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                                                    ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ κακοποίηζη αλζξψπνπ απφ άλζξσπν είλαη απφ κφλν ηνπ έλα θαηλφκελν 

ζθιεξφ, αλάιγεην θαη νδπλεξφ πνπ θάλεη ηελ έλλνηα «αλζξσπηά» λα κνηάδεη 

παξάηαηξε θαη αζηεία. Όηαλ, φκσο, ε κακοποίηζη αθνξά παηδηά, αζψεο ςπρέο πνπ 

είλαη αδχλαην λα ππεξαζπηζηνχλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηφηε ην ζέκα 

είλαη αθφκα πην ζνβαξφ θαη επηθίλδπλν. 

Δθαηνληάδεο παηδηά θαθνπνηνχληαη θαζεκεξηλά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη 

είλαη αλαγθαζκέλα λα δέρνληαη ηε βία, ηελ ςπρνινγηθή θζνξά θαη ηε ζεξοςαλική 

κακοποίηζη απφ ηνπο ζπγγελείο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο γείηνλεο, αγλψζηνπο ζηνλ 

δξφκν ή θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο, έλα θαηλφκελν ηξαγηθφ θαη αζχιιεπην ζην 

κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ. Οη αξηζκνί απνθαιχπηνπλ εχγισηηα ηελ ζθιεξή 

πξαγκαηηθφηεηα αθνχ ππνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ηεο ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ απφ 

αλζξψπνπο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο θηάλεη ην  62% έσο 81% γηα ηα θνξίηζηα θαη 

84 -94% γηα ηα αγφξηα. 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ δερηεί κακοποίηζη θαη θπξίσο ζεξοςαλική αξλνχληαη λα 

κηιήζνπλ θαη λα απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα θαη θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο ιέγνληαο 

ζπλερψο ςεχδε θαη αλαιακβάλνληαο φιε ηελ επζχλε γηα ηηο πιεγέο θαη ηελ θαθή θαη 

επηζεηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ο θφβνο πσο ν δπάζηηρ ζα ηα ηηκσξήζεη θαη ζα ηα 

βαζαλίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν αιιά θαη ε ληξνπή πνπ αηζζάλνληαη ζεσξψληαο πσο 

έζσζαλ αθνξκή γηα λα ηνπο ζπκβεί απηφ ην γεγνλφο θαη πσο ηα ίδηα θηαίλε 

νινθιεξσηηθά ηα θάλεη λα ζησπνχλ θαη λα ιέλε ςέκαηα. 

Σν αλαληίξξεην γεγνλφο είλαη πσο ε κακοποίηζη αθήλεη γεξά ηα ζεκάδηα ηεο 

ζηελ επαίζζεηε θαη επάισηε παηδηθή ςπρή θαη νη γνλείο νθείινπλ λα είλαη ζε 

εγξήγνξζε αιιά θαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ελδείμεηο κακοποίηζηρ ψζηε λα 

επέκβνπλ άκεζα, γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ην παηδί 

θαθνπνηείηαη απφ ηνπο γνλείο, ηελ επζχλε ηεο αποκάλςτηρ θέξεη αλαγθαζηηθά ην 

επξχηεξν νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 



                                         ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί  πηπρηαθή εξγαζία θαη αθνξά ηελ κακοποίηζη 

ησλ παηδηψλ θαη θπξίσο ηε ζεξοςαλική κακοποίηζη. Μεγάιε έκθαζε ζα δνζεί θαη ζην 

ζχλεζεο θαηλφκελν ησλ τεςδών ιζσςπιζμών απφ ην παηδί πνπ έρεη ππνζηεί ηελ 

κακοποίηζη θαη ηελ απφθξπςε ηνπ γεγνλφηνο ή ηνπ ππεχζπλνπ πξνζψπνπ γηα ηελ 

κακοποίηζη απηή. 

Αξρηθά, ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ηεο κακοποίηζηρ γεληθά θαη εηδηθφηεξα ηεο 

ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ παγθνζκίσο. Θα κειεηεζνχλ ηα θαηλφκελα ηεο ζεξοςαλικήρ 

κακοποίηζηρ απφ ηελ πιεπξά ησλ αξηζκψλ θαζψο θαη νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη 

θαη ζα αλαιπζνχλ ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ ζπλήζσο 

θέξνληαη σο δξάζηεο. εκαληηθφ είλαη λα αλαιπζνχλ θαη φιεο νη ελδείμεηο, νη νπνίεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ην παηδί έρεη βηψζεη ηελ κακοποίηζη ψζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ νη 

αξκφδηνη έγθαηξα θαη λα παξέκβνπλ απνηειεζκαηηθά, φζν είλαη εθηθηφ απηφ. 

Έπεηηα, ζα κειεηεζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ θπξίσο 

ζηελ ςπρή ησλ παηδηψλ θαη ηη πξννπηηθέο αλνίγνληαη κειινληηθά γηα ηελ νκαιή 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Αθνινπζνχλ νη ηξφπνη ππόλητηρ θαη θεπαπεςηικήρ 

παπέμβαζηρ ψζηε λα κπνξέζεη ην παηδί λα  θαηαπνιεκήζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ 

ζα έρνπλ κείλεη σο απσζεκέλα θαη θαηάινηπα. Δπηπιένλ, ζα κειεηεζεί θαη ην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ ηζρχεη ζήκεξα δηεζλψο γηα λα δηαπηζησζεί αλ πξάγκαηη έλα παηδί είλαη 

πξνζηαηεπκέλν απφ ην λφκν ή έξκαην ζηα ρέξηα ησλ «ηζρπξψλ» πνπ ην θαθνπνηνχλ 

ζεμνπαιηθά. Ο λφκνο πξνζηαηεχεη αιεζηλά ηα παηδηά πνπ θαηαθεχγνπλ ζε τεςδείρ 

ιζσςπιζμούρ ή κε ηνλ ηξφπν ηνπ ηα θαηεγνξεί θαη ηα ηηκσξεί; 

ηε ζπλέρεηα ζα κειεηεζεί ην θαηλφκελν ησλ τεςδών ιζσςπιζμών ησλ 

θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ. Θα δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα πνπ ηα σζνχλ λα κελ 

απνθαιχπηνπλ ην δξάκα πνπ βηψλνπλ θαη λα κελ επηζπκνχλ λα απνθαιπθζεί θαη λα 

ηηκσξεζεί ν δπάζηηρ αιιά θαη ν ζπλέλνρνο ηεο απνηξφπαηεο απηήο πξάμεο. Δπίζεο, 

κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί ν εηδηθφο λα εηζρσξήζεη ζηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ θαη λα 

απνζπάζεη ηελ αιήζεηα, βήκα πνπ είλαη θαη ην πξσηαξρηθφ γηα ηελ θεπαπεία ηνπ 

παηδηνχ.  

Ο ξφινο ηεο θνηλσληθήο θαη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλφκελνπ απηνχ, ην 

νπνίν θαζεκεξηλά βξίζθεηαη ζε έμαξζε, ζα κειεηεζεί, επίζεο.  
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Ζ εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηνλ επίινγν, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαθεθαιαηψλνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία θαη ζα παξαηίζεληαη ηα πην αμηφινγα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ παξνχζα κειέηε θαζψο θαη κε ηελ πνιχηηκε βηβιηνγξαθία, ε 

νπνία ζηάζεθε ζπνπδαίνο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

1.1 Ζ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ  

 

To 1962 έλαο παηδίαηξνο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ν Henry Kembe 

ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «θαθνπνηεκέλν παηδί»  θαη κάιηζηα κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ, «Battered child syndrome». ηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζε 

κία ελδειερή κειέηε θαη πεξηγξαθή ησλ παηδηψλ πνπ θαθνπνηνχληαη θπξίσο εληφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ηξαπκάησλ ηνπο θαη ησλ γνλέσλ πνπ 

θαηαθεχγνπλ ζηελ κακοποίηζη ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ έξεπλά ηνπ βαζίζηεθε ζε 

δηάθνξα εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνίξαζαλ ζπλάδεξθνί ηνπ ζε λνζνθνκεία, ζηα νπνία 

λνζειεχνληαλ παηδηά θαη φπσο ήηαλ θπζηθφ αξρηθά πξνθάιεζε δπζπηζηία θαη πνιιέο 

αξλεηηθέο αληηδξάζεηο (Wallance, H., 2002:57). 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα κία έλλνηα ηφζν πνιπζχλζεηε 

θαη πνιχπιεπξε πνπ έρεη ηφζεο πνιιέο θαη θαζνξηζηηθέο παξακέηξνπο. Οη νξηζκνί 

πνπ έρνπλ δνζεί έσο ζήκεξα πξνζπαζνχλ αλ ιάβνπλ ππφςε ηνπο φιεο απηέο ηηο 

παξακέηξνπο θαη θάπνηνη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ζηα επξήκαηα απφ ηηο ζσκαηηθέο 

θαθψζεηο ησλ παηδηψλ ελψ άιινη δίλνπλ έκθαζε ζηα θίλεηξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ δπάζηη. Έλαο νινθιεξσκέλνο, φκσο, νξηζκφο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα 

παξαπάλσ είλαη δχζθνιν λα δνζεί.  

Ο παηδίαηξνο Hefler R., ηνλίδεη φηη «κακοποίηζη είλαη θάζε ζπλαιιαγή ή 

έιιεηςε ζπλαιιαγήο αλάκεζα ζε έλα παηδί θαη έλα άιιν άηνκν, ην νπνίν ζπλήζσο 

έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ θαη θαηαιήγεη ζε κε ηπραία βιάβε ζηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ εκπνδίδνληαο παξάιιεια ηελ αλαπηπμηαθή ηνπ 

δηαδηθαζία» (Wallance, H., 2002: 59). Ο νξηζκφο απηφο είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνπο εηδηθνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά θαη ν ίδηνο έρεη πνιιά θελά λα θαιχςεη 

αθφκα γηα λα ζεσξείηαη πιήξεο θαη νινθιεξσκέλνο. 
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1.2 ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε ε έλλνηα ηεο κακοποίηζηρ έρεη πνιιέο πιεπξέο θαη 

παξακέηξνπο θαη γηα απηφ νη εηδηθνί ζπλεζίδνπλ λα ηελ ρσξίδνπλ ζε θαηεγνξίεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί θαη λα αληηκεησπηζηεί θάζε είδνο απνηειεζκαηηθά, 

αθνχ πξψηα εληνπηζηεί. Ζ θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο θάλεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

ππόλητη πην εχθνιε, άκεζε θαη γξήγνξε ηαθηηθή. 

Σα βαζηθά, ινηπφλ, είδε, ζηα νπνία ππνδηαηξείηαη ε κακοποίηζη είλαη ηα 

αθφινπζα: (Tζηάληεο- Μαλσιφπνπινο, 1987: 31). 

 Ζ ζσκαηηθή κακοποίηζη. Δίλαη ε κε θάζε ηξφπν ζσκαηηθή βιάβε ζηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε σο απνηέιεζκα ηεο κε 

ηπραίαο δπζκελνχο επίδξαζεο εμσηεξηθνχ παξάγνληα ή ζηέξεζεο ελφο 

παξάγνληα απαξαίηεηνπ γηα ηε δσή. πλήζσο ε κε ηπραία θάθσζε 

πξνθαιείηαη απφ άηνκν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πξνζηαζία θαη θξνληίδα ηνπ 

παηδηνχ. Οη ηξαπκαηηζκνί απηνί κπνξεί λα είλαη απφ απινχο κψισπεο θαη 

ρηππήκαηα έσο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο θαη αηκαηψκαηα πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ην παηδί αθφκα θαη ζηνλ ζάλαην. Ζ θαηάζηαζε γηα λα αμηνινγεζεί 

ζσζηά απφ θάπνηνλ εηδηθφ ζα είλαη αλαγθαίν λα έρεη απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε 

ηεο απξνζεμίαο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ αηπρήκαηνο. Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη 

λα κειεηεζνχλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αλ ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα 

ηζηνξηθφ βίαο θαη άιισλ δήζελ αηπρεκάησλ, ηη είδνπο ρηππήκαηα θέξεη ην 

παηδί (αλ είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ θαηά ηχρε), ν ραξαθηήξαο ησλ γνλέσλ θαη ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνςία 

ζσκαηηθήο κακοποίηζηρ είλαη ε θαζπζηέξεζε ηεο νηθνγέλεηαο λα δεηήζεη 

βνήζεηα απφ θάπνην λνζνθνκείν, ηα αζαθή ιφγηα θαη εμεγήζεηο γηα ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηξαπκαηίζηεθε ην παηδί θαη νη βιάβεο ζην παηδί 

ζε δηαθνξεηηθά ειηθηαθά επίπεδα. Πνιινί εηδηθνί ιακβάλνπλ σο 

ελνρνπνηεηηθά θαη χπνπηα ζηνηρεία ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ πξνο ηνπο 

γνλείο θαη αληίζηξνθα (απνκφλσζε, επηζεηηθφηεηα, ζπκφο, απαμίσζε θαη 

αδηαθνξία) 

Σα βαζηθά επξήκαηα, ηα νπνία ππνδειψλνπλ ζσκαηηθή κακοποίηζη ηνπ 

παηδηνχ είλαη: (Αγάζσλνο- Γεσξγνπνχινπ, 1987: 24). 



1. Καθψζεηο ζην δέξκα θαη ην ζηφκα (κειαληέο, εθδνξέο, θνςίκαηα θαη 

απνηππψκαηα δαρηχισλ) 

2. Ξεξά ή πγξά εγθαχκαηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηζηγάξν, λεξφ ή θαη 

νηθηαθέο ζπζθεπέο. 

3. Βιάβεο ζηα νζηά θαη ηηο θιεηδψζεηο. 

4. Καθψζεηο ζηα κάηηα θαη ην θεθάιη εηδηθά ζηα βξέθε. 

5. Δζσηεξηθή αηκνξξαγία. 

6. Γειεηεξίαζε 

7. χλδξνκν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ 

8. Καζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε θαη παξάιιεια πξνβιήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. 

πλαηζζεκαηηθή ή ζεξοςαλική κακοποίηζη. Δίλαη επίζεο, έλα πεξίπινθν θαη 

πνιπζχλζεην θαηλφκελν. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη απφ ην φηη ν ςπρνινγηθφο 

παξάγνληαο είλαη πνιχ δχζθνιν λα εξεπλεζεί θαζψο παξεκβαίλνπλ αξθεηνί 

παξάγνληεο (θνηλσληθνί, πνιηηηζηηθνί θαη νηθνλνκηθνί). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

κακοποίηζη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ε δηάπξαμε πξάμεσλ απφ ηνπο γνλείο 

θπξίσο πνπ θάλνπλ θαθφ ζην παηδί λνεηηθά θαη ςπρνινγηθά θάλνληαο ην λα έρεη κία 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε. 

Καη ζην είδνο απηφ νη εηδηθνί έρνπλ πξνζζέζεη δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο γηα ηελ 

γξεγνξφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ: (Tζηάληεο- Μαλσιφπνπινο, 1987: 28- 

29). 

1. Λεθηηθή επίζεζε θαη εθθνβηζκφο 

2. Δγθιεηζκφο θαη πεξηνξηζκφο ζε θιεηζηφ ρψξν, φπσο ππφγεην ή ζνθίηα 

3. ηέξεζε ηξνθήο, ξνχρσλ θαη ζθεπαζκάησλ 

4. Δγθιεηζκφο ηνπ παηδηνχ εθηφο ζπηηηνχ ζε άζρεκεο ζπλζήθεο (θξχν, ρηφλη θαη 

βξνρή) 

 Παξακέιεζε. Δίλαη ην θαηλφκελν, θαηά ην νπνίν ην παηδί ζηεξείηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο, έλδπζεο, ηαηξηθήο θξνληίδαο, 

ζηέγαζεο θαη ζρνιηθήο θνίηεζεο ζε ζεκείν κάιηζηα λα θηλδπλεχεη ζνβαξά ε 

ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. Όηαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ε 

παξακέιεζε απηή παξνπζηάδεηαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην παηδί είλαη 

ηδηαηηέξσο θξίζηκα θαη επηθίλδπλα.  
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 1.3 Ζ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

Χο ζεξοςαλική κακοποίηζη κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ζπκκεηνρή ή έθζεζε ηνπ 

παηδηνχ ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο, δίρσο ηε ζέιεζή ηνπ, νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθφ 

ζθνπφ ηελ δηέγεξζε θαη ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε ελφο ελήιηθα. Σν θαηλφκελν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κηθξή ειηθία ηνπ παηδηνχ (πξέπεη λα είλαη αλήιηθν), ηελ 

ζρέζε εμάξηεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνλ δπάζηη θαη ην θύμα θαη ηελ 

έιιεηςε ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο ηνπ παηδηνχ. Μνηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία κε ηελ 

ζσκαηηθή κακοποίηζη αιιά ν ζθνπφο ηεο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε ζεμνπαιηθή 

επραξίζηεζε. Δίλαη έλα θξάκα ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο κακοποίηζηρ αθνχ ην 

παηδί ηξαπκαηίδεηαη ζσκαηηθά αιιά θαη ςπρνινγηθά θαη κάιηζηα αλεπαλφξζσηα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (Schafer, Mundt, Athlers, 2011:345). 

Αλ θαη νη ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο δελ είλαη αθξηβείο θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κε ζχλεζε, ππνινγίδεηαη φηη 150 εθαηνκκχξηα θνξίηζηα θαη 73 

εθαηνκκχξηα αγφξηα θάησ ησλ 18 εηψλ έρνπλ ππνζηεί αλαγθαζηηθή ζεμνπαιηθή 

επαθή ή άιιεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο βίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηε θπζηθή επαθή. Σν 2000, ππνινγίζηεθε φηη 1,8 εθαηνκκχξηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζεμνπαιηθά ζηελ πνξλεία θαη ηελ πνξλνγξαθία, ελψ πεξίπνπ 1 

εθαηνκκχξην λέα παηδηά-θύμαηα ζεσξείηαη φηη αλαγθάδνληαη λα εθπνξλεχνληαη θάζε 

ρξφλν. 

Όπσο φια ηα άιια είδε κακοποίηζηρ έηζη θαη ε ζεξοςαλική κακοποίηζη 

θαηαηάζζεηαη ζε θαηεγνξίεο γηα ηελ επθνιφηεξε ππόλητη θαη αληηκεηψπηζε θάζε 

κίαο. Καηά ζπλέπεηα,  ε θιηληθή εηθφλα γίλεηαη πην μεθάζαξε θαη μεδηαιχλνληαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ζρέζε θύμαηορ - δπάζηη, ε πξφζεζε ηνπ δπάζηη 

θαη ηέινο, ην είδνο ηνπ ζεμνπαιηθνχ αδηθήκαηνο. 

Ζ ζεξοςαλική κακοποίηζη κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα επίδεημε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ κπξνζηά ζην παηδί ζθφπηκα, 

απλαληζκφο κπξνζηά ζην παηδί ή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ, θηιηά θαη αγθαιηέο κε 

εξσηηθφ ηξφπν, άγγηγκα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ παηδηνχ ή ππνρξέσζε ηνπ 

παηδηνχ λα αγγίμεη ηα δηθά ηνπ γελλεηηθά φξγαλα κπξνζηά ζηνλ δπάζηη ή ηνπ δπάζηη, 

πξνζπάζεηα γηα ηε δηελέξγεηα εξσηηθήο πξάμεο κε ην παηδί θαη θπζηθά νινθιήξσζε 

ηεο εξσηηθήο πξάμεο (Schafer, Mundt, Athlers, 2011: 347). 

 



1.3.1 ΑΗΜΟΜΗΞΗΑ 

 

Δίλαη θάζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα (θαη ζπλνπζία ή ζσπεία), ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα ζην παηδί θαη έλαλ θπζηθφ γνληφ ή  άιιν κέινο ηεο 

νηθνγελείαο πνπ είλαη θαη θεδεκφλαο ηνπ παηδηνχ ή φρη. Δθηφο απφ ηνπο γνλείο κπνξεί 

λα είλαη παππνχδεο ή γηαγηάδεο, αδέξθηα, ζείνη θαη ζείεο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη φηη ην παηδί είλαη εμαξηεκέλν απφ ηνλ δπάζηη θαη δελ 

εθηθηφ λα δξαπεηεχζεη εχθνια απφ ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ ηνπ δπάζηη, επνκέλσο, ε 

αηκνκημία ζπλερίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Καησπφδε, 2005: 29).  

Ζ αηκνκημία είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηχπνο παηδηθήο κακοποίηζηρ θαη ζπλήζσο 

δηαπξάηηεηαη απφ γνλείο ηνμηθνκαλείο, αιθννιηθνχο θαη κε ηζηνξηθφ θάπνηαο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο. Βέβαηα, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ παξαηεξνχληαη θξνχζκαηα θαη ζε 

αλψηεξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ελψ νη δξάζηεο θξίλνληαη θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ θαζ’ φια «θπζηνινγηθνί» άλζξσπνη. Δίλαη,  επίζεο, ζχλεζεο λα 

επαλαιακβάλεηαη ην θαηλφκελν απηφ απφ γεληά ζε γεληά θαη πνιινί κηινχλ γηα 

θιεξνλνκηθφηεηα θαη γνληδηαθή πξνδηάζεζε. Ζ βαζηθή αηηία, φκσο, παξακέλεη ε 

θαθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ίζσο ππάξρνπλ ζε επίπεδν 

δεπγαξηνχ (Σζηγθξήο, 1999: 44). 

Γπάζηηρ ηεο αηκνκημίαο είλαη απηφο πνπ πξνβαίλεη ζηηο άλνκεο πξάμεηο κε ην 

ίδην ηνπ ην παηδί αιιά θαη ηα άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηα νπνία γλσξίδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε θαη δελ ηελ απνθαιχπηνπλ ζεσξνχληαη ζπλέλνρνη θαη εζηθνί απηνπξγνί. Ζ 

ζπκπεξηθνξά απηή θαη ε ηαθηηθή ηεο ζησπήο θαη ηεο θάιπςεο ηνπ γεγνλφηνο πιήηηεη 

ςπρνινγηθά ζεκαληηθά ην παηδί πνπ ληψζεη πξνδνκέλν θαη ππεχζπλν γηα φια φζα ηνπ 

ζπκβαίλνπλ.  

 

1.3.2 ΠΑΗΓΟΦΗΛΗΑ – ΠΑΗΓΔΡΑΣΗΑ 

 

Ο φξνο «παηδνθηιία» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1980 απφ ηελ 

American psychiatric organization θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ην 

DSM- III γηα λα παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ πνπ δέρνληαη 

ζεξοςαλική κακοποίηζη. Αξγφηεξα ηα θξηηήξηα απηά δέρηεθαλ θάπνηεο αιιαγέο θαη 
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ζπκπιεξψζεηο θαη παξνπζηάζηεθαλ νινθιεξσκέλα. Καηά ζπλέπεηα ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ζχκθσλα κε ην DSM- IV είλαη ηα παξαθάησ: (Μάλνο, 1997: 118) 

 Σνπιάρηζηνλ γηα 6 κήλεο ζπλερφκελεο, έληνλεο θαη ζεμνπαιηθά δηεγεξηηθέο 

θαληαζηψζεηο θαη παξνξκήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν έλα αλήιηθν παηδί (θαη 

γεληθά ηα παηδηά) απφ ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ θαη θάησ. Ζ παηδνθηιία αθνξά 

θαη αγφξηα θαη θνξίηζηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο πξνεθεβείαο θαη 

θάησ. 

