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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ θαθνπνίεζε αλήιηθσλ παηδηώλ (θάησ ησλ 18 εηώλ) θαη ε ρξήζε απηώλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε άιισλ δελ είλαη έλα θαηλνύξγην θαηλόκελν. Από ηνλ θαηξό πνπ 

γξάθεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε αλζξώπηλε δσή δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ελήιηθνη 

αλαθέξνληαη ή θαη αλαθξίλνληαη από ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο εμαηηίαο ηεο θαθνπνίεζεο 

παηδηώλ ζην όλνκα ηεο επραξίζηεζεο. Μνλαδηθόο ζθνπόο ε ηθαλνπνίεζε παζνινγηθώλ 

νξκώλ, ζε κηα πξνζπάζεηα επηβνιήο κηαο ζρέζεο ηζρύνο ή απιά επεηδή πηζηεύνπλ όηη 

θάηη ηέηνην είλαη απνδεθηό.  

Με ηνλ όξν «κακοποίηζη» πεξηγξάθεηαη έλα θαηλόκελν ζύκθσλα κε ην νπνίν έλαο ή 

πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ θξνληίδα ελόο παηδηνύ πξνθαινύλ ή 

επηηξέπνπλ λα πξνθιεζνύλ ζην παηδί ζσκαηηθέο θαθώζεηο ή ζνβαξέο δηαηαξαρέο 

ζσκαηηθήο, λνεηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο ή θνηλσληθήο κνξθήο. ύκθσλα κε ηνλ 

Παγκόζμιο Οπγανιζμό Υγείαρ «ε θαθνπνίεζε πεξηιακβάλεη όιεο ηηο κνξθέο ζσκαηηθήο ή 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαθήο κεηαρείξηζεο, ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο, παξακέιεζεο ή 

παξακειεκέλεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ή εθκεηάιιεπζεο γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο, 

ε νπνία θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλε ή ελ δπλάκεη βιάβε πνπ αθνξά ζηε δσή θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ζηα πιαίζηα κηαο ζρέζεο επζύλεο, εκπηζηνζύλεο θαη δύλακεο». 

 Σν πξόβιεκα ηεο θαθνπνίεζεο αλήιηθσλ παηδηώλ, είρε αλαγλσξηζηεί ειάρηζηα  

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 (Pereda et al., 

2009). Μέρξη πξόηηλνο ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζεσξνύληαλ έλα είδνο ζεμνπαιηθνύ 

παηρληδηνύ θαη εκέζνπ ηξόπνπ ηνπ παηδηνύ λα γλσξίζεη ην ζώκα ηνπ (Tsopelas et al., 

2011). Σν 5%- 8% ησλ θαηαζέζεσλ ζεσξνύληαλ ςεπδείο, αξηζκόο πςειόο ζε ζρέζε κε 

ηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο πνπ θαηαγγέιινληαλ (Poole & Lindsay, 1998). 

Ο Faller ην 1987 κειεηώληαο ην λέν απηό θαηλόκελν, εζηίαζε ζε 5 είδε 

θαθνπνίεζεο: 

 Πνιπζύλζεηε θαθνπνίεζε (polyincestuous abuse): ηνπιάρηζηνλ 2 ζύηεο κε 2 

ή πεξηζζόηεξα ζύκαηα. 
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  Μνλνγνλεηθή θαθνπνίεζε (single parent abuse): ε κεηέξα θαθνπνηεί ην έλα 

ηεο παηδί. 

 Φπρσηηθή θαθνπνίεζε (psychotic abuse): ε θαθνπνίεζε επέξρεηαη ρσξίο 

έιεγρν, κε παξόξκεζε. 

 Έθεβνο δξάζηεο (adolescent perpetrator): ν δξάζηεο πξνζεγγίδεη ην παηδί σο 

θξνληηζηήο θαη ην θαθνπνηεί γηα δηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε θαη όρη γηα λα δώζεη 

ηθαλνπνίεζε ζην ζύκα. 

 Με ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο (non-custodial): απηόο πνπ δελ ζηεξεί ηνπ 

δηθαηώκαηνο ειεπζεξίαο ηνπ παηδηνύ, αιιά παξόια απηά ην θαθνπνηεί (Faller, 

1987). 

Μόλν ην 1996 σζηόζν, ήξζε έληνλα ζην πξνζθήλην ησλ Δπξσπατθώλ Υσξώλ θαη 

ηνπ Κόζκνπ ην ζέκα ηεο θαθνπνίεζεο, αθνύ ηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο θνξηηζηώλ 

άγγημαλ ην πνζνζηό ηνπ 30% θαη αγνξηώλ ηνπ 25%, ζεσξώληαο έηζη ηελ θαθνπνίεζε 

αλήιηθσλ έλα «κοινυνικό θαινόμενο», ην νπνίν επηδεηνύζε άκεζε πξνζνρή θαη επίιπζε 

(Boroughs, 2004). Τπήξμε, ινηπόλ, ε αλάγθε γηα άκεζε επηζθόπεζε, αιιαγή θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο θαη ζηελ Διιάδα, κε 

ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από ηελ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε.  

Από ηελ ίδηα θηόιαο πεξίνδν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή άξρηδε λα εμεηάδεη ηελ πξόνδν 

ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ παηδηώλ από ηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2000, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε κηα 

Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ, κε απνηέιεζκα ην πκβνύιην ηεο ΔΔ λα πηνζεηήζεη κηα 

Απόθαζε Πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ θαη 

ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο (22 Γεθεκβξίνπ 2003), θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ (19 Ηνπιίνπ 2002). ηόρνο θαη ησλ δύν ήηαλ ε αληηκεηώπηζε ησλ «αζπλεπεηώλ 

θαη απνθιίζεσλ» θαη ε αλάπηπμε «απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ δηθαζηηθώλ 

αξρώλ θαη νξγάλσλ επηβνιήο ησλ λόκσλ» ζηνπο ηνκείο ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 
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παηδηώλ, ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ηεο εκπνξίαο. 

ηελ Διιάδα, ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε αλήιηθσλ, έρεη πηνζεηεζεί ε Γηεζλήο 

ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ ην 1990. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνλίδεηαη όηη: «Σα 

πκβαιιόκελα Κξάηε ιακβάλνπλ όια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά 

θαη εθπαηδεπηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζνπλ ην παηδί από θάζε κνξθή βίαο, 

πξνζβνιήο ή βηαηνπξαγηώλ ζσκαηηθώλ ή πλεπκαηηθώλ, εγθαηάιεηςεο ή παξακέιεζεο, 

θαθήο κεηαρείξηζεο ή εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο, 

θαηά ην ρξόλν πνπ βξίζθεηαη ππό ηελ επηκέιεηα ησλ γνληώλ ηνπ ή ηνπ ελόο από ηνπο δύν, 

ηνπ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζώπνπ ζην νπνίν ην 

έρνπλ εκπηζηεπζεί». (Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελώλ, 2009). ηε ζπλέρεηα, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 34: «Σα πκβαιιόκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζηαηεύνπλ ην παηδί από θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζεμνπαιηθήο 

βίαο». 

εκαληηθή είλαη, όκσο, θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ειιεληθνύ Πνηληθνύ Κώδηθα ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ αλήιηθνπ, αθνύ ζέηεη κηα ζεηξά βαζηθώλ αξρώλ πξνζηαζίαο κέζα από 

πιεζώξα άξζξσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε εγκλήμαηα καηά ηηρ ζεξοςαλικήρ ελεςθεπίαρ 

και ηηρ ανηλικόηηηαρ, θαζώο θαη ζηελ πποζηαζία ηυν παιδιών μέζα ζηην οικογένεια. 

Σν κόλν άξζξν, ην νπνίν αμίδεη λα αλαθεξζεί από ηνλ Πνηληθό Κώδηθα είλαη ην 262, 

ην νπνίν ζέηεη κηα ζεηξά νξηζκώλ, ζρεηηθά κε ηηο βαζηθόηεξεο έλλνηεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο.  

Άπθπο 262 

Οπιζμοί 

1. εμνπαιηθή πξάμε είλαη ε ζπλνπζία θαη θάζε ππνθαηάζηαηό ηεο πνπ γίλεηαη κε 

ζσκαηηθή επαθή ελόο πξνζώπνπ, άκεζε ή κε ηερλεηά κέζα, κε ηα γελλεηηθά όξγαλα ή 

ηελ πξσθηηθή ρώξα  άιινπ πξνζώπνπ, θαζώο θαη ε θηελνβαζία. 

2. Πξάμε ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα είλαη: α) ε ζεμνπαιηθή πξάμε, β) ν απλαληζκόο, γ) 

ε ζαδηζηηθή ή καδνρηζηηθή θαθνπνίεζε ζην πιαίζην ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ή δ) ε 

εδνληζηηθή έθζεζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ή ηνπ εθεβαίνπ. 

3. Υεηξνλνκία ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα είλαη θάζε ζσκαηηθή επαθή πνπ ζπληζηά 
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ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ρσξίο λα εληάζζεηαη ζηηο πξάμεηο ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα. 

4.Τιηθό παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ζπληζηά θάζε πιηθό ζην 

νπνίν απεηθνλίδεηαη αλήιηθνο λα επηδίδεηαη ζε πξαγκαηηθή ή πξνζπνηεηή 

πξάμε ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα. Δίλαη αδηάθνξν αλ ην πξόζσπν πνπ απεηθνλίδεηαη είλαη 

ππαξθηό, αξθεί λα θαίλεηαη ζαλ πξαγκαηηθό. 

5. Πνξλνγξαθηθή παξάζηαζε ζπληζηά ε απεπζείαο έθζεζε, κεηαμύ άιισλ θαη κε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ, αλειίθνπ πνπ επηδίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθή ή πξνζπνηεηή πξάμε ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα. 

Ζ ζεμνπαιηθή πξάμε ζύκθσλα κε ηνλ Denov (2003) πεξηιακβάλεη ηελ δηείζδπζε, ην 

άγγηγκα ησλ νξγάλσλ θαη ην θηιί. Σν ραξαθηεξηζηηθό εθείλν ζηνηρείν, όκσο, ην νπνίν 

θαηαηάζζεη ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε σο κηα αμηόπνηλε πξάμε πξνζβνιήο ηεο 

αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο είλαη ε έιιεηςε ζπγθαηάζεζεο θαηά ηελ ηέιεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο πξάμεο, αθνύ ην αλήιηθν παηδί δελ έρεη πξνεγνύκελεο ζεμνπαιηθέο 

εκπεηξίεο θαη δε γλσξίδεη ηε θύζε ηεο πξάμεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη. 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία αδπλαηεί λα ελλνήζεη θαη λα δερηεί κηα ηέηνηα πξάμε. Απηό 

γίλεηαη θαλεξό ηόζν από ηελ έιιεηςε έξεπλαο θαη ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην πνζνζηό 

θαθνπνηεκέλσλ παηδηώλ ζηελ Διιάδα όζν θαη από ηελ αλύπαξθηε κέρξη πξόηηλνο 

εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ησλ αζηπλνκηθώλ, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία 

αλάθξηζεο.  

Βέβαηα, ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζε κηα πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ γνληώλ θαη ησλ αλήιηθσλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ηε θύζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπό ηεο ζην δηαδίθηπν παξέρεη Χπήζιμερ ζςμβοςλέρ για 

ηην πποθύλαξη και πποζηαζία ηυν παιδιών από ππάξειρ αζέλγειαρ ή κακοποίηζηρ.  

Λεπηνκεξέζηεξα, πέξαλ ελόο ζύληνκνπ νξηζκνύ, πνπ εμεγεί ηη είλαη ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε αλειίθνπ, παξέρεη κηα ζεηξά από νδεγίεο, πνπ απεπζύλνληαη ηόζν ζηνλ 

γνληό όζν θαη ζην αλήιηθν παηδί. Αλαθνξηθά κε ηνπο γνλείο ηνπο πξνηξέπεη πξώηνλ λα 

παξαηεξνύλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ πνπ ππνςηάδνληαη γηα ζεμνπαιηθά 

θαθνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην παηδί ηνπο, θπξίσο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο πξνζσπηθέο 

θαη θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο, θαη δεύηεξνλ λα πξνζέρνπλ ηα παηδηά ηνπο.  

Οη νδεγίεο πξνο ην παηδί, απνηεινύλ κηθξά tips, ζηα νπνία ην παηδί ελεκεξώλεηαη γηα 
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ην πόηε πξέπεη λα πεη «όσι», λα μερσξίδεη ην «δώπο» από ηελ «δυποδοκία» θαη λα 

πξνζηαηεύεηαη ζην δξόκν θαη ζην δηαδίθηπν. 

 

 

1. ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Σα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο αλήιηθσλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, εξεπλώληαη θαη 

δηθάδνληα από ην ύζηεκα Πνηληθήο Γηθαηνζύλεο. Γηα απηό ην ιόγν, θαη, νη αζηπλνκηθέο 

αξρέο ζεσξνύληαη ν πξώηνο εθπξόζσπνο λνκηκνπνηεκέλεο εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο, αθνύ 

είλαη ν πξώηνο θνξέαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζύκα, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ 

θαηεγνξία θαη λα εθκαηεύζεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο, κε κνλαδηθό ζηόρν ηελ πξνζηαζία 

ηνπ επαίζζεηνπ θαη ηξαπκαηηζκέλνπ παηδηνύ (Grossman Froum & Kendall- Tackett, 

1998). 

Γελ είλαη, όκσο, ιίγεο νη θνξέο πνπ ε εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθώλ θξίλεηαη 

αλεπαξθήο ζηελ εμέηαζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ. Οη κέζνδνη ηεο αζηπλνκίαο δελ 

ζεσξνύληαη πάληα ζσζηά δνκεκέλεο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ζπκάησλ. 

Γηα απηό άιισζηε, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάθξηζεο δίλνληαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, από νκάδα εηδηθώλ, όπσο ςπρνιόγνη, ςπρίαηξνη θαη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ρεηξηζηνύλ ηα παηδηά (Trute et al, 1992). Μνλαδηθόο 

ζθνπόο εκπινθήο θαη άιισλ θνξέσλ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ θαη ε απνθπγή 

ζηνρνπνίεζεο θαη θαηεύζπλζεο κέζσ ησλ αζηπλνκηθώλ εξσηήζεσλ (Keary & 

Fitzpatrick, 1994). 

Γεδνκέλν όηη νη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εηδηθώλ, ζπρλά, επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο, νη αζηπλνκηθνί, ζε πεξηπηώζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

παηδηώλ, εθπαηδεύνληαη ζθιεξά θαη απζηεξά, ώζηε ν ζπλαηζζεκαηηζκόο λα κελ 

επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία (Cheung & Boutte- Queen, 2000). Γε ιείπνπλ, όκσο, θαη νη 

θνξέο, όπνπ νη πξνζδνθίεο ησλ αζηπλνκηθώλ γηα αλάδεημε ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη 

εθκαίεπζε αιεζώλ πιεξνθνξηώλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξόπν αλάθξηζεο θαη δηεξεπλεηηθήο 

εμέηαζεο, πξνθαιώληαο έληνλν ςπρνινγηθό ζηξεο ηόζν ζηνπο ίδηνπο όζν θαη ζηα παηδηά, 

ην νπνίν ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο (Cheung & Boutte- Queen, 

2000). 
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Έηζη, ζπλνςίδνληαο, ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ αζηπλνκηθώλ ππαιιήισλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ, 

πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηώλ, ζεσξώληαο όηη νη 

πεπνηζήζεηο θαηεπζύλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηελ ηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ.  

 

2. ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ παξνύζα εξγαζία δηεμήρζε κε ζθνπό ηελ κειέηε ησλ πεπνηζήζεσλ θαη απόςεσλ 

ησλ αζηπλνκηθώλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

αλειίθσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ εζηηάδεη ζηε κειέηε ησλ γλώζεσλ ησλ 

αζηπλνκηθώλ ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ εμαθξίβσζε θαη 

αλάδεημε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, θαζώο επίζεο θαη ζε βαζηθέο αληηιήςεηο απηώλ ζρεηηθά κε 

ην ζύκα, ηελ ζπρλόηεηα θαθνπνίεζεο, ηελ αμηνπηζηία, ηελ απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο 

θαη ηνλ δηζηαγκό. 

