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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Εισαγωγή 

          

           Στα πλαίσια της εκπόνησης αυτής της εργασίας θα επιχειρήσουµε να 

αναλύσουµε τους επιστηµονικούς τρόπους που χρησιµοποιούνται, για την 

προετοιµασία των κακοποιηµένων παιδίων και πως είναι εφικτή η αποβολή του 

άγχους που µπορεί να νιώθουν, πριν εισέλθουν στον χώρο του δικαστηρίου έτσι ώστε 

να δώσουν µια αξιόπιστη κατάθεση. Θα κάνουµε µια σύντοµη ανασκόπηση στην 

ιστορική εξέλιξη των γεγονότων, στο πως δηλαδή αντιµετωπίζονταν τα παιδιά την 

δεκαετία του ΄90 και µετά. 

          Θα αναφερθούµε πιο συγκεκριµένα στο Memorandum of Good Practice, 1992, 

που δίνει συγκεκριµένες οδηγίες, για τον τρόπο που θα πρέπει να γίνεται η 

βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη σεξουαλικά κακοποιηµένων παιδιών, ώστε να µην 

χρειαστεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να παραβρεθούν στο δικαστήριο και να 

αντιµετωπίσουν τον δράστη κατά πρόσωπο. Συγκεκριµένα θα αναλύσουµε όλες τις 

φάσεις και τα στάδια που θέτει το υπόµνηµα, όπως είναι η ώρα και ο τόπος της 

συνέντευξης, το τι οφείλουµε να προσέχουµε όταν έχουµε να αντιµετωπίσουµε παιδιά 

και µάλιστα µικρής ηλικίας και τέλος στα προβλήµατα που ενδέχεται να 

αντιµετωπίσουµε κατά την διεξαγωγή της βιντεοσκοπηµένης συνέντευξης. Ο λόγος 

που το Memorandum ασχολείτε µε τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ή έχουν υπάρξει 

µάρτυρες κακοποίησης, είναι γιατί τα παιδιά είναι µια ευπαθής και ιδιαίτερη οµάδα 

µαρτύρων, που απαιτεί µια ξεχωριστή αντιµετώπιση από τους δικαστικούς και τους 

ειδικούς επαγγελµατίες. 

          Στο Memorandum of Good Practice, υπάρχει ένα κεφάλαιο για την συνέντευξη 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Η συνέντευξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες χρήζει 

ιδιαίτερου σχεδιασµού και µεταχείρισης.  Με το σχεδιασµό της βιντεοσκοπηµένης 

συνέντευξης οι επιστήµονες θέλουν να αποδείξουν, πως άτοµα µε ειδικές ανάγκες  

µπορούν να είναι αξιόπιστοι µάρτυρες και πως έχουν τις απαραίτητες ικανότητες, για 

να παραβρίσκονται στο δικαστήριο ως µάρτυρες και να δίνουν µια έγκυρη οµολογία.  

          Εκτός όµως από το Memorandum (MOGP) υπάρχουν και άλλοι τρόποι 

προετοιµασίας των παιδίων, που καλούνται από το δικαστικό σύστηµα ως µάρτυρες 

µιας παράνοµης πράξης. Σε µεγάλες πολιτείες της Αµερικής υπάρχουν ειδικά σχολεία 

δικαστικής εκπαίδευσης, που απαρτίζονται από ειδικά εκπαιδευµένο διδακτικό 



 7 

προσωπικό. Το σχολείο αυτό και οι ειδικοί εκπαιδευτές ασχολούνται και 

χρησιµοποιούν κατά την διαδικασία της προετοιµασίας και τους γονείς του 

κακοποιηµένου παιδιού, οι οποίοι παίζουν βαρυσήµαντο ρόλο για την ύπαρξη 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος και κλίµατος εµπιστοσύνης ανάµεσα σε όλους τους 

φορείς και νοµικούς, που εµπλέκονται σε όλη την διαδικασία, και του παιδιού. 

          Σε αυτήν την µέθοδο προετοιµασίας του κακοποιηµένου παιδιού- µάρτυρα για 

την δίκη και την παραµονή στην αίθουσα του δικαστηρίου, µεγάλη βαρύτητα δίνεται 

στην ασφάλεια των µαρτύρων τόσο εκτός όσο και εντός του δικαστηρίου. Καθώς και 

πως αυτή µπορεί να διασφαλιστεί µε απλές οδηγίες προς τα παιδιά και τους γονείς 

τους. Με προσεκτικές και µεθοδικές κινήσεις, όπως είναι η καταγραφή και αναφορά 

κάθε παραβίασης των εισαγγελικών διαταγών από τον δράστη. 

          Μια λεπτοµερή περιγραφή της πρώτης επαφής µε τους γονείς και τα παιδιά 

τους και τις βασικές αρχές που θα πρέπει να την διέπουν αναφέρονται διεξοδικά στο 

δεύτερο µέρος αυτής της εργασίας, για να επιτευχθεί η αποβολή του άγχους και να 

κυλήσει η διαδικασία οµαλά και να επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

          Η χρήση των τραυµατικών κούκλων είναι αρκετά διαδεδοµένη στα σχολεία 

δικαστικής εκπαίδευσης. Θα δούµε στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν πως 

κατασκευάζονται, πια είναι η ακριβή χρήση τους και πως τις εµφανίζουµε στα παιδιά. 

Η χρήση των τραυµατικών κούκλων είναι ένα αποδεκτό και αποτελεσµατικό 

εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτή. Αν και η χρήση τους οφείλει να γίνετε µε σύνεση  

και πάντα µε την συγκατάθεση του παιδιού, ποτέ εν αγνοία του. Έχουν γίνει διάφορες 

έρευνες για να αποδειχτεί η αποτελεσµατικότητα των επιστηµονικών εργαλείων όπως 

είναι η χρήση των σωστά ανατοµικά κούκλων και πως, τελικά µπορούν να 

βοηθήσουν στο να αναγνωριστούν τα κακοποιηµένα παιδιά ανάµεσα σε αυτά που δεν 

έχουν υποστεί κάποια κακοποίηση, και πόσο έγκυρη είναι τελικά η συγκεκριµένη 

µέθοδος. 

          Τέλος, εκτός από τα σταθµισµένα τεστ και τις έγκυρες µεθόδους που υπάρχουν 

στον επιστηµονικό χώρο, θα γίνει και µια αναφορά στα πρώιµα στάδια της 

εξοµολόγησης µιας κακοποίησης, οι οποίες συχνά συµβαίνουν στο νοσοκοµείο, 

συγκεκριµένα στην αίθουσα των επειγόντων περιστατικών. Τα µόνα άτοµα που 

βρίσκονται παρόν σε αυτήν την φάση, για να ακούσουν το κακοποιηµένο παιδί, είναι 

οι νοσοκόµες που αναλαµβάνουν το περιστατικό οι οποίες όµως δεν έχουν την 

απαραίτητη εκπαίδευση που απαιτείται για να αποσπάσουν µια αξιόλογη οµολογία, 

για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει µια ειδική διαδικασία που θα πρέπει να 
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ακολουθείται από τις  νοσοκόµες στα επείγοντα, µέχρι να φτάσουν οι ειδικοί και να 

αναλάβουν την υπόθεση βάσει του κανονισµού. Έτσι ώστε η οµολογία-κατάθεση του 

κακοποιηµένου παιδιού και πολλές φορές των γονέων ή κηδεµόνων, να µην θεωρηθεί 

ότι αλλοιώθηκε και εν κατακλείδι δεν αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο στο 

δικαστήριο.                                                  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Το Memorandum of Good Practice (MOGP) 

 

 

1.1 Να µιλάς και να ακούς τα παιδιά 

 

Μια συνέντευξη κάθε είδους µπορεί να είναι µια αγχώδης εµπειρία. Όταν µας 

κάνουν ερωτήσεις, προσπαθούµε να βρούµε τις σωστές λέξεις που πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε, ξεχνάµε πληροφορίες, µπερδεύουµε γεγονότα και βιώνουµε 

αρκετό άγχος. Όσο και αν µας προβληµατίζει, η κατάσταση αυτή δεν είναι εύκολη 

ούτε για αυτόν που θέτει τις ερωτήσεις. Ως ενήλικες, ίσως να µας είναι γνώριµη η 

διαδικασία της συνέντευξης, όπως η συνέντευξη για µια δουλειά. Βέβαια τέτοιου 

είδους συνεντεύξεις θεωρούνται πιο απλές, εφόσον δεν υπάρχει συναισθηµατική 

εµπλοκή. Φανταστείτε να βρίσκεται στη θέση του ερωτώµενου ένα παιδί, για µια 

υπόθεση κακοποίησης, πόσο πιο δύσκολη και περίπλοκη µπορεί να γίνει η 

συνέντευξη, ειδικά όταν είναι και η µόνη απόδειξη για το συµβάν. 

Τα παιδιά µπορεί να εµπλακούν κατά πολλούς τρόπους στο δικαστικό 

σύστηµα. Στην εποχή µας είναι διαδεδοµένη η συνέντευξη παιδιών, που 

χρησιµοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο. Στο συγκεκριµένο 

κεφάλαιο ωστόσο θα επικεντρωθούµε σε παιδιά σεξουαλικά κακοποιηµένα, διότι σε 

αυτήν την περίπτωση η οµολογία των παιδιών ίσως είναι η µόνη πληροφορία που θα 

έχουµε για το περιστατικό. Οπότε αυτή η οµολογία είναι κρίσιµη από την στιγµή που 

είναι να χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο και να ακουστεί στο δικαστήριο. 

Αυτό συµβαίνει διότι στο παιδί συνήθως δεν υπάρχουν σωµατικές κακώσεις. Επίσης 

είναι σπάνιο να υπάρχουν και άλλοι που να µπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός 

και αν υπάρχουν θα είναι άλλοι που έχουν υποστεί κακοποίηση ή άλλα παιδιά, οπότε 

η διαδικασία παραµένει περίπλοκη. 

Η πλειοψηφία των περιστατικών µε κακοποιηµένα παιδιά ερευνάται πλέον µε 

τις οδηγίες από το Memorandum of Good Practice (1992 MOGP). ∆ιότι πολλοί 

επαγγελµατίες συµφωνούν και υποστηρίζουν το γεγονός, πως ό,τι έρευνες γίνονται σε 

παιδιά και πόσο µάλλον κακοποιηµένων θα πρέπει να προσαρµόζονται στην νεαρή 

ηλικία των παιδιών. Στην δεκαετία του ’90 η διαδικασία ανάκρισης κακοποιηµένων 
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παιδιών δεν έδινε έµφαση στις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα σε παιδιά και 

ενήλικες, ούτε στις γλωσσικές ούτε στις συναισθηµατικές. 

Κανένας έως εκείνη την εποχή δεν έδωσε βαρύτητα στο πώς ένα παιδί µπορεί 

να νιώσει, όταν στην αίθουσα του δικαστηρίου έρχεται αντιµέτωπο µε τον δράστη. 

Πόσο µπερδεµένο και φοβισµένο µπορεί να είναι, όταν αντιµετωπίζει για πρώτη φορά 

την διαδικασία µιας δίκης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται (εισαγγελείς, δικαστικούς, 

αστυνοµία, κοινό) και ειδικά όταν είναι απροετοίµαστο για να αντιµετωπίσει αυτή τη 

νέα διαδικασία και δεν έχει λάβει καµιά εκπαίδευση, ούτε βασικές γνώσεις για αυτή. 

Μάλιστα προσπεράστηκε το γεγονός ότι όλη αυτή η άγνοια για το τι συµβαίνει είναι 

ψυχοφθόρα και µπορεί να εµποδίσει την αποκάλυψη µπροστά σε κοινό και 

αγνώστους της κακοποίησης. Για δεκαετίες υπήρχε µια γενική άποψη ότι τα παιδιά 

δεν έχουν την ικανότητα να δίνουν αξιόπιστες καταθέσεις, διότι αµφισβητούνταν η 

ικανότητα της µνήµης και ανάκλησης γεγονότων. Ως αποτέλεσµα τα παιδιά 

θεωρούνταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας στα µάτια του δικαστηρίου. 

Όµως, την τελευταία δεκαετία έγιναν σηµαντικές αλλαγές ειδικά στο 

εγκληµατικό δικαστικό σύστηµα της Αγγλίας, (Goodman και Bottoms 1996 και 

Davies και Wilson 1997) το οποίο έδωσε βαρύτητα στο να γίνει η όλη διαδικασία πιο 

ανώδυνη και χωρίς στρες για τα παιδιά. Με τον καιρό λοιπόν έγινε αποδεκτό ότι τα 

παιδιά µπορούν να είναι αξιόπιστοι µάρτυρες αν ρωτηθούν µε τον κατάλληλο τρόπο 

και λάβουµε υπόψη µας την ηλικία των µαρτύρων (Goodman και Helgeson, 1988). 

Το 1987 η αναφορά του Lord Justice Butler-Sloss για τα κακοποιηµένα παιδιά στο 

Cleveland αναγνώρισε ότι το «κλειδί» για µια αποτελεσµατική δουλειά είναι µια 

στενή σχέση ανάµεσα σε όλους τους επαγγελµατικούς φορείς που λαµβάνουν µέρος 

στην έρευνα, καθώς και µια πολλαπλή προσέγγιση. Έτσι το Crime Justice Act (1991) 

επέτρεψε την βιντεοσκόπηση των συνεντεύξεων, ώστε να χρησιµοποιηθούν τα 

πειστήρια στο δικαστήριο σαν την κατάθεση των παιδιών. Η συγκεκριµένη 

συνέντευξη πρέπει να γίνεται από ειδικά εκπαιδευµένο αστυνοµικό ή κοινωνικό 

λειτουργό και να λαµβάνει χώρα σε ειδικά διαµορφωµένο δωµάτιο (συχνά 

διακοσµηµένο ως σπίτι παρά ως αστυνοµικό τµήµα), για να είναι άνετο και φιλικό 

προς τα παιδιά που θα πάνε για την συνέντευξη. Αν και η βιντεοσκοπηµένη 

συνέντευξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στις µέρες µας, 

συνεχίζει να είναι αναγκαία η παρουσία του ίδιου του παιδιού στον δικαστικό χώρο 

για πρόσωπο µε πρόσωπο ανάκριση. 
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Η πρόσωπο µε πρόσωπο ανάκριση µπορεί να γίνει µε απευθείας σύνδεση σε 

κλειστό σύστηµα τηλεόρασης, ώστε να µην χρειαστεί να έρθει το παιδί αντιµέτωπο 

µε τον κακοποιό του, αλλά να µπορούν να ακούν οι ένορκοι και οι δικαστές τι λέει 

αλλά και να βλέπουν το πρόσωπό του. Όπως επίσης και το παιδί να είναι σε θέση να 

βλέπει και να ακούει τον συνήγορο υπεράσπισης, εφόσον έχει κάτι να ρωτήσει. Τον 

Οκτώβρη του 1992 το Memorandum of Good Practice σχεδίασε έναν οδηγό για το 

πώς θα πρέπει να διεξάγονται οι βιντεοσκοπηµένες συνεντεύξεις και κάποιες φάσεις 

προσέγγισης της συνέντευξης για την «ανάκριση» παιδιών. Όπως είναι η διάρκεια της 

συνέντευξης, το χτίσιµο µιας αµοιβαίας σχέσης εµπιστοσύνης ανάµεσα σε ειδικό και 

παιδί, µια φάση ελεύθερης αφήγησης της ιστορίας (ελεύθερο συνειρµό, την φάση των 

ερωτήσεων και τέλος τον επίλογο). 

 

 

1.2 Ο σκοπός του Memorandum 

 

Η φιλοσοφία του Memorandum βασίστηκε στο πνεύµα του Working Together 

Act του 1987, όπου όλοι θα έπρεπε να συνεργάζονται µεταξύ τους ώστε να 

διευκολύνουν το παιδί, όσο αυτό είναι δυνατόν, να πει την δική του εκδοχή της 

ιστορίας, µε ακριβείς ερωτήσεις και όχι ασάφειες. Το Memorandum ξεκινάει µε 

οδηγίες, οι οποίες αποτελούνται από τέσσερις ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα αναφέρει γενικές οδηγίες για το πού και πότε µπορεί να 

γίνει η βιντεοσκόπηση. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στον σχεδιασµό της συνέντευξης. 

Η τρίτη ενότητα είναι η πιο βασική, σε αυτή αναφέρονται οι φάσεις της συνέντευξης, 

οι νοµικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνει  όντως αποδεκτή η 

βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη ως αποδεικτικό στοιχείο. Στο ίδιο κεφάλαιο 

επισηµαίνονται τα νοµικά ζητήµατα που πρέπει να διέπουν το βίντεο, όπως να 

αποφεύγονται κατευθυντήριες ερωτήσεις. Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα 

δίνεται προσοχή στην αποθήκευση, επιµέλεια (φύλαξη) και καταστροφή του βίντεο 

καθώς και στο αν θα πρέπει να το δει κάποιος άλλος και κάτω από ποιες συνθήκες 

αυτό είναι δυνατόν. 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα της συνέντευξης των παιδιών µε το 

συγκεκριµένο Memorandum έγιναν δυο µελέτες, αυτή των Davies et al. 1995 και 

αυτή των Aldridge και Wood, 1997α. Τα αποτελέσµατα και των δυο ερευνών µας 

έδειξαν ότι η πλειοψηφία των κοινωνικών λειτουργών πιστεύει πως για την 
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προστασία των παιδιών το Memorandum είναι ευεργετικό ειδικά στο να µειώσουν 

και να αποβάλουν το στρες, που το παιδί έχει κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

Ειδικά, η  αστυνοµία θεώρησε ότι η συγκεκριµένη καθοδήγηση της συνέντευξης είναι 

χρήσιµη για την βελτίωση των ικανοτήτων του παιδιού και της αποτελεσµατικότητας 

της συνέντευξης. Εκτιµάται το γεγονός ότι η βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη παρέχει 

καλύτερα αποδεικτικά από ό,τι το να κρατάς σηµειώσεις. Αυτό όµως ισχύει και από 

την πλευρά των παιδιών-µαρτύρων που προτιµούν να δώσουν την κατάθεση τους 

µέσω βιντεοσκόπησης παρά στην αίθουσα του δικαστηρίου (Davies et al 1995). 

Ωστόσο από αναφορές των Holton & Bonnerjea, 1994 και των Davies et al, 1995 οι 

κοινωνικοί λειτουργοί είναι ανήσυχοι για την επιτυχία και αποτελεσµατικότητα του 

Memorandum. Και πραγµατικά αν προσέξουµε λίγο καλύτερα θα διαπιστώσουµε πως 

υπάρχουν ακόµα αρκετά προβλήµατα όταν παίρνεις κατάθεση από παιδιά. 

 

 

1.3 Προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Memorandum 

 

Το πρόβληµα επικεντρώνεται κυρίως στον αριθµό των παιδιών που 

κακοποιούνται κάθε χρόνο, που είναι µεγάλος. Στην Αγγλία ο αριθµός αυτός φτάνει 

το 1 εκατοµµύριο παιδιά τον χρόνο (NSPCG και Tower Hamlets ACPC, Οκτώβριος 

1996). ∆υστυχώς ο αριθµός των υποθέσεων των κακοποιηµένων παιδιών που έχουν 

την δυνατότητα να δώσουν κατάθεση µέσω βιντεοσκοπηµένης συνέντευξης είναι 

λίγα. Ένα παράδειγµα είναι ότι στην Αγγλία για τον χρόνο 1993 από αυτό το 1 

εκατοµµύριο υποθέσεις κακοποιηµένων παιδιών µόνο οι  14.000 µπόρεσαν να 

βιντεοσκοπηθούν. Ακόµα πιο προβληµατικό είναι το γεγονός ότι από αυτές τις 14.000 

λιγότερο από το 6% έφτασαν τελικά στο δικαστήριο, ενώ οι συνεντεύξεις που τελικά 

κατάφεραν κάποια καταδίκη ήταν ακόµα λιγότερες (Social Services Inspectorate, 

1994). Αυτές οι στατιστικές µελέτες για τις βιντεοσκοπηµένες συνεντεύξεις µε παιδιά 

µας φανερώνουν ότι δεν είναι τόσο επιτυχηµένες όσο κάποιοι θέλουν να πιστεύουν. 

Καθώς και ότι οι αριθµός των συνεντεύξεων αυτών που τελικά καταφέρνει να φτάσει 

στο δικαστήριο είναι απογοητευτικός.  

Βρέθηκαν όµως και λειτουργικά προβλήµατα που σχετίζονται µε το 

Memorandum. Στην έρευνα αυτή των Davies et al., 1995 τα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την διεξαγωγή της συνέντευξης µε το  Memorandum είναι τα 

ακόλουθα: 
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• Το 1/3 των συνεντεύξεων δεν λαµβάνονται στο δικαστήριο ως αποδεικτικά 

στοιχεία. 

• Κάποιοι από τους επαγγελµατίες θεωρούν ότι το Memorandum περιέχει πολύ 

λίγες πληροφορίες για τον σκελετό της όλης διαδικασίας, που είναι απαραίτητος 

για την οργάνωση της συνέντευξης. Όπως και λίγες πληροφορίες για το πότε είναι 

επιτρεπτό να καθοδηγείται η συνέντευξη. 

• Μια άλλη ένδειξη δυσκολίας είναι ότι πολλοί θεωρούν πως η 1 ώρας διάρκεια της 

συνέντευξης είναι µη επαρκής χρόνος για να βγει ένα αποδεκτό αποτέλεσµα. 

• Η µέρα που λαµβάνει χώρο η συνέντευξη µε αυτήν της δίκης (20 εβδοµάδες 

αργότερα) από πολλούς θεωρείται ως πολύ µεγάλος. 

• Επίσης υπήρξε η αίσθηση ότι η βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη δίνει στον 

συνήγορο υπεράσπισης περισσότερες ευκαιρίες να αντικρούσει τα αποδεικτικά 

στοιχεία, όπως και τις καταθέσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία των αστυνοµικών 

και των κοινωνικών λειτουργών που θα δεχόταν µεγάλη επίθεση. 

