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                                 ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Η παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεη ηελ εθεβηθή πξαθηηθή ηνπ ―sexting‖, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ ςεθηαθή αληαιιαγή πξνζσπηθψλ (θαηά θχξην ιφγν γπκλψλ ή 

κεξηθψο γπκλψλ)   εξσηηθψλ εηθφλσλ κεηαμχ εθήβσλ κέζσ θεηκέλσλ-κελπκάησλ απφ 

ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα ή κέζσ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Αξρηθά  

παξέρνληαη δεδνκέλα απφ έξεπλεο θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο (νξηζκφο, αίηηα, 

ζπλέπεηεο), ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, ηε δηάδνζή ηεο θαη  ηελ ππφ 

πξνυπνζέζεηο ηεξαηψδε κεηάιιαμή ηεο ζε κηα ππνθαηεγνξία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

cyberbullying, ην ―sextbullying‖. Έπεηηα ζίγεηαη ν ξφινο, πνπ δηαδξακάηηζαλ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο ζηηο απφςεηο θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, ηεο πνιηηείαο θαη ησλ 

λνκνζεηηθψλ ζσκάησλ σο πξνο ην sexting . Αλαιχνληαη ηα θαηαζηαηηθά πνιηηεηψλ 

ηεο Ακεξηθήο θαη νη λνκνζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ εθηειέζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ sexting, θαζψο θαη ηα λνκνζεηηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην sexting, δηφηη 

αλ θαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα είλαη λφκηκε φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ελειίθσλ, 

νη αλήιηθνη αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν δίσμεο θαη εγγξαθήο σο δξάζηεο 

ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή πιηθνχ παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. Απφ ηε κηα ηίζεληαη επηρεηξήκαηα πνπ ζεσξνχλ ην sexting πνηληθφ 

αδίθεκα θαη απφ ηελ άιιε επηρεηξήκαηα πνπ ην ζεσξνχλ έλα αζψν θιεξη ζηα πιαίζηα 

ηεο εθεβηθήο εμεξεχλεζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζην νπνίν αλ επέκβεη ν λφκνο, 

απηνκάησο θαηαπαηάηαη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ γνλέσλ θαη ην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ εθήβσλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο γηα θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ sexting, κε 

ζεβαζκφ πξνο ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηελ εθεβηθή ηδηνζπγθξαζία (αιιαγή 

νξκνλψλ, παξνξκεηηθφηεηα). Σέινο παξνπζηάδεηαη ν ζπνπδαίνο θαη πνιχ ρξήζηκνο 

ξφινο ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζρνιείσλ(ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ, θαζεγεηψλ, ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ) ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ sexting. 
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                                                   ΔΙΑΓΧΓΗ 

         

  Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη 

επηθέξεη αξθεηέο αιιαγέο ζηηο δσέο ησλ κνληέξλσλ εθήβσλ. Γηα πνιινχο εθήβνπο 

είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχλ έλαλ θφζκν ρσξίο iPhones, Facebook θαη Twitter. Οη 

πξφνδνη ζην θηλεηφ ηειέθσλν θαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ Internet  έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

έλα λέν θφξνπκ γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, φπνπ νη άλζξσπνη δελ  κηινχλ 

πιένλ, αιιά πεξηζζφηεξν γξάθνπλ θαη ζηέιλνπλ θείκελα.( text ). Σα Multimedia 

Messaging Service, επίζεο γλσζηά σο MMS, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο λα ζηέιλνπλ θείκελα, εηθφλεο θαη βίληεν κελχκαηα ζε άιινπο 

ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζπκβαηψλ κε MMS. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε 

ηερλνινγία έρεη βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ εθήβσλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο, 

έρεη φκσο θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Μία απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

ηερλνινγίαο, θαη κάιηζηα απφ ηηο πην πξφζθαηεο, πνπ πξνζηέζεθε ζηε δηαξθψο  

απμαλφκελε ιίζηα ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ είλαη ην sexting, κία πξαθηηθή θαηά 

ηελ νπνία νη έθεβνη αληαιιάζζνπλ γπκλέο ή εκίγπκλεο θσηνγξαθίεο κεηαμχ ηνπο 

(Williams, 2012). 

Γηα λα ζπκκεηάζρεη έλαο έθεβνο ζε δξαζηεξηφηεηεο sexting,  πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κφλν δχν απιά εξγαιεία: έλα θηλεηφ ηειέθσλν πνπ λα κπνξεί  λα  

―βγάιεη‖ θσηνγξαθίεο, θαζψο θαη έλα πξφγξακκα ζην θηλεηφ πνπ λα ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηέιλεη θαη λα ιακβάλεη κελχκαηα θεηκέλνπ κε πνιπκέζα. 

Αλακθηζβήηεηα έλαο απφ ηα θχξηνπο ιφγνπο πνπ ην sexting είλαη ηφζν δηαδεδνκέλν 

κεηαμχ ησλ εθήβσλ, είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη εμαηξεηηθά εχθνιν κέζσ ηνπ 

ζχγρξνλνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ , λα ιάβεη θαη λα ζηείιεη θαλείο θσηνγξαθίεο. Οη 

έθεβνη επίζεο  ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην Γηαδίθηπν σο κέζν γηα λα θάλνπλ sexting. 

Αλεβάδνπλ θσηνγξαθίεο ζην Γηαδίθηπν, είηε απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο ή απεπζείαο απφ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα θαη ζηε ζπλέρεηα  δεκνζηεχνπλ 

απηέο ηηο εηθφλεο ζε  ηφπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook θαη ην 

MySpace. χκθσλα κε κηα έξεπλα ηεο National Campaign to Prevent Teen and 

Unplanned Pregnancy, έλαο ζηνπο πέληε εθήβνπο (20%) ζηελ Ακεξηθή παξαδέρεηαη 

φηη ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο sexting, εθ ησλ νπνίσλ ην 4% ησλ εθήβσλ 

ππνζηεξίδεη φηη έρεη ζηείιεη κία πξνζσπηθή γπκλή ή εκίγπκλε εηθφλα ή βίληεν  ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε (online) ζε ηζηνζειίδεο, φπσο ην MySpace ή ην Facebook. Η 
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κειέηε αλαθέξεη επίζεο φηη 38% ησλ εθήβσλ παξαδέρνληαη, φηη θίινη ηνπο έρνπλ 

δεκνζηεχζεη γπκλέο ή εκίγπκλεο θσηνγξαθίεο ζην Internet (Sherman, 2011) Καζψο ε 

ηδέα ηνπ sexting κπνξεί λα αθνχγεηαη ηξνκαθηηθή γηα ηνπο ελήιηθεο, απφ φηη θαίλεηαη 

είλαη απίζηεπηα δεκνθηιήο γηα ηνπο εθήβνπο ζε φιεο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. Σν sexting έρεη γίλεη κέξνο ηεο ακεξηθάληθεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, 

έρεη πξνθαιέζεη απζηεξέο δηψμεηο θαη γεληθφηεξα κηα αλαηαξαρή ζηελ πξφζθαηε 

λνκνζεζία (Podlas, 2011). Απηφ πνπ θάλεη ην sexting λνκηθφ δήηεκα είλαη, φηη 

απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθήο θχζεο θαηλφκελν, πνπ έρεη μεπεξάζεη ηα 

φξηα ηνπ λφκνπ. Έηζη ινηπφλ, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε  θαηάρξεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ απφ ηνπο εθήβνπο αλάγθαζαλ ηνπο εηζαγγειείο θαη 

ηνπο λνκνζέηεο ζε νιφθιεξε ηελ Ακεξηθή, λα πξνζπαζήζνπλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηνλ θίλδπλν ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο , κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα µελ επηβιεζνχλ βαξηέο πνηλέο ζηνπο εθήβνπο γηα ηελ αθνχζηα 

εκπινθή ηνπο ζε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά (Sherman, 2011).Καζψο ινηπφλ νη 

πξφνδνη ζηελ ηερλνινγία έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα λέα κνξθή ―πςειήο ηερλνινγίαο‖ 

θιεξη, έρνπλ δεκηνπξγήζεη επίζεο κηα ζεηξά απφ πνιχπινθα λνκηθά δεηήκαηα, ηα 

νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζηνπο εθήβνπο  πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, πνπ ζα 

ηνπο επεξεάζνπλ γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο, εάλ δελ επηιπζνχλ. 
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               1.SEXTING: ΟΡΙΜΟ,ΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΝΔΠΔΙΔ 

        

Αξρηθά θαιφ ζα ήηαλ λα δνζεί έλαο αλαιπηηθφο νξηζκφο γηα απηή ηε λέα 

κνξθή θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ην sexting. Σν sexting, ή αιιηψο sexttexting, (έλα 

ινγνπαίγλην κε ηηο ιέμεηο ―sex‖ (θχιν) , θαη  '' text'' (γξαπηά κελχκαηα)  είλαη ε 

ελέξγεηα απνζηνιήο γπκλψλ ή ζεμνπαιηθψλ θσηνγξαθηψλ ειεθηξνληθά, είηε κέζα 

απφ έλα κήλπκα θεηκέλνπ εηθφλαο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα θηλεηφ ηειέθσλν ή 

πνζηάξνληαο κηα εηθφλα ζην Internet. (Williams, 2012).  ηελ Ακεξηθή  ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ εζηηάζεη ηελ  πξνζνρή ηνπο ζην '' sexting'',  ην νπνίν 

αληαγσληδφηαλ γηα '' ηε ιέμε ηεο ρξνληάο '' γηα ην 2009 απφ ην λέν ακεξηθάληθν ιεμηθφ 

ηεο Ομθφξδεο (Eraker, 2010). Σν πξφβιεκα ησλ εθήβσλ κε ην sexting έρεη ηξαβήμεη 

κεγάιν κέξνο ηεο πξνζνρήο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, πξνθαιψληαο αλεζπρία ζηνπο 

γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ζηνπο δηθαζηηθνχο.  Απαληψληαο ζε φιεο απηέο ηηο 

αλεζπρίεο, έγηλαλ δηάθνξεο κειέηεο απφ εξεπλεηέο απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

νξγαλψζεηο, γηα λα ππνινγηζηεί ε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο.(Pavia, 2011) 

   Δλδεηθηηθά, ζε κηα αληηπξνζσπεπηηθή έξεπλα  εζληθνχ επηπέδνπ ζε εθήβνπο   

ειηθίαο 12-17 εηψλ, θαηφρνπο  ζηαζεξνχ  θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ην Pew Research 

Center of Internet & American  Life Project  βξήθε φηη: 

α) Σν 4% ησλ εθήβσλ ειηθίαο 12-17, θαηφρσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ αλαθέξεη 

φηη έζηεηιε ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο γπκλέο ή ζρεδφλ γπκλέο εηθφλεο πξνζσπηθέο ζε 

θάπνηνλ άιιν κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ. 

β)Σν 15% ησλ εθήβσλ ειηθίαο 12-17, θαηφρσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

ππνζηεξίδεη φηη έρεη ιάβεη ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο γπκλέο ή ζρεδφλ γπκλέο εηθφλεο 

θάπνησλ πνπ γλσξίδεη κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ ζην θηλεηφ ηνπ. (Eraker C. 

Elizabeth, 2010) 

γ) Πην κεγάινη ζε ειηθία έθεβνη είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα ζηέιλνπλ θαη λα 

ιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο εηθφλεο ˙ ην 8% ησλ 17ρξνλσλ κε θηλεηά ηειέθσλα έρεη 

ζηείιεη κηα ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθή εηθφλα κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ θαη ην 30% 

έρεη  ιάβεη κία γπκλή ή ζρεδφλ γπκλή εηθφλα ζην ηειέθσλφ ηνπ.                                                   

δ) Οη έθεβνη, πνπ πιεξψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο, είλαη 

πην πηζαλφ λα ζηείινπλ "sexts": ην 17% ησλ εθήβσλ, πνπ πιεξψλνπλ γηα φια ηα 

έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θηλεηά ηνπο, ζηέιλνπλ ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο εηθφλεο 
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κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ, ελψ κφιηο ην 3% ησλ εθήβσλ πνπ δελ πιεξψλνπλ, ή  

πιεξψλνπλ κφλν έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ζηέιλνπλ απηέο ηηο 

εηθφλεο. 

ε) Οη νκάδεο πνπ κειεηνχζαλ ηελ έξεπλα απνθάιπςαλ φηη ππάξρνπλ ηξία 

θχξηα ζελάξηα γηα ην sexting: 1.αληαιιαγή εηθφλσλ απνθιεηζηηθά κεηαμχ δχν εθήβσλ 

πνπ δηαηεξνχλ εξσηηθή ζρέζε, 2. αληαιιαγή εηθφλσλ κεηαμχ δχν εθήβσλ πνπ 

δηαηεξνχλ ζρέζε θαη πνπ φκσο κνηξάδνληαη θαη κε άιινπο εθηφο ζρέζεο ηηο εηθφλεο 

θαη 3. αληαιιαγή εηθφλσλ κεηαμχ εθήβσλ πνπ δελ είλαη αθφκε ζε ζρέζε, αιιά πνπ 

ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα δχν άηνκα ειπίδεη λα είλαη. ‗ηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ιήςε 

εηθφλσλ, ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ην 15% ησλ εθήβσλ  ειηθίαο 12-17 

έρνπλ ιάβεη ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν κηα ζεμνπαιηθά γπκλή ή ζρεδφλ γπκλή 

θσηνγξαθία ή βίληεν θάπνηνπ πνπ μέξνπλ. Μεγαιχηεξνη ζε ειηθία έθεβνη, 14-17, 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηνπο λεφηεξνπο εθήβνπο λα αλαθέξνπλ φηη 

έρνπλ ιάβεη ηέηνηεο θσηνγξαθίεο ή βίληεν: ην 18% ησλ κεγαιχηεξσλ εθήβσλ έρεη 

ιάβεη κηα εηθφλα έλαληη ηνπ  6% ησλ εθήβσλ ειηθίαο 12-13, πνπ έρεη ιάβεη ην ελ 

ιφγσ πεξηερφκελν. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ κηα ζηαζεξή αχμεζε ζηελ πηζαλφηεηα  

παξαιαβήο ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθψλ εηθφλσλ κέζσ θεηκέλνπ ζηελ ειηθία, κε κφιηο 

4% ζηνπο 12ρξνλνπο πνπ ιακβάλνπλ απηέο ηηο εηθφλεο ή ηα βίληεν ζε ζχγθξηζε κε ην 

20% ησλ 16ρξνλσλ θαη ην 30% ησλ 17ρξνλσλ. (Lenhart, 2009) 

Χζηφζν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φηη ε κειέηε απεπζχλεηαη κφλν ζε 

κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν, θαη φρη απφ άιια ςεθηαθά 

κέζα φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), άκεζα κελχκαηα, θαζψο θαη 

ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα κεηνλέθηεκα ηεο 

κειέηεο, δεδνκέλνπ φηη αθήλεη έμσ πνιινχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο δεκνθηιείο 

κεηαμχ ησλ εθήβσλ. Δπίζεο ε θξάζε  "γπκλφ ή ζρεδφλ γπκλφ" είλαη ιίγν αφξηζηε, ζα 

κπνξνχζε αθφκε  λα  ρξεζηκνπνηεζεί γηα θσηνγξαθίεο ησλ αλειίθσλ κε εζψξνπρα ή 

καγηφ. 

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ελδείμεηο, φηη νη έθεβνη πνπ ζηέιλνπλ θαη ιακβάλνπλ 

πξνθιεηηθέο εηθφλεο κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ, πηζαλφλ λα είλαη εθείλνη, ησλ 

νπνίσλ ηα θηλεηά ηειέθσλα είλαη πεξηζζφηεξν ζην επίθεληξν ηεο δσήο ηνπο , παξά 

απηνί πνπ δελ αζρνινχληαη θαη ηφζν κε ηα θηλεηά. Γηα παξάδεηγκα, έθεβνη πνπ 

ζηέιλνπλ θάζε είδνπο θείκελα κε ηε κνξθή κελχκαηνο (16%), είλαη πην πνιχ πηζαλφ 

απφ φ, ηη νη έθεβνη πνπ δε ζηέιλνπλ (7%),  λα πνπλ φηη έρνπλ ιάβεη κηα ζεμνπαιηθά 

πξνθιεηηθή εηθφλα  ζην θηλεηφ ηνπο. Έθεβνη κε απεξηφξηζηε απνζηνιή  κελπκάησλ - 
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ην 75% ησλ εθήβσλ κε θηλεηά ηειέθσλα - είλαη επίζεο πηζαλφηεξν λα αλαθέξνπλ φηη 

ιακβάλνπλ ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθά  θείκελα, κε ην 18% ησλ εθήβσλ κε απεξηφξηζηε 

απνζηνιή κελπκάησλ λα ιακβάλεη γπκλέο ή ζρεδφλ γπκλέο εηθφλεο ή βίληεν κέζσ 

ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ην 8% ησλ αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλε 

απνζηνιή κελπκάησλ θαη ην 4% εθείλσλ πνπ πιεξψλνπλ αλά κήλπκα. (Lenhart, 

2009) Οη έθεβνη, πνπ ιακβάλνπλ ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο εηθφλεο ζηα θηλεηά ηνπο 

ηειέθσλα, είλαη πην πηζαλφ λα πνπλ, φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην ηειέθσλν γηα ιφγνπο 

δηαζθέδαζεο. Δπίζεο, ην 80% ησλ παξαιεπηψλ sexting ππνζηεξίδνπλ, φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα θηλεηά ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πιήμεο, ελψ ην 67% ησλ 

εθήβσλ, πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ηέηνηεο εηθφλεο ζην θηλεηφ ηνπο, αλαθέξνπλ ην ίδην. Οη 

έθεβνη, πνπ έρνπλ ιάβεη απηέο ηηο εηθφλεο, είλαη επίζεο ιηγφηεξν πηζαλφ, λα πνπλ φηη 

απελεξγνπνηνχλ ηα θηλεηά ηειέθσλά ηνπο, φηαλ δελ είλαη απαξαίηεην – ην 68% ησλ 

εθήβσλ, πνπ ιακβάλνπλ ηέηνηεο εηθφλεο, ιέλε φηη γεληθά δελ απελεξγνπνηνχλ ηα 

θηλεηά ηνπο ηειέθσλα, φηαλ δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηα, θαη ην 46% ησλ εθήβσλ, πνπ 

δελ έρνπλ ιάβεη πξνθιεηηθέο εηθφλεο κέζσ  κελπκάησλ-θεηκέλσλ, αλαθέξνπλ ηελ 

ίδηα ζπκπεξηθνξά. (Phippen, 2009) 

Μία απφ ηηο πξψηεο θαη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο κειέηεο γηα ην sexting ήηαλ 

ε έξεπλα ―Sex and Tech‖, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ National Campaign to 

Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, κε ηε βνήζεηα ηνπ Cosmogirl.com. Η έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο έλα online δείγκα 1280 εξσηεζέλησλ (653 

έθεβνη ειηθίαο 13-19 θαη 627 λεαξνί ελήιηθεο ειηθίαο 20-26). Σα θχξηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο: ην 20% ησλ εθήβσλ, ειηθίαο 13 έσο 19, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 18% ησλ εθήβσλ αγνξηψλ θαη  22% ησλ εθήβσλ θνξηηζηψλ 

είρε απνζηείιεη ή δεκνζηεχζεη γπκλέο ή εκίγπκλεο εηθφλεο ή βίληεν πξνζσπηθά ηνπο, 

ζην Γηαδίθηπν ή κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Η πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ είπε, φηη 

έζηεηιαλ ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθφ πεξηερφκελν ζηα αγφξηα ηνπο ή ζηηο θνπέιεο ηνπο. 

Χζηφζν, ην 21% ησλ εθήβσλ θνξηηζηψλ θαη ην 39% ησλ εθήβσλ αγνξηψλ είπε φηη 

έζηεηιαλ ην πεξηερφκελν ζε θάπνηνλ πνπ ήζειαλ λα θάλνπλ ζρέζε ή λα "ζπλδεζνχλ" 

καδί ηνπ. Σν 15% ησλ εθήβσλ πνπ είρε ζηείιεη ην ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθφ 

πεξηερφκελν, ην έζηεηιε ζε θάπνηνλ πνπ ήμεξαλ κφλν κέζσ Internet. (Eraker, 2010)  

Τπάξρνπλ φκσο θαη δηάθνξα ζεκεία, πνπ πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ, φηαλ 

εξκελεχνπκε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Αξρηθά, νη έθεβνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε, πεξηιακβάλνπλ θαη 18ρξνλνπο θαη 19ρξνλνπο. Δίλαη 

λφκηκν γηα απηνχο ηνπο ελήιηθεο λα παξάγνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ζεμνπαιηθέο 
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θσηνγξαθίεο πξνζσπηθέο ηνπο. Γεχηεξνλ, νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνηεινχλ έλαλ 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λενιαίαο γεληθφηεξα.      

Σέινο, ν νξηζκφο ηνπ sexting πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηνχο ηνπο  εξεπλεηέο 

("γπκλέο ή εκίγπκλεο εηθφλεο ή βίληεν"), ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη πνιινχο 

ηχπνπο εηθφλσλ, πνπ δελ είλαη παξάλνκνη βάζεη ηνπ λφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

εκίγπκλεο εηθφλεο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο ηεο λενιαίαο κε καγηφ ή 

εζψξνπρα, πνπ γεληθά δελ είλαη παξάλνκεο. (Livingstone, 2008) 

Σνπιάρηζηνλ έλαο κειεηεηήο πξνηείλεη, φηη ην sexting είλαη  απνηέιεζκα απφ 

έλα ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ηεο 

ηερλνινγίαο, ησλ νξκνλψλ θαη ηεο πίεζεο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο. Πξφζθαηεο 

κειέηεο ππνζηεξίδνπλ απηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο. Σα δχν ηξίηα ησλ εθήβσλ πνπ   

θάλνπλ sexting θαη ξσηήζεθαλ απφ ηελ National Campaign to Prevent Teen and 

Unplanned Pregnancy, αλαθέξζεθαλ ζην sexting κε άιινπο εθήβνπο σο κέζν 

"δηαζθέδαζεο ή απιά θιεξη." Σν 44% ησλ εθήβσλ, πνπ θάλνπλ sexting, δήισζαλ φηη 

ην θάλνπλ σο απάληεζε ζε ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθά κελχκαηα, πνπ ιακβάλνπλ απφ 

άιινπο εθήβνπο. Άιινη έθεβνη αλέθεξαλ φηη έθαλαλ sexting, επεηδή ζεσξνχζαλ ήηαλ 

έλα ―αζηείν‖. Δπηπιένλ, ην 52% ησλ εθήβσλ θνξηηζηψλ είπε, φηη έζηεηιαλ ηέηνηνπ 

είδνπο κελχκαηα σο "δψξν‖ γηα ηα αγφξηα πνπ είραλ ζπλάςεη ζρέζε (Williams, 

2012). 

Μηα αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ εμάγεη αξθεηά ζπκπεξάζκαηα. 

Πξψηα, είλαη ζαθέο φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ sexting ησλ εθήβσλ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Πξάγκαηη, νη έθεβνη εθηίζεληαη ζην 

sexting, επεηδή λνκίδνπλ φηη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπλάςνπλ ζρέζε ή " λα 

ζπλδεζνχλ εξσηηθά" κε ην άηνκν πνπ θάλνπλ sexting. (McBeth, 2010) Γεχηεξνλ, ην 

sexting είλαη εμίζνπ δηαδεδνκέλν κεηαμχ εθήβσλ θαη αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Η 

απμαλφκελε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο ακεξηθαληθήο λενιαίαο π.ρ., είλαη κηα θηλεηήξηα 

δχλακε πίζσ απφ απηά ηα δεδνκέλα. Σν 2007, ε American Psychological Association 

Task Force on the Sexualization of Girls  αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο απηφ –

ζεμνπαιηθφηεηαο. Απηή ε ζεσξία πξνηείλεη φηη, ηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία 

παξνπζηάδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ζεμνπαιηθά αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα 

επραξηζηήζνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη λα επηβξαβεπηνχλ απφ ηελ θνηλσλία. 

(Renold, Ringrose, 2011). Αλακθηζβήηεηα, ηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία ζπκκεηέρνπλ 

ζην sexting κε ηνλ ίδην ξπζκφ φπσο ηα αγφξηα, επεηδή αληηιακβάλνληαη θνηλσληθά 
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πιενλεθηήκαηα θαη  νθέιε απφ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά. Αλ θαη ε ζεσξία ηεο απην-

ζεμνπαιηθφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηα θνξίηζηα,  απνδεηθλχεηαη φηη ζεμνπαιηθά 

πξνθιεηηθέο εηθφλεο ζηα κέζα ελεκέξσζεο επηδξνχλ θαη ζηα αγφξηα εθήβνπο θαη 

επεξεάδνπλ ηελ απηνεηθφλα θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα 

ηα θνξίηζηα θαη ηελ θαηάιιειε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά.   Η απηνδεκηνπξγία απηψλ 

ησλ θσηνγξαθηψλ απφ εθήβνπο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, σζηφζν, απηφ δελ αλαηξεί ηηο ελδερνκέλσο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ sexting (Williams, 2012) 

Η αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ έθεβσλ πνπ  θάλνπλ sexting, πηζαλφλ λα 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απμαλφκελε ―επηθξάηεζε‖ ηνπ ζεμ ζηελ θνηλσλία, ηδηαίηεξα 

φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα  ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα. Σν 2005, ην Ίδξπκα Kaiser 

δεκνζίεπζε κία  έθζεζε κε ηίηιν ―Sex on Tv‖ θαη αλέθεξε ηα αθφινπζα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία: α) ην70% απφ ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο πνπ είδαλ νη έθεβνη πεξηείρε 

ηνπιάρηζηνλ κία ζθελή κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, β) ην 45% πεξηείρε θάπνηα 

απεηθφληζε  ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, γ) ην 37% πεξηείρε κφλν ζθελέο, πνπ 

πξνκήλπαλ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε) ην 8% πεξηείρε ζπλνπζία. Σα παξαπάλσ 

δεδνκέλα δειψλνπλ κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ησλ εθήβσλ ζε ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε ζεμνπαιηθέο ζθελέο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο (McLaughlin, 2011). Η Leigh Goldstein ππνζηεξίδεη φηη εκείο, σο 

ελήιηθεο, είκαζηε ζπλέλνρνη ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηαζθεπάζκαηνο ηεο παηδηθήο 

αζσφηεηαο , ην νπνίν  ζέηεη ηα παηδηά ζε θίλδπλν. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη, ― ε 

θίκσζε ησλ ζεμνπαιηθψλ επηζπκηψλ ησλ εθήβσλ δεκηνπξγεί ζηα παηδηά ηελ 

αίζζεζε, λα ληξέπνληαη ή/θαη λα αξλνχληαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ εαπηνχ 

ηνπο‖. (McLaughlin, 2011, p.143)  Οη ελήιηθεο κέζσ ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ ελδπκάησλ  

θαη άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, κέζσ ηνπ ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηεο 

δηαθήκηζεο, κέζσ ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ κνπζηθψλ βίληεν πνπ απνζθνπνχλ ζηνπο 

εθήβνπο, ηνπο δίλνπλ απφ κηθξή ειηθία ην θίλεηξν λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

ζεμνπαιηθά , ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα. Έηζη θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε 

εμειηζζφκελε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ησλ εθήβσλ είλαη ηαπηφρξνλα απφ ηε κηα 

ζπγθαιπκκέλε θαη λφκηκε θαη απφ ηελ άιιε παξάλνκε (McLaughlin, 2011). Σέινο, 

κειέηεο ππνζηεξίδνπλ  φηη πνιινί έθεβνη αζρνινχληαη κε ην sexting ιφγσ ηεο πίεζεο 

απφ άιινπο εθήβνπο. Κάηη ηέηνην δελ πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε, αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο, φηη ε  πίεζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο γηα πνιχ θαηξφ παίδεη ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ εθήβσλ. Απφ ηελ άπνςε θπιεηηθψλ θαη εζληθψλ 
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δηαθνξψλ, ηα επξήκαηα είλαη αλάκεηθηα. ε κηα κειέηε ε θπιεηηθή θαη ε εζληθή 

κεηνλφηεηα εθήβσλ,  ήηαλ πην πηζαλφ λα ζπκκεηέρεη ζην sexting. Χζηφζν, αλάκεζα 

ζε καζεηέο, αλαθέξζεθε φηη νη ιεπθνί ζπκκεηέρνληεο είραλ  ζεκαληηθά πςειφηεξν 

πνζνζηφ sexting απφ ηνπο κε-ιεπθνχο ζπκκεηέρνληεο. πλνιηθά, ην θχιν, ε 

εζληθφηεηα θαη ε  νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εκπινθή ζην 

sexting θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην sexting, γεληθφηεξα. (Lenhart, 2009) 

Δθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα 

είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα απνθαζίδνπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην sexting. Παξφιν πνπ ππάξρεη ειάρηζηε έξεπλα πνπ ζπλδέεη ην 

sexting  κε ηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ 

έρεη δηεμαρζεί, γηα λα δηαπηζησζεί πψο ε πξνζσπηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηηο ζρέζεηο. ε κία κειέηε ηζπαλφθσλσλ θνηηεηξηψλ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο πην κεινδξακαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο πξνέβιεςαλ 

ζπκπεξηθνξέο sexting (Ferguson, 2010). Δπηπιένλ, ν λεπξσηηζκφο, ε εμσζηξέθεηα θαη 

ε ρακειή επζπλεηδεζία, βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε πεξηζζφηεξα  κελχκαηα 

θεηκέλνπ. Αθφκε, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλέθεξαλ πςειφηεξα απνηειέζκαηα  

θνηλσληθήο αλεζπρίαο θαη ληξνπαιφηεηαο, αηζζάλζεθαλ πην άλεηα κε ηα κελχκαηα 

θεηκέλνπ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, παξά κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν 

αιιειεπίδξαζε. Σα ρακειά επίπεδα επραξίζηεζεο βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη κε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν πνπ δαπαλάηαη γηα ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη άκεζα κελχκαηα, 

ελψ ε εμσζηξέθεηα θαη ν λεπξσηηζκφο ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε απμεκέλν ρξφλν πνπ 

δαπαλάηαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ θεηκέλνπ.(Lenhart, 2009)  

Γεδνκέλσλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε πξνεγνχκελεο 

κειέηεο, θαίλεηαη φηη ε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα, γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ζηελ επηθνηλσλία κε 

άιια άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξσηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Σν sexting κπνξεί 

επίζεο λα είλαη κία απφ ηηο πνιιέο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο εθείλσλ, πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ηελ ηάζε, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ θηλδχλνπ (Livingstone, 

2008). Γηα παξάδεηγκα, έθεβνη πνπ είραλ εκπιαθεί ζε δξαζηεξηφηεηεο sexting, 

αλέθεξαλ επίζεο  πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε πξσθηηθφ ζεμ, είραλ 4 ή 

πεξηζζφηεξνπο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο, δελ ρξεζηκνπνίεζαλ αληηζπιιεπηηθά ζηελ 

ηειεπηαία ηνπο ζπλνπζία θαη έθαλαλ ζπρλά ζηνκαηηθφ ζεμ.  Αθφκε ε ρξήζε 

καξηρνπάλαο, ην θάπληζκα ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο, ε επθαηξηαθή ρσξίο κέηξν 
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θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο, θαζψο θαη νη απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη ηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα ζπλδέζεθαλ κε ην sexting κεηαμχ ησλ εθήβσλ. ηνπο λεαξνχο ελήιηθεο, 

νη παξαιήπηεο ζεμνπαιηθψλ  εηθφλσλ κέζσ sexting ήηαλ ηξεηο θνξέο πηζαλφηεξν, λα 

είλαη ζεμνπαιηθά ελεξγνί απφ ηνπο κε-παξαιήπηεο ζεμνπαιηθψλ εηθφλσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην sexting ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο . Σν sexting κπνξεί λα είλαη έλα είδνο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ ελδερνκέλσο θάπνηεο θνξέο λα ζρεηίδεηαη κε κηα ζπλνιηθή  πξνβιεκαηηθή ρξήζε 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ε νπνία έρεη παξνκνηαζηεί κε ζπκπεξηθνξά ηνμηθνκαλνχο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ  ππεξβνιηθή ρξήζε, ηελ παξεκβαηηθή ρξήζε, θαη ηελ αγσλία 

κεηά ηε ιήμε κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο. Η πξνβιεκαηηθή ρξήζε  θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εμσζηξέθεηα, ηε ρακειή απηνεθηίκεζε, ηελ  

πςειφηεξε αίζζεζε αλαδήηεζεο εκπεηξηψλ, ην κεγαιχηεξν ειεχζεξν ρξφλν πιήμεο,  

ην  πςειφ θίλεηξν επηβεβαίσζεο  ηε δπζαξέζθεηα γηα ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, ηελ 

αυπλία θαη ηελ θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία. Μία κειέηε ζπγθεθξηκέλα βξήθε, φηη ηα 

άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηειέθσλν γηα γξαπηά κελχκαηα, θιήζεηο θαη 

θνηλσληθή δηθηχσζε, ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ  απνζηνιή ή ηε ιήςε sexts 

Δθηφο απφ ηα δηάθνξα επηρεηξήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ απηφ ην 

απμαλφκελν θαηλφκελν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ε πιεζψξα θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην sexting, θπξίσο ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ησλ εθήβσλ. (Lenhart, 

2009).  