 

2.1 Πποηγούμενερ έπεςνερ 

Αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο γλώζεηο ησλ 

επαγγεικαηηώλ (δηθαζηώλ, αζηπλνκηθώλ, θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ, ηαηξώλ θ.α), πνπ 

εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ζπγθξίλνληαο ηόζν ηηο 

νκάδεο κεηαμύ ηνπο, όζν θαη ηηο κεηαβιεηέο, όπσο ην θύιν, ε ειηθία θαη ε εξγαζηαθή 

εκπεηξία. 

ην παξόλ θεθάιαην, ζα αλαηξέμνπκε ζηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε απηό πνπ 

εμεηάδνπκε ζηελ παξνύζα έξεπλα, δειαδή ζηηο αληηιήςεηο ησλ αζηπλνκηθώλ ζρεηηθά κε 

ηα δεηήκαηα παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο, πνπ δηεμήρζεθαλ ζε άιιεο ρώξεο, δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θύιν ησλ αζηπλνκηθώλ θαη ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηελ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε αλειίθσλ. πγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθε όηη ην γέλνο ηνπ αζηπλνκηθνύ 

ππαιιήινπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε παηδηθή θαθνπνίεζε 

(Trute et al, 1992). Αλαθνξηθά κε ην ζύκα, νη γπλαίθεο θαίλνληαη πην πεπεηζκέλεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ καξηύξσλ- παηδηώλ, ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, όπνπ ν 
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βαζκόο ακθηζβήηεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θαηάζεζεο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο (Kovera 

et al, 1993
.
 Kendall- Tackett, 1991). Οη άλδξεο αξλνύληαη λα πηζηέςνπλ όηη έλα παηδί 

έπεζε ζύκα θαθνπνίεζεο (Hicks & Tite, 1997), κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία  ζηηο ςεπδείο θαηαζέζεηο, αθόκα θαη αλ δε ρξεηάδεηαη (Attias & Goodwin, 

1985), αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ ζύκαηνο (Bottoms & Goodman, 1994
.
 McCauley & 

Parker, 2001). 

Από έξεπλα ησλ Owen & Dewey ην 1987 έσο θαη ηνπο Back & Lips ην 1998, 

παξαηεξήζεθε κηα αξλεηηθόηεηα από ηνπο άληξεο αζηπλνκηθνύο απέλαληη ζηα 

παηδηά-ζύκαηα (Owen & Dewey, 1987
.
 Back & Lips, 1998). Καηά θύξην ιόγν ν 

αξλεηηζκόο απηόο είλαη εκθαλήο απέλαληη ζηα αγόξηα, πνπ έρνπλ πέζεη ζύκα 

θαθνπνίεζεο (Broussard & Wagner, 1988
.
 Maynard & Weiderman, 1997

.
 Quas et al, 

2002
.
 Rogers & Davies, 2007). Οη άληξεο αζηπλνκηθνί, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο 

επαγγεικαηίεο, ηείλνπλ λα πηζηεύνπλ όηη ηα αγόξηα ζύκαηα είλαη ζε κεγάιν βαζκό 

ππεύζπλα γηα ηελ θαθνπνίεζή, θαζώο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θξίλεηαη πξνθιεηηθή.  

Καηά ηνπο Hicks & Tite (1997)  θαη ηα δύν θύια ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη ηα 

κηθξά παηδηά είλαη πην αμηόπηζηα από ηνπο εθήβνπο, γηα ηνλ ιόγν όηη ε πηζαλόηεηα 

θαθνπνίεζεο ηνπο είλαη κεγαιύηεξε.  Αλαθνξηθά κε ηελ επζύλε ηεο θαθνπνίεζεο, νη 

άλδξεο ζπκθώλεζαλ όηη νη έθεβνη είλαη πην πηζαλόλ λα ζπλαηλέζνπλ ζε κηα πηζαλή 

θαθνπνίεζε ζε αληίζεζε κε ηα κηθξά παηδηά, όπνπ ε δπλαηόηεηα ζπγθαηάζεζήο  ηνπο 

είλαη κηθξή (Hicks & Tite, 1997). ηελ ίδηα έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη θαη ηα 

δύν θύια (άληξεο- γπλαίθεο) πηζηεύνπλ όηη θαη ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα θέξνπλ ηελ 

ίδηα πηζαλόηεηα θαθνπνίεζεο, θαζώο θαη όηη δελ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο 

θαηά ηελ δηάξθεηα απνθάιπςεο ηνπ ζπκβάληνο, πνπ λα αλαδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο 

θαηάζεζεο. (Hicks & Tite, 1997
.
 Finkelhor, 1984).  

Σν 1992 ν Trute ζε έξεπλά ηνπ ππνζηήξημε όηη νη γπλαίθεο αζηπλνκηθνί δε ζεσξνύλ 

πηζαλνύο ζύηεο ηηο γπλαίθεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο πνπ δηαπξάηηνπλ πην εύθνια 

έλα ζπκβάλ θαθνπνίεζεο. Αλέθεξε, όκσο, όηη νη γπλαίθεο, ζε κηθξόηεξν πνζνζηό απ’ όηη 

νη άληξεο, πξνζδηόξηδαλ ηνπο δξάζηεο σο άηνκα πξνεξρόκελα από θνηλσληθά 

παξεθθιίλνληεο νκάδεο.  



11 

 

Βέβαηα, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζέζεσλ ππάξρνπλ αληίζεηεο απόςεηο, πνπ 

εθθξάδνληαη κέζσ αληίζεησλ εξεπλώλ. Έξεπλα ησλ Everson et al. (1996) ππνζηεξίδεη όηη 

ην θύιν θαη ηα έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο δελ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ αζηπλνκηθώλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζέζεσλ (Everson et al. 

1996). ηελ αληίπεξα όρζε απηήο ηεο άπνςεο βξίζθεηαη ε άπνςε ησλ Hicks & Tite, όπνπ 

ππνζηεξίδεηαη όηη ε εκπεηξία θαη ηα ρξόληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζε παξόκνηεο 

ππνζέζεηο, επεξεάδνπλ ηηο απόςεηο γηα ην θαηά πόζν ηα παηδηά εθιακβάλνληαη σο 

αμηόπηζηα (Hicks & Tite, 1997).  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε κόλε κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηα 

ρξόληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο. Οη ππάιιεινη, 

πνπ δνύιεπαλ πνιιά ρξόληα σο αζηπλνκηθνί, εθηίκεζαλ ηα ηαηξηθά ζηνηρεία, έπεηηα από 

πηα εμέηαζε εθηίκεζεο ηεο θαθνπνίεζεο, σο ειαθξώο πην αμηόπηζηα (Melinder et al, 

2004). 

 

3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ 

ηελ παξνύζα έξεπλα, αξρηθά, ππνζέζακε όηη ην θύιν θαη ηα ρξόληα εξγαζίαο ησλ 

αζηπλνκηθώλ ππαιιήισλ επεξεάδνπλ ηηο απόςεηο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, θαη εηδηθά ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζύκαηνο, ηνπ ζύηε θαη ηνπ αδηθήκαηνο. Γεδνκέλν, όκσο όηη ην πνζνζηό ησλ αληξώλ ήηαλ 

κεγαιύηεξν ζπγθξηηηθά κε απηό ηνλ γπλαηθώλ, κεηαβάιιακε ηελ πξώηε εξεπλεηηθή 

ππόζεζε θαη ζηε ζέζε ηεο ζειήζακε λα εξεπλήζνπκε πόζν επεξεάδεηαη ε γλώκε ησλ 

αζηπλνκηθώλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο όηαλ νη ίδηνη είλαη γνλείο 

αλήιηθώλ παηδηώλ. Ζ δεύηεξε εξεπλεηηθή ππόζεζε ζρεηηθά κε ηα ρξόληα εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο παξακέλεη ζηαζεξή. 

Αλάινγα, ε κεδεληθή ππόζεζε είλαη όηη ηόζν ηα ρξόληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο όζν 

θαη ην αλ είλαη γνλείο ή όρη αλήιηθσλ παηδηώλ, δε ζα επεξεάζνπλ ηηο απόςεηο ησλ 

αζηπλνκηθώλ ζρεηηθά κε ηα πξναλαθεξζείζα ζηνηρεία έξεπλαο.  
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4. ΔΡΓΑΛΔΗΟ 

Σν εξσηεκαηνιόγην, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα, πξνήιζε έπεηηα 

από κεηάθξαζε ηνπ Child Sexual Abuse Questionnaire (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) ησλ S. 

Morison and E. Greene (1992), ζηα ειιεληθά (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ). Ζ δηαδηθαζία, πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηελ κεηάθξαζε είρε σο εμήο: Αξρηθά, δεηήζεθε από δύν άηνκα λα 

κεηαθξάζνπλ ηα ζηνηρεία. ηελ ζπλέρεηα, ζπγθεληξώζεθαλ όινη καδί θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θαηέιεμαλ ζηελ ρξήζε ησλ πην απνδεθηώλ 

κεηαθξάζεσλ γηα θάζε ζηνηρείν.  

Απνηειείηαη από 40 δειώζεηο, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα 

απαληήζνπλ βάζεη κηαο θιίκαθαο Likert από ην 1 έσο ην 6 (1= πκθσλώ Απόιπηα, 2= 

πκθσλώ, 3= πκθσλώ Διάρηζηα, 4= Γηαθσλώ Διάρηζηα, 5= Γηαθσλώ, 6= Γηαθσλώ 

Απόιπηα). Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη κε ηέηνην ηξόπν δνκεκέλν, ώζηε εθηόο από ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε λα δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε θαη κηαο 

ζεηξάο δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη 

αζηπλνκηθνί θαινύληαη λα δηαηππώζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε ζρεηηθά κε ην 

εξσηεκαηνιόγην, θαζώο θαη ηνλ βαζκό δηαθσλίαο, γηα θάπνην ζηνηρείν πνπ εηζήρζε ζε 

απηό. 

 

4.1 Θεμαηολογία επγαλείος και βιβλιογπαθική αναζκόπηζη:  

 

Σν παξόλ εξγαιείν απνηειείηαη από 40 ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηελ Παηδηθή 

εμνπαιηθή Καθνπνίεζε. ε κηα πξνζπάζεηα απνθσδηθνπνίεζεο απηώλ, παξαηεξείηαη ν 

δηαρσξηζκόο ησλ δειώζεσλ ζε 7 θαηεγνξίεο, ε θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ νξίδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία.  

Ζ πξώηε θαηεγνξία απνηειείηαη από δώδεθα (12) εξσηήζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζηηο απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζέζεσλ γηα ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε θαη ηηο ηππηθέο απαληήζεηο ησλ ζπκάησλ. Οη εξσηήζεηο είλαη νη εμήο: 

1. Καηαγγειίεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο από παηδηά ζπρλά απνδεηθλύνληαη 

ιαλζαζκέλεο. 

5. ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηώλ ππάξρνπλ 
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θπζηθά επξήκαηα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο. 

8. Παηδηά, πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά, παξέρνπλ αζαθείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θαθνπνίεζή ηνπο. 

17. Έλα παηδί πνπ δελ εκθαλίδεη ζεκάδηα ςπρνινγηθήο θαηαπόλεζεο θαη δπζθνξίαο είλαη 

πηζαλόλ λα κελ έρεη θαθνπνηεζεί. 

20. Σα παηδηά, πνπ αλαθαινύλ θαη απνζύξνπλ ηνπο αξρηθνύο ηζρπξηζκνύο γηα ηελ 

παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη πηζαλόλ λα έιεγαλ ςέκαηα εμ αξρήο. 

22. Μεηά ηελ παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, ζα 

πξέπεη θαλείο λα είλαη θαρύπνπηνο απέλαληη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ παηδηνύ. 

23 .Σα παηδηά είλαη δηζηαθηηθά ζηελ απνθάιπςε ηεο  θαθνπνίεζήο ηνπο. 

26. Σα παηδηά κπνξνύλ εύθνια λα ρεηξαγσγεζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ ςεπδείο 

θαηαζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

30. Οη ζπλεζέζηεξεο αληηδξάζεηο παηδηώλ πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί, πεξηιακβάλνπλ: α) 

πξνβνιή αληίζηαζεο, β)επίθιεζε γηα βνήζεηα θαη γ) πξνζπάζεηα απόδξαζεο. 

33. Σα παηδηά εθείλα, ησλ νπνίσλ ε θαηάζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζή ηνπο 

παξνπζηάδεη ειιείςεηο, πξέπεη λα ζεσξνύληαη αλαμηόπηζηα. 

35. Έλα παηδί ην νπνίν έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά από ηνλ ίδην ηνπ γνλέα, ζα 

ζπλερίζεη λα δείρλεη αγάπε ζε απηόλ. 

37. Σα κηθξά παηδηά δελ είλαη αμηόπηζηνη κάξηπξεο. 

Δίλαη επξέσο γλσζηό, όηη ην παηδί ζε πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο, ζπρλά, κπνξεί λα 

κπεξδέςεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ηελ θαληαζία (Flavell et al, 1983
.
 Piaget, 1929). Απηό 

έρεη σο απνηέιεζκα, ην παηδί λα νδεγείηαη ζε ςεπδείο θαηαζέζεηο ζρεηηθά κε ην 

πεξηζηαηηθό. Οη ςεπδείο θαηαζέζεηο ζπκβαίλνπλ, θπξίσο, από παηδηά θάησ ησλ 6 εηώλ, 

ηα νπνία πηνζεηνύλ κηα ιαλζαζκέλε νπηηθή ζρεηηθά κε ην «άγγηγκα» (Sauderns, 1988
.
 

Poole & Lindsay, 1998). ηελ πεξίπησζε ηνπ ζσκαηηθνύ αγγίγκαηνο ην παηδί αξλείηαη λα 
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θαηαζέζεη. Με έρνληαο πξνεγνύκελε ζεμνπαιηθή γλώζε θαη εκπεηξία κπεξδεύεηαη ζην 

αλ ηα γεγνλόηα ηα έδεζε ή ηα είδε ζηελ ηειεόξαζε (Poole & Lindsay, 1998). 

Οη ςεπδείο καξηπξίεο δε ζπλδένληαη κε θάπνην πξόβιεκα κλήκεο, αιιά κε έιιεηςε 

πξνζνρήο θαηά ηελ ζηηγκή παξνρήο ηεο γλώζεο, θαζώο θαη έιιεηςε θαηαλόεζεο ηεο 

εξώηεζεο. Δπίζεο, ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξηρζεί όηη απνηεινύλ έλδεημε έιιεηςεο 

πξόζεζεο ηνπ παηδηνύ λα θαηαζέζεη ζρεηηθά κε ην πεξηζηαηηθό. Γελ είλαη, όκσο, απίζαλν 

λα ζπκβαίλνπλ θαη σο απόξξνηα ησλ θαηεπζπληήξησλ εξσηήζεσλ, πνπ δέρνληαη ηα 

παηδηά από ηνπο αζηπλνκηθνύο (Poole & Lindsay, 1998).  Αθόκα θαη ε θαζνδήγεζε, πνπ 

κπνξεί λα δερζεί έλα παηδί από έλαλ ελήιηθα, εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο, 

ύπνπην γηα ηελ θαθνπνίεζε, νδεγεί ζηελ αύμεζε ησλ ςεπδώλ θαηαζέζεσλ. Οη ηερληθέο, 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εηδηθνί γηα λα αλαγλσξίζνπλ αλ ην παηδί θαζνδεγήζεθε είλαη 

ηξεηο: α) ξσηνύλ ηα παηδηά λα ζπκεζνύλ γεγνλόηα, πνπ δελ έγηλαλ, β) ιέλε ζηα παηδηά 

θαηεγνξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη γ) δηαβάδνπλ ζηα παηδηά βηβιία κε πεξηγξαθέο 

γεγνλόησλ πνπ δελ ζπλέβεζαλ (Poole & Lindsay, 1998). 

  ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θαθνπνίεζεο ζπκβάιεη θαη ε 

ηαηξηθή γλσκάηεπζε, κέζσ ησλ ζσκαηηθώλ δεηγκάησλ. Ζ ρξήζε ηεο δελ είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε. Λίγεο είλαη νη θνξέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ηαηξηθό απνδεηθηηθό 

ζηνηρείν. Λόγσ, όκσο, ηεο έιιεηςεο άιιεο κεζόδνπ ειέγρνπ ησλ ςεπδώλ ή αιεζώλ 

πιεξνθνξηώλ, ρξεζηκνπνηείηαη σο έζραηε επηζηεκνληθή κέζνδν ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο 

θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο θαθνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί, ηα 

απνηειέζκαηα γίλνληαη γλσζηά κόλν ζηνπο εηδηθνύο θαη όρη ζηνπο γνλείο θαη ηνπο 

ζπγγελείο (Poole & Lindsay, 1998). 

