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Κεφάλαιο 1ο 
 

1.1. Εισαγωγή 
 Η εργασία αυτή έγινε με απώτερο σκοπό να κατανοήσουμε τις 

εμπειρίες των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, και τις αναφορές 

των γεγονότων κατά την μαρτυρία τους μέσα στο δικαστήριο, που καταθέτουν 

ως μάρτυρες. 

Η αποκάλυψη του γεγονότος αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία όπου 

το παιδί θα πρέπει να επωμιστεί τις ευθύνες της αποκάλυψης και των 

επιδράσεων που συνεπάγονται τόσο στο ίδιο, όσο και στην οικογένειά του και 

του δράστη (Müller, K. 2003). 

Η προ-ανακριτική συνέντευξη είναι αποφασιστικής σημασίας γιατί 

κατευθύνει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει και τις μετέπειτα εξελίξεις (Sas, 

1991). Μέσω της κατάλληλης αλληλεπίδρασης που επιτυγχάνεται από τους 

επαγγελματίες συνεντευκτές, των κατάλληλων χειρισμών βοηθημάτων μνήμης 

και τεχνικών, η συνέντευξη μεθόδων επιτυγχάνεται και το παιδί νιώθει ήρεμο 

για την αποκάλυψη του γεγονότος. (Steward. et al 1996). 

Η Κατάθεση στο Δικαστήριο είναι μια επίπονη διαδικασία και προκαλεί 

υπέρμετρο άγχος και φόβο στα παιδιά, από την πιθανή συνάντησή τους με 

τον κατηγορούμενο. (Naeema, P. 2006). 

Η κατάθεση τους μέσα στο δικαστήριο και η αντιμετώπιση των 

ποικίλλων στρεσσογόνων παραγόντων που περιλαμβάνουν τόσο τη νομική 

διαδικασία και το εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον, όσο και των αμφιβολιών των 

ενηλίκων καταλήγουν στο να γίνεται η διαδικασία ακόμα πιο επίπονη 

(Wolraich, 1999). Η έλλειψη ωρίμανσης στο κοινωνικό, συναισθηματικό και 

γνωστικό επίπεδο και γλωσσικό επίπεδο που όλα αυτά επιδρούν στον τρόπο 

σκέψης και συμπεριφοράς του παιδιού, κρίνεται βασικός παράγοντας που 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην διαδικασία. (Furniss, 1991). Οι νομικές 

διαδικασίες στις περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών δεν θα πρέπει να 

προκαλούν ψυχική διαταραχή στο παιδί. Πολλές φορές το νομικό σύστημα 

μέσω των λανθασμένων χειρισμών που γίνονται προκαλεί ένα είδος 

δευτερογενής θυματοποίησης του παιδιού. Η εφαρμογή συγκεκριμένων 

μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται κάνουν την διαδικασία λιγότερο 
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επίπονη και πιο προσιτή στην αναδρομή των δυσάρεστων εμπειριών του 

παιδιού (Θεμελή, Ο. 2006). Συγκεκριμένα στις διαδικασίες αυτές 

περιλαμβάνονται το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (C.T.S.). όπου το παιδί 

καταθέτει από ένα διαφορετικό δωμάτιο και έτσι μειώνεται ο ψυχολογικός 

τραυματισμός μέσω της παρουσίας του δράστη [Smith, B.E., & Elstein, S.G. 

(2005)] η βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο 

παιδί να μην επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα και στην μείωση του ψυχικού 

τραύματος που προκύπτει από την επανάληψη των ερωτήσεων. Ενώ 

παράλληλα αποτελεί ένα μέσο για να έχουμε μια αυθόρμητη δήλωση που  

μπορεί αργότερα να κατατεθεί στο δικαστήριο, και τέλος η χρήση 

προστατευτικού παραβάν που στοχεύει στην απομάκρυνση του κατηγορού-

μενου από το οπτικό πεδίο του παιδιού χωρίς όμως να εμποδίζεται ο 

κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος ή ο δικαστής να βλέπουν το θύμα 

(Αρτινοπούλου, Β. & Μαγγανάς, Α. 1996). Έμφαση επίσης δίνεται στο 

λανθασμένο τρόπο χειρισμού των επαγγελματιών συνεντευκτών μέσα στην 

εργασία όπου στερούνται την ειδική εκπαίδευση αντιμετωπίζοντας τα παιδιά 

θύματα ως ενήλικες αγνοώντας τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα η πολλαπλή 

εξέταση από διαφορετικά άτομα, η υποβολή καθοδηγητικών ερωτήσεων, η 

άσκηση πίεσης και εκφοβισμού, καθώς και η χρήση ακατάληπτης γλώσσας 

δημιουργούν στους ανήλικες μάρτυρες φόβο που δυσχεραίνουν την ικανότητά 

τους να θυμηθούν τα γεγονότα και να μπορέσουν να τα ανακαλέσουν. 

(Θεμέλη, Ο. 2006). Η μνήμη κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας τους ενισχύεται 

μέσω των ειδικών εκείνων τεχνικών και μεθοδολογικών εργαλείων που 

εφαρμόζονται επιτυγχάνοντας ανάκληση των μνημονικών γεγονότων και στην 

προστασία του παιδιού θύματος. Έμφαση δίνεται στην τεχνική της 

συνέντευξης ενώ ως μεθοδολογικά εργαλεία χρησιμοποιούνται η ζωγραφική-

ιχνογράφημα, παιχνίδια, πάζλ, κάρτες, φωτογραφίες κ.ά. Η χρησιμοποίηση 

όλων των παραπάνω μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών προϋποθέτει τη 

χρησιμοποίηση τους από εκπαιδευμένους επιστήμονες. (Θεμελή, Ο. 2006). 
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1.2. Η δομή της εργασίας 

Η μελέτη ξεκινάει από την αποκάλυψη του γεγονότος και τους 

κινδύνους που διέπεται αυτή για να καταλήξει στην μαρτυρία του παιδιού στο 

δικαστήριο και στον κίνδυνο δευτερογενούς θυματοποίησής του από 

λανθασμένους χειρισμούς των νομικά εξειδικευμένων επαγγελματιών. 

Έμφαση επίσης δίνεται στα μεθοδολογικά εργαλεία και τεχνικές εξέτασης των 

ανηλίκων για την προστασία τους από τα δεινά της προδικαστικής και κύριας 

διαδικασίας. Τα κεφάλαια της μελέτης που παρατίθονται ακολουθούνται από 

μια σύντομη περίληψη. 

 

1. Εισαγωγή: Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει το φαινόμενο της κακοποίησης 

από τη στιγμή της αποκάλυψης του γεγονότος μέχρι την κατάθεσή τους 

στο δικαστήριο ως μάρτυρες και τον κίνδυνο δευτερογενούς 

θυματοποίησης που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία. 

Έμφαση δίνεται στην αδυναμία του Σ.Π.Δ. να προστατεύσει τους ανήλικες 

μάρτυρες από τα δεινά της κατάθεσης και των τεχνικών που 

εφαρμόζονται στην προστασία τους. 

2. Η αποκάλυψη της κακοποίησης: Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στη 

διαδικασία της αποκάλυψης, τις συνέπειες που μπορούν να επωμιστούν 

μέσα από αυτή την κίνηση καθώς και τις ειδικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για να τους βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τις 

λεπτομέρειες της κατάχρησης αποφεύγοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς. 

3. Η Συνέντευξη: Το κεφάλαιο αυτό δίνει έμφαση στη διαδικασία της προ-

ανακριτικής συνέντευξης και τις νομικές διατάξεις που την διέπουν. 

Εστιάζει την προσοχή στο ρόλο των συνεντευκτών και στην ειδική 

εκπαίδευση που πρέπει να τους διέπει καθώς και στο σημαντικό ρόλο της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ συνεντευκτών και παιδιού που αποτελούν την 

βάση για το ξετύλιγμα του κουβαριού. Τέλος, γίνεται αναφορά στις 

μεθόδους και κανόνες που διέπουν μια ορθή συνέντευξη. 

4. Η κατάθεση στο δικαστήριο: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια στατιστική 

αναφορά στο ποσοστό των παιδιών που καταθέτουν καθώς και των 

εσφαλμένων αντιλήψεων για τη λειτουργία του νομικού συστήματος και 

των δικαστικών υπαλλήλων, που επιδρούν αρνητικά στην κατάθεσή του. 
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Γίνεται επίσης αναφορά στη χρήση του όρκου και στην παροχή 

αξιόπιστων καταθέσεων, και καθώς στις νομοθετικές διατάξεις που 

ισχύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα γίνεται 

αναφορά στην συχνή χρήση δυσκολονόητης γλώσσας στην οποία 

χρησιμοποιείται μέσα στο δικαστήριο παράλληλα με τις παρατεταμένες 

αναμονές και αναβολές της δίκης που οδηγούν στην αύξηση του άγχους 

καθώς και σε αρνητικές επιδράσεις στην μνημονική  ικανότητα του 

παιδιού. 

5. Η Μνημονική Ικανότητα των παιδιών θυμάτων και η χρήση 

μεθοδολογικών εργαλείων ως μέσα επίδειξης μνημονικών και 

διαγνωστικών βοηθημάτων στις καταθέσεις παιδιών-θυμάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης: Επιχειρείται στο παρόν κεφάλαιο μια αναφορά 

στη λειτουργία της μνήμης και στους παράγοντες που επιδρούν θετικά και 

αρνητικά την μνημονική ικανότητα και την ανάκληση των γεγονότων της 

κακοποίησης. Γίνεται αναφορά στην χρήση ειδικών μεθοδολογικών 

εργαλείων – τεχνικών που συμβάλλουν στην διευκόλυνση ανάκληση των 

γεγονότων στην μνήμη, καθώς και στα μοντέλα και στο ρόλο των 

συνεντεύξεων που χρησιμοποιούνται στοχεύουν να βοηθήσουν το παιδί 

να ανακαλέσει τα γεγονότα. 

6. Παρεμβάσεις Μείωσης των δεινών των μαρτύρων και της δευτερογενούς 

θυματοποίησής τους: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις βασικές 

εφαρμογές και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται με στόχο τη 

διεξαγωγή μας από της προανακριτικής και δικαστικής διαδικασίας 

παράλληλα με την ορθή κατάθεση του παιδιού και την υποστήριξη των 

δικαιωμάτων του. Οι μέθοδοι αυτοί αναφέρονται στην προετοιμασία του 

στο δικαστήριο, στη στήριξη της οικογένειας, στην εκπαίδευση των 

επαγγελματιών καθώς και στην χρήση ειδικών μεθοδολογικών εργαλείων 

που συμβάλλουν στην ανάκληση μνημονικών γεγονότων. 

7. Αντί επιλόγου: Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και 

διαπιστώσεις πάνω στους χειρισμούς του νομικού συστήματος και τις 

μεταρρυθμίσεις, ολοκληρώνοντας με τα αναγκαία μέτρα και την 

ψυχολογική στήριξη που θα πρέπει τεθεί (υπάρξει) κατά τη διάρκεια της 

νομικής διαδικασίας. 
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Τέλος, γίνεται, αναφορά στις προστατευτικές τεχνικές – βοηθήματα που 

συμβάλλουν στην μαρτυρία του παιδιού θύματος μέσα στο δικαστήριο. Ο 

διαδικασίες αυτές αναφέρονται στην δυνατότητα κατάθεσης μέσω κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης (close circuit television – CTS) τη χρήση 

βιντεοσκοπημένης συνέντευξης, και τη χρήση προστατευτικού παραβάν, που 

συμβάλλουν στην μείωση του άγχους και των δεινών που συνεπάγεται η 

κατάθεση του παιδιού μέσω της παρουσίας του δράστη. 
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Αποκάλυψη της κακοποίησης 

 



 12 

Κεφάλαιο 2ο  
Αποκάλυψη της κακοποίησης 

 

2.1. Εισαγωγή 
 Όταν ένα παιδί κακοποιηθεί η πρώτη του κίνηση είναι η αποκάλυψη 

της κακοποίησης. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική και πολλές φορές 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η εξάρτηση του παιδιού με το 

δράστη, οι απειλές του δράστη, το επίπεδο μυστικότητας της κακοποίησης 

που εμφανίζεται σε υποθέσεις κακοποίησης, και τέλος η οικογενειακή σχέση 

με το δράστη ιδιαίτερα αν αυτός είναι μέλος της οικογένειας. Η όλη υπόθεση 

είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Αν το παιδί καταθέσει θα πρέπει 

να αναλάβει τις ευθύνες της επίδρασης της αποκάλυψης πάνω τους, της 

οικογένειάς τους, και του δράστη. Εάν δεν το αποκαλύψει θα παραταθεί η 

μακρόχρονη κακοποίησή του. Η πλειοψηφία των περισσότερων καθυστερούν 

να το αποκαλύψουν. Μερικά παιδιά μπορεί να βιώσουν ένα δευτερογενή 

τραυματισμό και ιδιαίτερα όταν οι ενήλικες τους κατηγορούν ότι ψεύδονται ή 

ό,τι φαντάζονται τα περιστατικά που συνέβησαν. Το παιδί σε αυτή την 

προσπάθειά του, αγωνίζεται να συμφιλιώσει τις προσωπικές εμπειρίες του, με 

την δυσπιστία, απόρριψη και την κατάκριση. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα 

παιδιά που έχουν δεχθεί υποστήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 

μετά την ανακάλυψη, είναι ικανά να αγωνιστούν όσο αφορά τη διαδικασία 

αποκάλυψης όπως και την προδικαστική και δικαστική διαδικασία (Müller, K. 

2003). 

Αντίθετα με τα παραπάνω μια μεγάλη πλειοψηφία παιδιών δηλώνει 

πως η αποκάλυψη όχι μόνο δεν δημιουργεί ένα αίσθημα ανακούφισης αλλά 

αντίθετα οδηγεί σε μια ιδιαίτερα ψυχική επιβάρυνση, με πολλαπλές 

υποχρεώσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών αρνούνται να ενημερώσουν 

την αστυνομία ιδιαίτερα αν ο δράστης είναι συγγενικό πρόσωπο (Θεμελή, Ο. 

2006). 

Από τη στιγμή που το θύμα καταγγέλλει το περιστατικό στην αστυνομία 

η αρμόζουσα συμπεριφορά σε τέτοιες περιπτώσεις χαρακτηρίζεται από 

αμεροληψία, υπευθυνότητα, διακριτικότητα, αντικειμενικότητα και εχεμύθεια. 

Ο αστυνομικός στον οποίο δίνεται η κατάθεση δίνει προτεραιότητα στις 
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υποθέσεις αυτές και οδηγεί το θύμα σε ένα ιδιαίτερο χώρο όπου το θύμα 

μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. 

Η κατάθεση του θύματος λαμβάνεται από αστυνομικό του ίδιου φύλου 

με το θύμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 119(1)/2000. Το καθήκον του 

αστυνομικού είναι η ασφάλεια και προστασία του θύματος, και η ποινική δίωξη 

του θύτη. Ο Αστυνομικός δεν επηρεάζει το θύμα στις αποφάσεις του όσο 

αφορά την καταγγελία ή όχι του δράστη. Το θύμα αφήνεται να αποφασίσει 

μόνο του. Το περιεχόμενο του διαλόγου μεταξύ του αστυνομικού και του 

θύματος είναι εμπιστευτικής φύσης και δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση των 

συζητήσεων με πολίτες, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 119(1)/2000. Ο 

αστυνομικός ακούει προσεκτικά το θύμα και αποφεύγει να εκφράζει τις δικές 

του απόψεις, κριτικές και συμβουλές (Ελληνική Αστυνομία 2005). Σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη δεκαετία του ’90 όσο αφορά το φύλο 

των θυμάτων, το 3-29 ήταν αγόρια και 7-30% ήταν κορίτσια. Αναφερόμενο 

στα κακοποιημένα παιδιά δήλωσε ότι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα που 

τα κατέχει είναι ο φόβος και οι ενοχές ότι έχουν συμμετάσχει σε κάτι κακό και 

ότι η αποκάλυψη θα οδηγήσει στην διάλυση της οικογένειάς τους ιδιαίτερα αν 

το πρόσωπο – δράστης είναι κοντινό. Οι καταγγελίες γίνονται είτε από το 

γονέα του παιδιού, είτε από εκπαιδευτικό, ή από το ίδιο το παιδί. 