 Οη θαληαζηψζεηο θαη νη παξνξκήζεηο απηέο λα πξνθαινχλ ζεκαληηθή θαη 

έληνλε θνηλσληθή θιηληθά ελφριεζε ζην παηδί ή βιάβε θαη δεκίεο ζηνλ 

θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ δπάζηη 

 Ο δπάζηηρ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 εηψλ θαη 5 ρξφληα κεγαιχηεξνο απφ ην 

παηδί πνπ πθίζηαηαη ηελ κακοποίηζη 

Σα άηνκα πνπ επηδίδνληαη ζηελ παηδνθηιία αξέζθνληαη ζπλήζσο ζηηο ειηθίεο 

8- 10 εηψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα άηνκα ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ θαη ιίγν κεγαιχηεξα, 

φηαλ πξφθεηηαη γηα άηνκα ηνπ αλδξηθνχ θχινπ. χκθσλα κε κειέηεο ηα άηνκα πνπ 

ειθχνληαη απφ αγφξηα έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνηξνπηάζνπλ θαη λα 

ζπλερίζνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο (Μάλνο, 1997: 119). 

Γηα ηελ ζσζηή θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο παηδνθηιίαο ππάξρνπλ πνιιέο 

δπζθνιίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί. Έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη ε 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζεκαληηθήο δπζθνξίαο θαη δηαηαξαρήο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

πνπ δπζρεξαίλεη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Έλα αθφκα πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ. Ζ έλαξμε ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ ζηα 13 ρξφληα ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κνηάδεη απζαίξεηε αλ θαη ν θαζνξηζκφο ελφο νξίνπ ειηθίαο είλαη 

απαξαίηεηνο. Πνιινί δξάζηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην θύμα ήηαλ πξφσξα αλαπηπγκέλν 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη είλαη ζηελ αιεζηλή ηνπ 

ειηθία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν εηδηθφο, αθνχ δεη θαη ην παηδί, ζα θιεζεί λα 

απνθαζίζεη αλ ππάξρεη παηδνθηιία ή φρη (Γησηάθνο, 2009: 21-23).  

χκθσλα πάληα κε ην DSM- IV ν παηδφθηινο πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε βάζε 

θάπνηεο παξακέηξνπο. Αξρηθά, αλ είλαη εηεξφθπινο, δειαδή αλ ειθχεηαη απφ άηνκα 

ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Έπεηηα, αλ είλαη νκνθπιφθηινο (ειθχεηαη απφ άηνκα ηνπ ηδίνπ 

θχινπ) θαη ηέινο, αλ είλαη ακθίθπινο, δειαδή ειθχεηαη απφ άηνκα θαη ησλ δχν 

θχισλ. Δπίζεο, νη παηδφθηινη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: (Μάλνο, 1997: 120) 

 Ο απνθιεηζηηθφο ηχπνο, ν νπνίνο ειθχεηαη κφλν απφ παηδηά  



 Ο κε απνθιεηζηηθφο ηχπνο, ν νπνίνο ειθχεηαη θαη απφ αλήιηθνπο θαη απφ 

ελήιηθεο 

 

 

1.3.3 ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη θσηνγξαθίεο θαη ηαηλίεο παηδηψλ 

δίρσο ξνχρα ή κε πξνθιεηηθή ακθίεζε πνπ θηάλεη έσο ηελ έθζεζή ηνπο κε εζψξνπρα. 

Οη εηθφλεο απηέο ζεσξνχληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη «εξσηηθέο». Ο ζθνπφο πνπ 

εμππεξεηεί ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ είλαη θαζαξά ζεμνπαιηθφο θαη απνζθνπεί κφλν 

ζηελ ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ ζεαηψλ. Ο θσηνγξάθνο θαη ν 

παξαγσγφο κπνξεί, φκσο,  λα έρνπλ κφλν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ην πιηθφ ηνπο 

(Κηνχπεο, Ησαλλίδνπ, 2007: 67).  

 

 

   1.3.4 ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ (BYLLING)  

 

Δίλαη κία ζρεηηθά λέα κνξθή παηδηθήο κακοποίηζηρ, ε νπνία  αλ θαη πάληα 

ζπλέβαηλε, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ιάβεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ 

αμίδνπλ ζηα παηδηά. Πξφθεηηαη γηα κία επαλαιακβαλφκελε θαη άθξσο επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ θάπνηνλ ή θάπνηνπο ηζρπξφηεξνπο έλαληη θάπνηνπ αδχλακνπ θαη 

αλίζρπξνπ λα ακπλζεί. Σν βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζπλήζσο αθνξά ηελ 

ζρνιηθή ειηθία θαη παξαηεξείηαη εληφο ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ (πιινγηθφ έξγν, 

2008: 56). 

Οη βαζηθέο ηνπ εθδειψζεηο είλαη απεηιέο θαη παξελνριήζεηο, εηξσληθά ζρφιηα 

θαη ριεπαζκνί αιιά θαη πξνζπάζεηα ζπθνθάληεζεο ηνπ αηφκνπ θαη θνηλσληθήο ηνπ 

απνκφλσζεο. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη νη 

αθφινπζεο: (πιινγηθφ έξγν, 2008: 57). 

 σκαηηθή επίζεζε, ραζηνχθηα, ζπξσμίκαηα ηξαπκαηηζκνί, αθφκα θαη βηαζκφο 

 Κνηλσληθφο εθθνβηζκφο, δειαδή δηάδνζε θαθψλ θαη αλαιεζψλ θεκψλ θαη 

θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ 

 εμνπαιηθφο εθθνβηζκφο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζε αλεπηζχκεηα αγγίγκαηα θαη 

πξνζβιεηηθά κελχκαηα 
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 πλαηζζεκαηηθφο εθθνβηζκφο, δειαδή απεηιέο γηα λα πάξνπλ απφ ην θύμα ηα 

ιεθηά ηνπ ή λα ηνπ θξχβνπλ ηα βηβιία ηνπ γηα λα ηηκσξεζεί απφ ηνπο 

δαζθάινπο 

 Λεθηηθή βία, δειαδή παξαηζνχθιηα θαη εηξσλείεο ψζηε λα γίλεη αληηθείκελν 

ριεπαζκνχ απφ φιν ην ζρνιείν 

 Ζιεθηξνληθφο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, εθβηαζκφο θαη ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά 

κέζσ δηαδηθηχνπ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Δίλαη ε ζνβαξφηεξε κνξθή 

εθθνβηζκνχ δηφηη ην θύμα δελ είλαη εχθνιν λα απαιιαγεί απφ ηνλ ζχηε θαη ε 

ηερλνινγία επηηξέπεη ηελ αλψλπκε παξελφριεζε. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα 

ιάβεη είλαη δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ δίρσο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ, παξελφριεζε κε πβξηζηηθά 

κελχκαηα, παπέμβαζη ζηνπο θίινπο θαη ηηο παξέεο ηνπ.  

ηνλ εθθνβηζκφ ην θύμα  επηιέγεηαη κε θξηηήξην ηελ αδπλακία ηνπ θαη νη 

επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ γίλνληαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα γηα λα επηβεβαηψλεη ζπλερψο ν 

ζχηεο ηελ ηζρχ θαη ηελ αλσηεξφηεηά ηνπ (πιινγηθφ έξγν, 2008: 67).  

 

1.3.5 ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΔΠΑΗΣΔΗΑ 

 

Καζεκεξηλά ζηνπο δξφκνπο γίλνληαη αληηιεπηά παηδηά πνιχ κηθξήο ειηθίαο λα 

απιψλνπλ ην ρέξη θαη λα δεηνχλ ειεεκνζχλε απφ ηνπο πεξαζηηθνχο, κφλα ηνπο ζηνπο 

δξφκνπο θαη ζε πνιχ άζρεκεο θαη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο. Αθφκα θαη βξέθε 

βξίζθνληαη ζηελ αγθαιηά ηεο κεηέξαο ηνπο, κέζα ζην θξχν θαη ηε βξνρή γηα λα 

πξνθιεζεί νίθηνο ζηνλ θφζκν πνπ δηέξρεηαη θαη λα δψζνπλ ηελ βνήζεηα πνπ ηνπο 

δεηείηαη. 

Δίλαη κία δηαθνξεηηθή κνξθή παηδηθήο κακοποίηζηρ, ε νπνία έρεη πνιιέο 

πξνεθηάζεηο θαη ρξήδεη αληηκεηψπηζεο. Καηά ηα παηδηά απηά γηα λα κέλνπλ αθίλεηα 

θαη ήζπρα ηφζεο ψξεο ζπρλά δέρνληαη απεηιέο θαη ζσκαηηθή κακοποίηζη απφ ηνπο 

γνλείο. Πξφζθαηα, κία κειέηε απφ ηνλ ζχιινγν «Σν ρακφγειν ηνπ παηδηνχ» νδήγεζε 

ζε θαηαγγειίεο γηα ιήςε λαξθσηηθψλ απφ ηα παηδηά κε ηε βία πξνθεηκέλνπ λα κελ 

αληηδξνχλ ζην θξχν θαη ηελ πείλα. Δπηπιένλ, ηα παηδηά απηά ζηεξνχληαη ην αγαζφ ηεο 

παηδείαο αθνχ ηελ ψξα πνπ νη ζπλνκήιηθνί ηνπο είλαη ζην ζρνιείν, ηα παηδηά απηά 

ηξηγπξλνχλ λεζηηθά θαη μππφιεηα ζηνπο δξφκνπο βάδνληαο ζε θίλδπλν αθφκα θαη ηε 

δσή ηνπο. 



Σν θχθισκα πνπ έρεη ζηεζεί πίζσ απφ ηελ παηδηθή επαηηεία ηείλεη λα ιάβεη 

αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. Καηαξρήλ, νη ηακπέιεο πνπ θξαηνχλ ηα παηδηά ζπρλά κε ην 

ελδεηθηηθφ «Πεηλάσ» θαίλνληαη λα είλαη γξακκέλεο απφ ην ίδην ρέξη. Δπίζεο, 

απηνθίλεηα θαη ζπρλά πνιπηειή κεηαθνξηθά κέζα αθήλνπλ ηα παηδηά ζε 

ζπγθεθξηκέλα φια ηα ρξήκαηα πνπ θαηάθεξαλ λα εμνηθνλνκήζνπλ (Γησηάθνο, 2009: 

77).   

 

1.3.6 ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (CHILD TRAFFICKING) 

 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία πνηέ δελ παξαδέρηεθε επίζεκα ην θχθισκα 

αγνξαπσιεζίαο παηδηψλ γηα πνξλεία θαη γηα εκπφξην νξγάλσλ. Σα ζηνηρεία, φκσο, 

ηεο UNISEF έξρνληαη λα δηαςεχζνπλ ηελ άξλεζε απηή. Σν 2005, κφλν, ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ηα παηδηά πνπ έπεζαλ θύμαηα trafficking ππνινγίδνληαη 

απφ 980.000 έσο 1.250.000 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ φρη κφλν γηα εκπφξην νξγάλσλ 

αιιά θαη γηα θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε πινχζηεο νηθνγέλεηεο θαη επηρεηξήζεηο 

(Παληαδήο, 2009: 21).  

ηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα, δείρλνπλ 

φηη πεξηζζφηεξν απφ ην 20% φισλ ησλ ζπκάησλ trafficking, είηε ζην εζσηεξηθφ 

δηαθφξσλ ρσξψλ είηε θαη δηαζπλνξηαθά, ήηαλ παηδηά, ελψ γηα ην 2006 ε εηήζηα 

έθζεζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Σκήκαηνο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ ζεκεηψλεη φηη απφ ηνπο 

600.000 - 800.000 αλζξψπνπο πνπ έπεζαλ θύμαηα trafficking, ην 50% ήηαλ παηδηά 

(Παληαδήο, 2009: 22-23). 

ε δηάθνξα κέξε ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο, ηεο πεξηνρήο ηνπ πνηακνχ Μεθφλγθ 

ζηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη κεξηθψλ ρσξψλ ζηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή, ηα 

παηδηά απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ, αλ θαη ζηνηρεία ηνπ 

Γξαθείνπ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα ηνπ έηνπο 2009 απφ 61 ρψξεο, 

δείρλνπλ φηη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηάθεξαλ λα μεθχγνπλ ην 13% ήηαλ θνξίηζηα 

θαη ην 9% αγφξηα (Παληαδήο, 2009: 25). 

Απφ πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 46 ρψξεο, πξνέθπςε φηη νη 

έκπνξνη αλζξψπσλ θαηά δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ είλαη γπλαίθεο. Απηή ε 

πιεξνθνξία κπνξεί λα εξκελεπζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δάλ απηέο νη γπλαίθεο 

είλαη «έκπνξνη» ή «δηεπθνιχλνπλ» ηε δηαθίλεζε, απηφ πξέπεη λα αλαιπζεί. Ζ 

πιεξνθνξία φηη πεξίπνπ ην 80% ησλ εκπφξσλ είλαη γπλαίθεο θαη θνξίηζηα (εηήζηα 
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αλαθνξά ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ ηνπ 2006 γηα ηελ Δκπνξία 

Αλζξψπσλ), ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη ηα θύμαηα ηνπ trafficking εκπηζηεχνληαη 

πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο απφ ηνπο άλδξεο (Παληαδήο, 2009: 26-27). 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην εκπφξην παηδηθψλ νξγάλσλ είλαη κία άθξσο θεξδνθφξα 

επηρείξεζε θαη ηα έζνδα πνπ ππνινγίδνληαη απφ ην εκπφξην είλαη εθηφο 

πξαγκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε κηα πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 

Δξγαζίαο, ν εηήζηνο ηδίξνο ησλ εγθιεκαηηψλ πνπ εκπνξεχνληαη αλζξψπνπο γηα 

ζεμνπαιηθή θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, ππνινγίδεηαη ζε 32 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα (Παγθφζκηα Έθζεζε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

Καηαλαγθαζηηθή Δξγαζία, 2009). 

 

 

1.3.7 ΑΚΡΧΣΖΡΗΑΜΟ ΚΟΡΗΣΗΧΝ 

 

Ο αθξσηεξηαζκφο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο είλαη έλα θαηλφκελν 

πνπ δεκηνπξγεί απνηξνπηαζκφ θαη νξγή ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν αιιά ζπλερίδεη λα 

εθαξκφδεηαη έσο θαη ζήκεξα. Πεξίπνπ 70 εθαηνκκχξηα θνξίηζηα θαη γπλαίθεο ειηθίαο 

15-49 εηψλ ζε 28 ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ζηελ Τεκέλε, έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

αθξσηεξηαζκφ ή εθηνκή ησλ γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ (θιεηηνξηδεθηνκή). Ζ 

πξαθηηθή απηή κεηψζεθε αξγά αιιά ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεθαεηηψλ. Σα θνξίηζηα θαη νη λεαξφηεξεο γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ 

ππνζηεί θάπνηα κνξθή αθξσηεξηαζκνχ ησλ γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ απφ φηη νη 

κεγαιχηεξεο γπλαίθεο (Καησπφδε, 2005: 91). 

Ο αθξσηεξηαζκφο απηφο έρεη ζαλ ζηφρν λα πάςεη ε γπλαίθα λα ληψζεη 

επραξίζηεζε θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζσκαηηθή επαθή 

κφλν γηα ηελ απφθηεζε παηδηψλ, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη γπλαίθα ρακεινχ επηπέδνπ. 

Σα θνξίηζηα πνπ ππνβάιινληαη ζε αθξσηεξηαζκφ ζπρλά ράλνπλ ηε δσή ηνπο αθνχ 

δελ ηεξείηαη θαλέλαο θαλφλαο πγηεηλήο θαη ηα παηδηά αθήλνληαη λα πεζάλνπλ απφ 

κφιπλζε θαη ζεςαηκία.  Ζ θιεηηνξηδεθηνκή πξαγκαηνπνηείηαη γεληθά ζηα θνξίηζηα 4 

κέρξη 14 εηψλ, γίλεηαη επίζεο ζε λήπηα, ζε γπλαίθεο πνπ εηνηκάδνληαη λα παληξεπηνχλ 

θαη κεξηθέο θνξέο, ζε γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο ζην πξψην παηδί ηνπο ή πνπ κφιηο 

γέλλεζαλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά απφ παξαδνζηαθνχο επαγγεικαηίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καηψλ θαη ησλ θνπξέσλ, κε ηε ρξήζε ςαιηδηνχ, ιεπίδσλ, 



μπξαθηψλ ή ζπαζκέλνπ γπαιηνχ, ρσξίο αλαηζζεζία θαη δίρσο ηα αληηθείκελα απηά λα 

έρνπλ απνιπκαλζεί πξψηα απφ ηνλ πξνεγνχκελν αθξσηεξηαζκφ (Καησπφδε, 2005: 

92- 93). 

 

1.3.8 ΠΑΗΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Απφ πξφζθαηα  ζηνηρεία ηεο UNISEF πξνθχπηεη φηη 158 εθαηνκκχξηα παηδηά 

είλαη ππνρξεσκέλα λα εξγάδνληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία (αθφκα θαη απφ 5 εηψλ) ζε 

άζιηεο ζπλζήθεο γηαηί πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηα έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο 

ή γηαηί ε νηθνγέλεηα ρξσζηά ρξήκαηα ζε  θάπνηνλ θαη ην παηδί κε ηελ εξγαζία ηνπ 

αλαιακβάλεη ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο. Ζ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ ειιηπή 

νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα πνπ σζεί ηα παηδηά 

ζηελ εξγαζία θαη θαη' επέθηαζε ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Ο 

θπξίαξρνο ξφινο ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα ζηελ έλαξμε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο 

γίλεηαη θαλεξφο αλ εμεηάζεη θαλείο ηελ νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ. 

Πξφθεηηαη θπξίσο γηα παηδηά νηθνλνκηθψο αζζελέζηεξσλ νηθνγελεηψλ, αλαιθάβεησλ 

θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ πξνζθχγσλ. Ζ Αζία θαη ε Αθξηθή είλαη πξσηεξγάηεο ζηελ 

παηδηθή εξγαζία (Γηεζλήο νξγάλσζε εξγαζίαο, 2003: 12-14)  

 Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, εθπνλήζεθε απφ ηε 

Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηε UNICEF, έλα θνηλφ 

πξφγξακκα γηα ηε κειέηε ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ζρεηηθψλ κε 

ηελ παηδηθή εξγαζία. Παξαηεξήζεθε κηα κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κεγάισλ φπσο ε Βξαδηιία, ε Ηλδία θαη ην Μεμηθφ. Αιιά ζε δηάθνξεο άιιεο ρψξεο, ε 

ηάζε είλαη ζηαζεξή ή ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ εξγάδνληαη έρεη απμεζεί (Γηεζλήο 

νξγάλσζε εξγαζίαο, 2003: 14-16). 

Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ παηδηά ράλνπλ ηε δσή ηνπο δνπιεχνληαο αθφκα 

θαη 12 ψξεο ζπλερφκελεο κε έλα μεξφ θνκκάηη ςσκί γηα θαγεηφ θαη ιίγν κνιπζκέλν 

λεξφ ελψ  θνηκνχληαη ζε αλήιηαγα θαη βξψκηθα ππφγεηα.  

Μία απφ ηηο θνβεξφηεξεο κνξθέο «παηδηθήο εξγαζίαο» είλαη ε 

θαηαλαγθαζηηθή επηζηξάηεπζε παηδηψλ, πνπ εμαλαγθάδνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πνιεκηθέο ζπξξάμεηο.  
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Έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ είλαη ε εξγαζία ζηα νξπρεία. 

χκθσλα κε ππνινγηζκνχο ζηα νξπρεία εξγάδνληαη πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην παηδηά 

θαη έθεβνη. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα παηδηά εξγάδνληαη ζε κηθξέο βηνκεραλίεο 

πνπ δελ έρνπλ άδεηα θαη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο(Γηεζλήο νξγάλσζε 

εξγαζίαο, 2003: 16-17). 

 

                                        

                         

      Δηθόλα 1.: Παηδηά ζηελ νκαιία πνπ εξγάδνληαη ππό εμαληιεηηθέο ζπλζήθεο αθόκα θαη 12ωξα 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

           

 

 

 

        



  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

           2.1 ΟΗ ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ελδείμεηο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βαζηζηεί θάπνηνο θαη λα 

ππνςηαζηεί φηη έλα παηδί είλαη θύμα ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ. Οη βαζηθφηεξεο απφ 

απηέο είλαη νη παξαθάησ: (Πξεθαηέ,- Γησηάθνο,  2005: 27-30) 

 Έληνλε θαη αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, θπξίσο ζεμνπαιηθή, πξνο 

δηάθνξα αληηθείκελα, γηα παξάδεηγκα ηα παηρλίδηα ηνπ. Έλα παηδί κπνξεί λα 

επηρεηξήζεη λα απνθηήζεη µία αίζζεζε θπξηαξρίαο ηνπ ηξαχκαηνο µε ηελ 

επαλάιεςε ησλ γεγνλφησλ ζε µία ζπκβνιηθή κνξθή. 

 Πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν, φπσο εθηάιηεο, αυπλία, δηαξθή αθχπληζε ηηο 

βξαδηλέο ψξεο 

 Απνκφλσζε θαη έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο. Οη γνλείο ζηα κάηηα 

ησλ παηδηψλ είλαη νη πξνζηάηεο ηνπ θαη ράλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζην 

πξφζσπφ ηνπο φηαλ ληψζεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

 Τπεξβνιηθή πξνζθφιιεζε ζε έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο 

 Ξαθληθέο θαη απφηνκεο αιιαγέο ζηε δηάζεζή ηνπ. πλήζσο, ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ ππνζηεί ζεξοςαλική κακοποίηζη έρνπλ κία έληνλε επηζεηηθφηεηα πξνο 

άιια άηνκα απφ ηνπο δξάζηεο, ηνπο νπνίνπο θαη θνβνχληαη.  

 Αζπλήζηζηε κπζηηθνπάζεηα 

 πκπεξηθνξά πνπ δελ αξκφδεη ζηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ, γηα παξάδεηγκα 

λπρηεξηλή ελνχξεζε ζην θξεβάηη 

 Αλεμήγεηεο θνβίεο πξνο θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Πηζαλφλ ζα απνθεχγεη ην άηνκν πνπ ην θαθνπνηεί 

θαη ην κέξνο, ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε κακοποίηζη 

 Αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, νη νπνίεο ζπλήζσο εθδειψλνληαη κε 

απψιεηα φξεμεο θαη θαηά ζπλέπεηα βάξνπο 

 Απφθηεζε ιεμηινγίνπ αθαηάιιεινπ γηα ηελ ειηθία ηνπ θαη δίρσο εκθαλή 

πεγή 

 Λακβάλεη ρξήκαηα θαη δψξα δίρσο λα ζπληξέρεη πξαγκαηηθφο ιφγνο 

 Απνθηά λένπο θίινπο θαη ζπκκάρνπο (ζπλήζσο θαληαζηηθνχο) 
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 Απηνηξαπκαηηζκνί (ην παηδί ζπλήζσο αξέζθεηαη λα ραξαθψλεηαη θαη λα 

θφβεηαη κε αηρκεξά αληηθείκελα ή λα θαίγεηαη κφλν ηνπ) 

 Μψισπεο ζην ζψκα θαη ρηππήκαηα, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη θπζηθά ε χπαξμε 

εγθπκνζχλεο. Άιια ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη ε αληθαλφηεηα 

θαη ε αδπλακία ηνπ παηδηνχ λα πεξπαηήζεη ζσζηά, λα πνλά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νχξεζεο, λα έρεη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζπρλά, αηκνξξαγία ζηελ 

πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ηξαπκαηηζκφ ζηνλ πκέλα γηα ηα θνξίηζηα. 

Δπίζεο, κπνξεί λα ππάξρνπλ θαζεκεξηλνί πνλνθέθαινη θαη ζηνκαρφπνλνη 

δίρσο εκθαλή αηηία θαη ιφγν. 