Παξόιν απηά, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη πνιιέο θνξέο ηα κηθξά παηδηά, αλ θαη έρνπλ 

κεησκέλε γλσζηηθή αληίιεςε, ζεσξνύληαη αμηόπηζηνη κάξηπξεο. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη, 

δηόηη παξόιν πνπ δελ έρνπλ πξνεγνύκελε ζεμνπαιηθή εκπεηξία είλαη ηθαλά λα ζπκνύληαη 

θαιά ηα ζηξεζζνγόλα πεξηζηαηηθά θαη λα πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ην ζπκβάλ ηεο 

θαθνπνίεζεο (McCauley & Parker, 1999
. 
Sauderns, 1988). 

Ζ ζσζηή θαη αθξηβήο θαηάζεζε ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά παξαγόλησλ. Οη παξάγνληεο 
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απηνί εμαξηώληαη από ηελ αλαγλώξηζε ηεο πεγήο ησλ γλώζεσλ ηεο ζεμνπαιηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ γεγνλόηνο κόλν, ηελ ηαύηηζε ησλ 

αιεζώλ θαη ςεπδώλ αλαθνξώλ, ηνλ ηξόπν επαθήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εηδηθώλ κε ην 

παηδί- ζύκα, θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ κπξνζηά ζε κηα πιεζώξα ςεπδώλ 

πιεξνθνξηώλ λα ηηο αξλείηαη θαη λα θαηαζέηεη κόλν ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα (Poole & 

Lindsay, 1998). 

Απνηειέζκαηα εξεπλώλ αλαδεηθλύνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

θνηλνπνηήζεηο ηεο θαθνπνίεζεο ζε κηθξά θαη κεγάια παηδηά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

ε έξεπλεο ησλ Faller, Keary θαη Fitzpatrick ππνζηεξίρηεθε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ ηα κηθξόηεξα παηδηά είλαη αζαθείο ζπγθξηηηθά κε ηα κεγαιύηεξα (Faller, 1988
.
 

Keary & Fitzpatrick, 1994). Σν 1993, όκσο, πξώηνο ν Nightngale ζε έξεπλά ηνπ, 

αλέδεημε ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζέζεσλ ησλ κηθξόηεξσλ παηδηώλ, ιέγνληαο όηη ε 

έιιεηςε πξνεγνύκελεο ζεμνπαιηθήο εκπεηξίαο θαη ε ησξηλή ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ 

ζεμνπαιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαδεηθλύεη ηελ αιεζνθάλεηα ηεο θαηάζεζεο. Αλαθνξηθά 

κε ηα κεγαιύηεξα παηδηά, κηιάεη γηα ην αίζζεκα ληξνπήο πνπ ληώζνπλ λα θαηαζέζνπλ γηα 

ηελ θαθνπνίεζε, εηδηθά όηαλ αθνξά αγόξηα (Nightngale, 1993
.
 Golding et al, 2003). 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, νη ςπρνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

επηπηώζεηο ζην ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλν παηδί είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο (Poole & 

Lindsay, 1998). Ζ θύζε ησλ ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα εκθαλίζεη ην παηδί 

εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο θαθνπνίεζεο πνπ ζα δερηεί. Ζ ζπλύπαξμε ζεμνπαιηθήο θαη 

θπζηθήο θαθνπνίεζεο ζρεηίδεηαη κε πςειόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ςπρνινγηθώλ 

πξνβιεκάησλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ ύπαξμε ελόο κόλν είδνπο θαθνπνίεζεο (Hatzel & 

McCanne, 2005). 

 Από ηα πξώηα, θηόιαο, ζπκπηώκαηα είλαη ην κεηαηξαπκαηηθό ζηξεο (Hatzel & 

McCanne, 2005). Σν παηδί ληώζεη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία θαη θόβν. Οη 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη αλακλήζεηο πεξηζηξέθνληαη ζπλερώο γύξσ από ην 

ζπκβάλ (Hatzel & McCanne, 2005
.
 Ligezinska et al, 1996). πρλά, ηα παηδηά 

απηνθαηεγνξνύληαη θαη ληώζνπλ ελνρέο, ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο νδεγνύλ ζηελ 

θαηάζιηςε, ηελ θνηλσληθή απνκάθξπλζε, ηελ επηζεηηθόηεηα θαη ηελ κε ππαθνή ζηηο 
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αξρέο (Ligezinska et al, 1996). Αθόκα θαη ν θόβνο ηεο επαλαζπκαηνπνίεζεο, πνπ ηα 

θαηαβάιιεη ηα νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ζεμνπαιηθόηεηαο, επηθνηλσλίαο, αδπλακία 

ζύκπξαμεο θνηλσληθώλ, θηιηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ, δηαηαξαρέο ύπλνπ, έιιεηςε 

δύλακεο, θαηάρξεζε νπζηώλ θαη μελνθνβία (Roberts et al, 2004
.
 Hatzel & McCanne, 

2005
.
 Ligezinska et al, 1996).  

Βέβαηα, ν έληνλνο ζπλαηζζεκαηηζκόο ηνπ παηδηνύ θαη ε αλάδεημε απηνύ ηελ ζηηγκή 

ηεο αλάθξηζεο θαη ηεο δίθεο είλαη έλαο ηξόπνο, ώζηε λα γίλεηαη πηζηεπηό. Σν θιάκα 

έλαληη ηεο εξεκίαο θαη ησλ πζηεξηθώλ θξίζεσλ νδεγεί ηνπο δηθαζηέο ζην λα πηζηέςνπλ 

ηηο θαηεγνξίεο ηνπ παηδηνύ θαη λα αλαδείμνπλ ηελ θαηαδίθε ηνπ ζύηε (Golding et al, 

2003). 

Πέληε (5) εξσηήζεηο απνηεινύλ ηελ δεύηεξε θαηεγνξία, ε νπνία θαηαπηάλεηαη κε ηα 

ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύκαηνο. Οη εξσηήζεηο είλαη:  

2. ρεδόλ όινη νη δξάζηεο είλαη άληξεο.  

10. Οη πεξηζζόηεξεο επηζέζεηο ελαληίνλ παηδηώλ ζπκβαίλνπλ ζην δξόκν ή ζηνπο ρώξνπο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

12. Σν ζηεξεόηππν «ειηθησκέλνπ βξώκηθνπ άληξα» (γινηώδε) δελ αληαπνθξίλεηαη 

αθξηβώο ζην πξνθίι ελόο ζύηε. 

15. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ έρεη θαθνπνηεζεί από θάπνην θνληηλό ζε απηά πξόζσπν. 

36. Σα κεγαιύηεξα ζε ειηθία παηδηά είλαη πηζαλόηεξν λα θαθνπνηεζνύλ από έλαλ μέλν, 

απ’ όηη ηα κηθξόηεξα. 

Έλαο από ηνπο πην θνηλνύο κύζνπο ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

είλαη όηη δηαπξάηηεηαη από «ειηθησκέλν βξώκηθν άληξα» ή μέλν ζε παηδηθέο ραξέο 

(Geiser, 1979). Με ηελ πάξνδν, όκσο, ησλ ρξόλσλ ν κύζνο απηόο άξρηζε λα 

θαηαξξίπηεηαη θαη αληηθαηαζηάζεθε από άηνκν νηθείν πξνο ην παηδί. 

Οη έξεπλεο αλαδεηθλύνπλ όηη ην 78,6 % ησλ πεξηζηαηηθώλ θαθνπνίεζεο ζπκβαίλνπλ 

από γνλείο, 40,3% από θίινπο ή ζπληξόθνπο ησλ γνληώλ, 16,9% από ζπγγελείο α’ 
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βαζκνύ, 15,6% από γλσζηνύο ηεο νηθνγελείαο, 12,6% από αδέξθηα θαη 6,2% από άιινπο. 

Οη ζύηεο αλήθνπλ, πιένλ, ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ελώ έλα κηθξό κόλν 

πνζνζηό είλαη εθηόο θαη ζπλήζε ζύκαηα είλαη ηα αγόξηα. (Hatzel & McCanne, 2005. 

Vander Mey, 1988 ). 

Σν 25,9% ησλ πεξηζηαηηθώλ ελδννηθνγελεηαθήο θαθνπνίεζεο ζπκβαίλεη γηα κέξεο, 

ελώ ην 67,9% γηα ρξόληα. Σν 92,2% πεξηιακβάλεη ζεμνπαιηθή δηείζδπζε, 77,9% 

γελλεηηθά αγγίγκαηα, 42,9% βηαζκό θαη 24,7% απλαληζκό. Σα πνζνζηά είλαη ηδηαίηεξα 

κεγάια, δεδνκέλνπ όηη αλαθεξόκαζηε ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλήιηθσλ παηδηώλ 

(Hatzel & McCanne, 2005). 

Γεδνκέλν ηεο ύπαξμεο κηαο γεληθεπκέλεο αληίιεςεο όηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

είλαη ζπάλην πεξηζηαηηθό θαη ζπκβαίλεη από θνηλσληθά παξεθθιίλνληα άηνκα αμίδεη λα 

αλαθεξζεί όηη ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο δελ είλαη 

δηεζηξακκέλα. Καηά θύξην ιόγν είλαη νηθνγελεηάξρεο, εξγαηηθνί, έρνπλ θαιή 

εθπαίδεπζε, ελώ δελ έρνπλ απαζρνιήζεη πνηέ μαλά ηελ δηθαηνζύλε (Summit, 1983). 

Ο ζύηεο επηιέγεη θαη ζηνρνπνηεί ην άηνκν πνπ ζα θαθνπνηήζεη. πλήζσο, είλαη 

πξόζσπν νηθείν θαη επάισην. ηελ αξρή, ρξεζηκνπνηεί εξσηηθό ιεμηιόγην, ην νπνίν 

πξντδεάδεη γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Μεξηθά παηδηά ην αληηιακβάλνληαη, άιια 

πάιη όρη. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύηε έλαληη ηνπ παηδηνύ- ζύκαηνο αιιάδεη. Σνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη δηαθνξεηηθά από ηα ζπλνκήιηθα παηδηά, ιέγνληάο ηνπ όηη είλαη «special» 

ή όηη κόλν απηό ηνλ θαηαιαβαίλεη. ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθώλ, ν θαθνπνηόο 

δειεάδεη ην ζύκα κε δώξα θαη ιεθηά (Berliner & Conte, 1990).  

Πξηλ ηελ ζηηγκή ηεο πξάμεο ν ζύηεο ληώζεη άγρνο. Μεηά ηελ πξάμε πξνζπαζεί λα 

πείζεη ην παηδί όηη είλαη θάηη απνδεθηό ή ειαρηζηνπνηεί ηελ ζπνπδαηόηεηα θαη 

ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο, θαηαηάζζνληαο ην ζπκβάλ ζηα πιαίζηα ηεο «ζεμνπαιηθήο 

δηαπαηδαγώγεζεο».  Γε ιείπνπλ θαη νη θνξέο, πνπ ηα παηδηά απεηινύληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κελ απνθαιύςνπλ ην πεξηζηαηηθό, ληώζνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν παγηδεπκέλα θαη 

αδύλακα λα απνδξάζνπλ. Μηα ζπρλή κέζνδνο θξάηεζεο ηνπ παηδηνύ παγηδεπκέλνπ είλαη 

όηη ην θάλνπλ λα ληώζεη όηη αγαπάηαη, αμίδεη θαη δέρεηαη ηελ κέγηζηε θξνληίδα (Berliner 
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& Conte, 1990). 

Από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ,πνπ αθνινπζεί ν ζύηεο πξνθεηκέλνπ λα θαθνπνηήζεη 

ην αλήιηθν παηδί, πξνθύπηεη ε αλάγθε ηνπ παηδηνύ γηα πξνζηαζία από ηνπο γνλείο. Οη 

κεηέξεο, θαηά θύξην ιόγν, είλαη απηέο πνπ πξνζηαηεύνπλ ην παηδί ζε όια ηα ειηθηαθά 

ζηάδηα. Δίλαη νη πξώηεο, ζηηο νπνίεο ην παηδί απνθαιύπηεη ην ζπκβάλ ή είλαη απηέο πνπ 

παξαηεξνύλ ηελ αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε 

θξνληίδα πνπ δέρνληαη ηα παηδηά ηόζν ιηγόηεξεο είλαη νη πηζαλόηεηεο θαθνπνίεζεο, ελώ 

όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηάξθεηα ηεο θαθνπνίεζεο ηόζν πην αλεύζπλε θξίλεηαη ε κεηέξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ (Coohey & O’Leary, 2008) 

Έξεπλα ησλ Sirlesand θαη Franke ην 1989 αλέδεημε όηη κεηέξεο ρξήζηεο λαξθσηηθώλ 

ή κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα αδπλαηνύλ λα πξνζηαηέςνπλ ην παηδί ηνπο θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θαθνπνίεζε, κε απνηέιεζκα λα αξλνύληαη λα θαηαζέζνπλ, 

θνβνύκελεο κελ ηνπο επηηεζεί ν θαθνπνηόο ή κελ ηνπο πάξνπλ ηελ θεδεκνλία ηνπ 

παηδηνύ (Sirlesand & Franke, 1989). 

Μηα κεηέξα κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ην πεξηζηαηηθό θαθνπνίεζεο α) από ην ίδην ην 

παηδί, β) ην ζύηε, γ) όηαλ ην παηδί ην πεη ζε θάπνηνλ άιινλ θαη ν άιινο ζηελ κεηέξα, δ) ε 

κεηέξα ην είδε ή ην άθνπζε, ε) ε κεηέξα ην πιεξνθνξήζεθε από άιινπο όηη ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαθνπνηεί, ζη) θάπνηνο ελεκέξσζε ηελ κεηέξα όηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζπλειήθζε γηα θαθνπνίεζε, δ) θάπνηνο ελεκέξσζε ηελ κεηέξα κε ηαηξηθά ζηνηρεία θαη 

ε) θάπνηνο ην είπε ζηελ κεηέξα (όρη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο). Μεηέξεο πνπ 

ελεκεξώλνληαη από ηα παηδηά ηνπο, δελ εκπιέθνληαη ζηελ θαθνπνίεζε θαη πηζηεύνπλ ηα 

παηδηά ηνπο εμαξρήο ,θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηελ κεηέπεηηα πξνζηαζία ηνπ αλήιηθνπ 

θαη απνηεινύλ ζπλζεηηθό θξίθν ζηελ ζεξαπεία ηνπ «ηξαπκαηηζκέλνπ» παηδηνύ (Coohey 

& O’Leary, 2008). 

Βέβαηα, δελ κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε θαη ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο, όπνπ απηόο πνπ 

θαθνπνηεί θξύβεηαη πίζσ από ην πξνζηαηεπηηθό πξνθίι ηεο κεηέξαο (Tsopelas et al, 

2011). Έξεπλα ηνπ 1996 αλέδεημε όηη ην 25% ησλ παηδηώλ ζπκάησλ δέρηεθε επίζεζε από 

ηηο κεηέξεο ηνπο. Ζ ίδηα έξεπλα αλέθεξε όηη ην 2-5% ησλ ζπηώλ είλαη γπλαίθεο, πςειό 
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πνζνζηό γηα ηελ επνρή (Boroughs, 2004). 

Οη κεηέξεο, πνπ θαθνπνηνύλ ηα παηδηά ηνπο πξνέξρνληαη, θπξίσο, από νηθνγέλεηεο 

όπνπ πθίζηαλην θάπνηα κνξθή παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Υαξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε 

ζπλαηζζήκαηνο, ελώ αλαδεηνύλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ απνδνρή κέζσ κε θπζηνινγηθώλ 

ηερληθώλ (Boroughs, 2004). Δίλαη κεηαμύ 16-36 εηώλ, θάλνπλ ρξήζε νπζηώλ, έρνπλ 

εμάξηεζε από ην αληξηθό θύιν θαη εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο θαηάζιηςε, 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηεο θαη απηνθηνληθέο ηάζεηο (Boroughs, 2004
.
 Tsopelas et al, 

2011). Ο ηξόπνο πνπ αζθνύλ ηελ θαθνπνίεζε δηαθέξεη κε απηόλ ησλ αληξώλ. Οη 

γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνύλ βία θαη δύλακε. Αξλνύληαη ηελ θαθνπνίεζε θαη απνδέρνληαη 

ηελ επζύλε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, νδεγνύκελεο ζε απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη απηνηηκσξία. πγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο θαθνπνηνύλ παηδηά κεγαιύηεξεο ειηθίαο, 

ρσξίο, όκσο, λα απεηινύλ ηα ζύκαηα γηα ζησπή (Boroughs, 2004).  