• Υποστηρίχτηκε ότι κατά την καθοδήγηση του Memorandum το κύριο µέληµα των 

ειδικών είναι να βρουν την αλήθεια και επαρκείς αποδείξεις, έτσι η ευηµερία των 

παιδιών έρχεται σε δεύτερη µοίρα. 

• Κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί υποστήριξαν ότι η συνέντευξη καθοδηγούνταν 

πολύ από την αστυνοµία. 

• Τέλος, ότι το παιδί δεν λάµβανε επαρκείς πληροφορίες και προετοιµασία για το 

δικαστήριο. Είναι φανερό ότι υπάρχουν ακόµα αρκετά θέµατα να διορθωθούν για 

να βελτιωθεί η συνέντευξη µέσω βιντεοσκόπησης. 

 

Ένα µεγάλο πρόβληµα που εµφανίζεται σε όλες τις µελέτες είναι το κατά 

πόσο ένα παιδί είναι ικανό να είναι ένας αξιόπιστος µάρτυρας. Υπάρχουν τρεις 

παράµετροι που µπορούν να οδηγήσουν σε µια αποτυχηµένη συνέντευξη: 

 

1. Το παιδί να µην είναι σε θέση να γίνει ένας αποτελεσµατικός µάρτυρας. 

2. Υπάρχει η πιθανότητα ο ενήλικάς να αποτύχει στο να κάνει αποτελεσµατικές 

ερωτήσεις. 

3. Οι δυο, και παιδί και εξεταστής, να µην είναι αποτελεσµατικοί. Ωστόσο οι ειδικοί 

ανάφεραν σε ποσοστό 3% ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι οι δυσκολίες στην 
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γλώσσα. Λέγοντας συγκεκριµένα ότι τα νεαρά παιδιά δεν έχουν χρόνο να µιλήσουν, 

τρέχουν γύρω στο δωµάτιο και έχουν µικρή συγκέντρωση. 

 

Τα βασικά προβλήµατα όµως είναι στην γλώσσα που χρησιµοποιούν οι 

ειδικοί, µε αυτήν που χρησιµοποιούν τα παιδιά. Πιο συγκεκριµένα αναφέρουν ότι: 

• «Μερικές φορές χρησιµοποίησα φράσεις που ήταν ξεκάθαρες σε εµένα, αλλά 

ασαφείς για το παιδί και έτσι η απάντηση ήταν αναπάντεχη». 

• «Μερικές φορές έκανα µια ερώτηση στο παιδί και περίµενα πως θα την 

καταλάβαινε ενώ αυτό δεν συνέβη τελικά και δεν κατάλαβα το γιατί» 

• Κάποιοι είπαν, ότι κάποιες φορές υπήρχε πρόβληµα στο να κατανοήσουν τι 

έλεγαν τα παιδιά. 

• Κάποιοι έχουν πρόβληµα να κατανοήσουν κάποιες λέξεις που χρησιµοποιούν 

τα παιδιά, οι οποίες τους είναι άγνωστες. 

• Κάποιοι ανέφεραν πως το περιορισµένο λεξιλόγιο των παιδιών δυσκόλευε την 

συζήτηση. 

• Πολλοί είπαν πως είχαν προβλήµατα όταν ρωτούσαν παιδιά µε γλωσσικές 

δυσκολίες ή προβλήµατα ακοής. 

 

Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι οι γλωσσικές ικανότητες 

των παιδιών είναι αισθητά διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων και ότι το λεξιλόγιο 

και η µέθοδος της συνέντευξης θα επηρεαστεί όταν έχεις να κάνεις µε παιδιά. Σε µια 

έρευνα όπου συµµετείχαν 14 παιδιά και νεαρά άτοµα, από 6-18 ετών, τα 11 από τα 14 

παιδιά ανέφεραν ότι υπήρχαν γλωσσικές δυσκολίες. Συγκεκριµένα ότι οι λέξεις και οι 

προτάσεις ήταν µεγάλες και περίπλοκες. Ένα κορίτσι 6 ετών δήλωσε πως πιο µικρές 

προτάσεις θα ήταν πιο λειτουργικές. Ακόµα και ένα 13χρονο κορίτσι ανέφερε πως η 

γλώσσα ήταν δύσκολη για να την κατανοήσει και ότι ο ειδικός έκανε ερωτήσεις όπου 

χρησιµοποιούσε µεγάλες λέξεις. 

∆εν µας ξαφνιάζει λοιπόν το γεγονός ότι οι ειδικοί έχουν άγχος για την 

ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν µε τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών που είναι 

ακόµα πολύ περιορισµένες. Έτσι σύµφωνα µε το MOGP οι ερωτήσεις που τίθενται 

στα παιδιά θα πρέπει να είναι απλές και να αποφεύγονται τα σχήµατα λόγου, όπως 

και η διπλή άρνηση. Είναι πιο πιθανό ένα νεαρό παιδί να απαντήσει σε µια κλειστή 

ερώτηση τύπου  Ναι/Όχι ειδικά εάν η απάντηση είναι «Ναι». Το Memorandum 



 15 

συνοψίζοντας µάς λέει πως θα πρέπει να χρησιµοποιούµε γλώσσα ανάλογη µε την 

ηλικία και το επίπεδο του παιδιού. Να αποφεύγονται κατευθυντήριες ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις να είναι ανοιχτού τύπου και να ερωτάται µια ερώτηση κάθε φορά. 

Είναι φανερό πως αν θέλουµε να βελτιώσουµε την επιτυχία που θα έχει η 

βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη και την αποδοχή της συνέντευξης αυτής ως 

αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο, θα πρέπει να δουλεύουµε µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να µην καθοδηγούµε το παιδί αλλά να εκµαιεύουµε µια λεπτοµερή κατάθεση από το 

παιδί. 

Για να επιτευχθεί αυτό, το Memorandum δίνει µεγάλη σηµασία στην 

εκπαίδευση των ειδικών επιστηµόνων όσον αφορά τις γλωσσικές ικανότητες, τον 

προσδιορισµό του χρόνου και την µνήµη των παιδιών. Από τις έρευνες φαίνεται πως 

η εκπαίδευση είναι σηµαντική και πως χρειάζεται και άλλη για να γίνει η συνέντευξη 

πιο εύκολη και αξιόπιστη. Όντως πολλοί ειδικοί ζητάνε πιο πολλή εκπαίδευση. 

Τέλος, ο ειδικός που διεξάγει την συνέντευξη και ο ερωτώµενος 

αναγνωρίζουν τον ρόλο που παίζει η γλώσσα που χρησιµοποιείται στην συνέντευξη, 

ειδικά όταν είναι για βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη. Είναι αποδεκτό πλέον ότι η 

µέθοδος της βιντεοσκοπηµένης συνέντευξης είναι λιγότερο στρεσογόνα από 

οποιαδήποτε άλλη µέθοδο ανάκρισης. Έτσι το MOGP είναι µια µέθοδος που θα 

συνεχιστεί αν και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες ακόµη, οι οποίες ωστόσο µπορούν να 

ξεπεραστούν. Στα επόµενα κεφάλαια θα δούµε τον οδηγό ώστε να πάψουν να είναι 

προβληµατικές οι συνεντεύξεις και να θεωρηθούν καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Οι φάσεις του Memorandum 

 

 

2.1 Φάση πρώτη. Αµοιβαία σχέσης εµπιστοσύνης 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούµε µε την πρώτη φάση του MOGP 

(1992), την φάση του να χτιστεί µια σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στο παιδί και τον 

ειδικό. Τα θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε την διεξαγωγή της συνέντευξης είναι τα 

εξής: 

 

• Ποια είναι η καλύτερη ώρα και µέρος για να καταγραφεί η συνέντευξη. 

• Ποιος πρέπει να είναι παρών στην συνέντευξη. 

• Πώς µπορούµε να επιτύχουµε µια καλή σχέση εµπιστοσύνης. 

• Ποια είναι τα πιο κατάλληλα παιχνίδια για να χρησιµοποιούνται στην 

συνέντευξη. 

• Αν είναι το παιδί σε θέση να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέµα. 

 

 

2.1.1. Ώρα και τόπος της συνάντησης. 

 

Το να καθορίσει κανείς την ώρα και µέρα της συνέντευξης ειδικά όταν έχουµε 

να κάνουµε µε παιδιά είναι κάπως περίπλοκο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

καθηµερινές συνήθειες του παιδιού. Τι ώρα τρώει και κοιµάται ώστε να µην 

επηρεαστούν τα ωράρια του παιδιού και δεν µπορεί να συγκεντρωθεί και να 

αποδώσει ανάλογα. Γιατί ένα παιδί που µπορεί να πεινάσει ή να νυστάξει κατά την 

διάρκεια της συνέντευξης µπορεί να χάσει το ενδιαφέρον του για την συνέντευξη. Η 

πιθανότητα να συµβεί κάτι τέτοιο ή να αρχίσει το παιδί να βιάζεται να τελειώσει 

πρέπει να αποφευχθούν. Ακόµα και διάλλειµα να γίνει ίσως να µην είναι ασφαλές 

γιατί θα έχει διακοπεί ήδη η ρουτίνα του παιδιού. 

Η τοποθεσία είναι όπως προαναφέραµε επίσης πολύ σηµαντικός παράγοντας, 

διότι για κάποια παιδιά η απόσταση του σπιτιού από την αίθουσα της συνέντευξης 
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δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ό,τι έχει συνηθίσει να κάνει σε καθηµερινή βάση. 

Οι µεγάλες αποστάσεις µπορεί να κουράζουν τα παιδιά και να µην έχουν δυνάµεις 

µετά για την συνέντευξη. Επίσης ο χώρος θα πρέπει να είναι έτσι διαµορφωµένος 

ώστε να µην θυµίζει αίθουσα αστυνοµικού τµήµατος αλλά ένα περιβάλλον που να 

είναι φιλικό προς το παιδί. 

 

 

2.1.2. Ποιος επιτρέπεται να είναι παρών στην συνέντευξη; 

 

Σύµφωνα µε το Memorandum υπό κανονικές συνθήκες κανένας δεν θα πρέπει 

να είναι µέσα στο δωµάτιο που διεξάγεται η συνέντευξη. Ειδικά ο κατηγορούµενος 

δεν θα πρέπει να εµφανίζεται πουθενά. Βέβαια η παρουσία ενός κοινωνικού 

λειτουργού ίσως φανεί χρήσιµη κάποιες φορές, αλλά αυτό το καθορίζουµε ανάλογα 

µε την περίπτωση. 

Η παρουσία κατά την διάρκεια της συνέντευξης ενός ατόµου που είναι 

συναισθηµατικά δεµένο µε το κακοποιηµένο παιδί µπορεί κατά πολλούς τρόπους να 

είναι προβληµατική και για τον ενήλικα αλλά και για το παιδί. Μπορεί βέβαια να 

είναι προβληµατική από διάφορες απόψεις. Ο ενήλικας θα πρέπει να µην παίρνει 

µέρος στην συζήτηση µε κανέναν τρόπο, όµως συνήθως ο γονέας απαντάει όταν το 

παιδί δεν είναι σε θέση να απαντήσει από µόνο του, κάτι που δεν είναι καλό για την 

αξιοπιστία της συνέντευξης. Επίσης πολλές φορές όταν το παιδί δεν ξέρει την 

απάντηση συνηθίζει να απευθύνεται στον ενήλικο για να το βοηθήσει να απαντήσει, 

κάτι που δεν είναι επιτρεπτό στην παρούσα φάση αλλά το παιδί έτσι έχει µάθει οπότε 

αυτό κάνει. Αυτό όµως που δηµιουργεί το µεγαλύτερο πρόβληµα του να βρίσκεται 

ένας συναισθηµατικά δεµένος ενήλικας στο δωµάτιο την ώρα της ανάκρισης – 

συνέντευξης είναι ότι µπορεί να φορτίσει αρνητικά την ατµόσφαιρα. Όταν το παιδί 

φτάσει στην οµολογία είναι αναµενόµενο να δηµιουργήσει θλίψη και αναστάτωση 

στον ενήλικα που µε την σειρά του θα κάνει το παιδί να αναρωτηθεί εάν είναι εκείνο 

υπεύθυνο για την θλίψη του ενήλικα και συνεπώς να σταµατήσει να µιλάει για να µην 

τον στεναχωρεί άλλο. Αυτό φυσικά οδηγεί σε µια απροσδόκητη και ηµιτελή λήξη της 

συνέντευξης. 
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2.1.3. Η συνέντευξη αρχίζει. 

 

Το Memorandum συστήνει πως η συνέντευξη θα πρέπει να ξεκινάει µε τις 

συστάσεις. Θα πρέπει να ονοµάσουµε ποιοι βρίσκονται µέσα στο δωµάτιο καθώς και 

πίσω από την βιντεοκάµερα, συνεχίζοντας αναφέρουµε την ηµεροµηνία και τον τόπο 

που η συνέντευξη λαµβάνει χώρα. 

Πολλές φορές όµως βλέπουµε πως αυτή η φάση µπορεί να παρουσιάζει προβλήµατα. 

Το παιδί θέλει να κερδίσει την προσοχή του ειδικού, ο ειδικός όµως στην παρούσα 

φάση δεν µπορεί να παρέχει στο παιδί την απαραίτητη προσοχή γιατί θα πρέπει να 

ολοκληρώσει µε τις συστάσεις. Το αποτέλεσµα αυτού είναι το παιδί να χάσει το 

ενδιαφέρον του και έτσι στη συνέχεια να µην είναι συνεργάσιµο. Επειδή όµως αυτά 

τα πρώτα λίγα λεπτά της συνέντευξης είναι κρίσιµα για την δηµιουργία σχέσης 

εµπιστοσύνης υπάρχουν τρόποι να αποφευχθεί η κατάσταση. Είναι πιο εύκολο και 

λειτουργικό εάν οι συστάσεις γίνουν πριν το παιδί εισέλθει στο δωµάτιο, έτσι ώστε 

όταν το παιδί είναι παρόν όλη η προσοχή του ειδικού να µπορεί να είναι στραµένη 

πάνω του. 

 

 

2.1.4. Το χτίσιµο αµοιβαίας σχέσης. 

 

Το κύριο µέληµα στην πρώτη αυτή φάση είναι να υπάρξει εµπιστοσύνη 

ανάµεσα στον ειδικό και το παιδί. Στην σχέση αυτή το παιδί βοηθάται στο να 

χαλαρώσει να αποβάλει το άγχος και να νιώσει όσο πιο άνετα µπορεί µε την 

διαδικασία. Για να χτιστεί αυτή η σχέση εµπιστοσύνης το Memorandum παρουσιάζει 

κάποιες ενέργειες, στις οποίες µπορεί να απευθυνθεί ο ειδικός για να βοηθηθεί. 

Η φάση αυτή πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη για το παιδί, οπότε ένας 

παράγοντας κλειδί είναι οι θεµατικές που επιλέγουµε για αυτήν την πρώτη επαφή. Οι 

θεµατικές προς συζήτηση θα πρέπει να είναι τέτοιες, που το παιδί να µπορεί να 

ανταποκριθεί σε αυτές και να του είναι γνώριµες. Το πιο κατάλληλο θέµα για να 

συζητήσουµε µπορούµε να το µάθουµε από τους γονείς, ρωτώντας για τα 

ενδιαφέροντα και τις ασχολίες του παιδιού τους. Κάποιες από τις θεµατικές που  

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι οι εξής: 
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• Το σχολείο είναι ένα θέµα για το οποίο το παιδί µπορεί να µιλήσει και να 

αποδώσει. 

• Οι φίλοι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι για το οποίο το παιδί έχει 

να αναφέρει πολλά και το ευχαριστεί. 

• Τα παιχνίδια και χόµπι, διότι σε πολλά παιδία αρέσει να παίζουν και έχουν 

κάποια αγαπηµένα παιχνίδια που θα ενδιαφέρονται να συζητήσουν για αυτά. Καθώς 

και χόµπι όπως είναι το ποδόσφαιρο, ο χορός κ.α. που είναι ένα χαλαρωτικό θέµα. 

• Η τηλεόραση, τα βίντεο και οι ταινίες. Οι πλειοψηφία των παιδιών σήµερα 

έχει ένα πρόγραµµα που του αρέσει να παρακολουθεί ή µια βιντεοκασέτα από κάποιο 

κινούµενο σχέδιο, έτσι είναι ένα θέµα για το οποίο το παιδί µπορεί να µας δώσει 

κάποιες πληροφορίες.  

• Τα κατοικίδια. Συχνά παιδιά που έχουν κατοικίδια είναι πρόθυµα να µιλήσουν 

για αυτά. 

• Οι διακοπές και γιορτές µπορούν να δηµιουργήσουν µια αποδοτική συζήτηση. 

 

Αυτό όµως δεν ισχύει πάντα, επίσης όλες οι θεµατικές δεν είναι το ίδιο 

ενδιαφέρουσες για όλα τα παιδιά, οπότε θα πρέπει να δούµε ποια ενδιαφέρει το κάθε 

παιδί ξεχωριστά. Υπάρχει όµως και η περίπτωση ένα παιδί να µην έχει την διάθεση 

να µιλήσει για κανένα από τα παραπάνω θέµατα, τότε ο ειδικός µπορεί να 

επιστρατεύσει άλλα µέσα. Επίσης θα πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας σε 

κάποια παιδιά, για τα οποία αυτή η φάση  είναι αδιάφορη και βαρετή. Για αυτόν τον 

λόγο θα πρέπει να ελαττωθεί ο χρόνος της διαδικασίας, ώστε να µην αποθαρρυνθεί το 

παιδί στο να πει για το συµβάν της κακοποίησης.  

          Όταν αντιµετωπίζουµε προβλήµατα στο να αναπτύξουµε κάποια συζήτηση, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε παιχνίδια, που και αυτά µε την σειρά του ίσως να 

µην είναι τόσο αποδοτικά. Υπάρχουν παιχνίδια όπως τα παζλ που αποσπούν την 

προσοχή των παιδιών και δεν είναι διατεθειµένα να διακόψουν το παιχνίδι για να 

απαντάνε σε ερωτήσεις. Ή να διαλέγουν λάθος παιχνίδια για να παίζουν και να 

χρονοτριβούν πάνω σε αυτό το παιχνίδι και να χάνεται έτσι πολύτιµος χρόνος από τη 

συλλογή πληροφοριών. 

 

 

 



 20 

           2.1.5. Η εκτίµηση της ανάπτυξης των παιδιών 

 

Σηµαντικό ρόλο παίζει η γνωστική ανάπτυξη που έχει το παιδί. Ως ποιο 

επίπεδο, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, έχει φτάσει η ικανότητά του να 

επικοινωνεί µε το περιβάλλον γύρω του. Υπάρχουν τεστ τα οποία ενδείκνυνται για 

µικρά παιδιά σε αυτή την περίπτωση, ώστε να εκτιµηθεί το αναπτυξιακό επίπεδό 

τους.  Αυτά τα τεστ είναι συνήθως αριθµητικά ή να ονοµάσουν το χρώµα που τους 

παρουσιάζεται.  Ακόµη και σωστές να είναι οι απαντήσεις στα τεστ, θα πρέπει να 

ερµηνεύονται µε προσοχή, διότι αυτό δεν σηµαίνει πως έχουν και την ικανότητα να 

δίνουν µια πλήρη και σαφή εικόνα των γεγονότων. 

Υπάρχουν περιστατικά όπου δύο άτοµα τα οποία ανταποκρίνονται το ίδιο 

καλά στις απαιτήσεις των τεστ, στην συνέχεια, όταν χρειάστηκε να αναφερθούν στο 

γεγονός της κακοποίησης, δεν απέδωσαν το ίδιο αποτελεσµατικά, κατά την διάρκεια 

του ελεύθερου συνειρµού. Βλέπουµε σε αρκετές έρευνες πως, ενώ η διαφορά της 

ηλικίας είναι µικρή ή δεν υφίσταται, οι διαφορές στην γνωστική ανάπτυξη µπορεί να 

είναι µεγάλες. 

 

 

2.1.6. Ποιος ο λόγος της συνέντευξης; 

 

Όταν µας απασχολεί το χτίσιµο µιας σχέσης εµπιστοσύνης, είναι σηµαντικό 

να εξηγούµε για ποιο λόγο γίνεται η συνέντευξη. Μια αναγνωρισµένη µέθοδος είναι 

να ρωτάµε απευθείας το παιδί αν γνωρίζει τον λόγο που βρίσκεται στο δωµάτιο. 

Πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν τον ακριβή λόγο, πιστεύουν ότι ο λόγος της συνέντευξης 

είναι επειδή πιάστηκαν να κάνουν κάποια αταξία. Οφείλουµε να κάνουµε ξεκάθαρο 

στο παιδί ότι το ίδιο δεν έχει πράξει τίποτα κακό και δεν ευθύνεται για τίποτα από 

όσα έχουν συµβεί. 

 

 

           2.1.7. Η αλήθεια και µόνον η αλήθεια. 

 

Τα παιδιά συχνά, ειδικά σε µικρές ηλικίες, δεν γνωρίζουν τον ορισµό της 

αλήθειας και αυτόν του ψέµατος. Οπότε ο ειδικός οφείλει να εξηγήσει στο παιδί 

αυτούς τους δύο ορισµούς µέχρι να τους κατανοήσει απόλυτα. Και να κάνει σαφές 
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ότι σε αυτήν την συνέντευξη χρειαζόµαστε µόνο την αλήθεια. Οι δυο έννοιες, αυτές 

της αλήθειας και του ψέµατος, θα πρέπει να κατανοηθούν ξεχωριστά από το παιδί, 

γιατί έχει αποδειχτεί ότι σε µικρές ηλικίες τα παιδιά δυσκολεύονται στο να τις 

κατανοήσουν µαζί, συγκρίνοντας τες (Pipe και Wilson, 1994). Βοηθάει όταν λέµε στα 

παιδιά κάποιο ψέµα και τα ρωτάµε αν είναι αλήθεια ή ψέµα αυτό που είπαµε. Οι 

ερωτήσεις µε ψέµατα είναι αυτές που χρησιµοποιούνται πιο συχνά διότι τα παιδιά 

από µικρή ηλικία γνωρίζουν το ψέµα. 