Πνιινί απφ ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ην sexting, πξνέξρνληαη απφ 

ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθφ 

ειεθηξνληθφ κήλπκα. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 

ζπρλά αλαθέξνπλ, φηη ζεμνπαιηθά κελχκαηα θεηκέλνπ πξνσζνχληαη ζπρλά ζε 

αλζξψπνπο, εθηφο απφ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. Οη έθεβνη θαίλεηαη λα 

γλσξίδνπλ, φηη νη ζεμνπαιηθέο πξνθιεηηθέο εηθφλεο πνπ ζηέιλνπλ ζπάληα παξακέλνπλ 

ζε έκπηζηα άηνκα, αιιά είλαη αζαθέο θαηά πφζνλ νη έθεβνη θαηαιαβαίλνπλ 

πξαγκαηηθά ην εχξνο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, πνπ κπνξεί λα έρεη ην sexting ζηε 

δσή ηνπο (Williams, 2012 ) 

            Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ sexting θαηά θχξην ιφγν πξνθαινχληαη, φηαλ νη 

έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ην sexting σο κέζν γηα λα θάλνπλ cyberbullying,(δηαδηθηπαθφ 

εθθνβηζκφ) ζηέιλνληαο δειαδή ή δεκνζηεχνληαο επηβιαβέο πιηθφ ή ζπκκεηέρνληαο 

ζε άιιεο κνξθέο θνηλσληθήο επηζεηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν ή άιιεο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Τπάξρνπλ βέβαηα ζεκαληηθέο δηαθνξέο  κεηαμχ ηεο 
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αληαιιαγήο κελπκάησλ sexting ζε θάζε πεξίπησζε. ε κηα πεξίπησζε γηα 

παξάδεηγκα, κία 16ρξνλε έθεβε, πνπ δηαηεξεί εξσηηθή ζρέζε κε έλαλ έθεβν, ηνπ 

ζηέιλεη κηα γπκλή θσηνγξαθία ηεο, κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηεο ηειεθψλνπ. Δλψ ζε κηα 

άιιε πεξίπησζε π.ρ., πνπ ην sexting ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν παξελφριεζεο, κηα 

παξέα εθήβσλ θνξηηζηψλ θσηνγξαθίδεη κέζσ ηνπ θηλεηνχ κία θνπέια γπκλή, φηαλ 

αιιάδεη ζηα απνδπηήξηα, θαη ζηέιλεη ηηο θσηνγξαθίεο ηεο ζε δηάθνξνπο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, δχν άηνκα ζπκθψλεζαλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηε κεηαμχ ηνπο δηαλνκή 

ησλ θσηνγξαθηψλ, ζηε δεχηεξε φκσο νη θσηνγξαθίεο ειήθζεζαλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε 

ή ηνλ έιεγρν ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη δηαβηβάζηεθαλ ζε πνιινχο αγλψζηνπο κε 

θαθφβνπιε πξφζεζε (Willard, 2010). Σν National Center for Missing and Exploited 

Children (NCMEC) ηφληζε φηη  ππάξρεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ sexting, φηαλ γίλεηαη 

κέζσ Internet, θαη άιισλ κνξθψλ δηαδηθηπαθήο παξελφριεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, 

ζεκεηψλνληαο φηη ― ην sexting δελ είλαη θαηάιιεινο φξνο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

απνζηνιή πξνζσπηθψλ ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθψλ εηθφλσλ απφ λένπο ζε άιινπο σο 

απνηέιεζκα εθβηαζκνχ, πίεζεο, εθθνβηζκνχ  ή απνπιάλεζεο‖ νχηε πεξηιακβάλεη 

―θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο λένη ζηέιλνπλ πξνζσπηθέο ηνπο ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο 

εηθφλεο ζε ελήιηθεο‖ (Eraker, 2010, p. 564).  Γη‘ απηφ θαιφ ζα είλαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί ην εζεινληηθφ sexting κε πεξηνξηζκέλε δηαλνκή ησλ θσηνγξαθηψλ, 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο δηαδηθηπαθήο παξελφριεζεο ή αιιηψο ―sextbullying‖ 

(ππνθαηεγνξία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ cyberbullying), φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 

Eraker (2010). Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δεκφζηα αλαθεξζείζεο ππνζέζεηο ηνπ 

sexting πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλαηλεηηθή δηαλνκή κελπκάησλ sext κεηαμχ εθήβσλ πνπ 

δηαηεξνχλ εξσηηθή ζρέζε, ελ ηνχηνηο ππάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα 

κελπκάησλ sext, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα εθθνβηζκνχ θαη παξελφριεζεο. Γη‘ 

απηφ ην ιφγν αμίδεη λα αλαθεξζνχλ δηάθνξα πεξηζηαηηθά κε sexting πνπ ζπλέβεζαλ 

κε πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θαη αλαηαξαρέο θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο θαη λνκηθέο. 

Ίζσο ε πην ηξαγηθή πεξίπησζε ήηαλ ε απηνθηνλία κίαο 18ρξνλεο θνπέιαο, ηεο 

Jessica Logan ζην ηλζηλάηη, κία πεξηνρή ηνπ Οράην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο ηνπ γπκλαζίνπ, ε Jessica έζηεηιε γπκλέο θσηνγξαθίεο δηθέο ηεο ζην 

αγφξη ηεο κεηά απφ πξνηξνπή ηνπ. Αθνχ ε ζρέζε ηνπο ηειείσζε, ην αγφξη ηεο έζηεηιε 

ηηο θσηνγξαθίεο ζε άιια θνξίηζηα ηνπ γπκλαζίνπ, πνπ άξρηζαλ λα παξελνρινχλ ηε 

Jessica, απνθαιψληαο ηελ πφξλε. Η αληίδξαζε ηεο Jessica ζηελ παξελφριεζε ήηαλ 

θαηάζιηςε θαη παξαίηεζε απφ ηα ζρνιηθά θαζήθνληα. Σειηθά  θξεκάζηεθε ζηελ 
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θξεβαηνθάκαξά ηεο ζηηο 3 Ινπιίνπ, ηνπ 2008 (Wood, 2009). Σνλ Ινχλην ηνπ 2009, ε 

Hope Witsell έζηεηιε πξνζσπηθέο ηεο θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο απεηθνλίδεηαη γπκλή 

απφ ηε κέζε θαη πάλσ, ζην αγφξη ηεο. Ήηαλ κφλν δέθα ηξηψλ ρξνλψλ ηφηε . Οη 

θσηνγξαθίεο ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάζηεθαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, θη  απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, ε Hope λα γίλεη αληηθείκελν ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (bullying). Σειηθά, ε 

ληξνπή θαη ε ακεραλία απνδείρζεθαλ κνηξαίεο γηα ηελ Hope, ε νπνία απηνθηφλεζε 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 (Williams, 2012). 

Σα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθήβσλ, 

πνπ απηνθηφλεζαλ εμαηηίαο πεξηζηαηηθψλ sexting θαη δείρλνπλ κε ηξαγηθφ ηξφπν ηηο 

ζπλέπεηεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ, φηαλ ηα φξηα κεηαμχ sexting θαη 

cyberbullying. Οη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο επηβάιινπλ ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηε 

ζπκπεξηθνξά απφ φηη νη κε δηαδηθηπαθέο. Η αλσλπκία θαη ε ςεπδσλπκία πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ε θχζε ηεο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδεηαη 

ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη νη δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθηπαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο λενιαίαο κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα πεξηζηαηηθά ηνπ sexting 

ζε ππνζέζεηο sextbullying. Η ςεθηαθή επηζεηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ επίδξαζε 

ηεο άξζεο αλαζηνιήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρσξηθή απφζηαζε απνκνλψλεη ηνλ 

επηηηζέκελν απφ ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεψλ ηνπ 

ζην ζχκα. Δπηπιένλ, νη ηερλνινγίεο κε ηελ πξνψζεζε θεηκέλσλ κελπκάησλ κέζσ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή κέζσ e-mail, εληζρχνπλ δξακαηηθά ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο  ζε 

παξαδείγκαηα sextbullying˙ ε ςεθηαθή κεηάδνζε ζεκαίλεη, φηη ηα ζχκαηα 

ηαπεηλψλνληαη μαλά θαη μαλά, κε ηελ παξελφριεζε  λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην 

ζρνιείν. Η εκπηζηνζχλε ησλ εθήβσλ ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα κε ζθνπφ ηελ 

θνηλσληθή ζπλεθηηθφηεηα ή ηελ αζθάιεηα εληζρχεη ην πξφβιεκα, θαζψο απηφ ηνπο 

παξεκπνδίδεη απφ ην λα θιείζνπλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα θαη λα απνθχγνπλ ηε 

ζπκαηνπνίεζε. Η έιιεηςε ελήιηθεο επίβιεςεο επηδεηλψλεη επίζεο ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη  έθεβνη είλαη πην 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία απφ φηη απηνί πνπ ηνπο θξνληίδνπλ, κπνξνχλ 

ειεχζεξα λα ζηέιλνπλ κελχκαηα θεηκέλνπ ή πξνζσπηθέο ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο 

θσηνγξαθίεο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ αλεζπρία πσο νη άιινη ζα αλαθαιχςνπλ ηνλ 

εθθνβηζκφ ή ηε ζπκαηνπνίεζή ηνπο θαη ζα πεξηνξίζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο.  ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην sexting ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα δηαδηθηπαθή παξελφριεζε, 

παξνπζηάδεηαη έλα ζχλνιν απφ πνιχ πην απαηηεηηθά ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πην 
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ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά sexting, πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθνχζηα δηαλνκή πξνζσπηθψλ 

ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθψλ θσηνγξαθηψλ κεηαμχ δχν εθήβσλ πνπ δηαηεξνχλ εξσηηθή 

ζρέζε ( Eraker, 2010).  

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηαπείλσζε θαη ληξνπή είλαη απφ ηηο πην θνηλέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ sexting, εηδηθά φηαλ γπκλέο θσηνγξαθίεο 

απνζηέιινληαη ζε αλζξψπνπο εθηφο απφ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. 

Έθεβνη, πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζεμνπαιηθέο εηθφλεο, ζπρλά δέρνληαη παξελφριεζε απφ 

άιινπο εθήβνπο πνπ βιέπνπλ ηηο εηθφλεο. Η  ―εθδίθεζε πνξλφ,‖ κηα πξάμε θαηά ηελ 

νπνία έθεβνη δηαδίδνπλ εηθφλεο ελφο πξψελ θίινπ ηνπο ή κίαο πξψελ θίιεο ηνπο, 

κεηά απφ ην ρσξηζκφ ηνπο, κε ζθνπφ  ηελ ηαπείλσζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ, είλαη 

επίζεο έλα φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπρλφ απνηέιεζκα ηνπ sexting. Γπζηπρψο, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Jessica Logan θαη ηεο Hope Witsell,  ζπλέπεηεο ηνπ sexting 

νδήγεζαλ θάπνηνπο έθεβνπο λα απηνθηνλήζνπλ. (Lounsbury, Mitchell, Finkelhor, 

2011) 

Δθηφο απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο, ην sexting κπνξεί επίζεο λα 

πξνθαιέζεη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνπο εθήβνπο γηα ην 

ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο. Μηα εηθφλα πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην Γηαδίθηπν ή δηαλέκεηαη 

ζε άιινπο εθήβνπο, είλαη ζρεδφλ αδχλαην  λα πάςεη λα ππάξρεη. Γνλείο, θίινη θαη 

άγλσζηνη αθφκε κπνξεί λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο εηθφλεο πνιχ θαηξφ αθνχ 

―δηαγξαθνχλ.‖ Δπηπιένλ, ζεμνπαιηθέο εηθφλεο κπνξεί λα επαλεκθαληζηνχλ ρξφληα  

αξγφηεξα, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ρξεκάησλ. Απψιεηα εξγαζίαο ή αδπλακία γηα 

ηελ εχξεζε απαζρφιεζεο  είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ, εάλ νη εξγνδφηεο δνπλ  

ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο εηθφλεο  αλειίθσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ εαπηφ  ηνπο. 

Πνιινί απιεξνθφξεηνη έθεβνη επίζεο, πνπ ζηέιλνπλ ζεμνπαιηθά κελχκαηα ζε 

άιινπο εθήβνπο ίζσο επίζεο λα έρνπλ λνκηθέο επηπινθέο. Μία ρξνληθή πεξίνδν, 

ηνπιάρηζηνλ ζε δέθα  πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο είραλ ζπιιεθζεί έθεβνη, επεηδή έθαλαλ 

sexting κε ηελ θαηεγνξία ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Απηνί νη έθεβνη έηπραλ 

δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο  ζηα ρέξηα ησλ εηζαγγειέσλ: κεξηθνί απιά έιαβαλ 

πξνεηδνπνηήζεηο  λα κελ ην θάλνπλ μαλά, άιινη θαηαδηθάζηεθαλ σο πνξλνγξάθνη θαη 

ηψξα είλαη εγγεγξακκέλνη σο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ, θαη θάπνηνη άιινη 

αςήθεζαλ ηνπο κελπηέο θαη ηέζεθε ην δήηεκα  ζην νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην 

(Williams, 2012). 

Αλ θαη ε απνζηνιή θαη ε ιήςε ζεμνπαιηθψλ εηθφλσλ θαη κελπκάησλ δελ 

είλαη θαηλνχξηα ζπκπεξηθνξά, απηφ πνπ είλαη αλεζπρεηηθφ γηα  ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 
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ηειεθψλνπ είλαη ε επθνιία, κε ηελ νπνία κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαλείο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο sexting. Σα κέζα ελεκέξσζεο ζπρλά παξνπζηάδνπλ ην sexting 

κεηαμχ  εθήβσλ, σο κία πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, παξφιν πνπ κεηαμχ ησλ 

ελειίθσλ ζπρλά παξνπζηάδεηαη σο κέξνο κηαο γεληθήο ζηάζεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

αλεθηηθφηεηαο ή, απηζηίαο γηα φζνπο δηαηεξνχλ ζρέζε. Κπξίσο, ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν ζηελ Ακεξηθή, ν ηχπνο θαη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο είραλ εζηηάζεη ζην πψο νη 

έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ θαηάρξεζε ησλ  θηλεηψλ ηειεθψλσλ ηνπο, σο 

θνκκάηη πιένλ ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο θαη εμεξεχλεζεο.  Μεγάιε 

αλεζπρία ινηπφλ επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ην ―sexting‖ , πνπ φκσο ζε απηφ ην 

ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη απηή ε αλεζπρία αξθεηέο θνξέο θαηαληά ππεξβνιηθή, 

πξνθαιψληαο εζηθφ παληθφ (moral panic). 

Οη θνηλσλίεο θαίλεηαη λα  ππφθεηληαη αλέθαζελ ζε πεξηφδνπο  εζηθνχ παληθνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα εζηθνί παληθνί θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο κε 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ζην θνηλφ κε ηέηνην ηξφπν, γηα λα είλαη πην εχθνιεο 

ζηελ ―θαηαλάισζε‖. Ιδηαίηεξε  ζεκαζία γηα ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ εζηθνχ  

παληθνχ θαηέρεη ν ξφινο, πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα κέζα ελεκέξσζεο  ζηε  δηαρείξηζε 

ελφο ζέκαηνο, ζηελ απεηθφληζή ηνπ θαη ζηηο δηάθνξεο, θπξίσο πνιηηηθέο  ζπδεηήζεηο, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηα κέζα ελεκέξσζεο 

πξνσζνχλ έλα  θνηλσληθφ δήηεκα κέζσ ηζηνξηψλ πην ζπγθινληζηηθψλ, πνπ 

απνζθνπνχλ ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζεαηή ή ηνπ αθξναηή. Τπάξρνπλ ηξεηο παξάγνληεο 

πνπ θάλνπλ κηα ηζηνξία ζπγθινληζηηθή : ε θαηάζηαζε ηνπ δξάζηε, ε θαηάζηαζε ηνπ 

ζχκαηνο θαη ηα ζνθαξηζηηθά απνηειέζκαηα κηαο ππφζεζεο. (Young, 2009) 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εζηθνχ παληθνχ ηνπ sexting απνηέιεζε ε πεξίπησζε ηεο 

Jessica Logan , πνπ πξναλαθέξζεθε. Η ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία δελ έιαβε πξνζνρή απφ 

ηνλ Ινχιην ηνπ 2008 κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2009, νπφηε ην sexting είρε θαζηεξσζεί 

πιένλ σο πξφβιεκα. Η πξψηε θνξά πνπ δεκνζηεχηεθε ήηαλ 7 ηνπ Μάε ηνπ 2009 ζε 

άξζξν ησλ Los Angeles Times. Γεκνζηεχηεθε γηα δεχηεξε θνξά ηνλ Ινχλην ηνπ 2009 

απφ ηηο Los Angeles Times θαη μαλά 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο απφ ηελ 

Associated Press, καδί κε ηελ ηζηνξία ηεο Hope Witsell, πνπ επίζεο έρεη 

πξναλαθεξζεί. (Marker, 2011) 

 Οη δηάθνξεο αλαθνξέο ζηελ απηνθηνλία ηεο Jessica είλαη ζεκαληηθέο, 

εμαηηίαο ηνπ εληππσζηαζκνχ ηεο ηζηνξίαο ηεο. Οη γνλείο εθήβσλ πνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ είδεζε ηεο απηνθηνλίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ην 

θαηλφκελν ηνπ sexting, ζα θνβεζνχλ ζθεπηφκελνη, ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί, αλ ην 
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δηθφ ηνπο παηδί έθαλε sexting. Υξεζηκνπνηψληαο, ινηπφλ, ηα κέζα ελεκέξσζεο ζε 

απηέο ηηο ηζηνξίεο ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηνθηνλία, 

ελεκέξσζαλ θαη πξνεηδνπνίεζαλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ sexting, δίλνληαο φκσο έλα 

απφ ηα πην αθξαία παξαδείγκαηα σο απνηέιεζκα ηνπ sexting. Αο έρνπκε ππφςε καο 

σζηφζν, φηη παξά ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εζηθνχ παληθνχ ηνπ sexting, ππάξρεη θη 

έλα ζεηηθφ ζηνηρείν θη απηφ είλαη λα ζηξαθεί ε πξνζνρή ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

πνιηηείαο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα φρη κε ππεξβνιέο θαη κε ζθνπφ αηνκηθά 

ζπκθέξνληα, αιιά κε αιιειεγγχε θαη νπζηψδεηο  ιχζεηο, πνπ λα απνζθνπνχλ 

εηδηθφηεξα ζε πγηείο εθήβνπο θαη γεληθφηεξα ζε κηα θαιχηεξε θνηλσλία  (Marker, 

2011). 

Γεληθφηεξα, νη απφςεηο γηα ην sexting πνηθίιινπλ, ηδηαίηεξα αλ απηφ απνηειεί 

πξφβιεκα, πνπ λα δηθαηνινγεί δηθαζηηθή παξέκβαζε. πρλά νη απφςεηο απηέο 

δηακνξθψλνληαη κε θξηηήξην, αλ ην sexting είλαη κεηαμχ ελειίθσλ ή εθήβσλ. ζνλ 

αθνξά ην sexting κεηαμχ ελειίθσλ, θάπνηνη ην ζεσξνχλ απνδεθηφ, άιινη πηζηεχνπλ 

φηη δελ είλαη πγηήο ζπκπεξηθνξά, αιιά νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ φηη είλαη  ηδησηηθφ 

ζέκα. ζνλ αθνξά ην sexting κεηαμχ εθήβσλ,  νη απφςεηο είλαη πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο θαη θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο. Λφγσ ηνπ εθεβηθνχ sexting εγείξνληαη 

πεξίπινθα θαη αλεζπρεηηθά πνιηηηζηηθά δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. 

 Πνιινί λεαξνί ελήιηθεο δελ ζεσξνχλ ηίπνηα ιάζνο ζην sexting. Γηα απηνχο, 

φπσο αλαθέξζεθε πξνγελέζηεξα, είλαη απιά έλαο άιινο ηξφπνο λα θιεξηάξνπλ, λα 

αλαπηχμνπλ έλα εξσηηθφ εηδχιιην, ή λα εθθξάζνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην sexting είλαη κηα ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα πην πγηήο απφ 

πνιιέο άιιεο θαη δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εγθπκνζχλε ή ζε ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο. Άιινη άλζξσπνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηάθνξσλ 

εξεπλεηψλ, πεξηγξάθνπλ ην sexting σο έλα θαλνληθφ, αλ θαη ςεθηαθφ, θνκκάηη κηαο 

εξσηηθήο ζρέζεο, παξνκνηάδνληάο ην κε άιιεο εθεβηθέο εμεξεπλήζεηο ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. (Podlas, 2011)  

             Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φκσο, θάπνηνη απνδνθηκάδνπλ ην εθεβηθφ sexting. 

Οξηζκέλνη απιά πηζηεχνπλ φηη είλαη αλήζηθν ή δηεζηξακκέλν θη φηη ε εθεβηθή 

ζεμνπαιηθφηεηα δελ πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη. Άιινη θνβνχληαη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ ζε έλαλ έθεβν, αλ δεκνζηνπνηεζνχλ πξνζσπηθέο ηνπ 

εξσηηθέο ζηηγκέο. Άιινη αθφκα επηκέλνπλ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζέκα πξνζσπηθήο 

άπνςεο, αιιά γηα λνκηθφ δήηεκα. Γηα παξάδεηγκα, αξθεηνί εηζαγγειείο έρνπλ ζρεδφλ 
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ηαπηίζεη ην sexting κε ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία θη έρνπλ δηψμεη εθήβνπο γηα ηελ 

απνζηνιή ή ηε ιήςε κελπκάησλ sexting, Παξνκνίσο πνιινί  λνκνζέηεο επέιεμαλ λα 

ηηκσξήζνπλ ή λα ξπζκίζνπλ ηνπο λφκνπο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. Αθφκε θαη 

δεκνθηιήο εθεκεξίδα  δεκνζίεπζε φηη, ―νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ ζην 

φηη ην sexting είλαη ιάζνο θαη ζην φηη νη έθεβνη πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην είδνο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα ηηκσξνχληαη‖. ( Podlas, 2011, p.5) 

Σα ζέκαηα sexting ινηπφλ, θηλνχλ ηελ πξνζνρή ησλ αξρψλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Αλ θαη  έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε δίσμε εθήβσλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη 

ηφζν θαηαζπαηάιεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ, φζν θαη έλαο αλαπνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο απνηξνπήο ηνπ sexting,  γεγνλφο παξακέλεη φηη νη πηζαλέο λνκηθέο 

πξνεθηάζεηο γηα ηνπο  εθήβνπο πνπ θάλνπλ sexting είλαη ζνβαξέο. ηελ ελφηεηα πνπ 

αθνινπζεί, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα δηεμνδηθήο αλάιπζεο ησλ λνκηθψλ δεηεκάησλ, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην sexting. 
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                   2. Η ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟ SEXTING 

 

2.α.) Ννκνζεηηθά κέηξα 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ λφκσλ πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί θαιά, κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο,  ηα δξαθφληεηα κέηξα, θαη ηηο εθεβηθέο νξκφλεο κπνξεί λα επηθέξεη 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Απηφ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη έθεβνη   

είλαη, φηη απηφ ην νπνίν  ζεσξνχλ αζψν θιεξη, ν λφκνο ην ζεσξεί θαθνχξγεκα. 

χκθσλα κε ηνπο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία ε δεκηνπξγία, ε 

θαηνρή ή ε δηαλνκή  άζεκλσλ εηθφλσλ ελφο αλειίθνπ ζεσξείηαη παξάλνκε. Γη‘ απηφ 

ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ησξηλψλ λφκσλ, έλαο   έθεβνο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

έλα θηλεηφ ηειέθσλν γηα λα ιάβεη, λα ζηείιεη ή λα  θξαηήζεη κία ζεμνπαιηθή 

θσηνγξαθία ελφο θίινπ ηνπ ή θάπνηνπ άιινπ , πνπ ζπκβαίλεη λα είλαη επίζεο 

αλήιηθνο, είλαη δπλαηφλ λα θαηεγνξεζεί γηα παξαγσγή, δηάδνζε θαη θαηνρή παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο (Sherman, 2011). 

ηηο Η.Π.Α ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο λφκσλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο: νη 

νκνζπνλδηαθνί θαη νη θξαηηθνί λφκνη. Οη νκνζπνλδηαθνί λφκνη ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, φπσο είλαη γξακκέλνη, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηνπ sexting 

ζηελ εθεβηθή ειηθία. Σν άξζξν 2252A, θάησ απφ ηνλ ηίηιν 18 ηνπ θψδηθα Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ, κε ηίηιν  ―Οξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πιηθφ πνπ 

απνηειεί ή πνπ  πεξηέρεη παηδηθή πνξλνγξαθία‖, θξίλεη σο  εγθιεκαηία θάζε πξφζσπν 

πνπ: 1. θαηέρεη ελ γλψζεη, ή ελ γλψζεη έρεη πξφζβαζε κε πξφζεζε λα δεη, ζε θάζε 

βηβιίν, πεξηνδηθφ, ηαηλία, βηληενθαζέηα, δίζθν ηνπ ππνινγηζηή, ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πιηθφ, πνπ πεξηέρεη εηθφλα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, πνπ έρεη ηαρπδξνκεζεί ή 

απνζηαιεί ή κεηαθεξζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή έρεη γίλεη αληηθείκελν δηαπνιηηεηαθνχ ή εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ, 2. δηαλέκεη ελ γλψζεη, πξνζθέξεη, ζηέιλεη ή παξέρεη ζε έλαλ αλήιηθν 

νπνηαδήπνηε νπηηθή απεηθφληζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε θσηνγξαθίαο, 

ηαηλίαο, βίληεν, εηθφλαο ή εηθφλαο πνπ  παξάγεηαη απφ ππνινγηζηή  ή άιια κέζα, 

φπνπ κηα ηέηνηα νπηηθή απεηθφληζε είλαη, ή θαίλεηαη λα είλαη ζπκκεηνρή ζε 

ζεμνπαιηθά άζεκλε ζπκπεξηθνξά. Η ηηκσξία γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ νκνζπνλδηαθνχ 

θαηαζηαηηθνχ πεξηιακβάλεη  ππνρξεσηηθή θπιάθηζε φρη ιηγφηεξν απφ πέληε έηε θαη 

φρη πεξηζζφηεξν απφ είθνζη. Δθηφο απφ ηελ πνηλή θπιάθηζεο, ν θαηαδηθαζκέλνο είλαη 
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επίζεο ππνρξεσκέλνο λα εγγξαθεί σο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα δεθαπέληε ρξφληα (Sherman, 2011). 