Όπως τονίζει η αντιεισαγγελέας ανηλίκων Αλεξάνδρα Πίσχοινα, ο 

δράστης τις περισσότερος φορές είναι γονέας, δάσκαλος, ή οικογενειακός 

φίλος ο οποίος εκμεταλλεύεται τη σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί πείθοντάς 

το να συναινέσει σε αυτή την αποτρόπαιη πράξη. Ενώ άλλες φορές ο 

δράστης επιβάλλεται  πάνω στο παιδί δια της βίας καλλιεργώντας στο παιδί 

αισθήματα φόβου και ενοχής και εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την 

σιωπή του (Kazanoti, E. & Καραγιαννίδη, Ν. 2006). 

Τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καταλαμβάνονται συχνά από 

αισθήματα ντροπής, ενοχής, απομόνωσης, αδυναμίας και ανεπάρκειας. 

Συχνά κατηγορούν τους εαυτούς τους ό,τι η κατάχρηση είναι δική τους 

υπαιτιότητα και είναι απρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα 

γεγονότα στην αστυνομία ή τους θεραπευτές – συνεντευκτές. Αποτυγχάνουν  

να αναφέρουν την κατάχρηση λόγου του φόβου και των μελλοντικών 

συνεπειών και την πιθανή εκ νέου θυματοποίησή τους. Πολλές φορές  

φοβούνται τα αντίποινα από το δράστη που θα έχει η αποκάλυψή τους. Όλα 



 14 

αυτά επηρεάζουν την απόφαση τους να προσδιορίσουν το γεγονός μέσω της 

αποκάλυψης (Sorenson, T. & Snow, B. 1991). Οι επιπτώσεις της αποκάλυ-

ψης της κατάχρησης από το παιδί ή τον έφηβο είναι τεράστιες ειδικά αν ο 

αναφερόμενης ως δράστης ανήκει σε σημαντική οικογένεια. Μια τέτοια 

αποκάλυψη ακολουθείται από μια περίοδο κρίσης, αναστάτωσης, με έντονα 

συναισθήματα για πολλούς ανθρώπους που η ζωή τους θα επηρεαστεί. Με 

βάση τα δεδομένα που έχουν προκύψει τα παιδιά δεν είναι σε θέση να 

δώσουν μια λεπτομερή ανάλυση των γεγονότων σε μια μοναδική συνέντευξη. 

Μόνο το 11% των περιπτώσεων καταφεύγουν στην αποκάλυψη κατά τον 

χρόνο της αρχικής συνέντευξης. 

Η αποκάλυψη σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία διαφοροποι-

είται ανάλογα της ηλικίας του παιδιού, τη βαρύτητα,  τη συχνότητα 

κακομεταχείρισης, τις αναμενόμενες αντιδράσεις των γονιών, την αναγνώριση 

των υπόπτων, καθώς και των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται για να 

κρατηθεί το μυστικό. [Hersh Kowitzh, I., Lanes, O. & Lomb, M. (2007)].  

Όσο αφορά τους φερόμενους ως δράστες ανά 2% είναι ξένοι, ένα 44% 

είναι συγγενείς, ένα 39% γονείς, ένα 32% αδέλφια ενώ ένα μικρό ποσοστό της 

τάξης του 1% είναι ξένοι. Από τους τελευταίους το 7% είναι άτομα που 

αναλάμβαναν τη φύλαξή του. (Sorenson, T. & Snow, B. 1991). 

Το γεγονός ότι τα θύματα αποτυγχάνουν να αποκαλύψουν την 

κατάχρηση σε ένθετο χρονικό διάστημα διαπιστώνεται συχνά ως απόδειξη ότι 

η ιστορία αμφισβητείται. Η έρευνα έχει δείξει σημαντικές δυσκολίες στην 

αποκάλυψή τους και στη συζήτηση για την κατάχρηση. Οι εκτιμήσεις δείχνουν 

ότι μόνο το 3% των περιπτώσεων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 

αναφέρεται και από αυτές τις περιπτώσεις ένα πολύ μικρό ποσοστό στους 

γονείς έχει αναφερθεί στην αστυνομία. [Hanson, R.F., Resnick, H.S., 

Saunders, B.E., Kilpatrick, D.G. & Best, C. (1999)]. O δράστης που συνήθως 

επιδιώκει να καταστήσει το θύμα ως υπεύθυνο της κατάχρησης και να το 

πείσει ότι αυτό το προκάλεσε, έχει σαν στόχο να προκαλέσει μια σύγχυση στο 

θύμα και μεγάλη δυσκολία στο να αποφασίσει ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος 

για την κακοποίηση [Finkelnor, D., & Dzuiba – Leatherman, J. (1994)]. 

Όσο αφορά τη δυσκολία αποκάλυψης που σχετίζεται με το φύλο του 

παιδιού, έρευνες έχουν δείξει ότι τα αγόρια είναι λιγότερο πιθανόν να το 

αναφέρουν σε σχέση με τα κορίτσια. Σε μελέτες που έγιναν όσο αφορά τα 
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ποσοστά μη αποκάλυψης της κατάχρησης, κυμαίνονται από 42%-85% 

(Lyons, T.D. 2002). Το παιδί συχνά κατηγορεί τον εαυτό του και το λιγότερο 

πιθανό είναι να καταφύγει στη μη αποκάλυψη της κακοποίησης. Τα αγόρια 

συχνά δείχνουν ιδιαίτερη απροθυμία να μην αποκαλύψουν την κατάχρηση και 

αυτό σχετίζεται με τον κοινωνικό στιγματισμό που επισυνάπτεται τη 

θυματοποίησή τους, με τους φόβους ότι θα χαρακτηριστούν δύσπιστα ή 

ακόμα και ομοφυλόφιλοι. [Watkins, B. & Bentovim, A. (1992)]. 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν κοινές αντιλήψεις από Ψυχολόγους, 

Ψυχίατρους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Συνεντευκτές, όσο αφορά την 

ταχεία αποκάλυψη – μοντέλο ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό μοντέλο. 

Πολλοί θεραπευτές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά – θύματα περνούν από μια 

αλληλουχία σταδίων κατά την αποκάλυψη της κακοποίησης που έχουν 

βιώσει. Το Μοντέλο που προτείνει η Δρ. Rolland Summit το ονόμασε 

σεξουαλική κατάχρηση – διαμονή σύνδρομο και περιλαμβάνει στάδια όπως το 

απόρρητο, ανικανότητα παγίδευσης, αποκάλυψης και διάψευσης. Αυτή η 

θεωρία υποστηρίζει την δυσκολία συζήτησης και της κακοποίησης με παιδιά. 

Ο συνεντευκτής ή ο θεραπευτής θα πρέπει μέσω κάποιων μέσων που 

χρησιμοποιεί, να ρωτάει άμεσα τα παιδιά επαναλαμβάνοντας τις ερωτήσεις 

μέχρι να αποκαλύπτει η κατάχρηση. Ειδικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

όπως το φανταστικό, η χρήση ανατομικών κουκλών κ.ά. βοηθάνε το παιδί να 

αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της κατάχρησης χωρίς να δημιουργούνται 

ψευδείς ισχυρισμοί. Όσο αφορά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την 

αποκάλυψη, μελέτες έχουν δείξει ότι το 40% των παιδιών μιλούν γι’ αυτή μέσα 

σε 48 ώρες ενώ μια άλλη μελέτη έδειξε ότι μόνο το 24% το ανακοινώνουν 

εντός μιας εβδομάδας και το 39% δεν το αποκαλύπτουν. Πολλές φορές τα 

παιδιά καταφεύγουν σε ψευδείς ισχυρισμούς σε απόκριση στις άμεσα ή 

επαναλαμβανόμενες ανακρίσεις για την αποκάλυψη. Ο συνεντευκτής που 

χρησιμοποιεί την «προοδευτική αποκάλυψη» μοντέλο μπορεί να αποκαλύψει 

τους ψευδείς ισχυρισμούς του παιδιού. (Sorenson, T. & Snow, B. 1991). 

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις γονιών που ασκούν πίεση στα παιδιά 

τους για την απόσυρση των κατηγοριών τονίζοντας το γεγονός ότι δεν θα 

γίνουν πιστευτά. Δεδομένα τους έχουν δείξει ότι μόνο ένα, στα δύο παιδιά, 

γίνεται πιστευτό από τον ένα γονέα και ένα, στα τέσσερα παιδιά, δέχεται 

πιέσεις να αποσύρουν τις κατηγορίες. Όλα τα παραπάνω μαζί με τα 
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συναισθήματα ματαίωσης και ενοχής κατακλύζουν την πλειοψηφία των 

ανηλίκων που αποφασίζουν να μοιραστούν τα μαρτύρια της κατάχρησης που 

υπέστησαν με την ομολογία τους (Θεμελή, Ο. 2006). 
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Κεφάλαιο 3ο  
Συνέντευξη 

Προ – ανακριτική συνέντευξη, - Συνεντευκτές, -
Αλληλεπίδραση Συνεντευκτή - παιδιού, Μέθοδοι συνέντευξης 

 

3.1. Προ-ανακριτική συνέντευξη 
 Τα μικρά παιδιά είναι συχνά μάρτυρες βάση ερευνών σε εγκλήματα 

βίας και σεξουαλικής κατάχρησης. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς 

κανονισμούς και τις νομοθετικές διατάξεις διαφόρων χωρών, απαιτούν όταν 

ανακρίνεται ένα παιδί να είναι παρών ένας γονέας, ο νομικά υπεύθυνος γι’ 

αυτό ή σε ειδικές περιπτώσεις ένας υπεύθυνος ενήλικας, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο ή συντρέχουν άλλοι επαρκείς 

λόγοι (Καπαρδής). Πολλές φορές τυγχάνει ο ανήλικος μάρτυρας να 

αντιμετωπίζεται ως ενήλικας, αγνοώντας τις ανάγκες των παιδιών. Οι 

πολλαπλές συνεντεύξεις από διαφορετικά άτομα που στερούνται ειδικής 

εκπαίδευσης, η υιοθέτηση ακατάληπτης γλώσσας, η υποβολή καθοδηγητικών 

ερωτήσεων επιδρούν αρνητικά στους ανήλικους μάρτυρες. (Θεμελή, Ο. 2006). 

Η περιγραφή και η αποκάλυψη της κακοποίησης είναι πολύ δύσκολη 

από τα παιδιά. Λέξεις και έννοιες που περιγράφουν την κακοποίηση από τους 

ενήλικες είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τα παιδιά. Μια προσεκτική 

κατευθυνόμενη συνέντευξη μετασχηματίζει την αρχική συνέντευξη σε 

προφορική ομολογία. Τα αποτελέσματα της αρχικής συνέντευξης με το παιδί 

είναι αποφασιστικής σημασίας για την αστυνομία, τους νομικούς και τους 

κλινικούς. Οι δηλώσεις του παιδιού που περιγράφουν την κατάχρηση 

κατευθύνουν τις νομικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Οι αρχικές 

δηλώσεις του παιδιού μπορεί να παίξουν ένα αποφασιστικό ρόλο στις 

μετέπειτα εξελίξεις. Συνήθως μετά τις αρχικές δηλώσεις ο εναγόμενος 

παραδέχεται την ενοχή του, αποφεύγοντας τη δικαστική διαδικασία (Steward 

et al 1996). Οι αρχικές δηλώσεις του παιδιού μπορούν να επαναληφθούν από 

ενήλικες κατά τη διάρκεια της αποκάλυψης της κακοποίησης (Goodman, et al 

1992). 
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3.2.  Συνεντευκτές 
 Οι Συνεντευκτές είναι επαγγελματίες με εμπειρία όπου γνωρίζουν και 

έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στην διαδικασία της συνέντευξης και στον τρόπο 

από μικρά παιδιά. Τυγχάνει αρκετές φορές ένας συνεντευκτής να αγνοεί τον 

τρόπο που τα μικρά παιδιά προσεγγίζουν τα γεγονότα για να περιγράψουν το 

γεγονός. Μιας κακής ποιότητας συνέντευξη μπορεί να αναστατώσει τόσο το 

παιδί με αποτέλεσμα να διστάσει να επαναλάβει τις πληροφορίες και να 

ομολογήσει. Το τι ομολογούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

εξαρτάται από το ποσό καλά ένας συνεντευκτής διευκολύνει το παιδί να 

θυμηθεί το γεγονός και να το αναφέρει καθώς και από την αλληλεπίδραση 

που υπάρχει μεταξύ παιδιού και συνεντευκτή. Συνήθως στις αρχικές 

συνεντεύξεις υπάρχει ένας συνεντευκτής του ίδιου φύλου με το παιδί έτσι 

ώστε να αισθάνεται πιο άνετα όταν πρόκειται να περιγράψει τις περιοχές 

όπου έγινε η κατάχρηση (Steward et al. 1996). Όσο αφορά τις συνεντεύξεις 

που πάρθηκαν από γυναίκες αστυνομικούς ήταν γενικά περισσότερο 

υποστηρικτικοί και ικανοί να προσαρμόσουν τις ερωτήσεις τους στο γλωσσικό 

στυλ του παιδιού και σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί ήταν λιγότερο ανήσυχο 

από ότι στις συνεντεύξεις που διεξάγονται στα πλαίσια της δίκης από 

δικηγόρους. (Καπαρδής). Στην Αρχική συνέντευξη που γίνεται μεταξύ παιδιού 

και συνεντευκτή περιλαμβάνεται μια προφορική συνέντευξη με μια σειρά από 

ανοικτές – κλειστές ερωτήσεις για να αποσπάσει αναφορές και περιγραφές 

όσο αφορά την παρουσία, το γεγονός, την τοποθεσία και τα επώδυνα 

σωματικά αγγίγματα και τέλος τα σημεία που τα δέχτηκε. Αυτή η συνέντευξη 

πολλές φορές μπορεί να κυλήσει πιο εύκολα και να διευκολυνθεί 

χρησιμοποιώντας ο συνεντευκτής διάφορα βοηθήματα μνήμης και τεχνικές 

(Steward et al. 1996). 

 

3.3. Αλληλεπίδραση Συνεντευκτή –Παιδιού 
 Η ποιότητα της σχέσης όπως αναφέρθηκε που δημιουργείται μεταξύ 

παιδιού και συνεντευκτή πριν αλλά και κατά την διάρκεια της συνέντευξης 

παίζει βασικό ρόλο στην μείωση των αναστολών του παιδιού. Λόγω των 

αναστολών αυτών τα παιδιά αποφεύγουν να μιλήσουν με άγνωστους 

συνεντευκτές και την αποφυγή των κεντρικών σημείων αναφορών λόγω των 
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αντιλήψεών τους ότι «δεν πρέπει να μιλάμε σε ξένους για ορισμένα 

προσωπικά θέματα». Δυστυχώς συμβαίνει πολλές φορές οι συνεντευκτές να 

είναι ορμητικοί ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της αρχικής συνέντευξης με το 

παιδί. Η συνέντευξη καταλήγει να γίνεται δυσάρεστη και να προκαλεί 

απογοήτευση στα παιδιά. Όταν τα παιδιά αντιληφθούν, και νιώθουν 

εκφοβισμό από οποιοδήποτε αγχωτικό παράγοντα (συμπεριφορά 

συνεντευκτή, τόνος της φωνής του) ανταποκρίνονται σε λιγότερες ερωτήσεις. 

Πολλές φορές η υποβολή των παιδιών μπορεί να αυξηθεί από το άγχος του 

συνεντευκτή (Goodman et al. 1992). Κλινικοί ερευνητές αναφέρουν ό,τι κατά 

της διάρκεια της συνέντευξης όταν το παιδί περιγράφει την αποκάλυψη του 

«κτηνώδες» περιστατικού μια τρομοκρατική αναφορά από τον ενήλικο 

συνεντευκτή, που δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώς μπορεί να διακόψει την 

πορεία αποκάλυψης. Τέτοιες αναφορές είναι γνωστές και σε μικρά παιδιά 28 

μηνών που είναι στη φάση να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα και 

των ενηλίκων. 