Συνοψίζοντας, όταν προσπαθούµε να  κάνουµε κατανοητούς αυτούς τους δύο 

ορισµούς στα παιδιά θα πρέπει: 

 

• Να επικεντρωνόµαστε στο να λέµε αλήθεια ή ψέµατα ξεχωριστά. 

• Να δίνουµε στα παιδιά παραδείγµατα αλήθειας ή ψέµατος, είναι πιο 

αµερόληπτο τεστ από ό,τι να ζητήσεις από το ίδιο το παιδί να κάνει 

µια περιγραφή των δύο εννοιών. Ειδικά σε ηλικίες κάτω των 7 ετών. 

• Φυσικά εξασφαλίζουµε ότι τα παραδείγµατα θα είναι απλά, ειδικά για 

παιδιά κάτω των 7 ετών. 

 

Όπως µε τον παράγοντα αλήθεια ή ψέµα θα πρέπει να δούµε και τον 

παράγοντα πραγµατικότητα – φαντασία. Αυτός ο διαχωρισµός για ένα παιδί είναι πιο 

δυσκολονόητος. Η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε πραγµατικότητα και φαντασία 

δεν είναι τόσο ευδιάκριτη. Για παράδειγµα ο George Clooney όντως υπάρχει ως 

άνθρωπος, ο ρόλος όµως που υποδυόταν στην σειρά «Η Εντατική» δεν υπάρχει στην 

πραγµατικότητα. Για ένα παιδί όµως τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Ό,τι υπάρχει 

και βλέπουν στην τηλεόραση για εκείνα είναι πραγµατικότητα. Οπότε ο ειδικός θα 

πρέπει να διαχωρίσει µε παραδείγµατα κατανοητά στα παιδιά τις έννοιες πραγµατικό 

– φανταστικό. Και όταν αυτή κατανοηθεί απόλυτα µπορούµε να συνεχίσουµε. 

Τέλος, λαµβάνουµε υπόψη ότι υπάρχει η περίπτωση µια ερώτηση να µην είναι 

κατανοητή από το παιδί ή ακόµη και να µην γνωρίζει την απάντηση. Το παιδί θα 

πρέπει να καταλάβει από τις υποδείξεις των ειδικών ότι αυτό δεν αποτελεί κανένα 

πρόβληµα. Και ότι το παιδί µπορεί να το πει στον ειδικό, όποτε αντιµετωπίζει κάποιο 

τέτοιο θέµα. 
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2.2. Φάση δεύτερη. Ελεύθερος συνειρµός. 

 

Η ενότητα αυτή στρέφει την προσοχή στην ελεύθερη αφήγηση της ιστορίας 

από τα παιδιά. Ο σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί το παιδί και να εκφράσει «µε δικά του 

λόγια» το τι έγινε. Γι’ αυτό το Memorandum προτείνει τρόπους για να ενθαρρύνουµε 

τα παιδιά, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. 

 

 

2.2.1. Ελεύθερη αφήγηση 

 

Κατά το Memorandum (1992:17) η ελεύθερη αφήγηση είναι η καρδιά της 

συνέντευξης, εκεί που µπορούµε να βρούµε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και 

θεωρείται πιο αποτελεσµατικός τρόπος από το να χρησιµοποιούνται ερωτήσεις. 

Σύµφωνα  µε του Dent και Stephenson (1979) και Powell και Thomson (1994) τα 

νεαρά παιδιά είναι τρωτά στις υποθέσεις που κάνουν οι ενήλικες, ειδικά όταν 

εκτίθενται σε συγκεκριµένες στρατηγικές τοποθέτησης των ερωτήσεων. Ο ελεύθερος 

συνειρµός βοηθάται όταν ο ειδικός κάνει γενικευµένες ερωτήσεις. Όπως για 

παράδειγµα «Γιατί πιστεύεις ότι βρισκόµαστε εδώ σήµερα» ή «Υπάρχει κάτι που θα 

ήθελες να µου πεις». Οι ερωτήσεις αυτές βοηθάνε το παιδί να χρησιµοποιήσει 

ελεύθερο συνειρµό, κάτι που από µόνο του δεν θα  µπορούσε, γιατί, όπως προείπαµε, 

ίσως να µην του είναι γνώριµη αυτή η διαδικασία ως αποκάλυψη πληροφοριών. Αυτό 

γιατί τα παιδιά της νεαρής ηλικίας έχουν συνηθίσει οι ενήλικες να τους κάνουν 

συγκεκριµένες και όχι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. 

Ο πιο συνηθισµένος λόγος που αποτρέπει τα παιδιά από το να χρησιµοποιούν 

την ελεύθερη αφήγηση, κατά κοινή οµολογία των παιδιών, είναι ο φόβος για την 

επίδραση που µπορεί να έχει η οµολογία στον υποτιθέµενο ως δράστη, καθώς και η 

φυσική αναστολή ή ντροπή που νιώθει το παιδί. Θα πρέπει να βεβαιώσουµε το παιδί 

ότι δεν χρειάζεται να φοβάται κάτι και ότι η ντροπή του είναι απολύτως κατανοητή 

και αναµενόµενη. 

Η ηλικία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της ελεύθερης αφήγησης, επειδή 

τα µεγαλύτερα παιδιά µπορούν να µας δώσουν περισσότερες λεπτοµέρειες και 

πληροφορίες από ό,τι τα µικρότερα. Αν και υπάρχουν έρευνες που δείχνουν πως κάτι 

τέτοιο δεν είναι έγκυρο, διακρίνουµε επίπεδα ευαισθησίας ανάλογα µε την ηλικία των 

παιδιών. 
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2.2.2. Προβλήµατα στην ποιότητα των στοιχείων. 

 

Μια περαιτέρω δυσκολία στην ελεύθερη αφήγηση είναι ότι οι πληροφορίες 

που δίνουν τα παιδιά κατά αυτή τη φάση µπορεί να µην είναι ξεκάθαρες και 

λεπτοµερείς. Έτσι το δικαστικό σύστηµα θεωρεί πολλές φορές πως είναι απαραίτητο 

να αµφισβητήσει την πραγµατικότητα των γεγονότων (Richardsons, 1993, 133). Είναι 

συχνό το φαινόµενο να υπάρχει αρχή και τέλος στην αφήγηση αλλά να λείπει η µέση, 

που περιέχει και όλο το υλικό. Που είναι και οι πληροφορίες «κλειδί» για την 

υπόθεση. Όµως στην έρευνα των Aldrige και Wood διακρίνουµε ουσιαστική διαφορά 

που κλίνει προς την αποτελεσµατικότητα της ελεύθερης αφήγησης, διότι όταν η 

ερώτηση είναι γενική υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα η απάντηση να είναι πιο 

έγκυρη και λεπτοµερής. 

 

 

2.2.3 Παιδιά και µνήµη. 

 

Το παιδί θα πρέπει να έχει καθαρές και πρόσφατες µνήµες για να τις 

ανακαλέσει µε επιτυχία. Όλα δείχνουν πως η µνηµονική ικανότητα των παιδιών είναι 

αρκετή, ώστε να παρέχουν επαρκώς αφήγηση των γεγονότων. ∆υστυχώς τα γεγονότα 

που θα αναφέρει στην ελεύθερη αφήγηση το παιδί εξαρτώνται από το τι θεωρεί το 

ίδιο το παιδί ως τις πιο σηµαντικές. Έτσι είναι αναµενόµενο το παιδί να µην δώσει 

βαρύτητα σε πληροφορίες όπως ο χρόνος και ο τόπος ή την σειρά των γεγονότων. 

Και στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλείουµε το ενδεχόµενο να τις ανασύρει µε 

δική του πρωτοβουλία.  

Πολλές φορές ενώ η ανάµνηση των γεγονότων είναι καθαρή, οι γλωσσικές 

ικανότητες των παιδιών δεν βοηθάνε στο να διατυπωθεί µε ακρίβεια. Έτσι η λογική 

ακολουθία των γεγονότων δεν µπορεί να διατυπωθεί κατάλληλα λόγω των 

περιορισµένων γλωσσικών ικανοτήτων. Ένα µικρό παιδί δεν έχει µάθει να 

χρησιµοποιεί συνδέσµους στις προτάσεις του, κάτι που αναπτύσσεται σε µεγαλύτερες 

ηλικίες. Έτσι το παιδί αναφέρει απλά γεγονότα στην σειρά, χωρίς να ενώνονται 

ουσιαστικά µεταξύ τους. 
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Είναι ουσιώδες το παιδί να ανακαλέσει την σωστή σειρά των γεγονότων µε 

όσες περισσότερες λεπτοµέρειες µπορεί. Γι’ αυτόν τον λόγο ο ειδικός πρέπει να 

παροτρύνει το παιδί να συνεχίσει µε την ελεύθερη αφήγηση και να κάνει µόνο 

επεξηγηµατικές ερωτήσεις, που θα βοηθήσουν στην σωστή µετάφραση και 

κατανόηση των γεγονότων, ώστε να θεωρηθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

2.3 Φάση Τρίτη. Οι ερωτήσεις. 

 

Στις προηγούµενες ενότητες είδαµε την διαδικασία του να χτίζεις µια 

αµοιβαία σχέση εµπιστοσύνης και να δίνεις στο παιδί την ευκαιρία να 

χρησιµοποιήσει τον ελεύθερο συνειρµό. Σε αυτό το σηµείο της συνέντευξης θα 

πρέπει να δούµε όλες τις λεπτοµέρειες για την φάση των ερωτήσεων. 

 

 

2.3.1 Η διαδικασία των ερωτήσεων. 

 

Αυτό το σηµείο της συνέντευξης είναι κρίσιµο και προκαλεί προβλήµατα 

στον ειδικό. ∆εν µας ξαφνιάζει βέβαια το γεγονός, γιατί έχουµε εµπειρία σε παρόµοια 

προβλήµατα. Όλοι έχουµε κάποια στιγµή κάνει κάποια ερώτηση σε ένα παιδί το 

οποίο αρνούνταν να απαντήσει λέγοντας ότι δεν θέλει να απαντήσει ή πως δεν έχει 

κάτι να πει. Είναι µια γνωστή αντίδραση για ένα παιδί να µην είναι διατεθειµένο να 

δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει στον ειδικό που θα 

πρέπει να εκπαιδευτεί στο να θέτει ερωτήσεις σε παιδιά, για να καταφέρει να 

αποσπάσει µια οµολογία. «Η ικανότητα του να ρωτάς είναι το κλειδί για µια 

αποτελεσµατική συνέντευξη µε κάποιο παιδί» (Toglia, Ross και Ceci, 1992) 

(Interviewing Children, σελ. 109). Όπως προαναφέραµε στην αρχή της ενότητας το 

να απαντάµε σε ερωτήσεις είναι στρεσογόνο. Ειδικά όταν οι ερωτήσεις είναι µεγάλες 

και το παιδί καλείται να απαντήσει παραπάνω από µια ερώτηση τη φορά. Εκτός όµως 

από την άρνηση να δώσουν µια απάντηση στην ερώτηση ή το στρες, υπάρχει και η 

περίπτωση η απάντηση που δίνει το παιδί να µην αντιστοιχεί στην ερώτηση που του 

έχει τεθεί. Τις περισσότερες φορές που συµβαίνει αυτό είναι γιατί το παιδί δεν 

κατανοεί την ερώτηση του ειδικού, έτσι απαντάει για κάτι που πιστεύει πως µπορεί 

να σηµαίνει µαντεύοντας την απάντηση. Υπάρχουν δύο θέµατα που θα πρέπει να µας 
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απασχολούν σε αυτήν την περίπτωση. Πρώτον το παιδί να µην καταλαβαίνει κάποια 

λέξη και δεύτερον να απαντάει θεωρώντας πως η απάντηση που µπορεί να δώσει 

είναι και αυτή που του ζητήθηκε. 

Βλέπουµε ωστόσο συχνά πως τα παιδιά δεν µπορούν να ξεχωρίσουν την 

κυριολεκτική σηµασία µιας λέξης από την µεταφορική. Έχοντας ερµηνευτικά 

προβλήµατα στην πρόταση δίνουν ακατάλληλες απαντήσεις. Παραδείγµατος χάρη, 

από µια συνέντευξη µε ένα τρίχρονο κορίτσι: 

 

Ειδικός: Ξέρεις από πού κάνεις πιπί; Ξέρεις που είναι αυτό; 

Παιδί: Τουαλέτα. 

Ειδικός: Μπορείς να µου δείξεις εδώ (δείχνοντας τον εαυτό του) από πού 

κάνουµε πιπί; 

Παιδί: Όχι δεν βρίσκω τουαλέτα εδώ. (σελ. 115,Inteviewing children.) 

 

Με τα παιδιά θα πρέπει να µιλάµε, λαµβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους. Για 

αυτό ο ειδικός θα πρέπει πρώτιστα να έχει πληροφορίες για την ικανότητα των 

παιδιών να απαντάνε. Και οι ερωτήσεις που απευθύνει στα παιδιά να είναι στο δικό 

τους επίπεδο.  

 

 

2.3.2 Γενικές συµβουλές από τους επαγγελµατίες. 

 

Τα κύρια σηµεία που  επισηµαίνονται σε πολλές έρευνες για µια διαφορετική 

προσέγγιση στο να παίρνεις συνέντευξη από παιδιά (αν και κάποια µπορεί να έχουν 

αναφερθεί) είναι: 

 

α) Βεβαιώσου ότι το παιδί γνωρίζει ότι µπορεί να λέει «δεν ξέρω» ή «δεν 

µπορώ να θυµηθώ» σε όλες τις ερωτήσεις που θα του γίνουν (Geiselman και Padilla, 

1988). Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο που να 

υπονοείται ότι το να µην θυµάται το παιδί κάτι είναι αποδεκτό. 

β) Υπενθυµίστε στο παιδί ότι ο ειδικός που παίρνει την συνέντευξη δεν 

γνωρίζει τα πάντα και ότι το παιδί θα πρέπει να του πει όλη την ιστορία. Σε µικρές 

ηλικίες τα παιδιά τείνουν να πιστεύουν πως οι ενήλικες γνωρίζουν τα πάντα και πως, 
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αφού γνωρίζει ένας ενήλικας για το γεγονός, το γνωρίζουν όλοι (Toglia, Ross και 

Ceci, 1992). 

γ) Αποφεύγετε να επαναλαµβάνετε ερωτήσεις γιατί µπορεί να µπερδευτεί το 

παιδί. Οι έρευνες λένε πως θα πρέπει να αποφεύγουµε να επαναλαµβάνουµε µια 

ερώτηση σε µικρό χρονικό διάστηµα, διότι το παιδί µπορεί να το εκλάβει ως κριτική 

στην αυθόρµητη απάντηση που έδωσε (Siegal, Waters και Dinwiddy, 1988). 

δ) Να είστε προετοιµασµένος να ανακλάσετε τη δικαστική αξία της 

συνέντευξης. 

 

Η δικαστική αξία της συνέντευξης εξαρτάται από ακριβείς λεπτοµέρειες και 

πώς αυτές δόθηκαν από το παιδί, όπως είναι η µέρα, ώρα και µέρος που συνέβη η 

κακοποίηση, τέλος η αναγνώριση του υποφαινόµενου υπόπτου ως τον δράστη της 

κακοποίησης. Αν δεν καταφέρουµε να αποσπάσουµε αυτές τις πληροφορίες δεν 

υπάρχει κανένα νόηµα να συνεχιστεί η διαδικασία διότι δεν προσφέρει καµία κρίσιµη 

πληροφορία. 

 

 

2.3.3 Ο σκοπός των ερωτήσεων. 

 

Οι βασικές αρχές του MOPG (1992:6) είναι να ακούς το παιδί, παρά να του 

κάνεις ευθείες ερωτήσεις και ποτέ να µην διακόπτεις ένα παιδί που ελεύθερα 

ανακαλεί σηµαντικά γεγονότα. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου το παιδί έρχεται 

σε αδιέξοδο ή δυσκολεύεται να ανασύρει πληροφορίες οπότε είναι απαραίτητο να 

κάνει ο ειδικός ερωτήσεις. Όταν σταµατήσει η φάση της ελεύθερης αφήγησης και 

γίνει η πρώτη ερώτηση, τότε είναι που ξεκινάει και η φάση των ερωτήσεων που 

γενικά απαρτίζει το µεγαλύτερο µέρος της συνέντευξης, περίπου 18 λεπτά από την 

συνολική 1 ώρα. Είναι σηµαντικό οι ερωτήσεις που θα γίνουν να ακολουθούν τις 

πληροφορίες που έχουµε λάβει µέχρι αυτό το σηµείο. 

Υπάρχουν τεσσάρων ειδών ερωτήσεις: α) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, β) 

ερωτήσεις συγκεκριµένες, γ) κλειστές ερωτήσεις και δ) καθοδηγητικές ερωτήσεις. Οι  

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου µας δίνουν  περισσότερες πληροφορίες, χωρίς να 

καθοδηγούν το παιδί σε κάποια συγκεκριµένη απάντηση και χωρίς να το υποβάλλουν 

κάτω από πίεση. Σε αυτήν την φάση ο ειδικός θα πρέπει να υπενθυµίσει στο παιδί 

πως δεν είναι κακό να πει πως δεν θυµάται, δεν ξέρει ή δεν καταλαβαίνει κάτι. Οι πιο 
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αποδοτικές ερωτήσεις ανοιχτού τύπου είναι: α) Μπορείς να µας πεις κάτι παραπάνω 

για…. β) Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να µου πεις… και θα πρέπει να αποφεύγονται 

οι ερωτήσεις τύπου: Γιατί…;, διότι το παιδί µπορεί να κατηγορήσει τον εαυτό του. Οι 

συγκεκριµένες ερωτήσεις επιτρέπονται από το Memorandum για διευκρινιστικούς και 

επεκτατικούς στο θέµα λόγους. Ο σκοπός των συγκεκριµένων ερωτήσεων είναι να 

αποκτήσουµε περισσότερες λεπτοµέρειες. Υπενθυµίζουµε πως ερωτήσεις τύπου Ναι / 

Όχι ή αυτές που επιτρέπουν µόνο µια από τις δυο πιθανές ερωτήσεις δεν θα πρέπει να 

ερωτώνται. Όσο για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου τις χρησιµοποιούµε όταν θέλουµε 

να αποσπάσουµε ακόµη περισσότερες πληροφορίες, που δεν καταφέραµε να 

αποκτήσουµε µε τις άλλες µεθόδους. Έτσι δίνουµε στο παιδί περιορισµένες επιλογές 

για απαντήσεις. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν πολλές επιλογές, για να απαντήσει το 

παιδί σε µια ερώτηση για να µην θεωρηθεί κατευθυνόµενη και τελικά δεν ληφθεί 

υπόψη στο δικαστήριο. Σε σπάνιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε 

κατευθυντήριες ερωτήσεις και αυτές µε µεγάλη προσοχή γιατί σίγουρα δεν θα 

αποτελέσουν πειστήρια, αν χρησιµοποιηθούν αλόγιστα. Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει 

να χρησιµοποιούνται µε προσοχή γιατί υπάρχει η περίπτωση να µην µας οδηγήσουν 

εκεί που θέλουµε 

Παραδείγµατα µας δείχνουν ότι οι ερωτήσεις τύπου «Τι, Πού» και «Ποιος» 

έχουν 100% αποτελεσµατικότητα. Ενώ όµως συµβαίνει αυτό µε τις συγκεκριµένου 

τύπου ερωτήσεις, δεν συµβαίνει το ίδιο µε την χρήση των «∆εν ξέρω» ή «∆εν 

θυµάµαι» (Ervin – Tripp, 1970 και Savic, 1978). Και όταν τα παιδιά χρησιµοποιούν 

«∆εν ξέρω» ή «∆εν θυµάµαι» είναι ως µια στρατηγική αποφυγής περαιτέρω 

ερωτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση ο ειδικός οφείλει να είναι «ευαίσθητος» και 

προσεκτικός και να προσπαθήσει να ξαναδώσει στο παιδί κίνητρο, αν δει πως 

εµφανίζονται πολλές τέτοιου είδους απαντήσεις. 

 

 

2.4 Γλώσσα και ανάπτυξη. 

 

Στην ανακριτική συνέντευξη αυτό που µπορεί να είναι προβληµατικό είναι το 

λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν τα παιδιά. Που συχνά είναι φτωχό και περιέχει λέξεις 

µε αµφίβολη ερµηνεία. Μια προφανής δυσκολία είναι όταν ο ειδικός χρησιµοποιεί 

κάποια λέξη που το παιδί δεν καταλαβαίνει.  
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2.4.1 Το λεξιλόγιο 

 

Ακόµα και απλές λέξεις που ένας ενήλικας χρησιµοποιεί σε καθηµερινή βάση 

για το παιδί µπορεί να είναι άγνωστη, ειδικά όταν είναι συγκεκριµένη. Ως απάντηση 

αυτού έρχεται η έρευνα του Clark, 1993 να ξεκαθαρίσει πως ένα παιδί µαθαίνει 

πρώτα γενικούς όρους πριν ξεκινήσει µε τους πιο συγκεκριµένους. Ένα παράδειγµα 

είναι να πει ο ειδικός την λέξη αδιάβροχο που είναι συγκεκριµένη, ενώ το  παιδί 

καταλαβαίνει την λέξη µπουφάν που είναι γενική. Η αντίδραση ενός παιδιού σε 

άγνωστα ερεθίσµατα είναι όπως είπαµε σε προηγούµενα κεφάλαια να πει πως δεν 

καταλαβαίνει ή να µείνει σιωπηλό. 

