το στρες, κάτι που οδηγεί σε 

καλύτερη ψυχική υγεία. Ένα άλλο µοντέλο προτείνει ότι η διαδικασία της 

αποκάλυψης καλλιεργεί µια αίσθηση συνοχής στην µνήµη του γεγονότος. Σύµφωνα 

µε αυτό το µοντέλο, η αποκάλυψη µπορεί να είναι µια διαδικασία στην οποία σκέψεις 

και συναισθήµατα συνδέονται και το νόηµα της εµπειρίας έρχεται στην σκέψη εκ 

νέου µε έναν πιο προσαρµοστικό ψυχολογικό τρόπο (Bradley & Follingstad, 2001). 

«Η έγκαιρη αποκάλυψη της κακοποίησης αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για άµεση 

παρέµβαση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των µακροχρόνιων συνεπειών της. 

Ένα σηµαντικό εύρηµα των σχετικών µελετών είναι η αύξηση του κινδύνου 

εµφάνισης σοβαρών ψυχικών διαταραχών σε παιδιά που κακοποιούνται για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα χωρίς να αποκαλύπτουν την παραβίαση αυτή» (Θεµελή, 2009).  

12.1 Αρνητικές αντιδράσεις επαγγελµατιών 

      Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που εµπιστεύεται το παιδί να µιλήσει είναι 

κρίσιµα για την διαδικασία της αποκάλυψης (Staller & Nelson-Gardell, 2005). Τα 

θύµατα κάνουν µεγάλες προσπάθειες να αναζητήσουν βοήθεια από επαγγελµατίες και 
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παίρνουν σηµαντικό ρίσκο να αποκαλύψουν  την σεξουαλική κακοποίηση 

βασισµένοι στην υπόθεση ότι θα τους βοηθήσουν και θα τους υποστηρίξουν. Οι 

αρνητικές αντιδράσεις αγνοούν τις ανάγκες των θυµάτων και αποτυγχάνουν να 

αντιµετωπίσουν τα θεµελιώδη ζητήµατα που επηρέασαν το επίπεδο της 

λειτουργικότητάς τους (Denov, 2003). Η επαγγελµατική παρέµβαση, είτε είναι θετική 

είτε αρνητική, φαίνεται ότι έχει σηµαντική επίδραση στην ευηµερία των θυµάτων. Οι 

υποστηρικτικές αντιδράσεις των επαγγελµατιών, οι οποίοι αναγνωρίζουν τις 

εµπειρίες των θυµάτων της σεξουαλικής κακοποίησης, φαίνεται ότι µετριάζουν τις 

αρνητικές επιπτώσεις της κακοποίησης. Σε αντίθεση, µη υποστηρικτικές αντιδράσεις, 

όπου οι επαγγελµατίες υποβάθµιζαν ή δυσπιστούσαν τις καταθέσεις των θυµάτων, 

φαίνεται ότι επιτείνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης, και 

τελικά υποκινούν τη δευτερογενή θυµατοποίηση (Denov, 2003). 

Πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία, συµπεριλαµβανοµένου και επαγγελµατιών, έχουν 

έλλειψη γνώσης της συµπεριφοράς των σεξουαλικά κακοποιηµένων παιδιών ενώ 

πιστεύουν ότι η καθυστέρηση στην αποκάλυψη, η αναίρεση των λεγοµένων και η 

ασυνεπής αναφορά της σεξουαλικής κακοποίησης είναι ασυνήθιστα φαινόµενα 

(Shackel, 2008). Πολλά πρέπει να γίνουν για να βελτιωθούν οι αντιδράσεις των 

λαϊκών ανθρώπων αλλά και των επαγγελµατιών στην αποκάλυψη της κακοποίησης 

από τους εφήβους. Ο πρώτος στόχος είναι να σταµατήσει η κακοποίηση. Για να γίνει 

αυτό, είναι σηµαντικό να προθυµοποιηθούν οι έφηβοι να αποκαλύψουν την 

τραυµατική τους εµπειρία και να ζητήσουν βοήθεια. Οι επαγγελµατίες που δουλεύουν 

µε παιδιά  πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευµένοι να δίνουν τις κατάλληλες 