 

3.4. Μέθοδοι συνέντευξης 
 Ένα παιδί που έχει πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης υποφέρει από 

έντονο συναισθηματικό τραύμα. Αυτό το τραύμα συμβαίνει όχι μόνο κατά τη 

διάρκεια της κακοποίησης αλλά συνεχίζεται και μέσα στο δικαστήριο και 

παραπέρα. 

Η στάση που πρέπει να ακολουθήσει ο συνεντευκτής που συμμετέχουν 

στην αποκάλυψη είναι πολύ σημαντική και στηρίζεται σε ορισμένους βασικούς 

κανόνες όπως: 

‐ να ακούμε προσεκτικά την ιστορία του παιδιού 

‐ να είμαστε ήρεμοι 

‐ να αφήσουμε το παιδί να γνωρίζει ότι είναι πιστευτό 

‐ η ενημέρωση για το ρόλο του συνεντευκτή 

‐ να βοηθήσουμε το παιδί να νιώθει άνετα ενώ διοργανώνει τις σκέψεις του 

και τέλος 

‐ η βεβαίωση ότι δεν υπήρχε κάποιος παράγοντας όπου το παιδί πιέστηκε ή 

έπρεπε να αλλάξει την ιστορία του. [Sorenson, T. & Snow, B. (1991)]. 
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Η συνέντευξη θα πρέπει να γίνεται σε ένα ευρύχωρο και κατάλληλο 

περιβάλλον όπου το παιδί να νιώθει άνετα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει 

στο σπίτι του ίδιου του παιδιού και ακόμα και στο δωμάτιό του. Ο 

συνεντευκτής θα πρέπει να έχει σαν κύριο στόχο να αποκτήσει την 

εμπιστοσύνη του παιδιού στο ξεκίνημα. Ο απλός διάλογος και η χρήση απλής 

«καθαρής» γλώσσας ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού παίζει 

βασικό ρόλο. Ο συνεντευκτής ακόμα μπορεί να συμβουλευτεί τους γονείς του 

παιδιού, για τα ονόματα που χρησιμοποιεί όσο αφορά τα γυναικεία ή ανδρικά 

γεννητικά όργανα. Η ώρα που παίρνει συνέντευξη θα πρέπει να είναι 

κατάλληλη. Τέλος, είναι σημαντικό η συνέντευξη  να εκτελείται σε ανυπαρξία 

των γονιών. Έρευνές έχουν δείξει ότι τα θύματα μιλούν πολύ πιο άνετα για 

ένα γεγονός όταν οι γονείς δεν είναι παρόντες. Αυτό εμποδίζει και τους γονείς 

να απαντούν στις ερωτήσεις όσο αφορά τη συμπεριφορά του παιδιού. 

(Vickers, G. Sergeant of Police Child Exploitation Unit Victoria Police 

Melbourne). 
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Κεφάλαιο 4ο  
Κατάθεση στο δικαστήριο 

 

4.1. Η αίθουσα του δικαστηρίου 
 Όσο αφορά τον αριθμό των παιδιών που είναι θύματα κατάχρησης και 

παραμέλησης έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι ένα μικρό ποσοστό 

καταλήγουν στο δικαστήριο [Whitcomb, D. & Vos, E. D. (1995)]. Δεδομένα της 

δεκαετίας του ’80 σε 50 πολιτείες της Αμερικής έδειξαν όσο αφορά το 

φαινόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών υπήρξαν 2,4 εκατομμύρια 

αναφορές που έγιναν. Σε αυτή την αναλογία 1/40 παιδιά ήταν κάτω της 

ηλικίας των 12 ετών. Σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που καταλήγουν στο 

δικαστήριο δεδομένα από δικαστήρια της Ν. Υόρκης αναφέρουν ότι ο αριθμός 

ξεπερνά τις 100.000. Μετά τη δεκαετία του ’90 όλο και περισσότερα παιδιά 

καταθέτουν ως μάρτυρες [Ceci, S.J. & Bruyn, E.D. (1993)].  

Τα παιδιά τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν τις Νομικές 

Διαδικασίες και την λειτουργία του Νομικού Συστήματος. Πολλές φορές 

δυσκολεύονται και να κατανοήσουν το ρόλο που διέπουν τα άτομα όπως 

δικαστές, ένορκοι, εισαγγελείς, δικηγόροι, καθώς και την γλωσσική δικαστική 

ορολογία που χρησιμοποιούν μέσα στην αίθουσα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

το γλωσσικό και αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού (Saywitz, K., Jaenicke, L. 

Camparo. 1990). Τα περισσότερα παιδιά έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το 

χώρο του δικαστηρίου. Πιστεύουν ότι το δικαστήριο μοιάζει σαν μια φυλακή με 

πολλά κελιά και κατάδικους γύρω όπου δεν υπάρχει κανείς να τα 

προστατεύσει (Müller, K. & Tait, M. 1997). Η κατάθεση στο δικαστήριο είναι 

μια επίπονη διαδικασία και προκαλεί υπέρμετρο άγχος στα παιδιά που 

καταθέτουν. Το άγχος και ο φόβος οφείλεται στην πιθανή συνάντησή τους με 

το κατηγορούμενο και στην ιδέα ότι ο κατηγορούμενος θα ελευθερωθεί καθώς 

και στην πιθανή αναβολή της δίκης (Parker, N. 2006). 

Η κατάθεση στο δικαστήριο είναι πολύ αγχώδης διαδικασία από 

οποιαδήποτε μαρτυρία. Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα από τους ενήλικες σε 

αυτή τη φάση. Η διαδικασία δεν παύει να είναι το ίδιο στρεσογόνος και για 

τους ενήλικες μόνο που η διαφορά υπόκειται στο ότι οι ενήλικες όσο αφορά το 

γνωστικό και αναπτυξιακό επίπεδο υπερτερούν. Τα μικρά παιδιά λόγω 



 24 

έλλειψης της γνωστικής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

κατανόηση του νομικού συστήματος καθώς και των διαδικασιών που το 

διέπουν. Έρευνες που έχουν γίνει σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

έχουν δείξει ότι δεν κατανοούν περισσότερα από τις στοιχειώδης βασικές 

έννοιες όπως αστυνομία, δικαστής. Ωστόσο, η έλλειψη αυτή κατανόησης 

βασικών νομικών λειτουργιών αμβλύνει το άγχος των παιδιών (Goodman, 

G.S., Levine, M., Melton, G.B. & Ogden, D.W., 1991). Όσο αφορά την 

εφηβική ηλικία τα παιδιά έχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το νομικό 

σύστημα, το ρόλο των αρμόδιων και τις λειτουργίες του (Θεμελή, Ο. 2006). 

Όσο αφορά την κατάθεση του παιδιού στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια 

αυτής, το παιδί βιώνει συνθήκες έντονης αρνητικής συναισθηματικής έντασης 

που πολλές φορές επηρεάζουν την κατάθεσή του. αρνούμενο να καταθέσει, 

να απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις που του δίνονται, ενώ δεν είναι λίγες 

οι φορές που ξεσπά σε λυγμούς (Καπαρδής).  

Οι Regan και Baker (1998) ανάφεραν τις περιστάσεις όπου τα παιδιά 

έκλαιγαν και ξεσπούσαν σε λυγμούς μόλις αντιμετώπιζαν τον εναγόμενο. 

Πολλές φορές η στάση τους αυτή επηρέαζε την άποψη των δικαστών που 

κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά πράγματι είχαν κακοποιηθεί και 

κατέληγαν στην ενοχή του κατηγορούμενου και στον επηρεασμό της γνώμης 

των υπολοίπων. (Θεμελή, Ο. 2006). Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες 

που μειώνουν την πιθανότητα η μαρτυρία του παιδιού να υποδεικνύει την 

συγκίνηση που σχετίζεται με την φιλαλήθεια και την αξιοπιστία. Σύμφωνα με 

έρευνες το παιδί πριν φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου συνήθως 

προετοιμάζεται από τους δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς για τις 

διαδικασίες του δικαστηρίου, το περιβάλλον, τις συζητήσεις – ερωτήσεις που 

θα τεθούν, καθώς και για την παρουσία του κατηγορούμενου στο χώρο και ότι 

είναι αδύνατο να το βλάψει. Μέσω αυτής της προετοιμασίας μειώνεται το 

άγχος της κατάθεσης και δημιουργείται ένα χαλαρό κλίμα. Ένα καλά 

προετοιμασμένο παιδί δεν διαμαρτύρεται όπως οι δικαστικοί πιστεύουν, και 

παρέχουν ορθές ενδείξεις αξιοπιστίας. Η Goodman και οι συνεργάτες της 

αναφέρουν σε μια εξέταση που έγινε σε 47 παιδιά μάρτυρες ότι το λιγότερο 

άγχος το παιδί το εκδηλώνει πριν την κατάθεση και το μικρότερο βαθμό 

αξιοπιστίας μπροστά στο δικαστήριο και στους ενήλικες παρατηρητές που 
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παρακολουθούν κατά την διάρκεια της ακρόασης (Goodman, G.S., Levine, 

M., Melton, G.B. & Ogden, D.W. 1991). 

 

4.2. Μαρτυρία – Χρήση όρκου 
 Σχετικά με τον τρόπο που το ανήλικο παιδί θύμα σεξουαλικής 

κακοποίησης καταθέτει στο ποινικό δικαστήριο, στην Βρετανία πριν το 1988 

μόνο η ένορκη κατάθεση ήταν έγκυρη για την κατηγορία. Τα παιδιά θα έπρεπε 

να εξεταστούν από το δικαστή για να διαπιστώσει εάν είναι ικανά να πάρουν 

όρκο. Η αναγκαία αυτή προϋπόθεση όσο αφορά την ικανότητα των παιδιών 

ξεκίνησε από την υπόθεση R.vs Brasier (1779) στην οποία απαραίτητη αρχή 

ήταν τα παιδιά να καταλαβαίνουν το ηθικό καθήκον να λένε την αλήθεια 

ειδάλλως η κατάθεση ήταν άκυρη. Αυτή η προϋπόθεση μέχρι το 1933 

επικρατούσε στην Βρετανία, όπου σύμφωνα με την γνώμη του δικαστηρίου το 

άτομο θα έπρεπε να διαθέτει την απαραίτητη νοημοσύνη για την αποδοχή της 

κατάθεσης και να καταλαβαίνει το καθήκον του να λέει την αλήθεια. Ωστόσο, η 

νομοθεσία έγινε πιο ανεκτική σε οριακές υποθέσεις σε μαρτυρίες παιδιών 

κάτω των 5 ετών ή 6 ετών (R.vs Wright, 1990). Η παραταύτα κατάθεση χωρίς 

όρκο των ανήλικων μαρτύρων εμφάνισε αρκετά προβλήματα. Η ομολογία 

χωρίς όρκο θα έπρεπε να διαπιστωθεί από ένα άλλο μάρτυρα που θα έπρεπε 

να ορκιστεί όπως γιατρό ή ιατροδικαστή. Ένα άλλο πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε ήταν η «ομολογία εξ ακοής». Ορισμένα δικαστήρια U. States 

επέστρεψαν την συγκεκριμένη ομολογία. Συγκεκριμένα στη υπόθεση White v. 

Illinois (1992) το τετράχρονο παιδί δεν επετράπη να καταθέσει και επιτράπηκε 

σε κάποιο άλλο πρόσωπο να καταθέσει όπου το παιδί είχε αποκαλύψει τα 

γεγονότα (Martin, M.J. 1992). 

Η ομολογία εξ’ ακοής εφαρμόζεται σε παιδιά που είναι σε πολύ μικρή 

ηλικία και είναι αδύνατο να δώσουν μια συναφή περιγραφή γεγονότων από τη 

θέση του εξεταζόμενου μάρτυρα (Ceci, S.J. & Bruyn, E.D. 1993).  

Αρνητικές απόψεις υπήρξαν όσο αφορά την μαρτυρία των ανήλικων 

μαρτύρων και τις ικανότητας για κατάθεση. Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά 

προσχολικής ηλικίας μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες καταθέσεις. Όσο 

αφορά τις αφηγήσεις των παιδιών που έχουν βιώσει έντονα στρεσογόνα 

γεγονότα στη ζωή τους ήταν εκπληκτικά σαφείς – ορθές ακόμα και μετά από 
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ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που συνέβησαν και παραμένουν αδιαπέραστες 

στις επιδράσεις των καθοδηγητικών ερωτήσεων. Όσο αφορά τους ψευδείς 

ισχυρισμούς των παιδιών οι Spencer και Flin (1990) έχοντας κάνει μια σχετική 

έρευνα διαπίστωσαν ότι ένα ποσοστό 2% αποδεικνύεται για παιδιά ηλικίας 6 

χρόνων ή μικρότερα, και ένα ποσοστό 10% για πάνω από 10 χρόνων. 

Το 1991 το Δικαστήριο της Αγγλίας σύστησε ότι όλα τα παιδιά που 

βρίσκονται κάτω από την ηλικία των 14 ετών είναι ικανά να δώσουν κατάθεση 

χωρίς όρκο σύμφωνα με το δικαστικό φρόνημα. [Davies, G. (1992)]. Οι 

Δικαστές αν είναι ικανοποιημένοι και χωρίς αμφισβητήσεις για την μαρτυρία 

του, ο δράστης καταδικάζεται και χωρίς ο μάρτυρας να έχει ορκιστεί. Άλλωστε 

όπως υποστηρίζεται δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτής της ομολογίας και 

εκείνης που εκστομίζει ένα άτομο χρησιμοποιώντας τις λέξεις του όρκου 

(Vickers, G. Sergeant of Police Child Exploitation Unit Victoria Police 

Melbourne). Όσο αφορά την ελληνική έννομη τάξη ο νομοθέτης σύμφωνα με 

το άρθρο 219, ΚΠΔ λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του μάρτυρα (κάτω από 

17 ετών) τον απαλλάσσει τόσο από την χρήση του όρκου στην προανακριτική 

όσο και στην κύρια διαδικασία (Θεμελή, Ο. 2006). 

 

4.3. Ακατάληπτη γλώσσα 
 Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα στη 

κατανόηση της νομικής γλώσσας που χρησιμοποιείται μέσα στο δικαστήριο. Η 

πολύπλοκη ονοματολογία και η δυσνόητη μορφή των προτάσεων (αρνητικές, 

διπλά αρνητικές, παραπλανητικές, καθοδηγητικές, επίμονες και πολλαπλά 

επαναλαμβανόμενες) που χρησιμοποιούνται μέσα στην αίθουσα δημιουργούν 

ένα μεγάλο πρόβλημα στη μαρτυρία του παιδιού το οποίο κατανοεί λίγο τις 

διαδικασίες και γενικά το νομικό σύστημα. 