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αδηθήκαηνο, εμεηάδνληαη ζε δεθαηξείο (13) 

δειώζεηο: 

3. Δίλαη δύζθνιν λα αλαγλσξηζηεί αλ έλα παηδί έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά. 

5.ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηώλ ππάξρνπλ θπζηθά 

επξήκαηα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο. 

9. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηαγγέιινληαη, 

αληηκεησπίδνληαη θαη δηεξεπλώληαη.  

10. Οη πεξηζζόηεξεο επηζέζεηο ελαληίνλ παηδηώλ ζπκβαίλνπλ ζην δξόκν ή ζηνπο ρώξνπο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

13. Σν παηδί, πνπ έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά θέξεη ζπλήζσο θπζηθά ηξαύκαηα, ιόγσ 

ηεο βίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ παξαβίαζε. 

15. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ έρεη θαθνπνηεζεί από θάπνην θνληηλό ζε απηά πξόζσπν. 

19. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ πξνέξρεηαη από ηα θαηώηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ζηξώκαηα. 



20 

 

27. Ο ζπλεζέζηεξνο ηύπνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εκπεξηέρεη πξσθηηθή ή θνιπηθή 

δηείζδπζε. 

29. Δάλ έλα παηδί έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά ήδε κηα θνξά, νη πηζαλόηεηεο λα 

θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά εθ λένπ είλαη απμεκέλεο. 

31. Σα παηδηά αιινδαπώλ/ εγρξώκσλ θαη θησρώλ νηθνγελεηώλ είλαη πην πηζαλό λα 

θαθνπνηεζνύλ, απ’ όηη ηα ππόινηπα παηδηά. 

32. Ζ γνλετθή απνπζία θαη νη ειιηπείο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε ηελ 

θαθνπνίεζε. 

34. ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηώλ έρεη γίλεη ρξήζε 

θάπνηαο κνξθήο βίαο ή επηζεηηθόηεηαο από ην ζύηε. 

38. Σν πην πηζαλό είλαη νη πεξηζζόηεξεο κεηέξεο λα  κελ γλσξίδνπλ γηα ηελ 

επαλαιακβαλόκελε  θαθνπνίεζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Τπάξρνπλ ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο όηη όηαλ έλα παηδί έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθώο 

θέξεη θάπνηαο κνξθήο ηξαύκαηα. Έξεπλεο, όκσο, έρνπλ δείμεη όηη θάηη ηέηνην εμαξηάηαη 

ηόζν από ην είδνο ηεο θαθνπνίεζεο, ζσκαηηθήο- θπζηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο, όζν θαη 

από ην θύιν ηνπ αηόκνπ πνπ θαθνπνηεί.  

Ζ Boroughs, ζε έξεπλά ηεο ην 2004, ππνζηήξημε όηη νη άληξεο δε ρξεζηκνπνηνύλ βία 

θαη δύλακε γηα ηελ θαθνπνίεζε, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο, όπνπ ζπρλά ρεηξνδηθνύλ. 

Οη άληξεο ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο, όπσο ηα δώξα θαη ηελ πεηζώ ηνπ ιόγνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζησπή ηνπ αλήιηθνπ. Παξόιν ηελ ύπαξμε ηερληθώλ εμέηαζεο θαη 

εμαθξίβσζεο ηεο θαθνπνίεζεο από ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, όπσο νη αλαηνκηθέο θνύθιεο 

θαη νη δσγξαθηέο, ζπρλά, απαηηείηαη ε ρξήζε άιισλ κέζσλ, όπσο ε ηαηξηθή εμέηαζε. 

Βέβαηα, ε αμηνπηζηία απηήο ηεο κεζόδνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί απόιπηα, αθνύ δελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ ε θαθνπνίεζε δελ πξνθαιεί θάπνην είδνο ηξαπκαηηζκνύ, όπσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή βία, όπνπ ην πνζνζηό ηεο αγγίδεη ην 29%, ζπγθξηηηθά κε ην 22% ηεο 

θπζηθήο θαθνπνίεζεο (Boroughs, 2004
. 
Muram, 1989

.
 Roberts et al, 2004). 

Πνιιέο είλαη νη θνξέο, πνπ νη εηδηθνί ρξεζηκνπνηνύλ θξηηήξηα θνηλσληθήο ηάμεο, 
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πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Οη κε ηππηθέο 

παξαδνζηαθέο νηθνγέλεηεο, όπσο ρσξηζκέλνη γνλείο, έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο ην 

παηδί ηνπο λα πέζεη ζύκα θαθνπνίεζεο, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη ε κέγηζηε γνληθή 

πξνζηαζία θαη από ηνπο δύν γνλείο (Roberts et al, 2004). Αθόκα θαη ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Έλαο 

γνλέαο, ν νπνίνο δελ έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη γλώζε αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη 

κηα αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ή αθόκα θαη κηα δήισζή ηνπ γηα έλα κε 

επηηξεπηό άγγηγκα, κε απνηέιεζκα ε αδπλακία ηνπ λα ην πηζηέςεη λα αθήλεη ην παηδί 

απξνζηάηεπην θαη εθηεζεηκέλν ζε έλα επόκελν ζπκβάλ θαθνπνίεζεο (Roberts et al, 

2004). 

ρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή θαηαγσγή ηνπ παηδηνύ δελ παξαηεξνύληαη ηδηαίηεξεο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Αληηζέησο, νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ηα ιεπθά παηδηά έρνπλ 

πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πέζνπλ ζύκαηα ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο (69%), ζε 

ζρέζε κε έλα καύξν παηδί (27,5%) ή έλα παηδί πξνεξρόκελν από ιαηηληθέο ρώξεο (2,5%).  

(Cupoli & Sewell, 1988). 

Οη γλώκεο, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επζύλε ζηηο ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, 

εμεηάδνληαη ζε δύν (2) εξσηήζεηο: 

4. Σα κηθξά παηδηά, εμαηηίαο ηεο «θηιόζηνξγεο» ζπκπεξηθνξάο ηνπο, πξνθαινύλ ηε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. 

7. ηε ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελόο αλειίθνπ από έλα ελήιηθα, ηε ζπλνιηθή επζύλε 

θέξεη ν ελήιηθαο.  

Έρεη πξνηαζεί όηη ηα κηθξόηεξα παηδηά δε βηώλνπλ ηνλ ίδην βαζκό ληξνπήο όπσο ηα 

κεγαιύηεξα. Σα κεγαιύηεξα ληώζνπλ ππεύζπλα γηα όηη ζπλέβε, δηόηη ελώ θαηαιάβαηλαλ 

ην κεκπηό ηεο πξάμεο δελ κπνξνύζαλ λα ην απνηξέςνπλ. Γηα απηό άιισζηε, όηαλ έλα 

πεξηζηαηηθό θαηαγγέιιεηαη, αξλνύληαη λα θαηαζέζνπλ ιόγσ ησλ πνιύπινθσλ 

ζπλαηζζεκάησλ ληξνπήο, θόβνπ θαη άξλεζεο λα παξαδερηνύλ ηη ζπλέβε. Βέβαηα, 

αδπλακία θαηάζεζεο παξνπζηάδεηαη θαη ζηα κηθξόηεξα παηδηά, ηα νπνία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηάζεζεο παξαζέηνπλ θαη νπδέηεξεο πιεξνθνξίεο, αθνύ ε κε 

πξνεγνύκελε ζεμνπαιηθή γλώζε ηα θαζηζηά αδύλακα λα μερσξίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 
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ηεο θαθνπνίεζεο (Leander, 2010). Ο Bentovim ζε έξεπλά ηνπ, ην 2002, ππνζηήξημε όηη 

ηα λεαξά άηνκα θέξνπλ επζύλε γηα ηελ θαθνπνίεζε ζε έλα πνζνζηό 30% ζε αληίζεζε κε 

ην 70% ησλ ελειίθσλ (Bentovim, 2002). 

Ζ πέκπηε θαηεγνξία απνηειείηαη από επηά (7) δειώζεηο, πνπ νξίδνπλ ηα ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύκαηνο: 

5. ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηώλ ππάξρνπλ θπζηθά 

επξήκαηα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο. 

11. Ζ πιεηνςεθία αλειίθσλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο είλαη κεγάιεο ειηθίαο 

(έθεβνη). 

18. Ο θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη απμεκέλνο ζηα θνξίηζηα  απ’ όηη ηα 

αγόξηα. 

19. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ πξνέξρεηαη από ηα θαηώηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ζηξώκαηα.  

25. Σα αγόξηα γίλνληαη ζπάληα ζηόρνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

31. Σα παηδηά αιινδαπώλ/ εγρξώκσλ θαη θησρώλ νηθνγελεηώλ είλαη πην πηζαλό λα 

θαθνπνηεζνύλ, απ’ όηη ηα ππόινηπα παηδηά. 

36. Σα κεγαιύηεξα ζε ειηθία παηδηά είλαη πηζαλόηεξν λα θαθνπνηεζνύλ από έλαλ 

μέλν, απ’ όηη ηα κηθξόηεξα. 

ε έξεπλεο ηνπ 1972 ην 5% ησλ ζπκάησλ ήηαλ θάησ ησλ 5, ελώ ην 1978 ην πνζνζηό 

είρε θηάζεη ην 25%. Ο Wolters ην 1985 ππνζηήξημε όηη ην 29% ησλ πεξηζηαηηθώλ 

ζπκβαίλεη ζε παηδηά θάησ ησλ 6 εηώλ (Wolters, 1985) θαη ν Seider’s έλα ρξόλν 

αξγόηεξα, ην 1986, βξήθε όηη ν κέζνο όξνο θαθνπνίεζεο είλαη ηα 5,9 έηε (Seider’s, 

1986). Οη Baker θαη Duncan (1985) ππνζηήξημαλ όηη ην 10% ησλ πεξηζηαηηθώλ αθνξνύλ 

παηδηά θάησ ησλ 16 (12% θνξίηζηα, 8% αγόξηα), ελώ ην 61% παηδηά θάησ ησλ 11. Δάλ ε 

θαθνπνίεζε ζπκβαίλεη πξηλ ηα 10 πηζαλόηεξα ην ζύκα λα είλαη θνξίηζη, αληηζέησο, πάλσ 

ησλ 11 αγόξη. Δπηπιένλ, νη Baker θαη Duncan ζπζρέηηζαλ ην είδνο ηεο θαθνπνίεζεο 
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(ελδννηθνγελεηαθή ή κε) κε ην πνζνζηό επηθηλδπλόηεηαο, αλάινγα κε ην θύιν. Σα 

θνξίηζηα θηλδπλεύνπλ ζε πνζνζηό 78% λα πέζνπλ ζύκα θαθνπνίεζεο εληόο νηθνγέλεηαο 

ζε ζρέζε κε ην 22% ησλ αγνξηώλ. Σν 44% ησλ αγνξηώλ είλαη ζύκαηα θαθνπνίεζεο εθηόο 

νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ην 30% ησλ θνξηηζηώλ, ελώ ην 56% ησλ θνξηηζηώλ 

ζπκαηνπνηνύληαη από θάπνηνλ μέλν πξνο απηά έλαληη ηνπ θαη 43% γηα ηα αγόξηα (Baker 

& Duncan, 1985). 

Οη Cupoli θαη Sewell ζε πην πξόζθαηε έξεπλα, ην 1988, βξήθαλ όηη ν κέζνο όξνο 

ειηθίαο θαθνπνίεζεο είλαη ηα 8,3 έηε. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αγόξηα θξίλνληαη επάισηα 

γηα θαθνπνίεζε ζηελ ειηθία ησλ 7,4 εηώλ, ελώ ηα θνξίηζηα ζηα 8,4. Απηό ην νπνίν 

γίλεηαη θαλεξό είλαη όηη ηα αγόξηα ζύκαηα ηείλνπλ λα είλαη λεόηεξα ζπγθξηηηθά κε ηα 

θνξίηζηα. ηηο ειηθίεο από 0-16 ε πιεηνςεθία ησλ αγνξηώλ βξίζθεηαη ζηελ ειηθία ησλ 

7,4 ρξόλσλ, ελώ ηα θνξίηζηα 8,4 θαη ζηηο ειηθίεο 0-12 ηα αγόξηα 6,3 θαη ηα θνξίηζηα 6,4 

εηώλ (Cupoli & Sewell, 1988). 

Ζ ίδηα έξεπλα αλαδεηθλύεη θαη ην πςειό πνζνζηό ζπκαηνπνίεζεο ησλ θνξηηζηώλ 

ζπγθξηηηθά κε ην αγόξηα. Σν 89% ησλ ζπκάησλ είλαη θνξίηζηα. Απηό ζπκβαίλεη, θπξίσο, 

ιόγσ ηεο θηιόζηνξγεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ αλάγθε ησλ θνξηηζηώλ γηα θξνληίδα, ηα 

νδεγεί ζε κηα ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζεσξείηαη πξνθιεηηθή γηα ηνλ επεξρόκελν 

θαθνπνηό. ε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ εμσηεξηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ, θαζώο 

κεγαιώλεη, βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν θαθνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα, ηα 

νπνία παξαηεξνύληαη πην απόκαθξα. Παξόιν, βέβαηα, ηεο πξνθιεηηθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο, αλ κπνξνύζακε λα ηελ νξίζνπκε έηζη, ε επζύλε ηεο θαθνπνίεζεο ζην 

70% αλήθεη ζην ζύηε, ελώ κόλν ην 20-30% ζην ζύκα, ιόγσ ηεο αλειηθόηεηάο ηνπ (Back 

& Lips, 1998
.
 Sauderns, 1988). 

Οη εξσηήζεηο 6, 16, 24, 28 θαη 39 αλαθέξνληαη ζηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

δηάξθεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηα παηδηά: 

6.Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε επηδξά ζηα αλήιηθα ζύκαηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. 

16. Ο αληίθηππνο ηεο θαθνπνίεζεο είλαη κηθξόο γηα ην παηδί, εθηόο αλ έρεη γίλεη ρξήζε βίαο ή 

είλαη απνηέιεζκα κεξηθήο ζσκαηηθήο βίαο. 
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24. Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ απνηειεί ζήκεξα έλα ζνβαξό πξόβιεκα ζηε 

ρώξα καο. 

28. Ζ ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελδέρεηαη λα ζπλδεζεί κε ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο 

δπζθνιίεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνύ. 

39. Μπνξεί λα πθίζηαηαη θαθνπνίεζε αθόκα θαη αθόκα θαη ρσξίο ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο 

από ην δξάζηε. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ έγηλε γλσζηό όηη θαθνπνίεζε κπνξεί λα επέιζεη θαη 

ρσξίο ηελ ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο θαη ηελ ύπαξμε ζσκαηηθώλ βιαβώλ- ηξαπκαηηζκώλ. Σo 

51% ησλ παηδηώλ, πνπ θαηαγγέιινπλ θάπνηα κνξθή θαθνπνίεζεο είλαη ζύκαηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο βίαο (Keary & Fitzpatrick, 1994). Ζ θαθνπνίεζε, όπνηαο κνξθήο θαη 

αλ είλαη, ζην 25,9% ζπκβαίλεη γηα κέξεο, ελώ όζνλ αθνξά ρξόληα ην πνζνζηό θηάλεη ην 

67,9% (Hatzel & McCanne, 2005). 

Ζ ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε λεαξώλ παηδηώλ έρεη ζπλδεζεί κε κηα ζεηξά 

ςπρνινγηθώλ θαη ζσκαηηθώλ δπζθνιηώλ ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπ. Σν πην ζπρλό 

πξόβιεκα ζε άηνκα ζύκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ην κεηαηξαπκαηηθό ζηξεο, 

ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο, ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη ελήιηθεο 

ζπκαηνπνίεζεο. Έξεπλα ηνπ 2008 αλέδεημε όηη όζν πην πςειό είλαη ην πνζνζηό 

ζπκαηνπνίεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία, ηόζν απμάλνληαη θαη νη πηζαλόηεηεο ζπκαηνπνίεζεο 

ζηελ κεηέπεηηα ελήιηθε δσή. Υαξαθηεξηζηηθά, γπλαίθεο κε ηζηνξηθό παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πεξηζζόηεξεο από 3 θνξέο εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ζπκαηνπνίεζεο ζηελ ελήιηθε δσή από ηνπο ζπληξόθνπο ηνπο, θαζώο θαη ησλ παηδηώλ 

ηνπο από ηξίηνπο (Widom et al, 2008). Γηα απηό, άιισζηε, ζπρλά νξίδνπκε ηεο 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε σο ξίζθν, αθνύ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά 

ζηελ θαθνπνίεζε (Bentovim, 2002). 