πληροφορίες, να κρατάνε µια µη κριτική στάση, να ακούνε και να καταλαβαίνουν τις 

ανάγκες που εκφράζουν οι νέοι άνθρωποι. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι πιο πιθανό οι 

έφηβοι να είναι πρόθυµοι να µιλήσουν, να εµπιστευτούν και να µοιραστούν το βάρος 

τους. Οι επαγγελµατίες µε την σειρά τους, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να 

σταµατήσουν την κακοποίηση, η οποία συχνά εµποδίζει τους νέους από το να 

βιώσουν την εφηβεία τους σαν µια περίοδο θετικής αλλαγής, ανάπτυξης και 

αναζήτησης της ανεξαρτησίας (Crisma, Bascelli, Paci & Romito, 2004). Οι 

επαγγελµατίες που ασχολούνται µε κακοποιηµένα παιδιά θα πρέπει να λάβουν µια 

κατάλληλη εκπαίδευση επικεντρωµένη στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους 

δεξιοτήτων (Maher, 1987). 
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12.2 Γονικές αντιδράσεις στην αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης 
	  

Η απόκριση των φροντιστών σε θυµατοποιηµένα παιδιά περιγράφεται στην 

βιβλιογραφία ως κρίσιµη καθώς την ώρα της αποκάλυψης η ευπάθεια του παιδιού 

αυξάνεται σηµαντικά. Πολλά παιδιά νιώθουν αµφίθυµα συναισθήµατα αφού 

αποκαλύψουν, εξαιτίας κυρίως των αρνητικών αντιδράσεων που λαµβάνουν. Σε αυτή 

την µη υποστηρικτική αντίδραση οφείλεται συνήθως και η ανάκληση των λεγοµένων 

από το παιδί στη συνέχεια. Τα παιδιά συχνά βιώνουν αίσθηση ευθύνης για τις 

συνέπειες, και ειδικότερα κατηγορούν τον εαυτό τους για την χρονική στιγµή που 

διάλεξαν να αποκαλύψουν, το πρόσωπο που διάλεξαν να µιλήσουν καθώς και το 

περιεχόµενο της αποκάλυψης (Child Witness Project, 1993).  Συνολικά, η έρευνα 

αποκαλύπτει ότι τα παιδιά που γίνονται πιστευτά και δέχονται µια υποστηρικτική 

απόκριση κατά την αποκάλυψη, πηγαίνουν καλύτερα στην θεραπεία και είναι 

λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν σοβαρή ψυχοπαθολογία ως αποτέλεσµα της 

σεξουαλικής κακοποίησης. Η µητρική ειδικότερα αντίδραση φαίνεται να επηρεάζει 

περισσότερο (Child Witness Project, 1993). Οι θετικές αντιδράσεις, κυρίως η 

υποστήριξη από τη µητέρα φαίνεται να σχετίζονται µε καλύτερη προσαρµογή  του 

παιδιού στα νέα πραγµατικότητα (Ullman, 2003). «Συχνά οι αρνητικές αντιδράσεις 

των γονιών οφείλονται στην αποτυχία διαχείρισης του δικού τους άγχους όταν 

πληροφορούνται τα όσα τραγικά έλαβαν χώρα µε το θύµα το ίδιο τους το παιδί» 

(Θεµελή, 2009).  
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13. ΠΡΟΛΗΨΗ 

      Οι γονείς, τα άτοµα που εργάζονται µε παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό πρέπει να 

εκπαιδευθεί σχετικά µε τη διαδικασία αποκάλυψης της σεξουαλικής κακοποίησης και 

τα συνήθη εµπόδια στην γνωστοποίηση. Αυτό θα µπορούσε να χρησιµεύσει στην 

αύξηση της υποστήριξης των παιδιών να αποκαλύπτουν άµεσα και στην µείωση της 

πιθανότητας των αρνητικών αντιδράσεων στις δειλές αποκαλύψεις πολλών παιδιών. 