Το γλωσσικό επίπεδο ανάπτυξης σε παιδιά κάτω των 6 ετών είναι 

περιορισμένο στην κατανόηση των αρνητικά ρητορικών ερωτήσεων. Ο 

Gleanson (1989) ανέφερε ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 

θετικές και αρνητικές προτάσεις ωστόσο τις τελευταίες είναι δύσκολο να τις 

κατανοήσουν ολοσχερώς πριν την ηλικία των 8 ετών. Επιπροσθέτως οι 

ερωτήσεις που έχουν περισσότερες από μια άρνηση, είναι εξακριβωμένα πιο 

μπερδεμένες από ότι οι μονές αρνητικές ερωτήσεις, στην κατανόησή τους. 
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Συχνά ορισμένες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από νομικούς παρερμη-

νεύονται από τα παιδιά κάτω της ηλικίας των 10 ετών. Ο πολύπλοκος 

συνδυασμός λέξεων μέσα σε μια πρόταση είναι πέρα από την κατανόηση και 

την λειτουργία της μνήμης σε παιδιά κάτω της ηλικίας των 8 ετών. Όταν τα 

παιδιά απαντούν σε συνδυασμό ερωτήσεων πολύ συχνά ανταποκρίνονται σε 

ένα μόνο μέρος της ερώτησης μην γνωρίζοντας ότι η απάντησή τους θα 

ερμηνευτεί από τον ακροατή διαφορετικά. Τα παιδιά σπάνια ρωτούν για την 

ερμηνεία των ερωτήσεων επειδή συχνά δεν αναγνωρίζουν πότε οι ερωτήσεις 

που θέτονται είναι μπερδεμένες – δυσνόητες. Η ικανότητα αυτή αποκτάται 

σταδιακά με την ηλικία καθώς επίσης και η χρήση στρατηγικών για να μπορεί 

να μιμείται χωρίς να κατανοεί. Με βάση τα παραπάνω είναι κατανοητό τα 

παιδιά να μην μπορούν να πουν την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο αυτή, 

μη κατανοώντας τις ερωτήσεις και μη απαντώντας σωστά. Έρευνες που 

έγιναν σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών έδειξαν ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να 

απαντήσουν σε απλές φράσεις, ευθύς ερωτήσεις που έχει να κάνει με ένα 

πρόσφατο γεγονός με μικρή διάρκεια. Ωστόσο η ικανότητά τους αυτή είναι 

λιγότερο αναπτυγμένη από ότι των μεγαλύτερων παιδιών που είναι αδύνατο 

να μπερδευτούν από το συνδυασμό πολύπλοκων ερωτήσεων είτε τις 

γνωρίζουν είτε όχι. (Perry, N.W., Bradley, D., Auliff, M., Tam, P., Claycomb, 

L., Dostal, C. & Flanagan, C. 1995). Σύμφωνα με τον Brennan «η γλώσσα 

έχει μια πολύ ισχυρή δύναμη και μπορεί να δημιουργήσει προκαταλήψεις, να 

αθωώνει ή να καταδικάζει και να κατασκευάζει εμπειρίες» (Θεμελή, Ο. 2006). 

Η δικαιοσύνη κάνει ορισμένες συστάσεις όσο αφορά τη χρήση της γλώσσας – 

λεξιλογίου που χρησιμοποιείται στην αίθουσα του δικαστηρίου και τις 

γλωσσικές ικανότητες των μαρτύρων είτε αυτοί είναι παιδιά, είτε έφηβοι, είτε 

ενήλικοι. Αρχικά, τονίζουν ότι η γλώσσα θα πρέπει να είναι απλοϊκή. Οι 

δικαστές θα πρέπει να επιβάλλουν στους δικηγόρους και στους υπόλοιπους 

νομικούς που ασχολούνται με τις μαρτυρίες των παιδιών, να τα ρωτούν με 

απλές και κατανοητές ερωτήσεις για τα γεγονότα. Τα δικαστήρια θα πρέπει να 

επιβάλλουν στους επαγγελματίες να μην χρησιμοποιούν τις ακόλουθες 

μορφές ερωτήσεων όπως αρνητικές, καθοδηγητικές, παραπλανητικές, 

πολλαπλά επαναλαμβανόμενες, καθώς και ερωτήσεις που έχουν δύσκολο 

λεξιλόγιο. Τόσο οι δικηγόροι όσο και οι δικαστές θα πρέπει να λαμβάνουν 

ειδική εκπαίδευση όσο αφορά τις τεχνικές, το αναπτυξιακό επίπεδο της 
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γλώσσας παρέχοντας τέλειες εφαρμογές αυτών στην αίθουσα του 

δικαστηρίου. (Walker, A.G. 1994). 

 

4.4. Αναβολές – καθυστερήσεις της δίκης – επιδράσεις στο παιδί 
μάρτυρα 
 Συνήθως τη μέρα της δίκης, το παιδί μάρτυρας σεξουαλικής 

κακοποίησης περιμένει πολλές ώρες, πολλές φορές περισσότερο και από μια 

μέρα πριν το καλέσουν να καταθέσει. Αυτό είναι απογοητευτικό και 

παράλληλα κουραστικό για το παιδί όπου αρχίζει να δυσαρεστείται. Κατά τη 

διάρκεια των περιόδων αναμονής τα παιδιά συχνά βλέπουν το δράστη στο 

διάδρομο του δικαστηρίου, ή στην είσοδο ιδιαίτερα όταν στο δικαστήριο δεν 

υπάρχει κάποια αίθουσα αναμονής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντείνει τόσο 

το άγχος και την ταραχή του παιδιού όσο και το φόβο του για το δράστη. 

Συνήθως το χρονικό διάστημα μιας δίκης μπορεί να κυμαίνεται από μερικές 

εβδομάδες μέχρι και χρόνια. Οι αναβολές της δίκης μπορούν να συμβούν σε 

οποιοδήποτε φάση της δίκης όταν ο μάρτυρας δεν είναι διαθέσιμος ή αν 

προκύψουν διαδικαστικές μεταβολές. Τόσο οι αναβολές, όσο και οι 

επαναλήψεις της δίκης οδηγούν στην αύξηση του άγχους του παιδιού καθώς 

και στη λειτουργία της μνήμης του. Ωστόσο όσο αφορά το θέμα της 

κακοποίησης παιδιών πολλοί δικαστικοί κανονισμοί οριοθετούν το χρονικό 

διάστημα έτσι ώστε να μην διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες 

καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη διάσταση τόσο το ίδιο 

το παιδί όσο και της οικογένειάς του, καθώς και στην ανάκληση των 

γεγονότων τα οποία παραμένουν επίκαιρα και ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

το παιδί πρέπει να καταθέσει (Parker, N. 2006). 

Σύμφωνα με τους Ruymon et al, 1988, Rutler 1983 οι αναβολές 

γίνονται με στόχο τα παιδιά να προετοιμαστούν για την δικαστική διαδικασία. 

Ωστόσο η μακροπρόθεσμη αναβολή οδηγεί σε αύξηση της έντασης και του 

άγχους. Παράλληλα με τις επαναλήψεις της δίκης αυξάνεται ο φόβος του 

παιδιού με αποτέλεσμα το παιδί να εμποδίζεται να χειριστεί ομαλά το γεγονός 

της κακοποίησης μέσα σε ανεκτά ψυχολογικά όρια παρεμποδίζοντας την 

απομάκρυνση τόσο του παρελθόντος όσο και της δυσάρεστης εμπειρίας της 

κακοποίησης από τη ζωή τους. [Goodman, G.S., Taub, E.P., Jones, P.H., 
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Englond, P., Port, L.K., Rudy, L., Prado, L., Myers, E.B. & Melton, G.B. 

(1992)]. 

 

4.5. Προστατευτικές τεχνικές – Βοηθήματα στην μαρτυρία παιδιού-
θύματος σεξουαλικής κακοποίησης 
 Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός νομοθεσιών και 

μεταρρυθμίσεων όσο αφορά τις μαρτυρίες των παιδιών-θυμάτων σεξουαλικής 

κακοποίησης έχουν ξεκινήσει, έτσι ώστε να μειωθεί η συναισθηματική ένταση 

και ο τραυματισμός του θύματος παρουσία του δράστη μέσα στην αίθουσα 

του δικαστηρίου. Οι Διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την δυνατότητα 

κατάθεσης μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (close-circuit television-

CTS) η χρήση βιντεοσκοπημένης συνέντευξης και η χρήση προστατευτικού 

παραβάν. Όλες αυτές ωστόσο οι ρυθμίσεις εξαρτώνται από την φρόνηση του 

δικαστηρίου και εξαρτώνται από την άποψη του συγκεκριμένου δικαστή 

[Cashmore, J. & Bussey, K. (1996)]. 

 

 4.5.1. Βιντεοσκόπηση 
Η τεχνική της βιντεοσκοπημένης συνέντευξης έχει ευρεία εφαρμογή σε 

περιπτώσεις σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών. Η βιντεοσκόπηση μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε δικανικές συνεντεύξεις, σε καταθέσεις, ομολογίες, σε 

προκαταρκτικές ακροάσεις ή σε δίκες. Ο εξοπλισμός της βιντεοσκόπησης 

διαφέρει σε σχήματα και χρησιμοποιείται σε διαφορετικές συνθήκες. Ο 

εξοπλισμός μπορεί να μην είναι εμφανής στο παιδί έτσι ώστε να μην βλέπει 

την κάμερα ή το μικρόφωνο ή το αντίθετο. Πάνω σ’ αυτό τον ισχυρισμό 

υπάρχουν δυο σχετικές απόψεις. Η μια αναφέρεται στο δικαίωμα να γνωρίζει 

την όλη διαδικασία και η άλλη αναφέρεται στις επιδράσεις που μπορεί να έχει 

στην συμπεριφορά του η κάμερα. Ο εξοπλισμός εγκαθίσταται στο αστυνομικό 

τμήμα ή σε υπηρεσίες προστασίας του παιδιού και περιλαμβάνουν ένα μόνο 

συνεντευκτή, που βρίσκεται στο δωμάτιο μαζί με το παιδί. Βέβαια πολύ συχνά 

η συνέντευξη παρακολουθείται και από άλλα μέλη: όπως μια αυστηρή νομική 

ομάδα επιβολής του νόμου, υπηρεσίες προστασίας του παιδιού και ο 

δικηγόρος του παιδιού που έχει ευθύνη για συνέντευξη. Παράλληλα τα μέλη 

έχουν επαφή με το συνεντευκτή μέσω ενός μικρόφωνου κάνοντας ερωτήσεις 
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ή ο συνεντευκτής αφού ολοκληρωθεί η συνέντευξη με το παιδί αποχωρεί από 

το δωμάτιο συνέντευξης για να επικοινωνήσει με τα μέλη της ομάδας αν 

θέλουν να θέσουν κάποια ερωτήματα σχετικά. Έπειτα επιστρέφει στο δωμάτιο 

συνέντευξης και ρωτάει τις επιπρόσθετες ερωτήσεις στο παιδί. Ο εξοπλισμός 

ο οποίος περιλαμβάνει την κάμερα ανοίγεται πριν τη συνέντευξη και κλείνει 

μετά. [Smith, B.E. & Elstein, S.G. (2005)]. 

Οι βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις στην Αγγλία και στην Ουαλία που 

προφυλάσσουν τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών σε υποθέσεις βίας ή κάτω 

των 17 ετών σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης πρέπει να διενεργούνται 

από κάποιον αστυνομικό ή κοινωνικό λειτουργό (Καπαρδής). Σύμφωνα με το 

άρθρο 715.1 το οποίο επιτρέπει τη χρήση μαγνητοσκοπημένων καταθέσεών 

του, όταν βρίσκεται σε ηλικία κάτω των 18 ετών. Το άρθρο αυτό σύμφωνα με 

τον Δικαστή Lamer αποτελεί μια αντίδραση κατά της πίεσης και της εξουσίας 

που ασκούν οι ενήλικοι στα παιδιά λόγω διαφοράς ηλικίας. Με την χρήση των 

μαγνητοσκοπημένων συνεντεύξεων γίνεται λιγότερο οδυνηρή και τραυματική, 

για τα παιδιά η συμμετοχή τους στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης ενώ 

ταυτόχρονα εξυπηρετεί τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων και την 

ανακάλυψη της αλήθειας. Η μαγνητοσκοπημένη κατάθεση αποτελεί ένα μέσο 

για να έχουμε από το παιδί μια αυθόρμητη δήλωση που μπορεί να κατατεθεί 

αργότερα στο δικαστήριο γιατί θα είναι πιο ακριβής και θα αποδίδει πιστότερα 

την πραγματικότητα. Κατά δεύτερο λόγο ο μηχανισμός που προβλέπει το 

άρθρο 715.1 στοχεύει να μειώσει το άγχος των παιδιών που καταγγέλλουν 

τέτοιες πράξεις στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, και συγχρόνως να 

διατηρήσει την κατάθεση του παιδιού αποφεύγοντας να ξαναεπαναλαμβάνει 

τα ίδια πράγματα (Μαγγανάς). Ο ψυχικός τραυματισμός και το άγχος συχνά 

πηγάζουν από την επανάληψη που κάνει το παιδί και από την ιδέα ότι κανείς 

δεν το πιστεύει, και δεν δίνει σημασία στην εμπειρία που έζησε. (Martin, M.J. 

1992). Η εύρεση της αλήθειας τονίζοντας ιδιαίτερα τις ανάγκες των παιδιών 

και της βοήθειας-προστασίας που πρέπει να τους προσφέρουμε για να 

εκθέσουν την αλήθεια, αποτελεί ένα κύριο στόχο. Το παιδί χρειάζεται ειδική 

συμπαράσταση για την έκθεση της αλήθειας όχι γιατί πάσχει από κάποια 

ανικανότητα αλλά γιατί οι παραδοσιακοί κανόνες δικονομίας αναπτύχθηκαν σε 

μια εποχή όπου η συμμετοχή τους στην Ποινική Διαδικασία δεν 

αντιμετωπίζονταν. Ένα δικονομικό σύστημα που δομήθηκε γύρω από τον 
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ενήλικα – μάρτυρα δεν μπορεί να χειριστεί τις ανάγκες των παιδιών. Μέσω της 

μαγνητοσκοπημένης κατάθεσης του παιδιού δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να 

απαντήσει σε λεπτές ερωτήσεις που αφορούν την υπόθεση μέσα σε ένα 

ελεγχόμενο περιβάλλον, λιγότερο αγχογόνο και εχθρικό, πράγμα που αυξάνει 

τις πιθανότητες να φωτιστεί η αλήθεια γύρω από τα γεγονότα. Η κατάθεση 

αυτή πολλές φορές ευνοεί την αποδοχή της ενοχής του κατηγορούμενου 

αφού μπορεί να δει τι κατάθεσε το παιδί. Μέσω της κατάθεσης με 

μαγνητοφώνηση θα δοθεί πιστά ο τρόπος που το παιδί επεβλήθη σε 

ερωτήσεις ενώ μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιηθεί και ως κριτήριο 

περιλαμβάνοντας την κατάθεση ενός παιδιού που έχει δυσκολία να εκφραστεί 

παρουσία άλλων, ή του οποίου η μνήμη παρουσιάζει κενά κατά τη δίκη. Η 

ψυχική πίεση που ασκείται πάνω στο παιδί ανακαλύπτει την αλήθεια 

εξαρτάται από την ικανότητα του αποκλειστικά να ελέγχει τον φόβο, την 

ντροπή, τον φόβο αντιμετώπισης του κατηγορουμένου μέσα στην αίθουσα, 

έτσι ώστε να μπορεί να δώσει μια ορθή κατάθεση και να περιγράψει τις 

καταχρήσεις που υπέστη. Το να υποχρεώσουμε ένα παιδί να είναι παρόν στο 

ακροατήριο μπορεί να αποδειχθεί επαχθές στο ψυχολογικό του επίπεδο. Έτσι 

το άρθρο 715.1 στοχεύει ώστε η κατάχρηση που υπέστη το παιδί να γίνει 

γνωστή στο ακροατήριο και να μειώσει τον ψυχικό τραυματισμό του από την 

ομολογία. 

 

4.5.2. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (close-circuit television- 
C.T.S.) 

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης είναι ένα μέσο που στοχεύει να 

προστατεύσει το παιδί από την παρουσία του δράστη στην δίκη. Δεν 

χρησιμοποιείται πολύ συχνά όπως η βιντεοσκόπηση. Η χρήση του 

αναφέρεται σε σπάνιες περιπτώσεις όπου το παιδί έχει τραυματιστεί εξαιτίας 

της ομολογίας του ζωντανά στο ένορκο δικαστήριο ή τη δίκη. Το κλειστό 

κύκλωμα τηλεόρασης ποικίλει σε ποιότητα όσο και στην εφαρμογή του. Το 

μέγεθος και ο αριθμός των οθόνων που τοποθετούνται στη Δικαστική αίθουσα 

όπως και η ποιότητα του ήχου και της εικόνας διαφέρουν. 

Το παιδί τοποθετείται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο δωμάτιο ή σε ένα 

διάδρομο έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Η επικοινωνία μεταξύ 

παιδιού και δικηγόρου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ενός μικροφώνου. Ο 
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Δικαστής μπορεί μέσω ενός διακόπτη να διακόψει την εικόνα αν χρειαστεί. 