ζνλ αθνξά ηνπο  θξαηηθνχο λφκνπο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ην 2011 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη κία πνιηηείεο θαη  ην Γθνπάκ  εηζήγαγαλ ςεθίζκαηα κε ζηφρν ην 

sexting. Η λνκνζεζία απηή γεληθά έρεη ζηφρν λα εθπαηδεχζεη λένπο ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ sexting, λα ηνπο απνηξέςεη  απφ ηελ πξαθηηθή απηή θαη λα εθαξκφζεη 

θαηάιιειεο θπξψζεηο ζε φζνπο αζθνχλ sexting. Σν 2011, ε πλέιεπζε ηεο 

Καιηθφξληαο  εηζήγαγε έλα λνκνζρέδην, δειψλνληαο ηελ πξφζεζή ηεο λα ζεζπίζεη 

λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ sexting. Άιιεο πνιηηείεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ηνπ sexting θαη έρνπλ παξνπζηάζεη πξνηάζεηο βαζηζκέλεο 

ζηα επξήκαηά ηνπο. Σν 2009, γηα παξάδεηγκα,  ε Γεξνπζία ηεο Ιληηάλα ελέθξηλε έλα 

ςήθηζκα, πνπ δεηά ηελ  θαηαδίθε απφ κία  Δπηηξνπή πνιηηηθήο, ε νπνία ζα κειεηά 

ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηελ απνζηνιή πξνθιεηηθψλ 

θσηνγξαθηψλ  θαη βίληεν (―sexting‖), εηδηθά απφ  παηδηά, φπσο απηφ νξίδεηαη γηα 

ζεμνπαιηθά αδηθήκαηα, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Ιληηάλα. Οκνίσο, ην 

2010, ην Ρφνπλη Άηιαλη θαζηέξσζε κηα Δπηηξνπή λα κειεηήζεη θαη λα πξνβαίλεη ζε 

ζπζηάζεηο πξνο ηε χγθιεην ζρεηηθά κε ην sexting. Σν 2011, ζηε Νφηηα Καξνιίλα 

ζεσξήζεθε έλα λνκνζρέδην ην νπνίν, εάλ ηίζελην ζε ηζρχ, ζα ηξνπνπνηνχζε ηνλ 

θψδηθα ηνπ θξάηνπο θαη ζα έθαλε ην sexting κηα πνιηηηθή επίζεζε (Eraker, 2010). Σν 

2010, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οράην ζεψξεζε έλα λνκνζρέδην, πνπ απαγνξεχεη ηελ 

απνζηνιή θάζε είδνπο γπκλψλ εηθφλσλ απφ αλειίθνπο, ρξεζηκνπνηψληαο κία 

ζπζθεπή ηειεπηθνηλσληψλ. Οη έθεβνη, πνπ  έρνπλ παξαβηάζεη ην θαηαζηαηηθφ, ζα 

θαηεγνξεζνχλ γηα πιεκκέιεκα ηεο παξάλνκεο ρξήζεο ζπζθεπήο ηειεπηθνηλσληψλ , 

πνπ αθνξά έλαλ αλήιηθν πνπ είλαη γπκλφο. Δπηπιένλ, ε Πελζπιβαλία επηδηψθεη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνλ θαηάινγν ησλ εγθιεκάησλ θαη αδηθεκάησλ, ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην αδίθεκα ηνπ ―sexting απφ αλειίθνπο‖. Tν λνκνζρέδην 

αλαθέξεη φηη ― έλαο αλήιηθνο πνπ ελ γλψζεη ηνπ κεηαδίδεη κία ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία ή δηαδίδεη κηα απεηθφληζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ή ηνπ εαπηνχ ηεο ή άιινπ 

αλειίθνπ, ή θαηέρεη κηα απεηθφληζε απφ άιινλ αλήιηθν, ζπκκεηέρνληαο ζε 

ζεμνπαιηθά ζαθή ζπκπεξηθνξά, δηαπξάηηεη πιεκκέιεκα δεχηεξνπ βαζκνχ‖ 

(Williams, 2012, p 1032). Ο εθπξφζσπνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείαο, Seth Grove, 

εηζήγαγε ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην 2189 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξαθηηθήο ησλ 

αλειίθσλ λα ζηέιλνπλ κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ άζεκλεο θσηνγξαθίεο δηθέο ηνπο  ή 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Ο ζθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο λνκνζεζίαο είλαη, λα κπεη κία 
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δηαρσξηζηηθή γξακκή  κεηαμχ ησλ ―πηζαλψλ θπλεγψλ ησλ παηδηψλ‖ θαη ησλ 

παξνξκεηηθψλ εθήβσλ. Ο Seth Grove αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: ―Οη έθεβνη πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ην κήλπκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζηέιλνπλ κηα γπκλή θσηνγξαθία - 

αθφκε θαη δηθή ηνπο - είλαη έγθιεκα θαη κπνξεί λα ηηκσξεζνχλ γηα ηελ απνζηνιή 

απηψλ ησλ εηθφλσλ. Χζηφζν, ε ηηκσξία δελ ζα πξέπεη λα θαηαζηξέςεη ην ππφινηπν 

ηεο δσήο ηνπο.‖ χκθσλα κε ην λνκνζρέδην, ην sexting ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

πιεκκέιεκα δεπηέξνπ βαζκνχ, θαη λα ηζρχεη, εάλ έλαο/κία αλήιηθνο/-ε ζηέιλεη 

γπκλέο εηθφλεο δηθέο ηνπ/ηεο  ή άιινπ αλήιηθνπ ειηθίαο άλσ ησλ 13 κέζσ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Αλ φκσο, νη θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ 

αλειίθνπο, πνπ εκπιέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζεμνπαιηθή πξάμε, ε ζπκπεξηθνξά απηή 

ζα ζεσξεζεί πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη ζα θαηεγνξεζεί σο θαθνχξγεκα 

(Williams, 2012). 

Δλψ νξηζκέλεο πνιηηείεο ζεσξνχλ ηνπο ζεκεξηλνχο λφκνπο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο αθαηάιιεινπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εθεβηθνχ sexting, άιιεο 

πνιηηείεο ππνζηεξίδνπλ, φηη νη λφκνη πξέπεη λα κείλνπλ σο έρνπλ θαη δε ρξεηάδεηαη 

θάπνηα λνκνζεηηθή αιιαγή. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο, ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη έθεβνη  ζπάληα θαηεγνξνχληαη 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, νξηζκέλεο πνιηηείεο 

απνθάζηζαλ λα κελ αιιάμνπλ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ κία 

λνκνζεηηθή ππνεπηηξνπή ηνπ Νηνπ Υάκζαηξ  αλαγλσξίδεη φηη ην sexting  είλαη έλα 

πξφβιεκα, απνθάζηζε, φηη δελ είλαη έλα πξφβιεκα, πνπ αμίδεη λα λνκνζεηεζεί .Η 

ππνεπηηξνπή δηακνξθψζεθε κεηά απφ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, πνπ έζεζαλ ππάιιεινη 

θαη γνλείο γηα ηελ πηζαλφηεηα θαηεγνξίαο  θαθνπξγήκαηνο, πνπ κπνξνχζε λα 

ππνβιεζεί ζε εθήβνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο sexting. Η ππνεπηηξνπή 

πηνζέηεζε κηα ―πεξηκέλεηε θαη ζα δνχκε‖ πξνζέγγηζε, επεηδή θαλέλαο έθεβνο απφ ην 

Νηνχ Υάκζαηξ δελ είρε αθφκα θαηεγνξεζεί  γηα sexting. (Pavia, 2011) 

Κάπνηεο πνιηηείεο έιαβαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ sexting πην ζθιεξά θη 

απζηεξά κέηξα. ηε Βφξεηα Νηαθφηα γηα παξάδεηγκα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, 

πξνζηέζεθε έλα λέν θεθάιαην ζηε λνκνζεζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηείαο ην νπνίν 

φξηδε σο πιεκκέιεκα 2
νπ

  βαζκνχ ―ηελ απφθηεζε ελ γλψζεη θαη δηαλνκή 

νπνηαζδήπνηε εηθφλαο πνπ απεηθνλίδεη γπκλφ ή κεξηθψο γπκλφ έθεβν θαη πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο εηθφλαο.‖ Δπίζεο φξηδε 

σο πιεκκέιεκα 1νπ   βαζκνχ ηε δηαλνκή ή ηε δεκνζίεπζε κηαο εηθφλαο πνπ 

απεηθνλίδεη γπκλφ ή ελ κέξεη γπκλφ έθεβν ―κε πξφζεζε λα πξνθιεζνχλ 
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ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ή ηαπείλσζε νπνηνπδήπνηε αηφκνπ απεηθνλίδεηαη‖. 

Αθφκε πιεκκέιεκα 1
νπ

  βαζκνχ νξίζηεθε ε δηαλνκή ή ε δεκνζίεπζε κηαο εηθφλαο, 

πνπ απεηθνλίδεη γπκλφ ή ελ κέξεη γπκλφ έθεβν, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ 

πνπ απεηθνλίδεηαη, ηνπ γνλέα ηνπ ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ. (Eraker, 2010, p.578) 

Άιιεο πνιηηείεο πάιη, απνθάζηζαλ λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθά ζρέδηα 

δξάζεο, παξά λα θάλνπλ αιιαγέο  ζηνπο ήδε ππάξρνληεο λφκνπο παηδηθήο  

πνξλνγξαθίαο, θαζψο ζεψξεζαλ φηη είλαη ιηγφηεξν δαπαλεξά θαη ιηγφηεξν 

ρξνλνβφξα απφ ηε λνκνζεηηθή δξάζε θαη κπνξεί ηειηθά λα απνδεηρζνχλ φηη είλαη θαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα,  ζην Οράην δεκηνχξγεζαλ  ην 

Πξφγξακκα ηνπ Δηζαγγειέα γηα ηελ Δθηξνπή ησλ Αλειίθσλ, φπνπ κέζα απφ 

ιεπηνκεξείο εμεηάζεηο, βξίζθνπλ δηάθνξνπο παξάγνληεο, πνπ θαζνξίδνπλ, εάλ ν/ε 

έθεβνο-/ε ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην πξφγξακκα εθηξνπήο  ή αληίζεηα αλ ζα πξέπεη 

λα αλαιάβεη ηελ ππφζεζε ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα. Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ πξνεγνχκελεο παξαβάζεηο, παιαηφηεξε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, 

ρξήζε λαξθσηηθψλ ή αιθνφι. Οη αλήιηθνη παξαβάηεο πνπ εηζέξρνληαη ζην 

πξφγξακκα είλαη ππφ επίβιεςε γηα έμη κήλεο, πξέπεη λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ηα  θηλεηά 

ηνπο ηειέθσλα θαη λα εθηεινχλ θνηλσληθά έξγα. Δπηπιένλ, νη αλήιηθνη πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα εζηηάδεη  ζηηο λνκηθέο 

ζπλέπεηεο ηνπ sexting, ζηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην ζχκα ηνπ sexting, ζηελ επηβνιή νξίσλ 

γηα ηελ θαηάιιειε ζεμνπαιηθή ειηθία , θαζψο επίζεο θαη ζηελ ππεχζπλε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο (Pavia, 

2011). Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηπρφλ θαηεγνξίεο πνπ 

εθθξεκνχλ ελαληίνλ ηνπ αλειίθνπ απνξξίπηνληαη. Σν πξφγξακκα αλαγλσξίδεη φηη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε θαηεγνξία ζε έλαλ έθεβν γηα θαθνχξγεκα θαη ν 

ζηηγκαηηζκφο ηνπ σο  δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ, φηαλ νη ελέξγεηέο ηνπ ήηαλ 

ζαθψο απνηέιεζκα θαθήο θξίζεο θαη άγλνηαο ηνπ λφκνπ, θαίλνληαη ζθιεξά κέηξα 

γηα ηνπο παξαβάηεο πνπ πξνέβεζαλ ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο γηα πξψηε θνξά θαη φηη 

ηέηνηεο πξάμεηο αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο γνλετθήο 

εκπινθήο (Eraker, 2010). 

Οξηζκέλεο πνιηηείεο αθφκε, επέιεμαλ λα αθνινπζήζνπλ δηαθνξεηηθή 

λνκνζεζία γηα ην sexting,  ην Βεξκφλη  πξφζθαηα ςεθίζηεθε λνκνζρέδην , ην νπνίν 

απνθιείεη ηνπο αλειίθνπο πνπ θάλνπλ sexting απφ ηελ δίσμε, ζχκθσλα κε ηνπο  

λφκνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία. Βάζεη ηνπ λένπ λφκνπ, ζα 

απνθεπρζεί ε εγγξαθή αλειίθσλ πνπ θαηεγνξνχληαη γηα sexting σο  δξάζηεο 
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ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ, δελ ζα θαηεγνξνχληαη  γηα παηδηθή πνξλνγξαθία, φπσο 

αλαθέξεη ην θαηαζηαηηθφ, θαη ηέηνηεο ππνζέζεηο  ζα δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ αλειίθσλ (Pavia, 2011). Χζηφζν, ν λφκνο δίλεη κφλν κία επθαηξία ζηνπο 

εθήβνπο. Αλ κεηαγελέζηεξα ν ίδηνο δξάζηεο πξνβεί ζε ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο  ζα 

νδεγεζεί ζε δίσμε, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ  θξάηνπο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ν λένο λφκνο απνπνηληθνπνηεί  ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά, κφλν αλ ε αληαιιαγή θσηνγξαθηψλ είλαη ζπλαηλεηηθή θαη ε ειηθία 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ είλαη κεηαμχ ησλ δεθαηξηψλ θαη ησλ δεθανθηψ ρξφλσλ. (Wood, 

2009)  Απηφ ην λνκνζρέδην φκσο, φπσο θαη ε πνηληθνπνίεζε ηνπ sexting, δελ ζέβεηαη 

ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ θαη ην απφξξεην ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο ηνπ 

εθήβνπ. Καηά κία έλλνηα, ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί, σο απιψο κηα πξνζπάζεηα λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ―πνηληθνπνίεζε ησλ 

εθήβσλ‖,  παξάιιεια φκσο εμαθνινπζεί λα ηηκσξεί ην sexting θαη λα πξνσζεί  

πξφηππα πιεηνςεθίαο. Έλαο θξαηηθφο λνκνζέηεο ηεο Νεκπξάζθα απφ ηελ άιιε 

ζρνιίαζε, φηη θαλείο δε ζέιεη λα πνηληθνπνηήζεη κηα αλψξηκε ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο 

εθήβνπο θαη γη‘ απηφ πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαηχπσζε ησλ λφκσλ . 

Χζηφζν, αθφκε θαη απηή ε απάληεζε ζηε ζπδήηεζε γηα ην sexting δελ πξνζηαηεχεη 

πιήξσο ην απφξξεην ηεο εθεβηθήο ζεμνπαιηθήο δσήο, γηαηί αλ θαη ην λνκνζεηηθφ 

ζψκα ηεο Νεκπξάζθα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη νη έθεβνη δελ πξέπεη λα 

ζηηγκαηίδνληαη σο εγθιεκαηίεο γηα ηελ αζψα ηνπο πεξηέξγεηα, πάιη εκθαλίδεηαη κηα 

απφπεηξα λα λνκνζεηεζεί ε εζηθή. (Eraker, 2010)  

Οη λνκνζέηεο, ζηηο κειινληηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο, λα αληηκεησπίζνπλ ην 

απμαλφκελν θαηλφκελν ηνπ sexting, ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ κηα 

πξννπηηθή, πνπ λα είλαη πάλσ απφ ηελ εζηθή θαη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

γνλέσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. Αθφκε θαη αλ νη λνκνζέηεο πηζηεχνπλ 

φηη ην sexting είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνψζεζε πγηψλ, λεαξψλ πνιηηψλ, κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ λφκνπο, έηζη ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα. Γηα 

παξάδεηγκα, λνκνζέηεο ζην Νηνπ Σδέξζευ ζεψξεζαλ λνκνζρέδην ην 2011, ην νπνίν 

ζα απαηηεί απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπ ζρνιείνπ, λα ελεκεξψλνπλ  καζεηέο θαη γνλείο 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ sexting. Θα απαγνξεχεηαη επίζεο ζε θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο πψιεζεο ε πψιεζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ, εθηφο αλ δίλεηαη  ζηνπο πειάηεο 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδηα ζρεηηθφ κε ην sexting. Φπζηθά, απηά ηα εθπαηδεπηηθά κέηξα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο ηξνπνινγίεο θαη ηνπο λφκνπο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο,  

απνθιείνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε αλειίθνπο ή παξέρνληαο ππνζηήξημε θαη 
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ειαθξπληηθά ζηνλ έθεβν πνπ θάλεη sexting. Η πξνζέγγηζε απηή θαηαπνιεκά ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ sexting, ζεβφκελε ηα δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ θαη ηελ 

ηδησηηθή ζεμνπαιηθή δσή ησλ εθήβσλ. Παξνκνίσο  ε  Γεξνπζία ηεο Νέαο Τφξθεο 

εμεηάδεη έλα λνκνζρέδην, πνπ δεκηνπξγεί έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα  κε ζηφρν ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ γηα ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ην sexting. Αλ νη 

λνκνζέηεο  θαηαλνήζνπλ απηά ηα δηθαηψκαηα, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ  

ζπληαγκαηηθά λφκηκα θαηαζηαηηθφ θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα λνκηθέο 

πξνθιήζεηο. Δπηπιένλ, ε λνκνζεηηθή δξάζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάδεηγκα, 

γηα λα κπνξέζνπλ λα εξκελεχζνπλ ηα δηθαζηήξηα θαη ε θνηλσλία ηε λνκηκφηεηα ηεο 

ξχζκηζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο εθεβηθήο ζεμνπαιηθήο δσήο. Η άπνςε ηεο θνηλσλίαο, 

φζνλ αθνξά ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κεηαβάιιεηαη θαη νη λνκνζέηεο 

κπνξνχλ λα  πξσηνζηαηήζνπλ ζηελ θαηάξξηςε ηεο ηδέαο, πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη 

λφκνη πνπ εηζβάιινπλ ζηελ ηδησηηθή δσή κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ κε βάζε ηελ 

εζηθή. (Pavia, 2011)  Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε επίζεο, φηη φπνηνο παξαβηάζεη ην 

θαηαζηαηηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο, απηφκαηα 

εγγξάθεηαη σο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ. Πνιιέο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο  

έρνπλ αλαγλσξίζεη, φηη ην sexting είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα, πνπ πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηεζεί.  πσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, φκσο, θάζε 

πνιηηεία  έρεη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην, ηη ζπληζηά ηελ θαηάιιειε λνκνζεηηθή 

πξφηαζε. Αμίδεη λα επαηλεζνχλ πνιιέο απφ ηηο πνιηηείεο γηα ηε ρξήζε κε-πνηληθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο  ηνπ sexting, φπσο θαη αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί θαη  ε αζπλέπεηα ζηηο πξσηνβνπιίεο, πνπ ιακβάλνληαη απφ θάπνηεο 

πνιηηείεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ sexting. 

 

 

 

2.β.)Πξνβιήκαηα πνπ πξνβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ sexting ζε λνκηθφ πιαίζην 

 

Μία απφ ηηο θχξηεο δπζθνιίεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ sexting είλαη, φηη νη 

πεξηζηάζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ  θάζε πεξίπησζε πνηθίινπλ θαη σο εθ ηνχηνπ   

νδεγνχλ θαη ζε πνιχ δηαθνξεηηθά επίπεδα ελνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ην sexting κπνξεί 

λα ζεσξεζεί κηα ζπλαηλεηηθή πξάμε, φπνπ ν/ε έθεβνο/ε πξφζπκα  ζηέιλεη κία 

πξνζσπηθή γπκλή θσηνγξαθία ηνπ ζε έλα/κία άιιν/ε έθεβν/ε, πνπ πξφζπκα ηε 

δέρεηαη. Χζηφζν, εάλ κηα εηθφλα πνπ ιακβάλεηαη κέζσ ζπλαηλεηηθνχ sexting, 
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αξγφηεξα δηαβηβάδεηαη ζε έλα ηξίην πξφζσπν, ε πξάμε δελ είλαη πιένλ ζπλαηλεηηθή. 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ αθνινπζνχλ, απεηθνλίδνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ sexting θαη 

ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο ελνρήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θάζε πεξίπησζε θαη 

δηαθξίλνληαη ζε πεξηπηψζεηο ζπλαηλεηηθνχ  θαη πεξηπηψζεηο αθνχζηνπ sexting 

(Sherman, 2011). 

Η αθφινπζε πεξίπησζε είλαη ζπλαηλεηηθνχ sexting θαη αθνξά ηνλ 18ρξνλν 

Jorge Canal απφ ηελ Iowa, πνπ θαηεγνξήζεθε θαη θξίζεθε έλνρνο γηα ηε δηάδνζε θαη 

ηελ έθζεζε  άζεκλνπ πιηθνχ ζε αλήιηθν. Ο Canal  θαηαδηθάζηεθε γηα ηελ απνζηνιή 

κηα θσηνγξαθίαο ,πνπ απεηθφληδε ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα, ζε κία 14ρξνλε 

ζπκκαζήηξηα θαη θίιε ηνπ, C.E. Η C.E. θαηέζεζε ζηε δίθε ηνπ Canal, φηη απηή ηνπ 

δήηεζε , λα ζηείιεη ηε θσηνγξαθία ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο, πξηλ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ηελ έιαβε. Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε αληαιιαγή ήηαλ ζπλαηλεηηθή, ν Canal 

θαηαδηθάζηεθε ζε έλα ρξφλν θπιάθηζε, αλαγθάζηεθε λα πιεξψζεη 250 δνιάξηα 

πξφζηηκν θαη ππνρξεψζεθε λα εγγξαθεί σο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ 

(Sherman, 2011). ε κία άιιε πεξίπησζε,  έλα 14ρξνλν θνξίηζη απφ ην Νηνπ 

Σδέξζευ, ζπλειήθζεθε θαη θαηεγνξήζεθε γηα παξαβίαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ γηα ηελ 

παηδηθή πνξλνγξαθία, επεηδή δεκνζίεπζε πεξίπνπ ηξηάληα ―ηνικεξέο‖ εηθφλεο 

πξνζσπηθέο ηεο ζηε ζειίδα ηνπ MySpace. Σν θνξίηζη ελεξγνχζε κε πξσηνβνπιία 

δηθή ηεο θη εμήγεζε φηη δεκνζίεπζε ε ίδηα ηηο θσηνγξαθίεο, επεηδή ήζειε λα ηεο δεη 

ην αγφξη ηεο. Αθφκα θη αλ ην θνξίηζη κε ηε ζέιεζή ηεο δεκνζίεπζε ηηο θσηνγξαθίεο 

θαη ηερληθά δε ζπλέβε θακία δεκηά ή εθκεηάιιεπζε αλειίθνπ, είλαη  έλνρε γηα κηα 

ζεμνπαιηθά αμηφπνηλε πξάμε ζχκθσλα κε ην λφκν. Αλ θαηαδηθαζηεί, ην θνξίηζη 

αληηκεησπίδεη θπιάθηζε έσο 17 ρξφληα θαη ζα ππνρξεσζεί λα εγγξαθεί σο δξάζηεο 

ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ (Duncan, 2007). 

Η παξαθάησ πεξίπησζε αθνξά ην αθνχζην sexting. ηαλ ν θάηνηθνο ηεο 

Φιφξηληα Philip Alpert ήηαλ 18 εηψλ, θαηεγνξήζεθε γηα έγθιεκα κεηάδνζεο πιηθνχ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Μεηά απφ έλαλ θαπγά κε ηελ θνπέια ηνπ, πνπ ήηαλ ηφηε 16 

εηψλ, ν Alpert απνθάζηζε λα ζηείιεη κέζσ e-mail ηηο γπκλέο θσηνγξαθίεο, πνπ ηνπ 

είρε  ζηείιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ηνπο ζε πάλσ απφ εβδνκήληα αλζξψπνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γνληψλ, θίισλ θαη δαζθάισλ ηνπ θνξηηζηνχ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, λα εγγξαθεί ν Alpert σο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ ζηε 

Φιφξηληα κέρξη ηα 43 ηνπ ρξφληα, λα ζπκκεηέρεη ζε ππνρξεσηηθή θνηλσθειή εξγαζία  

θαη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά καζήκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ (Richards, 

Calvert, 2009). Δθηφο απφ ηε δηθαζηηθή πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε, έρεη επεξεαζηεί  
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αξλεηηθά  θαη ε πξνζσπηθή δσή ηνπ Alpert. Δμαηηίαο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ηνπ  σο  

θαθνπνηφο θαη δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ, ν Alpert εθδηψρηεθε απφ ην 

θνιιέγην, δε κέλεη πιένλ κε ηνλ παηέξα ηνπ, επεηδή εθείλνο δεη πνιχ θνληά ζε έλα 

γπκλάζην θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα, λα εμαζθαιίζεη κία επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε (Walters, 2010). 

Αλ θαη ε πξάμε ηνπ Alpert είλαη ζνβαξή, ε  ηηκσξία δελ κπνξεί εχθνια λα 

απνξξηθζεί σο αδηθαηνιφγεηε, επεηδή νη ελέξγεηέο ηνπ ήηαλ θαθφβνπιεο θαη δελ 

έγηλαλ κε ηε ζπλαίλεζε ηεο θνπέιαο. Αληίζεηα, ε ηηκσξία ηνπ Jose Canal γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα θαζαξά ζπλαηλεηηθή πξάμε θαίλεηαη λα είλαη κηα ζνβαξή 

δηθαζηηθή πιάλε. ηελ πεξίπησζε ηνπ Canal θαη απηφο θαη ε θνπέια ηνπ ήηαλ κε ηε 

ζέιεζή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην sexting: ήζειε ε θνπέια ηνπ λα ηεο ζηείιεη ηε 

θσηνγξαθία  θαη απηφο ηεο ηελ έζηεηιε. ηελ ππφζεζε ηνπ Alpert ήηαλ έλα ελήιηθνο 

άλδξαο, πνπ έιαβε γπκλέο θσηνγξαθίεο ηεο αλήιηθεο θίιεο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηαβίβαζε ηηο θσηνγξαθίεο ζε ηξίηνπο ρσξίο γλψζε ηεο θίιεο ηνπ ή ηε ζπγθαηάζεζή 

ηεο. Ο Alpert ελέξγεζε θαθφβνπια θαη κε εθδηθεηηθή δηάζεζε, θαη έηζη θαίλεηαη πην 

έλνρνο. Χζηφζν, κε βάζε ην λφκν, νη δχν άλδξεο έιαβαλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ηηκσξία. 

Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα ελνρήο πεξηέγξαςαλ ζηα παξαπάλσ ζελάξηα ηα δχζθνια 

δεηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο λνκνζέηεο, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο λνκνζεζίαο 

ηνπ sexting. Θα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κία απφιπηε πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία φιεο νη 

πεξηπηψζεηο ηνπ sexting ζα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν; Ή ζα ήηαλ θαιχηεξα 

κηα πξνζέγγηζε, ε νπνία αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζα πξνζδηνξίδεη θαιχηεξα ηελ 

ελνρή θαη ηελ θαηάιιειε ηηκσξία γηα ηνπο έθεβνπο παξαβάηεο πνπ θάλνπλ sexting; 

(Sherman, 2011). 

      Τπάξρεη κηα απμαλφκελε ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ λνκνζεηηθψλ 

ζσκάησλ θαη ησλ  δηθεγφξσλ γηα ην ζέκα ηνπ sexting. Αλ θαη ην sexting ζεσξείηαη 

εζηθά απαξάδεθην, ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα δελ πηζηεχνπλ φηη ε πξάμε ηνπ sexting  

κπνξεί λα ζπληαρζεί ζηα θαηαζηαηηθά παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Δπηπιένλ, νη 

πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ, ζην φηη ην sexting είλαη ιάζνο θαη φηη  νη έθεβνη, 

πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην είδνο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζα πξέπεη λα ηηκσξνχληαη. 

Χζηφζν, λνκνζεηηθά ζψκαηα θαη θπβεξλεηηθά ζηειέρε δελ έρνπλ αθφκε ζπκθσλήζεη 

σο πξνο ην πνηα είλαη θαιχηεξε απάληεζε ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζην sexting θαη πνηα 

ηπρφλ ηηκσξία ζα ήηαλ ε θαηάιιειε γηα απηφ ην είδνο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, 

ην Αλψηαην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε, φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηνπ ιφγνπ 

θαη ηεο έθθξαζεο, φπσο ε απξέπεηα θαη ε παηδηθή πνξλνγξαθία, πνπ δελ παίδνπλ 
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νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ έθθξαζε ηδεψλ θαη είλαη ηφζν κηθξήο αμίαο, πνπ  φ, ηη φθεινο  

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ απηά, αληηζηαζκίδεηαη ζαθψο απφ ην θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ ηεο ηάμεο θαη ηεο εζηθήο. Δίλαη ινηπφλ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ην 

sexting κέζα ζε κία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, επεηδή ην sexting θαίλεηαη, κε πνιινχο 

ηξφπνπο, λα εκπίπηεη θαη ζηηο  δχν. Απφ ηε κία πιεπξά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε 

αληαιιαγή ζεμνπαιηθψλ εηθφλσλ ησλ εθήβσλ είλαη κηα κνξθή ληξνπήο, πνπ δελ 

πξνζθέξεη θακία αμία γηα ηελ θνηλσλία. Απφ  ηελ άιιε, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε 

πνηληθνπνίεζε ηεο αληαιιαγήο ησλ ελ ιφγσ εηθφλσλ θαηαπλίγεη  ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο ησλ εθήβσλ, κε βάζε ηελ επηζπκία ηεο θπβέξλεζεο λα θαηαζηείιεη ην 

πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ θαη ησλ εηθφλσλ. ε απηφ ην ζελάξην, ε θπβέξλεζε ζα 

θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη, φηη νη πεξηνξηζκνί ζην sexting είλαη ζπληαγκαηηθνί ( 

Pavia, 2011) Δπηπιένλ, φηαλ ε θπβέξλεζε επηδηψθεη λα πεξηνξίζεη ηελ νκηιία κε 

βάζε ην πεξηερφκελφ ηεο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ν θαλνληζκφο πξνσζεί έλα 

ππνρξεσηηθφ θπβεξλεηηθφ ελδηαθέξνλ  θαη φηη ζηεξίδεηαη  ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

κηα απιή επηζπκία λα απνθχγεη ηελ ηαιαηπσξία θαη ηελ δπζάξεζηε θαηάζηαζε πνπ 

πάληα ζπλνδεχνπλ κηα δεκνθηιήο άπνςε. Δπεηδή ην sexting είλαη κηα κε 

παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ ιφγνπ, είλαη δχζθνιν λα πξνβιέςεη θαλείο, πψο ζα 

απνθαζίζεη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην  γηα ην ζέκα. ε απηφ ην ζεκείν ινηπφλ, θαιφ 

είλαη λα αλαθεξζνχλ θάπνηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζίγνληαη  απφ ην 

θαηλφκελν ηνπ sexting θαη ηελ πνηληθνπνίεζή ηνπ. 
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                  3.SEXTING ΚΑΙ ΘΔΜΔΛΙΧΓΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 

 

3.α.)Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ θαη ην απφξξεην ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ 

εθήβσλ 

 

Σν αλψηαην δηθαζηήξην ησλ Η.Π.Α. έρεη αλαγλσξίζεη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα 

ηεο δεκηνπξγίαο  ζπηηηνχ θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ζην Meyer v. Nebraska. 