Τα µεγαλύτερα παιδιά µπορούν να επωφεληθούν από την εκπαίδευση σχετικά µε τις 

τακτικές των δραστών. Οµοίως, η εκπαίδευση των γονιών και του κοινού στις 

µεθόδους που χρησιµοποιούν οι δράστες µπορεί να αυξήσει την αναγνώριση των 

δραστών προηγουµένως ή κατά την διάρκεια των πρώιµων φάσεων της παιδικής 

κακοποίησης (Paine & Hansen, 2002).  

Τα προγράµµατα πρόληψης µπορούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση αυτών των 

προβληµάτων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε το πλαίσιο της κακοποίησης και 

αποµυθοποιώντας την διαδικασία της αποκάλυψης (Ungar et al., 2009). Αρχικά έγινε 

προσπάθεια για την εξάλειψη ή και τη µείωση της συχνότητας της σεξουαλικής 

κακοποίησης. Η εστίαση στις αρχικές προσπάθειες πρόληψης περιλάµβανε 

διδασκαλία των παιδιών για το πώς να αποφεύγουν ή να ξεφεύγουν τις κακοποιητικές 

καταστάσεις. Κάποια κεντρικά θέµατα που αναφέρονται είναι ασφαλείς δεξιότητες 

διάκρισης, καταστάσεις ξένου-κινδύνου, αναγνώριση του καλού και του «κακού» 

χαδιού, η κατάλληλη απάντηση σε µια απόπειρα επίθεσης (π.χ να πεις όχι, να τρέξεις 

µακριά, να το πεις σε κάποιον που εµπιστεύεσαι), την κυριότητα του σώµατός τους, 

τις ιδιωτικές τους περιοχές και τέλος ότι τα παιδιά δεν ευθύνονται για την 

κακοποίηση (Child Witness Project, 1993). Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρόληψης 

παρουσιάζονται να βοηθούν τα παιδιά να αποκαλύπτουν την θυµατοποίησή τους ή 

και απόπειρες επιθέσεων (MacIntyre & Carr, 1999). Τα προγράµµατα πρόληψης 

βελτιώνουν την γνώση των παιδιών για τις συµπεριφορές που συνιστούν κακοποίηση 

και προτρέπουν κάποια από αυτά να αποκαλύψουν προηγούµενη κακοποίηση (Paine 

& Hansen, 2002). Τα περισσότερα προγράµµατα πρόληψης σε σχολεία τώρα πια 

προσπαθούν να προσδιορίσουν προηγούµενη ή εν εξελίξει κακοποίηση µέσω της 

αποκάλυψης (Child Witness Project, 1993). 

      Αυτό που συνιστάται είναι προγράµµατα που περιλαµβάνουν πολλαπλές 

ευκαιρίες για εκπαίδευση, είναι αναπτυξιακά δοµηµένα, επιτρέπουν πρακτική των 
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εννοιών που µαθαίνονται, προετοιµάζουν τα παιδιά για το ενδεχόµενο ότι κάποιος 

κοντινός τους µπορεί να είναι δράστης, περιλαµβάνουν την συµµετοχή των γονιών 

για την ενίσχυση της απόκτησης των δεξιοτήτων στο σπίτι, παρέχουν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε το τι συνιστά κατάλληλο άγγιγµα, παρέχουν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τις δυσκολίες που ενυπάρχουν στην αποκάλυψη (Child 

Witness Project, 1993) Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα παιδιά να διδάσκονται ότι τα 

αρνητικά συναισθήµατα που έχουν για την αποκάλυψη, όπως για παράδειγµα ότι δεν 

θα γίνουν πιστευτά, ότι θα καταστρέψουν την σχέση µε την οικογένειά του, είναι 

αυτά που ακριβώς θέλει ο δράστης να πιστεύει το παιδί και δεν αντιστοιχούν 

απαραίτητα στην πραγµατικότητα (Child Witness Project, 1993). 
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14. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

      Η φύση και οι δυναµικές της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης καθιστούν 