Μέσω του CCTV επιτυγχάνεται η μείωση του ψυχολογικού τραύματος στα 

παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, όπως και μείωση του αριθμού των 

συνεντεύξεων. Παράλληλα, μέσω αυτού, αυξάνεται η πιθανότητα του παιδιού 

να καταθέσει και η πιθανότητα για μια επιτυχή ανάλυση της υπόθεσης. Τέλος, 

αποδεικνύεται η διαχείριση της δικαιοσύνης με την επιβεβαίωση ότι το Νομικό 

Σύστημα είναι διπλά ευαίσθητο στις ανάγκες των παιδιών και προστατεύει 

τόσο τα δικαιώματα του παιδιού όσο και του δράστη. [Smith, B.E., & Elstein, 

S.G. (2005)]. 

 

4.5.3. Χρήση προστατευτικού παραβάν 
Μια άλλη τεχνική που βοηθά πολλά παιδιά να καταθέσουν αφορά τη 

χρήση του προστατευτικού παραβάν. Σύμφωνα με το άρθρο 486 (2.1) Καν. 

Ποιν. Κώδ. «επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις στο θύμα να καταθέσει 

υπό την κάλυψη προστατευτικού παραβάν μη βλέποντας τον κατηγορούμενο 

και το συνήγορο του για να μπορεί ο καταγγέλλων να δώσει μια πλήρη 

αναφορά των γεγονότων της κατάχρησης και εδώ το θύμα δεν πρέπει να έχει 

συμπληρώσει τα 18 του χρόνια». Μέσω της χρήσης του προστατευτικού 

παραβάν εξαφανίζεται ο κατηγορούμενος από τη θέα του παιδιού χωρίς όμως 

να εμποδίζεται ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του ή ο δικαστής και 

εισαγγελέας να βλέπουν το παιδί – θύμα. 

Η τεχνική αυτή βοήθησε αρκετά παιδιά να μπορέσουν να καταθέσουν 

στο δικαστήριο. Καθένα από τα παιδιά φοβόταν τον κατηγορούμενο, κα όλα 

αισθάνονταν ανίκανα να παρουσιάσουν την ιστορία στο δικαστήριο λόγω των 

φόβων, της αγωνίας, ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν πρόσωπο με 

πρόσωπο τον κατηγορούμενο. Τα μικρότερα παιδιά θεωρούν το παραβάν ως 

ένα υλικό εμπόδιο μεταξύ αυτών και του κατηγορούμενου και αισθάνονται 

ασφάλεια. Τα μεγαλύτερα παιδιά δεν τα νοιάζει να κοιτάξουν και κατάματα τον 

κατηγορούμενο πίσω από το παραβάν. 

Η κατάθεση μέσω της χρήσης του παραβάν γίνεται κανονικά και η δίκη 

διεξάγεται περιλαμβανόμενων και των κατ’ αντιπαράθεση εξετάσεων. Τόσο η 

χρήση του παραβάν όσο και των παραπάνω μέσω προσφέρουν μια 

ισορροπία ανάμεσα στη έρευνα για την αλήθεια αλλά και την προστασία των 

παιδιών – θυμάτων (Μαγγανάς). Σύμφωνα με Δηλώσεις του δικαστή της 
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Αγγλίας Thomas Pigot, το δικαστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 

μέσα έτσι ώστε να προστατεύσει τους νεαρούς μάρτυρες και να μειώσει το 

stress και το φόβο που βιώνουν. 

Για να υπάρξει δικαιοσύνη τόσο στον κατήγορο όσο και στον 

κατηγορούμενο το παραβάν θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε 

όλα τα άτομα να μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία και να μπορούν 

να δουν ο ένας τον άλλο, εξαιρουμένου του κατηγορούμενου που δεν μπορεί 

να δει το παιδί και αντίστροφα. (Vichers, G., Sergeant of Police Child 

Exploitation Unit Victoria Police Melbourne). 

 

4.6. Στατιστικές μελέτες 
 Στατιστικές μελέτες που έχουν γίνει για να μειωθεί ο αριθμός των 

συνεντεύξεων, υποστηρίζουν τις παραπάνω μεθόδους – τεχνικές ως μέσα 

υποστήριξης των παιδιών – θυμάτων. Όσο αφορά CCTV, έρευνες που έγιναν 

στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνοντας παρατηρήσεις, συνεντεύξεις 

μαρτυριών των παιδιών και των γονιών, έδειξαν να είναι περισσότερο 

αξιόπιστες από ότι η ζωντανή κατάθεση. Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί 

σε πολλές χώρες όπως η Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο να 

διαχειριστούν το τραύμα που πηγάζει από το φόβο του δικαστικού 

περιβάλλοντος και του κατηγορούμενου. Στην Σκωτία οι ερευνητές 

παρατήρησαν ότι από τα 46 παιδιά που κατάθεσαν στο δικαστήριο το 80% 

χρησιμοποίησαν το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και του υπόλοιπο 

την κλασσική διαδικασία. Η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων ήταν τα 

παιδιά στην δεύτερη περίπτωση ανάφεραν περισσότερους φόβους που 

αποδόθηκαν στην παρουσία του κατηγορούμενου. Βρετανοί ερευνητές 

αναφέρουν λιγότερο άγχος μεταξύ των παιδιών που καταθέτουν μέσω 

βιντεοσκόπησης ή CCTV. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με Tobey et al 

(1995) η έρευνα που έγινε αποκάλυψε όσο αφορά τη χρήση CCTV ότι τα 

παιδιά ομολογούν την κατάχρηση και τα αγγίγματα που υπέστη. 

Πολλοί δικαστές αντιλαμβάνονται τη μαρτυρία μέσω του CCTV ως 

λιγότερο αξιόπιστη από ότι η ζωντανή κατάθεση και υποστηρίζουν ότι θα 

πρέπει να εφαρμόζεται για πιο ειδικές περιπτώσεις παιδιών που έχουν 

τραυματιστεί ψυχικά ή τρομοκρατηθεί και αρνούνται να καταθέσουν στο 
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δικαστήριο. Η Τεχνική αυτή υποστηρίχτηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στην 

Υπόθεση Maryland v. Graig (1990) επιτρέποντας το κλειστό κύκλωμα 

τηλεόρασης σε εξειδικευμένες περιπτώσεις και στην υπόθεση Idaho v. Wright 

(1990) επιτρέποντας στα παιδιά να βρίσκονται έξω από την αίθουσα του 

δικαστηρίου κάτω από ειδικές συνθήκες. [Whitcomb, D. (2003)]. Με βάση τα 

παραπάνω η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (ΑΡΑ) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά είναι ιδιαίτερα τρωτά και 

αγχωμένα στην νομική διαδικασία και ιδιαίτερα όταν συναντιόνται πρόσωπο 

με πρόσωπο με τον εναγόμενο που σημαίνει ότι η νομική διαδικασία και η 

αξιόπιστη κατάθεση του παιδιού όσο και η αρμονία του παραμένουν 

ασυμβίβαστες. Η ΑΡΑ σύμφωνα με την Ψυχολογική θεωρία και από 

αποτελέσματα ερευνών που έχουν γίνει προβάλλουν διαπιστώσεις για τη 

χρήση εξατομικευμένων αποφάσεων σχετικά με τη χρήση των παραπάνω 

δοκιμασιών για να προστατευτούν τα παιδιά από την κατά πρόσωπο 

αντιμετώπιση του δράστη. [Goodman, G.S., Levine, M., Melton, G.B. & 

Ogden, D.W. (1991)]. 

Όσο αφορά την δυνατότητα κατάθεσης των παιδιών-θυμάτων οι 

ψυχολόγοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην μελέτη των δυνατοτήτων 

των παιδιών, στις επιδράσεις των διαδικασιών στην ομολογία τους, και στις 

συναισθηματικές επιδράσεις όσο αφορά τις δυσκολίες στην νομική διαδικασία.  

Η φθορά – κακοποίηση που μπορούν να υποστούν τα παιδιά στην αίθουσα 

του δικαστηρίου επιφέρουν μια σοβαρή και διαρκή βλάβη στο ψυχικό κόσμο 

του παιδιού, και την άρνηση να καταθέσουν ή να καταθέσουν λιγότερο 

πλήρως από ότι είναι ικανά. [Whitcomb, D. (2003)]. Τα παιδιά 

αντιμετωπίζοντας τον κατηγορούμενο δεν είναι λίγες οι φορές που ξεσπούν σε 

κλάματα. Η Goodman και οι συνεργάτες της αναφέρουν ότι το 65% 

παρουσιάζει έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Λόγω αυτής της έντασης 

και του ξεσπάσματος μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά τα όργανα 

απονομής δικαιοσύνης που το εκλαμβάνουν ως μια μη φυσιολογική 

αντίδραση. Μέσα από την έντονη συναισθηματική διακύμανση των παιδιών 

που προκύπτει από την παρουσία του ενάγοντος, ο τελευταίος έχει το 

πλεονέκτημα να δυσφημεί την κατηγορία τους και την βεβαιότητα της 

παρουσίας τους. (Θεμελή, Ο. 2006). 
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Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό με τις καινοτόμες τεχνικές και τις 

επιδράσεις που- έχουν στην μαρτυρία των παιδιών θυμάτων και τις 

περιπτώσεις που τις υποστήριξαν [Ross, F.D., Hopkins, S., Hanson, E., 

Lindsay, R.C.L., Hazen, K. & Eslinger, T. (1994)] και συνεχίζουν να τις 

υποστηρίζουν όσο αφορά στη μείωση του τρόμου και του φόβου από την 

κατά μέτωπο αντιμετώπισης του, επιτυχαίνεται αφενός μεν η ορθότητα και η 

ειλικρίνεια των μικρών μαρτύρων και αφετέρου, η μείωση της μαρτυρίας του 

ψυχολογικού τραύματος που οδηγούν τις περισσότερες φορές στην 

δευτερογενή θυματοποίησή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
Μνημονική ικανότητα των παιδιών - θυμάτων.  
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Κεφάλαιο 5ο  
Μνημονική ικανότητα των παιδιών – θυμάτων  

σεξουαλικής κακοποίησης 

 

5.1. Εισαγωγή 
 Τα τελευταία χρόνια οι μαρτυρίες των παιδιών άλλοτε ως θύματα 

σεξουαλικής κακοποίησης, και άλλοτε ως μάρτυρες, αποτελεί ένα δύσκολο και 

σοβαρό θέμα τόσο για το δικαστήριο όσο και για τους ειδικούς 

εμπειρογνώμονες. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι καταγγελίες 

σεξουαλικής κακοποίησης ήταν σπάνιες. Ειδικοί ψυχολόγοι, θεραπευτές, 

αστυνομικοί και δικαστηριακοί εμπειρογνώμονες στην προσπάθειά τους να 

βοηθήσουν τα παιδιά – θύματα χρησιμοποιούσαν μια ποικιλία εναλλακτικών 

μεθόδων, με στόχο να ανακτήσουν τις υποθετικές απωθημένες μνήμες. 

Σύμφωνα με τους Read και Lindlay (1994) η λανθασμένη και ανεξέλεγκτη 

μέθοδοι ανάκτησης της μνήμης επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα και 

βλάπτουν τα άτομα. Η επαναφορά της μνήμης ενός παιδιού μάρτυρα 

επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες όπως ποιος και με ποιο τρόπο θα 

συμβάλλει στην ανάκληση, η επίδραση των ατόμων κύρους και τέλος από τις 

συναισθηματικές πιέσεις που δέχεται το παιδί από τα όργανα τάξης ή μέσα 

στο δικαστήριο για την απόσπαση πληροφοριών σχετικά με το γεγονός. 

Σύμφωνα με το stern ο όγκος των πληροφοριών που αποκομίζεται μέσω της 

ελεύθερης ανάκλησης της μνήμης αυξάνεται σταθερά με την ηλικία. Ο 

Thompson υποστηρίζει ότι η μνήμη για πρώιμα γεγονότα της παιδικής ηλικίας 

είναι αδύναμη. 

Πολλές φορές οι λανθασμένες διαγνώσεις σεξουαλικής κακοποίησης 

μπορεί να οφείλονται τόσο στην ελλιπή μνήμη όσο και στην ελλιπή 

εκπαίδευση των θεραπευτών που άθελά τους υποβάλλουν στα παιδιά την 

ιδέα ότι πιθανότητα να είχαν κακοποιηθεί. Οι θεραπευτές μπορεί να 

καθοδηγήσουν τα παιδιά μέσω της υποβολής ώστε να δημιουργηθούν 

απατηλές μνήμες και περιπτώσεις λανθασμένης διάγνωσης (Αντωνοπούλου, 

Χ.). Η αναδρομή των λεπτομερειών της κακοποίησης είναι ένα δύσκολο 

πρόβλημα των μαρτύρων που παλεύουν γι’ αυτή. Η Δυσκολία αυτή ενισχύεται 

από παράγοντες όπως ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του γεγονότος 
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(συμβάν) και της μαρτυρίας τους στο δικαστήριο, και από μηχανισμούς 

άμυνας, που προσπαθούν να αποκρύψουν το γεγονός έτσι ώστε ευσυνείδητα 

ή ασυνείδητα να διαγράψει το επίπονο γεγονός από τη μνήμη του. Οι 

μηχανισμοί αυτοί μέσω της άρνησης και της αποφυγής βοηθούν το παιδί να 

το διαπεράσει απομακρύνοντας το από τη μνήμη του. Σύμφωνα με τον Zieff 

(1991) η λειτουργία της μνήμης κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας μπορεί να 

ενισχυθεί από τη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων – τεχνικών. (Parker, N. 

2006). Θεραπευτές που ειδικεύονται στην ανάκτηση μνήμης υποστηρίζουν ότι 

τα ελλείμματα μνήμης, αμνησία και αποχωρισμού είναι χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του τραύματος που δέχτηκαν. Η ανάκτηση της μνήμης και της 

θεραπείας στηρίζονται στο γεγονός ότι η κακοποίηση ήταν καταπιεσμένη ή 

έχει διασπαστεί γιατί θα ήταν ειδάλλως πολύ τραυματική για το παιδί να τη 

θυμάται (γεγονός) (Institute for Psychological Therapies 1987-2007). 

Σχετικά με την ακρίβεια της μνήμης και την ηλικία ο stern αναφέρει ότι ο 

όγκος των πληροφοριών που αποκομίζονται μέσω της ελεύθερης ανάκλησης 

αυξάνεται σταθερά με την ηλικία. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα παιδί τόσο πιο 

ακριβείς είναι οι απαντήσεις του όταν του υποβάλλονται σαφείς και άμεσες 

ερωτήσεις και ειδικότερα ακριβείς καθοδηγητικές ερωτήσεις με υψηλό 

ποσοστό λάθους (Καπαρδής). 

Οι περιορισμένες δυνατότητες για την ενθύμηση περιστατικών τόσο 

στην βραχυπρόθεσμη όσο και στην μακροπρόθεσμη μνήμη επηρεάζονται 

από διάφορους παράγοντες όπως: ο τύπος ανάκλησης, το διάστημα 

συγκράτησης, ο αριθμός των προσπαθειών ανάκλησης, οι μεταγενέστερες 

του γεγονότος παρεμβολές καθώς και οι καθοδηγητικές ερωτήσεις. Έχει 

βεβαιωθεί ότι με το πέρασμα του χρόνου ο όγκος πληροφοριών ελεύθερης 

ανάκλησης αυξάνει σημαντικά. Μετά τα 12 έτη της ηλικίας τους είναι το ίδιο 

αποτελεσματικά όσο και των ενηλίκων. (Θεμελή, Ο.). Τα μικρά παιδιά 

μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες. το κύριο πρόβλημα είναι 

πως οι ενήλικες με τους κατάλληλους χειρισμούς και τεχνικές θα μπορέσουν 

να τα ανακαλέσουν. Τα μικρά παιδιά ανακαλούν λιγότερο από ότι οι ενήλικες 

τα γεγονότα ωστόσο οι λίγες πληροφορίες που το παιδί δίνει στην ελεύθερη 

ανάκληση του και η συντομία που ο συνεντευκτής θα ξεκινήσει τις ερωτήσεις 

επιδρούν στο να αρχίσει να διηγείται το γεγονός. (Zickin, J. 1981). Όσο αφορά 

τα μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο ικανά στην ανάκληση από τα μικρά παιδιά. 
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Τα μικρά παιδιά θυμούνται λιγότερες λεπτομέρειες και ανακαλούν τα 

κεντρικά παρά τα περιφερειακά γεγονότα, σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα 

παιδιά. Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά που είναι μικρότερα των 3 ετών 

μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους εμπειρίες το ίδιο με αυτών που 

έχουν δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση. Οι ακριβείς περιγραφές των παιδιών 

ενισχύονται από την διαθεσιμότητα κάποιων τεχνικών βοηθημάτων όπως 

ανατομικών κουκλών, ιχνογραφήματος κ.ά. Παράλληλα με την βοήθεια των 

κατάλληλων καθοδηγητικών ερωτήσεων από το συνεντευκτή παρέχονται οι 

κατάλληλες πληροφορίες (Child Welfare Information Gateway 2000-2006).  