Άλλες δυσκολίες προκύπτουν όταν η ίδια λέξη µπορεί να µεταφράζεται µε 

διαφορετικό νόηµα. Τέτοια προβλήµατα θα πρέπει να παρακαµφθούν, για να µην 

παρεξηγηθούν τα στοιχεία που δίνει το παιδί για την πράξη της κακοποίησης και 

οδηγήσουν σε µη αποδεκτά στοιχεία. 

Προκύπτουν περιπτώσεις όπου ένα παιδί προσπαθεί να περιγράψει κάτι αλλά 

δεν γνωρίζει την ακριβή λέξη. Σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία για το παιδί 

είναι δύσκολη, καθώς και για τον ειδικό που προσπαθεί από την περιγραφή του 

παιδιού να µαντέψει την λέξη που το παιδί εννοεί. Ο ειδικός θα πρέπει να είναι 

προσεκτικός σε αυτήν τη φάση, ειδικά εάν πρόκειται για κρίσιµο σηµείο της 

οµολογίας, όπου το παιδί θα πρέπει να µιλήσει µόνο του, γιατί οι υποθέσεις του 

ειδικού µπορούν να θεωρηθούν ως κατευθυντήριες ενέργειες. 

 

 

2.4.2 Επιστηµονικοί όροι 

 

Οι πιο συγκεκριµένοι όροι που δηµιουργούν τέτοια προβλήµατα είναι οι 

νοµικοί, οι σεξουαλικοί όροι καθώς και οι ανατοµικοί όροι. Τέλος, η έκφραση 

συναισθηµάτων µπορεί επίσης να φέρει προβλήµατα. 
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2.4.2α Νοµικοί όροι: 

 

Όπως είναι αυτοί του αστυνοµικού, κοινωνικού λειτουργού, εισαγγελέας, 

σύλληψη και άλλες µπορεί να παρεξηγηθούν από παιδιά ή να µην κατανοηθούν 

καθόλου. Πολλά παιδιά πιστεύουν πως ο λόγος που βρίσκονται  στην αστυνοµία και 

µιλάνε µε κάποιον αστυνοµικό είναι γιατί έχουν κάνει κάτι κακό. Υπάρχουν φορές 

που ο ίδιος ο δράστης να έχει εκφοβίσει το παιδί ότι θα βρει τον µπελά του. Τέτοιες 

παρεξηγήσεις θα πρέπει να αποφευχθούν και να ξεκαθαριστούν πριν συνεχίσει η 

συνέντευξη. 

2.4.2β Ανατοµική και σεξουαλική ορολογία. 

 

Εδώ το παιδί έχει πολύ περιορισµένες γνώσεις. Μπορεί να πιστεύουµε πως 

το παιδί γνωρίζει τέτοια ορολογία επειδή έρχεται σε επαφή µε τα συγκεκριµένα 

σηµεία κάθε µέρα, όπως στο µπάνιο ή όταν ξεντύνεται. Ωστόσο οι έρευνες δείχνουν 

πως στα παιδία δεν είναι γνώριµη η γενική σωµατική (ανατοµική) ορολογία, πόσο 

µάλλον η σεξουαλική. 

Σε µια έρευνα των Aldridge και Wood, 1996 σε παιδιά ηλικίας 2-6, τα παιδιά 

αυτά εξετάστηκαν στην ικανότητά τους να:  

 

• ονοµάσουνε συγκεκριµένα σηµεία όχι σεξουαλικά σε µια κούκλα, και 

• να µας δείξουνε σηµεία όχι σεξουαλικά σε µια κούκλα, σηµεία που 

έχουµε ονοµάσει. 

 

Τα αποτελέσµατα µάς έδειξαν ότι για σηµεία του προσώπου όπως είναι τα 

µάτια, η µύτη κ.α. οι γνώσεις προηγούνται αυτών που είναι για τα χέρια κ.α. µέρη του 

σώµατος. Και πάλι όµως τα αποτελέσµατα έδειξαν πως µόνο το 72% των παιδιών 4 

ετών µπορούσε να ονοµάσει τα χείλη όταν δείχναµε σε αυτό το σηµείο της κούκλας. 

Όσο για τα γενετήσια σηµεία του σώµατος υπάρχει η περίπτωση να τα έχουν 

ονοµάσει διαφορετικά, όταν είναι σε νεαρή ηλικία, ή ακόµα και να γνωρίζουν την 

λέξη να ντρέπονται να την αναφέρουν. Υπάρχουν όµως διάφορες στρατηγικές για να 

ξεπεράσουν τα παιδιά την ντροπή και τις αναστολές τους. Μπορούµε να προτείνουµε 

στο παιδί: 

 α) να πει γρήγορα την λέξη, 
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 β) να ονοµάσει το ρούχο που φοράµε για να καλύψουµε το σηµείο αυτό του 

σώµατος.  

γ)Πολλές φορές βοηθάει αν αναφέρουµε πως και άλλα παιδιά έχουν τις ίδιες 

δυσκολίες.  

δ) Όταν το παιδί δεν γνωρίζει την λέξη µπορούµε να ρωτήσουµε πώς ονοµάζουν οι 

γονείς αυτά τα σηµεία. 

 ε) Μια εύστοχη ερώτηση είναι αυτή «σε τι µας χρησιµεύει το συγκεκριµένο σηµείο, 

ποια είναι η λειτουργία του».  

Από τη στιγµή που καταφέρει το παιδί να ονοµάσει το σεξουαλικό µέρος του 

σώµατος του και να διευκρινίσει την χρήση του, εµφανίζονται και άλλοι σεξουαλικοί 

όροι άγνωστοι στα παιδιά που πρέπει να διευκρινιστούν, αυτοί των σεξουαλικών 

πράξεων. Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι τέτοιοι όροι: 

 

α) Η διείσδυση είναι µια λέξη η οποία είναι άγνωστη σε παιδιά µικρής ηλικίας. Από 

τις περιγραφές των παιδιών δεν είναι πάντα ξεκάθαρο πότε κατά την διάρκεια της 

κακοποίησης αυτή συνέβη, ή αν όντως είναι αυτή η σεξουαλική πράξη που θέλουν να 

περιγράψουν. 

β) Σεξουαλικός ερεθισµός (στύση) και αυνανισµός είναι και πάλι όροι άγνωστοι για 

τα παιδιά. Ο πιο συχνός τρόπος που χρησιµοποιούν για να αναφερθούν σε αυτά είναι 

να περιγράψουν την εικόνα που βλέπουν. Για την στύση δείχνουν την κατεύθυνση 

του σεξουαλικού οργάνου, δηλ. αν βρίσκεται σε όρθια στάση ή αν κρέµεται ανάµεσα 

στα πόδια. Όσο για τον αυνανισµό και πάλι µέσω περιγραφής της κίνησης., πάνω-

κάτω. 

γ)  Η εκσπερµάτιση  περιγράφεται συχνά ως πιπί, δηλαδή ότι ο δράστης κάνει την 

ανάγκη του αλλά αυτό που βγαίνει είναι άσπρο και όχι κίτρινο όπως το κανονικό. 

Αυτό καταλαβαίνουν από την εκσπερµάτιση. Έτσι όταν δεν γνωρίζουν την σωστή 

λέξη χρησιµοποιούν µια που είναι παρόµοια στα µάτια τους. 

δ) Τέλος, το προφυλακτικό το ονοµάζουν ως µπαλόνι ή πλαστική σακούλα. 

 

 

2.4.3 Συναισθήµατα 

 

Τα ευκολότερα συναισθήµατα που µπορεί να περιγράψουν αγόρια 5 ετών σε 

γλωσσικά παιχνίδια είναι: ευτυχία κατά 87,5%, λύπη κατά 62,5% και πόνο ή χτύπηµα 
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κατά 37,5%. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που αναφέραµε στην αρχή του κεφαλαίου ότι 

τα παιδιά µικρής ηλικίας µαθαίνουν να χρησιµοποιούν γενικούς όρους πριν από τους 

πιο συγκεκριµένους. Έτσι λέξεις όπως θυµός, φόβος, εξαναγκασµός ή συγκρουόµενα 

αισθήµατα σπάνια θα αναφέρονται από παιδία 5 ετών και κάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 

 

 

3.1. Συνέντευξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες. 

 

Σε αυτή την τελευταία ενότητα του κεφαλαίου µας, θα ασχοληθούµε µε την 

συνέντευξη κακοποιηµένων παιδιών µε ειδικές ανάγκες.  

Οι δυσκολίες στην περίπτωση παιδιών µε ειδικές ανάγκες µπορούν να 

προκύψουν µε ποικίλους τρόπους. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν νοσηλευτεί για 

µεγάλες περιόδους και τους έχουν γίνει πολλές ιατρικές εξετάσεις, όπως και παιδιά 

που έχουν κάποιον να τα φροντίζει, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να 

αποσαφηνίσουµε την έννοια του ανάρµοστου αγγίγµατος. Ειδικά όταν κάποια παιδιά 

δεν έχουν τα γλωσσικά µέσα για να το πουν. 

Οι Westcott και Cross (1996:84) τονίζουν πως παιδιά που δεν επικοινωνούν 

εύκολα µε άλλους είναι τα ιδανικά θύµατα για τους κακοποιούς, αφού θα 

αντιµετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες στο να αποκαλύψουν το γεγονός. Επιπλέον 

µπορεί να µην έχουν το απαραίτητο για µια τέτοια αποκάλυψη λεξιλόγιο. Εξαιτίας 

όλων αυτών είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις 

και η εξάσκηση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να καταγγέλλουν τα παιδιά την 

κακοποίηση. Αλλά και το δικαστικό σύστηµα θα πρέπει να προσαρµοστεί στις 

ανάγκες των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Γνωρίζουµε πλέον ότι τα περισσότερα 

παιδιά δεν δέχονται την κατάλληλη δικαστική και θεραπευτική φροντίδα που έχουν 

ανάγκη, πόσο µάλλον τα παιδιά µε δυσκολίες επικοινωνίας και άλλες δυσλειτουργίες. 

Με άλλα λόγια αν οι ανάγκες των παιδιών που δεν παρουσιάζουν κάποια 

δυσλειτουργία δεν ικανοποιούνται, τότε είναι απίθανο να ικανοποιούνται των παιδιών 

που παρουσιάζουν κάποια δυσλειτουργία. Αυτό συµβαίνει επειδή υπάρχει µια τάση 

το κράτος να υποστηρίζει ότι τα υγιή παιδιά θα πρέπει να προηγούνται (Kennedy και 

Kelly, 1992). 

Αποδεικτικά στοιχεία σπάνια χρησιµοποιούνται στο δικαστήριο όταν 

προέρχονται από παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Το δικαστικό σύστηµα δεν επιτρέπει την 

είσοδο οµολογιών από κακοποιηµένα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να γίνουν 

µεγάλα βήµατα προόδου στο δικαστικό σύστηµα ώστε να θεωρηθούν ως αξιόπιστοι 
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µάρτυρες στην δίκη. Το BBC, 1997 έκανε ένα ρεπορτάζ για µια γυναίκα µε πολλαπλή 

σκλήρυνση που επικοινωνούσε µέσω πληκτρολογίου επικοινωνίας. Τα αποδεικτικά 

στοιχεία δεν λήφθηκαν υπόψη καθώς αµφισβητήθηκε η ικανότητά της να 

επικοινωνεί. Γιατί όπως αναφέραµε παραπάνω το κλειδί σε µια κατάθεση είναι η 

ικανότητα της επικοινωνίας, που συχνά περνάει µέσα από δοκιµασίες.  

 

 

3.2 Οι ειδικοί 

 

Όταν οι ειδικοί ρωτήθηκαν αν είχαν κάποια ειδική εκπαίδευση στο να 

παίρνουν συνέντευξη από παιδιά µε ειδικές ανάγκες, η απάντηση ήταν πως δεν 

έλαβαν καµιά ξεχωριστή εκπαίδευση. Συγκεκριµένα ανάφεραν πως απλώς πήραν την 

συνέντευξη χωρίς να έχουν διδαχτεί το πώς. Πολλές ήταν οι φορές όπως π.χ. µε 

παιδιά µε προβλήµατα ακοής (κουφά) που δεν ήξεραν πώς να διεξάγουν την 

συγκεκριµένη συνέντευξη. 

 

 

3.3 Το MOGP για παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

 

Ακόµα και το MOGP έχει περιορισµένες αναφορές για τις ανάγκες των 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Οι ειδικοί έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους γι’ αυτό. 

Όµως το MOGP συµβουλεύει ότι για να γίνει αποδεκτή µια τέτοια οµολογία πιο 

βασικό είναι το ίδιο το δικαστήριο να είναι διατεθειµένο να την ακούσει και να τη 

λάβει υπόψη και όχι τόσο η δοµή της. Παραδείγµατος χάρη, στην υπόθεση της 

γυναίκας µε την πολλαπλή σκλήρυνση ο λόγος που αµφισβητήθηκε η οµολογία της 

ήταν γιατί στη χρήση του πληκτρολογίου επικοινωνίας έπαιξε ρόλο ο σύντροφος της 

γυναίκας και αυτό δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. 

Το Memorandum συστήνει για αυτές τις περιπτώσεις των παιδιών µε 

προβλήµατα ακοής ή οµιλίας άλλες στρατηγικές ανάκρισης, πέρα από την 

καθιερωµένη συνέντευξη µε ερωτοαπαντήσεις. Η χρήση κούκλων και άλλων 

υποστηρικτικών βοηθηµάτων θα πρέπει να έρθει σε εφαρµογή. Σε κάποιες άλλες 

περιπτώσεις ένας ειδικός που θα γνωρίζει νοηµατική ίσως είναι απαραίτητος ακόµα 

και για να συντάξει την συνέντευξη. Αποδοτική στρατηγική θεωρείται το να φτιαχτεί 

µια µακέτα µε το σπίτι και µικρές φιγούρες ώστε το παιδί να κάνει την 
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αναπαράσταση των γεγονότων ή και η χρήση ζωγραφικής που είναι σε πολλές 

περιπτώσεις λεπτοµερής. 

Είναι η µόνη ουσιαστικά περίπτωση που το MOGP προτείνει τις 

κατευθυντήριες ερωτήσεις γιατί αλλιώς ένα µικρό παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες δεν 

είναι σε θέση να κατανοήσει την ακριβή φύση της ερώτησης. Και  σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι πιθανό να το δεχτεί και το δικαστήριο ως αναγκαία τακτική. 

 

 

3.4. Σχεδιασµός της συνέντευξης 

 

Ο σχεδιασµός µιας συνέντευξης για παιδιά µε ειδικές ανάγκες χρειάζεται έναν 

πιο προσεκτικό σχεδιασµό. Την συµβολή πολλές φορές και άλλων ειδικών που έχουν 

τις απαραίτητες γνώσεις, που να διευκολύνουν την διαδικασία και µπορούν να 

δώσουν περισσότερες πληροφορίες. 

Θα πρέπει να λογαριάσουµε πως η ρουτίνα των παιδιών µε ειδικές ανάγκες 

δεν είναι τόσο ελαστική όσο αυτή των υγιών παιδιών, λόγω ιατρικών ραντεβού ή 

φυσιοθεραπειών. Οπότε η εύρεση της κατάλληλης ώρας και τόπου της συνέντευξης 

θα πρέπει να αποφασιστεί µε µεγάλη προσοχή. Το µέρος που θα λάβει χώρα η 

συνέντευξη πρέπει να συµµερίζεται τις ανάγκες των µικρών παιδιών γενικά όπως 

προαναφέρθηκε. Όµως στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να ληφθούν και άλλα 

στοιχεία υπόψη. Σε πολλές περιπτώσεις η αίθουσα θα πρέπει να βρίσκεται 

απαραιτήτως στο ισόγειο και όχι σε κάποιον όροφο, ειδικά στις περιπτώσεις παιδιών 

σε αναπηρικό καροτσάκι. Ακόµα και η διακόσµηση θα πρέπει να είναι προσεκτική, η 

επιλογή των επίπλων. Όταν χρειάζεται να βρίσκονται αρκετά άτοµα στον δωµάτιο τα 

έπιπλα θα πρέπει να είναι έτσι τοποθετηµένα ώστε να τα καταγράφει όλα η 

βιντεοκάµερα. 

Μια καλή εικόνα του προσώπου του παιδιού ίσως διευκολύνει το ακροατήριο 

να καταλάβει τι λέει. Όταν όµως το παιδί επικοινωνεί µε τεχνολογικά µέσα 

επικοινωνίας θα πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα στην βιντεοσκόπηση όταν τα 

χρησιµοποιεί, για να είναι ορατά τα σύµβολα, οι εικόνες ή οι λέξεις που σηµαδεύει το 

παιδί. Σε περιπτώσεις που το παιδί διαβάζει τα χείλη του ειδικού, αυτά θα πρέπει να 

φωτίζονται πολύ καθαρά, για να µπορεί το παιδί να προβεί σε αυτήν την ενέργεια. 

Ακόµα και ακουστικά µπορεί να είναι απαραίτητα σε κάποιες περιπτώσεις για να 
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παρακαµφθούν οι άλλοι ήχοι που υπάρχουν στο φόντο και µπορεί να αποσπάσουν 

την προσοχή του παιδιού.  

Το τελικό µέληµα που θα πρέπει να έχουµε είναι ποιος θα εισηγηθεί την 

συνέντευξη. Αυτό το αποφασίζουµε ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες του παιδιού. 

Ανάλογα ποιες είναι αυτές οι ανάγκες θα είναι προτιµότερο να ηγείται αυτός που 

ειδικεύεται σε τέτοιες περιπτώσεις για την ευηµερία του παιδιού. 

Η διαδικασία της συνέντευξης αυτής καθαυτής δεν διαφέρει πολύ από αυτή 

των υγιών παιδιών, το µόνο που διαφέρει είναι να λαµβάνονται υπόψη και να µην 

παραµελούνται οι ειδικές ανάγκες των παιδιών. 

 

 

3.5. ∆ίγλωσσα παιδιά 

 

Μια ξεχωριστή κατηγορία µπορεί να θεωρηθεί το να µιλάει το παιδί γλώσσα 

µειονοτήτων. Στην Αγγλία µια τέτοια γλώσσα θεωρείται οποιαδήποτε άλλη εκτός των 

αγγλικών. Σε αυτήν την περίπτωση εάν το παιδί δεν µιλάει αγγλικά σε ένα επιθυµητό 

επίπεδο, µπορούν να συµµετέχουν διερµηνείς ή ειδικοί επιστήµονες µε γνώσεις της 

µητρικής γλώσσας των παιδιών, για να διευκολύνουν τη διαδικασία. 
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ΜΕΡΟΣ  ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Προετοιµασία για την δίκη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η διαδικασία. 

 

 

1.1 Προετοιµασία παιδιών για την δίκη. 

 

            Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να διευρύνουµε τις γνώσεις µας,για 

την προετοιµασία παιδιών,αλλά και των γονέων τους για το δικαστήριο.Είναι 

δεδοµένο πλέον οτι τα παιδιά µπορούν να είναι αξιόπιστοι µάρτυρες, οπότε έχουν 

κάθε δικαίωµα να ακουστούν στοδικαστήριο µε σεβασµό, αξιόπρεπεια και 

ευαισθησία.  Για να γίνει αυτό θα πρέπει τα παιδιά να προετοιµαστούν κατάλληλα για 

την δίκη, αλλά και το δικαστήριο οφείλει να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση, για 

να κυλήσει η δίκη πιο οµαλά και από τις δύο πλεύρες παιδί-δικαστήριο. 

           Η ανάγκη για έναν ειδικευµένο επιστήµονα που θα αναλάβει την εκπαίδευση 

και προετοιµασία παιδιού και γονέων είναι καθοριστική. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις το παιδί δεν λαµβάνει καµία γνώση για το τι θα συµβεί στο δικαστήριο,  

παρά µόνο την στιγµή πριν αρχίσει η δίκη. Είναι σύνηθες το παιδί να βλέπει το 

δικηγόρο του λίγο πριν την δίκη και να µην υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να 

δωθούν εξηγήσεις. Κάποιες φορές το ίδιο το σχολείο, κάποιος καθηγητής 

αναλαµβάνει τον ρόλο αυτό, εάν κάποιος άλλος δεν µπορεί. Ή ένας κοινωνικός 

λειτουργός στον διάδροµο του δικαστηρίου την ώρα που το παιδί περιµένει την σειρά 

του. Σε αυτόν τον λίγο χρόνο που διαρκεί η ετοιµασία είναι λογικό το παιδί να µην 

προλάβει να κατανοήσει την φύση του δικαστηρίου.Όµως είναι ζωτικής σηµασίας το 

παιδί να µην δεχτεί άλλη µια εµπειρία που θα του δηµιουργήσει και άλλα τραύµατα, 

από τα ήδη υπάρχοντα. 

           Γι`αυτό η εκπαίδευση εστιάζει στους κανόνες που διέπουν το δικαστήριο, 

στους ανθρώπους και τον ρόλο τους και την διαδικασία διεξαγωγής µιας δίκης.  Για 

ένα καλύτερο αποτέλεσµα ένα µοντέλο δικαστικής αίθουσας µε όλο το δικαστικό 

προσωπικό χρησιµοποιείται σε ένα παιχνίδι ρόλων που διδάσκει στο παιδί την 
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διαδικασία. Το παιδί θα πρέπει να κατανοήσει το νοµικό σύστηµα, αλλά και το ρόλο 

που αναµένεται να παίξει το ίδιο σ`αυτό. Είναι σηµαντικό για το παιδί να αποκτήσει 

άµυνες κατά το άγχος που προκαλεί η ανάκριση και να µάθει πως να ηρεµεί τον 

εαυτό του όταν κάτι το ταράζει. 