Παξάιιεια κε ηελ αθχξσζε ελφο θξαηηθνχ λφκνπ, πνπ απαγνξεχεη ζε παηδηά 

ζρνιηθήο ειηθίαο ηελ δηδαζθαιία γιψζζαο εθηφο ηεο αγγιηθήο, ην δηθαζηήξην 

ζπκθψλεζε φηη κπνξεί λα είλαη πνιχ ζεηηθφ αλ φινη νη λένη κηινχζαλ ηελ ίδηα 

γιψζζα, αιιά εμήγεζε φηη αθφκε θαη  έλα επηζπκεηφο ζθνπφο δελ κπνξεί λα 

πξναρζεί απφ απαγνξεπκέλα κέζα. Ο ζθνπφο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ήηαλ, λα πξνσζήζεη 

ηελ αζηηθή αλάπηπμε, αλαζηέιινληαο ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

λεφηεξσλ ζε μέλεο γιψζζεο θαη ηδεψδε, πξηλ  κπνξέζνπλ λα κάζνπλ αγγιηθά θαη λα 

απνθηήζνπλ ακεξηθαληθά ηδεψδε. Αιιά φζν ην θξάηνο ήζειε λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν 

ηεο πξνψζεζεο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ηφζν δελ κπνξνχζε λα ακειήζεη ην δηθαίσκα 

ησλ γνλέσλ λα αθνινπζήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν αλαηξνθήο ζηα παηδηά ηνπο. 

Παξνκνίσο, ελψ ζρνιηαζηέο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ φηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

επηζπκεηφ, εάλ νη έθεβνη δελ ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο sexting, απηφ δελ 

κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη απαξαίηεηα ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα, ψζηε λα παξαβηάζνπλ 

ηα πξνζσπηθά δηθαηψκαηα πνπ εκπιέθνληαη.  

πκπεξαζκαηηθά ην θξάηνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηεο πνηφηεηα ησλ πνιηηψλ 

ηνπ, ζσκαηηθά, δηαλνεηηθά θαη εζηθά, αιιά ην άηνκν έρεη νξηζκέλα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη. Σν δηθαζηήξην ζην Meyer εμήγεζε, φηη ηδέεο 

ηεο ζπιινγηθήο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ. Γελ είλαη δπλαηφλ, ηα πάληα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά, λα 

κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο, αθφκε θαη εάλ νη αλήιηθνη  αλήθνπλ ζε πην 

―επάισηεο θαηεγνξίεο‖. Γχν ρξφληα κεηά, ζην Meyer, ην Γηθαζηήξην αλέθεξε φηη ην 

παηδί δελ είλαη απιά άηνκν ηνπ θξάηνπο· εθείλνη πνπ ην ηξνθνδνηνχλ θαη 

θαηεπζχλνπλ ην πεπξσκέλν ηνπ έρνπλ ην δηθαίσκα, ζε ζπλδπαζκφ κε  πςειφ 

θαζήθνλ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ην πξνεηνηκάζνπλ γηα πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο. 

(Forbes, 2011)  
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Χζηφζν πνιιέο επηινγέο θαη απνθάζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηα παηδηά, πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ λα αλήθνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην πψο ην θξάηνο θξίλεη 

ηελ νξζφηεηα ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ. Έηζη, κπνξεί λα είλαη απφιπηα απνδεθηφ ην 

γεγνλφο, φηη ε θπβέξλεζε ζα εχρεηαη νη έθεβνη λα απέρνπλ απφ ην sexting, αιιά απηφ 

δελ ηεο δίλεη ην δηθαίσκα, λα απαγνξεχεη ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ. Τπάξρνπλ, βέβαηα, νη ζπληαγκαηηθέο απνθάζεηο γηα ηνπο γνλείο, ηηο 

νπνίεο ε θπβέξλεζε κπνξεί λα πάξεη κέζσ θαλνληζκνχ· ην δηθαίσκα  ηεο 

πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα αληηζηαζκηζηεί απφ ην δεκφζην 

φθεινο. Θα ήηαλ παξάινγν, γηα παξάδεηγκα, λα ηζρπξίδνληαη, φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη 

κε βάζε ην χληαγκα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα λαξθσηηθά. (Humbach, 2010)  

Μηα ρξήζηκε ζχγθξηζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κηα θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ γνλέσλ, είλαη κεηαμχ ηεο 

πνηληθνπνίεζεο ηνπ sexting θαη ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο, πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο απφ αλειίθνπο. Πξνο ην παξφλ, φιεο νη πνιηηείεο 

πεξηνξίδνπλ ην αιθνφι γηα παηδηά θάησ ηεο ειηθίαο ησλ 21 (κε κεξηθέο εμαηξέζεηο). 

Αθφκε θαη αλ νη γνλείο δελ ζπκθσλνχλ κε απηέο ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο, ηα παηδηά 

ηνπο αληηκεησπίδνπλ ηηκσξία εάλ, γηα παξάδεηγκα, θαηαλαιψζνπλ αιθνφι ζε έλα 

ζπηηηθφ πάξηη ή πξνζπαζήζνπλ λα αγνξάζνπλ αιθνφι απφ ηελ θάβα. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ δχν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηαθξίλνπλ ηελ θαηαλάισζε αιθνφι απφ 

ην sexting. Καη ' αξράο, ην αιθνφι βιάπηεη θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη  πην 

πνιιέο θαη πην επηθίλδπλεο. Η θαηαλάισζε αιθνφι παξνπζηάδεη άκεζνπο θηλδχλνπο, 

φπσο  δειεηεξίαζε, θαη έκκεζνπο θηλδχλνπο, φπσο ηξαπκαηηζκφ π.ρ. εμαηηίαο ηεο  

ρξήζεο κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην Κέληξν Διέγρνπ θαη 

Πξφιεςεο Ννζεκάησλ αλαθέξεη, φηη ζρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο εθήβνπο ήηαλ 

ζπλεπηβάηεο ζε φρεκα κε νδεγφ πνπ είρε πηεη θαη έλαο ζηνπο δέθα έρεη νδεγήζεη κεηά 

απφ θαηαλάισζε αιθνφι. ηηο πνιηηείεο, νη νπνίεο αχμεζαλ ην φξην ειηθίαο 

θαηαλάισζεο νηλνπλεχκαηνο ζε 21, έρεη ππάξμεη κηα κέζε πηψζε 16% ζε ηξνραία 

αηπρήκαηα. Δθηφο απφ ηελ χπαξμε θαηαγεγξακκέλσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

αιθνφι, ε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο ζηελ εθεβεία δηαθέξεη απφ ην sexting ζην 

γεγνλφο,  φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ δεκφζηα θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. Μία 

κειέηε δηαπηζηψλεη, φηη νη έθεβνη κεηαμχ ησλ 15 θαη 17 εηψλ πίλνπλ αιθνφι κε δχν ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα 80.2% ηνπ  ρξφλνπ. Καη φηαλ νη έθεβνη πίλνπλ αιθνφι εληφο ηνπ  

ζπηηηνχ ηνπο (ρσξίο ηελ επίβιεςε  ελήιηθα), ππάξρεη αθφκα ν δεκφζηνο θίλδπλνο, φηη 

έλαο απφ ηνπο εθήβνπο, πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κέζεο ζα νδεγήζεη θαη ζα 
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ζέζεη ζε θίλδπλν άιινπο πνιίηεο. Οη ηεθκεξησκέλεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ν 

δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι νδεγεί ηελ θπβέξλεζε ζε ξπζκίζεηο 

πνιχ πην λφκηκεο απφ ηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ sexting. Χζηφζν, παξά ηηο δηαθνξέο 

απηέο, ε ηηκσξία γηα sexting είλαη γεληθά πην ζνβαξή απφ φ, ηη ε ηηκσξία γηα ηελ 

θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο απφ αλειίθνπο. Τπάξρνπλ ζπλέπεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην sexting, αιιά ηα δηθαζηήξηα ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ, εάλ απηέο θάλνπλ ηνλ 

θαλνληζκφ λφκηκν. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζεκείσζε ζην Parham v. J.R., φηη αθφκα 

θαη αλ κηα γνληθή απφθαζε εκπεξηέρεη θάπνην θίλδπλν, απηφ δε κεηαθέξεη απηφκαηα 

ην δηθαίσκα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνπο γνλείο ζε θάπνηα ππεξεζία ή ζηνπο 

λνκνζέηεο θαη δηθαζηηθνχο ηνπ θξάηνπο. Χζηφζν, ην δηθαζηήξην ήηαλ βέβαην ζην 

Prince v. Massachusett, φηη ε αξρή ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ είλαη επξχηεξε απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ ελειίθσλ. (Pavia, 2011) 

Σν θξάηνο έρεη κεγαιχηεξε εμνπζία, λα ξπζκίδεη ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ 

αλειίθνπο, φηαλ απηά  έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπο ή εάλ έρνπλ δεκφζην 

ραξαθηήξα. ζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο, έρεη λφεκα ε παξέκβαζε 

ηνπ θξάηνπο, αιιά ην ίδην δελ ηζρχεη γηα ην sexting, δηφηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε νη 

επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαλάισζε αιθνφι πξνθαινχληαη ακέζσο, ελψ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε κε ην sexting απαηηείηαη ε παξέκβαζε ηξίηνπ αηφκνπ κε θαθφβνπιεο 

πξνζέζεηο. Έηζη εγείξεηαη ην εξψηεκα, αλ ηα δηθαζηήξηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

εθεβηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο, πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην ζπλνιηθφ δηθαίσκα ηνπ 

γνλέα, λα εθπαηδεχεη ηα παηδηά ηνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ρσξίο λα εκπιέθεηαη ην  

θξάηνο. (Humbach, 2010) 

Σν 2000, ην αλψηαην δηθαζηήξην ηνπ Ιιηλφηο είρε κηα ππφζεζε, ζηελ νπνία ην 

θαηαζηαηηθφ πνηληθνπνηνχζε ην αδίθεκα ηεο ―άδεηαο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

ελφο παηδηνχ‖. Η Kathy Maness επέηξεςε  ζηελ 13ρξνλε θφξε ηεο, λα έρεη 

ζεμνπαιηθή επαθή κε ηνλ 17ρξνλν θίιν ηεο θαη ζην δηθαζηήξην είπε, φηη ήμεξε πσο ε 

θφξε ηεο είρε κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε, αιιά ζθέθηεθε φηη ζα ήηαλ αζθαιέζηεξν, αλ 

απηφ ζπλέβαηλε ζε έλα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Θεσξψληαο ην θαηαζηαηηθφ 

αζαθέο, ην δηθαζηήξην ππνζηήξημε φηη ε γνληθή απηνλνκία δελ είλαη απφιπηε, θαη ζε 

ζέκαηα θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο παηδηψλ, ην δηθαίσκα ηνπ γνλέα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ παξαδίδεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο. Δίλαη πξνηηκφηεξν 

ηα δηθαζηήξηα απφ ην λα θξίλνπλ απνθάζεηο ησλ γνλέσλ, γηα ην αλ πξνσζνχλ ή  

επηηξέπνπλ ηελ εθεβηθή ζεμνπαιηθφηεηα,  λα ζθεθηνχλ γηα ην ηη θάλεη κηα αξλεηηθή 

ζπλέπεηα λφκηκε θαη αλ απηφ δηθαηνινγεί πξαγκαηηθά ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζε 
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έλαλ ηδησηηθφ ηνκέα. (Pavia, 2011) Αθνχ  ην δηθαζηήξην γηα ηελ Maness απνθάλζεθε 

ππέξ ησλ γνληθψλ δηθαησκάησλ κφλν γηα αζαθείο ιφγνπο, ε Susan Kuo ζεκείσζε φηη 

ην θαηαζηαηηθφ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ  νη άιιεο πνιηηείεο σο πξφηππν γηα ηελ 

πνηληθνπνίεζε ηεο γνληθήο ιήςεο απνθάζεσλ, πέξα απφ ηα εθεβηθά ζεμνπαιηθά 

ζέκαηα. Η ίδηα αλαγλσξίδεη, φηη ην δηθαζηήξην έραζε ηελ επθαηξία, λα αληηκεησπίζεη 

ην κεγαιχηεξν ζπληαγκαηηθφ δήηεκα  θαη πξνηείλεη ηα φξηα ηεο γνληθήο ειεπζεξίαο 

λα θαζνδεγνχλ ηε ζεμνπαιηθή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. Η Kuo ηζρπξίδεηαη φηη 

ζην πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ 

γνλέσλ, έλα θξάηνο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ γνληθή θξίζε, κφλν φηαλ είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη κφλν φηαλ ηα κέζα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ην δηθαίσκα  ηεο ζεκειηψδνπο ειεπζεξίαο ησλ γνλέσλ ζηελ αλαηξνθή 

ησλ  παηδηψλ, έρνπλ  ηέηνην ζθνπφ. Σηκσξψληαο πξνζσπηθέο, ζπλαηλεηηθέο 

ζεμνπαιηθέο εθθξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη κεηαδίδνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ρψξν 

ηνπ  ππλνδσκαηίνπ ηνπ εθήβνπ, δχζθνια ζπλαληά θαλείο ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. 

Φπζηθά, ε δίσμε ηνπ sexting δελ απεπζχλεηαη ζε γνλείο. Μεξηθνί γνλείο κπνξεί λα 

βξίζθνπλ ην sexting δπζάξεζην θαη λα ηηκσξνχλ ηα παηδηά ηνπο, ελψ άιινη  κπνξεί 

πξαγκαηηθά λα απνδερηνχλ ην sexting σο κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο εμεξεχλεζεο. Σν αλψηαην δηθαζηήξην ζεκείσζε ζην Bellotti v. Baird, 

φηη ππάξρνπλ πνιιέο αληαγσληζηηθέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν, ψζηε λα εθπιεξψζνπλ νη γνλείο ηνλ θεληξηθφ ηνπο ξφιν,  λα ζπκπαξαζηαζνχλ 

δειαδή ζηα παηδηά ηνπο ζην δξφκν γηα κηα πην ππεχζπλε ελειηθίσζε (Forbes, 2011). 

Αλ θαη ε θπβέξλεζε κπνξεί λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ παξνρή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

επεκεξίαο ησλ παηδηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, νη γνλείο έρνπλ εμνπζία πάλσ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηα δηθαηψκαηα, πνπ ηα παηδηά ηνπο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, απηφ είλαη ηδηαίηεξα αιεζέο, φηαλ νη πηζαλέο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη ειάρηζηεο θαη ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ηδησηηθή (Pavia, 2011, 

p. 206). 

Αλ ηα δηθαζηήξηα πηνζεηήζνπλ κηα πην πξννδεπηηθή ζηάζε γηα ηελ εθεβηθή 

ζεμνπαιηθφηεηα, ίζσο βξνπλ ηηο αξρέο, πνπ ζα δηέπνληαη νη γνλείο, ψζηε ηα παηδηά 

ηνπο λα γίλνπλ ―πγηείο λένη πνιίηεο‖. Παξφιν πνπ ηα δηθαζηήξηα ζπλήζσο δέρνληαη 

λνκνζεηηθέο εληνιέο απφ ην θξάηνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθνπο, ηα φξηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε λνκηκφηεηα ηνπ θξαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ,  

μεθηλψληαο απφ ηελ εθεβηθή ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ sexting. Σα δηθαζηήξηα ζα πξέπεη λα θάλνπλ κηα πην ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, 
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γηα λα θαζνξίζνπλ, θαηά πφζνλ ν θαλνληζκφο γηα ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

λφκηκνο. Η αξρή απηή πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο, ηηο απνθάζεηο ησλ γνλέσλ θαη  λα 

δεηήζεη αηηηνιφγεζε γηα ηελ εκπινθή ηεο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, αθξηβψο φπσο 

θάλεη π.ρ. κε ηνπο λφκνπο γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο. Αθφκε, ζε αληίζεζε 

κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ λφκσλ απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο βίαο πνπ 

πξέπεη λα πξνιεθζεί, ν θαλνληζκφο γηα ην sexting πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε ξχζκηζε 

κηαο ηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ λα κελ έρεη άκεζα ή καθξνπξφζεζκα πξνβιήκαηα. 

Με ηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ sexting, ην θξάηνο  ππνθαζηζηά ηνπο γνλείο  εζηθά ζε έλα 

πξνζσπηθφ ζέκα ρσξίο έλα πξαγκαηηθά πεηζηηθφ ελδηαθέξνλ (Eraker, 2010).  Η 

ζηάζε ηεο Kathy Mannes απέλαληη ζηελ θφξε ηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη κηα 

θηιειεχζεξε ζηάζε πξνο ηελ εθεβηθή ζεμνπαιηθφηεηα, παξφιν πνπ παξνπζηάδεηαη 

ιαλζαζκέλε,  επεηδή είλαη δηαθνξεηηθή θαη κε-παξαδνζηαθή. Αιιά ε νπζία ζηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ είλαη ε ειεπζεξία ησλ γνλέσλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ κία δηθή 

ηνπο απφθαζε (κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα βέβαηα). Σν sexting, πνπ δηεμάγεηαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ρψξν ηνπ εθεβηθνχ ππλνδσκαηίνπ, είλαη επηπιένλ έλα ζέκα, πνπ 

αληηκεησπίδεηαη θαιχηεξα απφ ηνπο γνλείο , ράξε ζηε κνλαδηθή θαηαλφεζε πνπ 

έρνπλ ζηα παηδηά ηνπο, παξά κέζα απφ ηε λνκνζεζία ηεο θπβέξλεζεο, πνπ δηαησλίδεη 

έλα θαηλνκεληθά εζηθφ παληθφ. (Forbes, 2011) 

Η ζπδήηεζε γχξσ απφ ην sexting θαλεξψλεη επηπιένλ έλα γεληθφηεξν άγρνο 

γηα ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ηήξεζε νξίσλ κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Δλψ νη ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ ηελ ηερλνινγία σο κέζν 

επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, νη έθεβνη ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά.  Γηα 

ηνπο έθεβνπο, ν ςεθηαθφο θφζκνο δελ απνηειεί απιά έλα κέζν επηθνηλσλίαο ή έλα 

εηθνληθφ ζπκπιήξσκα γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή, αιιά έλα βαζηθφ ζεκέιην γηα ηελ 

θνηλσλία. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ απνηεινχλ ηα θηλεηά 

ηειέθσλα, ηα νπνία απνηεινχλ πιένλ έλα κέζν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ησλ εθήβσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ απνζηνιή κελπκάησλ θεηκέλνπ. Οη έθεβνη έρνπλ 

αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ ηνπο εμππεξεηνχλ λα γξάθνπλ κελχκαηα ζην θηλεηφ ηνπο 

ηειέθσλν, ρξεζηκνπνηψληαο ζπληκήζεηο ιέμεσλ θαη ζχκβνια. Γελ απνηειεί έθπιεμε 

ην γεγνλφο, φηη κεξηθνί έθεβνη ληψζνπλ πην άλεηα λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο θαη λα 

γλσξίδνληαη κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ πάξα κέζσ ηεο πξαγκαηηθήο θνληηλήο 

επαθήο. (Duncan, 2007) 

Έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί λένη θαλφλεο θαη λέεο αληηιήςεηο γηα ηηο έλλνηεο ηνπ 

―ηδησηηθνχ‖ θαη ηνπ ―δεκνζίνπ.‖ Αθφκε παξάιιεια κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 
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―πξαγκαηηθνχ‖ θφζκνπ, έρνπλ πξνθχςεη νη θαλφλεο ηνπ ―ςεθηαθνχ‖ θφζκνπ, νη 

νπνίνη επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ λέσλ γεληθφηεξα. Γελ πξέπεη 

λα παξαβιέςεη θαλείο ην γεγνλφο, φηη νη έθεβνη κεγαιψλνπλ ζε έλα πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ απνδέρεηαη ηελ επηδεημηνκαλία, πνπ απνθαιχπηεη πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο δηάθνξσλ θπξίσο δηαζήκσλ  κέζσ ησλ ΜΜΔ θαη πνπ ζρνιηάδεη 

δεκφζηα ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ νπνηνπδήπνηε. Χο εθ ηνχηνπ ε έλλνηα ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηνπο εθήβνπο δηαθέξεη ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο γεληέο. Γηα παξάδεηγκα νη 

έθεβνη κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο κε ηνπο ―ςεθηαθνχο‖ ηνπο θίινπο, ελψ 

παξάιιεια ηηο θξαηνχλ ηδησηηθέο θαη θξπθέο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο 

ηνπο. Κάηη ηέηνην είλαη θαλεξφ φηη ζνιψλεη ηα φξηα κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

θαη επαλαδηαηππψλεη ηελ έλλνηα ηνπ απνξξήηνπ. (Podlas, 2011) 

αθψο ππάξρνπλ ηζρπξά επηρεηξήκαηα, φηη ε ζπλαηλεηηθή, ηδησηηθή 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ εθήβσλ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη. Η θπβέξλεζε δελ 

κπνξεί λα επέκβεη ζην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο ζρεηηθά κε 

ζέκαηα ηεθλνπνίεζεο θαη αλαπαξαγσγήο, θαη είλαη αληηζπληαγκαηηθφ, λα απνπζηάδεη 

έλα πεηζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ φιε θαηάζηαζε. Έλα άιιν επηρείξεκα γηα ηελ 

ηδησηηθή εθεβηθή ζεμνπαιηθφηεηα είλαη απιά, φηη φηαλ απνθαζίδνπλ, ηη είλαη 

―αθχζηθν‖ θαη ―δηεθζαξκέλν‖, ηα δηθαζηήξηα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, ηηο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ εθεβηθή ζεμνπαιηθφηεηα. Οη θαζεγεηέο Kent Curtis 

θαη Shannon Gilreath, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξνχλ, φηη ζχκθσλα κε ηηο ησξηλέο  

θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ην ζηνκαηηθφ ζεμ είλαη απιά κηα άιιε κνξθή ζεμνπαιηθήο 

έθθξαζεο θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Οκνίσο, ε δεκηνπξγία 

πξνζσπηθψλ άζεκλσλ εηθφλσλ απφ εθήβνπο είλαη αξθεηά θνηλή. Σν ―National Center 

for Missing and Exploited Children‖ (NCMEC) αλαθέξεη, φηη ην 20% ησλ εθήβσλ 

έρνπλ θάλεη sexting, θαη απφ ηνπο εθήβνπο πνπ αζθνχλ απηήλ ηελ πξαθηηθή, ην 80% 

είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. Απηφο ν αξηζκφο δελ απέρεη πνιχ απφ ην πνζνζηφ 

ησλ εθήβσλ, πνπ επηδίδνληαη ζε ζεμνπαιηθή επαθή. χκθσλα κε ην CDC, ην 31. 8% 

ησλ αγνξηψλ θαη ην 33% ησλ θνξηηζηψλ κεηαμχ ησλ 15 θαη 17 εηψλ είραλ 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε άηνκν ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Η πνηληθνπνίεζε ηνπ sexting, 

ελψ παξάιιεια επηηξέπεηαη ε εξσηηθή ζπλεχξεζε κεηαμχ εθήβσλ, κπνξεί 

πξαγκαηηθά λα βαζηζηεί κφλν ζηηο ―θάπσο αφξηζηεο αληηιήςεηο ηεο δεκφζηαο 

εζηθήο.‖ Δπηηξέπνληαο ζηνπο αλειίθνπο λα ζπλεπξεζνχλ εξσηηθά, ηα πνιηηεηαθά 

λνκνζεηηθά ζψκαηα νπζηαζηηθά παξαδέρνληαη, φηη ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

κεηαμχ αλειίθσλ είλαη επηηξεπηή, εθφζνλ θαη νη δχν αλήιηθνη αλήθνπλ κέζα ζε κηα 



- 38 - 
 

ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. Με βάζε ηα δχν παξαπάλσ επηρεηξήκαηα πξνθχπηεη 

φηη  πξψηνλ, φζν ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα επηηξέπνπλ ηε ζεμνπαιηθή επαθή κεηαμχ 

αλειίθσλ, είλαη αλεπίηξεπην λα απαγνξεχνπλ άιιεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κε βάζε ηελ εζηθή, θαη δεχηεξνλ, φηη ηα πνιηηεηαθά λνκνζεηηθά 

ζψκαηα δελ πξέπεη λα έρνπλ δηθαίσκα ζηελ πξψηε γξακκή γηα ηε ξχζκηζε νξηζκέλσλ 

ηδησηηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εθήβσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη απνπζία 

θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. (Pavia, 2011) 

Μηα γεληθή επέθηαζε ηεο εθεβηθήο ζεμνπαιηθήο ειεπζεξίαο ζα ήηαλ 

πξνθαλψο ηξαγηθφ ιάζνο, θαζψο ζθνπφο ηνπ θξάηνπο είλαη ε πξνζηαζία ησλ εθήβσλ 

απφ ην λα γίλνπλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο απφ θάπνηνπο πνπ, επεηδή  είλαη αξθεηά 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα πείζνπλ ην ζχκα λα επηδίδεηαη ζε 

ζπλαηλεηηθή ζεμνπαιηθή επαθή. ε αληίζεζε κε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη 

κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ειηθία κεηαμχ ηνπ αλειίθνπ θαη ηνπ ελήιηθνπ 

ζπληξφθνπ ηνπ/ηεο, ην sexting, δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά ηελ ίδηα απεηιή ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Χζηφζν, ην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο Νεκπξάζθα ππνζηήξημε ηελ 

εθαξκνγή ελφο λφκνπ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γηα κία 17ρξνλε θνπέια θαη έλαλ 

ελήιηθν, έζησ θαη αλ ην δεπγάξη ηεξνχζε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο πεξί  ζπλαίλεζεο 

θαη ειηθίαο. Σν Γηθαζηήξην απέξξηςε ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί ηδησηηθήο δσήο, 

πξνεηδνπνηψληαο πσο, ― είλαη ινγηθφ λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη αλήιηθνη, αλ θαη είλαη 

αξθεηά κεγάινη γηα λα ζπλαηλέζνπλ ζηελ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, δελ κπνξνχλ λα 

εθηηκήζνπλ πιήξσο, φηη ε ζεκεξηλή θαηαγξαθή κηαο ηδησηηθήο, νηθείαο ζηηγκήο 

κπνξεί λα είλαη ε ―κεγαιχηεξε επηηπρία‖ ηνπ Γηαδηθηχνπ ηελ επφκελε εβδνκάδα.‖ 

Δπηπιένλ, έλα δηθαζηήξην ηεο Καιηθφξληα ηζρπξίζηεθε ζε γεληθέο γξακκέο, φηη δελ 

ππάξρεη θαλέλα δηθαίσκα γηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κεηαμχ αλειίθσλ, πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαηλεηηθή ζεμνπαιηθή επαθή, αλεμάξηεηα απφ ηηο ειηθίεο ηνπ 

δεπγαξηνχ (Humbach, 2010).  

Η πνηληθνπνίεζε ηνπ sexting, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη αξθεηά παξφκνηα 

κε ηνπο λφκνπο γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζε  λένπο. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα πξνζπαζνχλ λα  πξνζηαηέςνπλ ηνπο αλειίθνπο, 

πεξηνξίδνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη πνηληθνπνηψληαο αζψεο ζπκπεξηθνξέο. Οη 

"δξάζηεο" θαηαληνχλ λα ηαπηίδνληαη κε ηα "ζχκαηα". χκθσλα κε ην δηθαζηήξην ζην 

J.P. ζρεηηθά κε ην sexting, δελ ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμχ ηεο ηδησηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ sexting θαη ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οπνηαδήπνηε 

αξλεηηθή ζπλέπεηα είλαη απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο θαθφβνπισλ ηξίησλ αηφκσλ 
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ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Σν δηθαζηήξην ζεσξεί επίζεο, φηη ε επξεία εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο  ζε αλειίθνπο ηηκσξεί πξάμεηο αζψεο, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη ζην sexting δελ ππάξρεη θακία άκεζε εθκεηάιιεπζε. Σέινο, ην δηθαζηήξην ηνπ 

J.P. ππνζηήξημε, φηη δελ είλαη ινγηθφ  γηα έλα δηάηαγκα, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο λενιαίαο,  λα ηηκσξεί ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά κε βαξηέο πνηλέο. 