Όσα περισσότερα άτομα εμπλέκονται στην εξέταση του ανήλικου τόσο 

μεγαλύτερο άγχος βιώνει. Τα μεγαλύτερα παιδιά κάνουν λιγότερα λάθη όταν 

χρησιμοποιούν την ελεύθερη ανάκληση παρά όταν ερωτούνται συγκεκριμένες 

ερωτήσεις. (Θεμελή, Ο.). 

Σύμφωνα με το Mandler (1990) τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί 

σεξουαλικά η δυνητική ασυμφωνία που τα χαρακτηρίζει μεταξύ του τι 

θυμούνται και τι αναφέρουν αποτελεί ένα βασικό παράγοντα στο νομικό 

σύστημα και ιδιαίτερα στην ομολογία του. Η συναισθηματική πίεση που βιώνει 

από την δικαστική διαδικασία ο φόβος για το ψυχρό δικαστικό περιβάλλον 

επιδρούν αρνητικά στις αναφορές και ενθυμίσεις του για τα γεγονότα. Από 

όλα αυτά το άγχος είναι ο κύριος μεσολαβητής που φιλτράρει τις αναφορές 

των παιδιών στην θύμηση των γεγονότων. (Steward, et al. 1996).  

Σύμφωνα με τον Freud και Veldhuis αναφέρουν ότι η λειτουργία της 

μνήμης επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων όπως: η ηλικία ανάπτυξης 

του παιδιού, το ρόλο του ενήλικα στις αποκαλύψεις, τις κοινωνικές 

αντιδράσεις που επιδρούν στην αποκάλυψη, και τέλος από το ρόλο των 

δραστών (επικοινωνία με το θύμα που επηρεάζει σαν αποτέλεσμα τη μνήμη 

των γεγονότων). (Winter, A. 2000). 

Όσο αφορά την ακρίβεια της αυτοβιογραφικής ανάκλησης των παιδιών 

ο Fivush (1993) αναφέρει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συγκρατούν 

περισσότερο πληροφορίες που βιώσαν στην μνήμη τους που βίωσαν με την 

βοήθεια σημείων και ερεθισμάτων και δεν ανακαλούν τόσες πληροφορίες 

αυθόρμητα ανεξάρτητα  από τη διάρκεια του διαστήματος συγκράτησης. 

Παράλληλα η ανάκληση των πληροφοριών που δίνουν δεν είναι τόσο 

λεπτομερής όσο των μεγαλύτερων παιδιών έχουν και περιορισμένες γενικές 
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γνώσεις, δομές ανάσυρσης των πληροφοριών και επικεντρώνονται σε 

καθημερινές και γενικές πληροφορίες. 

Πολλές φορές θέλοντας να ευχαριστήσουν το πρόσωπο που τους 

παίρνει τη συνέντευξη παρέχουν απαντήσεις που αυτός θέλει να ακούσει, είτε 

γιατί φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν αν θα ομολογήσουν την αλήθεια ή λόγω 

των απειλών του δράστη με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια φάση 

σύγχυσης μεταξύ της ακρίβειας της μνήμης και της ανακρίβειας που θα 

πρέπει να καταθέσει (Καπαρδής, Α. 2003). 

Σε αυτή τη φάση ο συνεντευκτής προσπαθεί να βοηθήσει το παιδί να 

πει με δικές του λέξεις αυτά. και όσα θυμάται, για τα γεγονότα, ενώ 

παράλληλα με την βοήθεια κατάλληλων μνημονικών βοηθημάτων προσπαθεί 

να διευκολύνει την ανάκληση των γεγονότων. 

 

5.2. Χρήση μεθοδολογικών εργαλείων ως μέσα επίδειξης 
μνημονικών και διαγνωστικών βοηθημάτων στις καταθέσεις 
παιδιών – θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
 Το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και η αναδρομή του 

γεγονότος όσο αφορά την μαρτυρία των παιδιών που καταθέτουν στο 

δικαστήριο είναι μια επίπονη διαδικασία. Παράγοντες που συμβάλλουν σε 

αυτή αφορούν τόσο το χρόνο – διάστημα από τη σεξουαλική κακοποίηση, όσο 

και το διάστημα μαρτυρίας τους στο δικαστήριο. Μηχανισμοί άμυνας έρχονται 

στην επιφάνεια να βοηθήσουν το παιδί να περάσει (αποβάλλει) προσωρινά 

αυτήν την τραυματική εμπειρία, όπου ασυνείδητα ή ευσυνείδητα (γεγονότα) το 

απομακρύνει από τη μνήμη του. Η μνήμη κατά την διάρκεια της μαρτυρίας του 

μπορεί να διευκολυνθεί μέσω κάποιων τεχνικών βοηθημάτων (Zieff, 1991). 

Πολλοί επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας προκειμένου να βοηθήσουν τα 

παιδιά, χρησιμοποιούν ειδικά μεθοδολογικά βοηθήματα / τεχνικές στην 

ανάκληση μνημονικών γεγονότων που αφορούν την κακοποίηση. Αυτά 

περιλαμβάνουν: α) ζωγραφική – ιχνογράφημα (ελεύθερο, ανατομικό σώμα – 

δέντρο, πρόσωπο κ.ά.), β) παιχνίδια (κούκλες, σπίτι κούκλας κ.ά.), γ) διάφορα 

άλλα παιχνίδια (πάζλ), δ) προφορικά συνεντεύξεις: γνωστική, σταδιακή, 

λεπτομερούς αφήγησης τεχνική, κάρτες, φωτογραφίες κ.ά.). (Kathleen, A. – 

Kendall – Tackerr) (1992). «Όλες οι παραπάνω τεχνικές στοχεύουν όσο 
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αφορά την εξέταση των ανηλίκων, στην τόσο ανάκληση του μνημονικού 

γεγονότος, όσο και στην προστασία τους από τις επίπονες – τραυματικές 

εμπειρίες τόσο της προδικασίας όσο και της κύριας διαδικασίας». (Δρ. 

Θεμελή, Όλγα). 

 

5.2.1. Παιχνίδια. Ανατομικές λεπτομερειακά κούκλες 
 Οι ανατομικές κούκλες χρησιμοποιούνται σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών 

αλλά και σε μεγαλύτερα. Η χρήση των ανατομικών κουκλών δεν καθιστά 

δυνατή την κοινοποίηση της σεξουαλικής κακοποίησης ως διαγνωστικό μέσο. 

Ωστόσο αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα στο να εκφράσουν την 

κακοποίησή τους όταν δεν μπορούν λεκτικά. Τα παιδιά γενικά είναι 

εξασκημένα και αλληλεπιδρούν με παιχνίδια από νωρίς πριν ακόμα 

αναπτυχθεί η λεκτική τους επικοινωνία. Τα ρητά μέρη των κουκλών μπορούν 

να αποτελέσουν ένα ερέθισμα για να επιβεβαιώσουν την σεξουαλική 

κακοποίηση. Στα Μεγαλύτερα παιδιά πάνω από 5 ετών όπου η λεκτική 

επικοινωνία είναι πλήρως αναπτυγμένη η περιγραφή της κακοποίησης γίνεται 

πιο εύκολα μέσω των ανατομικών κουκλών [Article by Child Welfare 

Information Gateway (2000-2006)]. 

 Σύμφωνα με τους Boat, B.W., & Everson, H.B. 1986 οι λειτουργίες που 

μπορούν να εξυπηρετήσουν είναι σαν παρηγορητής, ανατομικό πρότυπο, 

ερέθισμα μνήμης και ενίσχυση επίδειξης. Οι πιο γνωστές λειτουργίες είναι ως 

ανατομικό ερέθισμα, και ερέθισμα μνήμης. 

Ανάλογα με το στάδιο συνέντευξης ο υπεύθυνος της συνέντευξης 

μπορεί να ενθαρρύνει το παιδί να παίξει με τις κούκλες για να μπορεί 

αργότερα να τις εξετάσει προφορικά. Βασική προϋπόθεση είναι η χρήση 

μερικών κουκλών συνήθως τέσσερις όπου το παιδί θα πρέπει να αναγνωρίσει 

το φύλο τους (αγόρι ή κορίτσι) και την χρονολογία τους, ενήλικας ή παιδί 

καθώς και τον προσδιορισμό μερών των σωμάτων τους (συμπεριλαμβανο-

μένων και των ιδιωτικών τους μερών). Μέσω της χρήσης των κουκλών ο 

υπεύθυνος μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε ασυνήθιστες αντιδράσεις 

του παιδιού, φόβο και άλλες συμπεριφορές. Όταν η χρήση των κουκλών δεν 

οδηγεί σε κάποιες πληροφορίες οι υπεύθυνοι μπορούν να τις 

χρησιμοποιήσουν ως ανατομικά πρότυπα χρησιμοποιώντας τα ονόματα που 

έχει δώσει το παιδί για τα «μέρη» των σωμάτων τους. [Article by Welfare 
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Information Gateway (2000-2006)]. Προϋπόθεση στην χρήση των ανατομικών 

κουκλών είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών όσο αφορά τον 

τρόπο χρήσης και εφαρμογής τους. (Θεμελή, Ο. 2006). Η χρήση προϋποθέτει 

ο υπεύθυνος της συνέντευξης να έχει δημιουργήσει μια σχέση επαφής – 

επικοινωνίας με το παιδί πριν του παρουσιάσει την κούκλα. Τα περισσότερα 

παιδιά ηλικίας 3-6 ξεντύνουν την κούκλα αυθόρμητα ή με λίγη ενθάρρυνση 

από κάποιο ενήλικα (Classer & Collins, 1989). Παρόλο που τα παιδιά 

μπορούν να κατονομάζουν τα μέρη του σώματος (Schor & Sivan, 1989) οι 

συνεντευκτές δεν θα πρέπει να τα ονομάζουν γι’ αυτά. (Καπαρδής, Α. 2003). 

Παρόλο που υπάρχει μεγάλη ένδειξη – επιβεβαίωση ότι οι κούκλες 

είναι αρκετά χρήσιμες για τα μεγαλύτερα παιδιά. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη 

υποψία όσο αφορά το ρόλο τους στα παιδιά προσχολικής ηλικίας όπου ο 

κίνδυνος υποβολής είναι μεγαλύτερος σε αυτά (Ceci, S.J. & Bruck, M. 1994). 

Σύμφωνα με την Φροϋδική θεωρία τα παιδιά είναι επιρρεπή σε φαντασία που 

σχετίζεται με το σεξουαλικό περιεχόμενο. Επιπροσθέτως αν όντως αυτό 

συμβαίνει αυτό, ίσως τα «μέρη» του σώματος της κούκλας όπως τα γεννητικά 

όργανα να αυξάνουν την φαντασία του παιδιού όταν ερωτάται για αυτά». 

(Goodman, G.S. & Aman, C. 1990). 

Στις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με 

τη χρήση των ανατομικών λεπτομερών κουκλών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι 

είναι πράγματι χρήσιμες εφόσον βοηθούν τα παιδιά να θυμηθούν και να 

περιγράψουν με λεπτομέρειες την κακοποίηση, ενώ άλλοι διαφωνούν ό,τι 

αυξήσουν την υποβολή και να εξελιχθεί σε παιχνίδι ακόμα και σε μη 

σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά. [Cronch, L.E., Viljoen, D.J. & Hansen, D.J. 

(2006)]. 

Σύμφωνα με τους Everson & Boat (1997) η συγκεκριμένη τεχνική 

ενδείκνυται για παιδιά ηλικίας πάνω των 5 ετών λόγω του ότι παρέχει την 

δυνατότητα ακρίβειας όσο αφορά τα γεγονότα που έχουν ειπωθεί. (Θεμελή, 

Ο. 2006). Αντίθετα για παιδιά προσχολικής ηλικίας σύμφωνα με τους (Ceci, 

S.I. & Bruck, M. 1994) που είναι πιο επιρρεπή στις καθοδηγητικές ερωτήσεις, 

στην υποβολή και στις παραπλανητικές ερωτήσεις όλα αυτά μπορούν να 

οδηγήσουν σε λανθασμένες κατηγορίες. Ο De Loache (1993) υποστηρίζει ότι 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κούκλες 

ως σύμβολα ή παραστάσεις για τον εαυτό τους και επομένως να τις 
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χρησιμοποιήσουν και για τις δικές τους εμπειρίες. (Cronch, L.E., Viljoen, J.L. 

& Hansen D.J. 2006). 

H Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (ΑΡΑ) σύμφωνα με τον (Koocher 

et al) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όλοι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν 

τις λεπτομερειακές ανατομικές κούκλες ως τεχνική κάτω βέβαια από 

ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά η κούκλα δεν είναι μια ψυχολογική 

δοκιμασία με πρόβλεψη. Η διάγνωση της σεξουαλικής κακοποίησης δεν θα 

πρέπει να γίνεται με βάση την αυθόρμητη ή καθοδηγούμενη τεχνική. Η τεχνική 

για την χρήση της υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό και δεν είναι 

παιχνίδι. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και να 

αναγνωρίζουν τις τυπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών από διαφορετικές 

φυλετικές ομάδες και κοινωνικοοικονομικά στρώματα όταν χρησιμοποιούν την 

κούκλα σε μια κλινική έρευνα. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά την διάρκεια των 

αποτελεσμάτων σε παιδιά ηλικίας 4 ετών και κάτω όπου τα παιδιά είναι πιο 

ευάλωτα στην υποβολή, τις καθοδηγητικές ερωτήσεις και παραπλανητικές 

ερωτήσεις. Οι ειδικοί τονίζουν δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις κούκλες ως 

αποκλειστικό διαγνωστικό εργαλείο αλλά ως μέσω επικοινωνίας που θα 

συμβάλλει στην παρουσίαση του περιστατικού (Θεμελή, Ο., 2006). 

 

5.2.2. Το Σπίτι της Κούκλας (doll-house) 
 Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά από τους επαγγελματίες 

ως μέσο επικοινωνίας και ανάκλησης μνημονικών γεγονότων είναι το Σπίτι της 

Κούκλας. Πολλοί Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας χρησιμοποιούν αυτή την 

τεχνική στη συνέντευξη που κάνουν τα παιδιά συνήθως προσχολικής ηλικίας. 

Τα μεγαλύτερα dollhouses με τα εύρωστα έπιπλα και τους ανθρώπους είναι 

3-6 ίντσες ψηλό και είναι καλύτερα. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι άνθρωποι (στα 

dollhouses) τόσο ευκολότερα θα είναι και για το παιδί να παρουσιάσει τις 

δραστηριότητες και για τον ερευνητή να δει. Στους περισσότερους 

ανθρώπους του (dollhouse) δεν μπορεί να αφαιρεθεί ο ιματισμός τους και 

αυτό είναι δύσκολο για το παιδί που θέλει να καταδείξει κάποια σεξουαλική 

κακοποίηση. Εντούτοις, το dollhouse παρέχει μια καλύτερη ευκαιρία να 

αντιμετωπιστεί το ζήτημα του πλαισίου της σεξουαλικής κακοποίησης από τα 

περισσότερα αλλά μέσα. 
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 Όπως και οι κούκλες, το ιχνογράφημα έτσι και το (dollhouse), έχει σαν 

στόχο να συλλέξει όσο γίνεται περισσότερα δεδομένα για την σεξουαλική 

κακοποίηση, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Η έμμεση χρήση θα μπορούσε να 

περιλάβει την παρατήρηση του παιδιού που παίζει μέσα και έπειτα κάποιες 

ερωτήσεις που είναι σχετικές με το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης. 