 Σάζε γηα θπγή απφ ην ζπίηη θαη δηάζεζε γηα παξακνλή έμσ απφ απηφ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Καηάζιηςε. Ζ αληθαλφηεηα λα εθθξάζνπλ αλνηρηά απηφ πνπ ηνπο ζπλέβε 

νδεγεί ζε κειαγρνιία θαη ππεξβνιηθή ζπζηνιή. Αλ ηα ζπκπηψκαηα 

επηκείλνπλ, ηφηε ε θαηάζιηςε είλαη πνιχ πηζαλή. 

 Δκθάληζε δηάθνξσλ θνβηψλ πνπ δελ ππήξραλ πξηλ, φπσο αγνξαθνβία θαη 

πςνθνβία 

 Δλνρέο θαη ηχςεηο. Σα παηδηά επεηδή δελ έρνπλ αθφκα ηελ σξηκφηεηα θαη ηελ 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε λα θαηαλνήζνπλ ηα γεγνλφηα ξίρλνπλ φιν ην βάξνο ηεο 

επζχλεο πάλσ ηνπο θαη ν/ νη δξάζηεο θξνληίδνπλ ηδηαίηεξα γηα απηφ θάλνληαο 

ην παηδί λα αηζζάλεηαη ππεχζπλν. 

 Πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν. πλήζσο, ε ζρνιηθή επίδνζε δελ είλαη θαιή αιιά 

κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην θαζψο ην παηδί ληψζεη αζθάιεηα κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

Σα παηδηά πνπ βηψλνπλ ηε ζεξοςαλική κακοποίηζη εηδηθά ζηελ αξρή είλαη θνβεξά 

κπεξδεκέλα θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ή πσο ληψζνπλ 

θαη γηα απηφ ηα ζπκπηψκαηα θαη νη ελδείμεηο πξέπεη λα γίλνπλ αξθεηά εκθαλή γηα λα 

γίλνπλ αληηιεπηά θαη νη γνλείο θαη ν πεξίγπξνο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί γηα λα 

ηα αληηιεθζνχλ εγθαίξσο.  

Σα φξγαλα πνπ είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηνχλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

κακοποίηζηρ είλαη ηα γελλεηηθά φξγαλα. Σν ζηφκα, o πξσθηφο θαη ηα εμσηεξηθά 

γελλεηηθά φξγαλα ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ελδείμεηο ηξαχκαηνο. Ζ 

εμέηαζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηελ κέγηζηε επαηζζεζία θαη πξνζνρή αιιηψο ην 



παηδί ππάξρεη πηζαλφηεηα  λα ην εθιάβεη σο µία επαλάιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο 

επίζεζεο (ηκψλε- Ληφιηνπ, 2011: 72) ε έλα αξζεληθφ παηδί ην µφξην ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη γηα απφδεημε ηξαπκαηηζκνχ. Σα νχξα ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

γηα παξνπζία αίκαηνο θαη πηζαλή αλίρλεπζε ηξαχκαηνο ηεο νπξήζξαο. Σφζν φκσο 

ζηα αγφξηα φζν θαη ζηα θνξίηζηα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ν πξσθηφο γηα κειαληέο, 

ζρηζκέο θαη αηκνξξαγία γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλήο πξσθηηθήο δηείζδπζεο (ηκψλε- 

Ληφιηνπ, 2011: 73). 

 

 

2.2 ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

Σα ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ηξαχκαηα πνπ δέρνληαη σο επίπησζε ηεο 

κακοποίηζηρ ηα παηδηά είλαη ινγηθά θαη αλακελφκελα. Ζ βαζηθή, φκσο, ζπλέπεηα 

είλαη ην ππεξβνιηθφ άγρνο θαη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά απηά. Τπάξρνπλ 

δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο θαη βαζκνί ζρεηηθά κε ην άγρνο απηφ κε βάζε θάπνηεο 

παξακέηξνπο, φπσο είλαη νη εμήο (Wallance, 2002: 92-95) 

 Ο ηχπνο κακοποίηζηρ. Σν άγρνο είλαη πην έληνλν αλ ν δπάζηηρ είλαη κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ή ε πξάμε είλαη ηδηαίηεξα βίαηε πξνο ην παηδί 

 Ζ δηάξθεηα ηεο κακοποίηζηρ. Όζν κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαθνπνηείηαη 

ην παηδί ηφζν πεξηζζφηεξν εληείλεηαη ην άγρνο θαη ν θφβνο ηνπ 

 Ζ έθηαζε ηεο κακοποίηζηρ, γηα παξάδεηγκα ε δηείζδπζε κέζα ζην παηδί είλαη 

πην ηξαπκαηηθή εκπεηξία απφ ηηο ζσπείεο 

 Ζ ειηθία, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην παηδί φηαλ μεθηλά ε κακοποίηζη. Γελ είλαη 

αθφκα θαη ζήκεξα πιήξσο ηεθκεξησκέλν επηζηεκνληθά αλ είλαη πην έληνλε ε 

ςπρνινγηθή κακοποίηζη φηαλ είλαη κηθξφ ή κεγαιχηεξν θαη έρεη πιήξε 

ζπλείδεζε ηεο πίεζεο πνπ πθίζηαηαη. 

Με βεβαηφηεηα κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη ηξαπκαηηθέο απηέο εκπεηξίεο 

ζηηγκαηίδνπλ ην παηδί αλεμίηεια θαη δεκηνπξγνχλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ εμέιημε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Δηδηθά, αλ ην παηδί δέρεηαη κακοποίηζη 

απφ ηνπο γνλείο ηνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζεσξήζεη πνιχ θπζηνινγηθή ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα ηελ αλαπαξάγεη ζην κέιινλ ζηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Γελ 

είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη πνιινί δξάζηεο κακοποίηζηρ ήηαλ ζηελ παηδηθή ηνπο 

ειηθία θαη νη ίδηνη θύμαηα ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ. 
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2.3 ΣΑ ΣΑΓΗΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΑ ΣΟ  

   ΠΑΗΓΗ 

 

Δίλαη πνιχ κεγάιν ζέκα ζπδήηεζεο ην ελδερφκελν ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ παηδηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ζεξοςαλική κακοποίηζη. Κάπνηνη επηζηήκνλεο 

ηζρπξίδνληαη φηη είλαη δπλαηφ λα έρεη ην παηδί κία θπζηνινγηθή θαη ήξεκε εμέιημε ελψ 

άιινη φηη απιά ππάξρνπλ θάπνηα βήκαηα θαη κέζνδνη γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηεο 

πξνβιεκαηηθήο αλάπηπμεο (πιινγηθφ έξγν, 2011: 134) 

Γηα λα μεθηλήζεη κία ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παηδηνχ πνπ έρεη θαθνπνηεζεί 

ζεμνπαιηθά είλαη αλαγθαία θαη πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε λα δεκηνπξγεζεί έλα 

πεξηβάιινλ αζθαιέο θαη ήξεκν γηα ην παηδί, ην νπνίν ζα ην εκπλεχζεη λα αλνηρηεί θαη 

λα εθκπζηεξεπηεί ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Ζ πξνζηαζία ηνπ απφ 

άιιεο ζεμνπαιηθέο θαη ςπρνινγηθέο επηζέζεηο πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί γηα λα 

κπνξέζεη ην παηδί λα πάςεη λα αηζζάλεηαη ελνρή θαη λα θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηνπ γηα 

φια φζα πεξλά. Μφλν, φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ είλαη ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο 

ησλ άιισλ ζα έρεη θάλεη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο. 

Ζ ςπρνινγηθή ζεξαπεία πνπ ζηελ νπζία ελδείθλπηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα 

ζεξαπείαο ησλ παηδηψλ είλαη ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία. Δίλαη βαζηζκέλε 

ζηελ πξνυπφζεζε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ  λα αλαπηχμνπλ ππνζεηηθνχο αξλεηηθνχο 

ζπλαηζζεκαηηθνχο  ζπλεηξκνχο ζηηο κλήκεο ή ηηο ππελζπκίζεηο  ηνπο, ηεο εκπεηξίαο 

κακοποίηζηρ θαη ζην φηη κπνξνχλ  λα πηνζεηήζνπλ ηηο γλσζηηθέο δηαζηξεβιψζεηο γηα 

ην γεγνλφο (πιινγηθφ έξγν, 2011: 138). 

Ζ άξλεζε είλαη ην πξψην ζηάδην απνθαηάζηαζεο ηνπ θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν γηα έλα παηδί θπξίσο λα παξαδερηεί φηη είλαη θύμα κακοποίηζηρ 

θαη φηη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ δελ ην πξνζηαηεχνπλ φπσο είζηζηαη λα θάλνπλ. 

Έπεηηα αθνινπζεί ε ηαξαγκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο θαη ζην ζηάδην 

απηφ ζπλήζσο αξρίδνπλ νη έληνλεο αλεζπρίεο θαη ην αίζζεκα ηνπ παληθνχ, φηαλ ην 

παηδί θαηαλνεί ηελ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία έρεη εγθισβηζηεί (Πξεθαηέ, 2008: 66). 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην ησλ θηλδχλσλ, ζην νπνίν επηθξαηεί ν λφκνο ηεο 

ζησπήο. Σα παηδηά αξλνχληαη πεηζκαηηθά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα  κηιήζνπλ θαη 



λα αλνηρηνχλ θαη θξχβνπλ κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο ηα ζεκάδηα ηνπ ζψκαηνο πνπ 

είλαη νξαηά ζηνλ πεξίγπξφ ηνπο. 

Σν ζηάδην ηνπ ζπκνχ είλαη έλα αλακελφκελν, θπζηθφ κέξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ο ζπκφο δελ ζηξέθεηαη κφλν απέλαληη ζηνλ δπάζηη αιιά θαη απέλαληη 

ζηα άηνκα πνπ ελψ γλσξίδνπλ ην γεγνλφο δελ αληηδξνχλ θαη δελ θάλνπλ ηίπνηα γηα λα 

ην ζηακαηήζνπλ. Μάιηζηα, ε επηζεηηθφηεηα θαη ν ζπκφο είλαη πην έληνλα πξνο ηνπο 

ζπλέλνρνπο παξά ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζχηεο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (Πξεθαηέ, 2008: 

67). πρλά καδί κε ην ζπκφ ζπλππάξρεη θαη ην ζηάδην ηεο θαηάζιηςεο ή παξαηεξείηαη 

ζπρλά ελαιιαγή ησλ δχν απηψλ ζηαδίσλ. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα θαη νη σζήζεηο ηεο 

θαηάζιηςήο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη θαη ππάξρεη µία θαηάιιειε νκάδα ππνζηήξημεο, νη 

πηζαλφηεηεο ηνπο λα ζπληξηβνχλ µε ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο απειπηζίαο κπνξνχλ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ.  

Σέινο, έξρεηαη θαη ε πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηνπ παηδηνχ, θαηά ηελ νπνία 

δηελεξγνχληαη πνιιέο ζεηηθέο αιιαγέο ζηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

αηφκσλ. ε απηφ ην ζηάδην, αλαπηχζζνπλ µηα λέα αίζζεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζε 

άιινπο θαη αξρίδνπλ λα ληψζνπλ πην νηθεία. Απηή ε θάζε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηελ 

εθκάζεζε  απφ ην παξειζφλ, ηελ εμέηαζε ηνπ παξφληνο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα 

ην κέιινλ (Πξεθαηέ, 2008: 68). Μαδί κε ηε ζπλέρεηα ην παηδί καζαίλεη πψο λα αθήλεη 

πίζσ ηνπ ηα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαη λα νδεγείηαη 

ζηαδηαθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη ηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο 

ηνπ. 

 

2.4 ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ 

ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

Γηεζλψο πξνθχπηεη έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη απηφ είλαη ε ζχγθξνπζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαδηθηχνπ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 

νκηιίαο θαη έθθξαζεο θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηε κπζηηθφηεηα πνιιέο θνξέο 

εκπνδίδνπλ ηηο αξρέο λα θάλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο.  

Σν ζεκαληηθφηεξν θείκελν γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη ε Γηεζλήο 

χκβαζε  Γηα Σα Γηθαηψκαηα  Σνπ Παηδηνχ Σνπ  ΟΖΔ. Ζ χκβαζε απηή, πνπ 

ππνγξάθηεθε ην 1989 απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 
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ξπζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Σν 1992 θαηνρπξψζεθε θαη ζηελ Διιάδα σο λφκνο (λφκνο 

2101/92) (Παξαζθεπφπνπινο, 1997: 69) 

Σα ζεκεία ηνπ λφκνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ ηελ κακοποίηζη θάζε είδνπο θαη θπξίσο ηελ ζεξοςαλική 

κακοποίηζη είλαη ηα αθφινπζα: (Παξαζθεπφπνπινο, 1997: 81-85) 

 Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ θάζε κνξθήο θαθνκεηαρείξηζε: 

βία, παξακέιεζε, κακοποίηζη (ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή, ζεμνπαιηθή) 

θαη εθκεηάιιεπζε, κέζα θαη έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα. 

 Όηαλ ε νηθνγέλεηα δελ κπνξεί λα θξνληίζεη έλα παηδί, ηφηε ε Πνιηηεία 

αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα ηνπ κε ζεζκνχο φπσο ε πηνζεζία, ε θηινμελία ζε 

αλάδνρε νηθνγέλεηα ή ζε ίδξπκα, πνπ πξέπεη λα ζέβνληαη πιήξσο ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ. 

 Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη θξνληίδα, ηνπο 

εκβνιηαζκνχο, ηε λνζειεία. 

 Σα παηδηά πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε κνξθήο νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε (επαηηεία, εθπφξλεπζε, πνξλνγξαθία, δνπιεκπφξην, θ.ιπ.) 

Έρνπλ φκσο δηθαίσκα ζηελ εξγαζία κε αζθάιηζε θαη ππφ πξνυπνζέζεηο, 

αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην είδνο εξγαζίαο, ην σξάξην θαη άιια ζηνηρεία. 

Σν άξζξν ηνπ ηζρχνληνο Πνηληθνχ Κψδηθα νξίδεη γηα ηε ζσκαηηθή  βιάβε  

αλήιηθσλ: «αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε βαξχηεξεο αμηφπνηλεο πξάμεο, ηηκσξείηαη  

ηνπιάρηζηνλ µε θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ: (Παξαζθεπφπνπινο, 1997: 87-89) 

 α) φπνηνο µε ζπλερή ζθιεξή ζπκπεξηθνξά πξνμελεί ζσκαηηθή  θάθσζε ή  βιάβε ηεο 

πγείαο ζε πξφζσπν πνπ δελ ζπκπιήξσζε  αθφκα ην δέθαην έβδνκν  έηνο  ηεο ειηθίαο 

ηνπ ή πνπ δελ κπνξεί λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θη ν δπάζηηρ ην έρεη ζηελ 

επηκέιεηα  ή ζηελ πξνζηαζία ηνπ ή αλήθεη ζην ζπίηη ηνπ δπάζηη ή έρεη καδί  ηνπ 

ζρέζε εξγαζίαο ή ππεξεζίαο ή πνπ ηνπ ην έρεη αθήζεη ζηελ εμνπζία ηνπ ν ππφρξενο 

γηα ηελ επηκέιεηά  ηνπ.  

 β) φπνηνο µε θαθφβνπιε παξακέιεζε  ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηα παξαπάλσ  

πξφζσπα γίλεηαη αηηία λα πάζνπλ ζσκαηηθή  θάθσζε ή βιάβε ηεο  πγείαο ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε, ην άξζξν 312 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα δελ θαιχπηεη ηηο κεκνλσκέλεο  

ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ γίλνληαη ζηνπο αλήιηθνπο ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ 

ζρέζεσλ, θαζψο θαη ηηο ζσκαηηθέο  βιάβεο πνπ επηθέξνληαη ζε αλειίθνπο απφ 



ελήιηθεο πνπ δελ ζπλδένληαη πξνο απηά µε ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο. 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1997: 90)  

Σα άξζξα 339, 342, 347 πξνβιέπνπλ θαη ηηκσξνχλ, αληίζηνηρα, ηελ απνπιάλεζε, 

ηελ θαηάρξεζε αλειίθσλ ζε αζέιγεηα θαη ηελ αζέιγεηα παξά θχζε, πξνζηαηεχνληαο 

ηνπο αλήιηθνπο απφ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνηήζεη, φρη, φκσο, ηθαλνπνηεηηθά γηαηί νη 

δηαηάμεηο δελ έρνπλ σο πξνζβαιιφκελν έλλνκν αγαζφ ηελ «αγλφηεηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο» θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθέο δηθνλνκηθέο  δηαηάμεηο πνπ λα πξνβιέπνπλ εηδηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ δηεμαγσγή αλάθξηζεο θαη ηελ εθδίθαζε ηέηνησλ ππνζέζεσλ, 

θαζψο θαη ηελ ιήςε πξνλνκηαθψλ  κέηξσλ γηα ηα ζεμνπαιηθψο θαθνπνηεκέλα  παηδηά 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1997: 91)  

ην  νηθνγελεηαθφ  δίθαην, πξνβιέπνληαη δπν πεξηπηψζεηο αθαίξεζεο ηεο 

γνληθήο κέξηκλαο: (Παξαζθεπφπνπινο, 1997: 93-95) 

Α) χκθσλα µε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1538 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ν γνληφο 

εθπίπηεη απφ ηε γνληθή θξνληίδα, αλ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα ζε πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα γηα αδίθεκα  πνπ δηέπξαμε µε δφιν θαηά ηεο δσήο, ηεο πγείαο 

θαη ησλ εζψλ  ηνπ παηδηνχ ηνπ.  

Β) χκθσλα  µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1532 θαη 1533 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα, ε  γνληθή κέξηκλα αθαηξείηαη φηαλ ππάξρεη άζθεζε ηεο ή θαηαρξεζηηθή 

άζθεζε ηεο ή φηαλ ππάξρεη αληθαλφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ηνπ γνληνχ. Σελ  

αθαίξεζε ηεο γνληθήο  κέξηκλαο θαη επηκέιεηαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην 

δηθαζηήξην ν άιινο γνληφο, θάπνηνο απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ζπγγελείο ή ν 

εηζαγγειέαο. 

Γπζηπρψο, ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη αθφκα έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ απφ ηελ ζεξοςαλική κακοποίηζη θαη ε απνπζία κίαο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο, ε νπνία λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά θαη επαξθψο γίλεηαη 

αηζζεηή θαζεκεξηλά. Δίλαη, επίζεο, ηξαγηθφ λα δηελεξγείηαη ε ζπλέληεπμε ηνπ παηδηνχ 

πνπ έρεη ππνζηεί κακοποίηζη ζε δεκφζην ρψξν γηαηί δελ ζα κπνξέζεη εχθνια λα 

απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα θαη ην φιν ζέκα ζα απνζησπεζεί.  

Σέινο, απαηηείηαη λα εηζαρζεί θαη ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηνπ Οηθνγελεηαθνχ ή 

Δπηηξνπηθνχ δηθαζηή ψζηε λα γίλεη πην άκεζε θαη επαξθήο ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηθήο κακοποίηζηρ. Ο ξφινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαζηή  αθνξά 

ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο επέκβαζεο ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο 

δηθαηνζχλεο έρνληαο σο βαζηθφ θξηηήξην ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη γλψκνλα  ηελ 
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χπαξμε εζηθνχ ή θνηλσληθνχ θηλδχλνπ ή θηλδχλνπ δσήο θαη πγείαο (Παληαδήο, 2009: 

91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΧΝ ΦΔΤΓΧΝ 

ΗΥΤΡΗΜΧΝ  

 

  3.1 ΟΗ ΦΔΤΓΔΗ ΗΥΤΡΗΜΟΗ ΑΠΟ ΜΗΑ ΑΛΛΖ ΟΠΣΗΚΖ 

ΓΧΝΗΑ 

 

Σν θαηλφκελν ησλ τεςδών ιζσςπιζμών κπνξεί λα ιάβεη δηπιή δηάζηαζε θαη ε 

θάζε πιεπξά έρεη ηε βαξχηεηά ηεο. 

Απφ ηε κία ςεπδήο ηζρπξηζκφο κπνξεί λα ιερζεί απφ έλα παηδί ζρεηηθά κε ην 

φηη έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά ή έρεη παξακειεζεί απφ ηνπο γνλείο ηνπ ή άιινπο 

ζπγγελείο θαη θίινπο ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, δελ ππάξρεη 

θακία έλδεημε γηα ηελ χπαξμε ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

(Aronson, 2007: 127-128). Απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο ζπλήζσο έλα κηθξφ 

πνζνζηφ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο, 

αθνχ ζπρλά δεκηνπξγνχληαη απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα λα εθβηάζνπλ θάπνηνλ θαη 

λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα θαη ππέξνγθα πνζά απφ απηφλ ή γηα λα ηνλ δηαζχξνπλ θαη λα 

ηνλ εθδηθεζνχλ (Aronson, 2007: 129-1230). Αλ ην ίδην ην παηδί έρεη ζθεθηεί ηε 

θαηεγνξία απηή, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα αλαδεηά ηελ πξνζνρή θαη ηε θξνληίδα 

ησλ γνληψλ πνπ ίζσο ηνπ έρνπλ ιείςεη θαη λα αηζζάλεηαη κία αδηαθνξία θαη κνλαμηά 

ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη τεςδείρ ιζσςπιζμοί γηα ζεξοςαλική κακοποίηζη 

ζηξέθνληαη πξνο θάπνηνλ απφ ηνπο δχν γνλείο  ή θαη ηνπο δχν, ηφηε ην παηδί κπνξεί 

λα ελεξγεί κε ηέηνην ηξφπν γηα λα εθδηθεζεί ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηελ ηπρφλ αδηαθνξία  

θαη παξακέιεζή ηνπο απέλαληί ηνπ θαη λα ζέιεη πάζε ζπζία λα ζηξέςεη μαλά φιε 

ηνπο ηελ πξνζνρή πάλσ ηνπ. χκθσλα κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ 

πξνο ην παξφλ κφλν ελδείμεηο, ηα παηδηά θαηαθεχγνπλ ζηνπο ςεπδείο ηζρπξηζκνχο 

ηέηνηνπ ηχπνπ, φηαλ έλα λέν κέινο πξνζηίζεηαη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ληψζνπλ φηη 

ράλνπλ ηα πξσηεία θαη ηελ απεξηφξηζηε θξνληίδα θαη πξνζνρή πνπ απνιάκβαλαλ έσο 

ηφηε απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπγγελείο (Aronson, 2007: 122-133).  

Μία ςεχηηθε θαηεγνξία κπνξεί λα ζηξαθεί θαη πξνο έλαλ δάζθαιν, αξγφηεξα 

ζην ζρνιείν, ζε πεξίπησζε πνπ καιψζεη ην παηδί γηα κία θαθή ή αλάξκνζηε πξάμε ή 

αλ δελ ηνπ βάιεη θαιφ βαζκφ ζε έλα δηαγψληζκα ή εξγαζία. πλήζσο ζηε δηαδηθαζία 
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απηή εηζέξρνληαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά, αλάκεζα ζηα 8-11 ρξνλψλ. Τπάξρεη αθφκα ε 

πεξίπησζε λα έρεη ην παηδί κία έληνλα αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ  θάπνηνλ 

κεγαιχηεξν θαη λα ηελ ηαπηίζεη κε ζεμνπαιηθή ή θάζε άιιεο κνξθή κακοποίηζη 

(Aronson, 133-140). 