Ο λφκνο γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο  πεξηειάκβαλε κφλν έλα πξφζηηκν θαη 

θπιάθηζε, ελψ ε πνηληθή δίσμε ηνπ sexting έρεη απνδεηρζεί φηη πεξηιακβάλεη 

δξαζηηθέο θπξψζεηο, φπσο ε αλαθνξά θαη θαηαγξαθή ηνπ αλήιηθνπ σο  δξάζηε 

ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ. (Pavia , 2011) 

πκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ ηξφπνη κέζσ ησλ νπνίσλ, ην δηθαίσκα ηεο 

ηδησηηθήο δσήο κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνπο αλήιηθνπο απφ ηηο ζθιεξέο πνηληθέο 

θπξψζεηο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο θαηεγνξίεο γηα sexting. Παξφιν πνπ ην 

sexting  πεξηιακβάλεη θαη ηνπο αλήιηθνπο, πξέπεη λα ππάξρνπλ αθφκα ζνβαξνί ιφγνη, 

εθηφο απφ ηελ εζηθή, πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ πνηληθή απαγφξεπζε. Σα δηθαζηήξηα 

πξέπεη λα εληνπίζνπλ θάπνηα ζεκηηή βάζε, πνπ λα θαζηζηά ην sexting πεξηζζφηεξν 

επηθίλδπλν απφ άιιεο έλλνκεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θα κπνξνχζαλ αθφκε λα 

παξαθηλεζνχλ  θαη λα αλαδεηήζνπλ έλα πξαγκαηηθά λφκηκν δηθαίσκα πξηλ 

εηζβάιινπλ ζηελ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή δσή ησλ εθήβσλ, γηα λα πξνσζήζνπλ  ―πγηείο 

λένπο πνιίηεο‖. Τπάξρνπλ πνιινί, πην έκκεζνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο 

κπνξεί λα δείμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, ρσξίο λα 

πνηληθνπνηήζεη ηελ ηδησηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. (Wastler, 2010) 

 

 3.β)Σα πεδία εθαξκνγήο ηνπ sexting 

 

Με βάζε θαη ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε  ην sexting ζε δχν 

πεδία ζηα νπνία εθαξκφδεηαη θαη εκπιέθεη ηα δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ θαη ην 

δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο: ζην επξχ θαη ζην πεξηνξηζκέλν. Σν 

πεξηνξηζκέλν ή αιιηψο ζηελφ πεδίν πεξηιακβάλεη sexting κεηαμχ δχν αηφκσλ, φπνπ ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή ιεηηνπξγεί σο κηα επέθηαζε ηεο ζχγρξνλεο εξσηηθήο ή ηεο 

νηθείαο ζρέζεο κεηαμχ ελφο δεπγαξηνχ εθήβσλ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα 

ηδησηηθφ ζέκα, πνπ αθνξά ηε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ εθήβνπ θαη  ην πξνζσπηθφ θηλεηφ 

ηνπ ηειέθσλν. Σν επξχ πεδίν ηνπ sexting αληηπξνζσπεχεη πεξηπηψζεηο, φπνπ νη 

έθεβνη ζηέιλνπλ εηθφλεο ζε έλα θνηλφ, πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα νηθεία, 
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κνλνγακηθή ζρέζε, φπσο π.ρ., φηαλ έλαο έθεβνο ζηέιλεη κία πξνζσπηθή ηνπ 

ζεμνπαιηθή εηθφλα ζε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο. (Pavia, 2011) 

 

3.β.)1.Δθαξκνγή ζην ζηελφ πεδίν 

 

Σν ζηελφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ  sexting θαίλεηαη λα εκπιέθεη πην πνιχ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηδησηηθήο ζεμνπαιηθήο δσήο ησλ εθήβσλ. Η 

θαηεγνξία απηή είλαη πξνζσπηθή θαη νηθεία θαη νη εηθφλεο πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο δχν εξσηηθνχο ζπληξφθνπο. Αλ θαη ππάξρνπλ θίλδπλνη, ν θχξηνο 

θίλδπλνο είλαη φηη ηέηνηεο εηθφλεο ζα είλαη πεγή γεινηνπνίεζεο ή εθκεηάιιεπζεο ζηα 

ρέξηα ελφο ελήιηθα. Δπηπιένλ, αλ θαη θαηλνκεληθά, ην sexting κπνξεί λα απνηειέζεη 

―πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο‖, δελ πξνθαιεί άκεζε εθκεηάιιεπζε ή θαθνπνίεζε 

ησλ αλειίθσλ, πνπ εκπιέθνληαη. Κάηη ηέηνην σζηφζν, ίζσο λα απνηειεί δηθαηνινγία 

γηα ηελ θπβέξλεζε, γηα λα εηζρσξήζεη ζηε ζθαίξα ηεο ηδησηηθήο ζεμνπαιηθήο δσήο 

ησλ αηφκσλ. Η ηηκσξία ζπκάησλ θαη ε εγγξαθή ηνπο σο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ 

εγθιεκάησλ δε θαίλεηαη ζαλ έλα λφκηκν δηθαίσκα, πνπ δηθαηνινγεί ην ελδηαθέξνλ 

ηεο πνιηηείαο γηα  ηελ πξνζηαζία ησλ εθήβσλ απφ ηνπο θπλεγνχο. Σν πξφβιεκα 

είλαη, φηη εηθφλεο κέζσ ηνπ sexting ίζσο θζάζνπλ ζε πξφζσπα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βιάςνπλ ηα παηδηά. Η απφθαζε ινηπφλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη έθεβνη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο sexting, αγγίδεη ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

απνδνρήο. Μεξηθνί λένη κπνξεί λα ζεσξήζνπλ, φηη ην sexting είλαη ιαλζαζκέλνο 

ηξφπνο γηα λα αξρίζνπλ ή λα ελζαξξχλνπλ κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε, ελψ άιινη κπνξεί 

λα ζεσξνχλ φηη είλαη ζσζηφο. Δπηπιένλ, φπσο πνιιέο άιιεο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ νη λένη, ε θαιχηεξε πεγή ηεο θαζνδήγεζεο είλαη ε παξάδνζε απφ ηελ 

θαιή αλαηξνθή, πνπ δίλνπλ νη γνλείο. Γελ έρεη λφεκα γηα κηα θπβέξλεζε, λα 

θαηνλνκάδεη παηδηά σο εγθιεκαηίεο γηα απνθάζεηο πξνζσπηθέο, πνπ είλαη ―αλήζηθεο‖, 

κε έλαλ λφκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Σν sexting κπνξεί λα απνηειεί πιηθφ παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ην  λφκν, αιιά δελ είλαη ―πιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο‖ 

ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο κεηάδνζεο. Δίλαη έλα πξνζσπηθφ δήηεκα κεηαμχ 

δχν εθήβσλ θαη έλα πξνζσπηθφ δήηεκα κεηαμχ ησλ εθήβσλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο. Η 

θξαηηθή παξέκβαζε κέζα ζε απηφλ ηνλ εζηθφ παληθφ, ζα επηβάιεη κεγάιν θφζηνο γηα 

ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία κε κηθξφ θνηλσληθφ φθεινο. Δπηπιένλ, νη ιηγνζηέο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ε ππφζεζε ηεο αλεζηθφηεηαο δελ είλαη λφκηκα 
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δηθαηνινγεηηθά, γηα λα εηζβάιιεη ε πνιηηεία ζηηο απνθάζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. (Pavia, 2011) 

                                           

 3.β.)2.Δθαξκνγή ζην επξχ πεδίν  

 

Δλψ ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ γηα ην 

πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ sexting είλαη ηζρπξά, ππάξρεη κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ζην λα ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηδησηηθήο ζεμνπαιηθήο 

δσήο ησλ εθήβσλ ζην επξχ πεδίν εθαξκνγήο. Δίλαη πην ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη νη 

πνιίηεο παξαδίδνπλ ζην θξάηνο δηθαηψκαηα, πνπ αθνξνχλ δεκφζηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

παξά δηθαηψκαηα πνπ είλαη εληειψο πξνζσπηθά. Δπηπιένλ, ηα δηθαζηήξηα λνκηθά 

είλαη πην πνιχ θαηνρπξσκέλα, λα παξεκβαίλνπλ ζηελ εθεβηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζηηο γνληθέο απνθάζεηο, πνπ είλαη δεκφζηεο ή επηβιαβείο. Χζηφζν ε δξαζηεξηφηεηα 

είλαη αθφκα αξθεηά πξνζσπηθή. 

Αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή, ην αλψηαην δηθαζηήξην 

εμήγεζε ηελ άξλεζή ηνπ,  λα ςάρλεη γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ  θξεβαηνθάκαξα 

ηνπ θάζε χπνπηνπ εθεβηθνχ δεπγαξηνχ. Αθφκε θαη αλ νη έθεβνη κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ sexting κε πάξα πνιινχο ζπλνκειίθνπο ηνπο, πξέπεη λα ππάξμνπλ αθφκα 

θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη, πέξα απφ ηελ εζηθή, πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηηο 

θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο. Αλ ην θφζηνο ζηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία πξέπεη λα 

ππεξθαιπθζεί απφ ηα θνηλσληθά νθέιε, ν εζηθφο παληθφο ηνπ sexting θαζηζηά δηψμεηο 

αλάξκνζηεο αθφκε θαη ζην επξχ πεδίν εθαξκνγήο (Pavia, 2011). Υξεζηκνπνηψληαο 

κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε κε ηνπο ιφγνπο ηεο Πξψηεο Σξνπνινγίαο, έλα 

νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην ζην Ιιλφηο ππεξαζπίζηεθε ηα δηθαηψκαηα ησλ γνλέσλ, 

φηαλ αξλήζεθε έλα λφκν πνπ επέβαιε πνηληθέο θπξψζεηο γηα πψιεζε ή ελνηθίαζε 

βίαησλ ή ζεμνπαιηθψλ βηληενπαηρληδηψλ ζε αλειίθνπο. Σν Γηθαζηήξην δηαπίζησζε 

πξψηα, πσο ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ, φηη ηα βηληενπαηρλίδηα, ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, είλαη ακθίβνια θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξαηήξεζε φηη νη γνλείο αζθνχλ ζηα παηδηά ηνπο νπζηψδε έιεγρν ζηε ρξήζε βίληεν 

παηρληδηψλ. Αθξηβψο φπσο νη γνλείο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηα βηληενπαηρλίδηα, πνπ 

παίδνπλ νη έθεβνη ζην δσκάηηφ ηνπο, κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε ρξήζε θαη ηελ 

πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Οη θίλδπλνη ηνπ sexting, φπσο θαη 

ζηα βηληενπαηρλίδηα, δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθνί, ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηελ  αλνρή 

ησλ γνλέσλ παξάινγε. Καηά γεληθή νκνινγία, έλαο πξφζζεηνο παξάγνληαο γηα ην 
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επξχ πεδίν εθαξκνγήο είλαη ε απμεκέλε πηζαλφηεηα, νη εηθφλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην sexting, λα πέζνπλ ζηα ρέξηα ελφο ελήιηθα. Χζηφζν, έλαο ελήιηθαο πνπ θαηέρεη 

ηέηνηεο εηθφλεο, ζα κπνξνχζε αθφκα λα ηηκσξεζεί απφ ηνπο λφκνπο ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. Η δίσμε ησλ αλειίθσλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη άζθνπε. 

Δπηπιένλ, ηα ζρνιεία θαη νη εηζαγγειείο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ άιινπο λφκνπο θη 

άιιεο κεζφδνπο, γηα λα ηηκσξήζνπλ ηνπο εθήβνπο, πνπ ζθνπίκσο ηαπεηλψλνπλ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δάλ κηα δξαζηεξηφηεηα εκπιέθεη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, δελ 

πξέπεη λα ξπζκηζηεί, απιά επεηδή ηξίηα άηνκα είλαη πην πηζαλφ, λα δηαπξάμνπλ 

έκκεζα  εγθιήκαηα. (Humbach, 2010) 

Δίλαη ινγηθφ γηα ηελ θπβέξλεζε, λα πεξηεξγάδεηαη ηελ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή 

δσή  ησλ ελήιηθσλ ― θπλεγψλ ‖  παηδηψλ, επεηδή ππάξρεη έλα λφκηκν ελδηαθέξνλ ηνπ 

θξάηνπο ζηελ πξφιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. ην 

πιαίζην απηφ, ε παηδηθή πνξλνγξαθία είλαη κηα κνξθή θαθνπνίεζεο. Αιιά ζην 

πιαίζην ησλ εθήβσλ, αθφκε θαη ζην επξχ πεδίν, ε ―παηδηθή πνξλνγξαθία‖ κε ηε 

κνξθή ηνπ sexting  είλαη κηα κνξθή ηδησηηθήο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο. Σν επξχ πεδίν  

ηνπ sexting κπνξεί λα απαηηήζεη θάζε πεξίπησζε λα εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα, γηα λα 

θαζνξηζηεί, εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε ηνπ sexting είλαη ζε ηέηνην βαζκφ δεκφζηα  

θαη αξθεηά επηθίλδπλε, ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε θξαηηθή παξέκβαζε, Μηα ηέηνηα 

δηαπξαγκάηεπζε εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ εθήβσλ, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά είλαη 

πξνζσπηθή, αιιά επηηξέπεη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε, φηαλ ην sexting απνθηά 

δεκνζηφηεηα. Απηφ έρεη επίζεο λφεκα ζην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ ησλ γνλέσλ. 

Τπάξρνπλ θαηαζηάζεηο, φπνπ ε πηζαλφηεηα ηεο ηαπείλσζεο, κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

κεγάιε θαη ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη αξθεηά δεκφζηα, γηα λα ιάβεη ην θξάηνο  

κηα λφκηκε ―γνληθή‖ απφθαζε. Δάλ ν ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, 

ηνπιάρηζηνλ απηή ε πξνζέγγηζε δηαηεξεί ηελ επηβνιή απζηεξφηεξσλ πνηλψλ γηα 

ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη πξαγκαηηθά επηθίλδπλε. (Pavia, 2011) 
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4.ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 

ΣΟΤ SEXTING 

 

 4.α.)Αλεζπρία γηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αιιαγή ηεο 

λνκνζεζίαο 

 

Μεξηθνί θξηηηθνί  θνβνχληαη, φηη νη ελδερφκελεο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηε 

λνκνζεζία κπνξεί λα επηθέξνπλ πξνβιήκαηα θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα έλα 

πςειφ επίπεδν ειέγρνπ, φηαλ αιιάμνπλ νη ζρεηηθνί λφκνη, εμεγψληαο φηη νη αιιαγέο 

ζηνπο ησξηλνχο λφκνπο θαη ε απξφζεθηε ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ γηα  ην sexting, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξν θαθφ παξά θαιφ (Sherman, 2011). 

 

 4.β.)Πηζαλά πξνβιήκαηα κε πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία 

 

Η κεγαιχηεξε αλεζπρία, πέξα απφ ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, είλαη ν 

θίλδπλνο δεκηνπξγίαο θελψλ, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ―θπλεγνχο παηδηψλ‖ θαη 

ζηνπο παηδεξαζηέο, λα γιηηψζνπλ ηηο θαηεγνξίεο. Οξηζκέλεο πνιηηείεο πξφηεηλαλ  έλα 

ζρέδην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα εμαηξνχληαη νη αλήιηθνη απφ ηελ πνηληθή δίσμε, 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, φηαλ ε θσηνγξαθία 

θνηλνπνηείηαη εζεινληηθά. Σν πξφβιεκα ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζρεδίνπ είλαη φηη, 

ελψ νη έθεβνη έρνπλ γεληθά ηελ πξφζεζε λα κνηξαζηνχλ ηέηνηεο εηθφλεο κε επηιεθηηθά 

ιίγνπο, ελ ηνχηνηο νη εηθφλεο ζπρλά κεηαδίδνληαη ζε  αλεπηζχκεηνπο παξαιήπηεο. 

Μφιηο έλαο/κία έθεβνο/-ε ζηέιλεη κία γπκλή ή ζεμνπαιηθή θσηνγξαθία δηθή ηνπ/ηεο  

ζε άιινπο, παχεη λα έρεη πιήξσο ηνλ έιεγρν ηεο εηθφλαο. Ο θφβνο είλαη, φηη απηέο νη 

εηθφλεο κπνξεί ηειηθά λα θαηαιήμνπλ ζηα ρέξηα παηδεξαζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

απηέο ηηο εηθφλεο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο γηα 

ηα παηδηά. Δπνκέλσο, αλ νη ζπληάθηεο δελ είλαη πξνζεθηηθνί θαηά ηε δεκηνπξγία 

εμαηξέζεσλ γηα ην εθεβηθφ sexting ζχκθσλα κε ην  θαηαζηαηηθφ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα κπνξεί αθνχζηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

"παξαζπξάθη", πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο παηδεξαζηέο λα δηαθεχγνπλ ησλ δηψμεσλ, 

απιά κε ην επηρείξεκα φηη νη εηθφλεο ηηο νπνίεο θαηέρνπλ, έρνπλ θνηλνπνηεζεί 

εζεινληηθά, ζπλεπψο θαιχπηνληαη βάζεη ηνπ λφκνπ. (Walters, 2010) 
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Έλα άιιν πξφβιεκα κε ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο είλαη, φηη ε λνκνζεζία 

αγλνεί πιήξσο ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζηα 

παηδηά απφ απηέο ηηο εηθφλεο. Η ηδηαηηεξφηεηα ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο δελ είλαη κφλν ε δξαζηεξηφηεηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα, αιιά 

ην γεγνλφο φηη απηή ε εηθφλα ζα βξίζθεηαη  πέξα απφ έιεγρν ηνπ παηδηνχ γηα πάληα. 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κηα θνξά απνζηέιιεηαη ε εηθφλα  κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ ή  Γηαδηθηχνπ θαη ν απνζηνιέαο ράλεη ηειείσο ηνλ έιεγρν ηεο εηθφλαο. Χο 

εθ ηνχηνπ, έθεβνη πνπ ζηέιλνπλ ηέηνηεο εηθφλεο, δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο 

θαηάζιηςεο, άγρνπο, ρακεινχ απηνζεβαζκνχ θαη άιισλ ζπλεπεηψλ απφ ην γεγνλφο 

φηη απηέο νη εηθφλεο ζα θπθινθνξνχλ γηα πάληα. Η απψιεηα ηεο Jessica Logan ην 

2008,  απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θίλδπλνπ ηνπ sexting πνπ εθηίζεηαη 

ε θνηλσλία. Η ηζηνξία ηεο Logan , ε νπνία έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, 

απεηθνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ ζρεηηθά κε ηηο 

θαηαδηθαζηέεο θαη αλεπαλφξζσηεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ sexting. Οη αλεζπρίεο 

απηέο, αλ θαη ζνβαξέο, δελ αλαηξνχλ ηελ αλάγθε λα αιιάμεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο,  σο απφθξηζε ζην εθεβηθφ sexting. Χζηφζν, απηέο νη 

θξηηηθέο επηζεκαίλνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηε 

λνκνζεζία θαη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνζεθηηθφ έιεγρν, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

αιιαγέο ζε θαηαζηαηηθφ, πνπ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ παηδηνχ (Sherman, 2011). 

 

4.γ.)Ννκνζεηηθέο πξνηάζεηο 

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, φηη ζε έλαλ ελήιηθν, ν νπνίνο δηαθηλεί θσηνγξαθίεο, 

πνπ απεηθνλίδνπλ εηθφλεο γπκλψλ αλειίθσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αμίδεη ε ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. Χζηφζν, θαηά πφζνλ νη έθεβνη πνπ αζρνινχληαη κε ην sexting 

αμίδνπλ ηελ ίδηα ηηκσξία; (Sherman, 2011) 

χγρξνλεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε γλσζηηθή, ηελ ςπρνθνηλσληθή θαη ηε 

βηνινγηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ, θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα εμέηαζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ, θαηά ηε ζχληαμε λφκσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ sexting. Οη 

έθεβνη δελ είλαη νχηε παηδηά νχηε  ελήιηθεο. Ιζηνξηθά, ην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο ησλ 

αλειίθσλ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλειίθσλ, πνπ δηέπξαμαλ 

εγθιήκαηα. κσο, επεηδή ζε πνιιά θξάηε  παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

εγθιήκαηνο  απφ αλειίθνπο,  ζεζπίζηεθαλ λφκνη, πνπ φξηδαλ, πσο γηα βίαηα 
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εγθιήκαηα νη αλήιηθνη ζα δηθάδνληαλ σο ελήιηθεο. Ο ξφινο θαη ν ζθνπφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο δηαξθψο αλαπηχζζεηαη, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα κελ ππνινγίδεηαη, φηη νη έθεβνη βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο, 

σζηφζν δελ έρνπλ αθφκε θηάζεη ζηελ ελειηθίσζε. (McLaughlin, 2011) 

Οη αλήιηθνη δελ αλαπηχζζνπλ μαθληθά ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, θηάλνληαο 

ζηε καγηθή ειηθία ησλ δεθανθηψ εηψλ ή απνθνηηψληαο απφ ην Λχθεην. Δίλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη θαηά ηε γέλλεζε θαη ζπλερίδεη ζε φιε ηελ παηδηθή ειηθία, 

θαζψο ην άηνκν πεξλά απφ δηάθνξα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζηάδηα. Η ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη θνηλή κεηαμχ  παηδηψλ απφ ειηθίεο επηά έσο δψδεθα 

πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε εηθφλσλ αλζξψπσλ γπκλψλ ή κεξηθψο γπκλψλ θαη 

παξαθνινχζεζε νπηηθή θαη αθνπζηηθή ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο. Αλ απηή είλαη θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ζε παηδηά δεκνηηθνχ, πξέπεη ε 

θνηλσλία καο λα κελ είλαη ζπγθινληζκέλε απφ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά απφ καζεηέο 

Λπθείνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο. Ήδε απφ ην 1953, ζηελ Kinsey 

report αλαθέξεηαη φηη ην 45% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 57% ησλ αλδξψλ, είρε εκπιαθεί 

ζε έλα είδνο ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ ειηθία ησλ δψδεθα εηψλ. Πην 

πξφζθαηεο κειέηεο βξήθαλ αθφκε πςειφηεξα πνζνζηά  πξφσξεο ζεμνπαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. (Wood, 2010) 

 Χο εθ ηνχηνπ, ε πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο κεδεληθήο αλνρήο (zero tolerance) 

ζε κηα ηέηνηα θπζηθή αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη παξάινγε θαη εμσπξαγκαηηθή. 

Δπηπιένλ, ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ sexting ζηα δεκφζηα 

ζρνιεία θάλεη ηελ πνιηηηθή ηεο κεδεληθήο αλνρήο ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

επηθίλδπλε. Σέηνηνπ είδνπο πνιηηηθέο έρνπλ πξνέιζεη ζε απμαλφκελε δηεξεχλεζε 

ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Η κεδεληθή αλνρή γίλεηαη θαηαλνεηή σο κηα 

πνιηηηθή, ―πνπ  πξνβιέπεη ππνρξεσηηθή θχξσζε γηα κηα παξάβαζε — ζπλήζσο 

απέιαζε ή αλαζηνιή-κε ηελ ειάρηζηε, ελδερνκέλσο, εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ ή 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξάβαζεο‖. (Wood, 2010, p.734) Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πνιηηηθήο δελ έρεη κεηψζεη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θη έρεη απμήζεη ηηο απειάζεηο ησλ 

καζεηψλ. Σα πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεηαο ζην ζρνιείν παξακέλνπλ ζηαζεξά γηα 

είθνζη ρξφληα, ελψ ζην ίδην δηάζηεκα νη αλαζηνιέο έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί . Καηά 

ζπλέπεηα, φρη κφλν απηέο νη πνιηηηθέο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο ζηε κείσζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, αιιά έρνπλ νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δηψμεσλ αλειίθσλ ιφγσ ηεο 

απαίηεζεο,  απηνί νη καζεηέο λα παξαπέκπνληαη ζηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. Πεξαηηέξσ, 

κηα νινθιεξσκέλε κειέηε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη θαηέιεμε ζην 
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ζπκπέξαζκα φηη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή είλαη άδηθε, δεκηνπξγεί θιίκα δπζπηζηίαο 

γηα άιιεο θπιέο, πξνθαιεί αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ θαη 

αξλείηαη ηηο βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. ρη κφλν 

έρεη ακθηζβεηεζεί ε θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα ηεο κεδεληθήο αλνρήο, αιιά θαη ε 

ζπληαγκαηηθφηεηά ηεο επίζεο. (Wood, 2010) 

.Καηά ηε γλσζηηθή πξνζέγγηζε, ελψ νη έθεβνη πιεζηάδνπλ ηνλ ηξφπν 

θαηαλφεζεο θαη ινγηθήο ησλ ελειίθσλ, ελ ηνχηνηο  δελ  θάλνπλ ηφζν γξήγνξα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ, φπσο νη ελήιηθεο θαη πηζαλφλ λα 

είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί λα πξνβνχλ ζε αηηηνινγεκέλεο απνθάζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Γελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ πιήξσο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο θαη δε 

κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ησλ 

πξάμεψλ ηνπο. Γεληθφηεξα νη έθεβνη είλαη πην επαίζζεηνη ζηελ πίεζε, πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο,  πην επηξξεπείο ζηελ επηθίλδπλε 

ζπκπεξηθνξά θαη ιηγφηεξν ηθαλνί λα ειέγμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ φηη νη ελήιηθεο. 

Απηέο νη δηαθνξέο έρνπλ πξφζθαηα ζπλδεζεί κε ηε βηνινγηθή εμέηαζε ηνπ έθεβνπ 

εγθεθάινπ. (McLaughlin, 2011) 

Οη έθεβνη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο, λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο, δεκηνπξγνχλ κία αίζζεζε αλεμαξηεζίαο ηνπ εαπηνχ ηνπο ζην ζρνιείν, ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, ζε εξγαζίεο, ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο ζπλνκειίθνπο θαη 

καζαίλνπλ λα παίξλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο αλεμάξηεηα. Η εθεβεία είλαη κηα επνρή, 

θαηά ηελ νπνία ε σξίκαλζε ηνπ ζηεθαληαίνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδεη κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα αλάπηπμεο ζην κεησπηαίν ινβφ. Τπνζηεξίδεηαη, φηη ε ππνηίκεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ κίαο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ κπνξεί λα επηδείμεη έλαο έθεβνο, 

νθείιεηαη ζηελ ειιηπή δηακφξθσζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην κεησπηαίν 

ινβφ. Δπηπιένλ, νη έθεβνη ―ληψζνπλ μέλνη‖ ζην εμειηζζφκελν κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα 

ηνπ εγθεθάινπ ηνπο, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε παξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ, πνπ 

ζπλδένληαη κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν ζπκφο ή ε έμαξζε. Έηζη, νη έθεβνη 

βηψλνπλ ελαιιαγέο ηεο δηάζεζεο θαη εθδειψλνπλ πην ζπρλά παξνξκεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Καηά ην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ, ν έθεβνο σξηκάδεη 

ζεμνπαιηθά  θαη πξνζδνθάηαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ απφ 

ηνπο γνλείο θαη ε αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε παξέα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ησλ εθήβσλ αληηθαζηζηά ηελ νηθνγέλεηα σο πξνο ηελ ςπραγσγία, ηηο 

αμίεο θαη ηελ θαζνδήγεζε. Με βάζε απηέο ηηο αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο, δελ είλαη ζε 
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θάπνην βαζκφ άμην απνξίαο , φηη κεηαμχ 39% θαη 65,5% ησλ εθήβσλ ζηηο ΗΠΑ 

θάλνπλ sexting (Podlas, 2011). 

Καζψο νη έθεβνη αλαδεηνχλ επράξηζηεο εκπεηξίεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εθεβεία ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ζπλνδεχεηαη απφ "έλαλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ππνδνρέσλ ηεο ληνπακίλεο", πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ 

εθδήισζε πην  επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε 

αζθαιψλ ζεμνπαιηθψλ πξαθηηθψλ. 

Οη έθεβνη ζπλήζσο δελ κπνξνχλ λα  αμηνινγήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

νθέιε κηαο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο, ηφζν γξήγνξα φζν νη ελήιηθεο. ε εξψηεζε 

πνπ αθνξά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζηέιλνπλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή 

δεκνζηεχνπλ ζην Γηαδίθηπν κελχκαηα ή εηθφλεο ηνπ εαπηνχ ηνπο κε ζεμνπαιηθφ 

πεξηερφκελν, ην 44% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 44% απάληεζαλ φηη ην θάλνπλ σο 

απφθξηζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελν, ελψ ην 66% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 60% ησλ 

αγνξηψλ απάληεζαλ, επεηδή ην βξίζθνπλ δηαζθεδαζηηθφ θαη πξνθιεηηθφ. Έλα 

ηδηαίηεξα ζνβαξφ δήηεκα είλαη φηη, φηαλ ξσηήζεθαλ γηα ηνπο ιφγνπο, πνπ πξέπεη λα 

αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή θσηνγξαθηψλ ή κελπκάησλ κε ζεμνπαιηθφ κε 

πεξηερφκελν, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο δε κπφξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα λνκηθά 

πξνβιήκαηα. (McLaughlin, 2011) 

Έηζη, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη, νη έθεβνη κε ηελ αλσξηκφηεηα ( 

ιφγσ ηεο βηνινγηθήο αλσξηκφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ), πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πξάμεηο 

ηνπο, ππφ ηελ επήξεηα  θαη ησλ θπζηνινγηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ ελαιιαγή ησλ δηαζέζεσλ, εκπιέθνληαη ζε παξνξκεηηθή 

ζπκπεξηθνξά sexting, κε ζθνπφ ζχληνκε θαη άκεζε ηθαλνπνίεζε, αδηαθνξψληαο γηα 

ηηο πηζαλέο κειινληηθέο ζπλέπεηεο.  Σν sexting απνηειεί  έλα κέζν γηα ηνπο εθήβνπο, 

ψζηε λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα, λα θεξδίζνπλ ηελ απνδνρή ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη λα εμεξεπλήζνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο. Γη‘ απηνχο ηνπο 

ιφγνπο, νη έθεβνη αγλννχλ ή ππνηηκνχλ ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ sexting. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ε ηερλνινγία κέζσ ηνπ sexting απφ ηε κία δίλεη κία κνξθή δχλακεο θη 

εμνπζίαο ζηνπο εθήβνπο θη απφ ηελ άιιε ηνπο επηηξέπεη λα είλαη θχξηνη ηεο δηθήο 

ηνπο ηαπείλσζεο (Podlas, 2011). Δπεηδή ην 56% ησλ εθήβσλ, πνπ θάλνπλ  sexting, 

δελ αληηιακβάλνληαη ηε ζπκπεξηθνξά απηή σο παξάλνκε, ν ελ δπλάκεη θίλδπλνο ηεο 

λνκηθήο δίσμεο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεψλ ηνπο. ζνλ 

αθνξά ην ππφινηπν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ, πνπ αλαγλσξίδεη φηη ίζσο λα ππάξρνπλ 

αξλεηηθέο λνκηθέο  ζπλέπεηεο πνπ ζπλδένληαη κε sexting, είλαη κάιινλ απίζαλν απηνί 
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νη έθεβνη λα πξνζδηνξίδνπλ ην sexting σο κηα κνξθή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, κε φηη 

ζπλεπάγεηαη απηφ (πνηληθέο θπξψζεηο, θαθνχξγεκα θαη εγγξαθή ηνπ εθήβνπ σο 

δξάζηε ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ)  (McLaughlin, 2011). 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ θαηαζηαηηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, φηαλ 

γξάθηεθε ήηαλ λα πξνζηαηεχζεη ηα παηδηά απφ ελήιηθεο πνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

Γηαδίθηπν θαη άιιεο κνξθέο ηερλνινγίαο, πξνσζνχλ  ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία κέζσ 

ηεο ιήςεο, απνζήθεπζεο θαη θνηλήο ρξήζεο παξάλνκσλ ΜΜΔ, εθκεηαιιεχνληαη ηα 

παηδηά παξηζηάλνληαο ηνπο λένπο, θαλνλίδνπλ εξσηηθά ξαληεβνχ θαη θαηαζθεπάδνπλ 

παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ γηα δηαλνκή ζε άιινπο παηδεξαζηέο. Η δίσμε εθήβσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ην sexting βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζθνπφ απηφ. Δπηπιένλ, νη 

ηηκσξίεο, πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, 

είλαη δπζαλάινγεο πξνο ην αδίθεκα ηνπ sexting. Κξαηηθά θαη νκνζπνλδηαθά 

λνκνζεηηθά ζψκαηα ζα κπνξνχζαλ  λα ιάβνπλ δχν ηχπνπο δξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ sexting: 1) ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ λφκσλ 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο  γηα ηε δεκηνπξγία κίαο εμαίξεζεο, πνπ ζα απαιιάζζεη ηνπο 

αλήιηθνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην sexting απφ πνηληθή δίσμε ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ θαη 2) ζρεδηαζκφο λέσλ λφκσλ πνπ ζα ζσξνχλ ηελ άζθεζε ηνπ sexting 

κεηαμχ αλειίθσλ πιεκκέιεκα.  