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός μικρού κοριτσιού όπου 

επανειλημμένα την πήγαινε στο κρεβάτι με το ενήλικο αρσενικό. Ο ερευνητής 

μπορεί να ρωτήσει το κοριτσάκι τι συνέβη όταν πηγαίνουν στο κρεβάτι μαζί 

και θα πάρει πληροφορίες. Με βάση τα παραπάνω το dollhouse είναι ένα 

μέσο πηγής πληροφοριών εάν βέβαια υπάρχει κάποιο υπόβαθρο για το 

πλαίσιο της πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης. [Child Information Welfare 

Gateway (2000-2006)]. 

 

5.2.3. Ανατομικό Σχέδιο - Ιχνογράφημα 
 Τα Ανατομικά σχέδια είναι εικόνες ενηλίκων και παιδιών αρσενικών και 

θηλυκών σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια όπως Ώριμης Εφηβικής 

Λανθάνουσας περίοδος και προσχολικής, χωρίς ιματισμό με τα πρωτεύοντα 

και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά των φύλων. Αυτά τα σχέδια μπορούν να 

έχουν την μετωπική (πρόσθια) πλευρά σε μια σελίδα και την ραχιαία (οπίσθια) 

σε μια άλλη. Οι σχετικές εικόνες χρησιμοποιούνται για κάθε παιδί που περνάει 

από συνέντευξη. Όπως και οι κούκλες έτσι και το ανατομικό σχέδιο 

χρησιμοποιείται για πολύ μικρά παιδιά αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας. Οι 

κατάλληλες εικόνες επιλέγονται είτε από το παιδί είτε από τον υπεύθυνο της 

συνέντευξης. 

Το παιδί μπορεί να κληθεί να σημαδεύσει το σχέδιο ή να σημειώσει στο 

σημείο που ζωγραφίζει τι περιλαμβάνει. Το μειονέκτημα σχετικά με τα 

ανατομικά σχέδια – εικόνες είναι η δυσκολία που παρουσιάζεται σε ένα παιδί 

να θεσπίσει οποιαδήποτε συμπεριφορά με τις εικόνες. Παρά ταύτα το παιδί 

μπορεί να ζωγραφίσει τον ιματισμό και να περιγράψει πως αφαιρέθηκε καθώς 

και να ζωγραφίσει γραμμές και βέλη μεταξύ των γεννητικών οργάνων που να 

φανεί η σωματική επαφή. Τα Ανατομικά σχέδια αποτελούν μέρος του αρχείου 

του ερευνητή και γίνονται αποδεκτά από το δικαστήριο, σαν δεδομένα. Η 

συλλογή πληροφοριών όσο αφορά τα σχέδια αποτελούν βασικό παράγοντα. 

«Οι Επαγγελματίες παρακινούν ή ενθαρρύνουν το παιδί να γράψει το όνομα 
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του προσώπου που το σχέδιο αντιπροσωπεύει. εάν το παιδί δεν μπορεί να το 

γράψει τότε το κάνει ο ίδιος ο ερευνητής. Παράλληλα, το ενθαρρύνουν να 

γράψει ή να εστιάσει την προσοχή του στις εικόνες για να επεξηγήσει πτυχές 

της σεξουαλικής κακοποίησης. Όλα τα παραπάνω στοιχεία γράφονται στην 

εικόνα από τους επαγγελματίες καθώς και τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν τα 

παιδιά και οι απαντήσεις που δόθηκαν». 

Το ανατομικό σχέδιο είναι μια διαγνωστική τεχνική όταν εφαρμόζεται σε 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.  

Πολλές φορές το παιδί αποτυγχάνει να παράγει κάποιες πληροφορίες 

σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση και να δώσει απαντήσεις στα 

ερωτήματα. Η Έμφαση σε αυτή τη φάση δίνεται στην ερμηνεία τους. Τα 

ανατομικά σχέδια όπως και οι προηγούμενες τεχνικές χρησιμοποιούνται όταν 

τα παιδιά έχουν δείξει ότι κάτι έχει συμβεί. Πολλές φορές τα παιδιά 

παρουσιάζουν δυσκολία στην αποκάλυψη του γεγονότος ή στην ενθύμηση 

του περιστατικού. 

Ο ερευνητής προσπαθεί να παροτρύνει το παιδί να ζωγραφίσει το 

μέρος (τοποθεσία) της κακοποίησης, και αργά – αργά μέσω της συζήτησης 

καταλήγουν στην ανάμνηση της λεπτομέρειας.  

Σχετικές μελέτες που έχουν γίνει (Hibbard. et al. 1987) σχετικά με τις 

διαφορές μεταξύ – των σχεδίων σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών και μη 

κακοποιημένων, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τόσο τα κακοποιημένα 

όσο και τα μη, συχνά στα σχέδιά τους αποτυπώνονται δείγματα – 

χαρακτηριστικά των γεννητικών οργάνων. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα 

ανατομικά σχέδια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μόνο κριτήριο για την 

διάγνωση και τεκμηρίωση της σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο έχει 

αποδειχθεί ότι η ζωγραφική – ιχνογράφημα (Jones 1992) συμβάλλει τόσο 

στην «κατάλληλη προετοιμασία πριν το δικαστήριο, όσο και στην ανάκληση 

ενός μεγάλου αριθμού λεπτομερειών περιορίζοντας την πιθανότητα του 

λάθους» (Burgers & Hartman, 1993). Η Τεχνική αυτή είναι πιο εφαρμοσμένη 

σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (Θεμελή, Ο. 2006). 
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5.3. Δικανικές Συνεντεύξεις – Τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
 Οι Δικανικές συνεντεύξεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις συνεντεύξεις 

σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών που έχουν κακοποιηθεί τόσο 

συναισθηματικά, όσο και σεξουαλικά. Μερικά από τα μοντέλα Δικανικών 

συνεντεύξεων που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι: η Γνωστική συνέντευξη 

(“Cognitive Interview”, cl) η Σταδιακή Συνέντευξη (Step-wise Interview) και η 

Τεχνική της λεπτομερούς αφήγησης (“Narrative Elaboration Technique” – 

NET). Αυτές οι τεχνικές έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικές στο να 

βοηθούν τα παιδιά να ανακαλέσουν γεγονότα σχετικά με την κακοποίηση σε 

σύγκριση με τις τυπικές – καθιερωμένες τεχνικές που εφαρμόζονται. Οι 

περισσότερες Δικανικές Συνεντεύξεις περιλαμβάνουν βασικά επίπεδα που 

περικλείουν φάσεις όπως το «κτίσιμο της σχέσης» μεταξύ συνεντευκτή και 

παιδιού, την ενημέρωση (περιλαμβάνει την εκμάθηση του παιδιού των 

διαφορετικών σημείων του σώματός του και των ονομάτων αυτών). Οδηγίες 

που σχετίζονται με την συνέντευξη, την αναγνώριση και τη διαφορά της 

μεταξύ αλήθειας και του ψέματος εκ μέρους του παιδιού, την αφηγηματική 

περιγραφή του γεγονότος ή των γεγονότων που σχετίζονται με την έρευνα, τις 

παρατεινόμενες ερωτήσεις, το συμπέρασμα και το κλείσιμο της συνέντευξης 

(Cordisco & Carnes, 2002). 

Σύμφωνα με Dale L. Koons (1999) οι πληροφορίες που λαμβάνονται 

μέσω μιας δικανικής συνέντευξης επιτρέπουν στον ερευνητή να έχει μια ικανή 

κρίση σχετικά με τους ισχυρισμούς – δεδομένα του παιδιού. Το παιδί έχει την 

άδεια να επεκταθεί επάνω στην ερμηνεία των γεγονότων χωρίς να 

κατευθύνεται από τον ερευνητή. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της 

δικανικής ανάπτυξης οδηγεί στις καλύτερες εκβάσεις για το παιδί, την 

οικογένεια και το νομικό σύστημα. 
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Συνεντεύξεις 

 
 5.3.1. Γνωστική συνέντευξη (“Cognitive Interview” – cl) 

Η Γνωστική συνέντευξη θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για να 

ελαττωθεί ο κίνδυνος αναξιόπιστων καταθέσεων όσο αφορά το παιδί – θύμα 

σεξουαλικής κακοποίησης. Η Συνέντευξη αυτή θεωρείται καταλληλότερη για 

τα παιδιά – θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη συνέντευξης ανάλογα με τη μέθοδο που 

ακολουθείται (Θεμελή, Ο. 2006). Τα τελευταία χρόνια ένας συνδυασμός 

τεσσάρων τεχνικών συνέντευξης γνωστός ως γνωστική συνέντευξη έχει 

αυξηθεί στις δικανικές συνεντεύξεις περιλαμβάνοντας και περιπτώσεις 

σεξουαλικά κακοποιημένων παιδιών (APSAC, 2002, Hayes & Delamothe, 

1997 et al). 

Η γνωστική συνέντευξη αναπτύχθηκε από τον Geiselman και τους 

συνεργάτες του, της δεκαετίας του ’80 με στόχο να χρησιμοποιείται σε 

μαρτυρίες ενηλίκων και σε θύματα κακοποίησης (Geiselman et al., 1984). Οι 

τεχνικές αυτές περιλάμβαναν την προσπάθεια «ανοικοδόμησης» του 

περιστατικού αναφέροντας κάθε λεπτομέρεια του συμβάντος, ανάκληση του 

γεγονότος σε διαφορετικές σειρές – αλληλουχίες και περιγραφή του γεγονότος 

(Fisher & Geiselmann, 1992 & Saywitz et al., 1992). Έρευνες έχουν καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι η γνωστική συνέντευξη είναι πιο αποτελεσματική στην 

επανάκληση γεγονότων που συμβαίνουν στα παιδιά. Σύμφωνα με τους Hayes 

και Delamothe (1997) ερεύνησαν την επίδραση των δύο συνθέσεων – 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της γνωστικής συνέντευξης (πλοκή του 

γεγονότος, και αναφορά κάθε λεπτομέρειας) σε 128 παιδιά ηλικίας 5-11 ετών. 

Αυτές οι δύο συνθέσεις επιλέχτηκαν για τα παιδιά επειδή είναι πιο 

αποτελεσματικές, στα παιδιά. Όσο αφορά τις δύο άλλες συνθέσεις της 

γνωστικής συνέντευξης (επανάκληση σε διαφορετικές αλληλουχίες και 

περιγραφή του γεγονότος από διαφορετικές προοπτικές) φάνηκε ότι είναι 

δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με 

βάση τα παραπάνω η εν λόγω τεχνική είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη αλλά 

αυξάνει σημαντικά τις ικανότητες ανάκλησης των μνημονικών πληροφοριών. 

Το παιδί έχοντας κατανοήσει το γενικό πλαίσιο που έλαβε χώρα το γεγονός 

όσο και τις λεπτομέρειες, καλείται να αφηγηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω 
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συνθέσεις της γνωστικής συνέντευξης το περιστατικό, ακόμα και με 

διαφορετική αλληλουχία, ενώ παράλληλα, μπορεί να αφηγηθεί το περιστατικό 

από την οπτική γωνία κάποιου τρίτου προσώπου (Θεμελή, Ο. 2006). Οι 

τεχνικές της Γνωστικής συνέντευξης παρότι έχουν δείξει να είναι 

αποτελεσματικές στην ανάκληση γεγονότων ωστόσο έρευνες έχουν δείξει ότι 

είναι πιο εφαρμοσμένη και αποτελεσματική σε μεγαλύτερα παιδιά (e.g. 

APSAC, 2002, Hayes & Delamoti 1997 & Saywitz et al., 1992). Δυσκολίες 

εμφανίστηκαν τόσο στην εκμάθησή της όσο και κίνδυνο σύγχυσης του παιδιού 

να περιγράψει το περιστατικό με την οπτική κάποιου άλλου, όσο και στην 

αύξηση της ενίσχυσης της φαντασίας και των υποθέσεων. (Θεμελή, Ο. 2006) 

και [Cronch, L.E. – Viljoen, J.L. & Hansen, D.J. (2006)]. 

 

5.3.2. Step – Wise interview (Σταδιακή συνέντευξη) (Β) 
Η Τεχνική της «σταδιακής συνέντευξης» αναπτύχθηκε από τον John 

Yuille και τους συνεργάτες του (1993). Η συνέντευξη αυτή παρέχει τεχνικές 

που έχουν ως στόχο να ελαχιστοποιήσουν το τραύμα ως το παιδί έχει βιώσει 

μέσω της συνέντευξης, καθώς και τα προβλήματα. όσο αφορά την ανάκληση 

των πληροφοριών. Τα βήματα που ακολουθούνται σ’ αυτήν την μέθοδο 

ξεκινούν με ανοικτού τύπου ερωτήσεις, λιγότερο καθοδηγητικές και 

υποδηλωτικές και αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι ερωτήσεις γίνονται 

περισσότερο εξειδικευμένες και καθοδηγητικές (Gray 1994). Η σταδιακή 

συνέντευξη αρχίζει στην πρώτη φάση με το «κτίσιμο» μιας σχέσης οικειότητας 

μεταξύ του υπεύθυνου της συνέντευξης και του παιδιού. Ο υπεύθυνος 

διευκολύνει το παιδί να μιλήσει ξεκινώντας από τα ενδιαφέροντά του. Σε αυτή 

τη φάση, οι κανόνες της συνέντευξης λαμβάνονται υπόψη (αν το παιδί δεν 

είναι σίγουρο για κάτι, στην απάντηση του μπορεί να το πει) όπως και το 

επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού (γλωσσικό – γνωστικό) η γλώσσα του 

σώματος και τέλος η επίδραση που έχει στο παιδί η συνέντευξη. Το παιδί 

ξεκινά με αφήγηση δύο προηγούμενων σημαντικών εμπειριών του όπως π.χ. 

σχολική εκδρομή. Συνήθως αυτό γίνεται για να υπολογισθεί το επίπεδο των 

λεπτομερειών που το παιδί μεταβιβάζει και επίσης χρησιμοποιείται σαν 

τρόπος εκμάθησης του παιδιού να λέει μια ιστορία (να αφηγείται) με ένα 

τρόπο που να ταιριάζει με τους κανόνες της συνέντευξης. Η επόμενη φάση 
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αφορά την παρότρυνση του παιδιού να αφηγηθεί ελεύθερα το γεγονός, κατά 

την διάρκεια της οποίας ο ανήλικος χωρίς να διακόπτεται το αναφέρει. 

Μετά την αφήγηση ο υπεύθυνος μπορεί να ξεκινήσει τις ερωτήσεις. 

Αυτές αρχίζουν με ανοικτές τύπου ερωτήσεις και μετά αν είναι αναγκαίο με πιο 

εξειδικευμένες αλλά όχι με καθοδηγητικές και κλειστού τύπου ερωτήσεις και 

τέλος παραπλανητικές ερωτήσεις. (Flick & Gaye 2001, Yuille et al., 1993, 

Gray, 1994). 

Πολλές φορές εάν είναι απαραίτητο στην παραπάνω συνέντευξη, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ενισχύσεις (βοηθήματα) όπως η χρήση 

ανατομικών κουκλών που θα συμβάλλουν περισσότερο στην διευκρίνιση και 

αφήγηση του γεγονότος. 

Στο τέλος της συνέντευξης ο συνεντευκτής ευχαριστεί το παιδί για τη 

συμμετοχή του, το ρωτά αν έχει και θέλει να υποβάλλει κάποιες ερωτήσεις και 

αν έχει απορίες σε αυτά που συζητήθηκαν. (Yuille et al. 1993). 

 

5.3.3. Τεχνική της λεπτομερούς αφήγησης (“Narrative Elaboration 
Technique” – NET) 

Η Τεχνική της λεπτομερούς αφήγησης παρέχει την δυνατότητα στα 

παιδιά να αφηγηθούν αυτό που τους συνέβη και να αυξηθούν οι πιθανότητες 

ανάκτησης περισσότερων πληροφοριών. (Θεμελή, Ο. 2006).  