           Η συµπεριφορά των γονέων παίζει σηµαντικό ρόλο. Η εχθρική στάση απέναντι 

στο δικαστήριο και η έλλειψη συνεργασίας από τους γονείς είναι πιθανό να 

οδηγήσουν το παιδί να υιοθετήσει παρόµοιες συµπεριφορές. Γι` αυτό είναι 

καταλυτικό να αναγνωριστούν τέτοιες συµπεριφορές από την αρχή της διαδικασίας 

για να υπάρξει χρόνος για να κατασταλούν. Οι γονείς µε το να µην είναι οι ίδιοι 

µάρτυρες παραγκωνίζονται από το δικαστικό σύστηµα, όπως επίσης και οι ανησυχίες 

και το άγχος για το παιδί τους. Αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται για την καλή ευηµερία 

του παιδιού που βασίζεται και υπακούει τους γονείς του. 

 Οι µεγάλες κοινωνίες έχουν < δικαστικά σχολεία > µε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, µαθήµατα χειρισµού του άγχους και επισκέψεις σε δικαστήρια, για τα 

παιδιά και τους γονείς, ώστε να αποκτήσουν µια σαφή εικόνα του χώρου.  Ο ειδικός 

δικαστικός εκπαιδευτής συνεργάζεται µε το  παιδί που είναι µάρτυρας, τους γονείς,  

αλλά και µε το ίδιο το δικαστικό σύστηµα, οπότε είναι ο συνδετικός κρίκος των δύο 

αυτών παρατάξεων που πρέπει να ισορροπήσει για υπάρξει ένα καλό  αποτέλεσµα.Ο 

κατάλληλος για την θέση του δικαστικού εκπαιδευτή θα µπορούσε να είναι κάποι- 

ος δικηγόρος,  ένας ειδικός στην επαφή µε θύµατα ή µάρτυρες, ακόµα και εθελοντές 

που ενδιαφέρονται για την ευηµερία του παιδιού από χώρους,όπως είναι συνήγοροι 

των δικαιώµατων του παιδιού. Και τέλος κοινωνικοί λειτουργοί, αξιωµατούχοι 

επιβολής του νόµου ή ειδικοί ψυχικής υγεία. 

 

 

1.2 Τι θα πρέπει να προσέξει ο δικαστικός εκπαιδευτής. 

 

           Υπάρχουν κάποια θέµατα και προβλήµατα που ο δικαστικός εκπαιδευτής 

υποχρεούται να επιλύσει.Αυτά είναι τα παρακάτω: 

 

1. Να διδάξει τη γλώσσα και τους κανόνες του δικαστηρίου σε παιδί και 

γονείς.Ένας από του βασικούς κανόνες που διέπει το δικαστήριο είναι να λέµε 

πάντα την αλήθεια και αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις. Το να ζητήσει διακοπή ή διάλειµµα είναι επιτρεπτό.   Όµως το 
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παιδί θα πρέπει να γνωρίζει από ποιόν µπορεί να το ζητήσει και κάτω από 

ποιές συνθήκες.Τέλος ότι απαιτείται µια κόσµια συµπεριφορά, η οποία αν δεν 

υφίσταται επιβάλει κυρώσεις από το δικαστή. 

2. Ο ειδικός οφείλει ανά πάσα στιγµή να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για 

κατάθεση, η οποία θα αφορά στην ικανότητα του παιδιού να κατανοήσει την 

διαδικασία του δικαστηρίου καθώς και την ικανότητα του παιδιού να δώσει 

µια αξιόλογη οµολογία.Να ειδοποιήσει αν χρειάζεται να γίνει κάποια 

µετατροπή στα έπιπλα του δικαστηρίου, όπως πιο χαµηλό έδρανο ή καρέκλα. 

Να παρευρίσκεται στην δίκη, όταν η ανάκριση γίνεται µέσω κλειστού 

κυκλώµατος τηλεόρασης. Να ενηµερώσει το δικαστήριο για την διάρκεια που 

µπορεί το παιδί να διατηρήσει την προσοχή και συγκέντρωση του στην 

ανάκριση. Ο ειδικός θα πρέπει να ενηµερώσει τους δικηγόρους ή δικαστές για 

φυσικά ή συναισθηµατικά θέµατα που απαιτούν προσοχή και τον τρόπο να 

παρακαµφθούν. 

3. Το παιδί θα πρέπει να µάθει να αντιµετωπίζει τους φόβους και ανησυχίες που 

έχει για την δίκη. Ο µεγαλύτερος φόβος και ανησυχία ειναι ότι θα δεί τον 

κατηγορούµενο και θα βρεθούν στο ίδιο χώρο. Ο φόβος προκαλείται από τον 

ίδιο τον κατηγορούµενο που µπορεί να έχει τροµοκρατήσει το παιδί σε 

προηγούµενη συνάντηση τους. Αυτός ο φόβος µπορεί να προκαλέσει 

ανικανότητα του παιδιού να απαντήσει στις ερωτήσεις που του γίνονται. Ο 

φόβος αυτός συνδέεται µε σκέψεις, όπως τι θα γίνει αν ο κατηγορούµενος 

θυµώσει και αρχίσει να φωνάζει στο παιδί.  Για να απαντήσει ο ειδικός σε 

αυτήν την ερώτηση θα πρέπει να γνωρίζει τις αντιδράσεις του συγκεκριµένου 

δικαστή. Οι αντιδράσεις των δικαστών διαφέρουν ανάλογα µε την 

µοναδικότητά τους. Άλλοι το επιτρέπουν αν θεωρήσουν πως ο εναγόµενος 

είναι αθώος ως άµυνα,  άλλοι το κατακρίνουν ως  ανάρµοστη συµπεριφορά 

µέσα στο χώρο του δικαστηρίου. Μπορεί τα παιδιά να καταλαβαίνουν σε 

κάποιες περιπτώσεις ότι λόγω του νεαρού της ηλικίας τους ίσως δεν γίνουν 

πιστευτά τα λεγόµενά τους και ίσως νιώσουν να απειλούνται από δύσκολες 

ερωτήσεις. Είναι δύσκολο για ένα παιδί να καταλάβει γιατί χρειάζεται 

επανεξέταση και υπάρχουν τόσες αντιρρήσεις για την αληθινή ιστορία που 

αφηγείται. Είναι πέρα από τις γνωστικές του διεργασίες η ύπαρξη πολλών 

εξηγήσεων για το ίδιο συµβάν από διαφορετική οπτική γωνία, όπως είναι αυτή 

του κατηγορούµενου µε αυτή του θύµατος.Μία άλλη παράµετρος είναι πως τα 
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παιδιά αντιλαµβάνονται ως προσωπική την αυστηρή αντιµετώπισή τους από 

τον συνήγορο υπεράσπισης του εναγόµενου.  

4.  Η εµπλοκή των γονέων είναι αναπόφευκτη,αλλά πολλοί είναι αυτοί που τους 

αγνοούν και τους παραγκωνίζουν. Αµελούν το γεγονός ότι οι γονείς είναι 

αυτοί που µπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να ξεπεράσει αυτό που έγινε. 

Ο ειδικός µπορεί να τους βοηθήσει µε τις ανησυχίες τους, για να βοηθήσουν 

µε τη σειρά τους το παιδί, αλλά και την υπόθεση, έτσι θα κερδίσει την 

εµπιστοσύνη, τον σεβασµό και την συνεργατικότητά τους. Οι γονείς 

αναρωτιούνται για πολλά, όπως πως συνέβει αυτό στο παιδί τους, είναι λογικό 

έπακολουθο να έχουν εκρήξεις θυµού, όλα αυτά θα µπορούσαν να 

δηµιουργήσουν προβλήµατα στον ειδικό, αλλά και στο παιδί, γι`αυτό θα 

πρέπει να αντιµετωπιστούν. Οι γονείς ανησυχούν πολύ για την ψυχολογία του 

παιδιού τους, όπως οι άλλοι φορείς αναρωτιούνται και οι ίδιοι αν µπορεί να 

φέρει εις πέρας την οµολογία ή φοβάται όταν δει τον κατηγορούµενο και δεν 

τα καταφέρει. 

          

           Τέλος, ένα πρόβληµα µε όλες τις υποθέσεις που φτάνουν στο δικαστήριο είναι 

ο χρόνος. Ο συνήγορος του κατηγορουµένου προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, να 

καθυστερήσει την δίκη για να επωφεληθεί από την αδυναµία της µνήµης του παιδιού. 

Οι γονείς ανησυχούν πως όλος ο χρόνος και η ανησυχία του παιδιού τους δεν θα 

επωφελήσουν για ένα αίσιο τέλος, αλλά θα καταφέρουν στο παιδί χρόνια τραύµατα.  

Γι`αυτό και ο ειδικός είναι διαθέσιµος ανά πάσα στιγµή, όποτε οι γονείς ή το παιδί 

έχουν κάποια απορία ή χρειάζονται βοήθεια ή συµπαράσταση.                                                                

 

 

1.3 Η σηµασία της οµολογίας 

 

           Όταν ένα παιδί βιώσει ή γίνει µάρτυρας κάποιας εγκληµατικής πράξης το λέει 

αµέσως στους γονείς του.  Κάποια παιδιά όµως όχι, προτιµούν να το πουν σε κάποιον 

άλλον και όχι τους γονείς τους. Οι γονείς µπορεί να νιώσουν πληγωµένοι που το παιδί 

δεν εµπιστεύτηκε πρώτα τους ίδιους, µπορεί όµως να νιώσουν και θυµό ή προδοσία. 

Σε κάποιες περιπτώσεις σοκάρονται, νιώθουν απογοήτευση, σε κάποιες άλλες 

περιπτώσεις ακόµα και δυσπιστία. 
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           Όταν ένα παιδί καλείται να αποκαλύψει µια βίαιη πράξη είτε µε το ίδιο θύµα 

είτε µε κάποιον άλλον έρχεται αντιµέτωπος µε αρκετές αντιστάσεις. Είναι ο φόβος 

που υπερτερεί όλων. 

• Φόβος µην πληγώσει τους γονείς του, ή µόνο τον ένα γονέα,εάν ο άλλος είναι 

ο δράστης. 

• Φόβος µήπως ο ίδιος ο κατηγορούµενος ή η οικογένεια του προσπαθήσουν να 

βλάψουν τον ίδιο και την δική του οικογένεια.  

• Φόβο για καταµερισµό ευθυνών και στο παιδί. 

• Φόβο πως θα χάσει την αγάπη και φροντίδα όσων νοιάζεται. 

• Φόβο ότι το ίδιο το παιδί έκανε κάτι κακό. 

• Φόβο για το γεγονός, που του προκαλεί ντροπή ή ενοχές. 

• Φόβο ότι δεν θα το πιστέψουν ή ακούσουν. 

           Το σηµαντικό σε αυτήν την περίπτωση όµως δεν είναι σε ποιόν το είπε πρώτα 

το παιδί, αλλά ότι τόλµησε και το είπε τελικά σε κάποιον.Το µοναδικό µέληµα των 

γονέων θα πρέπει να είναι η κατανόηση και υποστήριξη του παιδιού τους και τίποτα 

άλλο.      

     

 

1.4 Όταν ο δράστης είναι γνωστός 

    

           Στα περιστατικά όπου ο δράστης είναι άγνωστος η οικογένεια είναι 

υποστηρικτική. Όταν όµως ο δράστης είναι γνωστός, δηλαδή συγγενής εξ`αίµατος ή 

φίλος της οικογενείας τότε η κατάσταση περιπλέκεται. Σχέσεις µέσα στην οικογένεια 

γίνονται απόµακρες, ακόµα και εχθρικές.Ένα τέτοιο περιβάλλον σίγουρα δεν 

είναιευχάριστο για κανέναν. Πόσο µάλλον για ένα παιδί που δεν κατανοεί πως άτοµα 

που νοιάζονταν για το ίδιο τώρα είναι απόµακρα και θλιµµένα. 

 Τα συµπτώµατα των παιδιών που δεν λαµβάνουν υποστήριξη από το 

περιβάλλον τους, είναι κατάθλιψη, απόσυρση, αυτοκτονικές τάσεις, να το σκάνε από 

το σπίτι τους, αλλά και διαταραχές της διατροφής και του ύπνου. Το παιδί που νιώθει 

απόρριψη από τους γονείς του, δεν είναι καλός µάρτυρας και συχνά δεν φτάνει σε 

οµολογία, γιατί πιστεύει πως αυτό ευθύνεται για το εχθρικό κλίµα µέσα στην 

οικογένεια. Η συναναστροφή µε άτοµα αρνητικά φορτισµένα θα πρέπει να 
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αποφευχθεί. Τα µέλη της οικογένειας δεν θα πρέπει να υποστηρίξουν κάποιο 

συγκεκριµένο στρατόπαιδο µέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

 

Ασφάλεια των µαρτύρων. 

 

2.1 Πότε και σε ποιόν αποκαλύπτουµε πληροφορίες απο τις συνεδρίες µε τον 

µάρτυρα, 

 

           Ο ειδικός δικαστικός εκπαιδευτής λαµβάνει πολλές πληροφορίες καθηµερινά 

από το παιδί µάρτυρα για την υπόθεση. Ο χειρισµός αυτών των πληροφοριών χρήζει 

µεγάλης προσοχής. Καµία πληροφορία δεν πρέπει να παραπέσει, δηλαδή να µην της 

δωθεί ηαπαιτούµενη προσοχή. ∆ιότι µπορεί να είναι σηµαντική και διαφωτιστική για 

την υπόθεση. Στις περιπτώσεις που ο ειδικός καλείται να καταθέσει και ο ίδιος στο 

δικαστήριο, ένα άλλο άτοµο που πρέπει να ενηµερωθεί είναιο αντικαταστάτης του 

στην επιµέλεια και φροντίδα του παιδιού. Η αντικατάσταση γίνεται και µε τους τρείς 

παρόν το παιδί, τον ειδικό και τον αντικαταστάτη του, ώστε να µην δηµιουργηθούν 

εντάσεις και να γίνει οµαλά η µεταβίβαση των πληροφοριών. Το παιδί νιώθει 

ανακουφισµένο όταν δεν είναι το µόνο που πρέπει να παραβρεθεί στο δικαστήριο ως 

µάρτυρας, αλλά θα βρεθεί ως µάρτυρας κάποιος που γνωρίζει και εµπιστεύεται. Σε 

όλες τις περιπτώσεις ο δικηγόρος του παιδιού οφείλει να ενηµερώνεται άµεσα για τις 

νέες πληροφορίες ή οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάθεση του παιδιού για να 

προετοιµάσει µε ακρίβεια την υπερασπιστική γραµµή. 

 

 

2.2  Η ασφάλεια καθ’ όλη την διάρκεια. 

 

  Υπάρχουν δύο κατηγορίες που αφορούν την ασφάλεια του παιδιού, η πρώτη 

είναι η ασφάλεια εκτός δικαστηρίου, ενώ η δεύτερη για την ασφάλεια εντός 

δικαστηρίου 

 

           

            2.2.1 Η ασφάλεια εκτός δικαστηρίου. 

 

 Είναι συχνό φαινόµενο ο κατηγορούµενος µέχρι την τελική εκδίκαση της 

υπόθεσης να αφήνεται ελεύθερος µε αναστολή. Αυτό είναι ένας παράγοντας φόβου 
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για το θύµα ή µάρτυρα και την οικογένεια του. Συγκεκριµένα φόβος για απειλές και 

επιθέσεις κατά της οικογένειας εφόσον κυκλοφορεί ελεύθερος. Αν ο κατηγορούµενος 

είναι όντως επιθετικός θα το µάθουµε από το ποινικό µητρώο του για το αν υπήρξαν 

πράξεις βίας στο παρελθόν. Σίγουρα στο ποινικό µητρώο του κατηγορουµένου θα 

υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως αν ο δράστης έχει αντισταθεί κατά της αρχής ή 

έχει φερθεί βίαια σε άλλα θύµατα του προγενέστερα. Ένας δράστης που έχει 

κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρενόχληση ή παρακολούθηση των θυµάτων του 

είναι πιθανό να το κάνει και σε αυτήν την υπόθεση. Επίσης, αν ο κατηγορούµενος 

έχει παραβιάσει δικαστικές εντολές, στην διάρκεια κάποιας άλλης δίκης, θα το 

ξανακάνει.Αλλά αυτό που φοβίζει περισσότερο είναι όταν ο δράστης είναι µέλος 

κάποιας συµµορίας-οργάνωσης ή όταν υπάρχει σκηνικό βίας στην οικογένεια. 

           Οι εντολές του δικαστηρίου είναι: καµία επικοινωνία θύτη-θύµατος ή µάρτυρα 

µέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Αυτή είναι η εντολή που παραβιάζεται πιο συχνά. 

Γι`αυτό ο µάρτυρας απαιτείται να έχει τα αποδεικτικά στοιχεία των περιοριστικών 

µέτρων πάντα µαζί του, ώστε αν χρειαστεί να επέµβουν οι αρχές να µπορεί να 

αποδείξει ότι υπάρχει όντως εισαγγελική εντολή και ο δράστης να αποµακρυνθεί 

άµεσα. Εάν οι αρχές δεν δούν την εντολή δεν έχουν καµιά δικαιοδοσία να επέµβουν. 

Αν όµως υπάρχει στα χέρια του µάρτυρα-θύµατος µια επικυρωµένη φωτοτυπία της 

εντολής τα οφέλη είναι ακόµη περισσότερα, διότι εάν υπάρξει παραβίαση των µέτρων 

θα υπάρχουν αξιόπιστοι µάρτυρες, δηλαδή οι αρχές και αυτό θα µπορέσει να 

χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο. 

           Η επικοινωνία ανάµεσα στον δράστη και το θύµα ή µάρτυρα και της 

οικογένειας του γίνεται για να εκφοβίσει τους µάρτυρες, απειλώντας τους και 

παρενοχλώντας τους. Ο πιο συχνός τρόπος παρενόχλησης και εκφοβισµού είναι µέσω 

τηλεφώνου. Η µαγνητοφώνηση εάν δεν εγκριθεί από το δικαστήριο δεν θεωρείται 

αποδεικτικό στοιχείο.Έτσι ο µάρτυρας και η οικογένεια του επιβάλλεται να κρατάνε 

αρχείο µε τις ώρες και µέρες των κλίσεων, έτσι ωστε στο δικαστήριο να µπορέσουν 

να επισύρουν κατηγορίες για το αδίκηµα έχοντας ως αποδεικτικά στοιχεία και τα 

αρχεία της τηλεφωνικής εταρίας. 

           Άλλη µορφή απειλής είναι τα σηµειώµατα, τα νεκρά ζώα ή τα µαχαίρια στο 

σπίτι, γραφείο ή αυτοκίνητο του µάρτυρα ή της οικογένειας του. Σε αυτήν την 

περίπτωση οφείλουµε να καλέσουµε άµεσα τις αρχές να µην αγγίξουµε το 

αντικείµενο και να βγάλουµε φωτογραφίες ως αποδεικτικά στοιχεία, αν και δεν 

ευσταθούν διότι σπάνιες είναι οι περιπτώσεις να βρεθούν δακτυλικά αποτυπώµατα ή 
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άλλες αποδείξεις για το ποιος είναι ο δράστης. Πολλοί δράστες θεωρούν πως αν 

στείλουν  κάποιο τρίτο πρόσωπο να απειλήσει εκ µέρος τους οι ίδιοι δεν κινδινεύουν. 

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καλέσουµε αµέσως  τις αρχές, ώστε να 

ταυτοποιηθεί το τρίτο άτοµο 

 

 

2.2.2. Η ασφάλεια εντός δικαστηρίου. 

 

           Στην αίθουσα όπου εκδικάζονται οι υποθέσεις ο κατηγορούµενος ίσως να 

κάθεται ακριβώς απέναντι από το παιδί, σε αυτήν την περίπτωση ο δράστης έχει την 

δυνατότητα να τροµοκρατήσει ή να απειλήσει το παιδί µε µη λεκτικούς τρόπους. Ένα 

αντικείµενο που θα τοποθετήσει ο δράστης στο  έδρανο, ένας βήχας,µια 

συγκεκριµένη κίνηση του σώµατος, ένα συγκεκριµένο ρούχο µπορούν να αποβούν 

µοιραία για την οµολογία. Το παιδί από τον φόβο του σταµατάει να καταθέτει, 

άσχηµες µνήµες ανασύρονται και ο φόβος ότι θα τις ξαναβιώσει είναι αρκετός. 

           Όµως ακόµα και ο δράστης να µην προβεί σε τέτοιες ενέργειες, ενδέχεται 

άτοµα από το ακροατήριο, φίλοι του δράστη να το κάνουν. 

  

“ Σε µια δίκη τα παιδιά θύµατα δήλωσαν πως ο λόγος που φοβόταν να καταθέσουν ήταν 

οι φίλοι του δράστη και ότι θα µπορούσαν να τους βλάψουν. Μια µέρα της δίκης ο 

ειδικός παρατηρούσε το ακροατήριο, είχε ωστόσο ενηµερώσει και τους δικαστές για τα 

γεγονότα. Είδε ξαφνικά κάποιον να κάνει στο παιδί που ήταν στο βήµα για την 

κατάθεση του µια χειρονοµία, ότι θα τον αποκεφάλιζε.Οδικαστής που παρατήρησε και  

εκείνος την κίνηση αποµάκρυνε το άτοµο από την αίθουσα και η δίκη συνεχίστηκε.” 

  

           ∆υστυχώς όµως στα δικαστήρια η προσοχή εστιάζεται στο παιδί και κανείς δεν 

προσέχει το ακροατήριο. Οπότε αν τα ίδια τα παιδιά δεν έλεγαν για τους φίλους αυτό 

που συνέβει θα περνούσε απαρατήρητο και θα ήταν υπέρ του δράστη.Για να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια του παιδιού , όσο αυτό είναι δυνατόν θα πρέπει να υπάρχει  

ενηµέρωση σε θέµατα όπως: 

α) Το παιδί να µάθει να καλεί την άµεσο δράση, καθώς και άλλα σηµαντικά 

τηλέφωνα. 

β) Να γνωστοποιήσει σε φίλους, γείτονες, άτοµα της εµπιστοσύνης του τα γεγονότα, 

ώστε  να βοηθήσουν αν χρειαστεί. 
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γ) Να υπάρχει έτοιµος ένας σάκος µε αντικείµενα πρώτης ανάγκης στην περίπτωση 

που  χρειαστεί άµεση µετακόµιση. 