Μία άιιε κνξθή τεςδών ιζσςπιζμών πξνθχπηεη φηαλ σο ςεπδείο θαηεγνξίεο 

ελάληηα ζηνλ άιιν γνλέα γηα ζεξοςαλική κακοποίηζη ηνπ παηδηνχ κε ζθνπφ ηε 

δηαθνπή επηθνηλσλίαο ηνπ γνλέα καδί ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ νη γνλείο είλαη 

ρσξηζκέλνη θαη ππάξρεη δηθαζηηθή αληηδηθία γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ. Καηά ηε 

δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ην ζχλδξνκν ηεο ηνθρφικεο, ην νπνίν ζα 

αλαιπζεί παξαθάησ, θαηά ην νπνίν ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ σο «φκεξνη» θνβνχκελνη 

ηνλ απνμελσηηθφ γνλέα (alienating parent) ηνλ νπνίν ππαθνχνπλ γηα ιφγνπο 

επηβίσζεο. Σέινο, εκθαλίδεηαη θαη ην ζχλδξνκν ςεπδψλ αλακλήζεσλ, θαηά ην νπνίν 

ην παηδί δεκηνπξγεί αζπλείδεηα ςεπδείο αλακλήζεηο γηα ηνλ απνμελσκέλν γνλέα 

(alienating parent) (Hayward,2006: 35-40). 

 

3.2 ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ 

 

Σν ζχλδξνκν ηεο ηνθρφικεο είλαη έλα παξάδνμν θαηλφκελν, θαηά ην νπνίν 

ηα θύμαηα κίαο βίαηεο ελέξγεηαο, νη φκεξνη κίαο απαγσγήο ή νη αηρκάισηνη ηξέθνπλ 

κία ζπκπάζεηα πξνο ηνπο δξάζηεο θαη ηαπηίδνληαη καδί ηνπο ζεσξψληαο πσο απηνί ζα 

ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο (Κεβφπνπινο, 2012: 13). 

Ο φξνο «χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο» (Stockholm Syndrome) θαζηεξψζεθε 

απφ ην νπεδφ ςπρίαηξν θαη εγθιεκαηνιφγν Nils Bejerot πνπ βνήζεζε ηελ 

αζηπλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεζηείαο ηεο ηξάπεδαο Sveriges Kreditbank, ζην 

Normalstong ηεο ηνθρφικεο. Σν 1973, ηέζζεξηο νπεδνί πνπ θξαηήζεθαλ σο 

φκεξνη γηα έμη εκέξεο ζε ζεζαπξνθπιάθην ηξάπεδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεζηείαο, 

«δέζεθαλ» ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο εγθιεκαηίεο πνπ ηνπο θξαηνχζαλ. ηελ νπζία 

απηφο ν δεζκφο ήηαλ ην κνλαδηθφ κέζν πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ  λα 

παξακείλνπλ δσληαλνί. Έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ηαπηηζηνχλ ηφζν πνιχ κε ηνπο 

δξάζηεο ψζηε φηαλ ήξζε ε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ηνπο 

απειεπζεξσηέο ηνπο. Ο φκεξνο ζπλήζσο αληηιακβάλεηαη ηηο πξνζπάζεηεο φζσλ 

επηδηψθνπλ λα ηνλ ζψζνπλ, σο ελέξγεηεο πνπ πηζαλψο ζα ηνλ βιάςνπλ αληί λα 

επηηχρνπλ ηελ απειεπζέξσζή ηνπ (Κεβφπνπινο, 2012: 16-18). Καη απηή ε ζηάζε απφ 



ςπρνινγηθή ζθνπηά θξίλεηαη ινγηθή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην ππέξηαην ζνθ ηεο 

κακοποίηζηρ θαη ηελ αγσλία γηα ηελ επηβίσζε κε θάζε κέζν. 

Αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, απηή ε ηαχηηζε απνηειεί έλαλ κεραληζκφ άκπλαο, πνπ 

βαζίδεηαη (ζπλήζσο αζπλείδεηα) ζηελ ηδέα φηη ν εγθιεκαηίαο δελ ζα βιάςεη ηνλ 

αηρκάισην εάλ απηφο είλαη ζπλεξγάζηκνο θαη αθφκε αλ ηνλ ππνζηεξίδεη απφιπηα. Ο 

αηρκάισηνο πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπ εγθιεκαηία κε ζρεδφλ παηδαξηψδε 

ηξφπν. Ζ καθξνρξφληα κακοποίηζη  ζεκειηψλεη  κηα αθφκε πην δπλαηή εμάξηεζε απφ 

ηνλ εγθιεκαηία θαζψο γίλεηαη γλσζηφο σο έλα αλζξψπηλν πιάζκα κε ηα δηθά ηνπ 

πξνβιήκαηα θαη ηηο δηθέο ηνπ θηινδνμίεο  (Κεβφπνπινο, 2012: 18-19). 

Ο αηρκάισηνο ή ν θαθνπνηεκέλνο άλζξσπνο επηδηψθεη λα απνκαθξπλζεί 

ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηελ θαηάζηαζε, ηελ νπνία βηψλεη,  κε ην λα αξλείηαη φηη φλησο 

απηή ζπκβαίλεη. Έρεη ηελ εληχπσζε φηη φια δεκηνπξγνχληαη ζην κπαιφ ηνπ. Άιινηε 

πάιη βπζίδεηαη ζε ππεξβνιηθέο πεξηφδνπο χπλνπ ή ζε παξαηζζήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα  

ησλ νπνίσλ  ζψδεηαη κε καγηθφ ηξφπν.  

Ο θαθνπνηφο κπνξεί λα είλαη ν ζχδπγνο ή ε ζχδπγνο, ν θίινο ή ε θίιε, ν 

παηέξαο ή ε κεηέξα, ή νπνηνλδήπνηε άιιν ξφιν ειέγρνπ ή εμνπζίαο θαηέρεη ν 

θαθνπνηφο. Δπνκέλσο, ηα παηδηά πνπ πθίζηαληαη ζεξοςαλική κακοποίηζη είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ ην ζχλδξνκν απηφ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπλδξφκνπ είλαη κε αθξίβεηα ηα παξαθάησ: (Κεβφπνπινο, 2012: 19-21). 

 Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ θύμαηορ απέλαληη ζηνλ θαθνπνηφ 

 Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ θύμαηορ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο 

ή ηηο αξρέο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηνπο ζψζνπλ/ππνζηεξίμνπλ ή λα θεξδίζνπλ 

ηελ απειεπζέξσζή ηνπο 

 Τπνζηήξημε ησλ ιφγσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαθνπνηνχ 

 Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαθνπνηνχ απέλαληη ζην θύμα 

 πκπεξηθνξά ππνζηήξημεο απφ ην θύμα θαη θαηά θαηξνχο παξνρή βνήζεηαο 

ζηνλ θαθνπνηφ 

 Αληθαλφηεηα εκπινθήο ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ 

απειεπζέξσζε ή ηελ απνκάθξπλζή ηνπο 

Ζ πηζαλφηεηα λα ηαπηηζηεί έλα παηδί κε ην πξφζσπν πνπ ην θαθνπνηεί ζεμνπαιηθά 

είλαη πνιχ κεγάιε θαζψο ην παηδί αηζζάλεηαη θφβν θαη πξνζπαζεί λα κελ 

απνθαιχςεη ηνλ δπάζηη ηεο κακοποίηζηρ κήπσο ηνπ ζπκβνχλ αθφκα ρεηξφηεξα 

πξάγκαηα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη πηζηεπηφ θαη ε κακοποίηζη ζπλερηζηεί γηα 
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πνιχ θαηξφ αθφκα. Ζ άξλεζε λα απνθαιχςεη ή λα θαηνλνκάζεη ηνλ δπάζηη ηεο 

ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ ππνθξχπηεη έλα  απεξηφξηζην θφβν γηα ηελ ηχρε ηνπ δπάζηη 

ή ηε δηθή ηνπ έρνληαο ζπρλά εμνηθεησζεί κε κία ηέηνηα θαηάζηαζε θαη ηαπηίδνληάο 

ηελ κε ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

 

 

3.3 ΤΝΓΡΟΜΟ ΓΟΝΗΚΖ ΑΠΟΞΔΝΧΖ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζε παηδηά ρσξηζκέλσλ γνληψλ 

θαη έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν λα κελ ζέιεη έλα παηδί θακία επαθή κε θάπνηνλ 

απφ ηνπο δχν γνλείο, ζπλήζσο κε απηφλ πνπ βιέπεη ιηγφηεξν. Δχθνια κπνξεί ε 

απνκάθξπλζε θαη ε άξλεζε απηή λα ζεσξεζεί σο έλδεημε ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ 

(Gunsberg-  Hymovitz, 2005: 24). 

Οη  Gardner θαη  Turkat κεηά απφ έξεπλεο λνκηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζεκάησλ θαη 

πεξηπηψζεσλ παηδηψλ δηαδεπγκέλσλ, απέδεημαλ φηη απνηειεί ζχλδξνκν βαζηά 

ξηδσκέλν ζηε ζπλείδεζε θαη ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ θαη δελ απνβάιιεηαη. Ζ 

άξλεζε απηή ππάξρεη πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηνλ άιιν γνλέα, ν νπνίνο 

ζέιεη λα δπζθεκίζεη ηνλ παηέξα ζπλήζσο ζηα κάηηα ηνπ παηδηνχ θαη λα θεξδίζεη φια 

ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζεηηθέο εληππψζεηο ηνπ παηδηνχ (Gunsberg-  

Hymovitz, 2005: 26-27).  

Ζ κνξθή πνπ ίζσο αθνξά παηδηθή κακοποίηζη δηαθνξνπνηείηαη κε ηνλ φξν 

«Γνληθή Απνμέλσζε» σο γεληθνχ φξνπ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ελψ ην χλδξνκν Γνληθήο Απνμέλσζεο εζηηάδεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ απφ ηελ αδηθαηνιφγεηε εθζηξαηεία ζπθνθάληεζεο-

δπζθήκηζεο ηνπ άιινπ γνλέα (Gunsberg-  Hymovitz, 2005: 27).  

Σα ζπκπηψκαηα πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εθδειψζεη ην παηδί θαηά ηελ 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη: (Emery, 2004: 35-38) 

 Τπεξβνιηθφ άγρνο 

 Νεπξηθφηεηα 

 Καηάζιηςε 

 Αδηαθνξία πξνο ηνλ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ επηκέιεηα 

 Δρζξφηεηα θαη απέρζεηα 

 Με επηζπκία γηα ηειεθσληθή ή νπνηαδήπνηε άιιε επαθή 



 Φφβνο γηα εθδήισζε ησλ αιεζηλψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ 

 

 

3.4 ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΣΟΤ «ΑΜΔΣΟΥΟΤ ΘΔΑΣΖ» 

 

 Χο ζχλδξνκν «ακέηνρνπ ζεαηή» νξίδεηαη ε έθζεζε ηνπ παηδηνχ γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζε δηάθνξεο βίαηεο θαηαζηάζεηο δίρσο λα πθίζηαηαη ην ίδην 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο. πλήζσο,  πξφθεηηαη γηα βία αλάκεζα ζηνπο ζπδχγνπο ή ηελ 

κακοποίηζη ελφο κεγαιχηεξνπ αδεξθνχ ή αδεξθήο. Ζ ιεθηηθή βία είλαη ε πην ηαθηηθή 

κνξθή (Emery, 2004: 40) 

Σν παηδί κέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη πθίζηαηαη θαη ην 

ίδην κακοποίηζη γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή άιισλ θνξέσλ θαη λα ζηακαηήζεη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ βίαηε απηή ζπκπεξηθνξά ή λα απνδείμεη ζηνπο γνλείο φηη απηφ είλαη ην 

πξαγκαηηθφ θύμα θαη λα δηαθφςεη ηελ δηακάρε ηνπο. 

 

 

3.5 ΟΗ ΦΔΤΓΔΗ ΗΥΤΡΗΜΟΗ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΕΤΓΗΟΤ 

 

ηελ Ακεξηθή, ε Wall Street Journal, ην 1985 αιιά θαη ε δεκνζίεπζε ζηα 

πξαθηηθά ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ «Annual Meeting of The American 

Academy of Psychiatry and the Law», ηελ ίδηα ρξνληά αλαθέξνπλ φηη πάλσ απφ 60% 

ή 750.000 πεξηπηψζεηο παηδηθήο κακοποίηζηρ απνδεηθλχνληαη ην ρξφλν λα κελ έρνπλ 

ηεθκεξησκέλε βάζε. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζπλεζηζκέλν πιαίζην, ζην νπνίν ηα παηδηά 

ηζρπξίδνληαη ςεπδψο φηη έρνπλ ππνζηεί ζεξοςαλική κακοποίηζη είλαη ε δηαδηθαζία 

ηνπ δηαδπγίνπ αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ε επηζπκία ηνπο λα παξακείλνπλ κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν γνλέα. Ζ επηζπκία απηή κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ πιχζε εγθεθάινπ 

θαη πξνπαγάλδα απφ ηνλ έλαλ γνληφ πνπ ζέιεη δηαθαψο λα θεξδίζεη ηελ επηκέιεηα ηνπ 

παηδηνχ θαη δελ δηζηάδεη λα θάλεη ην παηδί ζπλέλνρν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή. Ο 

φξνο πιχζε εγθεθάινπ ππνλνεί φηη έλαο γνλέαο ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεηδεηά 

πξνγξακκαηίδεη ην παηδί γηα λα απαξλεζεί  ηνλ άιιν γνλέα. Ζ έλλνηα ηνπ γνληθνχ 

ζπλδξφκνπ απνμέλσζεο πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πιχζε εγθεθάινπ. 

Πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνπο ζπλεηδεηνχο αιιά ππνζπλείδεηνπο θαη αζπλαίζζεηνπο 
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παξάγνληεο πνπ  ζπκβάιινπλ  ψζηε κέζα απφ απηνχο   ν πξνηηκψκελνο γνλέαο  λα 

επεξεάδεη ηελ απνμέλσζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ άιιν γνλέα (Gardner, 2002: 63-66). 

Ο Gardner αλαθέξεη φηη ε αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεία πξέπεη λα γίλεη ζηνπο 

γνλείο θαη ζηα παηδηά, ηφζν ζηνλ γνλέα-ζχηε πνπ ςεπδψο θαηαγγέιιεη φζν θαη ζηνλ 

γνλέα-θύμα αιιά θπξίσο ζηα παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί ην βάζαλν ηεο αλάθξηζεο ή 

δηθαζηηθήο εμέηαζεο ην νπνίν ςπρνινγηθά επηβαξχλεη ην παηδί (Gardner, 2002: 67). 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη δπλαηφ λα δηαθξηζνχλ νη τεςδείρ 

ιζσςπιζμοί ηνπ παηδηνχ είλαη ζπλήζσο νη αθφινπζνη: (πιινγηθφ έξγν, 2008: 77-80) 

 Ζ αδπλακία θαη ε αλεπάξθεηα ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα δηαθξίλεη ην ςέκα 

απφ ηελ αιήζεηα 

 Ζ έιιεηςε εηδηθψλ θαη θαηαξηηζκέλσλ επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη λα 

πξνεηδνπνηνχλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ 

 Έκθαζε ζην θνκκάηη ηεο ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ απφ ηα ΜΜΔ θαη θαηά 

ζπλέπεηα παξνρή πνιχηηκσλ θαη ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηα παηδηά 

 Απμαλφκελε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα γηα επηκέιεηα-επηθνηλσλία παηδηψλ 

ζην δηαδχγην. 

 Μεησκέλν επίπεδν πνιηηηζκνχ θαη θνπιηνχξαο ζε πνιιέο ρψξεο, αλάκεζά 

ηνπο θαη ε Διιάδα. Οη κεζνγεηαθέο ρψξεο έρνπλ πξνβάδηζκα ζηηο θαηαγγειίεο 

απηέο θαη αθνξνχλ θάζε ινγήο ςεπδή θαηαγγειία πεξί ζεξοςαλικήρ 

κακοποίηζηρ-παξελφριεζεο. ηελ Διιάδα, ππνινγίδεηαη φηη ζηηο κηζέο 

πεξηπηψζεηο δηαδπγίσλ θαηεγνξνχληαη νη παηεξάδεο γηα παξελφριεζε-

κακοποίηζη ησλ παηδηψλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ ζηέξεζε επηθνηλσλίαο θαη 

εθβηαζκφ γηα δηαηξνθή. 

 Ζ απνηπρία λα εμεηαζηεί ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ παηδηνχ 

 Απνηπρία νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο 

 Δκκνλή ηνπ παηδηνχ ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ απφ θφβν κήπσο ηηκσξεζεί γηα ηα 

ςεχδε ηνπ 

 

 

 

 

 



3.6 ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΜΤΝΥΑΟΤΕΔΝ 

 

Ζ νλνκαζία ηνπ ζπλδξφκνπ πξνήιζε απφ έλα πξφζσπν, ην νπνίν ππήξμε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηνλ Βαξψλν Μπλράνπδελ, ν νπνίνο είρε ηε ζπλήζεηα λα δηαλζίδεη ηηο 

ηζηνξίεο ηνπ κε ςέκαηα θαη ππεξβνιέο θαη λα θαηαζθεπάδεη πιαζηέο ηζηνξίεο πνπ 

πξνθαινχζαλ κεγάιε θαηάπιεμε θαη εληππσζηαζκφ. Σν ζχλδξνκν απηφ πεξηγξάθεθε 

αξρηθά, ην 1951, απφ ηνλ Asher, κε ηελ έλλνηα ηεο λνζνινγηθήο νληφηεηαο ελψ ην 

ζχλδξνκν Μπλράνπδελ  δη’ αληηπξνζψπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Meadow, ην 1977, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ επηλφεζε ή πξφθιεζε λφζνπ ζε παηδηά απφ 

ηξίην άηνκν (Hall, Eubanks, Meyyazhagan, Kenney, 2000: 1305-1312). 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδξφκνπ είλαη ηα εμήο: (Hall, 

Eubanks, Meyyazhagan, Kenney, 2000: 1305-1312). 

 Νφζνο ζε παηδί πνπ επηλνείηαη απφ άιιν άηνκν 

 Νφζνο ζε παηδί πνπ επηλνείηαη απφ ην ίδην ην παηδί 

 Τπνρψξεζε ησλ ζπκπησκάησλ, φηαλ ην παηδί απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ γνλέα 

πνπ ζεσξεί ππεχζπλν 

 Ηζηνξηθφ κε ζπκβαηφ κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ 

 πκπηψκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηελ αιεζηλή αζζέλεηα 

 Τπνηξνπή ηνπ παηδηνχ, φηαλ ε πξνζνρή απνκαθξχλεηαη απφ πάλσ ηνπ 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ην παηδί ππεχζπλν γηα ηελ θαηαζθεπή ςεχηηθσλ 

θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ή λα εθδηθεζεί ηνπο γνλείο γηα 

θάπνηα ηηκσξία ή άξλεζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπ, είλαη ε κεηέξα. Ζ 

κεηέξα ζπλήζσο είλαη παζνινγηθή ςεχηξα ή πάζρεη απφ καλία λα απνδεηρηεί θαιή 

κεηέξα πνπ θξνληίδεη ην παηδί ηεο θαη ελδηαθέξεηαη ππεξβνιηθά γηα ηελ πγεία ηνπ. 

 

3.7 ΦΔΤΓΔΗ ΗΥΤΡΗΜΟΗ ΑΠΟ ΦΟΒΟ 

 

Σα αλήιηθα θύμαηα ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ θαινχληαη πνιιέο θνξέο λα 

πεξηγξάςνπλ ηα δεηλά θαη ηα βαζαληζηήξηα πνπ ππέζηεζαλ ζε δηάθνξνπο θνξείο, 

φπσο ηελ νηθνγέλεηα, ηελ αζηπλνκία, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ην δηθαζηήξην, αλ ε 

ππφζεζε εμειηρζεί λνκηθά. Μφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξναλάθξηζεο ην παηδί ζα 

παξνπζηαζηεί πεξίπνπ 12 θνξέο ζηελ αζηπλνκία πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζηηο 

εξσηήζεηο ησλ ππαιιήισλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ  ππφζεζε. Δίλαη, επνκέλσο, κία 
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δηαδηθαζία πνιχ δπζρεξήο θαη άβνιε θαζψο ηα παηδηά θαινχληαη λα κηιήζνπλ γηα 

πνιχ πξνζσπηθέο ηνπο ζηηγκέο ζε άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ. Σν φιν 

ζθεληθφ πξνθαιεί θφβν ζηα παηδηά θαη πξνηηκνχλ ηε ζησπή ή ηελ ςεπδή νκνινγία 

πσο ηίπνηα αξλεηηθφ δελ ζπκβαίλεη ψζηε λα κελ  ππνζηνχλ απηήλ ηελ άζρεκε 

δηαδηθαζία. Πνιιά παηδηά, φπσο είλαη αλακελφκελν, δηζηάδνπλ θαη θνβνχληαη λα 

απνθαιχςνπλ φηη έρνπλ πέζεη θύμαηα ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ, ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν ζχηεο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. ε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο ν 

δπάζηηρ είλαη έλα πξφζσπν ζε ζέζε έκπηζηνπ θίινπ ή θαζνδεγεηή, φπσο γηα 

παξάδεηγκα δαζθάινπ ή κπέηκπη ζίηεξ. Αξθεηά παηδηά-θύμαηα είλαη πνιχ κηθξά γηα 

λα ιεθηηθνπνηήζνπλ απηφ πνπ ηνπο ζπκβαίλεη, κπνξεί θαη λα κε γλσξίδνπλ φηη απηφ 

πνπ ζπκβαίλεη είλαη ιάζνο θαη θαθφ ή κπνξεί λα κε ζπκνχληαη (Walker, 1998: 57-60) 

Ο κεγάινο θφβνο, επίζεο, ηνπ παηδηνχ είλαη ε αληίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή ηνπ θνηλσληθνχ ζε πεξίπησζε κακοποίηζηρ απφ γνλείο θαη ζπγγελείο 

αθνχ νη ηχςεηο θαη νη ελνρέο ηνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε φηη θηαίεη ην ίδην ην παηδί 

γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο κακοποίηζηρ. Σα παηδηά δελ έρνπλ ηελ σξηκφηεηα 

θαη ηελ πλεπκαηηθή δηαχγεηα λα θαηαιάβνπλ φηη νη δξάζηεο ηνπο πξνμελνχλ κεγάιν 

θαθφ θαη φηαλ ην ζπλεηδεηνπνηνχλ ληψζνπλ ελνρή πνπ δελ κπφξεζαλ λα ην 

ζηακαηήζνπλ εγθαίξσο κηιψληαο φηαλ έπξεπε. Σν γεγνλφο φηη νη άιινη δελ ζα ηνπο 

πηζηέςνπλ κε ηελ ινγηθή ηνπ «γηαηί ηψξα» ηα απνζαξξχλεη απφ ηελ αποκάλςτη ησλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ. 

Οη δηθαηνινγίεο πνπ επηλννχλ γηα ηε ζπγθάιπςε ηεο κακοποίηζηρ είλαη πνιιέο 

θαη πνηθίιεο. Μπνξεί λα ηζρπξηζηνχλ φηη έπεζαλ θαζψο έπαηδαλ, φηη θαηά ιάζνο 

ρηχπεζαλ απφ έλαλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ πξνηηκνχλ λα 

απνδψζνπλ ηελ επζχλε ζε έλα άιιν άηνκν παξά ζηνλ πξαγκαηηθφ δπάζηη (Walker, 

1998: 57-62). 

 

3.8 Ζ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ηα παηδηά δελ είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηνη 

κάξηπξεο ζην δηθαζηήξην. Οη πξνζπάζεηεο λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο απηέο νη 

ππνζέζεηο, έρνπλ δηράζεη ηνπο εηδηθνχο ζε ζρέζε κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ θαηαζέζεσλ 

ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξοςαλική κακοποίηζη. 