εξαιρετικά δύσκολο για το παιδί να αποκαλύψει την θυµατοποίησή του. Η 

βιβλιογραφία σταθερά καταδεικνύει ότι τα περισσότερα παιδιά διατηρούν το µυστικό 

ή καθυστερούν για σηµαντικές περιόδους να αποκαλύψουν. Παρά την εκτεταµένη 

βιβλιογραφία σχετικά µε την παιδική σεξουαλική κακοποίηση πολλοί ερευνητές 

αναγνωρίζουν την ανάγκη για αύξηση της γνώσης σχετικά µε τις συνθήκες για την 

αποκάλυψη της κακοποίησης από τα παιδιά (Paine & Hansen, 2002). «Η ανάγκη για 

απόκτηση ειδικής γνώσης πάνω στο θέµα της αποκάλυψης της σεξουαλικής 

παραβίασης των παιδιών από τα ίδια, είναι επιτακτική. Η καλύτερη κατανόηση της 

διαδικασίας που ακολουθεί ένα παιδί στην προσπάθειά του να γνωστοποιήσει το 

γεγονός, ο εντοπισµός των ανασταλτικών παραγόντων και η διερεύνηση των 

επιπτώσεων της µακροχρόνιας απόκρυψης, θα βοηθήσει σηµαντικά τους 

επαγγελµατίες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και δικαιοσύνης σε έναν πιο 

αποτελεσµατικό χειρισµό περιστατικών σεξουαλικής παραβίασης, ενθαρρύνοντας τα 

ανήλικα θύµατα στην οµολογία της παραβίασής τους και προστατεύοντάς τα 

παράλληλα από τον κίνδυνο µιας πιθανής δευτερογενούς θυµατοποίησης» (Θεµελή, 

2009).«Η γνώση που έχει αποκτηθεί στηρίζεται περισσότερο σε µαρτυρίες ενήλικων 

που κακοποιήθηκαν κατά την παιδική τους ηλικία και λιγότερο σε εµπεριστατωµένες 

έρευνες ανηλίκων θυµάτων. Υπάρχει συνεπώς µεγάλη ανάγκη για περισσότερες 

διαχρονικές έρευνες που θα εξετάζουν τα παιδιά που αποφάσισαν να 

γνωστοποιήσουν ή αντίθετα να αποκρύψουν τη βία που υπέστησαν. Είναι σηµαντικό 

να βοηθήσουµε να ακουστεί η φωνή των παιδιών αυτών πριν την πνίξουν 

ολοκληρωτικά οι ενήλικες που τα περιστοιχίζουν» (Θεµελή, 2009). 

Τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας του παιδιού προσβάλλουν την 

αξιοπρέπεια και την ανηλικότητα του ατόµου και στιγµατίζουν ανεξίτηλα τον ψυχικό 

και συναισθηµατικό κόσµο του θύµατος το οποίο βρίσκεται στην πιο τρυφερή ηλικία 

(Τσίγκρης, 2000). «Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Διακήρυξη για την Επιβίωση, την 

Προστασία και Ανάπτυξη των Παιδιών : τα παιδιά σε όλο τον κόσµο είναι αθώα, 

ευάλωτα και δεν µπορούν να επιβιώσουν µόνα τους. Είναι επίσης περίεργα, 

ενεργητικά και ελπίζουν. Ο χρόνος τους θα πρέπει να είναι γεµάτος χαρά και ειρήνη, 

παιχνίδι, µάθηση και ανάπτυξη. Το µέλλον τους θα πρέπει να κτίζεται µέσα σε 
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πνεύµα αρµονίας και συνεργασίας. Η ζωή τους θα ωριµάζει καθώς θα διευρύνονται οι 

προοπτικές τους και θα κερδίζουν εµπειρίες» (Τσίγκρης, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



64	  
	  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Alaggia, R. (2005). Disclosing the trauma of child sexual abuse: a gender analysis.                                           

Journal of Loss and Trauma, 10, 453–470. 

Alaggia, R. (2004). Many ways of telling: expanding conceptualizations of child 

sexual abuse disclosure. Child Abuse & Neglect, 28, 1213–1227. 