Οη ηειεπηαίεο δύν θαηεγνξίεο δειώζεσλ αλαθέξνληαη ε κελ πξώηε (9, 14, 21) ζην 

ηππηθό ηαηξηθό θαη λνκηθό ζύζηεκα εμέηαζεο πεξηζηαηηθώλ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη ε δε δεύηεξε (40) ζηελ έθηαζε ησλ γλώζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζρεηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά.: 
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9. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηαγγέιινληαη, 

αληηκεησπίδνληαη θαη  δηεξεπλώληαη.  

14. Οη δξάζηεο ζεμνπαιηθώλ θαθνπνηήζεσλ δηώθνληαη, δηθάδνληαη θαη 

θαηαδηθάδνληαη. 

21. Μεγάιν κέξνο ησλ ππνζέζεσλ έρεη εθδηθαζηεί. 

40. Θεσξώ πσο είκαη θαιά ελεκεξσκέλνο γύξσ από ην θαηλόκελν ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

Οη αζηπλνκηθέο αξρέο απνηεινύλ ηνλ πξώην θνξέα, πνπ πξνζεγγίδεη ην παηδί ζηελ 

πεξίπησζε αλάδεημεο θαη ειέγρνπ ηεο θαηεγνξίαο, ζρεηηθά κε ην πεξηζηαηηθό παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ δηαδηθαζία, βέβαηα, κπνξεί λα αθνξά θαη άιινπο θνξείο, νη 

νπνίνη αλαιακβάλνπλ ελεξγό ξόιν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αζηπλνκηθνί δελ 

θαηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε γλώζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ (Trute et 

al, 1992). 

Ζ εμνκνιόγεζε ηεο θαθνπνίεζεο εμαξηάηαη ηόζν από ην είδνο ηεο δηεξεπλεηηθήο 

εμέηαζεο θαη ησλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη όζν θαη από ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ην 

ζηπι ησλ αλαθξηηηθώλ ππαιιήισλ (Keary & Fitzpatrick, 1994). Οη πην δηαδεδνκέλεο 

κέζνδνη, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη νη αλαηνκηθέο θνύθιεο, νη βηληενζθνπεκέλεο 

ζπλεληεύμεηο, νη δσγξαθηέο, ηα παηρλίδηα, ε δηήγεζε ηζηνξηώλ θαη νη εθζέζεηο (Poole & 

Lindsay, 1998
.
 Froum & Kendall- Tackett, 1998). Βέβαηα, ε πιεηνςεθία ησλ 

αζηπλνκηθώλ ππαιιήισλ, ζε πνζνζηό 46%, ρξεζηκνπνηεί ηηο αλαηνκηθέο θνύθιεο, σο 

ηελ πην αμηόπηζηε κέζνδν.  

Οη αλαηνκηθέο θνύθιεο παξνπζηάδνληαη ληπκέλεο ή άληπηεο θαη ε ρξήζε ηνπο 

αθνινπζείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα εθκαηεύζεη 

θάζε θνξά ν αξκόδηνο θνξέαο (Froum & Kendall- Tackett, 1998). ε βάζνο ρξόλνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ θνύθισλ από ηνλ 

εθάζηνηε θνξέα. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ όηη νη θνξείο πγείαο είλαη θαιύηεξα 

εθπαηδεπκέλνη ζηελ ρξήζε ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο αζηπλνκηθνύο. Απ’ ηελ άιιε κεξηά 

ππάξρνπλ εθείλνη πνπ ζεσξνύλ ηνπο αζηπλνκηθνύο θαιύηεξα εθπαηδεπκέλνπο θαη 
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ηδηαίηεξα ππεύζπλνπο, απέλαληη ζην έξγν πνπ έρνπλ αλαιάβεη (Froum & Kendall- 

Tackett, 1998). 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, απηό πνπ παίδεη ηδηαίηεξν ξόιν είλαη ε ζσζηή ρξήζε ηεο 

ηερληθήο απηήο. Ζ ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ αλαηνκηθώλ θνύθισλ από ηνλ αξκόδην θνξέα, 

θαζώο θαη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε ρξήζεο από ηα παηδηά, κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

νιέζξην ιάζνο ζηελ εμέηαζε ηεο ππόζεζεο. ε έξεπλα ηνπ 1998 ην 42% ησλ 

ζπκκεηερόλησλ πνπ ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ πίζηεςαλ ηα παηδηά, αλ θαη ππήξραλ ζηνηρεία γηα 

ην αληίζεην. Πνζνζηό 90% ησλ θνξέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θνύθιεο έρνπλ δερζεί ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ζσζηή ρξήζε απηώλ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη κέζσ γξαπηώλ ή 

πξνθνξηθώλ νδεγηώλ (43%), εξγαζηεξίσλ (100%), κε ηε βνήζεηα ζπλαδέιθσλ ζε 

πνζνζηό 44% θαη κε ζπλαληήζεηο κε εηδηθνύο ζε πνζνζηό 59% (Froum & Kendall- 

Tackett, 1998). 

Οη Slicer and Hansor ππνζηήξημαλ όηη νη θαηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο, ε δσξνδνθία 

θαη ν εμαλαγθαζκόο βιάπηνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο θαηάζεζεο, δεκηνπξγώληαο αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο, ελνρήο, ληξνπήο θαη έιιεηςε ειπίδαο ζην παηδί (Slicer & Hansor, 1989). 

Δπνκέλσο, εθηόο ηεο θαηάιιειεο ρξήζεο ησλ αλαηνκηθώλ θνύθισλ, αλαγθαία θξίλεηαη 

θαη ε ύπαξμε θαηάιιεινπ αλαθξηηηθνύ πιαηζίνπ. Οη απιέο ιέμεηο, ε απνθπγή πξνηάζεσλ 

κε αλησλπκίεο, ε απνθπγή αξλήζεσλ θαη επηξξεκάησλ, ην μεθαζάξηζκα θαη δηαζαθήληζε 

ησλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο, ε απνθπγή αιιαγήο ηεο γιώζζαο ηνπ παηδηνύ, ε αθνινπζία ησλ 

ζηνηρείσλ, ην ελεξγεηηθό άθνπζκα, ε κε δηαθνπή ηνπ παηδηνύ, ε ρξήζε ελζαξξπληηθώλ 

πξνηάζεσλ θαη ε ρξήζε νπηηθήο επαθήο απνηεινύλ ηηο βαζηθόηεξεο δεμηόηεηεο, πνπ 

πξέπεη λα θαηέρεη ν εηδηθόο, ώζηε λα δεκηνπξγήζεη θαηάιιειν θαη θηιηθό πιαίζην 

αλάθξηζεο γηα ην αλήιηθν παηδί (Cheung, 1997). Ο εηδηθόο ελδηαθέξεηαη γηα ην «πος, 

ποιορ, πόηε, πώρ και γιαηί» (where, who, when, how and why), απνθεύγνληαο λα ξσηήζεη 

γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνύ (Cheung, 1997). 

 Σν παηδί, ζπρλά, απνθαιύπηεη ην ζπκβάλ ζε θάπνην πξόζσπν ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ κεηέξα ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αζηπλνκηθέο αξρέο δεηνύλ λα 

θαηαζέζεη θαη ε κεηέξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηζηαηηθό (Keary & Fitzpatrick, 1994). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηα παηδηά έρνπλ 
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ηελ δπλαηόηεηα λα αθνινπζνύληαη είηε από έλαλ αζηπλνκηθό (91%), είηε από ηελ κεηέξα 

ή ηνλ αξκόδην θξνληηζηή (55%), είηε από δάζθαιν ή εηδηθό, ώζηε λα δίλεη νδεγίεο (41%) 

είηε, ηέινο, από θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο (27%) (Froum & Kendall- Tackett, 

1998). 

Γεδνκέλν, όηη ζε κηα εμέηαζε πεξηζηαηηθνύ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

ιακβάλνπλ κέξνο θαη άιιεο αλζξσπηζηηθέο ππεξεζίεο (θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θνξείο 

ςπρηθήο πγείαο, εηζαγγειείο θαη δεκόζηνη ππεξαζπηζηέο), νη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

παξαηεξνύληαη είλαη πνηθίιεο.  

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ρξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο δηαθόξσλ εηδώλ γηα ηελ έξεπλα, 

κε κνλαδηθό ζθνπό ηε κείσζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ επηξξνώλ ζην παηδί θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. ε απηό ην ζεκείν θξίλεηαη θαη ε βαζηθόηεξε δηαθνξά ηνπο κε ηνπο 

αζηπλνκηθνύο, αθνύ νη ηειεπηαίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εμηρλίαζε ηνπ ζπκβάληνο θαη 

όρη ηελ κειέηε ηνπ βαζκνύ επηξξνήο ηεο δσήο ηνπ παηδηνύ κεηά ηελ θαθνπνίεζε 

(Cheung & Boutte- Queen, 2000). Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζε αληίζεζε κε ηνπο 

αζηπλνκηθνύο, δείρλνπλ πξόζεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία, κε πνζνζηό 

ελδηαθέξνληνο 65%, ελώ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ θξίλεηαη ζθιεξή θαη απόηνκε, όπσο 

ησλ ηειεπηαίσλ (Trute et al, 1992). 

Όζνλ αθνξά ηνπο δηθαζηέο, ε πξνζέγγηζή ηνπο είλαη πην επηθαλεηαθή. Θεσξνύλ όηη 

ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ ππνδεηθλύεηαη από ηελ αληίζηαζε, ην θιάκα θαη ηηο 

ηάζεηο θπγήο (Shackel, 2008). Οη εηζαγγειείο ζεσξνύλ ηα παηδηά αμηόπηζηα έλαληη ησλ 

δεκόζησλ ππεξαζπηζηώλ, πνπ ηα θαηαηάζζνπλ ζηνπο αλαμηόπηζηνπο κάξηπξεο. Δλώ ε 

θαηαδίθε ησλ ζπηώλ είλαη θαλεξή ηόζν από ηνπο δεκόζηνπο ππεξαζπηζηέο όζν θαη από 

ηνπο θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο (Saunders, 1988). 

Έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ηεο αζηπλνκίαο είλαη ε αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ θαη ε κεηέπεηηα πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ. Γηα απηό ην ιόγν, 

άιισζηε, θξίλεηαη αλαγθαία ε νξγάλσζε ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ βάζεη ησλ αλαγθώλ 

ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο. Ο αζηπλνκηθόο νθείιεη λα είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνο, 

εθπαηδεπκέλνο θαη θαηαξηηζκέλνο, ώζηε λα κπνξεί λα θαηαλνεί ην πεξηζηαηηθό, λα 
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μερσξίδεη ηελ αιήζεηα από ην ςέκα θαη ηέινο λα θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ λόκνπ, 

αλαινγηδόκελνο πνην είλαη ην ζύκα (Humphreys, 1996
.
 Froum & Kendall- Tackett, 1998

.
 

Shackel, 2008). 

 

5.ΜΔΘΟΓΟ 

Α. Γείγμα 

ηελ παξνύζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 109 άηνκα, ειηθίαο από 18 έσο 56+. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 13,8% ηνπ δείγκαηνο αλήθε ζην ειηθηαθό θάζκα 18-25, ην 29,4% ζην 

26-33, ην 28,4% ζηηο ειηθίεο 34-40, ην 22% ζην 41-48 θαη ηέινο ην 4,6% ήηαλ ειηθίεο 

από 49-56. ρεηηθά κε ην θύιν, ην δείγκα απνηειείηαη από 84 άληξεο (77,1%) θαη 21 

γπλαίθεο (19,3%) (Πίλαθαο Α1). 

 
Πίλαθαο Α1. 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ην 63,3% δειώλνπλ παληξεκέλνη, ην 

26,6% αλύπαληξνη θαη ην 1,8 δηαδεπγκέλνη (Πίλαθαο Α2), ελώ ην 53,2% έρνπλ παηδηά θαη 

ην 45% δελ έρνπλ. 
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Πίλαθαο Α2. 

 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη απόθνηηνη αλώηεξεο ζρνιήο 

(46,8%), ην 37,6% απόθνηηνη ιπθείνπ, ην 11,9% απνηειείηαη από απόθνηηνπο αλώηαηεο 

ζρνιήο, ελώ κόλν ην 0,9% δειώλεη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ (Πίλαθαο 

Α3). 

 
 

Πίλαθαο Α3. 

 

ρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ζε πεξηζηαηηθό παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κόλν 

ην 31,2% δειώλεη όηη έρεη ζπκκεηάζρεη, ζε αληίζεζε κε ην 67,9%, όπνπ δελ έρεη ιάβεη 

πνηέ κέξνο (Πίλαθαο Α4). Σν ρακειό πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

πεξηζηαηηθά κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη κέζα από ηελ κειέηε ησλ πνζνζηώλ ζρεηηθά κε 
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ηηο γλώζεηο πνπ θαηέρνπλ νη αζηπλνκηθνί ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Μόλν ην 3,7% δειώλεη 

όηη γλσξίδεη «πολύ καλά» ην αληηθείκελν, ην 18,3% ηνπ πνζνζηνύ αμηνινγεί ηηο γλώζεηο 

ηνπ σο «καλέρ», ελώ ην 27,5% σο «οςδέηεπερ» (Πίλαθαο Α5). 

 
Πίλαθαο Α4. 

 

 

 

 

Πίλαθαο Α5. 
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Β. Γιαδικαζία 

Σα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζπγθεληξώζεθαλ από ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα 

ηνπ Ρεζύκλνπ, ησλ Υαλίσλ, ηνπ Ζξαθιείνπ, ηεο Καβάιαο θαη ηεο Υαιθίδαο. Σα 

εξσηεκαηνιόγηα παξαδόζεθαλ ζηηο αλώηεξεο αζηπλνκηθέο δηεπζύλζεηο καδί κε κηα 

επηζηνιή ηεο ππεύζπλεο θαζεγήηξηαο, θαο Όιγαο Θεκειή. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή 

παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο, ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο, θαζώο 

θαη ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ εξσηεζέλησλ.  

Λεπηνκεξέζηεξα, ζηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε ηνπ Ρεζύκλνπ από ηα 30 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ δηακνηξάζηεθαλ, επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα κόλν ηα 11. ηελ 

Υαιθίδα ρνξεγήζεθαλ 30 εξσηεκαηνιόγηα θαη αλάινγνο αξηζκόο εξσηεκαηνινγίσλ 

επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλνο. Ζ ίδηα αληηκεηώπηζε ππήξμε θαη από ηελ Αζηπλνκηθή 

Γηεύζπλζε ηεο Καβάιαο, όπνπ ζπκπιεξώζεθαλ θαη ηα 19 εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

ρνξεγήζεθαλ. 48 εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ από ηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε ηνπ 

Ζξαθιείνπ, ελώ 1 εξσηεκαηνιόγην ζπκπιεξώζεθε από αζηπλνκηθό ηεο Γηεύζπλζεο 

Υαλίσλ.  

Βέβαηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε ζπγθέληξσζε ελόο επαξθνύο αξηζκνύ 

εξσηεκαηνινγίσλ απνδείρζεθε επίπνλε δηαδηθαζία. Ζ αληαπόθξηζε ζην αίηεκα γηα 

ζπλεξγαζία δελ ήηαλ πάληα ε αλακελόκελε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δερόηαλ λα 

ζπλεξγαζηνύλ ν αξηζκόο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξσλόηαλ ήηαλ θάησ ηνπ 

κηζνύ.  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 έσο θαη ηνλ 

Ηνύιην ηνπ ίδην έηνπο. ηε ζπλέρεηα, θαη εθόζνλ ηα εξσηεκαηνιόγηα πεξάζηεθαλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζηαηηζηηθνύ εξγαιείνπ SPSS, μεθίλεζε ε ζηαηηζηηθή ηνπο 

επεμεξγαζία, κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ. 
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Γ. Αποηελέζμαηα 

Χο πξώην βήκα, πξηλ μεθηλήζνπκε ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ, είλαη ε 

παξαηήξεζε ηνπ θαηά πόζνλ ε θαζεκία από ηηο 8 νκάδεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθή ζπλνρή κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ. Γειαδή, ζέινπκε λα ειέγμνπκε 

ηελ αμηνπηζηία ησλ νκάδσλ, νύησο ώζηε λα δνύκε αλ κεηξνύλ ζε κεγάιν βαζκό ην ίδην 

πξάγκα. Απηό ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο άιθα (Alpha 

reliability). 