Μέζα απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ δέρνληαη ζηα δηθαζηήξηα ηα παηδηά 

κπεξδεχνληαη θαη αθφκα θη αλ έρνπλ θάζε επηζπκία θαη πξφζεζε λα απαληήζνπλ κε 

εηιηθξίλεηα, νη απαληήζεηο ηνπο δελ είλαη πνιιέο θνξέο έγθπξεο θαζψο δελ έρνπλ 

θαηαιάβεη πιήξσο ηηο εξσηήζεηο ησλ δηθεγφξσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηάζεζεο 

θαζψο θαη νη αλακλήζεηο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ην πνηνπο έρεη 

ην παηδί απέλαληί ηνπ. Άιισζηε ηα παηδηά-θύμαηα έρνπλ  πιεγσζεί ηφζν βαζηά πνπ 

κπνξεί λα ζειήζνπλ λα «επραξηζηήζνπλ» θάπνηνλ ελήιηθα πνπ θέξεηαη επγεληθά θαη 

πξνζηαηεπηηθά απέλαληί ηνπο θαη λα πνπλ ςέκαηα κφλν θαη κφλν γηα λα ηνλ δνπλ 

ηθαλνπνηεκέλν θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαιή ηνπ ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπο 

(Pardeck, 1989: 232-233). 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ειηθία ηνπ 

παηδηνχ αθνχ φζν κηθξφηεξν είλαη ηφζν ιηγφηεξν νξγαλσκέλεο είλαη νη αλακλήζεηο 

ηνπ θαη ν θίλδπλνο λα πεη πξάγκαηα πνπ δελ ηζρχνπλ είλαη έληνλνο, ε θφπσζε ηνπ 

παηδηνχ θαη ε επηζπκία ηνπ λα ηειεηψλεη κε φια απηά θαη θπζηθά ν ηξφπνο θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ δηθαζηή. Δάλ ην παηδί δελ ζπλαληήζεη θάπνην 

άιιν πξφζσπν πξηλ θιεζεί λα θαηαζέζεη, ηφηε ε θαηάζεζε έρεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο 

λα είλαη αθξηβήο, επεηδή  φηαλ ππάξρνπλ ζπλνκήιηθνη ζηελ νκάδα, ην παηδί γλσξίδεη 

φηη θάπνηνο άιινο γλσξίδεη ήδε ηα  γεγνλφηα θαη κπνξεί λα κηιήζεη ζηε ζέζε ηνπ 

(Pardeck, 1989:233- 235). 

Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εηδηθνχο απηνχ ηνπ πεδίνπ είλαη 

ν ηξφπνο κε  ηνλ νπνίν νη ζπλεληεπμηαζηέο απνζπνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην παηδί-

κάξηπξα. Οη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο νδεγνχλ ην παηδί ζην λα δψζεη ζχληνκεο 

αιιά αθξηβείο απαληήζεηο 

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα θιεζνχλ 

σο κάξηπξεο ζην δηθαζηήξην είλαη απαξαίηεην λα πινπνηεζνχλ θάπνηεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο: (Pardeck, 1989:237-240). 

 

 Γηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα ηελ θαηάζεζε ησλ παηδηψλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

είηε ζε θιεηζηφ πεξηβάιινλ, είηε κέζσ βηληενζθνπεκέλεο καξηπξίαο 

 Πξνθχιαμε ηνπ παηδηνχ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα πξνβνιή 

 πλεδξίαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ 

 Να δίλεηαη ε άδεηα ζην παηδί λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπ γηα ηνλ ζχηε 
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 Να ππάξρεη κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα αλζξψπσλ, νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα 

ζηεξίμνπλ ην παηδί ηαηξηθά θαη ςπρνινγηθά 

 Όινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ ππφζεζε λα έρνπλ εθπαίδεπζε πνπ λα ηνπο βνεζά 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ 

 Ζ δηαδηθαζία λα δηαξθεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν γηα λα κελ θνπξάδεηαη θαη 

ηαπεηλψλεηαη πεξηζζφηεξν ην παηδί 

 Να νξηζηνχλ θεδεκφλεο γηα ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά βνεζήκαηα απφ ηνπο εηδηθνχο ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αληηιακβάλνληαη ηελ αιήζεηα πίζσ απφ ηα ιεγφκελα ηνπ παηδηνχ 

 Κάζε πεξίπησζε ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ λα θξίλεηαη δηαθνξεηηθά θαη 

αληηθεηκεληθά 

 Να κελ πεξλά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζην ζπκβάλ θαη ηελ 

θαηάζεζε δηφηη ν ρξφλνο αιινηψλεη ηε κλήκε θαη παξακνξθψλεη ηελ αιήζεηα 

 

3.9 Ζ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

Δίλαη αλαληίξξεην γεγνλφο φηη γηα λα ηεζεί έλα ηέινο ζηελ ζεξοςαλική 

κακοποίηζη ηνπ παηδηνχ είλαη αλαγθαίν λα γίλεη αποκάλςτη  ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη 

λα κηιήζεη αλνηρηά ην παηδί γηα φια φζα βηψλεη θαη πφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πθίζηαηαη ηελ κακοποίηζη. Αθφκα θαη ζήκεξα ε ζεμνπαιηθή παπαβίαζη ελφο παηδηνχ 

είλαη έλα θαιά θξπκκέλν κπζηηθφ, ην νπνίν ε νηθνγέλεηα αγσλίδεηαη λα θξαηήζεη 

θξπθφ γηα λα κε ζηηγκαηηζηεί θνηλσληθά. ηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο απηφ 

απνθαιχπηνληαη πνιχ δχζθνια, δηφηη ε ελδννηθνγελεηαθή ζεξοςαλική κακοποίηζη ηνπ 

παηδηνχ ζπλδέεηαη κε έληνλε θνηλσληθή ελνρή, κπζηηθφηεηα, θφβν, ληξνπή θαη 

θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ, πνπ δεκηνπξγεί έλα θιίκα άξλεζεο θαη κία ηάζε 

απνζηψπεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα εληνπίδεηαη δπζθνιφηεξα απφ 

άιιεο κνξθέο κακοποίηζηρ ησλ παηδηψλ  ( Shaw, 1999: 73-105). 

Ζ άξλεζε είλαη κηα δηάρπηα ρξεζηκνπνηνχκελε άκπλα απφ ηελ αηκνκηθηηθή 

νηθνγέλεηα, κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ κπζηηθνχ, ηε δηαηήξεζε κηαο ζεηηθήο 

απηναληίιεςεο θαη ηεο εμηδαληθεπκέλεο εηθφλαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ εκθάληζή 

ηεο σο θπζηνινγηθή. Όηαλ, ινηπφλ, έλα παηδί κεγαιψλεη ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεη ην απαηηνχκελν ζάξξνο θαη ηε δχλακε λα εμνκνινγεζεί 

ηη πξάγκαηη ηνπ ζπκβαίλεη θαη λα δεηήζεη βνήζεηα εθηφο ή εληφο νηθνγελείαο. Μέζσ 



ινηπφλ κηαο αζπλείδεηεο ακθίδξνκεο ζπλελλφεζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ην θύμα ηεο ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ ζπληνλίδεηαη ζηηο απαξάδεθηεο 

γνλεïθέο παξνξκήζεηο ( Shaw, 1999: 73-105). 

πλήζσο είλαη ε κεηέξα, ε νπνία απφ θφβν θαη απνηξνπηαζκφ αξλείηαη λα 

δερηεί ην γεγνλφο θαη πιάζεη έλαλ δηθφ ηεο θφζκν, ζηνλ νπνίν ε νηθνγέλεηά ηεο είλαη 

ε ηδαληθή. Ζ εηθφλα ηνπ θφζκνπ γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. Δπνκέλσο, ην παηδί δελ έρεη θαλέλαλ  απνιχησο δηθφ ηνπ 

άλζξσπν λα ζηεξηρηεί θαη λα ιάβεη δχλακε λα κηιήζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν πην 

ζηελφο ηνπ άλζξσπνο, ε κεηέξα ηνπ δείρλεη αλήκπνξε θαη απξφζπκε λα ην ζπλδξάκεη 

θαη λα ην πξνζηαηεχζεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

  

           4.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ 

 

πρλά ε παηδηθή κακοποίηζη δελ αθήλεη εκθαλή ζεκάδηα ζηα παηδηά θαη ην 

γεγνλφο απνθαιχπηεηαη πνιχ αξγφηεξα, φηαλ ην παηδί έρεη πηα κεγαιψζεη θαη 

αλαγθάδεηαη λα ην νκνινγήζεη ζε κία δχζθνιε θάζε ηεο δσήο ηνπ. Σν παηδί είλαη 

θύμα θαη θνβάηαη λα ην παξαδερηεί γηα λα κελ εηζπξάμεη ηα εηξσληθά ζρφιηα ηνπ 

πεξίγπξνπ ή επζχλεο πέζνπλ πάλσ ηνπ θαη αηζζαλζεί αθφκα πην έλνρν γηα φζα 

ζπκβαίλνπλ.  

Σα παηδηά, ζπλήζσο, επηιέγνπλ έλαλ θίιν γηα λα νκνινγήζνπλ ηελ 

κακοποίηζη ηνπο ή ηνλ αθηζαιή αδεξθφ ή αδεξθή θαη πνιχ ζπάληα ηε κεηέξα. Ζ 

κεηέξα ζεσξείηαη απφ ηα παηδηά ζπλέλνρνο ζην έγθιεκα θαη ληψζνπλ φηη δελ ηα έρεη 

πξνζηαηέςεη θαζφινπ ελψ φια φζα γίλνληαη ζην ζπίηη είλαη εηο γλψζε ηεο. 

(Hershkowitz, I., Lanes, O., & Lamb, M. F.,  2007: 111- 123). 

Σα κεγαιχηεξα αδέξθηα είλαη ν πηζαλφηεξνο δέθηεο ηεο αποκάλςτηρ εληφο 

νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ γηαηί ηα παηδηά αηζζάλνληαη πσο ίζσο θαη απηά πέξαζαλ απφ 

ηνλ γνληφ πνπ ηα θαθνπνηεί ηηο ίδηεο εκπεηξίεο θαη πσο ζα αληηδξάζνπλ δπλακηθά γηα 

λα ηα πξνζηαηέςνπλ. Οη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο ζην ζρνιείν  είλαη, επίζεο, έλαο 

πηζαλφηαηνο δέθηεο ηεο αποκάλςτηρ θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ θαηαθέξεη 

λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ παηδηνχ θαη λα ην θάλνπλ λα κηιήζεη θαη λα 

αλνηρηεί. Σν πιενλέθηεκα είλαη πσο βξίζθνληαη εθηφο νηθνγέλεηαο θαη έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο πιαίζην γηα ην παηδί εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (Jensen, T. 

K., Gulbrandsen, W., Mossige, S., Reichelt, S., & Tjersland, O. A. ,2005: 1395-1398). 

Οη δάζθαινη ζαθψο αξρηθά είλαη ινγηθφ λα ληψζνπλ δπζπηζηία ζρεηηθά κε ηελ 

αποκάλςτη ηνπ παηδηνχ θαη λα επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ θαηάζηαζε γηα λα 

είλαη ζίγνπξνη φηη ην παηδί ιέεη ηελ αιήζεηα θαη δελ θξχβεηαη θάηη άιιν πίζσ απφ ηελ 

αποκάλςτη. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί κπνξεί λα παξεμήγεζε θάπνηα θίλεζε ή λα 

ζέιεη λα εθδηθεζεί ηνπο γνλείο γηα ηε κε ηθαλνπνίεζε θάπνηαο επηζπκίαο ηνπ. 

Άιισζηε, νη  τεςδείρ ιζσςπιζμοί είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηηο παηδηθέο ειηθίεο. 

(Malloy, L. C., Lyon, T. D., Quas, J. A., & Forman, J., 2005). 

Δίλαη απίζαλν λα δεηήζεη έλα παηδί βνήζεηα απφ κία θνηλσληθή ππεξεζία ή 

απφ θάπνηνλ εηδηθφ αξρηθά γηαηί αγλνεί ηελ χπαξμή ηνπο θαη θαηά δεχηεξνλ γηαηί δελ 



είλαη ζίγνπξν ηη είδνπο βνήζεηα είλαη δπλαηφ λα ηνπ πξνζθεξζεί. Φνβάηαη κήπσο 

γεινηνπνηεζεί θαη δελ ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηα ιεγφκελά ηνπ ή αθφκα θαη λα 

ην θέξνπλ αληηκέησπν κε ην δπάζηη ηεο πξάμεο  (Malloy, L. C., Lyon, T. D., Quas, J. 

A., & Forman, J., 2005). 

 

             4.2 ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΟΤ ΑΝΓΡΑ ΓΡΑΣΖ 

 

Πνηθίιεο απφςεηο θαη ζεσξίεο έρνπλ θαηά  θαηξνχο πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δπάζηη ηεο κακοποίηζηρ είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ παηέξα ή 

γηα θάπνην άιιν άηνκν. Απφ ηελ ςπρνδπλακηθή άπνςε ν δπάζηηρ έρεη αηζζήκαηα 

θφβνπ θαη αλεπάξθεηαο αλαθνξηθά κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπ δσή ή κε δηαπξνζσπηθά 

ζέκαηα θαζψο θαη κε ζπλεηδεηνπνηεκέλα έλζηηθηα νκνθπινθηιίαο, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα αλδξηθνχ θχινπ θύμαηα, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε ηελ επηζεηηθφηεηα (Kellogg, 

N. D., & Hoffman, T. J., 1995: 1457-1459). 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ αλαθέξεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ελίζρπζε θαη ε ζχλδεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο κε ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο βηνινγίαο έξρεηαη ε άπνςε φηη νη άλδξεο κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ζέινπλ λα επηβάιινπλ ηελ ηάζε ηνπο γηα 

θπξηαξρία θαη θηεηηθφηεηα αθφκα θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο (Hecht, DA, & Hansen, 

DJ, 1999: 303-307). 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αλδξψλ πνπ θαηεγνξνχληαη γηα παηδηθή 

κακοποίηζη είλαη 42 εηψλ. Αλαιθάβεηνη είλαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ θαη απηφ 

απνδεηθλχεη πσο ε κακοποίηζη δελ είλαη ζέκα κφξθσζεο θαη παηδείαο αιιά 

ςπρνινγηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαγφλησλ. Σν 46% ησλ αλζξψπσλ πνπ 

θαθνπνίεζαλ παηδηά ήηαλ παληξεκέλνη θαη ην 57%  είρε ζηαζεξή εξγαζία. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ππήξρε ηζηνξηθφ βίαο ή θαη ιήςεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ην νπνίν 

είρε απνθξπθηεί πξηλ παληξεπηνχλ ελψ δελ είλαη θαη ιίγνη απηνί πνπ ζεσξνχληαη 

πνιίηεο ππεξάλσ ππνςίαο. Οη ππαίηηνη κπνξεί λα είλαη θάζε επαγγέικαηνο θαη 

θνηλσληθήο ηάμεο, εζληθήο θαηαγσγήο ή ζξεζθεπηηθήο νκάδαο (Saywitz, K., 

Nathanson, R., & Snyder, L., 1993: 59-64). 

Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν, φηη κεηά ηελ αποκάλςτη απφ ην παηδί, νη δξάζηεο 

αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά ηελ παξαδνρή ηεο ελνρήο ηνπο θαη ηζρπξίδνληαη φηη ην 

παηδί ςεχδεηαη (απηφ είλαη άιισζηε θαη ν κεγαιχηεξνο θφβνο ηνπ παηδηνχ, λα κε γίλεη 
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πηζηεπηφ). Σν πνζνζηφ πνπ αξλείηαη πιήξσο ηελ επζχλε είλαη ην 53%. Όηαλ 

απνθαζίζνπλ λα παξαδερηνχλ ηελ κακοποίηζη απνθξχπηνπλ πνιιά ζηνηρεία θαη 

ζπλήζσο ξίρλνπλ ηηο αηηίεο ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, θαθή αλαηξνθή θαη βία ζην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, πξνβιήκαηα ζην γάκν ηνπο θαη επηζπκία λα 

μεζπάζνπλ ηελ νξγή θαη ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο (Saywitz, K., Nathanson, R., & 

Snyder, L., 1993: 59-64). 

Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη δξάζηεο έρνπλ κία δηθή ηνπο αίζζεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξάγκαηη αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην θαθφ πνπ έρνπλ θάλεη. 

Σελ παζεηηθφηεηα θαη ηνλ ηξφκν ησλ ζπκάησλ ηα αληηιακβάλνληαη σο επραξίζηεζε 

θαη απνδνρή ηεο πξάμεο. Δηδηθά ν παηέξαο- δπάζηηρ κπνξεί λα δειεχεη παζνινγηθά ην 

παηδί ηνπ θαη λα ζέιεη λα δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζηε δσή ηνπ.  

Δπνκέλσο, νη δξάζηεο παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο σο άηνκα ζηνξγηθά θαη 

ηξπθεξά κε ηα παηδηά θαη θξνληίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε ρψξνπο πνπ είλαη πνιιά 

παηδηά (Westcott, Helen L., Davies, Graham M. and Bull Ray H. C., 2002). Καηά 

βάζνο κπνξεί  λα είλαη  αλψξηκα, θνβηζκέλα  ή επηζεηηθά άηνκα, κε έληνλε ηάζε γηα  

απνκφλσζε. Μπνξεί, επίζεο, λα παξνπζηάδνπλ  πιείζηα ζπκπηψκαηα  απφ απηά πνπ 

αλαθέξεη ε  θιηληθή βηβιηνγξαθία: άγρνο, θαηάζιηςε, έληνλεο  παξνξκεηηθέο  ηάζεηο, 

ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, ζρηδνθξέλεηα (Westcott, Helen L., Davies, Graham M. and 

Bull Ray H. C., 2002). 

 

 

 4.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ 

 

Οη γπλαίθεο πνπ θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά ή κε έλα παηδί είλαη ζηαηηζηηθά 

ιηγφηεξεο απφ ηνπο άλδξεο αιιά ν ξφινο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξνχληαη 

δπάζηηρ είλαη κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηζηάζεηο: (Ruggiero, K. J., McLeer, S. V., & 

Dixon, J. F. , 2000: 956) 

 Να θαθνπνηνχλ καδί κε έλαλ αξζεληθφ ζχληξνθν 

 Να είλαη ζπλέλνρνη θαη λε δηεπθνιχλνπλ ηνλ άλδξα 

 Να παξαβηάδνπλ νη ίδηεο έλα παηδί 

Οη γπλαίθεο ζπλήζσο κε ηε ζησπή κηα ηελ αβνπιία ηνπο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ ζπλέλνρνπ. Πξφθεηηαη, ζπλήζσο, γηα νηθνγελεηαθέο πεξηπηψζεηο πνπ νη δξάζηεο 



είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε γπλαίθα- κεηέξα αδπλαηεί λα βνεζήζεη ην παηδί γηα 

λα κε ζπηισζεί θνηλσληθά ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ κεηέξα ην γλσξίδεη είηε γηαηί 

ην έρεη θαηαιάβεη ε ίδηα είηε γηαηί ηεο ην έρεη εθκπζηεξεπηεί ην παηδί, αλ θαη φπσο 

ήδε αλαθέξζεθε ε πηζαλφηεηα απηή είλαη πνιχ κηθξή.  

Οη κεηέξεο ζπρλά θξχβνπλ βαζηά κέζα ηνπο ην πξφβιεκα γηαηί δελ έρνπλ  ηε 

δχλακε  λα ην αληηκεησπίζνπλ θαη πνιιέο θνξέο έρνπλ πέζεη θαη νη ίδηεο θύμαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Δίλαη αδχλακεο λα απηνλνκεζνχλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηα 

παηδηά ηνπο θαη εμαξηψληαη απφ ηνλ άλδξα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά. Δίλαη γπλαίθεο πνπ δελ επηζπκνχλ ην δηαδχγην γηα λα κε 

ζηηγκαηηζηνχλ θνηλσληθά θαη πξνθαιέζνπλ ηα ζρφιηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη θηιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηελ αποκάλςτη φρη κφλν δελ ζηεξίδνπλ ην παηδί λα 

απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα αιιά κεξηθέο θνξέο ην παξνηξχλνπλ θαη ην ζπκβνπιεχνπλ 

λα ιέεη ςέκαηα θαη λα θξαηήζεη ηελ πξάμε κπζηηθή αιιηψο ζα ηηκσξεζεί πνιχ 

απζηεξά. Γελ είλαη πεξίεξγν θαη ην γεγνλφο φηη πνιιέο γπλαίθεο επηξξίπηνπλ φιε ηελ 

επζχλε γηα ηελ κακοποίηζη ζην ίδην ην παηδί ηζρπξηδφκελεο πσο πξνθαιεί ηε βία κε 

πνιινχο ηξφπνπο θαη θπξίσο κε ηελ άηαθηε θαη θαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Ruggiero, K. 

J., McLeer, S. V., & Dixon, J. F. , 2000: 958-9). Πξνζπαζεί λα ην πείζεη φηη εθείλν 

θηαίεη γηα φζα γίλνληαη επεηδή είλαη εξηζηηθφ, ην απεηιεί λα µελ κηιήζεη θαη  µε ιίγα 

ιφγηα απφ ηελ κεξηά ηεο θη εθείλε ην θαθνπνηεί µε έλαλ εμίζνπ βάλαπζν  ηξφπν, 

ρσξίο µελ λα ην αγγίδεη, αιιά δεκηνπξγψληαο  ηνπ έληνλα αηζζήκαηα  απφγλσζεο. 