 Αξρηθά νη λνκνζέηεο πξέπεη λα κεηαβάιινπλ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαη λα 

εμαηξέζνπλ απφ ηε δίσμε, κε βάζε ηνπο θξαηηθνχο θαη  νκνζπνλδηαθνχο λφκνπο ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, θάπνηνπο αλήιηθνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο  

sexting. Δίλαη ζεκαληηθφ ε εμαίξεζε απηή λα  πεξηέρεη φξην ειηθίαο θαη λα κελ 

εμαηξεί φινπο ηνπο αλήιηθνπο, νη νπνίνη θαηέρνπλ γπκλέο ή ζεμνπαιηθέο εηθφλεο 

άιισλ αλειίθσλ, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ γηα πηζαλή  εθκεηάιιεπζε ζε έλα παηδί. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ έλαο 17ρξνλνο έθεβνο θαηέρεη κία άζεκλε εηθφλα ελφο παηδηνχ 5 

ρξνλψλ, ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξε αλεζπρία γηα ηνλ θίλδπλν εθκεηάιιεπζεο απφ φ, ηη 

φηαλ έλαο 17ρξνλνο θαηέρεη κηα εηθφλα ελφο άιινπ εθήβνπ 17 ρξνλψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη έλα φξην ειηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο 

νη δεκφζηεο πνιηηηθέο  αλεζπρίεο, θαζψο θαη λα δηαηεξεζεί ε αξρηθή πξφζεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. (Sherman, 2011) 

πλνιηθά, απηή ε εμαίξεζε ζα απνηξέςεη ηελ άδηθε δίσμε θαη ηηκσξία ησλ 

εθήβσλ, ελψ παξάιιεια ζα δηαηεξεζεί ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

νκνζπνλδηαθνχ θαηαζηαηηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Η εμαίξεζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη επίζεο κηα δηάηαμε παξφκνηα κε ην θαηαζηαηηθφ  "Romeo and Juliet". 
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Απηά ηα θαηαζηαηηθά έρνπλ πηνζεηεζεί ζε πνιιέο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε ζθνπφ 

λα κεηξηάζνπλ ηηο θαηεγνξίεο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα εκπιεθφκελα άηνκα 

βξίζθνληαη θνληά ζηελ ειηθία. πλήζσο, ην θαηαζηαηηθφ ―Romeo and Juliet‖ έρεη σο 

απνηέιεζκα κηθξφηεξε δηάξθεηα θπιάθηζεο θαη ιηγφηεξε επίβιεςε κεηά ηελ 

απνθπιάθηζε, απ‘ φζν ρξεψλεηαη έλαο έθεβνο κε πην ζνβαξά ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα. 

Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ εμαίξεζε, έλα πιεκκέιεκα κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο, 

ζε αληίζεζε κε ην θαθνχξγεκα, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, 

ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ κηα 16ρξνλε έθεβε ζηέιλεη κηα 

εηθφλα γπκλή ή ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθή ζηνλ 19ρξνλν θίιν ηεο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο ζα κπνξνχζε λα  απαηηεί ην sexting λα 

είλαη ζπλαηλεηηθφ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ν δξάζηεο λα είλαη θάησ ησλ 19 εηψλ, θαη 

λα κελ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ ειηθία κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ κεηαμχ ησλ 

δχν αηφκσλ. Απηή ε εμαίξεζε επηηπγράλεη ηελ αλαγθαία ηζνξξνπία αλαγλσξίδνληαο, 

φηη παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη θαηαθξηηέα θαη ν δξάζηεο 

θαίλεηαη σο ελήιηθαο ζηα κάηηα ηνπ λφκνπ, κηα απζηεξή πνηλή θπιαθίζεσο θαη κηα 

εηηθέηα δξάζηε ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ είλαη νινθάλεξα δπζαλάινγε πξνο ην 

έγθιεκα. (Walters, 2010) 

Οη εμαηξέζεηο ζηνπο ππάξρνληεο λφκνπο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο πξέπεη 

επίζεο λα είλαη ζαθείο ζην φηη δελ εθαξκφδνληαη ζε ελήιηθεο παξαβάηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη λφκνη ηνπ sexting πξέπεη ζπγθεθξηκέλα λα απνθιείνπλ ελήιηθεο 

παξαβάηεο, πνπ είηε (1) ζηέιλνπλ γπκλέο ή ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο θσηνγξαθίεο 

δηθέο ηνπο ζε αλήιηθνπο, ή (2) ιακβάλνπλ, θαηέρνπλ ή θαη δηαδίδνπλ γπκλέο, ή 

ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο θσηνγξαθίεο αλειίθσλ. Δπηπιένλ, ε εμαίξεζε ζα πξέπεη λα 

απαηηεί, νη ελήιηθεο παξαβάηεο λα θαηεγνξνχληαη  θαη λα δηψθνληαη βάζεη ηνπ  

ππάξρνληνο θξαηηθνχ θαηαζηαηηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, αθφκε θαη αλ ε εηθφλα, 

πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο, ήηαλ  απνηέιεζκα ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ελφο 

εθήβνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο sexting. Οη αιιαγέο απηέο ζα θιείζνπλ επαξθψο 

νπνηαδήπνηε πηζαλά θελά, κπνξνχλ νη παηδεξαζηέο λα εθκεηαιιεπηνχλ γηα λα 

απνθχγνπλ ηε δίσμε, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο πνξλνγξαθίαο παηδηψλ 

(Forbes, 2011). 

Έπεηηα, αλ θαη νη έθεβνη δελ πξέπεη λα θαηεγνξνχληαη γηα sexting ζχκθσλα 

κε ην ππάξρνλ  θαηαζηαηηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο , απηφ δελ ζεκαίλεη,  φηη νη 

πνιηηείεο ζα πξέπεη εληειψο λα απνπνηληθνπνηήζνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Δθηφο 

απφ ηε δεκηνπξγία εμαίξεζεο ζην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ πνξλνγξαθίαο παηδηψλ, νη  
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λνκνζέηεο πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ λένπο λφκνπο θαηαιιειφηεξνπο  θαη λα 

ηηκσξήζνπλ ην έγθιεκα ηνπ sexting. πγθεθξηκέλα, νη θξαηηθνί θαη νη νκνζπνλδηαθνί 

λνκνζέηεο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο λφκνπο, πνπ λα ζεσξνχλ ην sexting 

κεηαμχ αλειίθσλ πιεκκέιεκα. Οη λφκνη ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ ηχπσλ ζελαξίσλ sexting  θαη λα επηβάιινπλ ηηκσξία κε βάζε 

ηελ θξίζε ηνπ εηζαγγειέα. (Sherman, 2011) 

πγθεθξηκέλα, βάζεη λένπ λφκνπ ηνπ sexting, νη εηζαγγειείο ζα έρνπλ ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα ηηκσξνχλ πεξηπηψζεηο ζπλαηλεηηθνχ sexting ιηγφηεξν 

απζηεξά απφ θαηαζηάζεηο, φπνπ ην sexting δελ είλαη ζπλαηλεηηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζελάξην A πεξηιακβάλεη έλα 16ρξνλν θνξίηζη, πνπ νηθεηνζειψο ζηέιλεη κία γπκλή 

πξνζσπηθή ηεο εηθφλα ζε έλα 17ρξνλν αγφξη. Σν ζελάξην Β πεξηιακβάλεη ηα ίδηα 

πεξηζηαηηθά, φπσο ην ζελάξην Α, σζηφζν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κεηά ηε ιήςε ηεο 

εηθφλαο, ην αγφξη  πξνσζεί ηελ εηθφλα ηνπ θνξηηζηνχ ζε άιινπο αλζξψπνπο, ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξηηζηνχ. χκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία γηα ην sexting, ν 

εηζαγγειέαο ζα έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ηηκσξήζεη ην αγφξη ζην ζελάξην Β πην 

απζηεξά απφ ην αγφξη θαη ην θνξίηζη ζην ζελάξην Α. Η δηαθξηηηθή επρέξεηα ζρεηηθά 

κε ηελ ηηκσξία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε παξάγνληεο,  πνπ είλαη παξφκνηνη κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηξνπήο ηνπ Οράην. Οη εηζαγγειείο δειαδή, κπνξνχλ λα 

εμεηάζνπλ, αλ ν δξάζηεο έρεη θαηαδηθαζζεί γηα sexting ζην παξειζφλ, αλ ππάξρνπλ 

ειαθξπληηθά ή επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεξηερφκελν ηεο 

εηθφλαο ή αλ ππήξρε θάπνην είδνο εμαλαγθαζκνχ απφ ηε κεξηά ηνπ δξάζηε. Δίλαη 

πξνηηκφηεξν, λα επηηξέπεηαη ε θξίζε ηνπ εηζαγγειέα, απφ ην λα δηαηππψλεηαη απιά  

έλαο ―θσηεηλφο‖ θαλφλαο, επεηδή ε ελνρή ηνπ δξάζηε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο ζπλζήθεο γχξσ απφ ηελ ππφζεζε. Η άδεηα ηεο εηζαγγειηθήο θξίζεο απνηξέπεη 

ηνπο εθήβνπο απφ ηελ απζηεξή ηηκσξία γηα ζπκκεηνρή ζε φ, ηη κπνξεί λα ζεσξνχλ 

θιεξη, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ζηνπο εηζαγγειείο, λα πηνζεηνχλ κηα πην απζηεξή 

πξνζέγγηζε, φηαλ νη πεξηζηάζεηο δηθαηνινγνχλ πην ακείιηθηε ηηκσξία. (Sherman, 

2011) 

Παξφιν πνπ έλα πξσηαξρηθφ θίλεηξν πίζσ απφ ηε ζχληαμε λέσλ λφκσλ γηα ην 

sexting είλαη λα θαηαζηεί ε ηηκσξία, πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην έγθιεκα, νη 

θπξψζεηο πξέπεη λα απνηξέςνπλ επίζεο ηνπο εθήβνπο, απφ ην λα εκπιαθνχλ ζε απηήλ 

ηε ζπκπεξηθνξά. Οη κνξθέο ηηκσξίαο γηα απηνχο, πνπ παξέβεζαλ γηα πξψηε θνξά, ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά εθπαηδεπηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ sexting, θνηλσθειή εξγαζία, πνηλέο κε αλαζηνιή πνπ ζα 
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ελεξγνπνηεζνχλ, αλ ν δξάζηεο παξαβηάζεη ην λφκν γηα ην sexting επαλεηιεκκέλα θαη 

πξφζηηκα. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ην sexting έρεη γίλεη ηφζν δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ 

εθήβσλ, εμνπζηνδνηεκέλα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα θαη θνηλνηηθέο ππεξεζίεο κφλν, 

δελ πξφθεηηαη λα επηδξάζνπλ αξθεηά, ψζηε λα απνηξέςνπλ ηα παηδηά απφ ην λα  

θάλνπλ sexting. Γη‘ απηφ, ε ηηκσξία γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαδίθεο ηνπ δξάζηε ζε θέληξν θξάηεζεο αλειίθσλ 

ή, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, πνηλή θπιάθηζεο. Χζηφζν, ε ηηκσξία ζα πξέπεη λα 

απνθιείεη ξεηά ηελ ππνρξεσηηθή εγγξαθή ηνπ εθήβνπ σο δξάζηε ζεμνπαιηθψλ 

εγθιεκάησλ. Δλψ ε απνηξνπή απφ ην sexting είλαη ζεκαληηθή, ε  εγγξαθή ελφο 

εθήβνπ σο δξάζηε ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ ζα ήηαλ δπζαλάινγε απάληεζε ζηα 

εγθιήκαηα θαη ζα ήηαλ  αληίζεηε κε ηνλ ζθνπφ ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ην γεγνλφο, φηη ν λφκνο ηάζζεηαη θαηά ηνπ sexting, φρη κφλν γηα ιφγνπο 

δεκφζηαο ηάμεο, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ καθξφρξνλσλ επηβιαβψλ επηπηψζεσλ, πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην sexting ζηε δσή απηψλ ησλ εθήβσλ. (Sherman, 2011) 

πλνιηθά φκσο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο 

θαη δηαλνκήο ησλ ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθψλ εηθφλσλ  αλειίθσλ δελ θαίλεηαη λα 

δηθαηνινγεί ηε ρξήζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ sexting. Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ εθήβσλ ζην sexting θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο γηα ηελ παξαγσγή, 

θαηνρή θαη δηαλνκή πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, έλαο κειεηεηήο εθηηκά φηη  

πεξίπνπ ην 40-50% ή θαη πεξηζζφηεξν ησλ θαηά ηα άιια λνκνηαγψλ Ακεξηθαλψλ 

εθήβσλ είλαη ήδε δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ κε ηε κνξθή θαθνπξγήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, πξνθαιψληαο κε ηελ εθηίκεζή ηνπ γεληθή θη έληνλε 

αλεζπρία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ sexting. ηαηηζηηθά, 

νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη, πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά sexting, είλαη πηζαλφηεξα 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία αλήιηθνη (Forbes, 2011). 

 Δπηπιένλ, αθφκε θαη φηαλ νη έθεβνη δηθάδνληαη ζε δηθαζηήξηα αλειίθσλ, 

φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε θαηαδίθε γηα αδηθήκαηα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο  

ζπλνδεχεηαη πάληνηε απαίηεζε εγγξαθήο ηνπ εθήβνπ  σο δξάζηε ζεμνπαιηθψλ 

εγθιεκάησλ. Ο ζηηγκαηηζκφο, θαζψο θαη νη  πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη 

ζηνλ εγγεγξακκέλν δξάζηε θη αθνξνχλ ην κέξνο πνπ ηνπ επηηξέπεη ν λφκνο λα δεη θαη 

εξγάδεηαη, ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζρεδφλ αβάζηαρηε επηβάξπλζε γηα θάζε έθεβν. 

Αθφκε, επεηδή δεκνζηνπνηνχληαη νη βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο 
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δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ, νη έθεβνη πνπ θαηεγνξήζεθαλ γηα sexting, κπνξεί 

λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε επαθφινπζε παξελφριεζε θαη ν εθθνβηζκφο πνπ 

ελδερνκέλσο λα ππνζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη έθεβνη ζην ζρνιείν, κπνξεί λα 

επηδεηλψζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνπο ψζεζαλ ζην λα θάλνπλ sexting. (Eraker, 2010) 

 

4.δ.)Sexting θαη SORNA 

 

Σν Adam Walsh Child Protection Act of 2006 θαη ην SORNA (Sex Offender 

Registration and Notification Act) είλαη λνκνζεηηθά πξνγξάκκαηα , ηα νπνία 

εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο sexting. Σν SORNA έρεη σο ζηφρν λα ―δεκηνπξγήζεη έλα 

εληαίν πιέγκα ησλ δεδνκέλσλ ησλ δξαζηψλ ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ‖, λα θαζνξίζεη 

―έλα εζληθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εγγξαθή θάπνηνπ σο δξάζηε ζεμνπαιηθψλ 

εγθιεκάησλ θαη λα  ηδξχζεη ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα..απαξηίδνληαο έλα ζχλνιν 

εζληθψλ πξνηχπσλ θαη θαζνξίδνληαο έλα θαηψηαην φξην, φρη αλψηεξν, γηα 

πξνγξάκκαηα δηθαηνδνζηψλ‖. ε απηφ ην θαηψηεξν φξην, ην SORNA δελ απαηηεί λα 

εγγξάθνληαη φια ηα άηνκα σο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ. Η ζπλαηλεηηθή 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα δελ απαηηεί ηελ εγγξαθή  ησλ αηφκσλ, ―αλ ην ζχκα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 13 ρξνλψλ θαη ν δξάζηεο δελ είλαη 4 ρξφληα κεγαιχηεξνο, ζχκθσλα κε 

ην SORNA‖. Η θάζε πνιηηεία κπνξεί λα εθαξκφζεη απζηεξφηεξα φξηα εγγξαθήο 

θαηά ηελ θξίζε ηεο. (Forbes, 2011, p.1730) 

Οη αλήιηθεο εγθιεκαηίεο επίζεο ππφθεηληαη ζε θαλνληζκνχο ηνπ SORNA. 

χκθσλα κε ην SORNA, νη αλήιηθνη πξέπεη λα εγγξάθνληαη, ―αλ ν δξάζηεο είλαη 14 

εηψλ ή άλσ θαηά ηε ζηηγκή ηεο παξάβαζεο θαη ην δηθαζκέλν αδίθεκα  είλαη 

ζπγθξίζηκν ή πην ζνβαξφ απφ κηα βίαηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε... ή είλαη κηα 

απφπεηξα ή ζπλσκνζία γηα ηελ ηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ αδηθήκαηνο.‖ Οη αλήιηθνη 

δηθάδνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη, φπσο νη ελήιηθεο θαη εγγξάθνληαη σο δξάζηεο 

ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ ζην SORNA αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία.  

Δπίζεο ην SORNA δηαθξίλεη ζε θαηεγνξίεο ηνπο παξαβάηεο πνπ πξέπεη λα 

εγγξαθνχλ, δεκηνπξγεί λέεο κνξθέο αδηθεκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα πνπ 

απαηηείηαη λα εγγξαθνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξάιεηςήο ηνπ λα εγγξαθεί 

θάπνηνο θη  επηβάιιεη πνηλέο ζηνπο  παξαβάηεο. Οη  ελήιηθεο θαη αλήιηθνη παξαβάηεο 

ρσξίδνληαη ζε  ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην αδίθεκα πνπ δηέπξαμε ν θαζέλαο. 

Απηέο νη θαηεγνξίεο θαζνξίδνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν δξάζηεο ππνρξενχηαη λα 
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εγγξαθεί θαη ην ειάρηζην πνζφ ηνπ ρξφλνπ ηεο πνηλήο πνπ εθηίεη, πξηλ απφ ν δξάζηεο 

απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα λα αθαηξεζεί απφ ην κεηξψν εγγξαθψλ. Η πξψηε 

θαηεγνξία είλαη πην γεληθεπκέλε θαη θαιχπηεη  παξαβάηεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο  ή ηεο ηξίηεο. Η δεχηεξε θαη ε ηξίηε θαηεγνξία 

απαηηνχλ ε πνηλή θπιάθηζεο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. 

Δπεηδή ηα αδηθήκαηα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γεληθά πιεξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

απαίηεζε, σο αδηθήκαηα πην ζπρλά ηαμηλνκνχληαη ζηελ δεχηεξε ή ζηελ ηξίηε 

θαηεγνξία. Σα αδηθήκαηα ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ην 

SORNA πξέπεη λα πιεξνχλ ηε δνθηκαζία ζχγθξηζεο (comparison test). Σα αδηθήκαηα 

ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο νξίδνληαη σο ―ζπγθξίζηκα ή πην ζνβαξά‖ απφ ην sex 

trafficking, ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηελ ππνθίλεζε, ηε κεηαθνξά κε πξφζεζε ζπκκεηνρήο 

ζε εγθιεκαηηθή ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ή ζε βίαηε ζεμνπαιηθή επαθή. ε απηήλ 

ηελ θαηεγνξία είλαη πην πηζαλφ λα εληαρζνχλ θαη ηα αδηθήκαηα sexting. (Forbes, 

2011) 

ηελ πεξίπησζε ζπλαηλεηηθνχ sexting κεηαμχ δχν αλειίθσλ, ε θαηάζηαζε 

απηή παξνπζηάδεη έλα κνλαδηθφ γεγνλφο γηα ην νπνίν ην SORNA δελ έρεη θακία 

δηάηαμε. Η δηάηαμε γηα λεαξήο ειηθία άηνκα απαηηεί κφλν ε ειηθία λα είλαη άλσ ησλ 

δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ θαη ην αδίθεκα λα είλαη παξαβαηηθά ζπγθξίζηκν ή πην ζνβαξφ  

απφ κηα βίαηε ζεμνπαιηθή επίζεζε. Αλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Skumanick, ν 

εηζαγγειέαο απνθαζίζεη λα δηψμεη έλα θνξίηζη γηα ηελ παξαγσγή παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο θαη ην θνξίηζη θξηζεί έλνρε αλήιηθε, ζα εγγξαθεί σο δξάζηεο ζην 

SORNA, αλ ην αδίθεκα ζεσξείηαη φηη πιεξεί απηή ηε ζχγθξηζε. Αλ θαη ην δήηεκα 

απηφ δελ έρεη επηιπζεί ζε θξαηηθφ ή νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην, νη πνιηηείεο 

δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ην,  αλ νη λένη πνπ θξίλνληαη σο αλήιηθνη εγθιεκαηίεο γηα 

αδηθήκαηα sexting , ζα πξέπεη λα εγγξάθνληαη σο δξάζηεο ζην  SORNA.(Williams, 

2012)  

ε κηα πξνζπάζεηα λα δηεπθξηληζηεί ε εθαξκνγή ηνπ SORNA, ην γξαθείν ηνπ 

γεληθνχ εηζαγγειέα ησλ Η.Π.Α. εμέδσζε εζληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ψζηε λα 

παξέρνληαη πνιχηηκεο ζηξαηεγηθέο, πνπ ζα εληζρχνπλ ηηο ηθαλφηεηεο (δηθαηνδνζίεο), 

γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηα εγθιήκαηα θαηά ησλ παηδηψλ  θαη ησλ ελειίθσλ θαη λα 

απνθεχγνληαη ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα. Αθφκε φκσο, νη θαηεπζπληήξηεο απηέο 

γξακκέο δε κπνξνχλ, ζε κεγάιν βαζκφ, λα θαζνξίζνπλ, πνηνη παξαβάηεο πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη σο δξάζηεο ζην πιαίζην SORNA. ζνλ αθνξά ηηο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ αλήιηθνπο θη εθήβνπο, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δείρλνπλ 
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φηη νη αλήιηθνη πνπ θαηαδηθάδνληαη γηα αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην sexting δε 

ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα εγγξάθνληαη, δηφηη ε ηππηθή πεξίπησζε sexting  δελ είλαη 

βίαηε πξάμε, νχηε πεξηέρεη εθθνβηζκφ. Χζηφζν, ζην SORNA αλαθέξεηαη φηη ην 

αδίθεκα πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκν κε ηέηνηνπ είδνπο αδηθήκαηα, ψζηε λα απαηηεί 

εγγξαθή. ε απηφ ην ζεκείν νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αδπλαηνχλ λα θαζνξίζνπλ 

εάλ ην sexting είλαη ζπγθξίζηκν κε απηά ηα αδηθήκαηα κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 

πνιιέο ζπδεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο θαη λα εθθξάδνληαη έληνλα εξσηήκαηα γηα ηνλ 

πξέπεη ηειηθά λα εγγξάθνληαη αλήιηθνη θη έθεβνη σο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ 

εγθιεκάησλ. (Eraker, 2010) 

ην SORNA δελ αλαθέξεηαη,  αλ ε δνθηκαζία ζχγθξηζεο (comparison test) 

δεκηνπξγείηαη θη αμηνινγείηαη απφ έλα δηθαζηή ή κηα θξηηηθή επηηξνπή. Χζηφζν, ην 

θαηαζηαηηθφ δείρλεη φηη ε απφθαζε ιακβάλεηαη θαηφπηλ θαηαδίθεο απφ έλαλ 

―θαηάιιειν ππάιιειν‖, ελλνψληαο έλαλ δηθαζηή. κσο, αλ απηφ ζπκβαίλεη, ηφηε 

πνηα θξηηήξηα ρξεζηκνπνηεί ν δηθαζηήο γηα  λα θάλεη ηε ζχγθξηζε; Οη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο αλαθέξνπλ φηη νη δηθαηνδνζίεο γεληθά κπνξεί λα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ αδηθήκαηνο, θαη δελ απαηηείηαη λα εμεηαζηεί ε  ππνθεηκεληθή 

ζπκπεξηθνξά. Αλ έλαο δηθαζηήο αθνινχζεζε ηελ παξνχζα θαηεπζπληήξηα γξακκή, 

έλα άηνκν 21ρξνλψλ πνπ θαηέρεη γπκλέο θσηνγξαθίεο ηεο θίιεο ηνπ 16 εηψλ ζα 

ηηκσξεζεί αθξηβψο ην ίδην κε έλαλ  παηδφθηιν πνπ δηαζέηεη παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ 

πιηθφ. Δπηπιένλ, ε 16ρξνλε πνπ βγάδεη θσηνγξαθίεο δηθέο ηεο θαη ηηο ζηέιλεη ηνπο 

ζην θίιν ηεο ζα ηηκσξεζεί αθξηβψο ην ίδην κε έλα πξφζσπν, πνπ ιακβάλεη ηηο 

πνξλνγξαθηθέο εηθφλεο ησλ αλειίθσλ θαη ηηο δηαλέκεη ζε άιινπο. Μφλν ηα ζηνηρεία 

ησλ εγθιεκάησλ — θαηνρή ή παξαγσγή θαη  δηαλνκή πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο- 

ζα δηακνξθψζνπλ ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηή, θάηη ην νπνίν είλαη αλεπηζχκεην θαη 

άδηθν. (Forbes, 2011) 

Άιιν ζέκα πνπ πξνθαιεί ακθηζβήηεζε είλαη ην γεγνλφο πσο ζε θάζε πνιηηεία 

ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ κηα πξάμε σο παξάβαζε πνηθίιινπλ, κε απνηέιεζκα κηα 

ελέξγεηα πνπ ζε κηα πνιηηεία ζα θξίλεηαη σο ζεμνπαιηθή παξάβαζε, ζε κηα άιιε δε 

ζα θξίλεηαη.  Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εθήβσλ θαη ησλ λεαξψλ ελειίθσλ πνπ αζθνχλ 

ζπλαηλεηηθφ sexting απφ άδηθε απφθαζε ηνπ SORNA, ην Κνγθξέζν πξέπεη λα 

ηξνπνπνηήζεη θάπνηεο απνθάζεηο ηνπ SORNA, ψζηε λα απαηηήζεη κηα θξηηηθή 

επηηξνπή πνπ ζα πξνζδηνξίδεη, αλ ε θαηαδίθε ζα απαηηεί εγγξαθή δξάζηε ζην 

SORNA. Μηα θξηηηθή επηηξνπή ζα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα θαζνξίζεη ζηε δίθε 

θαηά πφζνλ ην αδίθεκα sexting απαηηεί εγγξαθή ηνπ δξάζηε. Χζηφζν ε επηινγή 
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αηφκσλ πνπ ζα απνηεινχλ ηελ θξηηηθή επηηξνπή έρεη θάπνηεο δπζθνιίεο. Μηα θξηηηθή 

επηηξνπή κπνξεί λα απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο, αεδηαζκέλνπο κε ηελ πξαθηηθή ηεο 

sexting πνπ κπνξεί λα ςεθίδνπλ πξνθαηεηιεκκέλνη, αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηζηάζεηο. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη νη έθεβνη, πνπ θαηεγνξνχληαη γηα αδηθήκαηα sexting, λα 

πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε αξθεηνχο αλζξψπνπο, αληί γηα έλα κφλν 

δηθαζηή. Δπίζεο κηα θξηηηθή επηηξνπή κπνξεί λα θνζηίδεη πνιχ γηα θάπνηεο πνιηηείεο 

θαη νη θξηηηθέο επηηξνπέο-ηφζν εληφο ησλ πνιηηεηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ 

κέζα ζε κία πνιηηεία — κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ απνδεθηήο 

ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηελ άιιε φκσο νη θξηηηθέο επηηξνπέο κπνξνχλ λα αζθνχλ έιεγρν 

ζηελ θξίζε ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, ρσξίο  ζεζκηθή πξνθαηάιεςε  γηα ηα γεγνλφηα.  

Δπηπξνζζέησο, ην δηθαίσκα ζηελ θξηηηθή επηηξνπή ζπλνκειίθσλ είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ην Ακεξηθαληθφ δίθαην, δηφηη παξέρεη  ζηνπο 

θαηεγνξνχκελνπο ―κηα αλεθηίκεηεο δηαζθάιηζε απφ έλαλ δηεθζαξκέλν ή έλαλ 

ππεξβνιηθφ εηζαγγειέα θη απφ έλαλ ππνρσξεηηθφ ή κεξνιεπηηθφ ή εθθεληξηθφ 

δηθαζηή‖ (Forbes, 2011, p. 1742). Οη θξηηηθέο επηηξνπέο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ κία 

απφθαζε κε βάζε ηελ θνηλή ινγηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηζζφηεξν εηδηθεπκέλε, 

αιιά ίζσο ιηγφηεξν ζπκπνλεηηθή απφθξηζε ελφο δηθαζηή. Αθφκε κηα θξηηηθή 

επηηξνπή αζθαιψο δελ ζα απνθιείζεη θάζε επζχλε ηνπ SORNA. Μέζα απφ κηα 

δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη κε βάζε ηελ ππνθείκελε, 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, κηα θξηηηθή επηηξνπή ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα θαζνξίζεη 

ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά, αλ νη θσηνγξαθίεο sexting  είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηα  

αδηθήκαηα πνπ έρνπλ νξηζηεί, αλάινγα κε ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηερφκελν ησλ sexts. 

Έλα ηζρπξφ επηρείξεκα ππνζηεξίδεη, επίζεο, φηη ε απφθαζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο 

λφκηκα απαηηείηαη γηα ηελ θαηαδίθε παξνδηθψλ παξαβαηψλ, πνπ απέηπραλ λα 

εγγξαθνχλ.  