           Τέλος θα βοηθούσε ο µάρτυρας να µην παρκάρει έξω από το σπίτι, αλλά σε 

ασφαλή απόσταση από αυτό και µε ασφαλή διαδροµή ως εκεί. Ένας µεγάλος σκύλος 

θα βοηθούσε ώστε ο δράστης να µην επιχειρήσει να πλησιάσει στο σπίτι. Ο σκύλος 

θα πρέπει να είναι άγνωστος προς τον δράστη για να επιφέρει αποτελέσµατα.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η Πρώτη συνάντηση. 

 

 

3.1 Η επαφή µε τους γονείς. 

 

           Η πρώτη επαφή µε τους γονείς γίνεται µέσω τηλεφώνου.Ο ειδικός παίρνει 

τηλέφωνο τους γονείς για να κανονίσουν µια συνάντηση. Στην πρώτη λοιπόν αυτή 

επαφή ο ειδικός θα πρέπει να συστηθεί, να εξηγήσει ποιός είναι και ποιά είναι η 

δουλειά του στους γονείς καθώς και µε ποιόν τρόπο θα βοηθήσει τους ίδιους και το 

παιδί τους. Θα πρέπει να αποφύγει να διακόπτει τους γονείς, γιατί µπορεί να νιώσουν 

ασήµαντοι και η πρώτη επαφή είναι κρίσιµη, αν νιώσουν έτσι δεν θα είναι πρόθυµοι 

να συνεργαστούν.Στη συνεχεια θα πρέπει να αφήσει µια συγκεκριµένη ώρα που θα 

µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί του. 

           Όταν πρέπει να αφήσουµε ένα µήνυµα στον τηλεφωνητή οι συστάσεις γίνονται 

µε τον ίδιο τρόπο, όπως παραπάνω ενηµερώντας τους γονείς ότι θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 

τηλέφωνο.Τότε στέλνουµε ένα γράµµα όπου συστηνόµαστε και ενηµερώνουµε ότι 

είναι σηµαντικό να επικοινωνήσουν οι γονείς µαζί µας είτε µέσω γράµµατος, 

τηλεφωνου ή αυτοπροσώπως δίνοντας αρκετές µέρες και ώρες που θα είναι 

διαθέσιµες για επικοινωνία.  

           Οι περισσότεροι γονείς επικοινωνούν άµεσα µέσα στις επόµενες δύο µέρες. 

Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι γονείς που ανησυχούν αν κάτι τέτοιο είναι καλό για  

τα παιδιά τους οπότε απαντούν αργότερα και όταν τελικά εµφανιστούν θα είναι 

ιδιαίτερα αγχωµένοι. 

           Όταν τελειώσει η πρώτη συνάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο γονέας 

µπορεί τηλεφωνεί για όποια απορία έχει. Έτσι φροντίζουµε να είναι ενήµερος για τις 

ώρες γραφείου, όπως και άλλους αριθµούς που µπορούν να καλούν όταν είναι 

επείγον. 

 Ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιµασία ενός παιδιού εξαρτάται από το 

ίδιο, άλλα παιδιά είναι έτοιµα σε µικρό χρονικό διάστηµα και άλλα απαιτούν 

περισσότερο χρόνο.Ένα ραντεβούµε το παιδί µπορεί να διαφωτήσει το ερώτηµα αυτό, 

ώστε ο γονέας να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει η εκπαίδευση. Σε αυτήν την επαφή µε 
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το παιδί θα µπορέσουµε να δούµε και κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά, όπως το 

πόσο µικρό είναι σε ηλικία, αν είναι ψυχολογικά τραυµατισµένο από το συµβάν ή αν 

υπάρχουν άλλες ειδικές ανάγκες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη.  

           Στην πρώτη συνάντηση είναι εύλογο να γνωριστεί η οικογένεια µε το δικηγόρο 

για να γίνουν οι συστάσεις. Μερικά παιδιά µπορούν να δουλεύουν άνετα και µε τους 

δύο, ειδικό και δικηγόρο. Κάποια άλλα και ειδικά τα µικρότερα κουράζονται 

γρήγορα. Πολλά παιδιά µπορούν να ανταπεξέλθουν αν υπάρχουν συχνά διαλείµµατα 

ή παιχνίδι για 5-10 λεπτά ανάµεσα στην εκπαίδευση. Παιδιά µέχρι τριών ετών 

ολοκληρώνουν µια ώρα συνεδρίας µε άνεση. 

           Την πρώτη φορά της συνάντησης µε τους γονείς και τα παιδιά είναι καλό να 

είναι θετική η προσέγγιση. Μια χειραψία και να συστηθεί ο ειδικός ως φίλος και 

δικαστικός δάσκαλος, θα βοηθήθήσει το χτίσιµο µιας σχέσης εµπιστοσύνης µε το 

παιδί που γνωρίζει ότι ο φίλος είναι κάτι καλό και ο δάσκαλος κάποιος στον οποίο 

απευθυνόµαστε όταν δεν ξέρουµε κάτι, για βοήθεια.  

 

 

3.2  Η επαφή µε το παιδί. 

 

           Βοηθάει πολύ αν στην πρώτη συζήτηση µε την οικογένεια και ενώ µιλάµε µε 

τους γονείς κρατάµε µια κούκλα στο χέρι, για να του φτιάξουµε τη διάθεση. Μιλάµε 

µε το παιδί µε το να κατέβουµε στο ύψος των µατιών του, ώστε να µας βλέπει 

καθαρά, στη συνέχεια το συστήνουµε µε την κούκλα και συστηνόµαστε µε το µικρό 

όνοµα µας ως δικαστικός φίλος και δάσκαλος. 

           Όταν έρθει η ώρα για να περάσει το παιδί στο δωµάτιο όπου θα γίνεται η 

εκπαίδευση δεν πρέπει να ρωτήσουµε το παιδί αν θα ήθελε να περάσει στο δωµάτιο, 

αλλά να ζητήσουµε από το παιδί και τους γονείς του να µας ακολουθήσει στο 

δωµάτιο. Αν διαπιστώσουµε ότι το παιδί δεν είναι έτοιµο ή δεν θέλει να έρθει µαζί 

µας και οι γονείς δεν µπορούν να το πείσουν το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε 

είναι να κανονίσουµε ένα άλλο ραντεβού και σε καµία περίπτωση να µην το πιέσουµε 

ή το αναγκάσουµε µε το ζόρι. Την επόµενη φορά µπορούµε να ξαναπροσπαθήσουµε, 

ένα παιδί δύσκολα θα επιµείνει να αρνείται να πάει σε ένα δωµάτιο για παιδιά. 
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 3.2.1 Σωµατική επαφή. 

 

           Στα παιδιά µάρτυρες θα πρέπει να φερόµαστε µε σεβασµό και δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να ερχόµαστε σε σωµατική επαφή µαζί τους. Πολλοί το ξεχνάνε 

δηµιουργώντας έτσι προβλήµατα στην µετέπειτα σχέση µε το παιδί και το χτίσιµο 

µιας σχέσης εµπιστοσύνης. Υπάρχουν περιπτώσεις που πάνω στην βιασύνη οδεύουµε 

γρήγορα προς το παιδί και το τροµάζουµε µε το µέγεθος µας.Άλλες πάλι µπορεί να 

αγγίξουµε το παιδί σε κάποιο σηµείο ή µε τέτοιο τρόπο που θα του φέρει δυσάρεστες 

αναµνήσεις, µπορεί να µοιάζει µε κάποιο άγγιγµα που είχε χρησιµοποιήσει ο δράστης 

πριν ή κατά την διάρκεια της κακοποιήσης, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συµβεί. 

           Όταν έρχεται η ώρα να χωριστεί το παιδί από τους γονείς πολλοί ειδικοί 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα, µικρά παιδιά δεν θέλουν να χωριστούν από τους γονείς, 

επειδή φοβούνται. Μπορούµε να κανονίσουµε πολλές συναντήσεις µε τους γονείς 

µαζί, έως ότου το παιδί νιώσει ασφαλής, εάν δεν συµβεί όµως αυτό, τότε η 

εκπαίδευση θα γίνει µε τους γονείς παρόν. Ποτέ δεν πρέπει να αναγκάσουµε το παιδί 

να αποχωριστεί από τους γονείς του, αν δεν θέλει και ποτέ να µην τους διώξουµε, 

γιατί το µόνο που θα καταφέρουµε είναι να δηµιουργήσουµε άγχος, πανικό και 

δυσπιστία. 

 

 

           3.2.2. Αποβολή άγχους. 

 

           Οι µάρτυρες είναι αγχωµένοι όταν βρίσκονται στο εδώλιο και καταθέτουν. Στα 

παιδιά µπορουµε να δώσουµε ένα µικρό αντικείµενο, όπως ένα κέρµα, µια πέτρα, 

ώστε να απασχολούν τα χέρια τους. Κάποια δικαστήρια επιτρέπουν στα παιδιά να 

κρατάνε το αγαπηµένο τους χνουδοτό κουκλάκι ενώ καταθέτουν, επειδή οι άνθρωποι 

συνήθως παραπονιούνται ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν µε τα χέρια τους. Κάποιο 

αντικείµενο µπορεί να τους βοηθήσει ακόµη και να αποβάλουν το άγχος τους.  

 

 

           3.2.3 Η αίθουσα του δικαστηρίου. 

 

 Εφόσον κάνουµε τις συνεδρίες και µάθουµε στο παιδί την διαδικασία που 

ακολουθείται κατά την κατάθεση, όπως προαναφέραµε σε προηγούµενα κεφάλαια: 
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• να λέει πάντοτε αλήθεια 

• να µην µαντεύει ερωτήσεις 

• όταν δεν καταλαβαίνει κάτι να ρωτάει 

• αν κάνει κάποιο λάθος να το λέει και να το διορθώνει λέγοντας το σωστό 

• να ζητάει διάλειµµα όταν αυτό απαιτείται. 

           Έρχεται η στιγµή να δείξουµε ένα µοντέλο µε την αίθουσα του δικαστηρίου, 

για να πάρει το παιδί µια πρώτη ιδέα. Βάση θα πρέπει να δώσουµε στην αµφίεση του 

δικαστή, στην ρόµπα του, ώστε να µπορεί να τον αναγνωρίσει το παιδί µέσα στην 

αίθουσα. 

           Μετά την περιγραφή του χώρου όπου το παιδί έχει λάβει τις βασικές 

πληροφορίες, έρχεται η ώρα να µπεί σε µια πραγµατική αίθουσα δικαστηρίου και αν 

είναι δυνατός σε αυτόν που θα εκδικαστεί η δική του υπόθεση. Καλύτερα θα ήταν η 

αίθουσα να είναι άδεια, ώστε το παιδί να µπορεί να την περιεργαστεί µε άνεση. Να 

καθήσει στα καθίσµατα, να δει που θα κάθεται ο δικαστής και ότι εµφανίστηκε στην 

µικρογραφία του δικαστηρίου.Εάν υπάρχει κάποιος από το προσωπικό του 

δικαστηρίου καλό θα ήταν να το συστήσουµε στο παιδί. 

           Σε περίπτωση που συναντήσουµε τον δικαστή και ειδικά αυτόν που εκδικάζει 

την συγκεκριµένη υπόθεση θα πρέπει να εξηγήσουµε στο παιδί ότι οι κανόνες δεν 

επιτρέπουν να µιλήσουµε µαζί του, αλλά να δούµε πως είναι. Αλλά ακόµη και να 

επιτρέπει µια γνωριµία, ώστε το παιδί να νιώσει πιο άνετα δεν πρέπει να γίνει καµία 

αναφορά στην υπόθεση.Θα πρέπει να δείξουµε στο παιδί όλες τις εξόδους, ειδικά 

αυτή που βρίσκεται κοντά στο εδώλιο, για να νιώσει πιο ασφαλής. 

           Όταν το παιδί κάτσει στο εδώλιο θα πρέπει να του δείξουµε τρόπους, ώστε να 

µην κοιτάει τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρο τους. Είναι πολύ αγχωτικό και 

µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα κατά την διεξαγωγή της ανάκρισης. Πρέπει να 

του δείξουµε µέρη που µπορεί να κοιτάζει για να αποφεύγει τα επίµονα βλέµατα που 

είναι στραµµένα πάνω του. 

  

 

3.2.4. Επιβράβευση. 

 

            Όταν ένα παιδί κάνει προόδους µε την προετοιµασία του είναι ωφέλιµο για 

την ενθάρρυνση του παιδιού να το επιβραβεύσουµε. Ακόµα και λάθος να κάνει, όµως 
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το παιδί δεν θα πρέπει να το αποθαρρύνουµε, αλλά να το υποστηρίζουµε για την 

προσπάθεια που κατέβαλε στο να τα καταφέρει. Η κατάθεση του παιδιού όσο καλή 

και να είναι δεν µπορεί να προβλέψει την έκβαση της υπόθεσης. ∆εν θα πρέπει 

λοιπόν να περιµένουµε το αποτέλεσµα, για να πούµε στο παιδί πόσο περήφανοι του 

είµαστε για την πρόοδο του και την προσπάθεια. 

           Η επιβράβευση µπορεί να γίνει µε µια αγκαλιά, µε θετικά λόγια, µε 

γλυκίσµατα την ώρα που περιµένει ή µε µπαλόνια και αυτοκόλλητα. Τέλος µε 

ευχαριστήρια γράµµατα σε µια γλώσσα ανάλογη µε την ηλικία του παιδιού που θα 

πρέπει να είναι χειρόγραφα και όχι φωτοτυπηµένα.  

Το γράµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 

α) Να τονίσουµε ότι είµαστε περήφανοι για την προσπάθεια που έκανε να µιλήσει 

στο δι καστήριο. 

β) Ότι το ευχαριστούµε που έδωσε το καλύτερο δυνατό που µπόρεσε. 

γ) Να αναφέρουµε κάτι προσωπικό για το ίδιο το παιδί (για παράδειγµα, το ζώο του). 

δ) Τέλος, χαρήκαµε που το γνωρίσαµε και ευχόµαστε να είναι καλά στο µέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Επιστηµονικοί κλάδοι. 

 

 

4.1.Ο θεραπευτής ψυχικής υγείας. 

 

           Στις παρακάτω περιπτώσεις θα πρέπει ο ειδικός να ζητήσει την βοήθεια από 

θεραπευτή:    

• Παιδιά που λένε πως φοβούντα να δουν το δράστη. 

• Παιδιά που µαζεύονται στην εµβρυική στάση, ξεσπάνε σε κλάµατα, κάνουν 

εµετό και έχουν συµπεριφορές που εµποδίζουν την επικοινωνία. 

• Παιδιά που δεν έχουν προβλήµατα στην επικοινωνία, αλλά όταν έρθει η ώρα 

να συζητήσουν το συµβάν της κακοποιήσης παγώνουν. 

• Παιδιά που είδαν µια βίαιη πράξη και φοβούνται για την ασφάλεια τους. 

• Παιδιά που δεχτηκαν απειλές. 

• Σε υποθέσεις όπου ο δράστης είναι φίλος της οικογένειας και αγαπητό 

πρόσωπο όπου το παιδί δεν δέχεται υποστήριξη από την οικογένεια. 

• Παιδιά που επηρεάζονται από τον δράστη. 

• Παιδιά που κλείνονται στον εαυτό τους (αποµακρύνονται). 

• Τέλος, όταν οι γονείς λένε πως έχουν µεγάλες ανησυχίες για το αν το παιδί 

τελικά καταφέρει να καταθέσει. 

 

           Ένας θεραπευτής ψυχικής υγείας µπορεί να βοηθήσει τα θύµατα, αλλά και την 

οικογένεια  να αποβάλλουν οτιδήποτε αρνητικό και στρεσογόνο παράγοντα.Μπορεί 

να ξεδιαλύνει τα γεγονότα, ώστε να µην προκαλούν άγχος, µπέρδεµα και θα 

µπορπούσαν να µπλοκάρουν τις αναµνήσεις του παιδιού. Η διάρκεια της θεραπείας 

και της εκπαίδευσης µπορεί να κρατήσει από µέρες, εβδοµάδες µέχρι και µήνες, ώστε 

ο µάρτυρας να είναι έτοιµος να καταθέσει. Είναι σηµαντικό ο θεραπευτής να 

συνεργάζεται καθηµερινά µε το δικηγόρο και τον ειδικό εκπαιδευτή, για να 

καταφέρουν µαζί να ετοιµάσουν το παιδί  όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο θεραπευτής 
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οφείλει να κρατάει σηµειώσεις σε µια κατανοήτη για το κοινό γλώσσα, για την 

περίπτωση που χρειάστουν στο δικαστήριο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

 

Τραύµα κούκλες. 

 

 

5.1. Κούκλες αναπαράστασης και ο ρόλος τους. 

 

           Η κούκλα αναπαράστασης που ονοµάζεται τραυµατική κούκλα 

χρησιµοποιείται για να ελλαττώσει την ένταση της δραµατικής εµπειρίας. Η κούκλα 

αναπαράστασης φτιάχνεται για να αναπαραστήσει κάποιον που συµπαθούµε, ενώ η 

τραυµατική κούκλα για κάποιον που µας κάνει να αισθανόµαστε φόβο 

χρησιµοποιείται. Έτσι, ώστε ο δράστης να µην αποτελεί πλέον αποθαρρυντική εικόνα 

για το παιδί. Πρίν χρησιµοποιήσουµε την τεχνική µε τραυµατισµένα παιδιά θα πρέπει 

να συζητήσουµε το θέµα µε τον ειδικό ψυχικής υγείας και τον δικηγόρο της 

υπόθεσης. Τα υλικά που χρειαζόµαστε για την κατασκευή µιας κούκλας είναι: 

 α) Αν ο δράστης είναι γνωστός δύο φωτογραφίες του προσώπου του µε επτά 

αντίγραφα της καθεµιάς ή δεκατέσσερα αντίγραφα της µίας φωτογραφίας. 

β) Να φτιαχτούν από χαρτόνι ή ξύλο ανθρωπόµορφες κούκλες. Επτά για την 

ακρίβεια, οι οποίες θα µπορούν να δουλευτούν και από τις δύο πλευρές. 

γ) ∆ύο οχτώ επί δέκα µεγενθυµένες φωτογραφίες που θα χρησιµοποιηθούν για να 

φτιάξουµε το πρόσωπο της κούκλας. 

δ) Χρωµατιστές µπογιές ( χρειάζονται µόνο αν ο δράστης είναι πρόσφατα 

γνωστοποιηµένος). 

ε) Άδειο κουτί παπουτσιών.    

 στ) Ταινία κολλητική.   

ζ) Ελαστικό ιµαντού – λουρί. 

η) Πέντε µε δέκα πέτρες µία µε δύο ίντσες.  
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            5.1.1 Πως φτιάχνουµε µια κούκλα. 

 

           Οι κούκλες τραύµατος δεν είναι από δύο ίντσες. Ζωγραφίζουµε την ανθρώπινη 

µορφή στο ξύλο ή χαρτόνι και µετά το κόβουµε.Το πρόσωπο του δράστη το κόβουµε 

από την φωτογραφία που έχουµε και το ενώνουµε στο σώµα που έχουµε φτιάξει. Τον 

κορµό του σώµατος µπορούµε να τον  αφήσουµε έτσι ή να ζωγραφιστεί από τον 

ειδικό εκπαιδευτή,τον θεραπευτή, τον δικηγόρο ή το παιδί και χρησιµοποιούνται όταν 

ο δράστης είναι γνωστός, γιατί για την χρήση τους απαιτείται το παιδί να γνωρίζει τον 

δράστη και να φοβάται να τον δεί µπροστά του στο δικαστήριο. 

           Το παιδί που δουλεύει µε τις κούκλες µπορεί να τις χρησιµοποιήσει µε 

πολλούς τρόπους. Κάποια παιδιά τις καταστρέφουν κατά την διάρκεια της 

εκπαίδευσης. Τις φωνάζουν, τις πετάνε στον τοίχο, τις χτυπάνε µε σφυρί. Ένα παιδί 

ζήτησε από την µητέρα του να την πατήσει µε το αυτοκίνητο. Γι` αυτό είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν πολλά αντίτυπα, γιατί ένα παιδί µπορεί να κατστρέψει 

παραπάνω από µία κούκλα. Αντίγραφα της ίδιας κούκλας πρέπει να έχει ο 

θεραπευτής (τρείς κούκλες), ο ειδικός εκπαιδευτής (δύο κούκλες) και ο δικηγόρος 

(δύο κούκλες). 

       

    

           5.1.2. Πως παρουσιάζονται στο παιδί. 

 

           Το περιβάλλον στο οποίο θα παρουσιάσουµεστο παιδί την τραυµατική κούκλα 

θα πρέπει να είναι υποστηρικτικό και θετικό.Η καλύτερη επιλογή είναι το γραφείο 

του θεραπευτή κάτω από την εποπτεία του. Το παιδί θα πρέπει να γνωρίζει την 

ύπαρξη της κούκλας και να αποφασίσει το ίδιο πότε και αν θα την δεί. Σε αυτήν την 

περίπτωση θα πρέπει να το ρωτήσουµε που θα την κρύψουµε, το καλύτερο είναι να 

την βάλουµε µέσα σε κουτί από παπούτσια που έχει διακοσµηµένο το ίδιο το παιδί. 

Με πολύ τραµατισµένα παιδιά, η διαδικασία µπορεί να χρειαστεί πολλές 
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συναντήσεις, στις οποίες το παιδί να παίζει µε το κούτι των παπουτσιών παρά µε την 

ίδια την κούκλα. 