Ζ νκάδα ησλ ζηνηρείσλ, πνπ κεηξνύλ ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζέζεσλ ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, δειαδή ε πξώηε νκάδα, έρνπλ a=0,61(Πίλαθαο Γ1), ην νπνίν 

δείρλεη όηη ε θιίκαθα δηαζέηεη κέηξηα αμηνπηζηία.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,616 12 

Πίλαθαο Γ1. 

 

Σα ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύηε έρνπλ πνιύ ρακειό 

δείθηε, a= 0,02, δειαδή δελ παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθή ζπλέπεηα θαη δελ κεηξνύλ ην ίδην 

πξάγκα (Πίλαθαο Γ2). 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,024 5 

Πίλαθαο Γ2. 

 

Ζ ηξίηε νκάδα, πνπ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αδηθήκαηνο, έρεη a=0,44, αξηζκόο 

ν νπνίνο θαλεξώλεη ηελ κηθξή αμηνπηζηία θαη απηήο ηεο νκάδαο (Πίλαθαο Γ3). 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,441 13 

Πίλαθαο Γ3. 

 

Ζ νκάδα ησλ ζηνηρείσλ, πνπ κεηξά ηελ επζύλε ζηηο ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, παξνπζηάδεη a= - 0,55, πξάγκα ην νπνίν αλαδεηθλύεη όηη θάηη ιάζνο έρεη 

ζπκβεί κε ηηο απαληήζεηο ζηα ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο (Πίλαθαο Γ4). 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha
a 

N of Items 

-,557 2 

Πίλαθαο Γ4. 

 

Σα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύκαηνο παξνπζηάδνπλ θαη 

απηά παξνκνίσο κηθξή αμηνπηζηία, αθνύ ν δείθηεο δελ μεπεξλά ην 0,50 κε a= 0,45 

(Πίλαθαο Γ5). 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,451 7 

Πίλαθαο Γ5. 

 

Αθνινύζσο, κε ηηο παξαπάλσ, θαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο νκάδεο ζηνηρείσλ, δελ 

παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθή ζπλέπεηα. Ζ νκάδα πνπ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο έρεη a= 0,36 (Πίλαθαο Γ6), ε νκάδα κε ην λνκηθό θαη ηαηξηθό 

πιαίζην a= 0,29 (Πίλαθαο Γ7) θαη ηέινο, ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ησλ 
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γλώζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ a= 0,41 (Πίλαθαο Γ8). 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,365 5 

Πίλαθαο Γ6. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,291 3 

Πίλαθαο Γ7. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,417 2 

Πίλαθαο Γ8. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, θακία νκάδα ζηνηρείσλ, εθηόο ηεο 

πξώηεο, δελ παξνπζηάδεη εζσηεξηθή ζπλνρή. Ζ θιίκαθα, ε νπνία βξίζθεηαη θάησ ηνπ 

0,50 ζεσξείηαη αλαμηόπηζηε, εθεί πνπ μεπεξλά ην 0,50 έσο 0,60
 
θξίλεηαη κέηξηαο 

αμηνπηζηίαο ελώ πάλσ ηνπ 0,80 θαιήο αμηνπηζηίαο.  

ηελ πεξίπησζε, όκσο, πνπ ν δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη αξλεηηθόο, ηόηε ηίζεηαη ζέκα 

αλαμηνπηζηίαο ζηηο απαληήζεηο ησλ ζηνηρείσλ, πξάγκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί αξλεηηθά 

ζηελ επεμεξγαζία. Μία ηηκή, πνπ παξαηεξείηαη θάησ ηνπ κεδελόο, όπσο απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ ηέηαξηε νκάδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, καο αλαγθάδεη λα πξνβνύκε 

ζε reverse ησλ εξσηήζεσλ. Σν reverse είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε, βάζεη ηεο νπνίαο 

αληηζηξέθνπκε ηελ γεληθόηεξε αληίιεςε ηεο εξώηεζεο (από ζεηηθή ζε αξλεηηθή θαη ην 
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αληίζηξνθν) πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα επεμεξγαζηνύκε ηα ζηνηρεία.  

Βέβαηα, ζην παξόλ εξσηεκαηνιόγην αλ θαη πξνβήθακε ζε reverse ησλ εξσηήζεσλ 5, 

7, 12, 15, 16, 23, 26, 29, 34 θαη 35, κηα εθ λένπ κειέηε ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο alpha δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα, ν δείθηεο 

αμηνπηζηίαο, αληί λα απμεζεί ζεκείσζε ζεκαληηθή πηώζε.  

Έηζη, ιόγσ ησλ θαηλνύξγησλ δεδνκέλσλ θαη όληαο αδύλακνη λα ειέγμνπκε ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ειιείςεη αμηνπηζηίαο, απνθαζίζζεθε λα εθκεηαιιεπηνύκε ηα 

δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαθνξεηηθά. Θα πξνβνύκε ζε κηα πεξηγξαθηθή 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπκε γεληθόηεξεο γλώζεηο πάλσ ζηηο 

ζηάζεηο ησλ αζηπλνκηθώλ ζε ζέκαηα παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ αλάιπζε ζα 

γίλεη βάζεη νκάδσλ, όπσο έρνπλ ρσξηζηεί ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο.  

Οη εξσηήζεηο ηεο πξώηεο νκάδαο αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζέζεσλ. 

Λεπηνκεξέζηεξα, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ, 41,3%, ππνζηεξίδεη όηη νη 

θαηαζέζεηο από παηδηά- ζύκαηα ζπάληα απνδεηθλύνληαη ιαλζαζκέλεο, ζε αληίζεζε κε ην 

18,3% πνπ θξίλεη ηηο θαηαζέζεηο γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε σο αβάζηκεο. Πηζαλέο 

εξκελείεο ηνπ πςεινύ πνζνζηνύ αλαμηνπηζηίαο ησλ θαηαζέζεσλ, από ηνπο 

αζηπλνκηθνύο, είλαη είηε δηόηη ηα παηδηά κπεξδεύνπλ ηελ θαληαζία κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα (Flavell et al, 1983
.
 Piaget, 1929), είηε δηόηη απνδίδνπλ ιαλζαζκέλε 

εξκελεία ζην «άγγηγκα», είηε ιόγσ έιιεηςεο πξνζνζρήο (Poole & Lindsay, 1998).  

ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην πνζνζηό ησλ αζαθώλ πιεξνθνξηώλ ην 37,6% ηνπ 

δείγκαηνο απάληεζε όηη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαθνπνίεζε είλαη αζαθείο θαη κόλν ην 

14,7% είπε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη είλαη αθξηβείο. Παξαηεξείηαη κηα αληίθαζε 

κεηαμύ ησλ δύν εξσηήζεσλ. Ζ αληίθαζε εληνπίδεηαη ζην ζεκείν, όηη δελ γίλεηαη ζηελ κία 

εξώηεζε νη αζηπλνκηθνί λα ππνζηεξίδνπλ όηη ζπάληα κηα θαηάζεζε αλαδεηθλύεηαη 

ιαλζαζκέλε θαη ζηελ επόκελε λα ιέλε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ πιεξνθνξηώλ 

είλαη αζαθέο. Όηαλ παξαηεξείηαη κηα αζάθεηα, θαλεξώλεηαη θαη κηα έιιεηςε αμηνπηζηίαο 

ζηελ θαηάζεζε, νπόηε ίζσο ππνβόζθεη θαη κηα ιαλζαζκέλε καξηπξία. 

Αθόκα θαη αλ παξαηεξνύληαη ειιείςεηο ζηελ θαηάζεζε, ην 51,4% ησλ εηδηθώλ δελ 
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ζεσξνύλ ηα παηδηά αλαμηόπηζηνπο κάξηπξεο, θαη απηό δηόηη ηα ζεσξνύλ ηθαλά λα 

ζπκνύληαη ζηξεζζνγόλα πεξηζηαηηθά, αθόκα θαη αλ βηώλνπλ ηελ πξώηε θνξά ηελ πξάμε, 

ελώ ην 45,9%, πηζηεύνπλ όηη νη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο αληίδξαζεο είλαη ε αληίζηαζε, ε 

επίθιεζε βνήζεηαο θαη ε πξνζπάζεηα απόδξαζεο. Καη απηό, γηαηί είλαη ν κόλνο 

εθθξαδόκελνο ηξόπνο αλάδεημεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.  

Σν 53,2% αλαθέξεη όηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθώλ ππάξρνπλ θπζηθά 

επξήκαηα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ πξάμε, θάηη ην νπνίν αλαδεηθλύεηαη θαη κέζσ ησλ 

ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ, ελώ κόλν ην 4,6% δειώλεη όηη δελ ππάξρεη θάπνηα θπζηθή 

απόδεημε. Αθόκα θαη ε απνπζία ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο θαη θαηαπόλεζεο δελ είλαη 

επαξθέο ζηνηρείν όηη ην παηδί δελ έρεη θαθνπνηεζεί. Σελ άπνςε απηή ππνζηήξημε ην 

56,9% ηνπ δείγκαηνο. Αληηζέησο, κάιηζηα, ηα παηδηά εκθαλίδνπλ έληνλε ςπρνινγηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία, ε νπνία είλαη απόξξνηα ηνπ κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο πνπ 

βηώλνπλ.  

ηελ πεξίπησζε, πνπ θάπνην παηδί έρεη αλαθαιέζεη θαη απνζύξεη ηνπο αξρηθνύο ηνπ 

ηζρπξηζκνύο γηα θαθνπνίεζε, ην 45% ησλ αζηπλνκηθώλ ππνζηήξημε όηη δελ είλαη ζαθήο 

απόδεημε όηη έιεγε ςέκαηα εμ αξρήο, ίζα ίζα αλαδεηθλύεη ζε έλαλ έκπεηξν επαγγεικαηία 

όηη ίζσο ην παηδί έρεη πέζεη ζύκα θαζνδήγεζεο θαη εθβηαζκνύ. Αθόκα θαη αλ πεξάζεη 

αξθεηόο ρξόλνο από ηελ ζηηγκή ηεο θαθνπνίεζεο ην 43,1% δειώλεη όηη δελ πξέπεη 

θάπνηνο λα είλαη θαρύπνπηνο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο θαηάζεζεο, ζε αληίζεζε κε 

ην 22% πνπ δειώλνπλ θαρύπνπηνη, ιόγσ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ πέξαζε κέρξη 

ηελ θαηάζεζε. Οη αζηπλνκηθνί δηεξσηώληαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο θαηάζεζεο, θαηά 

πόζν ηα παηδηά είλαη ζίγνπξα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαθνπνίεζε.    

πλερίδνληαο ηελ κειέηε, ην 56,9% ππνζηήξημε όηη ηα αλήιηθα παηδηά δειώλνπλ 

θνβηζκέλα ζην λα απνθαιύςνπλ ηελ θαθνπνίεζε, ελώ ην 29,4% πηζηεύνπλ όηη ν θόβνο 

απηόο πεγάδεη από ηελ εύθνιε ρεηξαγώγεζε θαη ηνλ εθβηαζκό, ζηνλ νπνία ππόθεηληαη νη 

αλήιηθνη. Αθόκα θαη εάλ θαθνπνηεζνύλ από ηνλ ίδην ηνπο ην γνλέα, νη εηδηθνί ζε 

πνζνζηό 29% πηζηεύνπλ όηη ηα παηδηά ζα ζπλερίζνπλ λα δείρλνπλ αγάπε ζε απηόλ θαη 

22% όηη ζα αξρίζνπλ λα απνκαθξύλνληαη. Σα πνζνζηά είλαη ηδηαίηεξα θνληά, θαη 
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εμαξηώληαη από ηνλ ηξόπν πνπ ζα αληηδξάζεη ην θάζε παηδί ζηελ θαθνπνίεζε. Οη 

αζηπλνκηθνί ππνζηήξημαλ όηη ηα παηδηά πνπ ληώζνπλ έλνρα θαη ππεύζπλα γηα ηελ 

θαθνπνίεζε ζα ζπλερίζνπλ λα δείρλνπλ αγάπε θαη ελδηαθέξνλ ζηνπο γνλείο- ζύηεο.  

ηελ δεύηεξε νκάδα ζηνηρείσλ κειεηάκε ηηο απόςεηο ησλ αζηπλνκηθώλ ζρεηηθά κε 

ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξάζηε. 

Από ηελ ζηηγκή, πνπ άξρηζε λα κειεηάηαη ην πξνθίι ηνπ δξάζηε ζε πεξηζηαηηθά 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, απηό ην νπνίν θέληξηδε ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ησλ 

αζηπλνκηθώλ ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη ην θύιν. Οη αζηπλνκηθνί, ζηελ παξνύζα 

έξεπλα, ππνζηεξίδνπλ όηη νη δξάζηεο είλαη θπξίσο άληξεο (43,1%), ελώ απηνί πνπ 

δηαθσλνύλ κε απηή ηελ ηεθκεξίσζε αγγίδνπλ ην 21% ηνπ πνζνζηνύ.  

Κνληά ην κηζό πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο, 48,6%, δειώλνπλ όηη ην ζηεξεόηππν 

«ειηθησκέλνο, βξώκηθνο άληξαο» δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζην πξνθίι ελόο ζύηε. Οη 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθώλ ζπκβαίλεη από άηνκα ηνπ 

νηθείνπ πεξηβάιινληνο, νηθνγελεηάξρεο, εξγαηηθνύο θαη κε θαιό επίπεδν εθπαίδεπζεο. 

ρεηηθά κε ηνλ ηόπν ηέιεζεο ηεο πξάμεο, ην 33,9%, δηαθώλεζε κε ηελ ηεθκεξίσζε όηη νη 

πεξηζζόηεξεο επηζέζεηο ζπκβαίλνπλ ζην δξόκν ή ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Αλαθνξηθά κε ην πνηνο θαθνπνηεί ζπρλόηεξα, 43,1% ησλ αζηπλνκηθώλ ζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε όηη ηα παηδηά θαθνπνηνύληαη από θάπνην θνληηλό ζε απηά πξόζσπν,θπξίσο γνλείο, 

θίινπο, αδέξθηα, ελώ 33% απηώλ δειώλνπλ όηη θαη ηα κηθξά θαη ηα κεγάια έρνπλ ηηο 

ίδηεο πηζαλόηεηεο θαθνπνίεζεο από έλαλ μέλν.  

Έπεηηα έρνπκε ηελ ηξίηε νκάδα, πνπ αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αδηθήκαηνο.  

Ζ δηαπίζησζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ζύκθσλα κε ην 45,9% ησλ 

αζηπλνκηθώλ δελ είλαη δύζθνιε δηαδηθαζία. Ζ ηδηαηηεξόηεηά ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο, 

όηη ε πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ δελ θαηαγγέιινληαη, αληηκεησπίδνληαη θαη 

δηεξεπλώληαη, όπσο ππνζηεξίδεη ην 33% ησλ εηδηθώλ ζε ζρεηηθά πεξηζηαηηθά.   

Σν 33,9% ησλ εηδηθώλ ππνζηεξίδνπλ όηη ην παηδί πνπ έρεη θαθνπνηεζεί θέξεη θπζηθά 

ηξαύκαηα. Σα θπζηθά απηά ηξαύκαηα πξνέξρνληαη από ηελ ρξήζε βίαο, αληίιεςε ε 
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νπνία ππνζηεξίδεηαη από ην 45% ησλ αζηπλνκηθώλ, ε νπνία θαηά θύξην ιόγν εκπεξηέρεη 

πξσθηηθή ή θνιπηθή δηείζδπζε. Βέβαηα, ε ύπαξμε ηξαπκάησλ ή όρη εμαξηάηαη θαη από ην 

θύιν ηνπ αηόκνπ πνπ θαθνπνηεί. Οη γπλαίθεο ζπρλά ρεηξνδηθνύλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

άληξεο- ζύηεο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πεηζώ θαη ηνλ εθβηαζκό. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηαπηόηεηα ησλ ζπκάησλ ην 38,5% ηνπ δείγκαηνο δείρλεη λα 

ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε όηη ηα ζύκαηα πξνέξρνληαη από ηα θαηώηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα, ελώ ην 33,9% δειώλεη όηη ηα παηδηά αιινδαπώλ/ 

έγρξσκσλ θαη θησρώλ νηθνγελεηώλ είλαη πην πηζαλό λα θαθνπνηεζνύλ ζε ζρέζε κε ηα 

ππόινηπα. Κάηη ηέηνην, όκσο, δελ ππνζηεξίδεηαη θαη από ηηο έξεπλεο, νη νπνίεο 

αλαδεηθλύνπλ ηελ επαισηόηεηα ησλ ιεπθώλ παηδηώλ έλαληη ησλ έγρξσκσλ.  