Bedard-Gilligan, M., Jaeger, J., Echiverri-Cohen, A., & Zoellner, L.A. (2012).       

Individual differences in trauma disclosure. Journal of Behavior Therapy and 

Experimental Psychiatry, 43, 716-723. 

Berliner, L., & Conte, J.R. (1995). The effects of disclosure and intervention on       

sexually abused children. Child Abuse & Neglect, 19 (3), 371-384. 

Bradley, R.G., & Follingstad, D.R. (2001). Utilizing disclosure in the treatment of the 

sequelae of childhood sexual abuse: a theoretical and empirical review. Clinical 

Psychology Review, 21 (1), 1–32. 

Bradley, A.R., & Wood, J.M. (1996). How do children tell? The disclosure process in 

child sexual abuse. Child Abuse& Neglect, 20 (9), 881 891. 

Cantlon, J., Payne, G., & Erbaugh, C. (1996). Outcome-based practice: disclosure 

rates of child sexual abuse comparing allegation blind and allegation informed 

structured interviews. Child Abuse & Neglect, 20 (1),1113-1120. 

Chae, Y., Goodman, G. S., Bederian-Gardner, D., Lindsay, A. (2011). 

Methodological issues and practical strategies in research on child maltreatment 

victim’s abilities and experiences as witnesses. Child Abuse & Neglect, 35, 240-248. 

Chae, Y., Goodman, G. S., Eisen, M. L., Qin, J. (2011). Event memory and 

suggestibility in abused and neglected children: trauma related psychopathology and 

cognitive functioning. Journal of Experimental Child Psychology, 110, 520-538. 

Cheung, M. (2008). Promoting effective interviewing of sexually abused children: a 

pilot study. Research on Social Work Practice, 18(2), 137-143. 

Child Witness Project. (1993). Tipping the Balance to tell the secret. The public 

discovery of Child Sexual Abuse. London, ON: London Family Court Clinic Inc. 

Collings, S.J., Griffiths, S., & Kumalo, M. (2005). Patterns of disclosure in child 

sexual abuse. South African Journal of Psychology, 35 (2), 270-285. 



65	  
	  

Crisma, M., Bascelli, E., Paci, D., & Romito, P. (2004). Adolescents who experienced 

sexual abuse: fears, needs and impediments to disclosure. Child Abuse & Neglect, 28 

1035–1048. 

Cronch, L. E., Viljoen, J. L., Hansen, D. J. (2006). Forensic interviewing in child 

sexual abuse cases: current techniques and future directions. Aggression and Violent 

Behavior, 11, 195-207. 

Denov, M.S. (2003). To a safer place? Victims of sexual abuse by females 

and their disclosures to professionals. Child Abuse & Neglect 27, 47–61. 

DeVoe, E.R., & Faller, K.C. (1999). The characteristics of disclosure among children 

who may have been sexually abused. Child Maltreat, 4 (3), 217-227. 

Elvik, S.L. (1987). From disclosure to court: The facets of sexual abuse. Health Care, 

1, 136-140. 

Foynes, M.M., Freyd, J.J, & DePrince, A.P. (2009). Child abuse: Betrayal and 

disclosure. Child Abuse & Neglect, 33, 209–217. 

Gary, K., & Fitzpatrick, C. (1994). Children’s disclosure of sexual abuse during 

formal investigation. Child Abuse & Neglect, 18 (7), 543-548. 

Goodman-Brown, T.B., Edelstein, R.S., Goodman, G.S., Jones, D.P.H. & Gordon, 

D.S. (2003). Why children tell: a model of children’s disclosure of sexual abuse. 

Child Abuse & Neglect, 27, 525–540.  

Gonzalez, L.S., Waterman, J., Kelly, R.J., McCord, J., & Oliveri, M.K. (1993). 

Children’s patterns of disclosures and recantations of sexual and ritualistic abuse 

allegations in psychotherapy. Child abuse and neglect, 17, 281-289. 