           Πολλά παιδιά έχουν σχεδιάσει το κούτι σαν κάγκελα φυλακής,κάποια άλλα 

έβαλαν πέτρες µέσα και πάνω από την κούκλα για νιώθει άβολα, άλλα έκλεισαν το 

κούτι µε ταινία, ώστε να εξασφαλίσουν το γεγονός ότι η κούκλα δεν θα βγεί από το 

κουτί. Το να ετοιµάζουν τα παιδιά το κουτί µπορεί να µας αποκαλύψει πολλά για τα 

πραγµατικά αισθήµατα του παιδιού για τον δράστη.Τελικά η κούκλα θα βγεί από το 

κουτί και το παιδί θα µπορεί να κάνει ότι επιθυµεί µε αυτήν. 

           Στην συνέχεια µπορούµε να παρουσιάσουµε στο παιδί  την µεγενθυµένη οχτώ 

επί δέκα φωτογραφιά, η συνηθισµένη αντίδραση είναι να σκίζει το παιδί την 

φωτογραφία. Τα κοµµάτια της τα µαζεύουµε σε µια χάρτινη σακούλα, γιατί µπορούµε 

να τα χρησιµοποιήσουµε έτσι, όπως είναι για περαιτέρω εκπαίδευση. Για να 

αποβάλλει µε επιτυχία το παιδί το άγχος θα πρέπει σίγα σίγα να το φέρνουµε πιο κο- 

ντά στην πραγµατική φύση του δικαστηρίου και να το προετοιµάζουµε για την 

συνάντηση του µε τον δράστη σε αυτό. Ο τρόπος που θα χρησιµοποιήσουµε θα είναι 

ευγενικός και όσο αργός απαιτείται από τις περιστάσεις. 

           Οταν ο δράστης δεν είναι γνωστός µπορεί να δηµιουργηθούν πολλά ζητήµατα 

στο δικαστήριο.Όταν θα φτιάχνουµε την κούκλα δεν θα πρέπει να επηρεάζουµε την 

µνήµη που έχει το παιδί από τον δράστη. Η τεχνική που θα χρησιµοποιήσει είναι να 

ζωγραφίσει το παιδί αρκετές ζωγραφιές για το πως θυάται τον δράστη και αυτές στην 

συνέχεια να κοπούν και να µπούν στην θέση του προσώπου στην κούκλα Όλη η 

υπόλοιπη διαδικασία παραµένει ίδια που αναφέραµε παραπάνω. Για να µην 

επηρεαστεί το παιδί δεν θα πρέπει να αναφέρουµε που θα κάθεται ο κατηγορού- 

µενος στην αίθουσα, για να βοηθήσουµε έτσι το παιδί να τον αναγνωρίσει µόνο του 

και να είναι πιστευτός στους δικαστές. Τις περισσότερες φορές λέµε πως η αστυνοµία 

έχει πιάσει κάποιον πιθανό ως δράστη. Αυτός µπορεί να βρισκεται στον χώρο του 

δικαστηρίου, µπορει και όχι. Το παιδί θα πρέπει να πει αν βλέπει ή αν δεν βλέπει τον 

δράστη µέσα στην αίθουσα και που αυτός κάθεται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

 

 

Επίλογος 

 

           Η προετοιµασία  του παιδιού για την δίκη είναι δουλειά του εισαγγελέα, αν και 

την µοιράζεται µε άλλους επαγγελµατίες. ∆εν θα πρέπει να εξουσιοδοτεί άλλους στο 

να παρέχουν στο παιδί τις πληροφορίες που απαιτούνται χωρίς να είναι εκπαιδευµένα 

ή χωρίς επιτήρηση. Ο εισαγγελέας θα πρέπει να συναντηθεί µε τον ειδικό πριν δει το 

παιδί. Καλό θα ήταν ο ειδικός να συστήσει τον εισαγγελέα µε το παιδί, όταν 

τελειώσει η βασική εκπαίδευση. Έτσι θα µπορεί να ενηµερώσει τον εισαγγελέα µε τις 

δυνατότητες του παιδιού στην επικοινωνία, στο να απαντάει ερωτήσεις ή οτιδήποτε 

ασυνήθιστο και προβληµατικό µπορεί να συναντήσει. Υπάρχουν πολλά πράγµατα 

που ο εισαγγελέας οφείλει να προσέξει όταν έχει να κάνει µε τέτοιες υποθέσεις.  

1.Να έχει ένα τρίτο πρόσωπο µαζί του, που να παριστάνει τον µάρτυρα των όσων 

συζητά µε το παιδί για την κακοποίηση. 

2.Να αποφύγει να συναντήσει το παιδί για πρώτη φορά στην αίθουσα του 

δικαστηρίου. 

3.Να έχει υποµονή µε το παιδί και να µην το πιέζει για να καταθέσει. Όπως 

αναφέραµε ο χρόνος που απαιτείται για ένα παιδί ώστε να είναι έτοιµο εξαρτάται από 

το ίδιο το παιδί. 

4.Να σέβεται το παιδί στο τρόπο που του µιλάει αλλά και µε τις πράξεις. Να του 

αφήνει χώρο και να µην το αγγίζει µέχρι το παιδί να το ζητήσει. 

5.Να µην δώσει υποσχέσεις που δεν µπορεί να κρατήσει. Όπως ότι η µητέρα του θα 

κάτσει µαζί του στο εδώλιο, γιατί αυτό είναι απόφαση του δικαστή και ο εισαγγελέας 

δεν µπορεί να το ξέρει στα σίγουρα.  

6.Να µάθει να αναγνωρίζει τα σηµάδια άγχους στο  παιδί. Ώστε να επικοινωνεί µε το 

παιδί καλύτερα και να κάνει παύσεις όταν απαιτείται.  
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7.Σε δύσκολες περιπτώσεις, να ζητάει την βοήθεια του ειδικού ψυχικής υγείας.  

8.Να µάθει για την αναπτυξιακή ικανότητα των παιδιών για να µπορεί να επικοινωνεί 

µαζί τους στο δικό τους επίπεδο. 

           Συνοψίζοντας για να τα καταφέρει κάποιος καλά µε το παιδί και ίσως 

καταφέρει ένα καλό αποτέλεσµα µε όσο γίνεται λιγότερες τραυµατικές εµπειρίες για 

το ίδιο, θα πρέπει να κάνει όσα περισσότερα διαλείµµατα µπορεί κατά τη διάρκεια 

της κατάθεσης.Όπως αναφέραµε ένα παιδί γενικά δεν µπορεί να είναι συγκεκριµένο 

για πάνω από 20 – 30 λεπτά, οπότε θα πρέπει να ζητάµε διάλειµµα ειδικά όταν 

βλέπουµε ότι το παιδί δείχνει σηµάδια συναισθηµατικού στρες. Την ώρα της 

κατάθεσης οι ερωτήσεις πρέπει να είναι µικρές και άµεσες, χρησιµοποιώντας απλές 

λέξεις. Καλό θα είναι να αποφεύγουµε την χρήση προθέσεων και αρνητικών 

ερωτήσεων, καθώς και ερωτήσεις κατευθυντήριες τύπου ναι / όχι. Όπως και να µην 

ρωτάµε αν το παιδί θυµάται κάτι, αν δεν είµαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνει τι 

εννοούµε. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι κυριολεκτικές και ξεκάθαρες, ώστε να 

είναι και η απάντηση τέτοια. Κατά την κατάθεση πρέπει να είναι ενεργητικός οπότε η 

κατάσταση δυσκολεύει για το παιδί, µε επιθετικές και περίπλοκες ερωτήσεις, δεν θα 

πρέπει να διστάζει να κάνει ένσταση. Τέλος, οφείλει να κρατάει τους τόνους χαµηλά, 

µε τον αντίδικο ή τον δικαστή που εκδικάζει την υπόθεση, µπροστά στο παιδί. Γιατί 

οι ενστάσεις µπορεί να αποσυντονίσουν το παιδί και να µην µπορεί να συγκεντρωθεί 

στις ερωτήσεις.  

           Επειδή ο Εισαγγελέας είναι ο υπεύθυνος για να φτάσει η υπόθεση της 

κακοποίησης του παιδιού στο δικαστήριο, πρέπει να λάβει ηγετικό ρόλο, για να 

εξασφαλίσει την ευαισθησία του νοµικού συστήµατος, και την δίκαιη αντιµετώπιση 

των παιδιών θυµάτων και µαρτύρων. Ώστε η αλήθεια να βγει στην επιφάνεια και να 

αποδοθεί δικαιοσύνη. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

Σηµαντικές µελέτες 

 

Κεφάλαιο 1 

 

Έρευνα για τη σύγκριση κακοποιηµένων και µη κακοποιηµένων παιδιών στην 

Washington. 

 

 

1.1 ∆ειγµατοληψία και σκοπός της έρευνας 

 

Η έρευνα αυτή χρησιµοποίησε 50 παιδιά, από τα οποία τα 25 είχαν 

κακοποιηθεί σεξουαλικά, ενώ τα άλλα 25 ανήκαν στην οµάδα ελέγχου, και δεν είχαν 

κακοποιηθεί. Τα παιδιά αυτά επιλέχτηκαν από την περιοχή της Washington. Τα 32 

ήταν κορίτσια και τα 18 αγόρια και η ηλικία τους κυµαίνονταν από 5-12 χρονών. Τα 

παιδιά που κακοποιήθηκαν προερχόταν από θεραπευτικό πρόγραµµα. 

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει το πώς αντιλαµβάνεται το 

κακοποιηµένο και µη κακοποιηµένο παιδί τις παραβιάσεις και τις εµπειρίες 

σεξουαλικής κακοποίησης. Οι υποθέσεις που έγιναν εξαρτιόνταν από τις 

διαφορετικές εµπειρίες εκµετάλλευσης, σεξουαλικά κακοποιηµένων παιδιών και θα 

µπορούσαν: 

1. Να παρέχουν περιγραφές του παραβάτη που έχουν µεγάλη συνέπεια. 

2. Μπορούν να περιγράψουν τη συµπεριφορά του παραβάτη, καθώς και να 

µαντέψουν το λόγο της κακής µεταχείρισης απέναντί του. 

3. Καθώς και µ’ έναν πιο προηγµένο ορισµό της σεξουαλικής κακοποίησης. 
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1.2 Μέθοδος 

 

Τα 25 κακοποιηµένα παιδιά αντιστοιχήθηκαν µε την οµάδα των 25 παιδιών 

που δεν είχαν κακοποιηθεί, σε φύλο, ηλικία και επιδόσεις στο σχολείο. Η εθνικότητα 

των παιδιών κακοποιηµένων – µη κακοποιηµένων ήταν 84% - 64% Άγγλοι, 0%-8% 

Αφρικανοί, 0%-20% Ασιάτες, 4%-8% Ισπανοί και 12%-0% άλλων εθνικοτήτων. Η 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των κακοποιηµένων παιδιών δεν µετρήθηκε, ενώ 

των µη κακοποιηµένων ήταν κατά 92% από µεσαίας τάξης ενώ το 8% από χαµηλά 

κοινωνικά σώµατα. Η συγκατάθεση των γονέων πάρθηκε πριν ξεκινήσει η µελέτη, 

τρεις γονείς (δυο από την οµάδα των κακοποιηµένων παιδιών και ένας από την οµάδα 

των µη κακοποιηµένων) αρνήθηκαν τη συµµετοχή των παιδιών τους στην έρευνα. 

Για να καθορίσουν την αντίληψη των παιδιών για την προσωπική ασφάλεια 

του σώµατος, οι ερευνητές χρησιµοποίησαν µια αναθεωρηµένη και επεκταµένη 

έκδοση του Children’s Perceptions Questionnaire (CPQ), (Wurtele & Miller,  1987). 

Στα παιδιά διαβάστηκε δυνατά, µια υποθετική ιστορία όπου εµφανίζονταν ένα 

περιστατικό σωµατικής ασφάλειας, χρησιµοποιώντας ανδρόγυνα ονόµατα για να 

ελέγξουµε τις αποδόσεις που έχουν ανάλογα µε το φύλο. Ακολουθώντας ένα σύντοµο 

χρονογράφηµα ο ερευνητής έκανε µια σειρά από ερωτήσεις. 

Το χρονογράφηµα και το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκαν για να µετρήσουν 

την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν, τις ανασφαλείς καταστάσεις, αν 

καταλάβει τις συνέπειες µιας κακοποιητικής συµπεριφοράς και γενικές γνώσεις 

κανόνων ασφάλειας. ∆υο εκδόσεις του Safety Mastery Questionnaire υιοθετήθηκαν, 

η µια επικεντρώθηκε στη γενική ασφάλεια και η άλλη στην ασφάλεια στο σχολείο. 

Ακολουθώντας το χρονογράφηµα, σε κάθε παιδί γινόταν ερωτήσεις: 

1. Θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο στην πραγµατικότητα; 

2. Ήταν τίποτα λάθος µε αυτό που έκανε...; 

3. Τι θα συµβεί στον...; 

4. Έπρεπε ο... να ενεργήσει διαφορετικά; 

5. Μπορείς να δώσεις κάποια παραδείγµατα για τους κανόνες ασφαλείας στο 

σχολείο, που σε κρατάνε ασφαλή; Κάθε παιδί εξετάζονταν ξεχωριστά για 15 

λεπτά, από δυο αποφοίτους σπουδαστές. Οι ερευνητές διάβασαν τρεις υποθετικές 

ιστορίες για παραβιάσεις της σωµατικής ασφάλειας, µε τη συγκεκριµένη σειρά: 

για τη γενική ασφάλεια τους, για την προσωπική ασφάλεια τους και την ασφάλεια 

στο σχολείο. 
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Προτεραιότητα ήταν η αναφορά των σεξουαλικών ανατοµικών µελών του 

σώµατος των παιδιών. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους όρους αυτούς, οπότε ένας 

κατανοητός τρόπος είναι να τα ονοµάζουνε ως το µέρος του σώµατος που καλύπτεται 

από το µαγιό ή το εσώρουχο. Τα παιδιά έδειχναν ότι καταλαβαίνουν τους ορισµούς 

των σεξουαλικών µελών, σηµαδεύοντας σε οµοιώµατα παιδιών (θηλυκών και 

αρσενικών) τα µέλη του σώµατος που είναι ερωτογενή. 

Στη συνέχεια ο ερευνητής κάνει στο παιδί ένα συγκεκριµένο αριθµό ερωτήσεων, 

για να βολιδοσκοπήσει την ικανότητα του παιδιού να καταλάβει τις διαφορετικές 

πτυχές της υποθετικής κατάστασης. Γενικά δηµογραφικά στοιχεία θεωρήθηκαν ως 

σηµαντικές πληροφορίες, όπως είναι αν έχει λάβει εκπαίδευση σωµατικής ασφάλειας, 

τον προσδιορισµό του παιδιού για τη σεξουαλική κακοποίηση, και αν γνωρίζει η όχι 

το παιδί, κάποιον που έχει βιώσει κάποια παρόµοια κατάσταση. Στο τέλος της 

συνέντευξης, ο ερευνητής ευχαριστεί το παιδί για τη βοήθεια και τη συµβολή του 

στην έρευνα. 

 

 

1.3 Αποτελέσµατα 

 

Τέσσερις πτυχές των πεποιθήσεων, των παιδιών για τη σωµατική ασφάλεια 

αναλύθηκαν: 

1. Γενικές αρχές προσωπικής σωµατικής ασφάλειας. 

2. Χαρακτηριστικά του δράστη. 

3. Χαρακτηριστικά του θύµατος. 

4. Τις συνέπειες της παραβίασης για τη δράση και το θύµα. Οι απαντήσεις των 

σεξουαλικά κακοποιηµένων και µη κακοποιηµένων παιδιών, συγκρίθηκαν και 

αναλύθηκαν, οι διαφορές ανάµεσα στο φύλο. ∆εν αξιολογήθηκαν στην παρούσα 

µελέτη. (Bresnahan & Shapiro, 1966). 

 

 

             1.3.1 Γενικές αρχές προσωπικής σωµατικής ασφάλειας 

 

Στην ερώτηση αν θα µπορούσε να συµβεί ποτέ κάτι τέτοιο, όλα τα παιδιά 

πίστευαν στην πιθανότητα µιας τέτοιας πράξης. Στην ερώτηση που θα µπορούσε να 

συµβεί µια πράξη κακοποίησης, δεν εµφανίστηκαν σηµαντικές διαφορές στις 
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απαντήσεις των κακοποιηµένων και µη παιδιών, καθώς η πλειοψηφία απάντησε ότι η 

κακοποίηση γίνεται σε εσωτερικούς χώρους. Στο τέλος της συνέντευξης στην 

ερώτηση, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο πως θα το ονοµάζαµε, είδαµε σηµαντικές 

αποκλίσεις στις απαντήσεις των κακοποιηµένων παιδιών και µη. Τα κακοποιηµένα 

παιδιά την απεικόνισαν ως κακοποίηση, ενώ τα µη κακοποιηµένα παιδιά δεν ήταν 

σίγουρα. Και  άλλες ερωτήσεις στις οποίες είδαµε µεγάλες διαφορές στις απαντήσεις 

των παιδιών, ήταν αν µπορούσαν να ορίσουν την κακοποίηση, καθώς και αν 

γνώριζαν κάποιον που να του  έχει συµβεί κάτι παρόµοιο. Όπου τα κακοποιηµένα 

παιδιά µπορούσαν να ονοµάσουν ανάρµοστο σεξουαλικό άγγιγµα, ενώ τα µη 

κακοποιηµένα δεν µπορούσαν και ότι το 79% των κακοποιηµένων παιδιών γνώριζε 

κάποιον που έχει κακοποιηθεί σε αντίθεση µόνο το 12% των µη κακοποιηµένων 

παιδιών συµφώνησαν µε την άποψη αυτή. 

 

 

 

  1.3.2 Χαρακτηριστικά του δράστη 

 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δράστη οι απαντήσεις των 

κακοποιηµένων και µη παιδιών είχαν µεγάλες αποκλίσεις. Σε σχέση µε την ηλικία και 

το φύλο, τα παιδιά που είχαν κακοποιηθεί συνήθιζαν να λένε ότι ο δράστης ήταν 

έφηβος ή ενήλικας ενώ τα µη κακοποιηµένα παιδιά ότι ο δράστης 3-8 ετών. Όσο για 

το φύλο το 88% των κακοποιηµένων παιδιών χωρίστηκε στη µέση πιστεύοντας ότι το 

52% ήταν άντρες ενώ το 48% ήταν γυναίκες. 

Σε σχέση µε το πώς είναι ο δράστης τα µη κακοποιηµένα παιδιά αναφέρθηκαν 

σε φυσικές περιγραφές του δράστη ή σε γενικούς ορισµούς όπως ότι είναι κακός 

άνθρωπος. Ενώ τα παιδιά που είχαν κακοποιηθεί και συγκεκριµένα το 78% ότι «είναι 

άρρωστος στο κεφάλι». 

Σε ερωτήσεις που αφορούσαν την ταυτότητα του δράστη το 72% και των δυο 

οµάδων των παιδιών, πίστευαν πως είναι κάποιος γνωστός, µε τη µόνη διαφορά ότι τα 

µη κακοποιηµένα παιδιά πίστευαν πως ήταν απλά κάποιος γνωστός, ενώ τα 

κακοποιηµένα παιδιά ότι ήταν κάποιος συγγενής. Ωστόσο το 54% τον  ονόµασε ως 

φίλο. 
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Τέλος, το 72% των παιδιών πιστεύει ότι στο περιστατικό που άκουσε, ήταν η 

πρώτη φορά που ο δράστης κακοποίησε το παιδί και ότι θα το ξαναέκανε (56%). Ενώ 

το 92% των παιδιών δεν θα ήθελε το δράστη σαν φίλο.   

                                                                                                                            

 

  

1.3.3  Χαρακτηριστικά του θύµατος 

 

Η πλειοψηφία των παιδιών (67%) υπέθεσαν ότι στην υποθετική ιστορία, το 

θύµα ήταν 3-8 ετών, ενώ το 66% ότι το θύµα ήταν θηλυκό, και µάλιστα ευγενικό και 

ευχάριστο κορίτσι. 

Αν και στην ερώτηση αν συνέβαινε κάτι κακό µε το θύµα η πλειοψηφία (66%) 

απάντησε αρνητικά, υπήρξε ένα 28% που απάντησε θετικά στην ερώτηση. Όσο για το 

λόγο για τον οποίο το θύµα ακολούθησε το δράστη τα κακοποιηµένα παιδιά 

υποστήριξαν, ότι έγινε από φόβο ενώ τα µη κακοποιηµένα παιδιά δεν είχαν απάντηση 

στο ερώτηµα αυτό. Και οι δυο οµάδες των παιδιών υποστήριξαν ότι το θύµα 

συναίνεσε στην κατάσταση από άγνοια ή επειδή γνώριζαν και συµπαθούσαν το θύµα. 

Ενώ τέλος, µόνο τα κακοποιηµένα παιδιά θα ήθελαν το θύµα, για φίλο τους. 

 

 

 

 

1.3.4 Οι συνέπειες στο δράστη και στο θύµα 

 

Τι θα έπρεπε να συµβεί στο δράστη; Σε αυτή την ερώτηση ενώ το 69% 

πίστευε ότι ο δράστης πρέπει να τιµωρηθεί, τα κακοποιηµένα παιδιά είπαν, πως 

χρειάζεται κάποια επαγγελµατική βοήθεια, ενώ τα µη κακοποιηµένα παιδιά ότι απλά 

θα έπρεπε να µιλήσουν σε κάποιον. 

Το 70% των παιδιών θεώρησε σωστό το θύµα να αποκαλύψει το γεγονός, 

υπήρχε όµως ένα 24% που απάντησε, όχι στην ερώτηση αυτή. Όσο για το άτοµο στο 

οποίο θα έπρεπε να µιλήσουν, το 86% είπε σε ένα κοντινό πρόσωπο και το 11% σε 

έναν επαγγελµατία. Το 88% απάντησε πως το θύµα δεν έχει καµία ευθύνη για την 

κακοποίηση. 
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Κεφάλαιο 2 

Συνεντεύξεις µε τη χρήση σωστά ανατοµικών κουκλών, ως ένδειξη κακοποίησης. 