Οη αζηπλνκηθνί ζηελ έξεπλά καο ζε πνζνζηό 38,5% πηζηεύνπλ όηη νη πηζαλόηεηεο λα 

θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά εθ λένπ έλα ήδε θαθνπνηεκέλν παηδί είλαη απμεκέλεο. Απηό, 

όπσο θαη ε πξώηε θαθνπνίεζε, κπνξνύλ λα ζπκβνύλ είηε ιόγσ γνληθήο απνπζίαο είηε 

ιόγσ ειιηπώλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ είηε έιιεηςεο εθπαίδεπζεο από ηνπο γνλείο, νη 

νπνίνη αδπλαηνύλ λα αληηιεθζνύλ απηνύ ηνπ είδνπο ηηο πξάμεηο. Σν πνζνζηό ζηήξημεο 

ηεο παξαπάλσ άπνςεο αγγίδεη ην 49,5% ηνπ δείγκαηνο. Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ γλώζε/ 

άγλνηα ηεο κεηέξαο γηα ηελ θαθνπνίεζε, ην 36,7% ησλ αζηπλνκηθώλ δειώλνπλ όηη νη 

κεηέξεο δελ έρνπλ γλώζε ηεο θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη ην αλήιηθν παηδί ηνπο, ιόγσ 

αδπλακίαο ηνπο λα δερζνύλ όηη ην άθεζαλ απξνζηάηεπην θαη εθηεζεηκέλν.  

Ζ ηέηαξηε νκάδα καο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνηνο θέξεη ηελ επζύλε 

ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (ελήιηθαο ή αλήιηθνο). ύκθσλα κε ηηο απόςεηο ησλ 

αζηπλνκηθώλ, 49,5%, ηα κηθξά παηδηά δελ πξνθαινύλ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο θαθνπνίεζε 

αληίζεηα κε ην 58,7%, πνπ ζεσξνύλ όηη ηε ζπλνιηθή επζύλε ηε θέξεη ν ελήιηθαο 

δξάζηεο. Ζ άπνςε απηή είλαη παξόκνηα, κε απηή ηνπ Bentovim, ν νπνίνο ππνζηήξημε όηη 

ην 70% ηεο επζύλεο ηε θέξεη ν ελήιηθαο θαη κόλν ην 30% ην αλήιηθν ζύκα.    

Μεηέπεηηα, ζηελ πέκπηε νκάδα ελεκεξσλόκαζηε ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

αζηπλνκηθώλ όζνλ αθνξά ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύκαηνο. Δπεηδή, όκσο, θάπνηα 

ζηνηρεία έρνπλ αλαθεξζεί ήδε ζε πξνεγνύκελεο νκάδεο, ζα παξνπζηάζνπκε κόλν ηα 
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θαηλνύξγηα δεδνκέλα. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε κειέηε ηνπ ειηθηαθνύ εύξνπο ησλ παηδηώλ ζπκάησλ 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. ην παξόλ εξσηεκαηνιόγην νη αζηπλνκηθνί ζηελ εξώηεζε γηα 

ην πνηαο ειηθίαο παηδηά θαθνπνηνύληαη ζπρλόηεξα απάληεζαλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκάησλ δελ είλαη παηδηά κεγάιεο ειηθίαο, κε ηηο ειηθίεο λα θπκαίλνληαη από 5 έσο 11 

εηώλ. Απηό ππνζηεξίρηεθε από ην 45,9% ησλ εξσηεζέλησλ.  

Όζνλ αθνξά ην θύιν, ην 33% δηαθώλεζε όηη ν θίλδπλνο είλαη πην απμεκέλνο ζηα 

θνξίηζηα απ’ όηη ζηα αγόξηα, ελώ εμίζνπ πςειό ήηαλ θαη ην πνζνζηό (21%),ην νπνίν 

ππνζηήξημε όηη ηα θνξίηζηα είλαη πην εύθνινο ζηόρνο έλαληη ησλ αγνξηώλ. ε κηα 

επόκελε, όκσο, εξώηεζε γηα ην πόζν ζύλεζεο ή ζπάλην είλαη έλα αγόξη λα πέζεη ζέκα 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ην 54% ησλ αζηπλνκηθώλ δήισζε όηη δελ είλαη θαζόινπ 

ζπάλην θαηλόκελν. Παξαηεξείηαη θαη εδώ κηα ζύγρπζε, ζρεηηθά κε πνην θύιν είλαη πην 

επάισην ζηελ θαθνπνίεζε. Οη έξεπλεο, βέβαηα, αλαδεηθλύλνπλ όηη αλ θαη θαθνπνηνύληαη 

ζπρλόηεξα ηα αγόξηα, ηα θνξίηζηα είλαη πην επάισηα ιόγσ ηεο αλάγθεο γηα θξνληίδα θαη 

πξνζηαζία  

ηελ έθηε νκάδα ζπδεηνύληαη ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο 

πνπ  επηθέξεη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηα αλήιηθα ζύκαηα.  

Ο αληίθηππνο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηε δσή ελόο αλήιηθνπ παηδηνύ 

ζίγνπξα είλαη κεγάινο θαη ν ηξόπνο πνπ επηδξά, όπσο αλαθέξεηαη θαη από ην 61,5% ησλ 

αζηπλνκηθώλ, είλαη δηαθνξεηηθόο. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη δερζεί βία κε 

εκθαλή ζσκαηηθά ηξαύκαηα, νη εξσηεζέληεο (49,5%) πηζηεύνπλ όηη νη ζπλέπεηεο ηεο 

θαθνπνίεζεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνύ είλαη έληνλεο, θαη θπξίσο ςπρηθέο, αθνύ 

βηώλνπλ έληνλα ην κεηαηξαπκαηηθό ζηξεο. Τςειό, εληνύηνηο, παξαηεξείηαη θαη ην 

πνζνζηό εθείλσλ πνπ πηζηεύνπλ όηη θαθνπνίεζε κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη ρσξίο ηε 

ρξήζε βίαο (61,5%), αθνύ εμίζνπ πςειό ζεσξείηαη ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ- ζπκάησλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο βίαο.   

Καηόπηλ, ζηελ έβδνκε νκάδα πιεξνθνξνύκαζηε ζρεηηθά κε ην ηππηθό ηαηξηθό θαη 

λνκηθό ζύζηεκα.  
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Αλ θαη ζηελ εξώηεζε 9, γηα ην θαηά πόζνλ νη ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαηαγγέιινληαη, νη αληηιήςεηο ησλ αζηπλνκηθώλ ζηξέθνληαλ πξνο ην 

«δηαθσλώ», απελαληίαο ζηελ εξώηεζε 14 ην 33% ησλ αζηπλνκηθώλ ππνζηήξημε όηη νη 

δξάζηεο δηώθνληαη, δηθάδνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη. Δδώ ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη 

παξαηεξείηαη κηα αληίζεζε ζηηο απόςεηο ησλ εηδηθώλ, αθνύ όηαλ κηα ππόζεζε δελ 

θαηαγγέιιεηαη, δελ μέξνπκε θαη ηνλ δξάζηε, ζπλεπώο δε κπνξεί λα δησρζεί θαη λα 

δηθαζηεί. Άξα νη ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, όπσο πηζηεύεηαη από ην 

35,8% ησλ αζηπλνκηθώλ, δελ εθδηθάδνληαη πνηέ. 

Σέινο, δελ πξέπεη λα ιεζκνλήζνπκε λα αλαθέξνπκε θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

αζηπλνκηθώλ αλαθνξηθά κε ην επίπεδν γλώζεώλ ηνπο πάλσ ζηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 42,2% ησλ αζηπλνκηθώλ ζεσξνύλ όηη είλαη πνιύ 

θαιά ελεκεξσκέλνη γύξσ από ην θαηλόκελν, ζε αληίζεζε κε ην κηθξό πνζνζηό ηνπ 

16,5% πνπ πηζηεύνπλ όηη νη γλώζεηο ηνπο δελ επαξθνύλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ εμαθξίβσζε κηαο ππόζεζεο.  

 

ΤΕΖΣΖΖ 

ηελ παξνύζα έξεπλα αλαιύζακε δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ, ηα 

νπνία πξνζπαζήζακε λα ηα ζπζρεηίζνπκε κε ηηο αληηιήςεηο ησλ αζηπλνκηθώλ 

ππαιιήισλ. Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο έδσζε κηα ζθαηξηθή 

εηθόλα ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα, κέζα από ηελ επαγγεικαηηθή καηηά ησλ 

αζηπλνκηθώλ.  

Αλαιπηηθόηεξα, νη αζηπλνκηθνί, δηαθσλνύλ κε ηελ άπνςε όηη νη θαηαγγειίεο από 

παηδηά ζπρλά απνδεηθλύνληαη ιαλζαζκέλεο, ελώ όηαλ αλαθαινύλ ηελ αξρηθή θαηαγγειία 

ή παξέρνπλ αλαθξηβείο/ ειιηπείο πιεξνθνξίεο, δε ζεκαίλεη νύηε όηη ςεύδνληαη νύηε όηη 

είλαη αλαμηόπηζηνη κάξηπξεο. Δπίζεο, δηαθσλνύλ κε ηελ θαρππνςία θαη ηελ αλαμηνπηζηία 

ηεο θαηάζεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Σν κεγαιύηεξν 

κέξνο ησλ αζηπλνκηθώλ ηείλνπλ λα ζπκθσλνύλ κε ην όηη νη ζπλεζέζηεξεο αληηδξάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνβνιή αληίζηαζεο, επίθιεζε γηα βνήζεηα θαη πξνζπάζεηα 
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απόδξαζεο, ελώ παξάιιεια ζπκθσλνύλ κε ηελ ύπαξμε δηζηαθηηθόηεηαο θαηά ηελ 

απνθάιπςε. Δλδηαθέξνλ απνηεινύλ ηα πςειά πνζνζηά ησλ αζηπλνκηθώλ πνπ 

ζπκθσλνύλ κε ηελ άπνςε όηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ππάξρνπλ θπζηθά- 

ζσκαηηθά επξήκαηα, πνπ επηβεβαηώλνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο, ελώ έλα παηδί γηα λα 

ζεσξεζεί όηη έρεη θαθνπνηεζεί δελ είλαη απαξαίηεην λα θέξεη ζεκάδηα ςπρνινγηθήο 

θόπσζεο θαη δπζθνξίαο.  

ρεηηθά κε ην πξνθίι ηνπ δξάζηε, ε πιεηνςεθία ζπκθσλεί κε ην όηη ην ζηεξεόηππν 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζην θιαζηθό πξνθίι, παξόια απηά ηείλνπλ αθόκα λα πηζηεύνπλ όηη 

ζρεδόλ όινη νη δξάζηεο είλαη άληξεο. Έπεηηα, ηείλνπλ λα πηζηεύνπλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκάησλ έρεη θαθνπνηεζεί από θάπνην θνληηλό ζε απηά πξόζσπν, όρη όκσο ζην δξόκν ή 

ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. ηελ πεξίπησζε, όκσο, πνπ ν δξάζηεο είλαη μέλν θαη όρη νηθείν 

πξόζσπν ηα κεγαιύηεξα παηδηά δελ θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν απ’ όηη ηα κηθξόηεξα.  

πλερίδνληαο, νη αζηπλνκηθνί έδεημαλ λα δηαθσλνύλ κε ηελ αληίιεςε ηεο δύζθνιεο 

αλαγλώξηζεο ελόο θαθνπνηεκέλνπ παηδηνύ, ελώ ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ έδεημε όηη 

νη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο θαθνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ θνιπηθή ή πξσθηηθή δηείζδπζε. 

Παξάιιεια παξαηεξνύκε ηε ζύλδεζε ηεο θαθνπνίεζεο κε ειιηπείο ή θησρέο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, θαζώο θαη ηελ απόδνζε ηεο ζπλνιηθήο επζύλεο ζηνλ ελήιηθα θαη 

όρη ζηελ «θηιόζηνξγε» ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ.  

Οη αληηιήςεηο ησλ αζηπλνκηθώλ ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ σο ζπλεζέζηεξα ζύκαηα ηα 

κηθξόηεξα παηδηά, ελώ αλαθνξηθά κε ην θύιν ηα αγόξηα γίλνληαη πην εύθνια ζύκαηα 

ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα, όπνπ ν θίλδπλνο δελ είλαη ηόζν απμεκέλνο.  

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο, ν αληίθηππνο είλαη δηαθνξεηηθόο από 

παηδί ζε παηδί, ελώ δε ζρεηίδεηαη κε ην αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί βία ή επηζεηηθόηεηα ζηελ 

επίζεζε. Δίηε παξαηεξείηαη ρξήζε βίαο είηε όρη νη ζπλέπεηεο ζηελ κεηέπεηηα δσή είλαη 

εκθαλείο ζηελ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ.  

Από ηνπο 109 εξσηεζέληεο, 36 άηνκα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αλάθξηζε πνπ αθνξά 

πεξηζηαηηθό παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, από ηνπο νπνίνπο νη 33 ήηαλ άληξεο θαη 

νη ππόινηπνη 3 δελ είραλ δειώζεη ην θύιν ηνπο. 
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Όπσο παξαηεξείηαη θαη εζείο, ην πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ είλαη ηδηαίηεξα κηθξό, 

αλ ιάβνπκε ππόςηλ όηη ηα εξσηεκαηνιόγηα ρνξεγήζεθαλ ζε 5 Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο 

αλά ηελ Διιάδα. Όπνηε θαη ην πςειό πνζνζηό, πνπ δήισζε όηη νη γλώζεηο ηνπο 

επαξθνύλ δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθό. Ζ εκπεηξία κνπ από ηελ ρνξήγεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, έδεημε κηα άξλεζε ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα έξεπλα, κε ηνλ θόβν 

κήπσο ε εκηκάζεηα πάλσ ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα 

ή εθζέζεη ηελ εθάζηνηε Αζηπλνκηθή ππεξεζία. Κξίλεηαη, ινηπόλ, αλαγθαία, ε 

κεηεθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθώλ, αλ όρη όισλ, ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ 

ηνπιάρηζηνλ, ζε ζέκαηα παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, κε ζηόρν ηελ παηδηθή 

πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο αιήζεηαο.  

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Δάλ θαη ε έξεπλα, αξρηθά, πξννξηδόηαλ λα δηεμαρζεί κόλν ζην λεζί ηεο Κξήηεο, 

ιόγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνύο ζπλεξγαζίαο ησλ Αζηπλνκηθώλ Γηεπζύλζεσλ, 

απνθαζίζζεθε λα ρνξεγεζνύλ εξσηεκαηνιόγηα θαη ζε άιια Αζηπλνκηθά ηκήκαηα, ηα 

νπνία ζα δερόηαλ ηελ αίηεζή καο γηα ζπλεξγαζία. Βέβαηα, αλ θαη ην δείγκα πάξζεθε από 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη ηηο αληηιήςεηο όισλ ησλ 

αζηπλνκηθώλ ηεο Διιάδαο. Όπσο είλαη θπζηθό, νη πεπνηζήζεηο ηνπο κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

από πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη ε δεηγκαηνιεςία από άιια κέξε, ζα κπνξνύζε λα 

παξνπζηάζεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή νπηηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο.  

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην, όπσο είλαη ήδε γλσζηό, απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ 

αγγιόθσλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ Morison and Greene. Γεγνλόο απνηειεί, όκσο, ην όηη 

δελ πξνζαξκόζζεθε κε επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγόλησλ, πξάγκα πνπ θαζηζηά 

δπλαηό κεξηθά από ηα ζηνηρεία λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Ίζσο 

ήηαλ θαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε 

αμηνπηζηίαο όιεο νη νκάδεο είραλ δείθηε θάησ ηνπ 0,50, δειαδή θαθή αμηνπηζηία. 