Ζ ηξνκνθξαηία πνπ αζθείηαη, επνκέλσο, ζην παηδί είλαη αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ αποκάλςτη θαη δηαησλίδεηαη κία λνζεξή θαη άθξσο βιαπηηθή γηα 

ην παηδί θαηάζηαζε. Σν παηδί εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηεο κεηέξαο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

απνθαιχςεη ηα πάληα αθνχ αθφκα θαη ε κεηέξα δελ ην ζηεξίδεη θαη βξίζθεηαη ζε 

αδηέμνδν. Φηάλεη, ινηπφλ, ζην παξάδνμν ζεκείν λα πξνζηαηεχεη κε ηε ζησπή ηνπ ην 

δπάζηη θαη φιε ηελ νηθνγέλεηα. Δηδηθά, φηαλ ζηελ νηθνγέλεηα ππάξρνπλ θαη 

κηθξφηεξα αδέξθηα, ηα νπνία είλαη ππνςήθηα θύμαηα ην παηδί πνπ έρεη ήδε ππνζηεί 

ηελ κακοποίηζη αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ πξνζηάηε θαη δέρεηαη φιε απηή ηε 

θαηάζηαζε γηα λα κελ αληηκεησπίζνπλ θαη ηα αδέξθηα ηνπ ην ίδην πξφβιεκα 

(Rencken, R. H., 2000). 
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                     4.4 ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΖΛΗΚΗΑ 

 

ε κηα απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ην ζέκα ζηηο ΖΠΑ, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά θύμαηα δελ αλέθεξαλ πνηέ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

ηελ παπαβίαζη πνπ ππέζηεζαλ ελψ κεηαγελέζηεξε έξεπλα έθεξε ζην θσο φηη ην 75% 

ησλ ζπκάησλ είραλ θξαηήζεη γηα πάληα ην κπζηηθφ ηνπο. Σν κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ζπκάησλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ κακοποίηζη ην πξάηηεη ζπλήζσο κεηά ηελ 

ελειηθίσζή ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη αλήιηθνη, κάιηζηα, αξλνχληαη φηη ππέζηεζαλ 

ζεξοςαλική κακοποίηζη αθφκε θη φηαλ πθίζηαληαη ζεκαληηθά παζνινγηθά επξήκαηα 

θαη αδηάζεηζηεο απνδείμεηο (Sauzier, M., 1989: 456-457) 

Σα ζηάδηα ηεο αποκάλςτηρ είλαη 5: (Sauzier, M., 1989: 462) 

 Ζ κπζηηθφηεηα 

 Ζ αίζζεζε αλεκπφξηαο θαη αδπλακίαο 

 Ζ παγίδεπζε θαη ν ζπκβηβαζκφο 

 Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ αποκάλςτη 

 Ζ αλάθιεζε ηεο αξρηθήο γλσζηνπνίεζεο 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί κακοποίηζη ζπλήζσο απνθαιχπηνπλ ηελ αιήζεηα, 

φηαλ είλαη ελήιηθεο θαη έρνπλ πηα απνκαθξπλζεί απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη απηφ 

ζπκβαίλεη γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο. Αθελφο, δηφηη δελ ππάξρεη πηα ν θφβνο ηεο 

ηηκσξίαο απφ ηνλ παηέξα θαη ε πξνηξνπή ηεο κεηέξαο γηα απνζηψπεζε ηνπ 

γεγνλφηνο. Ο ελήιηθνο πηα ζέιεη λα βγάιεη απφ κέζα ηνπ φια εθείλα ηα άζρεκα 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα κνηξαζηεί ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο πξνθεηκέλνπ 

λα αηζζαλζεί, επηηέινπο, ιχηξσζε θαη ςπρηθή εξεκία. Απφ ηε άιιε πιεπξά είλαη πηα 

ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη βηψζεη θαη λα δεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δίρσο ηχςεηο θαη ελνρέο. ε κεγάιε πηα ειηθία θαη κε ηελ αλαγθαία 

σξηκφηεηα θαη πλεπκαηηθή δηαχγεηα είλαη ζηελ θαηάιιειε θάζε λα θαηαλνήζεη πσο ν 

ίδηνο δελ επζχλεηαη θαζφινπ γηα ηελ κακοποίηζη θαη είλαη ην θύμα ηεο φιεο ππφζεζεο 

θαη κφλν. Πνιινί, επίζεο, πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο 

νηθνγέλεηαο θαη απνθηήζνπλ ηα δηθά ηνπο παηδηά επηζπκνχλ λα ιχλνπλ νξηζηηθά ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη λα ιχλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα ψζηε λα 

κπνξνχλ αλελδνίαζηα θαη απξνβιεκάηηζηα λα πξνζρσξνχλ ηε δσή ηνπο (Pipe, M. E., 

& Wilson, J. C., 1994: 515-520).  



Απφ έξεπλα πνπ έγηλε ην 2009 απφ ηνπο Kuenhele and Connel έδεημε φηη ηα λέα 

παηδηά δελ απνθαιχπηνπλ ηίπνηα ζηνπο γνλείο γηαηί θνβνχληαη φηη δελ ζα γίλνπλ 

πηζηεπηά θαη δελ έρνπλ θαη ηνλ θαηάιιειν ηξφπν λα κηιήζνπλ. Οη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ πσο νη ζσζηά δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είλαη πην απνθαιππηηθέο θαη νη 

απαληήζεηο ηχπνπ «δελ μέξσ» θαηά πιεηνςεθία ζεκαίλνπλ «λαη». Ηδηαίηεξε δχζθνιε 

είλαη ε αποκάλςτη πνπ εκπεξηέρεη κακοποίηζη θαηά ηε δηάξθεηα κπάληνπ ηνπ παηδηνχ 

θαζψο είλαη πνιχ δχζθνιε ε δηάθξηζε ηεο κακοποίηζηρ θαη ην κφλν ζηήξηγκα πνπ 

έρνπλ ηα παηδηά είλαη ηα ιφγηα ηνπ ππφπηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο (Lyon 

T., Ahern E., Scurich N., 2013, ζ: 243-248). Αξγφηεξα, κεγαιψλνληαο ην παηδί θαη 

θαηαλνψληαο ηη πξαγκαηηθά ζπλέβαηλε ζην κπάλην ή γεληθά ην ζπίηη είλαη πην ινγηθφ 

λα εμαθξηβψζεη αλ ήηαλ θύμα κακοποίηζηρ θαη κε πνηφλ ηξφπν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ απνθάιπςαλ ηελ 

αιήζεηα ζε πνιχ κηθξφηεξε ειηθία απφ φηη ήηαλ αλακελφκελν. Μπνξεί ε πιεηνςεθία 

λα απνθαιχπηεη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο αιιά δελ είλαη πάληα ζίγνπξν πφηε ην παηδί 

ζα ληψζεη αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε γηα λα νκνινγήζεη ηελ κακοποίηζη πνπ 

πθίζηαηαη (Elvaney R., Green S., Hogan D., 2012: 1156-1157). 

 

     

                       4.5 ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΦΤΛΟ 

 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγα  ρξφληα ν βηαζκφο θαη ε ζεξοςαλική κακοποίηζη άλδξα ήηαλ 

έλα ζέκα πνιχ πην  ηδηφκνξθν απφ ηελ κακοποίηζη κίαο γπλαίθαο. Σν 1956, ζηελ 

Αγγιία ε κακοποίηζη θαη ζηα δχν θχια εμηζψζεθε αιιά αθφκα θαη ζήκεξα ε 

κακοποίηζη αγνξηνχ είλαη κεγαιχηεξν ηακπνχ θαζψο πεξηέρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο 

νκνθπινθηιίαο. Γηα παξάδεηγκα , ζηε θσηία, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε γηα 

ην αλδξηθφ θχιν θαη νη πηέζεηο είλαη πνιιέο ( Arata, C. M. 1998: 63-67). 

Οη άλδξεο θαη θπζηθά θαη ηα αγφξηα είλαη ιηγφηεξν έηνηκα λα απνθαιχςνπλ ηελ 

αιήζεηα γηα ηελ κακοποίηζη πνπ έρνπλ ππνζηεί. Σα αγφξηα κεγαιψλνπλ κε ην 

αλδξηθφ πξφηππν θαη ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα είλαη ζθιεξά θαη δπλακηθά θαη ε πξάμε 

κακοποίηζηρ ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη επάισηα θαη αδχλακα. Νηψζνπλ ληξνπή θαη 

ακεραλία γηαηί αλ απνθαιχςνπλ ηελ πξάμε, ηφηε θνβνχληαη φηη ζα ζεσξεζνχλ 

νκνθπιφθηινη ή φηη ηνπο αξέζεη ε ελέξγεηα απηή θαη γηα απηφ δελ ηελ απνθάιπςαλ 

λσξίηεξα. Απηφ είλαη έλα αθφκα πξφβιεκα ησλ θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ γεληθά, φηαλ 
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αληηκεησπίδνπλ αληηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ «γηαηί ηψξα» ε αποκάλςτη ησλ γεγνλφησλ, κε 

ηελ ππφλνηα φηη ππάξρεη έλαο ηδηνηειήο ζθνπφο. Αλ ζθεθηεί θαλείο θαη ην ελδερφκελν 

αηκνκημίαο ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε, νη πηζαλφηεηεο λα κηιήζεη αλνηρηά έλα αγφξη 

πεξηνξίδνληαη αηζζεηά ( Arata, C. M. 1998: 65-69). 

Αλ ην αγφξη απνθαζίζεη λα εθζέζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη, ζα ην θάλεη 

θπξίσο ζε επαγγεικαηίεο, φπσο ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο γηαηί 

αηζζάλεηαη πσο ζα ην θαηαιάβνπλ θαιχηεξα θαη δελ ζα ην θαηεγνξήζνπλ γηα θάηη 

πνπ δελ επζχλεηαη. Σν αίζζεκα ληξνπήο είλαη πνιχ έληνλν γηα λα θάλεη ηελ 

αποκάλςτη ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ζεξοςαλική 

κακοποίηζη επηζχξεη θνηλσληθή ελνρή, αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ ζπκβαίλεη κέζα 

ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα κε ηελ παπαβίαζη ηνπ αηκνκηθηηθνχ θξαγκνχ, κε ζπλέπεηα 

λα εληνπίδεηαη θαη λα απνθαιχπηεηαη δπζθνιφηεξα απφ άιιεο κνξθέο κακοποίηζηρ. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν εμάιινπ ηα ζηνηρεία πνπ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο είλαη 

ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο 

(Brilleslijper-Kater, S. N., Friedrich, W. N., & Corwin, D. L., 2004: 1007-1012). 

Απφ ηελ άιιε ηα θνξίηζηα, άκα απνθαζίζνπλ λα κηιήζνπλ, ηφηε ζηξέθνληαη 

θπξίσο ζηα κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ εηθφλα ηεο 

γπλαίθαο είλαη θαη πξέπεη λα είλαη κίαο λνηθνθπξάο, ε νπνία δελ δίλεη ιαβή γηα ζρφιηα 

ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη είλαη αθνζησκέλε ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. Δπνκέλσο, ην 

πξφηππν απηφ δελ επηηξέπεη ζην θνξίηζη λα απνθαιχςεη απφ ηελ αξρή ηελ 

κακοποίηζη πνπ δέρεηαη. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη νη γπλαίθεο έρνπλ πνιχ κεγάιε δπζθνιία λα 

παξαδερηνχλ ηελ κακοποίηζη θαζψο ελππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηεο αηκνκημίαο αιιά 

βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κεγαιψλνπλ. 

Δλδνζηξεθείο νηθνγέλεηεο είλαη εθείλεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο έλα «θιεηζηφ 

ζχζηεκα» φπνπ ηφζν νη θαθνπνηήζεηο φζν θαη νη ζπγθξνχζεηο ζπκβαίλνπλ 

θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ. Σα κέιε ηεο έρνπλ άγρνο ζρεηηθά κε ηπρφλ δηάιπζε ή 

αιιεινεγθαηάιεηςε, ν δε κεραληζκφο ηεο αηκνκημίαο είλαη απηφ πνπ θξαηά ηελ 

νηθνγέλεηα καδί. Αιιά θαη νη αλνηρηέο, νη ρανηηθέο νηθνγέλεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 

φξηα νηθνγελεηαθψλ ξφισλ πξνρσξνχλ επίζεο θακηά θνξά ζε παπαβίαζη ηνπ ηακπνχ 

ηεο αηκνκημίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε ρψξεο φπσο ε νκαιία, νη γπλαίθεο βηάδνληαη θαη 

θαθνπνηνχληαη ζεμνπαιηθά θαη αληί λα ηηκσξείηαη ν δπάζηηρ ηεο πξάμεο, ηηκσξείηαη 

ην θνξίηζη γηαηί είρε ζεμνπαιηθέο επαθέο πξηλ ην γάκν θαη δελ είλαη πηα αγλή θαη 

παξζέλα, άξα δελ ζα κπνξέζεη λα παληξεπηεί θαη ζα ληξνπηάζεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. 



Αλ ηχρεη θαη κείλεη έγθπνο απφ ηελ πξάμε ηεο κακοποίηζηρ εθηφο γάκνπ, ηφηε ν 

ιηζνβνιηζκφο είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν γηα ηελ γπλαίθα ελψ ν δπάζηηρ θαηά 

πιεηνςεθία παξακέλεη αλψλπκνο θαη αηηκψξεηνο. ηα πιαίζηα απηά θακία θνπέια 

δελ ζα δερηεί λα παξαδερηεί ηελ  θαθνπνίεζή ηεο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα θαιχςεη ηνλ 

εαπηφ ηεο πάλσ απφ φια γηα λα επηβηψζεη θαη λα ζψζεη ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηά 

ηεο ( Briere, J., & Jordan, C. E., 2004: 1252-1275). 

Σν παξάδνμν είλαη πσο νη γπλαίθεο απηέο, νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί ζεξοςαλική 

κακοποίηζη, φηαλ κεγαιψζνπλ θαη ηεθλνπνηήζνπλ ζα έρνπλ ηηο ίδηεο αληηιήςεηο γηα 

ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ζα αλαπαξάγνπλ ζηεξεφηππα θαη πάγηεο αληηιήςεηο πνπ δελ 

ηηκνχλ ην θχιν ηνπο θαη ηελ ππφιεςή ηνπο.  

Έλα αλακθηζβήηεην γεγνλφο είλαη φηη θαη ηα δχν θχια επηιέγνπλ λα 

απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα ζε δηάθνξεο ηειεθσληθέο γξακκέο άκεζεο θαη έκκεζεο 

βνήζεηαο, ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη εηδηθνί. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε αλσλπκία πνπ 

εμαζθαιίδνπλ νη ηειεθσληθέο απηέο γξακκέο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγνχλ 

φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ηα παηδηά έρνπλ ηελ επρέξεηα λα κηιήζνπλ, φηαλ δελ 

είλαη θαλείο ζην ζπίηη ή έρνπλ θνηκεζεί νη γνλείο. Μέζα απφ ην ςπρξφ θαιψδην ελφο 

ηειεθψλνπ θαη δίρσο λα ηνπο θνηηά θαηαπξφζσπν θαλείο ηα παηδηά αηζζάλνληαη πην 

άλεηα λα νκνινγήζνπλ ηηο δπζάξεζηεο εκπεηξίεο ηνπο θαη  λα δεηήζνπλ βνήζεηα ή 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο. Οη εξγαδφκελνη ζηα ηειεθσληθά απηά θέληξα θάλνπλ ιφγν γηα 

πνιχ κεγάια πνζνζηά θιήζεσλ απφ παηδηά πνπ ζέινπλ λα πνπλ ηελ αιήζεηα αιιά 

φηαλ έξρεηαη ε ζπδήηεζε ζην ζέκα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ 

ηνπο ππαιιήινπο γηα κία δηαπξνζσπηθή επαθή, ηα παηδηά θιείλνπλ ην ηειέθσλν 

ακέζσο. Οη εηδηθνί, φκσο, ζεσξνχλ φηη έρεη πινπνηεζεί έλα πξψην βήκα γηα ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αποκάλςτη ηεο κακοποίηζηρ θαη κάιηζηα ην πην ζεκαληηθφ 

(Spink C., Tutt N., 2008: 310-315). 

ε θιεηζηέο θνηλσλίεο, φπσο απνκαθξπζκέλα ρσξηά, φπνπ επηθξαηεί ε δπζπηζηία 

πξνο ηηο αξρέο, εγθιήκαηα φπσο ε ζεξοςαλική κακοποίηζη κπνξεί λα απνθξχπηνληαη. 

Κάπνηεο θνξέο ε θαηαγγειία θζάλεη κέρξη ηηο δησθηηθέο αξρέο αιιά αξγφηεξα 

απνζχξεηαη θαη ην φιν ζέκα απνζησπάηαη. Βέβαηα ην πξφβιεκα δελ πεξηνξίδεηαη ζ’ 

απηέο ηηο θνηλσλίεο. Ζ ζεξοςαλική κακοποίηζη θαη ν θχθινο ηεο ζησπήο πνπ ηελ 

ζξέθεη ζπλαληάηαη ζε νηθνγέλεηεο απφ θάζε πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθή 

ηάμε. Δηδηθά φηαλ ην πεξηβάιινλ δελ ζηεξίδεη ην παηδί ζηελ αποκάλςτη ηεο 

κακοποίηζηρ, ην ηξαχκα πνπ πξνθαιεί είλαη βαζχ θαη καθξνρξφλην. Ζ απηνεθηίκεζε 
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ηνπ παηδηνχ, ε αίζζεζε εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηνλ θφζκν ζξπκκαηίδνληαη 

(Faller, K. 1988: 389-392). 

                   

                     

                4.6 Ζ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ Ζ ΘΡΖΚΔΗΑ 

 

Καηά θαηξνχο βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα πνιιέο ηζηνξίεο γηα παηδηθή κακοποίηζη 

απφ ηεξείο ηφζν απφ θαζνιηθνχο θνξείο φζν θαη απφ Οξζφδνμνπο.  

Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο παηδηά θαθνπνηήζεθαλ ζεμνπαιηθά 

ζηνπο θφιπνπο ηεο νιιαλδηθήο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο απφ ην 1945 θαη έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί 800 θεξφκελνη σο δξάζηεο, ππνγξακκίδεη αλεμάξηεηε επηηξνπή 

έξεπλαο ζηελ ηειηθή έθζεζή ηεο, ζηελ νπνία επηθξίλεη ηε ζπγθάιπςε ηνπ εγθιήκαηνο 

απηνχ απφ ηελ Δθθιεζία θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ζησπήο. Ζ επηηξνπή Deetman 

ππνινγίδεη φηη 10.000 σο 20.000 αλήιηθνη θαθνπνηήζεθαλ ζεμνπαιηθά ελψ 

βξίζθνληαλ ππφ ηελ θξνληίδα ηδξπκάησλ ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, φπσο 

νξθαλνηξνθεία, νηθνηξνθεία θαη θαζνιηθά θνιέγηα κεηαμχ ηνπ 1945 θαη ηνπ 1981. 

Σα παηδηά απηά ππέζηεζαλ δηάθνξεο κνξθέο ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ, απφ πνιχ 

ειαθξέο σο ηηο πην ζνβαξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βηαζκνχ (Arata, C. M.,  

2010: 242- 256).  

Οη πεξηπηψζεηο κακοποίηζηρ αλειίθσλ απφ ηεξείο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο 

κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν πνιιέο φζν ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο αιιά δελ παχνπλ λα 

ηαξάδνπλ ηα λεξά ηεο θνηλσλίαο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ αποκάλςτη ησλ 

παηδηψλ είλαη αθφκα πην δχζθνιε γηαηί νη γνλείο ηνπο εκπηζηεχνληαη πιήξσο ηνπο 

ηεξείο θαη καζαίλνπλ απφ κηθξή ειηθία ζηα παηδηά φηη νη ηεξείο είλαη νη πλεπκαηηθνί 

ηνπο παηέξεο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ. Σν παηδί κπεξδεχεηαη 

αλάκεζα ζηα ιφγηα ησλ γνληψλ ηνπ θαη ηελ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηεξέα θαη δελ 

μέξεη αλ είλαη ππεχζπλν ή φρη γηα ηε θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί  (Arata, C. M.,  

2010: 242- 256).  

                   

                    

 

 

                   4.7 Ζ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΓΡΑΣΖ 



 

Σν 2004-2005 ζε κία έξεπλα πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ην αλ νη δξάζηεο 

απνθαιχπηνπλ ηηο πξάμεηο κακοποίηζηρ ηα επξήκαηα ήηαλ άθξσο ελδηαθέξνληα θαη 

απνθαιππηηθά. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηελ Οιιαλδία θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε πνιχγξαθνο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο αιήζεηαο. 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 25 ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη πξνζθέξζεθαλ 

εζεινληηθά λα ζπκκεηάζρνπλ θαη κφιηο είραλ αξρίζεη λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία γηα 

ζεμνπαιηθά αδηθήκαηα, θπξίσο γηα ηε ζπιινγή  παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ απφ 

ην δηαδίθηπν. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν θαη απηφ ζεκαίλεη 

φηη δελ είραλ κηιήζεη πνηέ πξηλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο απηέο. Ζ ειηθία ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ απφ 25 έσο 65 εηψλ κε κέζν φξν ηα 41 έηε.  

Οη ζπκκεηέρνληεο αθνχ ππέγξαςαλ κία ππεχζπλε δήισζε γηα ηα απνηειέζκαηα, 

άξρηζαλ λα ζπκπιεξψλνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην θαη έπεηηα λα δηαβάδνπλ δπλαηά ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ελψ ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πνιχγξαθν. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη παξφιν πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηελ έξεπλα 

εζεινληηθά θαη νηθεηνζειψο δελ ήηαλ απφιπηα εηιηθξηλείο ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε πιεηνςεθία ηφληζε φηη μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο ζηελ ειηθία ησλ 27 εηψλ, ν πνιχγξαθνο απνθάιπςε φηη ε πξαγκαηηθή ειηθία 

ήηαλ ηα 14 έηε. Δπίζεο, ελψ κφιηο 6 άηνκα παξαδέρηεθαλ φηη απλαλίδνληαλ ζηε ζέα 

κίαο θσηνγξαθίαο κε παηδηά, ν πνιχγξαθνο απνθάιπςε 19 άηνκα (Baschman J., 

Boyaerts S., Foulger S., Wilcox D., Sosnowski D., Cusman B., 2010). 

Καλείο απφ ηνπο δξάζηεο δελ παξαδέρηεθε εμ νινθιήξνπ φιε ηε δξάζε ηνπ θαη 

πξνζπαζνχζαλ φινη λα βξνπλ δηθαηνινγίεο γηα απηή δίρσο λα ηνπο δεηεζεί θαλ απφ 

ηνπο εξεπλεηέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ  φηη δελ επηζπκνχλ λα νκνινγήζνπλ ηελ 

αιήζεηα φρη γηαηί αηζζάλνληαη ηχςεηο γηα απηφ πνπ έθαλαλ θαη επεηδή κεηάλησζαλ γηα 

ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αιιά γηαηί απηή ηε ζηάζε πεξηκέλεη φινο ν θφζκνο 

λα έρνπλ θαη λα δείρλνπλ ηνπιάρηζην κεηακειεκέλνη θαη φρη θπληθνί θαη ζαξθαζηηθνί 

(Baschman J., Boyaerts S., Foulger S., Wilcox D., Sosnowski D., Cusman B., 2010). 
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4.8 Ζ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 

Σν θαηλφκελν λα πέθηνπλ ηα παηδηά θύμαηα ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ ζην 

ζρνιείν ηείλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα εμειηρζεί ζε κάζηηγα θαη λα απνηειέζεη έλα 

ζχλεζεο πεξηζηαηηθφ. Ζ ζεξοςαλική κακοποίηζη κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ άηνκν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ή αθφκα θαη απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ ζρνιείνπ ή απφ 

ζπκκαζεηέο ζπλήζσο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ηάμεο. 

Σα παηδηά δελ κπνξνχλ εχθνια λα απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα θαζψο νη 

ζπλζήθεο δελ ηα επλννχλ. Σα αγφξηα ζπλερίδνπλ λα αηζζάλνληαη ληξνπή γηα απηφ πνπ 

ηνπο ζπλέβε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κακοποίηζη γίλεηαη απφ κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηα θνξίηζηα θφβν γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζε πεξίπησζε πνπ 

απνθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα.  

Όηαλ ην παηδί ζπλεηδεηνπνηεί, φηη δελ ζα γίλεη πηζηεπηφ, γηαηί ν δπάζηηρ είλαη 

έλα αμηφηηκν κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, κε αλψηεξε ζέζε θαη πνιιέο 

ζπκπάζεηεο αιιά θαη θηιίεο κε ηζρπξά πξφζσπα ηεο ηνπηθήο θαη φρη κφλν θνηλφηεηαο, 

ηφηε δχζθνια  ζα κπνξέζεη λα βξεη ην ζάξξνο θαη ην θνπξάγην λα νκνινγήζεη ηελ 

αιήζεηα θαη λα απνθαιχςεη ηνλ έλνρν. Ο κεγαιχηεξνο θφβνο ηνπ παηδηνχ είλαη ηη ζα 

ζπκβεί αλ απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα, δελ ηνλ πηζηέςνπλ θαη είλαη αλαγθαζκέλν λα 

ζπλππάξρεη κε ηνλ δπάζηη, ν νπνίνο ηψξα ζα είλαη θαη νξγηζκέλνο καδί ηνπ γηα ηνλ 

άγξην δηαζπξκφ (Deblinger, E., Steer, R., & Lippmann, J., 1999: 13-19) 

Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη φηαλ ην παηδί είλαη θύμα ελφο άιινπ παηδηνχ 

θαζψο εθηφο απφ ηε ληξνπή παξεκβαίλεη θαη ν θφβνο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δπάζηη 

απφ ηε ζηηγκή ηεο αποκάλςτηρ θαη ζην εμήο. Ζ αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 

κία ιχζε αιιά ε αλεπηζχκεηε ζπλάληεζε κπνξεί λα γίλεη θαη εθηφο ζρνιείνπ θαη 

ζπρλά είλαη αδχλαην γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θύμαηορ λα αιιάμεη ηφπν δηακνλήο. 