Gordon, B. N., Baker-Ward, L., Ornstein, P. A. (2001). Children’s testimony: a 

review of research on memory for past experiences. Clinical Child and Family 

Psychology Review, 4 (2). 

Hershkowitz,, I., Lanes, O., & Lamb, M.E. (2007). Exploring the disclosure of child 

sexual abuse with alleged victims and their parents. Child Abuse & Neglect, 31, 111–

123. 

Hershkowitz, I., Horowitz, D., & Lamb, M.E. (2005). Trends in children’s disclosure 

of abuse in Israel: A national study. Child Abuse & Neglect, 29, 1203–1214. 

Θεµελή, Ο. (2009). «Γιατί τα παιδιά δεν αποκαλύπτουν τη σεξουαλική τους 

κακοποίηση; Μια απόπειρα κατανόησης της διαδικασίας της αποκάλυψης» στο Γ. 



66	  
	  

Νικολαΐδης, Μ. Σταυριανάκη (επιµ.), Βία στην οικογένεια: Τεκµηριωµένη Πρακτική 

και Τεκµήρια από την Πρακτική (σσ. 203-222). Αθήνα: ΚΨΜ. 

Θεµελή, Ο. (2008). «Η προστασία της ανηλικότητας: Βασικές αρχές συνέντευξης µε 

κακοποιηµένα παιδιά» στο Ο. Γιωτάκος, Μ. Τσιλιάκου (επιµ.), Ο κύκλος της 

κακοποίησης; Ενδοοικογενειακή βία- Σεξουαλική κακοποίηση- Trafficking- Bullying 

(σσ. 107-126), Αθήνα: Αρχιπέλαγος. 

Θεµελή, Ο. (2006). «Το παιδί – θύµα ως µάρτυρας σεξουαλικής κακοποίησης: Η 

ακροαµατική διαδικασία και ο κίνδυνος δευτερογενούς θυµατοποίησης» στο Ο. 

Γιωτάκος, Β. Πρεκατέ (επιµ.), Σεξουαλική Κακοποίηση – Μυστικό; Όχι πια (σσ. 205-

226), Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

Leander, L. (2010). Police interviews with child sexual abuse victims: Patterns of 

reporting, avoidance and denial. Child Abuse & Neglect, 34, 192–205. 

Ligezinska, M., Firestone, P., Manion, I.G., McIntyre, J., Ensom, R., & Wells, G. 

(1996). Children's emotional and behavioral reactions following the disclosure of 

extrafamilial sexual abuse: Initial effects. Child Abuse & Neglect, 20 (2), 111-125. 

Lippert, T., Cross, T.P., Jones, L., & Walsh, W. (2009). Telling interviewers about 

sexual abuse predictors of child disclosure at forensic interviews. Child Maltreatment, 

14 (1), 100-113. 

London, K., Bruck, M.,  Ceci, S.J., & Shuman, D.W. (2005). Disclosure of child 

sexual abuse. What does the research tell us about the ways that children tell?  

Psychology, Public Policy, and Law, 11 (1), 194–226. 

Maher, P. (1987). Child Abuse: the educational perspective. England: Basil 

Blackwell. 

McElvaney, R., Greene, S., & Hogan, D. (2012). Containing the secret of child sexual 

abuse. Journal of Interpersonal Violence, 27 (6), 1155–1175. 

McIntyre, D., & Carr, A. (1999). Helping children to the other side of 

silence: A study of the impact of the Stay Safe Programme on Irish children’s 

disclosures of sexual victimization. Child Abuse & Neglect, 23 (12), 1327–1340. 

McNally, R.J.  (2007). Betrayal trauma theory: A critical appraisal. Memory, 15 (3), 

280-294. 



67	  
	  

Nagel, D.E., Putnam, F.W., Noll, J.G., & Trickett, P.K. (1997). Disclosure patterns of 

sexual abuse and psychological functioning at a 1-year follow-up. Child Abuse & 

Neglect, 21 (2), 137-147. 

Olafson, E. (2007). Children’s memory and suggestibility. In Coulborn Faller, K. 