Πιο συγκεκριμένα το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ανάμνηση των 

γεγονότων με αφηγηματική μορφή χωρίς διακοπή και με ερωτήσεις και 

λεπτομέρειες του γεγονότος από τον υπεύθυνο της συνέντευξης. Ο 

συνεντευκτής ακούει τη συνέντευξη χωρίς να διακόπτει και αυτό συμβάλλει 

στην χαλάρωση από μέρος του παιδιού και στην επικοινωνία. Η αφήγηση 

μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως απλή αναφορά του γεγονότος ή 

παρότρυνση από μέρος του υπεύθυνου για συνέχιση της ιστορίας με 

διάφορες ερωτήσεις (π.χ. τι συνέβη έπειτα;) (James Alexander Tanford 2001). 
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5.4. Άλλες Τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις Δικανικές 
Συνεντεύξεις 

 

5.4.1. Touch survey (ερμηνεία του αγγίγματος) 
 Μια άλλη σημαντική τεχνική συνέντευξης που έχει αναπτυχθεί από τη 

Hewitt  νωρίς τη δεκαετία 1980 (Carves, 2000, Hewitt, 1998 και Hewitt & 

Arrowood, 1994). Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε σε κακοποιημένα παιδιά και 

στηρίχθηκε στη ιδέα στην ταξινόμηση των αγγιγμάτων από τα καλά, στα 

ουδέτερα, στα κοινά (Hewitt, 1998). H Έρευνα αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 

σε παιδιά ηλικίας πάνω από 3 ετών λόγω ότι τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία 

δυσκολεύονται στην αναπαράσταση και επανάκληση των γεγονότων. 

Σε μεγαλύτερα παιδιά που εφαρμόστηκε ανταποκρίθηκαν θετικά στην 

έρευνα που περιλάμβανε σχολιασμό σημαντικών αισθημάτων και τα 

πρόσωπα που σχετίζονται με αυτά. Η έρευνα αυτή δεν είναι κατάλληλη για 

παιδιά ηλικίας πάνω των 8 ετών. Η Ερμηνεία του αγγίγματος περιλαμβάνει 

μια συζήτηση από σημαντικά αγγίγματα που το παιδί έχει βιώσει (αγκάλιασμα, 

φίλημα, κτύπημα και σεξουαλικά αγγίγματα), συναισθήματα που σχετίζονται 

με αυτά τα αγγίγματα, μέρη – τοποθεσίες στο σώμα τους που τα δέχτηκαν, και 

ποιος/α τα έπραξε. Μέσω αυτής της έρευνας εξηγούνται περισσότερες 

λεπτομέρειες για τα θετικά και αρνητικά αγγίγματα που το παιδί έχει βιώσει. 

Παρά ταύτα η έρευνα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό και 

με άλλες εμπειρικές υποστηρικτικές τεχνικές (Carves, 2000, Hewitt, 1998 και 

Hewitt & Arrowood, 1994). 

 

5.4.2. Συζητήσεις που αφορούν το ψέμα – αλήθεια 
Η συζήτηση αυτή βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν την διαφορά 

μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος πριν ερωτηθούν για την κακοποίηση. 

Αυτή η αύξηση έχει σαν στόχο να αυξήσει την ικανότητα και αξιοπιστία των 

δηλώσεών τους στο δικαστήριο (APSAC, 2002 και Huffman et al., 1999). 

Σύμφωνα με τον Wyatt (1999) συστήνει ότι τα παιδιά θα πρέπει να 

ερωτώνται αν λένε ψέματα και τα αποτελέσματα – συνέπειες που είχαν. Οι 

συνεντευκτές το κατορθώνουν αυτό χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα 

παραδείγματα (APSAC, 2002). Τέλος είναι χρήσιμο να κατορθώνεται μια 
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προφορική συμφωνία από το παιδί να πει την αλήθεια κατά την διάρκεια - 

μετά την συνέντευξη. [Cronch, L.E., Viljoen, J.L. & Hansen, D.J. (2006)]. 

 

5.4.3. Ανοικτές ερωτήσεις (Open – ended questions) 
Έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις είναι πιο αναλυτικές και πιο ακριβείς από άλλου τύπου 

συνεντεύξεις σε παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας (Craig et al., 1999, 

Davies et al. 2000, Lamb & Fauchier, 2001, Lamb & Carretson, 2003 and 

Sternberg et al. 1996). Αυτός ο τύπος συνεντεύξεων δεν είναι 

αποτελεσματικός με πολύ μικρά παιδιά και συχνά εξελίσσεται σε σύντομες 

λιγότερο λεπτομερείς αναφορές από άλλου τύπου συνεντεύξεις (Cronch, L.E., 

Viljoen, J.L. & Hansen D.J. 2005). 

Σύμφωνα με τον Craig et al (1999) ο οποίος χρησιμοποίησε μια 

ανάλυση (CBCA) για να διαπιστώσει την ακρίβεια – σαφήνεια των δηλώσεων 

των παιδιών στις δικανικές συνεντεύξεις. Το δείγμα ήταν 48 παιδιά ηλικίας 3-

16 χρόνων. Τα αποτελέσματα ήταν ότι μέσου του ανοικτού τύπου ερωτήσεων 

παράγονται περισσότερο ελεύθερες αφηγηματικές αναφορές και περισσότε-

ρες ακριβείς πληροφορίες από ότι η κλειστού τύπου ερωτήσεις και οι 

καθοδηγητικές ερωτήσεις. Σε έρευνες που έγιναν σε μικρά παιδιά όσο αφορά 

την υποβολή (e.g. Bruck & Ceci, 1995, Ceci & Bruck, 1993 and Saywitz et al., 

2002) προτείνουν ότι οι συγκεκριμένες μη κατευθυνόμενες ερωτήσεις είναι πιο 

κατάλληλες για μικρά παιδιά, ενώ οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε εφήβους και παιδιά σχολικής ηλικίας. (Cronch, L.E., 

Viljoen, J.L. & Hansen, D.J., 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
Παρεμβάσεις μείωσης των δεινών των μαρτύρων και 

της δευτερογενούς θυματοποίησής τους. 
 



 53 

Κεφάλαιο 6ο  
Παρεμβάσεις μείωσης των δεινών των μαρτύρων και της 

δευτερογενής θυματοποίησής τους 

 

6.1. Εισαγωγή 
 Όπως έχει αναφερθεί η μαρτυρία των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής 

κακοποίησης που καταθέτουν στο δικαστήριο είναι μια επίπονη και 

πολύπλοκη διαδικασία. Προστατεύοντας τα δικαιώματα του παιδιού μάρτυρα 

από τα δεινά και τη συμμετοχή τους στην ακροαματική διαδικασία μειώνεται ο 

κίνδυνος δευτερογενής θυματοποίησής τους. Ορισμένες τεχνικές και νομικές 

παρεμβάσεις που εφαρμόζονται έχουν σαν κύριο στόχο να προστατεύσουν το 

παιδί μάρτυρα και να ενισχύσουν την ψυχολογική του στήριξη τόσο του ίδιου 

όσο και της οικογένειάς του, που παίζει σημαντικό ρόλο στην μαρτυρία του 

παιδιού. Το άγχος, ο φόβος και η έντονη αρνητική συναισθηματική φόρτιση 

που βιώνει το παιδί, από την προανακριτική και δικαστική διαδικασία, η 

έλλειψη γνώσεων της διαδικασίας, το ψυχρό δικαστικό περιβάλλον η 

επικριτική στάση, ο φόβος αντιμετώπισης του δράστη καθώς και η χρήση 

ακατάληπτης γλώσσας οδηγούν στην άρνηση του να καταθέσει και 

συμβάλλουν στην μείωση της μνημονικής ικανότητας του παιδιού. Με βάση 

όλα τα παραπάνω η εφαρμογή βασικών διαδικασιών – παρεμβάσεων κρίθηκε 

αναγκαία με στόχο την διεξαγωγή μιας σωστής ακροαματικής διαδικασίας και 

την ορθή κατάθεσή του με στόχο για σωστή απονομή της δικαιοσύνης και της 

προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού – μάρτυρα. Οι Μέθοδοι αυτοί 

περιλαμβάνουν: 

 

Την Προετοιμασία του παιδιού πριν το δικαστήριο 

 Σύμφωνα με τους Müller και Tait (1997) η επίσκεψη νωρίτερα των 

παιδιών στην αίθουσα του δικαστηρίου και ιδιαίτερα στο χώρο συνέντευξης 

καθώς και η ενημέρωσή τους για τους τύπους των ερωτήσεων που θα 

υποβληθούν παίζει βασικό ρόλο στην μείωση του άγχους και στην 

προετοιμασία τους. Η επίσκεψή τους νωρίτερα βοηθάει πολλά παιδιά να 

συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας τους. Η ενημέρωση τους 

μέσω της χρήσης βιβλίων που αναφέρονται σε παιδιά και περιγράφουν την 
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όλη δικαστική και προ-ανακριτική διαδικασία κρίνεται εξίσου σημαντική (Müller 

και Tait 1997). Αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει να διορίζουν ένα 

επίτροπο ο οποίος βοηθάει το παιδί στην ενημέρωσή του όσο και πριν και 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (Θεμελή, Ο. 2006). 

 

Στήριξη της οικογένειας 

 Η Στήριξη της οικογένειας αποτελεί ένα βασικό παράγοντα που βοηθά 

το παιδί να καταθέσει στο δικαστήριο ακόμα και αν δεν βρίσκονται κοντά του 

στο χώρο της συνέντευξης. 

 

Εκπαίδευση Επαγγελματιών 

Είναι βασικό τα άτομα που συμμετέχουν στις νομικές διαδικασίες να 

λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση όσο αφορά τις τεχνικές παρέχοντας τέλειες 

εφαρμογές αυτών στην ακροαματική διαδικασία και μειώνοντας τα δεινά των 

παιδιών ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την συμμετοχή τους στην 

ακροαματική διαδικασία και την ορθή και ειλικρινή κατάθεσή τους. 

 

Χρήση Ειδικών Μεθοδολογικών Εργαλείων που συμβάλλουν στην ανάκληση 

μνημονικών γεγονότων 

 Πολλοί επαγγελματίες προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να 

ανακαλέσουν τα τραυματικά γεγονότα στην μνήμη τους χρησιμοποιούν ειδικά 

μεθοδολογικά βοηθήματα / τεχνικές όπως η ζωγραφική – ιχνογράφημα 

(ελεύθερο ανατομικό), Παιχνίδια (ανατομικές κούκλες) και η δικανική 

συνέντευξη όπου οι πληροφορίες που λαμβάνονται, από την τελευταία, οδηγεί 

στις καλύτερες εκβάσεις για το παιδί, την οικογένεια και το νομικό σύστημα. 

Ορισμένα μοντέλα Δικανικών συνεντεύξεων που χρησιμοποιούνται σήμερα 

αφορούν την Γνωστική, Σταδιακή και την Τεχνική της λεπτομερούς αφήγησης 

(Parker, N. 2006). 

 Όσο αφορά τον τύπο αυτών των συνεντεύξεων έχουν προταθεί από 

τους επιστήμονες μέθοδοι για την μείωση των κινδύνων που αφορούν την 

υποβολή (Bruck, M. & Ceci, S.J. 1995) όπως: 

‐ Αποφυγή των πολλαπλών συνεντεύξεων, η κατάθεση του σεξουαλικά 

κακοποιημένου παιδιού να είναι μια και μοναδική. 
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‐ Όχι καθοδηγητικές και παραπλανητικές ερωτήσεις γιατί αυξάνουν τον 

κίνδυνο υποβολής. 

‐ Στην διάρκεια μας ή πολλών συνεντεύξεων να μην επαναλαμβάνονται 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

‐ Ο Συνεντευκτής θα πρέπει να είναι υπομονετικός να μην πιέζει το παιδί να 

αποκτήσει και να μην είναι επικριτικός. 

‐ Χρήση γλώσσας που να λαμβάνει υπόψη το γλωσσικό και αναπτυξιακό 

επίπεδο του παιδιού. 

‐ Αποφυγή επαναλαμβανόμενης παραπληροφόρησης στην διάρκεια των 

συνεντεύξεων με αποτέλεσμα τα παιδιά να ενσωματώνουν τις 

παραπλανητικές πληροφορίες ή και να διαστρεβλώνουν την ίδια την 

παραπληροφόρηση. 

‐ Χρήση ελεύθερης αφήγησης. 

‐ Αποφυγή ψευδών απαντήσεων εκ μέρους του παιδιού που στόχο έχουν 

να ευχαριστήσουν τα άτομα κύρους. 

‐ Αποφυγή αναφοράς σε στερεότυπα με αποτέλεσμα τα παιδί να το 

χρησιμοποιεί σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη. 

Τέλος, όσο αφορά τις προστατευτικές τεχνικές βοηθήματα στην 

μαρτυρία του παιδιού θύματος και εδώ γίνεται αναφορά, ανήκουν το κλειστό 

κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) η βιντεοσκοπημένη συνέντευξη και η χρήση 

παραβάν που στόχο έχουν να μετατρέψουν τη νομική διαδικασία περισσότερο 

ευαίσθητη στις ανάγκες των παιδιών – μαρτύρων και να προστατεύουν τα 

παιδιά από την παρουσία του κατηγορούμενου και την αρνητική 

συναισθηματική φόρτιση [Cashmore, J. & Bussey, K. (1996)]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
Αντί επιλόγου 
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Κεφάλαιο 7ο  
Αντί επιλόγου 

 

 Η σημαντικότητα να εκτιμηθεί η ψυχολογική επίδραση του νομικού 

συστήματος στα παιδιά – θύματα που καταθέτουν ως μάρτυρες στο 

δικαστήριο δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Η Προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού – μάρτυρα είναι επιτακτική ανάγκη για να επιβεβαιωθεί ότι το τραύμα 

δεν θα επεκταθεί κατά την κατάθεσή του.  

Πολλά μέτρα – κανονισμοί έχουν ενεργοποιηθεί για να ανακουφίσουν 

την κατάσταση και όπως γνωρίζουμε χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα που θα 

καλύψουν ολοσχερώς τις ανάγκες των παιδιών που εμπλέκονται στο νομικό 

σύστημα. Πολλές φορές οι λανθασμένες κινήσεις οδηγούν τα παιδιά σε ένα 

δευτερογενή τραυματισμό – θυματοποίηση. Οι Νομικές μεταρρυθμίσεις που 

έχουν γίνει όπως η χρήση παραβάν, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, η 

βιντεοσκοπημένη συνέντευξη βοηθάνε τα παιδιά να καταθέτουν σε αντίθεση 

με τον ανοικτό χώρο που θα τους προκαλούσε άγχος και φόβο μπροστά στη 

θέα του κατηγορούμενου. Μάλιστα η παρουσία κάποιοι προσώπου κρίνεται 

αναγκαία στην στήριξη του παιδιού και στην ενθάρρυνση να συνεχίσει την 

προσπάθειά του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι που διαβαίνει. Η ανάγκη της 

προετοιμασίας του παιδιού για το δικαστήριο (χώρο) και την όλη διαδικασία 

που θα ακολουθήσει κρίνεται αναγκαία. Οι πολλαπλές συνεντεύξεις, τα 

τεχνάσματα παραφθοράς της μνήμης που εφαρμόζονται, οι δυσκολονόητη 

γλώσσα, οι αναβολές της δίκης δημιουργούν στο παιδί ακόμα περισσότερο 

άγχος (Parker, N. 2006). 

Σε διεθνές επίπεδο κρίνεται αναγκαίο στα παιδιά που καταθέτουν ως 

μάρτυρες θύματα κακοποίησης να επισπεύδεται η διαδικασία της δίκης χωρίς 

χρονοτριβές και επιπλέον ψυχολογικές φθορές. Κρίνεται επίσης αναγκαία η 

ειδική εκπαίδευση όλων των νομικών υπαλλήλων που ασχολούνται με 

περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών που καταθέτουν ως μάρτυρες στο 

δικαστήριο ενώ η παρουσία και η ψυχολογική στήριξη ενός επαγγελματία 

κρίνεται αναγκαία. (Θεμελή, Ο. 2006). 
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