Σν γεγνλφο φηη θάπνηα άιια παηδηά ζην ζρνιείν γλσξίδνπλ ηελ  αιήζεηα θαη 

δελ εθδειψλνπλ έκπξαθηα θαη αλνηρηά ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζην παηδί πνπ 

θαθνπνηείηαη δεκηνπξγεί αηζζήκαηα ελνρήο θαη ληξνπήο θαη ην απνζαξξχλεη απφ ηελ 

πιήξε αποκάλςτη (Deblinger, E., Steer, R., & Lippmann, J., 1999: 13-19). 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε αθνξά θαη ηα δχν θχια αιιά αλαθνξηθά κε ηα 

αγφξηα είλαη δπζθνιφηεξε θαη πην ληξνπηαζηηθή ε αποκάλςτη γηαηί είλαη έληνλν ην 



ζηνηρείν ηεο νκνθπινθηιίαο ελψ ζηα θνξίηζηα δελ ππάξρεη ζηε δεδνκέλε πεξίπησζε 

ην ζηνηρείν ηεο αηκνκημίαο. 

 

 

    4.9 ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ 

 

Έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα θαζπζηεξεί ηελ αποκάλςτη ηεο παηδηθήο 

κακοποίηζηρ είλαη φηη ζπρλά δελ γίλνληαη νη θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζην παηδί γηα λα 

κπνξέζεη λα αλνηρηεί θαη λα νκνινγήζεη ηελ αιήζεηα. Οη γνλείο βιέπνπλ ην παηδί λα 

είλαη ζε θαθή δηάζεζε θαη λα έρεη πνιχ άζρεκε ςπρνινγηθή δηάζεζε, λα 

απνκνλψλεηαη θαη λα απνηξαβηέηαη θνηλσληθά αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηη 

αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη νχηε εχθνια κπνξεί λα δερηνχλ φηη ην παηδί ηνπο είλαη θύμα 

ζεμνπαιηθήο  ή άιιεο κνξθήο κακοποίηζηρ. Ο ιφγνο δελ είλαη πάληα ε ληξνπή θαη ν 

θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο αιιά θαη ε αδπλακία παξαδνρήο ηνπ γεγνλφηνο ιφγσ 

κεγάιεο αδπλακίαο πξνο ην παηδί θαη ππεξβνιηθήο επαηζζεζίαο (Elvaney R., Green 

S., Hogan D., 2012: 1156-1165). 

Αθφκα θαη νη εηδηθνί κεξηθέο θνξέο αδπλαηνχλ λα εληνπίζνπλ εγθαίξσο ηα 

αλεζπρεηηθά ζεκάδηα κακοποίηζηρ πνπ εκθαλίδεη ην παηδί θαη απνδίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε άιια αίηηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη θαθνί βαζκνί ζην ζρνιείν ή 

αδπλακία λα θάλεη λένπο θίινπο. 

ε κία έξεπλα ζηελ Ηξιαλδία, ην 2011, ζπκκεηείραλ 22 άηνκα, 16 θνξίηζηα θαη 6 

αγφξηα ειηθίαο 8 έσο 18 εηψλ. Απφ απηά ηα 11 είραλ ππνζηεί ελδννηθνγελεηαθή 

κακοποίηζη θαη ηα δχν θαη νηθνγελεηαθή θαη εμσνηθνγελεηαθή κακοποίηζη. Σα παηδηά 

πνπ απνθάιπςαλ ακέζσο ζρεδφλ ηε βία θαη ηελ κακοποίηζη πνπ είραλ ππνζηεί ήηαλ 

απηά πνπ εξσηήζεθαλ κε κία δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη κε ηέηνηεο εξσηήζεηο πνπ ην 

παηδί θαλέξσλε ηελ αιήζεηα δίρσο λα ην θαηαιαβαίλεη θαη ην ίδην (Elvaney R., Green 

S., Hogan D., 2012: 1156-1165). 

Όηαλ δελ έρεη δηακνξθσζεί  ην θαηάιιειν πιαίζην, ψζηε ην παηδί λα ληψζεη φηη 

είλαη ζσζηφ θαη αζθαιέο λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα, ηφηε πνιχ δχζθνια ζα γίλεη 

απηφ. Ζ ιχηξσζε πνπ ληψζνπλ ηα παηδηά κεηά ηελ αποκάλςτη ζπκβαδίδεη κε ηελ 

έλλνηα ηεο ζπγρψξεζεο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηελ κε αποκάλςτη φια απηά ηα 

ρξφληα. Οη ελνρέο θαη νη ηχςεηο ππνρσξνχλ θαζψο ζπλεηδεηνπνηνχλ κέζα απφ ηε 

ζπδήηεζε φηη δελ είλαη ζην παξακηθξφ ππεχζπλνη γηα ηε κε νκαιή ζπκπεξηθνξά πνπ 
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δέρνληαλ φια απηά ηα ρξφληα. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κακοποίηζη ιάκβαλε 

ρψξα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη ηχςεηο θαη ε αίζζεζε ηεο απνζηξνθήο είλαη 

πνιχ πην έληνλεο θαη ε παξαδνρή πνιχ πην ιπηξσηηθή. 

 

 

4.10 Ζ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

ε δηάθνξεο έξεπλεο αλά ηνλ θφζκν ην αίζζεκα ληξνπήο γηα ηα αγφξηα θαη 

ηνπ θφβνπ γηα ηα θνξίηζηα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

αποκάλςτη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο κακοποίηζηρ. Σν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, 

ζην νπνίν κεγαιψλεη θαη αλαηξέθεηαη έλα παηδί είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αποκάλςτη ηεο κακοποίηζηρ πνπ έρεη δερηεί. 

Γηα παξάδεηγκα ζην Πφξην Ρίθν, ηα παηδηά κεγαιψλνπλ κε ηελ αληίιεςε 

«Μελ κηιήζεηο πνηέ γηα απηφ» θαη ν ζξεζθεπηηθφο παξάγνληαο ηεο ακαξηίαο είλαη 

παλίζρπξνο. Έλα άιιν θνξίηζη, πάιη ζην Πφξην Ρίθν, φηαλ πξνζπάζεζε λα 

απνθαιχςεη ζηε κεηέξα ηνπ ηη είρε ζπκβεί δέρηεθε έλα απξφζκελν ραζηνχθη ζην 

πξφζσπν θαη ηελ παξαηήξεζε φηη ν Θεφο είλαη παληνχ θαη βιέπεη ηα πάληα ελψ έρεη 

ηελ επρέξεηα λα δηαθξίλεη θαη ηηο πην ελδφκπρεο ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ. Ζ επζχλε, 

δειαδή, βάξπλε θπξηνιεθηηθά κφλν ην  κηθξφ θνξίηζη (Aronson – Fonten L., Plummer 

C., 2010: 495-497). 

ηελ Ηλδία έλα θνξίηζη δηδάρηεθε φηη είλαη «έλα βξψκηθν θνξίηζη κε ζηνηρεία 

αλεζηθφηεηαο θαη δσεξή θαληαζία πνπ ζέιεη απιά λα ζπθνθαληήζεη ηνλ παηέξα ηνπ, 

ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο ζηελ νηθνγέλεηα γηαηί εμαζθαιίδεη ηξνθή ζηα κέιε ηεο». 

Έλα απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ παληξεχνπλ ηα θνξίηζηα ζε πνιχ κηθξή ειηθία, 

εθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη, είλαη θαη ε απνθπγή ηεο ληξνπήο ηεο κακοποίηζηρ 

γηαηί αλ ζπκβεί απφ ην λφκηκν ζχδπγν είλαη απνδεθηφ θαη κε θαηαθξηηέν (Aronson – 

Fonten L., Plummer C., (2010: 498-450). 

ε πνιιά  κέξε ηνπ θφζκνπ νη γνλείο πξνηηκνχλ λα κεγαιψλνπλ αγφξηα γηαηί 

είλαη πνιχ πην εχθνιε ε αλαηξνθή ηνπο. Σα θνξίηζηα πξέπεη λα κάζνπλ λα θξαηνχλ 

ηα πφδηα ηνπο θιεηζηά, λα είλαη ζεκλά θαη ηαπεηλά (θαη κάιηζηα απηφ είλαη δχζθνιν 

θαζψο πηζηεχνπλ φηη ηα θνξίηζηα είλαη απφ ηε θχζε ηνπο αλήζηθα θαη κηαξά) θαη λα 

απνθεχγνπλ ηνπο άλδξεο έσο λα παληξεπηνχλ. Σα θνξίηζηα απνθεχγνπλ λα εθζέζνπλ 

θαη ην παξακηθξφ ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηνπο αθφκα θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα 



λα κε ζθαλδαιίζνπλ θαη βάινπλ ζε πεηξαζκφ ηα αξζεληθά (Zaman A., 2005: 521-

522). 

Σν δήηεκα ηεο παξζελίαο είλαη έλα αθφκα εκπφδην ζηελ αποκάλςτη ηεο 

κακοποίηζηρ θαζψο φηαλ ηα θνξίηζηα ράζνπλ ην πνιχηηκν απηφ ζηνηρείν έρνπλ 

θαηαζηξαθεί θαη αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά σο «ραιαζκέλεο». Σν γεγνλφο απηφ 

είλαη πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηελ νηθνγέλεηα, δειαδή, πσο ζα δηαηεξήζνπλ ηελ 

θνπέια αζψα, αγλή θαη αλέγγηρηε γηα λα κπνξέζνπλ λα ηελ παληξέςνπλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα απαιιαγνχλ απφ απηήλ θαη λα θαηαμησζνχλ θνηλσληθά νη ίδηνη θαη ε 

θνπέια. Αλ ε θνπέια θαθνπνηεζεί ηαπεηλψλεηαη θαη ξεδηιεχεηαη ηφζν κέζα ζηελ ίδηα 

ηεο ηελ νηθνγέλεηα φζν θπξίσο ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Γελ είλαη ιίγεο νη 

πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνγέλεηα έδησμε ηελ θαθνπνηεκέλε θνπέια απφ ην ζπίηη γηα λα 

«μεπιχλνπλ ηε ληξνπή θαη λα κπνξνχλ λα θνηηάλε ηνπο θίινπο θαη ζπλαλζξψπνπο 

ηνπο ζηα κάηηα». Τπάξρεη θαη ην ελδερφκελν λα βηαηνπξαγήζνπλ πάλσ ηεο γηα λα 

μεπιχλνπλ ηελ ληξνπή θαη ηελ αηηκία ή αθφκα θαη λα ηελ εμνληψζνπλ ζαλαηψλνληάο 

ηελ γηα λα κελ ηνπο ληξνπηάδεη.  Αθφκα θαη ε ππνςία ή ε θήκε φηη κία θνπέια δελ 

είλαη παξζέλα έρεη ηελ αλππνιφγηζηε δχλακε λα ηεο θαηαζηξέςεη ηε δσή θαη λα ηελ 

νδεγήζεη ζηελ απφγλσζε θαη ηελ απειπηζία (Zaman A., 2005: 524-529). 

ρεηηθά κε ηα αγφξηα ε θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη επθνιφηεξε αιιά φρη θαη 

εηδπιιηαθή. ε πνιιέο θνηλσλίεο, φηαλ έλα αγφξη βηάδεηαη θαη θαθνπνηείηαη, ππάξρεη 

κεγάιε πηζαλφηεηα λα ην ζεσξήζνπλ νκνθπιφθηιν θαη ε «ξεηζηληά» απηή ην 

απνζαξξχλεη απφ ηελ αποκάλςτη. Μάιηζηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πνιιά αγφξηα, 

φηαλ θάπνηε νκνιφγεζαλ ηη ζπλέβαηλε ηφληδαλ πσο φια απηά ηα ρξφληα δελ 

επηζπκνχζαλ λα θνηλνπνηεζεί ην γεγνλφο γηαηί έλησζαλ έλαλ κηθξφ εξεζηζκφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξάμεο θαη θνβήζεθαλ φηη ε δσή ηνπο δελ ζα είλαη θπζηνινγηθή απφ θεη 

θαη πέξα. 

πρλά δελ δηζηάδνπλ λα θαηεγνξνχλ ηα ίδηα ηα παηδηά σο ηξειά θαη 

παξαλντθά πνπ θαηαζθεπάδνπλ κπζεχκαηα θαη ςεχηηθεο ηζηνξίεο γηα λα 

θαηεγνξήζνπλ έλαλ αλήιηθν πνπ ηα κάισζε ή ηα ηηκψξεζε γηα θάηη θαθφ πνπ έθαλαλ 

θαη ηψξα πξνζπαζνχλ λα ηνπο εθδηθεζνχλ κε ςέκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηηο θπιέο, απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά, 

ε θπιή ησλ έγρξσκσλ ζεσξείηαη φηη ππνκέλεη επθνιφηεξα ηελ κακοποίηζη θαη ην 

έλζηηθην ηεο επηβίσζεο πνπ ηφζα ρξφληα ηνπο βνήζεζε λα επηβηψζνπλ ηνπο ζπληζηά 

λα κελ απνθαιχςνπλ ην κπζηηθφ ηεο κακοποίηζηρ, εηδηθά νη γπλαίθεο. Θεσξνχληαη 
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πην δπλαηέο θαη ηζρπξέο, ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ θάζε δπζθνιία θαη αλαπνδηά 

ιφγσ ηνπ DNA ηνπο απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο (Marston C., 2005: 312-315) 

Ο παηέξαο – αθέληεο είλαη ζε πνιιέο θνηλσλίεο ν θπξίαξρνο ηνπ ζπηηηνχ θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηθέξεηαη φπσο επηζπκεί ζηα κέιε ηεο 

αθφκα θαη λα ηα θαθνπνηεί δίρσο πνηέ λα απνθαιχπηεηαη θαη λα ηηκσξείηαη. 

Δπνκέλσο, ε παηξηαξρηθή δνκή ηεο νηθνγέλεηαο δηθαηνινγεί ηελ παηδηθή κακοποίηζη 

αθνχ ηα παηδηά είλαη δηθά ηνπ, ηνπ αλήθνπλ θαη έρεη ηελ επρέξεηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη φπσο ζέιεη. Οη ζχδπγνη είλαη  ππνηαγκέλεο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ 

αλέρνληαη ηελ θαηάζηαζε αιιά θαη ηφζν αλήκπνξεο λα αληηδξάζνπλ δηφηη θνβνχληαη 

αθφκα θαη γηα ηε δσή ηνπο. Αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί 

κεηξηαξρηθά ε γπλαίθα- αξρεγφο δελ επηζπκεί ηελ δηαπφκπεπζε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο 

θαη θξαηά ηελ κακοποίηζη ησλ παηδηψλ επηαζθξάγηζην κπζηηθφ. 

Οη δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαίλνληαη θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα γίλεη 

ε αποκάλςτη θαη ην ιεμηιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην θύμα γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δξάζε ηνπ ζχηε. Οη δηαθνξέο απηέο είλαη αηζζεηέο θπξίσο ζηηο επαγγεικαηηθέο 

ζπλεληεχμεηο εηδηθψλ φηαλ ζέινπλ λα εξεπλήζνπλ κία ππφζεζε κακοποίηζηρ. Σν 

ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν γηα παξάδεηγκα είλαη πνιχ έληνλν ζε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θαλαηηζκέλεο έσο θαη ζξεζθφιεπηεο νηθνγέλεηεο ((Aronson – Fonten L., 

Plummer C., (2010: 541-543). 

 εκαληηθφ, επίζεο, είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 

έγρξσκνπο θαη Λαηίλνπο είπαλ φηη αλ ε κακοποίηζη δηελεξγνχληαλ απφ θάπνηνλ 

άγλσζην, ηφηε ζα απεπζχλνληαλ ζηηο αξρέο θαη ζα έιπλαλ ην δήηεκα δηθαζηηθά αιιά 

αλ ν δπάζηηρ ήηαλ κέινο ηνπ ζπγγεληθνχ ή θηιηθνχ πεξηβάιινληνο, ην δήηεκα ζα 

ιχλνληαλ αλεπίζεκα, κέζα ζε ζηελά πιαίζηα (Okin S.M, 1995: 213).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

 

                      5.1 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 

Ζ νηθνγέλεηα ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή απέλαληη ζηα ζπκπηψκαηα θαη 

ηηο ελδείμεηο κακοποίηζηρ πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ηνπο. Οθείινπλ λα 

ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο γηα ηηο ελδείμεηο κακοποίηζηρ θαη λα ιακβάλνπλ ηα 

κέηξα ηνπο φηαλ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπο κία ηέηνηα έλδεημε. 

Δηδηθά, φηαλ ην παηδί γίλεηαη θύμα κακοποίηζηρ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα απφ ηνλ 

παηέξα, ε κεηέξα είλαη εθείλε πνπ ζα θιηζεί λα αλαιάβεη ηε ζσηεξία θαη ιχηξσζε 

ηνπ παηδηνχ απφ ηελ θαηάζηαζε απηή. Θα πξέπεη λα απεπζπλζεί ακέζσο ζε εηδηθνχο, 

νη νπνίνη ζα ηελ θαηεπζχλνπλ θαη ζα ηελ ζπκβνπιέςνπλ γηα ηηο πεξαηηέξσ θηλήζεηο 

ηεο θαη ζα ηεο πξνζθέξνπλ ζηήξηγκα θαη ζπκπαξάζηαζε ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

ζχδπγφ ηεο θαη λα μεθηλήζεη κία λέα δσή καδί κε ην παηδί ηεο καθξηά. Σν πξψην 

βήκα, φκσο, είλαη λα βξεη ην ζάξξνο θαη ην θνπξάγην θαη λα παξαδερηεί ηελ 

θαηάζηαζε γηα λα κπεη έλα ηέινο ζηελ κακοποίηζη ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν έθεξε ζηνλ 

θφζκν γηα λα πξνζηαηεχεη. 

Φπζηθά γηα κπνξέζεη ε κεηέξα λα ελεξγήζεη σο είζηζηαη θαη επηβάιιεηαη πξέπεη 

λα αηζζαλζεί αζθάιεηα απφ ην θξάηνο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο. Πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα βξεη έλαλ ρψξν λα θηινμελεζεί, κία θαιή εξγαζία ψζηε λα κεγαιψζεη ηα 

παηδηά ηεο θαη ηε ζηγνπξηά πσο δελ ζα αληηκεησπίζεη αληίπνηλα απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη αλαγλψξηζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ε άζθεζε βίαο 

ζηελ νηθνγέλεηα απνηειεί θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ 

θαη φηη ε πξνζηαζία ηνπο είλαη επζχλε ηνπ θξάηνπο θαζψο,  επίζεο, θαη φηη είλαη έλα 

δήηεκα δεκφζηαο πγείαο θαη επνκέλσο, ε ππόλητη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη 

κακοποίηζηρ είλαη έλα ζέκα πνπ ρξήδεη κεγάιε πξνζνρή θαη θξνληίδα (Απνζηνιίδνπ 

Μ., Παπαδφπνπινο Κ., Παγηάηζνπ Μ.,  Ηεξίδνπ, Α., Αβξαακίδνπ Μ.,  Απνζηνιίδνπ, 

Ε. Υ.,  2004: 11). 
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εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ελεκέξσζε πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη 

γνλείο ζηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ κακοποίηζη πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ ζηε δσή 

ηνπο (εθηφο νηθνγελείαο). Σα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα κάζνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο είλαη ηα παξαθάησ: (Απνζηνιίδνπ Μ., Παπαδφπνπινο Κ., Παγηάηζνπ Μ.,  

Ηεξίδνπ, Α., Αβξαακίδνπ Μ.,  Απνζηνιίδνπ, Ε. Υ.,  2004: 12-15) 

 Όηαλ ην παηδί πεξάζεη ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ πξέπεη λα κάζεη λα αλαγλσξίδεη 

ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηελ νλνκαζία ηνπο 

 Όηαλ θάπνηνο πξνζπαζεί λα ην αγγίμεη ζε απηά θαη ην θάλεη λα αηζζάλεηαη 

άβνια θαη ελνριεηηθά, πξέπεη λα ην πεη ακέζσο ζηνπο γνλείο ηνπ 

 Να μεθαζαξίζνπλ ζην παηδί πσο αθφκα θαη λα αηζζάλεηαη έλνρν ή ππεχζπλν 

γηα θάηη νθείιεη λα ην νκνινγήζεη γηα λα ιχλεηαη ην δήηεκα άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά θαη λα κελ επαλαιακβάλνληαη ιάζε 

 Να ππνδεηθλχεη ζηνπο γνλείο ηνπ ηα άηνκα πνπ ην θάλνπλ λα αηζζάλεηαη θφβν 

θαη ληξνπή 

 Να ιέεη «φρη» φηαλ θάπνηνο κεγαιχηεξνο πξνζπαζεί λα ην αγγίμεη θαη λα 

θεχγεη γξήγνξα απφ θάπνπ, φηαλ ληψζεη φηη ε θαηάζηαζε δελ είλαη 

θπζηνινγηθή 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, επεηδή ε κακοποίηζη δελ είλαη κφλν ζεμνπαιηθή αιιά 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη βία ή άζρεκε ζπκπεξηθνξά, νη γνλείο πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (Delfos M., 2008: 

231-245) 

 Να κελ αθήλνπλ πνηέ ην παηδί κφλν ηνπ κε άηνκα πνπ δελ εκπηζηεχνληαη 

πιήξσο θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. πλήζσο, ην πξφβιεκα απηφ 

πξνθχπηεη, φηαλ νη γνλείο εξγάδνληαη θαη είλαη αλαγθαζκέλνη λα ιείπνπλ 

πνιιέο ψξεο απφ ην ζπίηη. Απφ ηελ άιιε πνιινί είλαη απηνί πνπ ηζρπξίδνληαη 

(θαη δηθαηνινγεκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έσο ηψξα κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ) φηη νη δξάζηεο είλαη ζπρλά άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη άηνκα  ππεξάλσ ππνςίαο. Γηα απηφ θαη ε παξακνλή ησλ 

γνληψλ ζην ζπίηη κπνξεί λα κεηξηάζεη ηελ παξαπάλσ πηζαλφηεηα. 

 Να ειέγρνπλ ηελ δηαδηθηπαθή δξάζε ηνπ παηδηνχ. Να κελ ην αθήλνπλ ζην 

δηαδίθηπν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα ειέγρνπλ κε πνηνπο κηιάεη, ηη 

ζπλνκηιία ππάξρεη θαη ην ηζηνξηθφ ησλ αηφκσλ απηψλ. Δπίζεο, λα κελ έρεη ην 



παηδί δηθνχο ηνπ θσδηθνχο γηα ην δηαδίθηπν ψζηε λα κπνξνχλ λα είλαη 

ελήκεξνη νη γνλείο αλά πάζα ζηηγκή γηα ηε δξάζε ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

 Οη ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη απφ ηνπο γνλείο θαη λα 

εμεηάδεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο παππνχδεο θαη ηηο γηαγηάδεο κε ηα παηδηά ή 

κε άηνκα ηνπ επξχηεξνπ ζπγγεληθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ 

δηεξεχλεζε απηή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ παξακηθξή ππνςία πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ νη γνλείο γηα ηελ κακοποίηζη ηνπ παηδηνχ. 