(Ed.), Interviewing children about sexual abuse. Controversies and best practice (pp. 

10-34). Oxford University Press. 

Paine, M.L., & Hansen, D.J. (2002). Factors influencing children to self-disclose 

sexual abuse. Clinical Psychology Review, 22, 271–295. 

Parent, S., & Bannon, J. (2012). Sexual abuse in sport: What about boys? Children 

and Youth Services Review, 34, 354–359. 

Priebe, G., & Svedin, C.G. (2008). Child sexual abuse is largely hidden from the adult 

society: An epidemiological study of adolescents’ disclosures. Child Abuse & 

Neglect, 32, 1095–1108. 

Powell, M. B., Snow, P. (2007). Guide to questioning children during free-narrative 

phase of an investigative interview. Australian Psychologist, 42 (1), 57-65. 

Roesler, T.A. (1994). Reactions to disclosure of childhood sexual abuse: the effect on 

adult symptoms. The Journal of Nervous And Mental Disease, 182 (11), 618-624. 

Schaeffer, P., Leventhal, J.M., & Asnes, A.G. (2011). Children’s disclosures of sexual 

abuse: Learning from direct inquiry. Child Abuse & Neglect, 35, 343–352. 

Shackel, R.L. (2008). The beliefs commonly held by adults about children’s 

behavioral responses to sexual victimization, Child Abuse & Neglect, 32, 485–495. 

Shalhoub-Kevorkian, N. (2005). Disclosure of child abuse in conflict areas. 

Violence Against Women, 11 (10), 1263-1291. 

Smith, D.W., Letourneau, E.J., Saunders, B.E., Kilpatrick, D.G., Resnick, H.S., & 

Best, C.L. (2000). Delay in disclosure of childhood rape: Results from a national 

survey. Child Abuse & Neglect, 24 (2), 273–287. 

Somer, E., & Szwarcberg, S. (2001). Variables in delayed disclosure 

of Cchildhood sexual abuse. American Journal of Orthopsychiatry, 71 (3), 332-341. 

Sorsoli, L., Kia-Keating, M., & Grossman, F.K. (2008). “I keep that hush-hush”: male 

survivors of sexual abuse and the challenges of disclosure. Journal of Counseling 

Psychology, 55 (3), 333-345. 



68	  
	  

Sperry, D.M., & Gilbert, B.O. (2005). Child peer sexual abuse: Preliminary data on 

outcomes and disclosure experiences. Child Abuse & Neglect, 29, 889–904. 

Staller, Κ.Μ., & Nelson-Gardell, D. (2005). “A burden in your heart”: Lessons of 

disclosure from female preadolescent and adolescent survivors of sexual abuse. Child 

Abuse & Neglect, 29,1415–1432. 

Summit, R.C. (1983). The child sexual abuse accommodation syndrome. Child Abuse 

& Neglect, 7, 177-193. 

Τσίγκρης, Ά. (2000). Σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και παιδοφιλία στο 

Internet- Πρακτικά. Αθήνα: Ι. Σιδέρης. 

Ullman, S.E. (2003). Social reactions to child sexual abuse disclosures: A critical 

review. Journal of Child Sexual Abuse, 12 (1), 89-121. 

Ungar, M., Barter, K., McConnell, S.M., Tutty, L.M., & Fairholm, J. (2009). Patterns 

of abuse disclosure among youth. Qualitative Social Work, 8 (3), 341-356. 

Ungar, M., Tutty, L.M., McConnell, S., Barter, B., & Fairholm, J. (2009). What 

Canadian youth tell us about disclosing abuse. Child Abuse & Neglect, 33, 699–708. 

Westcott, H. L., Kynan, S. (2006). Interviewer practice in investigative interviews for 

suspected child sexual abuse. Psychology, Crime & Law, 12(4), 367-382. 

Wood, B., Orsak, C., Murphy, M., & Cross, H.J. (1996). Semistructured child sexual       

abuse interviews: interview and child characteristics related to credibility of    

disclosure. Child Abuse & Neglect, 20 (1), 81-92. 

 

 

 

 