Με ηελ έιεπζε ηνπ Internet, ην Κνγθξέζν έζπεπζε λα δηαρεηξηζηεί ην 

απμαλφκελν πξφβιεκα ηεο λέαο ηερλνινγίαο πνπ κέξνο ηεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

θάπνηνπο γηα λα εθκεηαιιεχνληαη ηα παηδηά ζηελ παξαγσγή θαη δηάδνζε ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. Η  αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηνπο εθήβνπο θαη 

λεαξνχο ελήιηθεο δεκηνχξγεζε  κηα λέα κέζνδνο γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. Παξά- ή ίζσο εμαηηίαο ηεο — δεκνηηθφηεηάο ηνπ, ην sexting 

είλαη έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ λνκνζεηηθά ζψκαηα δελ κπνξνχλ  λα αγλννχλ. Πνιιά απφ 

ηα θαιέζκαηα γηα  πνηληθέο δηψμεηο ηνπ sexting πεγάδνπλ απφ ηνλ θφβν  αλ ν δξάζηεο 

ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ πνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα ην  αδίθεκα πνπ δηέπξαμε, 
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ζηε ζπλέρεηα θαηαθέξεη λα μεθχγεη κέζσ ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη  ζπλερίζεη λα 

ελεξγεί κε παξφκνην ηξφπν. (Forbes, 2011) 

Σν sexting, σζηφζν, πεξηιακβάλεη γεληθφηεξα κηα θαλνληθή εθεβηθή έθθξαζε 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ρσξίο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή  παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Η ηηκσξία γηα ην ζπλαηλεηηθφ sexting, αλ είλαη 

ίδηα κε απηήλ γηα αδηθήκαηα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

ελδηαθέξνλ ηεο δηθαηνζχλεο γηα ηελ απνθπγή ηηκσξίαο αλφκνησλ εγθιεκάησλ κε ηελ 

ίδηα πνηλή. Η λνκνζεζία, πνπ  έρεη ζεζπηζηεί απφ θάζε πνιηηεία, γηα λα απνηξέςεη ηελ 

εγγξαθή ζην SORNA, ίζσο είλαη κηα αλεπαξθήο πξνζπάζεηα. Παξά ηηο φπνηεο 

πξνζπάζεηεο, ν ππνβηβαζκφο ηνπ sexting ζε πιεκκέιεκα δελ απνηξέπεη ηελ εγγξαθή 

ησλ εθήβσλ, ησλ κεγαιχηεξσλ αλειίθσλ θαη ησλ κηθξφηεξσλ ελειίθσλ σο δξάζηεο 

ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ. Καζψο ε λνκνζεζία επηθεληξψλεηαη ζηνπο  αλήιηθνπο πνπ 

παξάγνπλ δηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο, ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ sexting θαη ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ νξηαθψλ αδηθεκάησλ (βίαηε ζεμνπαιηθή επίζεζε, εθθνβηζκφο) ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη, αλ νη λένη ππφθεηληαη ζε δηθαηνδνζία, ζηελ νπνία ην sexting δελ 

έρεη απνπνηληθνπνηεζεί. Η απφθαζε κηαο θξηηηθήο επηηξνπήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ παξάγνληα ηεο ζχγθξηζεο ζα εμππεξεηήζεη πην απνηειεζκαηηθά ηα ζπκθέξνληα 

ηεο δηθαηνζχλεο,  ρσξίο λα παξαβιέπεη ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ  .(Humbach, 

2010). 

 

4.ε.)Σν sexting θαη ε Πξψηε Σξνπνινγία 

 

Μηα άιιε εθηίκεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ sexting επηθεληξψλεηαη γχξσ 

απφ ηελ ηδέα, φηη ην sexting κπνξεί λα κελ είλαη ζε φια παξάλνκν θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ίζσο λα είλαη κηα πξνζηαηεπκέλε κνξθή ηνπ ιφγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

πξψηε ηξνπνινγία. Η Ακεξηθαληθή Έλσζε Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ (ACLU) ζε κία 

ππφζεζε ζρεηηθή κε ην sexting έζεζε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο 

ηξνπνινγίαο θαη, αλάινγα κε ην απνηέιεζκα, ζπλέρηζε, ε ππφζεζε κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αλάγθε γηα λνκνζεζία ηνπ sexting. Η πξψηε ηξνπνινγία 

ηνπ πληάγκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξνβιέπεη φηη ην Κνγθξέζν δε ζα 

ζεζπίζεη  θαλέλα λφκν πνπ λα πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ. Αλ θαη ε πξψηε 

ηξνπνινγία πξνζηαηεχεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηνπ ιφγνπ, ην αλψηαην Γηθαζηήξην 

έρεη δηακνξθψζεη κηα ζεηξά απφ εμαηξέζεηο, θξίλνληαο φηη νξηζκέλεο κνξθέο ηνπ 

ιφγνπ  είλαη εθηφο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο ηξνπνινγίαο. Μηα κνξθή ηνπ ιφγνπ, 
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πνπ δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ Πξψηε Σξνπνινγία, είλαη ε παηδηθή πνξλνγξαθία.( 

Crofts, Lee, 2013) 

Σν αλψηαην δηθαζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο απνθάζηζε, φηη ε παηδηθή 

πνξλνγξαθία δελ δηθαηνχηαη πξνζηαζία απφ ηελ Πξψηε Σξνπνινγία θαη θαηέζηεζε 

ζαθέο, σζηφζν, φηη δελ είρε ηελ πξφζεζε ζε απηήλ ηελ εμαίξεζε, λα ζπκπεξηιεθζεί 

νπνηαδήπνηε εηθφλα, πνπ απεηθνλίδεη ηελ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά αλειίθσλ. 

Αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ππάξρνπλ θπζηθά, φξηα ζηελ θαηεγνξία ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο θαη ε δηαλνκή ησλ πεξηγξαθψλ ή άιιεο απεηθνλίζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ δελ είλαη άζεκλεο, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ δσληαλέο εξσηηθέο 

εκθαλίζεηο ή θσηνγξαθηθέο ή άιιεο νπηηθέο αλαπαξαγσγέο δσληαλψλ εξσηηθψλ 

εκθαλίζεσλ, δηαηεξνχλ ηελ Πξψηε Σξνπνινγία πξνζηαζίαο. Έπεηηα ζην Οράην, ην 

αλψηαην δηθαζηήξην παξέηεηλε ηελ επηθχξσζε ηεο δηθαζηηθήο  απφθαζεο,  

ππνζηεξίδνληαο φηη ε θαηνρή θαη ε δηαλνκή πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο είλαη 

επίζεο κηα κνξθή πνπ δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ Πξψηε Σξνπνινγία. Σν Αλψηαην 

Γηθαζηήξην εμήγεζε φηη ν ζθνπφο ηεο εμαίξεζεο δελ είλαη λα ειέγρεη ηηο πξνζσπηθέο 

ζθέςεηο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, αιιά λα πξνζηαηεχζεη ηα ζχκαηα ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο θαη λα θαηαζηξέςεη ηελ αγνξά γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ. 

Παξά ην θαηλνκεληθά  επξχ θαηεγνξεκαηηθφ απνθιεηζκφ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο 

απφ  ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, κε πξφζθαηε απφθαζή ηνπ ζηελ Ashcroft 

πεξηνξίζηεθε ε εμαίξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ. Σν δηθαζηήξην θήξπμε δχν 

ηκήκαηα ηεο Πξφιεςεο Γξάζεο Παηδηθήο Πνξλνγξαθίαο ηνπ 1996 (CPPA), πνπ 

απαγνξεχνπλ ηελ παξαγσγή, δηάδνζε θαη θαηνρή εηθφλσλ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο σο 

ππεξβνιηθά επξεία θαη αληηζπληαγκαηηθή (Sherman, 2011). 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην δηθαζηήξην ζπκπεξαζκαηηθά απνθάζηζε, φηη ε 

εηθνληθή παηδηθή πνξλνγξαθία πξνζηαηεχεηαη πιήξσο  απφ ηελ Πξψηε Σξνπνινγία. 

Η πιεηνςεθία εμήγεζε  φηη ην CPPA απαγνξεχεη ην ιφγν, πνπ δελ θαηαγξάθεη 

θαλέλα αδίθεκα θαη δε δεκηνπξγεί ζχκαηα απφ ηελ παξαγσγή ηνπ, πξνζζέηνληαο φηη 

ε εηθνληθή παηδηθή πνξλνγξαθία δελ είλαη ―εγγελψο ζπλδεδεκέλε‖ κε ηε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Σν δηθαζηήξην άθεζε λα ελλνεζεί, φηη ν θαηεγνξεκαηηθφο 

απνθιεηζκφο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ ηα κέζα  

θαθνπνίεζεο  θαη εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ,  ππνζηεξίδνληαο έληνλα φηη ην παηδί, ην 

νπνίν κε ηε ζέιεζή ηνπ παξάγεη δηθφ ηνπ  πνξλνγξαθηθφ πιηθφ,  φπνπ θαλέλα παηδί 

δελ είλαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ή θαθνπνίεζεο , ζχκθσλα κε ην χληαγκα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ Πξψηε Σξνπνινγία. Μέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ην 
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sexting πηζαλφλ λα είλαη ζην πιαίζην ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Πξψηεο 

Σξνπνινγίαο. Σν δηθαζηήξην θαίλεηαη λα αλεζπρεί γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

παηδηψλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Ίζσο 

ην sexting λα βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ θαηεγνξεκαηηθφ απνθιεηζκφ ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, επεηδή ηα παηδηά δελ έπεζαλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. (Humbach, 2010) 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ζην Οπατφκηλγθ ηεο Πελζπιβαλίαο, θαζεγεηέο ζε 

ζρνιεία θαηέζρεζαλ ηα θηλεηά ηειέθσλα δηάθνξσλ καζεηψλ θαη αλαθάιπςαλ δχν 

θσηνγξαθίεο κε  εκίγπκλεο θαη γπκλέο έθεβεο. Μία απφ ηηο θσηνγξαθίεο έδεηρλε ηε 

M. M. θαη ηε Gr. K. λα θνξνχλ ιεπθφ ζνπηηέλ, ελψ ε άιιε θσηνγξαθία έδεηρλε ηε  N. 

D., θνξψληαο κηα πεηζέηα ηπιηγκέλε γχξσ απφ ην ζψκα, αθξηβψο θάησ απφ ηα ζηήζε 

ηεο. Ο εηζαγγειέαο George Skumanick, ν Jr., ππνζηήξημε, φηη ηα ηξία θνξίηζηα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο ήηαλ ζπλεξγνί ζηελ παξαγσγή παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο, επεηδή αθέζεθαλ λα θσηνγξαθεζνχλ. Ο εηζαγγειέαο ζηε ζπλέρεηα 

απείιεζε λα δηψμεη πνηληθψο ηα θνξίηζηα ζην πιαίζην ηνπ θαηαζηαηηθνχ παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο ηεο Πελζπιβαλίαο, αλ δελ ζπκκεηείραλ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα θαη αλ δελ ζπκθσλνχζαλ λα γξάςνπλ έλα δνθίκην, εμεγψληαο ην ιφγν γηα 

ηνλ νπνίν, απηφ πνπ έθαλαλ ήηαλ ιάζνο. Σν θνξίηζηα απέξξηςαλ ηελ πξνζθνξά ηνπ 

εηζαγγειέα, επηκέλνληαο φηη δελ έθαλαλ ηίπνηα ιάζνο. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009, ην 

ACLU, εθ κέξνπο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, θαηέζεζε κηα κήλπζε ζην 

νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην θαηά ηνπ εηζαγγειέα, γηα ηελ θαηεγνξία θαηά ησλ ηξηψλ 

θνξηηζηψλ, ε νπνία απνηειεί παξαβίαζε ηεο Πξψηεο Σξνπνινγίαο. Οη ελάγνληεο ζηε 

ζπλέρεηα θαηέζεζαλ πξφηαζε γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζνπλ ην ελδερφκελν, λα απαγγείιεη ν εηζαγγειέαο θαηεγνξίεο 

θαηά ησλ  ηξηψλ θνξηηζηψλ. Αθνχ έγηλε απηή ε δηαδηθαζία, ν εηζαγγειέαο έθαλε 

έθεζε.  Σν δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην επηθχξσζε ηελ  απφθαζε ηνπ νκνζπνλδηαθνχ 

δηθαζηεξίνπ, αλαθέξνληαο φηη νη ελάγνληεο έρνπλ δηθαίσκα γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή 

αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Δλψ ην δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην δελ έιαβε  θακηά 

απφθαζε, φζνλ αθνξά ηηο ζπληαγκαηηθέο πηπρέο ηεο ππφζεζεο,  ν  λνκηθφο 

δηεπζπληήο ηνπ ACLU Vic Walczak πηζηεχεη φηη ε απφθαζε είλαη έλα ζεκαληηθφ 

κήλπκα γηα εηζαγγειείο, πνπ δείρλεη φηη ππάξρνπλ ζπληαγκαηηθά φξηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο, λα αζθήζνπλ πνηληθή δίσμε θαηά παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

sexting. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ACLU πέηπρε ζηηο ζπληαγκαηηθέο αμηψζεηο ηνπο 
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θαηψηεξνπ δηθαζηεξίνπ, ην sexting κπνξεί λα ζεσξείηαη κία πξνζηαηεπκέλε κνξθή  

ιφγνπ. (Forbes, 2011) 

Μηα ηέηνηα απφθαζε ζα απνπνηληθνπνηήζεη νπζηαζηηθά ηελ πξάμε ηνπ sexting 

κεηαμχ ησλ εθήβσλ θαη γη‘ απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο λνκνζέηεο ηνπ θξάηνπο, λα 

αλαινγηζηνχλ, φηαλ απνθαζίδνπλ, πψο ζα δηαρεηξίδνληαη ην πξφβιεκα ηνπ sexting.    

Τπάξρνπλ πξνηάζεηο, πνπ ππνζηεξίδνπλ, φηη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε απφθξηζε πξνο ην 

sexting είλαη, λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα νκνζπνλδηαθά θαηαζηαηηθά κηα εμαίξεζε γηα ην 

sexting θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο λφκνπο, πνπ λα ζεσξνχλ, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ην sexting κεηαμχ αλειίθσλ σο  πιεκκέιεκα (Sherman, 2011). Σα 

θξαηηθά λνκνζεηηθά ζψκαηα επίζεο πνπ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη λένπο λφκνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ sexting θαη ηνπ sextbullying κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, ζα πξέπεη λα 

πξνζεγγίζνπλ ην δήηεκα. Γηαθνξεηηθά, αληηκέησπνη κε ηε δεκφζηα πίεζε γηα ηε ιήςε 

ελεξγεηψλ, νη εηζαγγειείο πηζαλφλ λα ζηξαθνχλ ζηε ζέζπηζε θη εθαξκνγή λφκσλ 

αθαηάιιεισλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

απηνθηνλίαο ηεο Jessica Logan, φπνπ ην sexting ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν γηα 

παξελφριεζε εθ πξνζέζεσο, ε κεηέξα ηεο ζπκβνπιεχηεθε έμη δηθεγφξνπο ζε κηα 

αλεπηηπρή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε πξνζθπγήο γηα ην ζάλαην ηεο θφξεο ηεο. 

Καζέλαο απφ ηνπο δηθεγφξνπο ηεο απνθάλζεθε, φηη ην κνλαδηθφ, ζχκθσλα κε ην 

λφκν, κέηξν πνπ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί, ήηαλ ε δίσμε ησλ εθήβσλ γηα δηαλνκή 

παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Παξά ηηο δεκνζθνπήζεηο θαη ηηο δεκφζηεο 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην sexting, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ην βάζνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο παξακέλεη άγλσζην. Αλ ην sexting απνηειεί απιψο κία 

εθεβηθή καλία ή κηα κφληκε έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ εθήβσλ κε 

πνιηηηζηηθέο ξίδεο, κέλεη λα δηαπηζησζεί. Καζψο νη εηζαγγειείο κπνξεί λα 

ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εγθιεκάησλ sexting, κηα ηέηνηα ζθιεξή θαη απζηεξή απφθξηζε ίζσο 

πνηέ λα κελ αληηπξνζσπεχεη κηα κνξθή ζεξαπείαο γηα απηφ ην δήηεκα. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην sexting θιηκαθψλεηαη ζηε ζθαίξα ηνπ ―sextbullying‖, ζρνιηθνί 

ππάιιεινη θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ πφξνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

cyberbullying, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφζθαησλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ λφκσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαδηθηπαθήο παξελφριεζεο. Παξάιιεια, απαηηείηαη ε 

δηαηήξεζε ειέγρνπ ζπαζκσδηθψλ αληηδξάζεσλ ζε ζέκαηα φπσο ην sexting θαη 

εζηίαζε ζε ζπλεηέο ιχζεηο. (Eraker, 2010) 
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Δθηφο απφ ηηο αιιαγέο θαηαζηαηηθψλ, ηα ζρνιεία θαη νη γνλείο επίζεο πξέπεη 

λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δπλεηηθά 

θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο, πνπ ζπλδένληαη κε ην sexting . 
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5.Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ ΣΗΝ 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΑΛΔΙΦΗ ΣΟΤ SEXTING 

 

Σν πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα λα ζηακαηήζεη ην sexting,  είλαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ γνλέσλ θαη ζρνιείσλ. Οη γνλείο θαη ηα ζρνιεία παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ  sexting. 

Υσξίο ηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ δχν ζα είλαη ζρεδφλ αδχλαην, λα δεκηνπξγεζεί  

απνηειεζκαηηθή λνκνζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ sexting. 

Ο απινχζηεξνο θαη πην άηππνο ηξφπνο πξφιεςεο θαη εμάιεηςεο ηνπ sexting 

είλαη κέζα απφ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Ο ζεζκφο  ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα 

δηαθξηζεί απφ άιινπο ζεζκνχο, δηφηη νη γνλείο είλαη ζηελ θαιχηεξε ζέζε γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ sexting. Οη γνλείο είλαη έλα ηζρπξφ φπιν πξψηεο γξακκήο ζηελ άκπλα 

θαηά ηνπ sexting θαη κε ηηο ζηαζεξέο ηνπο αξρέο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο κπνξνχλ λα 

εμνπδεηεξψζνπλ ην sexting,  πξηλ εκπιαθνχλ ζρνιεία θαη  δηθαζηηθά ζπζηήκαηα. 

Δπεηδή ε ηερλνινγία παίδεη  έλα κεγάιν ξφιν ζηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε απηήο ηεο 

πξαθηηθήο , νη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ sexting  

κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπρλφηεηαο πξφζβαζεο ησλ εθήβσλ 

ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη ζην Internet. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα πξφζθαηε κειέηε, έλα 

έθεβν αγφξη δήισζε φηη δελ θάλεη sexting, δηφηη ε κεηέξα ηνπ ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηφ 

ηνπ. 
 
Η εηιηθξηλήο επηθνηλσλία κεηαμχ γνλέσλ θαη εθήβσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην sexting, είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο, γηα λα απνηξαπνχλ ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξηλ θαλ μεθηλήζνπλ (Williams, 2012). 

Οη γνλείο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, πνπ κπνξεί λα έρεη ην sexting γηα ηα παηδηά ηνπο. πρλά είλαη 

απιεξνθφξεηνη γηα  ηνπο θηλδχλνπο ηνπ sexting θαη ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη κεξηθνί γνλείο δελ γλσξίδνπλ νχηε θαλ, φηη ππάξρνπλ απηέο νη κνξθέο 

επηθνηλσλίαο. Μία κειέηε δείρλεη, φηη ην 38% ησλ γνλέσλ δελ έρεη δεη πνηέ ην πξνθίι 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζην MySpace. Σν 43% ησλ γνλέσλ είλαη απιεξνθφξεηνη, ζρεηηθά 

κε ην πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο, φπσο ην 

MySpace, ελψ ην 62% πνηέ δελ κίιεζε κε ηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Duncan, 2007). ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο EU Kids 

Online αλαθέξνπλ φηη νη έθεβνη ζα ήζειαλ νη γνλείο ηνπο, λα δείρλνπλ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζην Γηαδίθηπν θαη κφλν έλαο ζηνπο ηξεηο 
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θαίλεηαη λα αγλνεί ηηο ζπκβνπιέο ησλ γνληψλ ηνπ γηα ην Γηαδίθηπν (Ringrose, Gill, 

Livingstone, Harvey, 2012). 

Υξεηάδνληαη ελεκέξσζε, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, αλ ηα παηδηά ηνπο είλαη 

δξάζηεο ή ζχκαηα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο  επηπηψζεηο θαη ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο 

απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφιεςή ηεο (Ringrose, 

Gill, Livingstone, Harvey, 2012). Οη γνλείο πξέπεη λα κάζνπλ λα απνθηνχλ πξφζβαζε 

ζην πξνθίι ηνπ έθεβνπ παηδηνχ ηνπο (Facebook, MySpace) θαη λα εμαθξηβψλνπλ αλά 

πεξηφδνπο ηνπο ζπλδέζκνπο, ζηνπο νπνίνπο ηα παηδηά ηνπο έρνπλ πξφζβαζε 

(Williams, 2012). Οη γνλείο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεραλέο αλαδήηεζεο ζην 

Γηαδίθηπν, γηα λα δνπλ αλ θαίλνληαη ζε νπνηεζδήπνηε ηζηνζειίδεο ηα νλφκαηα ησλ 

παηδηψλ ηνπο ή λα ξσηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο, λα ςάμνπλ ηα ίδηα θαη λα αλαθέξνπλ 

νπνηαδήπνηε επξήκαηα. Μπνξνχλ επηπιένλ, λα δεηήζνπλ απφ ηα παηδηά ηνπο, λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζην πξνθίι ηνπο, ψζηε λα ειέγρνπλ, ηη θαηαρσξείηαη θαη πνηνπο 

δέρνληαη σο ―θίινπο‖. Αλ νη καζεηέο γλσξίδνπλ, φηη νη γνλείο ηνπο παξαθνινπζνχλ  

ηελ online ζπκπεξηθνξά ηνπο, κπνξεί λα απνθεπρζνχλ κε ελδεδεηγκέλεο ρξήζεηο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ.  Αθφκε νη γνλείο, θαιφ ζα είλαη, λα επηζεκάλνπλ ζηα παηδηά ηνπο, φηη δελ 

πξέπεη λα αλαξηνχλ δεκφζηα ζην Γηαδίθηπν ηίπνηα δηθφ ηνπο, πνπ νη άιινη δελ πξέπεη 

λα δνπλ, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο θηινδνμίεο ηνπο ζην θνιιέγην 

θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ηα παηδηά  ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη νη 

―ζεμνπαιηθνί θπλεγνί‖ θαη νη πνξλνγξάθνη επίζεο έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, 

πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην Γηαδίθηπν (McEachern, McEachern-Ciattoni, Filomena, 

2012).  Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα, πνπ νη γνλείο κπνξνχλ λα θάλνπλ, είλαη 

λα είλαη αλνηρηνί θαη άλεηνη, φηαλ πξφθεηηαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζέκαηα 

ζεμνπαιηθφηεηαο, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, sexting.  Η δηαηήξεζε ηεο 

αλνηρηήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθήβνπο γηα ην sexting κπνξεί λα ηνπο απνηξέςεη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζε κηα ηέηνηα επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά. Πξνηείλεηαη, νη γνλείο λα είλαη 

άκεζνη θαη δπλακηθνί, λα ξσηνχλ ηα παηδηά ηνπο αλ πνηέ, έρνπλ εκπιαθεί ζε sexting 

ζπκπεξηθνξέο, ή αλ έρνπλ ιάβεη πνηέ  ζεμνπαιηθφ πιηθφ κέζσ κελπκάησλ θεηκέλνπ ή 

κέζσ άιιεο κνξθήο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (Duncan, 2007). ηαλ ππάξρεη 

νπζηψδε επηθνηλσλία  κεηαμχ γνλέσλ θαη εθήβσλ γηα ην sexting, νη έθεβνη ζα 

γλσξίδνπλ, φηη απηφ ην ζέκα κπνξεί λα ζπδεηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. Θα είλαη πην 

πηζαλφ, λα αηζζάλνληαη, φηη κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο  ζρεηηθά κε 

απηά ηα δεηήκαηα, αλ έξζνπλ πνηέ αληηκέησπνη (Ringrose, Gill, Livingstone, Harvey, 

2012).  



- 63 - 
 

Σα ζρνιεία έρνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ηνπ 

sexting. Πξψηνλ, δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία, φηη νη θαζεγεηέο έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ θη επηηξεπηνχ,  λα επηβάιινπλ  θπξψζεηο 

θαη λα ηηκσξήζνπλ ηνπο καζεηέο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο sexting ηελ 

ψξα, πνπ βξίζθνληαη ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο (McEachern, McEachern-Ciattoni, 

Filomena, 2012). Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη νη έθεβνη ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ sexting , 

παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο μέξνπλ, φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

ελδερνκέλσο λα έρνπλ ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σα ζρνιεία κπνξνχλ, θαη πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε ηνπ sexting κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, δηφηη ηα ζρνιεία είλαη 

ζηελ θαιχηεξε ζέζε γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε 

ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο επίζεο θαη λα ηνπο 

ελεκεξψζνπλ θαη γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ sexting (Williams, 2012). Κάπνηα 

ζρνιεία αθνινπζνχλ ηηο ζπκβνπιέο εηδηθψλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

θαη απαηηνχλ απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο λα ππνγξάςνπλ έλα ζπκβφιαην 

ζπκθσλψληαο ζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

ή άιισλ πξνζσπηθψλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ ζην ζρνιείν, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη καζεηέο έρνπλ επίγλσζε πσο ην sexting είλαη παξάλνκν θαη πσο ε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζπκκνξθψλεηαη κε πεηζαξρηθνχο ζρνιηθνχο θψδηθεο. Παξφιν 

πνπ παξνξκεηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο ε απαγφξεπζε ζηε πξφζβαζε θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ζηνπο εθήβνπο  ίζσο λα παξέρνπλ κηα πην εχθνιε θαη βξαρππξφζεζκε 

ιχζε, ην πην πηζαλφ φκσο είλαη λα κελ θάλνπλ ηίπνηα νπζηαζηηθφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο πξαγκαηηθήο αηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Eraker, 2010). 

 Οη αλεμάξηεηεο πξνζπάζεηεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ γνλέσλ δελ είλαη αξθεηέο, 

γηα λα θεξδίζνπλ ηε κάρε θαηά ηνπ sexting. Απηφ ππνδειψλεη, φηη ν πιένλ 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο απνηξνπήο ηνπ sexting είλαη κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείσλ θαη  γνλέσλ. Έξεπλεο επηζεκαίλνπλ, φηη ην ζρνιείν 

κεηά ηελ νηθνγέλεηα είλαη ν πην ζεκαληηθφο ―ζηαζεξνπνηεηήο δχλακεο‖ ζηε δσή ησλ 

λέσλ. Η εθπαίδεπζε είλαη έλα θξίζηκν κέξνο ηεο εμάιεηςεο θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ 

sexting. (Williams, 2012) 

Πξνγξάκκαηα επηδνηνχκελα απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ sexting. Γηα παξάδεηγκα, ε θπβέξλεζε ηεο 

Νέαο Νφηηαο Οπαιίαο ζηελ Απζηξαιία πξφζθαηα μεθίλεζε κηα εθπαηδεπηηθή 
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εθζηξαηεία γηα λα πξνεηδνπνηήζεη ηα παηδηά γηα ηηο ―ζπλέπεηεο δσήο‖ ηνπ sexting θαη 

ηεο δεκνζίεπζεο εηθφλσλ ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, Δπίζεο  

δηαλεκήζεθαλ ελεκεξσηηθά δειηίν, ηα νπνία ελζάξξπλαλ ηνπο γνλείο λα ζπδεηνχλ κε 

ηα παηδηά ηνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηα δηαδηθηπαθά πξνθίι ηνπο γηα ηπρφλ 

παξάλνκεο εηθφλεο (Eraker, 2010). 