 

 

2.1. ∆ειγµατοληψία και σκοπός 

  

          Σε αυτή την έρευνα έλαβαν µέρος 13 παιδιά, ηλικίας 3,5-6,8, η συνέντευξη 

συντάχθηκε από έναν παιδοψυχολόγο. Τα τέσσερα ήταν σεξουαλικά κακοποιηµένα 

παιδιά, τα 5 δεν ήταν. Κλινικές περιπτώσεις και τα άλλα τέσσερα παιδιά που δεν ήταν 

γνωστά ως κακοποιηµένα.  

 Τα αποτελέσµατα αυτά βγήκαν από τις αναφορές των παιδιών, των γονέων, 

των κοινωνικών λειτουργών, της αστυνοµίας και του σχολείου. 

 Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε για να ερµηνεύσει, την κλινική εκτίµηση της 

συµπεριφοράς ή πως θα επηρεαζόταν το παιδί από τη συσχέτιση της κλινικής 

απόφασης όσον αφορά την κακοποίηση. 

 Η υπόθεση της έρευνας ήταν ότι οι ειδικοί, που είχαν εµπειρία µε 

κακοποιηµένα παιδιά, θα συµφωνούσαν µε τις απόψεις των άλλων αποφάσεων. 

 

 

2.2. Μέθοδος 

  

          Πολλοί διαφορετικοί επαγγελµατίες συµµετείχαν παιδοψυχολόγοι, ψυχίατροι 

για παιδιά κοινωνικοί λειτουργοί, παιδίατροι και δικηγόροι. Οι ειδικοί δεν γνώριζαν 

το ποια παιδιά, ανήκουν σε ποια κατηγορία ή ποια παιχνίδια, και εξοπλισµός 

χρησιµοποιήθηκε για την κάθε υπόθεση. Επίσης δεν είχαν καµία σχέση ή 

προηγούµενη επαφή µε κάποιο από τα παιδιά. Στη συνέντευξη χρησιµοποιήθηκε ένα 
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τροποποιηµένο πρωτόκολλο των White Strom και Santill, 1985, για τη χρήση 

σεξουαλικών σωστά ανατοµικών κουκλών σε κλινικές συνεντεύξεις. 

 Οι γονείς πλησιάστηκαν και τους δόθηκαν όλες οι πληροφορίες για την 

έρευνα και τον τρόπο διεξαγωγής της.  Οι γονείς και οι ειδικοί είπαν στο παιδί ότι θα 

συναντήσει έναν µεγάλο άνθρωπο για να µιλήσουν και να παίξουν. Επίσης τα παιδιά 

θα µπορούσαν να αρνηθούν τη συµµετοχή, όµως κανένα δεν το έπραξε. Όλα τα 

υποκείµενα έδωσαν συνέντευξη για 20 λεπτά, από κάποιον που γνώριζε καλά το 

πρωτόκολλο. Τα παιδιά έπαιξαν για 10 λεπτά µε τον εξεταστή και στη συνέχεια έγινε 

η παρουσίαση των κουκλών. Η ποιότητα και η µορφή των παιχνιδιών και άλλων 

αντικειµένων καθορίζεται από το πρωτόκολλο, η εξέταση της κούκλας µε τα παιδιά 

συµπεριλαµβάνει την αφαίρεση των ρούχων και το να ονοµάζουν και να ορίζουν τη 

χρήση, των µελών του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένων των σεξουαλικών σηµείων. 

Αν το παιδί αυθόρµητα σχολιάσει στη συνεδρίαση, οδηγώντας τη συνέντευξη σε 

υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση, σε αυτήν την περίπτωση ο επιστήµονας θα 

πρέπει να ακολουθήσει ένα συγκεκριµένο µοτίβο ερωτήσεων. Η επιτροπή επέτρεπε 

να ζητάνε οι ειδικοί περαιτέρω πληροφορίες µόνο στην περίπτωση αυθόρµητης 

δήλωσης, σεξουαλικής κακοποίησης κατά την επαφή τους µε τις ανατοµικές κούκλες. 

Οι συγγραφείς του άρθρου συνέχισαν µε τη µελέτη, επειδή ευχόταν να καταλάβουν 

την αξία των κουκλών, στο να αναπαράγουν αυθόρµητα σχόλια και συµπεριφορές. Οι 

συνεντεύξεις βιντεοσκοπήθηκαν, µέσα από ένα παράθυρο µονής κατευθύνσης. 

 Οι 13 βιντεοσκοπηµένες συνεντεύξεις παρουσιάστηκαν σε 14 ειδικούς, οι 

οποίοι δεν γνώριζαν την οµάδα στην οποία ανήκε το παιδί, ωστόσο γνώριζαν πως 

κάποια από τα παιδιά είχαν κακοποιηθεί και κάποια ήταν η οµάδα ελέγχου.  Οι 

ειδικοί είχαν τουλάχιστον 10 χρόνια εµπειρίας, µε υποθέσεις σεξουαλικά 

κακοποιηµένων παιδιών. Κανένας ωστόσο δεν είχε ειδικευτεί στη χρήση των 

ανατοµικών κουκλών. Η ανάλυση από τους ειδικούς θα γινόταν σε µια σκάλα 4 

σηµείων, από χαµηλή υποψία ως υψηλή υποψία της κακοποίησης. 

 

 

2.3. Αποτελέσµατα 

  

          ∆εν υπήρχε σχεδόν καµία ολική συµφωνία των ειδικών για την κατάσταση της 

κακοποίησης των παιδιών. Η πιθανότητα ότι οι ειδικοί θα µπορούσαν να 

αναγνωρίσουν τα κακοποιηµένα παιδιά ήταν 23,1%. Ωστόσο τα ποσοστά έφτασαν 



 64 

για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά από 0% έως 67%. Η πιθανότητα να 

αναγνωριστούν τα παιδιά που δεν ήταν γνωστά ως κακοποιηµένα, ήταν 83,1%. Ενώ 

το σύνολο των ορθών προβλέψεων ήταν µόνο 65,3%. Οι ειδικοί διαφώνησαν, µε τις 

πραγµατικές περιπτώσεις κακοποίησης, ήταν 61 περιπτώσεις από τις 182 που 

ερευνήθηκαν. 

 Στις συνεντεύξεις όπου τα στοιχεία για τα παιδιά, δεν είναι γνωστά στους 

ειδικούς οι σωστές απαντήσεις ήταν κατά το 53% (Realmuto et al, 1990). Οι 14 

ειδικοί διαφώνησαν µε τους ψυχιάτρους των παιδιών, στις γνωµατεύσεις 23 φορές. 

Τέλος, η συµφωνία των ειδικών που πήραν τη συνέντευξη µε τους ειδικούς που 

παρακολούθησαν τις συνεντεύξεις ήταν καλύτερη από ότι των ειδικών µε την 

πραγµατική κατάσταση της κακοποίησης, που ήταν 86% έναντι 67% οµοφωνία. 
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Κεφάλαιο 3 

Παίρνοντας συνέντευξη από υποτιθέµενα θύµατα, παιδικής κακοποίησης στα 

επείγοντα. 

 

 

3.1 Νοσοκοµείο. Στα επείγοντα περιστατικά. 

 

Κάθε µέρα εισάγονται στα επείγοντα περιστατικά παιδιά, τα οποία οι γονείς 

αναφέρουν ότι έχουν κακοποιηθεί ή που έχουν δείγµατα κακοποίησης χωρίς να 

γίνεται αναφορά σε κάτι τέτοιο. Το Εθνικό Κέντρο για την παιδική κακοποίηση 

αναφέρει ότι το 1994 περισσότερα από 29 εκατοµµύρια παιδιά, εµφανίστηκαν στα 

ιδρύµατα ως υποτιθέµενα θύµατα κακοποίησης και αµέλειας. Από αυτές τις 

υποθέσεις το 11,3% αποκαλύφθηκε από τους υπεύθυνους υγείας, διότι δηλώσεις για 

το γεγονός της κακοποίησης συχνά γίνονται στις νοσοκόµες στα επείγοντα 

περιστατικά. Αυτές οι δηλώσεις µπορούν να γίνουν αξιόπιστες αποδείξεις στο 

δικαστήριο. 

Τα παιδιά συχνά αποκαλύπτουν αυθόρµητα τις πληροφορίες για την 

κακοποίηση, για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι απαραίτητο η νοσοκόµα να έχει 

κάποιες βασικές γνώσεις για τη συνέντευξη κακοποιηµένων παιδιών. Γιατί ενώ 

υπάρχουν φορείς και ιδρύµατα που έχουν ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, µπορεί να 

µην έχουν άµεση ανταπόκριση ή να µην έχουν φτάσει στα επείγοντα όταν γίνεται η 

οµολογία της κακοποίησης. Οπότε είναι σηµαντικό να γνωρίζει µια νοσοκόµα στα 

επείγοντα να ρωτάει «τι έγινε» χωρίς να πιέζει το παιδί, µπορεί να ενδυναµώσει την 

επιθυµία του παιδιού να µιλήσει. 

Κατά τη διάρκεια των νοµικών διαδικασιών οι αστικοί νόµοι, απαγορεύουν 

κάποιο άτοµο από το να επαναλαµβάνει, στο δικαστήριο, δηλώσεις που έγιναν σε 

κάποιον εκτός δικαστηρίου. Ωστόσο σε κάποιες πολιτείες δέχονται εξαιρέσεις και 

επιτρέπουν τέτοιες δηλώσεις να γίνουν αποδεκτές στο δικαστήριο. Η ιατρική 

διάγνωση και η αναφορά σε συγκινητικές εκφράσεις είναι δυο σηµαντικές εξαιρέσεις 

για τις νοσοκόµες στα επείγοντα. Οι δηλώσεις σε συγκινησιακές καταστάσεις 

γίνονται συχνά λίγο µετά το συµβάν, όπου το παιδί βιώνει ακόµα στρες, έξαψη ή 

πόνο από τα γεγονότα. Η ιατρική διάγνωση γίνεται για να λάβει το παιδί την ανάλογη 

θεραπεία από τον ειδικό ψυχικής υγείας. Το αν θα ληφθούν οι δηλώσεις του παιδιού, 
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µέσα στα επείγοντα περιστατικά εξαρτάται από τη δικαιοδοσία του δικαστή. Γι’ αυτό 

θα πρέπει να καταγραφούν οι λέξεις των παιδιών επακριβώς, καθώς και τα 

συναισθήµατα που βιώνουν την ώρα των δηλώσεων. 

 

 

3.2 Η συνέντευξη στα επείγοντα περιστατικά 

 

 Το να ρωτάµε ένα άρρωστο, τραυµατισµένο ή φοβισµένο παιδί µπορεί να µην 

είναι εφικτό, από φόβο µήπως τραυµατίσουµε κι άλλο το παιδί ή επειδή οι 

αναµνήσεις του µπορεί να θεωρηθούν αναξιόπιστες. Όµως πιστεύεται ότι στις 

περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, τα παιδιά µπορούν να ανακαλέσουν 

σηµαντικά γεγονότα µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 

 Το παιδί µπορεί να θέλει να περιγράψει, τι του συνέβη και θα πρέπει να του 

δίνεται η ευκαιρία να το κάνει. 

 Η λέξη «συνέντευξη» ουσιαστικά χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη 

συζήτηση ανάµεσα στη νοσοκόµα και το παιδί, για να συλλέξει πληροφορίες. Η 

συνέντευξη ενός υποθετικού, ως θύµα παιδικής κακοποίησης, πρέπει να γίνεται µε 

συγκεκριµένες ερωτήσεις. Σκοπός της συνέντευξης είναι να βρεθούν πληροφορίες για 

να µπορέσουν τα παιδιά να λάβουν την απαραίτητη θεραπεία και να υπάρξουν 

στοιχεία για να ευσταθεί η αναφορά του συµβάντος. ∆εν είναι ανακριτική 

συνέντευξη, αυτή διεξάγεται από ειδικούς στο πεδίο της παιδικής κακοποίησης. 

 

 

          3.2.1. ∆ιαδικασία της συνέντευξης 

  

          Τα παιδιά θα πρέπει να είναι µόνα τους όταν γίνεται η συνέντευξη, θα πρέπει 

να αποχωριστούν από τους κηδεµόνες τους και όποιον µπορεί να τα επηρεάσει. Το 

περιβάλλον πρέπει να είναι άνετο και ασφαλές. Η νοσοκόµα οφείλει να κρατάει 

ουδέτερη στάση και να µην δείχνει ίχνος ντροπής, σοκ ή απογοήτευσης από αυτά που 

συζητιούνται. Αν η κατάσταση του παιδιού και ο χρόνος το επιτρέπουν, η νοσοκόµα 

µπορεί να συζητήσει για το σχολείο ή αγαπηµένα παιχνίδια, έτσι ώστε να µειωθεί το 

άγχος και να δηµιουργηθεί σχέση εµπιστοσύνης. Ο ρόλος της νοσοκόµας θα πρέπει 

να οριστεί ως ο ειδικός υγείας που θα φροντίσει το παιδί. 
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 Όταν η νοσοκόµα µιλάει µε το παιδί θα πρέπει να µιλάει, σε γλώσσα που θα 

καταλαβαίνει το παιδί. Οι µεγάλες προτάσεις και σε ορολογία επιστηµονική δεν 

βοηθάει τη συζήτηση και θα πρέπει να αποφεύγεται. Η επικοινωνιακή τους ικανότητα 

εξαρτάται από την ηλικία τους. 

 

 

            3.2.2. Τεχνικές συνέντευξης όταν µιλάµε µε παιδιά 

 

 Υπάρχουν πράγµατα στα οποία η νοσοκόµα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή. Και ερωτήσεις που δεν θα πρέπει να ρωτάει σε καµία περίπτωση για να 

είναι αποτελεσµατική η συνέντευξη. Οι τεχνικές που θα βοηθούσαν στη συνέντευξη 

είναι οι εξής: 

 

 

          3.2.3. Το τέλος της συνέντευξης 

  

          Ο λόγος που η νοσοκόµα στα επείγοντα περιστατικά θα χρειαστεί να πάρει 

συνέντευξη από κάποιο παιδί είναι να µάθει την ιστορία για ιατρική αποτίµηση. 

Μόλις η ιστορία αποκτηθεί, η νοσοκόµα µπορεί να κλείσει τη συνέντευξη. Βέβαια, αν 

το παιδί θέλει να συνεχίσει τη συζήτηση η νοσοκόµα οφείλει να επιτρέψει στο παιδί 

να το κάνει. Οι υπόλοιπες λεπτοµέρειες πρέπει να αφήνονται στον ειδικό ανακριτή. 

Όταν τελειώσει η συνέντευξη το παιδί έχει τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις και να 

ενηµερωθεί για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. 

 

 

3.3 Επίλογος 

 

Κάθε µέρα στα επείγοντα περιστατικά εισάγονται πολλά κακοποιηµένα 

παιδιά, αυτά τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να εκπροσωπηθούν στο δικαστήριο και να 

πουν τι του συνέβη. Η οµολογία του κακοποιηµένου παιδιού είναι ισχυρή απόδειξη 

στο δικαστήριο. Οι ιατρικές εξετάσεις είναι νόµιµες αποδείξεις και µπορούν να 

κληθούν για χρήση στο δικαστήριο. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  

 

Επίλογος 

 

          Σε αυτή την εργασία προσπάθησα να κάνω µια ανασκόπηση  του τι ακριβώς 

συµβαίνει στο εξωτερικό και συγκεκριµένα στην Αγγλία και Αµερική, από την 

δεκαετία του ΄90 ως την εποχή µας, στα κακοποιηµένα παιδιά και ειδικά στα 

σεξουαλικά κακοποιηµένα παιδιά, όταν έρχεται η ώρα να καταθέσουν στο δικαστήριο 

ως µάρτυρες. Τα παιδιά θεωρούνταν αναξιόπιστοι µάρτυρες λόγω του νεαρού της 

ηλικίας τους και των περιορισµένων ικανοτήτων της µνήµης τους. Ως αποτέλεσµα τα 

παιδιά δεν καλούνταν ως µάρτυρες, ενώ πολλές φορές οι υποθέσεις δεν έφταναν καν 

στα δικαστήρια και στις σπάνιες περιπτώσεις που καλούνταν να καταθέσουν τα 

παιδιά , αντιµετωπίζονταν ως ενήλικες και το αποτέλεσµα δεν ήταν το αναµενόµενο. 

Ωστόσο την επόµενη δεκαετία βλέπουµε σηµαντικές διαφορές, στον επιστηµονικό 

τοµέα. Οι ικανότητες τον παιδιών επαναξιολογηθήκαν και κρίθηκαν επαρκείς, για να 

µπορούν να δίνουν τα παιδιά µια αξιόπιστη οµολογία. Με την σωστή µέθοδο και από 

ειδικά εκπαιδευµένους επιστήµονες, τα σεξουαλικά κακοποιηµένα παιδιά µπορούν να 

οµολογήσουν την πράξη της κακοποίησης και µε τις σωστές ερωτήσεις να δώσουν 

ακόµα και λεπτοµέρειες για το γεγονός. 

          Η µέθοδος της βιντεοσκοπηµένης συνέντευξής αναπτύχθηκε έντονα την 

περασµένη δεκαετία, το Memorandum of Good Practice ειδικεύεται στις συνεντεύξεις 

αυτές που χρησιµοποιούν βιντεοσκοπηµένη οµολογία. Το υπόµνηµα αυτό δίνει 

συγκεκριµένες οδηγίες στους ειδικούς, για το ποιες βασικές αρχές θα πρέπει να 

διέπουν την συνέντευξη και πως θα πρέπει να αντιµετωπίζονται τα παιδιά από τους 

ειδικούς, ώστε να αποβάλλουν το άγχος και τον φόβο που νιώθουν. Η κύρια αιτία που 

τα παιδιά είναι κακοί µάρτυρες είναι το άγχος και ο φόβος ότι θα αντιµετωπίσουν τον 

δράστη κατά πρόσωπο.  Η βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη είναι  ένας ασφαλής τρόπος 

για να αποφευχθεί η άµεση επαφή του θύµατος µε τον δράστη, έτσι χωρίς το άγχος 

αυτό το παιδί µπορεί να οµολογήσει χωρίς δισταγµό και χωρίς να αναλογιστεί τις 

συνέπειες της κατάθεσης του στο περιβάλλον του, που είναι ο ουσιαστικός λόγος που 

τα παιδιά συχνά δεν αποκαλύπτουν το γεγονός της κακοποίησης. Σίγουρα η 

συνέντευξη των παιδιών είναι δύσκολη ακόµα και µε την µέθοδο της 

βιντεοσκοπηµένης  συνέντευξης, αλλά αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι ένα 

µικρό παιδί δεν µπορεί να υποστηρίξει την κατάθεση του στο δικαστήριο. Και 
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σίγουρα θα πρέπει να δίνετε η ευκαιρία στο παιδί να πει την δική του εκδοχή της 

ιστορίας, ακόµα και αν στο τέλος δεν καταφέρει µια καταδίκη. 

          Ακόµα όµως και να µην υπάρχει η δυνατότητα τις βιντεοσκοπηµένης 

συνέντευξης, υπάρχουν και άλλες µορφές αποβολής του άγχους και προετοιµασίας 

των παιδιών για το δικαστήριο.  Είναι βασικό το παιδί να γνωρίζει την διαδικασία που 

ακολουθείτε στο δικαστήριο και τον ρόλο που παίζει, το ίδιο στο δικαστικό σύστηµα. 

Αυτόν τον ρόλο παίζουν το δίχως άλλο τα δικαστικά σχολεία, µαθαίνουν στα παιδία 

όλες τις λεπτοµέρειες µιας δίκης, αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι εκπαιδεύουν τα 

παιδία να αποβάλλουν το άγχος. Να εξασφαλίζουν την ασφάλεια τους και να 

εξασφαλίζουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο να ενθαρρύνει το παιδί να 

συνεχίσει. 

          ∆υστυχώς όµως όσο και αν η επιστήµη εξελίσσεται, κάποια πράγµατα δεν 

αλλάζουν. Μπορεί να έχουν δηµιουργηθεί διάφορα εργαλεία για να δηµιουργήσουν 

µια έγκυρη και αξιόπιστη οµολογία, των µικρών παιδιών αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι 

το δικαστήριο θα την αποδεχτεί ως αληθινή, και είναι πολλές οι φορές που δεν θα 

φτάσει η οµολογία ως την αίθουσα του δικαστηρίου. Τα παιδιά συνεχίζουν να είναι 

πιο επιρρεπή στην σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική κακοποίηση συνεχίζει 

να µένει ατιµώρητη. 

          Τέλος θα ήθελα να τονίσω πως όλο το υλικό για την συγκεκριµένη εργασία 

αποτελείται από ξενόγλωσση βιβλιογραφία και απευθύνεται στο δικαστικό σύστηµα 

άλλων χωρών και όχι της Ελλάδας. Στην χώρα µας δεν υπάρχει ακόµη το απαραίτητο 

προσωπικό και εκπαίδευση για να υποστηρίξει ένα τέτοιο σύστηµα πρόνοιας. Καθώς 

επίσης δεν υφίστανται συγκεκριµένες έρευνες, που να αφορούν στην προετοιµασία 

των παιδίων για το δικαστήριο. Στην χώρα µας τα παιδιά, µάρτυρες- θύµατα, 

αντιµετωπίζονται από το δικαστικό σύστηµα, τις περισσότερες φορές ως ενήλικες και 

δεν λαµβάνουν καµία βοήθεια από το περιβάλλον ή κάποιον ειδικό. Όσο αυτή η 

συµπεριφορά απέναντι στα παιδιά θα συνεχίζεται, είναι αναµενόµενο να συνεχίζεται 

και η κακοποίηση πρώτα από τον ίδιο τον δράστη και στην συνέχεια από το σύστηµα, 

που δεν υπολογίζει την ξεχωριστή µεταχείριση που έχει ανάγκη ένα κακοποιηµένο 

παιδί, για να ξεπεράσει πάνω από όλα αυτήν την τραυµατική εµπειρία και να ζήσει 

µια υγιή ζωή. 
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