Βέβαηα, ζηελ παξνύζα έξεπλα, ίζσο, λα έπξεπε λα νξίζνπκε αθξηβέζηεξα θάπνηα 

δεηήκαηα, βαζηθόηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην εύξνο αλειηθόηεηαο. Πνηάο ειηθίαο παηδηά 
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ραξαθηεξίδνληαη σο κηθξά θαη πνηα κεγάια; Ζ ειηθία θάζε παηδηνύ ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ηύπν θαθνπνίεζεο;  

Σέινο, ζηελ Διιάδα, ζπγθξηηηθά κε ηηο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, δελ ππάξρεη ε 

θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ αζηπλνκηθώλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο αλειίθσλ, αιιά νύηε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθώλ γηα 

ηελ απνθάιπςε ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ηελ κεηέπεηηα πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ. Αλ θαη ηα 

δεδνκέλα έδεημαλ θαιή ελεκέξσζε ησλ αζηπλνκηθώλ ζε ηέηνηα ζέκαηα, νη 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη ηερληθέο ήηαλ απνύζεο.   

 

ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ παξνύζα έξεπλα δηεμήρζε κε ζθνπό λα ιεθζεί ππόςε όηη ην θαηλόκελν ηεο 

παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έξεπλεο θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, πνπ ζα εληνπίδνπλ όινπο ηνπο ζρεηηθνύο παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο. Μόλν 

κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν ζα θαηαζηεί δπλαηή ε δηακόξθσζε κηα ξεαιηζηηθήο εηθόλαο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ απνηειεζκαηηθά θαζέλα 

από ηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο πνπ έξρνληαη ζην θσο.  

Γεδνκέλν όηη ε εκπινθή ηεο αζηπλνκίαο ζην ζύζηεκα απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκώλ θαη 

πιαηζίσλ από ηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνύο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην 

θαηλόκελν. Ζ αλάγθε απηή ζα κπνξνύζε λα απνηειεί θαη κηα κειινληηθή έξεπλα, ζηελ 

νπνία ζα ελδηαθεξόκαζηαλ λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ειιεληθό 

ζύζηεκα ζηνρεύεη ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, κε κνλαδηθό ζηόρν ηελ 

πξνζηαζία ηεο αλήιηθεο λεόηεηαο ηνπ παηδηνύ θαη ηελ γεληθόηεξε αληηκεηώπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: 

Child Sexual Abuse Questionnaire  

 

1. Allegations of sexual abuse made by children often prove to be false.  

2. Virtually all sex abusers are male  

3. It is difficult to positively identify a child who has been sexually abused  

4. By their affectionate behavior, young children invite sexual abuse.  

5. In the majority of child sexual abuse cases, there is physical evidence to substantiate 

the allegation.  

6. Child sexual abuse impacts upon victims differently.  

7. The total legal and moral responsibility for any sexual behavior between an adult and a 

young child is the adult’s,  

8. Children who have been abused provide inconsistent information about the event(s).  

9. Most child sexual abuse cases are reported, treated, and investigated.  

10. The majority of attacks against children occur in the streets or on school grounds.  

11. Victims of a sexual assault are primarily older teenaged children.  

12. The stereotyped “Dirty Old Man” is an inaccurate description of the typical abuser.  

13. The sexually abused child is usually physically damaged as a result of the force used 

in the assault.  

14. Sex abusers are rapidly prosecuted, convicted, and sentenced.  

15. The great majority of victims are abused by someone who is familiar to them.  

16. Unless the abuse involves the use of force and/or results in some sort of physical 

damage, its effects upon the child are likely minimal.  

17. A child who does not display signs of distress probably has not been a victim of 

sexual abuse. 

18. Females are at greater risk for abuse than are males. 

19. Victims of child sexual abuse are just as likely to come from higher socioeconomic 

classes as lower socioeconomic classes.  

20. Children who retract their stories about having been sexually abused were probably 

lying in the first place  
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21. A majority of all reported cases of child sexual abuse are tried in court.  

22. Individuals should be suspicious about the allegations made by a child following a 

lengthy delay in reporting  

23. Children are reluctant to report an incident of sexual abuse.  

24. Child sexual abuse is a serious problem in North America today.  

25. Males are very rarely the targets of child sexual abuse.  

26. Children are easily manipulated into giving false reports of sexual abuse.  

27. The most common form of child sexual abuse involves anal or vaginal intercourse.  

28. Sexual victimization as a child may be related to psychological and psychosocial 

difficulties in later life.  

29. If a child has been the victim of a sex offense once, chances are that child will be 

abused again.  

30. The typical reactions of children who are being abused involve: forcible resistance, 

crying for help, and attempted escape.  

31. Children from black, rural families are more likely to be abused than children from 

white suburban families.  

32. Parental absence and poor intrafamily relationships seem to be related to abuse.  

33. Children who provide inconsistent testimony about the alleged abuse should be 

considered unreliable witnesses. 

34. The majority of child sexual abuse cases involve some form of violence or 

aggressiveness on the part of the abuser. 

35. A child who is sexually abused by a parent will still show love for the parent. 

36. Older children are more likely than younger children to be abused by a stranger. 

37. Young children are not credible witnesses.  

38. It is unlikely that most mothers are aware of ongoing sexual abuse within the family.  

39. A serious offense may have been committed even if the perpetrator did not use force.  

40. I consider myself to be well informed about child sexual abuse. 

This completes the Child Sexual Abuse Questionnaire. Before finishing, however, please 

provide the following brief information about yourself. This information is important to 

the study, so please answer each item.  
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Sex: M_ F  

Age: ___  

Marital status:  

Do you have children? Yes No  

What is your highest level of education?  

What is your occupation?  

 

Finally, based on your own personal experience, do you disagree with what the research 

has concluded with regard to any of the above items? If so, please state below which 

item(s) and briefly explain why.  

 

Have you ever testified as an expert in a child sexual abuse case? Yes No 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: 

Δπωηημαηολόγιο Παιδικήρ εξοςαλικήρ Κακοποίηζηρ 

Σν εξσηεκαηνιόγην εμεηάδεη ηε γλώζε πνπ έρνπκε γηα ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

αλειίθσλ. Παξαθαινύκε απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζηηο απαληήζεηο ζαο κηα θιίκαθα δηαβάζκηζεο από ην 1 έσο ην 6. 

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα εηθόλα γηα ηελ αλαγθαηόηεηα επηκόξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε 

δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

ύζηεκα Γηαβάζκηζεο: 

1.σκθωλώ 

Απόισηα 

2.σκθωλώ 3.σκθωλώ     

Ειάτηζηα 

4.Δηαθωλώ 

Ειάτηζηα 

5.Δηαθωλώ 6.Δηαθωλώ 

Απόισηα  

                         

                          Παραθαιούκε ζσκπιερώζηε ηα προζωπηθά ζας ζηοητεία. 

1) Φύιο: α) Άλδξαο   β) Γπλαίθα 

2) Ηιηθία: α) 18-25    β) 26-33    γ) 34-40     δ) 41- 48      ε) 49- 56        ζη) 57+ 

3) Οηθογελεηαθή θαηάζηαζε: α) Αλύπαληξνο/ε  β) Παληξεκέλνο/ε  γ) Γηαδεπγκέλνο/ε  

4) Έτεηε παηδηά;            α) Ναη_____                β) Όρη____ 

5) Μορθωηηθό Επίπεδο:    α) Απόθνηηνο Λπθείνπ                    

          β) Απόθνηηνο αλώηεξεο ζρνιήο 

          γ) Απόθνηηνο αλώηαηεο ζρνιήο 

          δ) Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ 

          ε) Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ 

          ζη) Άιιν ( πεξηγξάςηε): _________________ 

6) Επάγγεικα:  α) Δηζαγγειέαο                      β) Δηζαγγειέαο Δθεηείνπ 

γ) Γηθαζηήο                         δ) Γηθαζηήο Δθεηείνπ 

ε) Αλαθξηηήο/ ηξηα                  ζη) Δπηκειεηήο/ ηξηα αλειίθσλ  

δ) Δπηκειεηήο/ ηξηα ελειίθσλ       ε) Αζηπλνκηθόο 
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7) Μεηά ηελ οιοθιήρωζε ηωλ ζποσδώλ ζας, πόζα τρόληα εργάδεζηε:  

 α) 01-05 □  β) 21-25 □  γ) 06-10 □  δ) 26-30 □  ε) 11-15 □  δ) 16-20 □  ε) 31-36 □  

8) Έτεηε ιάβεη ποηέ κέρος ζε αλάθρηζε περηζηαηηθού ΠΚ; Ναη____ Όρη____ 

9) Έηε Επαγγεικαηηθής Εκπεηρίας:       

α) 01-05 □  β) 06-10 □  γ) 11-15 □  δ) 16-20 □  ε) 21-25 □  δ) 26-30 □  ε) 31-36  

10) Έτεηε θιεζεί/ πάρεη κέρος ζε αλάθρηζε ποσ αθορά περηζηαηηθό ΠΚ;  

 Ναη____ Όρη____ 

11) ε γεληθές γρακκές, πώς ζα ταραθηερίδαηε ηο επίπεδο γλώζεωλ /πιεροθορηώλ  ποσ 

έτεηε ζτεηηθά κε δεηήκαηα θαθοποίεζες αλειίθωλ ( π.τ. ορηζκός, αλαγλώρηζε, λοκηθά 

ζέκαηα);    

Πνιύ θαιό 1 2 3 4 5 Διάρηζην 

 

ΕΡΧΣΗΕΙ 

41. Καηαγγειίεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο από παηδηά ζπρλά απνδεηθλύνληαη 

ιαλζαζκέλεο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

42. ρεδόλ όινη νη δξάζηεο είλαη άληξεο.  

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

43. Δίλαη δύζθνιν λα αλαγλσξηζηεί αλ έλα παηδί έρεη θαθνπνηεζεί  ζεμνπαιηθά. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

4. Σα κηθξά παηδηά, εμαηηίαο ηεο «θηιόζηνξγεο» ζπκπεξηθνξάο ηνπο, πξνθαινύλ ηε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

44. ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηώλ ππάξρνπλ 

θπζηθά επξήκαηα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηνπο ηζρπξηζκνύο. 
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1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

45. Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε επηδξά ζηα αλήιηθα ζύκαηα  κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

46. ηε ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελόο αλειίθνπ από έλα ελήιηθα, ηε ζπλνιηθή 

επζύλε θέξεη ν ελήιηθαο.  

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

47. Παηδηά, πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά, παξέρνπλ αζαθείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θαθνπνίεζή ηνπο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

48. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηαγγέιινληαη, 

αληηκεησπίδνληαη θαη  δηεξεπλώληαη.  

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

49.  Οη πεξηζζόηεξεο επηζέζεηο ελαληίνλ παηδηώλ ζπκβαίλνπλ ζην δξόκν ή ζηνπο 

ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

11. Ζ πιεηνςεθία αλειίθσλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο είλαη κεγάιεο ειηθίαο 

(έθεβνη). 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

50. Σν ζηεξεόηππν «ειηθησκέλνπ βξώκηθνπ άληξα» (γινηώδε) δελ αληαπνθξίλεηαη 

αθξηβώο ζην πξνθίι ελόο ζύηε. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

51. Σν παηδί, πνπ έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά θέξεη ζπλήζσο θπζηθά ηξαύκαηα, 
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ιόγσ ηεο βίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ παξαβίαζε. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

52. Οη δξάζηεο ζεμνπαιηθώλ θαθνπνηήζεσλ δηώθνληαη, δηθάδνληαη θαη 

θαηαδηθάδνληαη. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

53. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ έρεη θαθνπνηεζεί από θάπνην θνληηλό ζε απηά 

πξόζσπν. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

54. Ο αληίθηππνο ηεο θαθνπνίεζεο είλαη κηθξόο γηα ην παηδί, εθηόο αλ έρεη γίλεη 

ρξήζε βίαο  ή είλαη απνηέιεζκα κεξηθήο ζσκαηηθήο βίαο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

55. Έλα παηδί πνπ δελ εκθαλίδεη ζεκάδηα ςπρνινγηθήο θαηαπόλεζεο θαη δπζθνξίαο 

είλαη πηζαλόλ λα κελ έρεη θαθνπνηεζεί. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

18. Ο θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη απμεκέλνο ζηα θνξίηζηα  απ’ όηη ηα 

αγόξηα. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

56. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ πξνέξρεηαη από ηα θαηώηεξα θνηλσληθνηθνλνκηθά 

ζηξώκαηα. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

57. Σα παηδηά, πνπ αλαθαινύλ θαη απνζύξνπλ ηνπο αξρηθνύο ηζρπξηζκνύο γηα ηελ 

παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη πηζαλόλ λα έιεγαλ ςέκαηα εμ αξρήο. 
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1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

58. Μεγάιν κέξνο ησλ ππνζέζεσλ έρεη εθδηθαζηεί. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

59. Μεηά ηελ παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο, 

ζα πξέπεη θαλείο λα είλαη θαρύπνπηνο απέλαληη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ παηδηνύ. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

60. Σα παηδηά είλαη δηζηαθηηθά ζηελ απνθάιπςε ηεο  θαθνπνίεζήο ηνπο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

61. Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ απνηειεί ζήκεξα έλα ζνβαξό πξόβιεκα 

ζηε ρώξα καο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

62. Σα αγόξηα γίλνληαη ζπάληα ζηόρνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

63. Σα παηδηά κπνξνύλ εύθνια λα ρεηξαγσγεζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ ςεπδείο 

θαηαζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

64. Ο ζπλεζέζηεξνο ηύπνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εκπεξηέρεη πξσθηηθή ή θνιπηθή 

δηείζδπζε. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

65. Ζ ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελδέρεηαη λα ζπλδεζεί κε ςπρνινγηθέο θαη 

ζσκαηηθέο δπζθνιίεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνύ. 
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1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

66. Δάλ έλα παηδί έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά ήδε κηα θνξά, νη πηζαλόηεηεο λα 

θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά εθ λένπ είλαη απμεκέλεο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

67. Οη ζπλεζέζηεξεο αληηδξάζεηο παηδηώλ πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί, πεξηιακβάλνπλ: α) 

πξνβνιή αληίζηαζεο, β)επίθιεζε γηα βνήζεηα θαη γ) πξνζπάζεηα απόδξαζεο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

68. Σα παηδηά αιινδαπώλ/ εγρξώκσλ θαη θησρώλ νηθνγελεηώλ είλαη πην πηζαλό λα 

θαθνπνηεζνύλ, απ’ όηη ηα ππόινηπα παηδηά. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

69. Ζ γνλετθή απνπζία θαη νη ειιηπείο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε ηελ 

θαθνπνίεζε. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

70. Σα παηδηά εθείλα, ησλ νπνίσλ ε θαηάζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζή ηνπο 

παξνπζηάδεη ειιείςεηο, πξέπεη λα ζεσξνύληαη αλαμηόπηζηα. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

71. ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηώλ έρεη γίλεη 

ρξήζε θάπνηαο κνξθήο βίαο ή επηζεηηθόηεηαο από ην ζύηε. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

72. Έλα παηδί ην νπνίν έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά από ηνλ ίδην ηνπ γνλέα, ζα 

ζπλερίζεη λα δείρλεη αγάπε ζε απηόλ. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 
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73. Σα κεγαιύηεξα ζε ειηθία παηδηά είλαη πηζαλόηεξν λα θαθνπνηεζνύλ από έλαλ 

μέλν, απ’ όηη ηα κηθξόηεξα. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

 

74. Σα κηθξά παηδηά δελ είλαη αμηόπηζηνη κάξηπξεο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

75.  Σν πην πηζαλό είλαη νη πεξηζζόηεξεο κεηέξεο λα  κελ γλσξίδνπλ γηα ηελ 

επαλαιακβαλόκελε  θαθνπνίεζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

76. Μπνξεί λα πθίζηαηαη θαθνπνίεζε αθόκα θαη αθόκα θαη ρσξίο ηε ρξήζε 

ζσκαηηθήο βίαο από ην δξάζηε. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

77. Θεσξώ πσο είκαη θαιά ελεκεξσκέλνο γύξσ από ην θαηλόκελν ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

1.πκθσλώ 

Απόιπηα 

2.πκθσλώ 3.πκθσλώ     

Διάρηζηα 

4.Γηαθσλώ 

Διάρηζηα 

5.Γηαθσλώ 6.Γηαθσλώ 

Απόιπηα 

 

Λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ δικέρ ζαρ πποζυπικέρ εμπειπίερ, διαθυνείηε με κάποιο από ηιρ παπαπάνυ 

θέζειρ; Εάν ναι, αναθέπαηε και εξηγήζαηε ζςνοπηικά παπακάηυ. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Έσεηε καηαθέζει πόηε υρ αζηςνομικόρ ζε ςπόθεζη ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ ανηλίκυν;   

α) Ναι          β) Όσι 

Εσταρηζηούκε ποιύ γηα ηελ ζσκκεηοτή ζας! 
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