Δπηπιένλ, έλα πξφγξακκα αλάινγν ηνπ Drug Abuse Resistance Education 

(D.A.R.E., πξφγξακκα θαηά ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ κέζσ ελεκέξσζεο θαη 

εθπαίδεπζεο) ζα ήηαλ έλα ηζρπξφ θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ sexting , δηφηη ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα  ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο γνλείο λα 

εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ sexting. Μηα πξφζθαηε έθζεζε, 

πνπ δηεμήγαγε ην D.A.R.E., δείρλεη,  φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα παξέρεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ νπζηαζηηθψλ παξακέηξσλ απηνχ  ηνπ επηηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ πξνγξακκάησλ γηα ππεξεζίεο 

πξφιεςεο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ θνηλφηεηα. Σν D.A.R.E. δίλεη ζηνπο γνλείο ηελ 

επθαηξία, λα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηελ αθαδεκατθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Η επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο  D.A.R.E ζηεξίδεηαη ζηελ ρξήζε κηα 

έλλνηαο πνπ νλνκάδεηαη "ζπλεθηηθφηεηα ζρνιείνπ."  Σα Κέληξα γηα ηνλ Έιεγρν ησλ 

Αζζελεηψλ θαη ηελ Πξφιεςε (The Centers for Disease Control and Prevention,CDC) 

νξίδνπλ ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ σο " ηελ πεπνίζεζε ησλ καζεηψλ φηη νη 

ελήιηθεο θαη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ζην ζρνιείν λνηάδνληαη γηα ηε κάζεζή ηνπο, θαζψο 

θαη σο γηα απηνχο σο άηνκα." Μηα πξφζθαηε κειέηε αλαθέξεη φηη, ― ε ζπλεθηηθφηεηα 

ηνπ ζρνιείνπ βξέζεθε λα είλαη ν ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο πξνζηαζίαο γηα αγφξηα θαη 

θνξίηζηα, πνπ κεηψλεη ηε ρξήζε νπζηψλ, ηηο απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, ηελ πξψηκε 

έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο, ηε βία  θαη ηνλ θίλδπλν αθνχζηνπ ηξαπκαηηζκνχ.‖ H 

ίδηα κειέηε δηαπίζησζε, φηη ε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλα ζεκαληηθφο 

―πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο έλαληη ηεο ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξίαο, ησλ 

δηαηαξαγκέλσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ,  ησλ ηάζεσλ θαη απνπεηξψλ απηνθηνλίαο.‖ 

Σέζζεξηο παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε  ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ: ε 

ππνζηήξημε ελειίθσλ, ην λα είζαη κέινο ζε ―πγηή‖ νκάδα ζπλνκειίθσλ θαη ε 

δέζκεπζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Με ζεβαζκφ πξνο ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ελειίθσλ, νη κειέηεο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο είλαη πην πηζαλφ, λα 

αζρνιεζνχλ κε ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε, φηαλ αηζζάλνληαη φηη ελήιηθεο πνπ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπο, ηνπο ππνζηεξίδνπλ. Δπίζεο φληαο  κέινο ελφο 

ζηαζεξνχ  δηθηχνπ ζπλνκειίθσλ, πξνζηαηεχεηαη  ν καζεηήο  απφ ηελ θαθνπνίεζε ή 
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ηνλ εθθνβηζκφ. Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ζπρλά "θαζνδεγείηαη" απφ ―θιίθεο" κε 

ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη " θαη σο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο 

γνλείο λα βνεζήζνπλ ηνπο εθήβνπο, ψζηε λα επηιέμνπλ κηα ―πγηή‖ νκάδα 

ζπλνκειίθσλ. Παξαθνινπζψληαο ηνπο θνηλσληθνχο θχθινπο ησλ εθήβσλ θαη 

βνεζψληαο ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηζρπξέο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, νη γνλείο θαη ηα 

ζρνιεία κπνξνχλ λα ζηγνπξεπηνχλ, φηη νη έθεβνη αλαπηχζζνπλ θαη  δηαηεξνχλ πγηείο 

ζρέζεηο. Σξίηνλ, είλαη ζεκαληηθφ νη καζεηέο, νη γνλείο θαη ηα ζρνιεία λα ληψζνπλ 

ελσκέλνη κε θνηλφ ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε. Σν CDC έρεη δηαπηζηψζεη, φηη ε αθνζίσζε 

ησλ καζεηψλ ζηελ δηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ, ζηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη, φηη νη ζπλνκήιηθνη θαη νη ελήιηθεο, πνπ δηαδξακαηίδνπλ πνιχηηκν 

ξφιν ζηε δσή ηνπο, 1) πηζηεχνπλ φηη ην ζρνιείν είλαη ζεκαληηθφ θαη 2) ελεξγνχλ γηα 

απηέο ηηο πεπνηζήζεηο. Οη καζεηέο, πνπ έρνπλ ―επελδχζεη‖ πξνζσπηθά ζην   ζρνιείν, 

πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ εξγαζία θαη ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έρνπλ  

κηα απμεκέλε αίζζεζε ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ. Κξαηψληαο ηνπο εθήβνπο 

εζηηαζκέλνπο  ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη  ελζαξξχλνληάο ηνπο λα αζρνινχληαη κε 

σθέιηκεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο , κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην sexting, 

φπσο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα αζρνιεζνχλ κε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. (Williams,  

2012) 

Δπηπιένλ ηα ζρνιεία πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ηελ ελζσκάησζε ηνπ sexting  ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα ελζσκαησζεί 

κε ηελ δηδαθηέα χιε θαη κέζσ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ θαη ζρνιηθψλ 

ζπλειεχζεσλ, λα πιεξνθνξεζνχλ αλαιπηηθά νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο, εμαηηίαο ηνπ sexting. Δπίζεο, νη καζεηέο πξέπεη λα 

πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο ηνπ sexting θαη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε δίσμε, αλ νη δξάζεηο ηνπο, εκπίπηνπλ ζηα εμήο: Αλ α) 

απεηιήζνπλ κε βία άιινπο , β) αλαγθάζνπλ θάπνηνλ λα δηαπξάμεη θάηη πνπ δελ ζέιεη 

λα δηαπξάμεη, γ) θάλνπλ άζεκλεο ηειεθσληθέο θιήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

απνζηνιή κελπκάησλ θεηκέλνπ, δ) παξελνριήζνπλ ή θαηαδηψμνπλ ηνπο άιινπο, ε) 

δηαπξάμνπλ πξάμεηο κίζνπο ή πξνθαηάιεςεο, ζη) δεκηνπξγήζνπλ ή απνζηείινπλ 

ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο εηθφλεο εθήβσλ ζη) πξνβνχλ ζε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 

δ) θσηνγξαθήζνπλ  θάπνηνλ, ζε ρψξνπο πην ηδησηηθνχο (δειαδή, ζην κπάλην ή ζηα 

απνδπηήξηα) (McEachern, McEachern-Ciattoni, Filomena, 2012) 
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Οη ζρνιηθνί δηεπζπληέο θη νη εθπαηδεπηηθνί επίζεο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά sexting κέζσ επηβνιήο κέηξσλ, πνπ ζα απνζθνπνχλ θαη 

ζηελ δηαρείξηζε ηνπ sextbullying ή, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, κέζσ 

ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή λφκσλ εηδηθά ζεζπηζκέλσλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο απφ ηελ Πξψηε Σξνπνινγία. Μηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθήο ζα 

πεξηειάκβαλε  δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αλάινγεο κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο. Η 

ιήςε δξάζεσλ, φπσο ε δεκηνπξγία ελφο αλψλπκνπ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο εθζέζεσλ, 

ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο, λα παξνπζηάζνπλ ην πξφβιεκα, πνπ αληηκεησπίδνπλ, 

ρσξίο ην θφβν ησλ επηπηψζεσλ απφ άιινπο καζεηέο,  ε νπνία έρεη απνδεηρζεί 

ρξήζηκε ζηελ απνθάιπςε πεξηζηαηηθψλ cyberbullying, ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαλνκήο ησλ κελπκάησλ 

sextbullying. (Eraker, 2010) 

Οη καζεηέο αθφκε, έρνληαο ιάβεη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε,  ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ γεληθφηεξα ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην: 1) ηη απνηειεί θνηλσληθά 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα, 2) πνηεο είλαη νη 

πεηζαξρηθέο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο, 3) πψο λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά, θαη 4) πψο λα αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά, αλ νη ίδηνη 

ππάξμνπλ ζχκαηα ή εάλ έρνπλ γλψζε φηη άιινη είλαη ζχκαηα εθθνβηζκνχ. Σα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην ηη λα θάλνπλ, φηαλ ιακβάλνπλ απζαίξεηα κηα εηθφλα sextIng θαη πψο λα 

απνθεχγνπλ ηηο πηέζεηο λα θάλνπλ sexting.  Αθφκε ηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα γηα ηνπο καζεηέο κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα αξρίδνπλ λα δηδάζθνληαη καζήκαηα γηα ην sexting  ζην γπκλάζην θαη λα 

ζπλερίδνπλ θαη ζην ιχθεην. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο, ηα ζρνιεία 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ: (α) ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

ηδησηηθήο δσήο, (β)ηελ αθαηάιιειε, απαξάδεθηε θαη παξάλνκε επηθνηλσλία θαη ηηο 

ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη (γ), ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλαθνξά 

πεξηζηαηηθψλ sexting θαη εθθνβηζκνχ ζηνλ θπβεξλνρψξν (McEachern, McEachern-

Ciattoni, Filomena, 2012). 

Σα ζρνιεία ζα κπνξνχζαλ αθφκε, λα απαγνξεχζνπλ ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ σξψλ θαη λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο 

καζεηέο, λα ππνβάινπλ κία έληππε άδεηα ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο γνλείο ηνπο, πνπ 

λα ηνπο επηηξέπεη λα κεηαθέξνπλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 
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(Beale & Hall, 2007). Αθφκε πξέπεη κε θάπνην ηξφπν, λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα εθζέηνπλ αλψλπκα, ρσξίο ην θφβν ησλ αληηπνίλσλ, πεξηζηαηηθά sexting, 

εθθνβηζκνχ, θαη απεηιψλ πνπ έρνπλ δερζεί ζην Internet. (McEachern, McEachern-

Ciattoni, Filomena, 2012) Οη θαζεγεηέο επηπιένλ, ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ην sexting θαη λα ηνπο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ sexting  ζηα παηδηά ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθή ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ  

ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ καζεηή έρνπλ δηαξξεχζεη θαη έρνπλ 

γλσζηνπνηεζεί ζε παξαιήπηεο, πνπ φκσο δελ πξννξίδνληαλ γηα απηνχο. 

Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη 

ζρνιηθνί ζχκβνπινη, νη νπνίνη ζπλεξγαδφκελνη  κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο 

θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο. Οη επαγγεικαηηθνί ζρνιηθνί ζχκβνπινη είλαη ζε κνλαδηθέο 

ζέζεηο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο καζεηέο, ηνπο 

θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

sexting . Οη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα έρνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζηε βνήζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία πγεηψλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηέηνησλ 

επεηζνδίσλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ αλάπηπμε πγηψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

θαηάιιειε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο, ζρεηηθέο κε ην sexting 

πιεξνθνξίεο θαη λα βξίζθνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε, ηελ πξνζνρή θαη ηελ 

πξνζηαζία πνπ ρξεηάδνληαη. Οη ζχκβνπινη  κπνξνχλ αθφκε λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηζηνζειίδεο, πνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη πφξνπο θαη λα ζηείινπλ ελεκεξσηηθά 

δειηία ζηα ζπίηηα ησλ γνλέσλ, ψζηε λα απμεζεί ε  γλψζε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο, 

ζρεηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο  ζέκαηα (McEachern, McEachern-Ciattoni, Filomena, 

2012). 

 Οη  ζρνιηθνί ζχκβνπινη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα  βνεζήζνπλ ζηελ νξγάλσζε 

απηψλ ησλ νκάδσλ θαη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ, πνπ απνηξέπνπλ πεξηζηαηηθά 

sexting θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο άκεζεο ππνζηήξημεο, φηαλ ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν 

ηέηνηα γεγνλφηα. Η παξνρή ζπκβνπιψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζπγθεθξηκέλα, γηα λα 

βνεζήζεη ην καζεηή, φζνλ αθνξά ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξαχκα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αθφινπζε δηαλνκή ηεο εηθφλαο ηνπ/ηεο. Δπηπιένλ, νη ζχκβνπινη ζα πξέπεη θαη απηνί 

κε ηε ζεηξά ηνπο, λα πιεξνθνξνχλ ηνπο καζεηέο φηη νη ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο 

εηθφλεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ, λα αληηγξαθνχλ, θαη λα πξνσζεζνχλ ζε άιινπο 
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νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Θα πξέπεη λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ, φηη απηέο νη 

εηθφλεο αλά πάζα ζηηγκή  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηνπο, σο κηα κνξθή 

εθδίθεζεο, εάλ έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε θίιν ηνπο ή ρσξίζνπλ κε ην/ηε ζχληξνθφ 

ηνπο. Σέινο, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη πξέπεη λα δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ελεξγή αθξφαζε, ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε ζηηο  

απφςεηο ησλ άιισλ (McAdams, 2007). 

Η θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ην Γηαδίθηπν ζα δηδάμεη ηα παηδηά θαη 

ηνπο εθήβνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο ―θπλεγνχο‖, ηνπο cyber-bullies  θαη ην 

sexting θαη ζα ηνπο θάλεη, λα ζθεθηνχλ δχν θαη ηξεηο θνξέο γηα ηελ απνζηνιή 

άζεκλσλ θσηνγξαθηψλ δηθψλ ηνπο απφ ή  άιισλ. Έλα πγηέο θαη αζθαιέο ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη έλα ππνζηεξηθηηθφ θιίκα κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. ηα ζρνιεία, ζηα νπνία ππάξρεη έλα ζεηηθφ, 

ππνζηεξηθηηθφ θιίκα,  νη  έθεβνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε 

αιιεινζεβαζκφ  θαη λα έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά παξελφριεζεο ζπλνκειίθσλ. 

Απηφ ην είδνο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ εθήβσλ ζην sexting. Σα ζρνιεία πξέπεη λα βνεζνχλ ηνπο γνλείο γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ λα ζηεξίδεη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηηο απφςεηο ηνπο ζε ζρνιηθά 

ζέκαηα, κε ππεπζπλφηεηα θαη ζεβαζκφ πξνο ηα παηδηά. Δπηπιένλ, νη γνλείο πξέπεη λα 

ηνλίδνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο παηδείαο ζηε δσή ησλ εθήβσλ. (Beale & Hall, 2007) 

Οη ηξαγηθέο ηζηνξίεο ηεο Jesse Logan θαη ηεο Hope Witsell, φπσο θαη άιισλ 

εθήβσλ απνδεηθλχνπλ, φηη ην sexting είλαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί. Η ρακειή απηνεθηίκεζε, ε θαηάζιηςε θαη ε απηνθηνλία, είλαη 

κεξηθνί κφλν απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο εθήβνπο, ψζηε λα 

γίλνπλ ζχκαηα ηνπ sexting. Σα πνιηηεηαθά λνκνζεηηθά ζψκαηα ζε νιφθιεξε ηελ 

Ακεξηθή  πξνζπαζνχλ λα ζεζπίζνπλ λφκνπο, πνπ λα απνζθνπνχλ ζηελ απνηξνπή θαη 

ηελ πξφιεςε ηνπ sexting. Χζηφζν, πνιινί  απφ απηνχο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, 

έρνπλ αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο παξαβηάδνπλ ηελ πξψηε ηξνπνινγία 

πεξί δηθαησκάησλ ησλ αλειίθσλ  θαη ηε δέθαηε ηέηαξηε ηξνπνινγία πεξί 

δηθαηψκαηνο ησλ γνλέσλ λα ειέγρνπλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

ηνπο. (Williams, 2012) 

  Kάζε απνηειεζκαηηθή απφθξηζε ηεο πνιηηείαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηελ  εθπαίδεπζε , πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε εθήβνπο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

(Eraker, 2010). πλεπψο, ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην  sexting, 
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βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ. Οη γνλείο θαη ηα ζρνιεία αζθνχλ ηε 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο δσέο ησλ εθήβσλ. Γη‘ απηφ είλαη ζεκαληηθφ νη λνκνζέηεο 

λα ην αλαγλσξίζνπλ απηφ θαη λα ην αμηνπνηήζνπλ  ζηνλ αγψλα ηνπο θαηά ηνπ sexting. 

Μία θαιή κέζνδνο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα λνκνζεηηθά 

ζψκαηα ελάληηα ζην sexting, είλαη ε εθαξκνγή ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν 

ηελ εθπαίδεπζε εθήβσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ sexting, ελψ ηαπηφρξνλα ππνζηήξημε 

ησλ εθήβσλ θαη δηεπθφιπλζή ηνπο ζηε ζεηηθή πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζα απνθεπρζνχλ νπνηαδήπνηε ζπληαγκαηηθά ζέκαηα, φπσο θαη έληνλεο 

δηαθσλίεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ αλαπφθεπθηα απφ ηε λνκνζεζία γηα ην sexting. Δπεηδή 

νη γνλείο θαη ηα ζρνιεία είλαη  πην ηζρπξά, φηαλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο 

επζπγξακκίδνληαη, νη λνκνζέηεο ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο, λα επηηχρνπλ 

ζηε δεκηνπξγία θη εθαξκνγή λφκσλ ζρεηηθψλ κε ην sexting. Αλ θαη είλαη ζρεδφλ 

απίζαλν  ε θνηλσλία  λα είλαη πνηέ ζε ζέζε λα εμαιείςεη εληειψο ην sexting , έλα  

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ  

ζρνιείνπ θαη πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζρνιείσλ είλαη ν 

πην απνηειεζκαηηθφο θαη ιηγφηεξν παξαθηλδπλεπκέλνο ηξφπνο, ψζηε λα απνηξαπνχλ 

νη έθεβνη απφ ην λα εκπιαθνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο  δξαζηεξηφηεηεο θαη λα κεησζεί ε 

εμάπισζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ εθήβσλ (Williams, 2012) 
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                                          ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

Σα κέζα ελεκέξσζεο πνιιέο θνξέο ππεξβαίλνπλ ην κέηξν ζηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ, ζπκκεηέρνληαο ζηελ πνιηηηζηηθή παξαγσγή ηεο γλψζεο θη 

επεξεάδνληαο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο. Ο Malcolm Gladwell αξρηθά έδσζε ζην 

sexting ηνλ ηίηιν ηεο ―λνκνζεηηθήο επηδεκίαο‖. ( Podlas, 2011 p.1). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Gladwell ηνλίδεη ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν θάπνηεο ηδέεο ή πξαθηηθέο παξαιιαγκέλεο κε ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ 

θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ θαη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ηνπ ηξφπνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

θάπνηνη ηνγελείο παξάγνληεο πξνθαινχλ βηνινγηθέο επηδεκίεο. Μέζσ ησλ εηδήζεσλ, 

ζηηο νπνίεο επηιέγνληαη πνηα λέα ζέκαηα ζα αλαθεξζνχλ θαη κε πνην ηξφπν, ηα κέζα 

ελεκέξσζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηζηηθή παξαγσγή γλψζεο. 

Σα ΜΜΔ κέζσ ηεο ελεκέξσζεο πνπ παξέρνπλ, κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηε δπλακηθή 

δηάθνξσλ αζήκαλησλ γεγνλφησλ, λα ππνδείμνπλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο κεζφδνπο δξάζεο 

είηε σο αλαγθαίεο είηε σο κε αλαγθαίεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πιαίζηα γηα ηελ 

εμέηαζε ζεκάησλ. ην κέηξν ζην νπνίν απηφ ην γεγνλφο απνηειεί ηε βάζε ζηελ νπνία 

ε θνηλσλία θαη ε πνιηηεία αμηνινγνχλ θαηαζηάζεηο θαη θαηαλννχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ, ε κεηάδνζε εηδήζεσλ απφ ηα ΜΜΔ έρεη επηπηψζεηο ζε λνκηθά δεηήκαηα. 

(Podlas, 2011) 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην θνηλφ θαη νη λνκνζέηεο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα, δηθαηνινγψληαο ηε δηθαζηηθή παξέκβαζε ή 

δίλνληαο ψζεζε ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ εθεβηθνχ 

sexting ηα κέζα ελεκέξσζεο εμάπισζαλ ηηο ηδέεο θαη ηνλ ―ηφ‖ ηνπ sexting, 

θαζηζηψληαο ην κε ηνλ ηξφπν ηνπο έλα ηζρπξφ θνηλσληθφ δήηεκα. Απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ επεξέαζε ηελ απφθξηζε ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εζηίαζε ηεο πξφζθαηεο 

λνκνζεζίαο ζην sexting. (Μία ζεκαληηθή αξρή ηεο ηνινγίαο είλαη φηη ην ζηέιερνο ηνπ 

ηνχ πνπ θπθινθνξεί θαηά ηελ έλαξμε ηεο αζζέλεηαο δελ είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ 

θπθινθνξεί ζην πέξαο ηεο. Αλη‘ απηνχ, θαζψο ν ηφο αιιειεπηδξά κε άιινπο 

θνηλσληθνχο ή κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο, κεηαιιάζζεηαη. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

sexting, ηα κέζα ελεκέξσζεο αιιειεπίδξαζαλ κε απηφ θαη ην κεηέηξεςαλ ζε λνκηθφ 

δήηεκα.) 

Σν λνκηθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζε αληί λα επεξεάδεηαη απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη λα θαηαθεχγεη ζε δηψμεηο εθήβσλ, λα αλαζεσξήζεη θαηαζηαηηθά γηα 
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λα απνθιείζεη ην sexting απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ή λα 

δηεπθξηλίζεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα δεκφζηα ζρνιεία ζα κπνξνχζαλ λα 

θαηάζρνπλ θηλεηά ηειέθσλα καζεηψλ. Αθφκε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη δεκφζηνη νξγαληζκνί ζα κπνξνχζαλ λα εθπαηδεχζνπλ θαη 

λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εθήβνπο γηα αζθαιέο sexting. (Podlas, 2011) 

Σν sexting, φπσο θη άιιεο κνξθέο  εθεβηθήο ―απηνπνξλνγξαθίαο‖  είλαη 

δηαδεδνκέλα πιένλ θαηλφκελα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνηληθέο δηψμεηο. Με 

δεδνκέλε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη κε βάζε 

ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, νη ζεκεξηλνί λφκνη γηα ηελ 

πνξλνγξαθία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κηα παγίδα γηα ηνπο απξφζεθηνπο 

εθήβνπο θαη λα πνηληθνπνηήζνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ λεαξψλ αλζξψπσλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, απηνί νη λφκνη θαη νη δηψμεηο ζην πιαίζην ηνπο απνηεινχλ έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ησλ αληηθάζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ, φηαλ νη 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε μεπεξαζκέλεο 

αιήζεηεο θαη αμίεο, νη νπνίεο ζπγθξνχνληαη κε λέα θαη κε αλακελφκελα θνηλσληθά 

θαηλφκελα. Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ην εηζαγγειηθφ θαη ην δηθαζηηθφ 

πξνζσπηθφ, πνπ ελεξγνχλ ζε απηέο ηηο δηψμεηο, ειηθηαθά είλαη ζπλήζσο δχν ή 

πεξηζζφηεξεο γεληέο πξηλ απφ ηνπο εθήβνπο, κε απνηέιεζκα νη απφςεηο ηνπο γηα  ηε 

ζεμνπαιηθή έθθξαζε λα είλαη παγησκέλεο κε βάζε ηελ επνρή ηνπο θαη έηζη λα 

επεξεάδνληαη νη απνθάζεηο ηνπο (Humbach, 2010). 

Η ζεκεξηλή πνηληθνπνίεζε ηνπ sexting δπζηπρψο κπνξεί λα  απνζπά ηελ 

πξνζνρή καο απφ ηηο πξαγκαηηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ 

ζηα παηδηά. Σα κέζα ελεκέξσζεο αξέζθνληαη ζηηο ιάγλεο ηζηνξίεο γηα εθήβνπο, πνπ 

κεηαδίδνπλ γπκλέο θσηνγξαθίεο γχξσ απφ ηα ζρνιεία θαη ζηε ζθέςε φηη ε λενιαία 

αζθεί κηα ηέηνηα ―πξφζηπρε‖ πξαθηηθή. Απηφ φρη κφλν καο απνπξνζαλαηνιίδεη απφ 

ηηο πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαθνπνίεζεο πνπ ζπλερίδνπλ 

λα εκθαλίδνληαη, αιιά βνεζά ζηε δηαηψληζε ηνπ εζηθνχ παληθνχ, πνπ πεξηβάιιεη ην 

sexting (Pavia, 2011). Παξφκνην πεξηζηαηηθφ ζπλέβε ηε δεθαεηία ηνπ 1950, φηαλ  

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ήηαλ πεπεηζκέλν φηη ηα 

θφκηθο  κπζηεξίνπ θαη ηξφκνπ  κεηέηξεπαλ ηα παηδηά ηνπ έζλνπο ζε  δνινθφλνπο θαη 

βηαζηέο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζηα ζεκεξηλά κέζα ελεκέξσζεο ην ζεμ, ε βία θαη νη 

βσκνινρίεο ππάξρνπλ αλεμέιεγθηα, θαίλεηαη ζρεδφλ γεινίν φηη ηα θφκηθο ηξφκνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ηέηνηα δεκφζηα θαηαθξαπγή θαη ζε έλαλ εζηθφ 

παληθφ.  Έηζη θαη ηψξα, ε αληίδξαζή καο ζην εθεβηθφ sexting αληηζηνηρεί  ζηελ 
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αληίδξαζε ηνπ 1950 πξνο ηα θφκηθο ηξφκνπ: παξαθνπζθσκέλνο θαη ππεξβνιηθφο 

εζηθφο παληθφο. (Sherman, 2011) 

Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο sexting ζηηγκαηίδνληαη σο 

"εγθιεκαηηθέο", ε πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο ζα αξρίζεη λα απνδέρεηαη ηελ 

παξείζθξεζε ηεο θπβέξλεζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ζα είλαη πην εχθνιν λα δερηεί 

ηε ζέζπηζε λφκνπ ζρεηηθά κε ην δήηεκα (Pavia, 2011). Σέηνηνπ είδνπο λφκνη ζα είλαη 

ζπληαγκαηηθνί, αλ πξνζαξκφδνληαη γηα έλα ζθνπφ ηνπ θξάηνπο ή αλ ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην αλαγλσξίζεη κηα λέα θαηεγνξία απξνζηάηεπηνπ ιφγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο πνξλνγξαθηθέο εηθφλεο ησλ αλειίθσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ φηη θάζε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ sexting, είηε πνηληθή ή εθπαηδεπηηθή, πξέπεη λα 

είλαη ζπλεπήο κε ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηηο εζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθεβηθή 

ζεμνπαιηθφηεηα, ψζηε λα απνηξαπεί νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αξλεηηθή ζπλέπεηα 

(Wastler, 2010). Μία θαιχηεξε ιχζε βξίζθεηαη ζε κηα πνιηηηθή, ε νπνία δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζην ειεχζεξν δηθαίσκα έθθξαζεο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία 

ηνπο απφ πεξηηηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Βάζεη ησλ γλψζεψλ καο ζρεηηθά κε ηελ 

αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα, ε ηδέα λα έρνπλ νη λνκνζέηεο ην δηθαίσκα λα βάινπλ 

απζαίξεηα εζηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ελήιηθεο θαη αλειίθνπο, αθνινπζψληαο ην 

δφγκα ―in loco parentis‖ (ζε ξφιν γνλέα), θαίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

αλαρξνληζηηθή, θαζψο θαη κε ξεαιηζηηθή ππφ ην πξίζκα ησλ γεγνλφησλ (Wood, 

2010). Η ζεκαζία ηεο αλαγλψξηζεο θαη πξνάζπηζεο ησλ κε δεκνθηιψλ αιιά 

ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελσλ ηδησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

αλάιπζε πέξα απφ ην δήηεκα ηνπ sexting (Wastler, 2010). 

Η ζπδήηεζε γχξσ απφ ην sexting πξνθαιεί ζηελ θνηλσλία ηελ αίζζεζε ηεο 

ζπλείδεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ρξεζηκεχεη σο έλα δπλακηθφο θαηαιχηεο γηα 

κηα λέα ηάζε, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, ηεο αλαηξνθήο, θαη ησλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ. Αλ ε θνηλσλία θαηαλνήζεη, φηη 

ν ηνκέαο ηεο ζεμνπαιηθήο ηδησηηθήο δσήο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ 

αδηθαηνιφγεην θξαηηθφ έιεγρν, ίζσο απηή ε ξεαιηζηηθή ζθέςε ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηεο κεηνλφηεηαο πνπ 

απαγνξεχνληαη, κφλν θαη κφλν επεηδή αλαζηαηψλνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο πιεηνςεθίαο. 

Οη θαηαπαηήζεηο ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη έλαληη ηνπ 

λφκηκνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θξάηνπο . Σν θξάηνο δελ κπνξεί απιά λα παξεκβαίλεη θαη 

λα  ειέγρεη ηηο  ηδησηηθέο, πην πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Βέβαηα, ζα ππάξμεη κηα 



- 73 - 
 

βαζηθή δηαθσλία γηα ην πψο λα κεηξεζνχλ απφ ηε κία νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη απφ ηελ άιιε ηα θνηλσληθά νθέιε ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο. (Humbach, 2010) 

Κάπνηνη κπνξεί λα κελ ζπκθσλήζνπλ φηη ε εθεβηθή ζεμνπαιηθφηεηα είλαη 

έλα πξνζσπηθφ δήηεκα, πνπ δελ πξέπεη λα ξπζκίδεηαη απφ ην θξάηνο. Χζηφζν ηα 

δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ  κηα επξχηεξε έλλνηα, ψζηε λα πξνζθέξνπλ 

πξαγκαηηθή πξνζηαζία, παξά λα δηαηεξνχλ ηα πνιηηηζηηθά πξφηππα. Έηζη, ε αλάιπζε  

ελφο πην γεληθνχ δηθαηψκαηνο, φπσο ην δηθαίσκα ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη φρη 

ην δηθαίσκα ηνπ sexting, πξνζθέξεη γεληθή πξνζηαζία ζε κηα θαηεγνξία 

δξαζηεξηνηήησλ. Υξεζηκνπνηψληαο έλαλ επξχ νξηζκφ γηα ηα δηθαηψκαηα, θαίλεηαη 

φηη νη λνκηθνί ζπληάθηεο, πνπ γλψξηδαλ ηα πνιιαπιά ζηνηρεία ηεο ειεπζεξίαο , ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλνη ζηε ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ. Η ζεκεξηλή 

γεληά ησλ λνκηθψλ δηαλννχκελσλ πξέπεη λα εξγαζηεί γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο ειεπζεξίαο θαη ησλ δηάθνξσλ εηδψλ ζπκπεξηθνξάο 

πνπ πξνζηαηεχεη. (Pavia, 2011) 

Καζψο φκσο νη λνκνζέηεο, ηα δηθαζηήξηα, νη εηζαγγειείο, νη γνλείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ςάρλνπλ απαληήζεηο ζην πξφβιεκα ηεο παξαγσγήο πνξλνγξαθηθψλ 

εηθφλσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο, θαηλνχξηεο θαη ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο πξέπεη 

λα απαληεζνχλ. Σν θαηλφκελν ηνπ sexting εγείξεη ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο ην 

βαζκφ, ζηνλ νπνίν ηα δηθαηψκαηα ησλ εθήβσλ ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ζπγθιίλνπλ ή 

είλαη αλφκνηα κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ελειίθσλ θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα φξηα ηεο 

πνξλνγξαθίαο θαη ηνπ άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη απφ θάζε γεληά. 

Αληηκεησπίδνληαο ην πξφβιεκα ηνπ sexting σο έλα λέν θαη κνλαδηθφ πξφβιεκα, ζα 

απνθεπρζνχλ ζπληαγκαηηθέο δπζθνιίεο, ζα απνθεπρζεί ε εθαξκνγή ππεξβνιηθά 

απζηεξψλ πνηλψλ γηα κηα λεαληθή ―θαθή ζηηγκή‖ θαη ζα απνθεπρζεί ε λνκηκφηεηα 

ηεο παξαδνζηαθά παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. (Wastler, 2010) 

Η δίσμε ησλ εθήβσλ απνηειεί έλα ζαθέο παξάδεηγκα ηνπ, ηη κπνξεί λα 

ζπκβεί, φηαλ νη λφκνη, πνπ βαζίδνληαη ζε παιηέο  πνιηηηζηηθέο αμίεο, αλαγθάδνληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ απξφβιεπηα θνηλσληθά θαηλφκελα. Καζψο ε ηερλνινγία δηαπιέθεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κειινληηθέο εμειίμεηο ζα δεκηνπξγήζνπλ 

αλαπφθεπθηα κηα πνηθηιία απφ ζχλζεηα θαη πεξίπινθα  λνκηθά δεηήκαηα. Μπνξνχκε 

κφλν λα ειπίδνπκε ηελ επφκελε θνξά πνπ ε ηερλνινγία ζα ππεξβεί ην δίθαην, νη 

εηζαγγειείο θαη νη ππάιιεινη επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

επαλάιεςεο ηεο ίδηαο  θαθνδηθίαο, πνπ επέδεημαλ πξφζθαηεο πεξηπηψζεηο sexting. 
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