 Να ιακβάλνπλ νη γνλείο ζνβαξά θάζε αλαθνξά ηνπ παηδηνχ αθφκα θαη φηαλ 

ηε ζεσξνχλ αλππφζηαηε θαη ςεπδή, αθφκα θαη φηαλ ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο 

ππεξβνιήο. Σα παηδηά δελ έρνπλ αθφκα ηελ γισζζηθή επρέξεηα λα 

εθθξάδνληαη ζσζηά θαη κε ζαθήλεηα θαη επνκέλσο, ζπρλά κπνξεί λα 

κπεξδεχνληαη θαη λα αθήλνπλ θελά ζηηο αθεγήζεηο ηνπο ή λα παξνπζηάδνπλ 

ηα πξάγκαηα κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν. 

 Να αθνχλ κε πξνζνρή θαη θαηαλφεζε ην παηδί θαη λα κελ ην εηξσλεχνληαη γηα 

απηά πνπ ζα πεη ιέγνληαο πσο είλαη ςεχηεο θαη κπζνκαλήο γηαηί ην παηδί δελ 

πξφθεηηαη λα μαλαθάλεη πξνζπάζεηα λα αλνηρηεί θαη λα κηιήζεη γηα ηελ 

κακοποίηζη αθνχ δελ ζα γίλεη πηζηεπηφ 

 Να βάδνπλ ην παηδί λα δσγξαθίδεη ηα πξάγκαηα πνπ ζπλέβεζαλ θαη πνπ ην 

θάλνπλ λα ληψζεη ληξνπή θαη ελφριεζε θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα 

εθθξαζηεί θαιχηεξα θαη λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα 

 Να κελ επαλαπαχνληαη κε ηνπο ςεπδείο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαη κε ηε 

ζπγθάιπςε, φηαλ παξαηεξνχλ ζηνηρεία κε θπζηνινγηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

 Να είλαη πάληα ζε εγξήγνξζε θαη επηθπιαθή θαη λα κελ αδηαθνξνχλ γηα ην 

παηδί δηφηη κεηά ζα είλαη πνιχ αξγά θαη νη επηπηψζεηο  ζην παηδί ζα είλαη πηα 

αλεπαλφξζσηεο 

 Να γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή πνπ  βξίζθνληαη θαη κε πνηα άηνκα 

 Να γλσξίδνπλ φινπο ηνπο θίινπο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηνπο δαζθάινπο θαη 

ηνπο θνξείο ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή 

 Να κελ κηιάλε πνηέ ζε αγλψζηνπο θαη λα  κελ πιεζηάδνπλ μέλα θαη άγλσζηα 

απηνθίλεηα 

 Να γλσξίδεη ην παηδί φια ηα ρξήζηκα θαη θαηάιιεια ηειέθσλα, ζηα νπνία 

κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ ηχρεη θάηη θαθφ θαη ζειήζεη 

βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε 
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                                     5.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

 

Οη δάζθαινη εθηφο απφ επηκνξθσηέο ησλ παηδηψλ θαη πεγή  γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ απνηεινχλ θαη  κία αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ηα παηδηά, ηνπιάρηζηνλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επίβιεςε, επνπηεία θαη άξα θαη πξνζηαζία 

ηνπο.  Οθείινπλ λα είλαη παξαηεξεηηθνί θαη πνιχ πξνζεθηηθνί ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ θαη αλ θξίλνπλ φηη ππάξρεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα λα αλαιακβάλνπλ δξάζε.  

Αλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο φηη έλα παηδί θαθνπνηείηαη ζα πξέπεη λα 

κηιήζνπλ κε ην παηδί θαη έρνληαο ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο λα ην βνεζήζνπλ λα 

κηιήζεη αλνηρηά θαη λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα. Απηφ, θπζηθά, πξνυπνζέηεη φηη νη 

δάζθαινη ιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαιαβαίλνπλ έγθαηξα ηα ζεκάδηα κακοποίηζηρ θαη βίαο αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη 

εκθαλή κέζα απφ ηελ εμσιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (Μπειαδάθεο Μ., 2008: 

145-146). 

Αλ,  ινηπφλ,  αληηιεθζνχλ ην παξακηθξφ ή έζησ έρνπλ ππνςίεο φηη ην παηδί 

θαθνπνηείηαη ζα πξέπεη άκεζα λα απεπζπλζνχλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

ζπλελλνεζνχλ γηα ηηο πεξαηηέξσ θηλήζεηο. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ε έθζεζε 

ησλ ππνςηψλ είλαη αλαγθαία θαη επηηαθηηθή πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

δξάζνπλ απφ θνηλνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Άιισζηε, νη δάζθαινη 

πνιχ ζπρλά έρνπλ θαηαθέξεη λα θεξδίζνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

παηδηνχ θαη είλαη πην εχθνιν γηα ην παηδί λα θάλεη ηελ αποκάλςτη.  

Δπνκέλσο, θαη νη δάζθαινη πξέπεη λα είλαη θνληά ζηα παηδηά, λα επηθνηλσλνχλ 

καδί ηνπο θαη λα ηα θάλνπλ λα αηζζάλνληαη άλεηα λα κηινχλ καδί ηνπο γηα ηα παηδηά. 

Να είλαη ππνκνλεηηθνί θαη λα κελ εηξσλεχνληαη ηα παηδηά ψζηε λα ζεσξνχλ πσο 

ηνπιάρηζην απηνί ηνπο πηζηεχνπλ. 

Αλ ν δάζθαινο έρεη ηελ ππνςία πσο ην παηδί θαθνπνηείηαη απφ θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ ζηελνχ γεληθά πεξηβάιινληνο, ηφηε πξέπεη λα απεπζπλζεί πάιη 

ζηε δηεχζπλζε θαη ζε έλαλ εηδηθφ, ν νπνίνο ζα κειεηήζεη θαη ζα εμεηάζεη ην παηδί 

πξηλ δηαηππσζνχλ άδηθεο θαη  αβάζηκεο θαηεγνξίεο θαη δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα 

(Μπειαδάθεο Μ., 2008: 150-154). 

ε θάζε ζρνιείν πξέπεη λα ππάξρεη έλαο εηδηθφο παηδνςπρνιφγνο πνπ λα 

πξνζέρεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, λα δηαθξίλεη ηα ζεκάδηα ηεο κακοποίηζηρ θαη 

λα εθηζηά ηελ πξνζνρή ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Αλ ε κακοποίηζη επαιεζεπηεί, 



ηφηε είλαη ε ψξα λα αλαιάβνπλ δξάζε νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, φπσο ε εηζαγγειία, ε 

αζηπλνκία θαη ε θνηλσληθή πξφλνηα.  

Σν κάζεκα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο θξίλεηαη, επίζεο, απαξαίηεην γηα ηα 

παηδηά πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ κε βεβαηφηεηα πφηε θαη αλ έρνπλ 

θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά θαη πνηνο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο αληίδξαζεο ζε κία 

αλάινγε πεξίζηαζε. 

Σέινο, ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο δηδαθηηθνχ θαη φρη κφλν πξνζσπηθνχ ζε έλα 

ζρνιείν πξέπεη λα είλαη πνιχ απζηεξά θαη νη ππνςήθηνη λα ειέγρνληαη κε κεγάιε 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ κεηά ηελ αποκάλςτη 

ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ ζε έλα ζρνιείν, απνθαιχπηεηαη φηη ν δπάζηηρ είρε 

επαλαιάβεη ζην παξειζφλ ηελ πξάμε ηνπ θαη κάιηζηα ήηαλ θαη γλσζηφο ζηηο 

δησθηηθέο αξρέο αιιά πξνζειήθζε λα εξγάδεηαη κε παηδηά (Μπειαδάθεο Μ., 2008: 

158-159). 

 

 

                     5.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΔΗΣΟΝΗΑ  

 

Δίλαη αλαληίξξεην γεγνλφο φηη νη γείηνλεο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα πξνιάβνπλ ηελ 

κακοποίηζη ησλ παηδηψλ δηφηη βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ νηθνγέλεηα ιφγσ 

θαηνηθίαο. Τπάξρνπλ, βέβαηα θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνγέλεηα δελ αθήλεη θακία 

ιεπηνκέξεηα θαη πιεξνθνξία λα καζεπηεί γηα ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαη ζπρλά φηαλ 

απνθαιχπηνληαη πεξηζηαηηθά παηδηθήο κακοποίηζηρ νη γείηνλεο πξάγκαηη απνξνχλ 

έθπιεθηνη γηα ην πψο κία νηθνγέλεηα ήζπρε θαη αμηνπξεπήο ζπληεξνχζε ζηνπο 

θφιπνπο ηεο κία παξφκνηα θαηάζηαζε. Άιισζηε νη γνλείο πνπ θαθνπνηνχλ ηα παηδηά 

ηνπο δελ μερσξίδνπλ απφ θάπνην εμσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη δελ πξνέξρνληαη απφ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε. Δίλαη άλζξσπνη ηεο δηπιαλήο πφξηαο, ζπρλά 

ππεξάλσ πάζεο ππνςίαο. Μπνξεί λα κνηάδνπλ θηιήζπρνη νηθνγελεηάξρεο θαη λα είλαη 

επγεληθνί κε ηνπο γείηνλεο ηνπο θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπο (ηαπξηαλάθε Μ., 2003: 19-

28). 

Δπεηδή, φκσο, ζπρλά ηα θαηλφκελα κακοποίηζηρ είλαη εκθαλή νη γείηνλεο 

επηιέγνπλ λα κελ αλαθαηεπηνχλ ζε μέλεο ππνζέζεηο απφ θφβν γηα ηηο ζπλέπεηεο ή θαη 

αδηαθνξία θαη αδξάλεηα πνιιέο θνξέο. Μπνξεί λα αθνχγνληαη θσλέο ζηε γεηηνληά, 

αληηθείκελα λα ζπάλε θαη λα βιέπνπλ ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο ρηππεκέλα ή αθφκα 
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θαη λα λνζειεχνληαη ζε θάπνην λνζνθνκείν θαη λα κελ αληηδξά θαλείο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αδχλακσλ ζπκάησλ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη απηή ε λννηξνπία θαη ε ηδενινγία πσο δελ κπνξεί 

θάπνηνο λα αλαθαηεπηεί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ γείηνλα, φηαλ θηλδπλεχνπλ παηδηά θαη 

δσέο. Γηαθνξεηηθά, γίλνληαη φινη ζπλέλνρνη ζην έγθιεκα πνπ ζπληειείηαη κε ηε 

ζησπή θαη ηελ απάζεηα πνπ ηνπο δηαθξίλεη. Δίλαη απαξαίηεην λα παξαηεξνχλ 

πξνζεθηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, φηαλ ππνπηεχνληαη πσο θάηη δελ πάεη θαιά 

θαη έρνπλ πάληα ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνπλ αλψλπκα ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, νη 

νπνίεο θαη ζα επηιεθζνχλ ηνπ ζέκαηνο.  

 

                                 

5.4 Ζ ΑΜΔΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΔΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

Όηαλ ππάξρεη ππνςία παηδηθήο κακοποίηζηρ ρξεηάδεηαη λα: (Παλαγνπνχινπ Π., 

2007: 12-15) 

 Δλεκεξψλεηαη ε εηζαγγειία θαη ε αζηπλνκία θαη λα εηζάγεηαη ην παηδί ζην 

λνζνθνκείν γηα λα δηαπηζησζεί θαη επίζεκα ε κακοποίηζη θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη γηα λα ππάξμεη 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ 

 Δηδηθέο νκάδεο απφ ςπρνιφγνπο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο λα είλαη πάληα 

δίπια ζηα παηδηά θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη λα ζηεξίδνπλ ηε κεηέξα, φηαλ ιάβεη 

ηελ απφθαζε λα θχγεη απφ ην λνζεξφ πεξηβάιινλ θαη λα θάλεη κία λέα αξρή 

 Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζα θξίλνπλ θαη ζα απνθαζίζνπλ αλ ην παηδί είλαη 

αλάγθε λα απνκαθξπλζεί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ νηθνγέλεηα 

 Να ππάξμεη ςπρνδηαγλσζηηθή εθηίκεζε ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ψζηε λα εμαθξηβσζεί ε αιήζεηα 

 Να δηεπζεηνχληαη ηα λνκηθά δεηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηκέιεηα ηνπ 

παηδηνχ  

 Να αλαπηπρζνχλ θξαηηθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη ζηήξημεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ην θξάηνο λα είλαη ελεξγφο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα απηή. 

Γπζηπρψο, ζήκεξα, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο αληί λα απμάλνληαη ηα 

πξνγξάκκαηα θαη νη θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ κεηψλνληαη κε ξαγδαίν 

ξπζκφ 



 Αλάπηπμε θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ εληζρχεη ηηο νηθνγέλεηεο ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο ηφζν µε πξνγξάκκαηα γεληθά, φζν θαη µε παξνρή εηδηθφηεξσλ 

ππεξεζηψλ, γηα παξάδεηγκα θνηλνηηθά θέληξα ζηήξημεο θαη ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο 

 Πξνγξάκκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ψζηε λα κε 

γελληνχληαη παηδηά αλεπηζχκεηα, ηα νπνία έπεηηα θαθνπνηνχληαη ή απφ γνλείο 

πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ βίαο θαη κακοποίηζηρ είηε σο δξάζηεο είηε σο θύμαηα 

 Πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ κειινληηθψλ γνληψλ ψζηε λα είλαη ζίγνπξνη 

γηα ηελ αξκφδηα ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζε έλα παηδί θαη ηελ δνθηκαζία 

ηνπο σο γνλείο 

 Σξνπνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο. Να είλαη πηα ππνρξεσηηθή ε 

αλαθνξά ηεο παηδηθήο κακοποίηζηρ ζηηο αξρέο θαη λα επηιχνληαη έγθαηξα θαη 

άκεζα νη ππνζέζεηο παηδηθήο κακοποίηζηρ απφ ην αξκφδην νηθνγελεηαθφ 

δηθαζηήξην 

 Ζ αζηπλνκία λα εξεπλά πνιχ ζνβαξά θαη κε πξνζνρή φιεο ηηο θαηαγγειίεο 

πνπ θηάλνπλ θαη λα δεηνχλ ηε ζπλδξνκή εηδηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αλίρλεπζε ηεο ππφζεζεο 

 Ζ εηζαγγειία λα είλαη απζηεξή θαη λα ηηκσξεί παξαδεηγκαηηθά ηνπο δξάζηεο 

γηα λα παξαδεηγκαηίζεη θαη λα ζσθξνλίζεη 

 Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ηειεθσληθά θέληξα πνπ δέρνληαη θαηαγγειίεο, 

επίζεο, λα εξεπλνχλ ηελ ππφζεζε κε πξνζνρή θαη δηαθξηηηθφηεηα θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δχν παξαπάλσ θνξείο ζηελά θαη αδηαιείπησο 

 

 

    5.5  Ζ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

Οη εηδηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο παηδηθήο κακοποίηζηρ είλαη 

πεπεηζκέλνη πσο ε δνκή κίαο θιηληθήο ζπλέληεπμεο κε έλα πηζαλφ θύμα κακοποίηζηρ 

πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη λα πιεξνί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε θαη απνθαιππηηθή. 

Οη απαξαίηεηεο απηέο πξνυπνζέζεηο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Οη εξσηήζεηο λα είλαη αλάινγεο κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ 
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 Να είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπ 

εθάζηνηε παηδηνχ 

 Να είλαη αλάινγεο κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ 

 Να κελ πξνζβάιινπλ ην παηδί 

 Να κελ θαίλεηαη απφ ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ φηη ην παηδί είλαη έζησ 

θαη ιίγν ππεχζπλν θαη έλνρν γηα φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ 

 Να ζέβεηαη ν εηδηθφο ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο ηνπ 

παηδηνχ αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

ε κία έξεπλα κε δείγκα 100 άηνκα, ειηθίαο 4 έσο 13 εηψλ δηελεξγήζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη κε άιιε δνκή εξσηήζεσλ. Κάπνηεο εξσηήζεηο 

ήηαλ θηηαγκέλεο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε παηδηά, γηα ηα νπνία ππάξρεη ε 

ππνςία φηη είλαη θαθνπνηεκέλα θαη άιιεο έηζη πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε παηδηά πνπ 

είλαη απνδεδεηγκέλν φηη έρνπλ θαθνπνηεζεί. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

αληηκεησπίζηεθαλ κε ζεβαζκφ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν πνπ απαηηείηαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο. Όιεο νη ζπλεληεχμεηο θαηαγξάθεθαλ ζε θαζέηεο θαη κειεηήζεθαλ 

ψζηε λα είλαη ζίγνπξα θαη αθξηβή ηα απνηειέζκαηα.  Ζ έθβαζε έδεημε φηη φηαλ ηα 

παηδηά έλησζαλ νηθεηφηεηα κε ηνλ ζπλεληεπμηαζηή θαη απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ 

ηεξνχζαλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ήηαλ πην νκηιεηηθά θαη πην πξφζπκα λα 

νκνινγήζνπλ ηε αιήζεηα (Hershkowitz I., Orbach Y., Lamb M., Sternberg K., 

Horowitz D., 2005: 756- 780). 

Έλαο  ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη αλ ην αλ νη εξσηήζεηο απηέο 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά πνπ είλαη πηζαλά θύμαηα ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ ή αλ είλαη 

εμαθξηβσκέλν φηη έρνπλ θαθνπνηεζεί. ε κία άιιε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ήηαλ ε ειηθία ησλ παηδηψλ θαη,  επίζεο, κία 

πξνθαηαξθηηθή άηππε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε  αλάκεζα ζηνλ εηδηθφ ςπρνιφγν θαη ηα 

παηδηά ψζηε λα ληψζνπλ πην νηθεία θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο 

(Lippert T., Cross T., Jones L., Walsh W., 2009: 100-101). Γηα παξάδεηγκα, είλαη 

ζεκαληηθφ ζε πνηα ειηθία είλαη ηα παηδηά πνπ εξσηψληαη θαζψο δηαδξακαηίδεη ξφιν 

ην αλ θαηαιαβαίλνπλ ηη έρεη ζπκβεί, αλ κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ κπζηηθφ θαη γεληθά λα 

πεξηγξάςνπλ ηα γεγνλφηα ζε θάπνηνλ άιινλ θαη λα πείζνπλ γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο 

(Lippert T., Cross T., Jones L., Walsh W., 2009: 103). 

 

 



5.6 Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε θύμαηα ηεο ζεξοςαλικήρ 

κακοποίηζηρ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεγάινπ πξνβιήκαηνο πνπ πθίζηαηαη αθφκα 

θαη ζήκεξα πνπ ε θνηλσλία έρεη πξννδεχζεη απφ ηε κία αιιά απφ ηελ άιιε 

απνδεηθλχνπλ θαη ηελ πιήξε αδηαθνξία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο  ζχγρξνλνπο 

αλζξψπνπο ησλ κεγάισλ θπξίσο αζηηθψλ θέληξσλ.  

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Γηεχζπλζεο Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, έλαο ζηνπο δχν 

καζεηέο Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Κξήηε 

έρεη ππνζηεί ζσκαηηθή βία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, κάιηζηα, έλα 

ζηα δέθα παηδηά, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έρεη ππνζηεί ζεμνπαιηθή βία 

(Καηζανχλε Μ, 2012: 91-92). 

 Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη παξά πνιχ ζεκαληηθά θαη πξνθαινχλ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ θαζψο είλαη ήδε πνιιά ζε αξηζκφ θαη αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο φηη 

ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκα πνπ δελ θαλεξψλνληαη απφ ηα παηδηά. ηελ ίδηα 

έξεπλα απνθαιχθζεθε φηη ην 92% ησλ δξαζηψλ είλαη νη ίδηνη νη γνλείο. «Δπηπιένλ, 

έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο δειψλεη φηη γλσξίδεη πεξηζηαηηθφ κακοποίηζηρ ζην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ, σζηφζν κφλνλ έλαο ζηνπο 10 ην θαηήγγεηιε ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο» (Καηζανχλε Μ, 2012: 93). 

χκθσλα, πάιη,  κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σειεθσληθήο Γξακκήο γηα ηα Παηδηά 

SOS 1056, θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 369 θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχζαλ 711 

πεξηζηαηηθά κακοποίηζηρ παηδηψλ ειηθίαο απφ κελψλ έσο θαη 18 ρξφλσλ. ε φ,ηη 

αθνξά ηελ ειηθία ησλ ζπκάησλ, ην 72% είλαη ειηθίαο κέρξη θαη 12 ρξφλσλ. ρεηηθά 

κε ην θχιν δελ πξνθχπηεη ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε: απφ ηηο 711 θαηαγγειίεο πνπ 

έγηλαλ, νη 301 αθνξνχζαλ αγφξηα, νη 306 θνξίηζηα ελψ ζε 104 πεξηπηψζεηο δελ 

πξνζδηνξίζηεθε ην θχιν θαη ε ειηθία (Καηζανχλε Μ, 2012: 94). 

Οη κνξθέο ηεο  κακοποίηζηρ πνπ παξαηεξήζεθαλ  είλαη θαηά 51% (364 παηδηά) 

ζσκαηηθή κακοποίηζη, θαηά 41% (291 πεξηπηψζεηο) παξακέιεζε/εγθαηάιεηςε, θαηά 

3% εμψζεζε ζε επαηηεία, νκνίσο θαηά 3% ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

κακοποίηζη θαη θαηά 2% ζεξοςαλική κακοποίηζη (Καηζανχλε Μ, 2012: 95). 

. 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ην θαηλφκελν ηεο 

παηδηθήο κακοποίηζηρ θαζψο νη γνλείο είλαη αλαγθαζκέλνη λα εξγάδνληαη 

πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη θαηά ζπλέπεηα παξακεινχλ ηα παηδηά πεξηζζφηεξν θαη απφ 

ηελ άιιε είλαη πην λεπξηθνί, αγρψδεηο θαη νμχζπκνη κε απνηέιεζκα λα μεζπνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο άγρε πάλσ ζηα παηδηά ηνπο. 

 

 

5.7 ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΦΟΡΔΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ 

 

Μία νξγάλσζε πνπ παιεχεη θπξηνιεθηηθά γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζε 

ειιεληθφ επίπεδν είλαη ην «ρακφγειν ηνπ παηδηνχ». Πξφθεηηαη γηα κία εζεινληηθή 

νξγάλσζε πνπ δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη έρεη σο αξσγνχο ηελ 

αζηπλνκία, ηηο εηζαγγειηθέο αξρέο θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πξφλνηαο. Οη 

ππεξεζίεο πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή δηαζέζηκεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ 

 

 Δζληθή ηειεθσληθή γξακκή γηα ηα παηδηά sos 

 Δπξσπατθή γξακκή γηα ηα εμαθαληζκέλα παηδηά 

 Δζληθφ θέληξν γηα ηα εμαθαληζκέλα παηδηά θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί 

κακοποίηζη 

 Κνηλσληθή αιιά θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε παηδηψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο 

 ηήξημε παηδηψλ κε πξνβιήκαηα πγείαο 

 ηήξημε παηδηψλ ζηα λνζνθνκεία 

 ηήξημε παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα δηαβίσζεο  

Μία αθφκα ηειεθσληθή γξακκή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παηδηθήο κακοποίηζηρ 

είλαη ε 801 801 11 77 Γξακκή Τπνζηήξημεο Παηδηψλ & Δθήβσλ, ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε έρεη αλάγθε ηελ ζηήξημε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ηεο 

ππεξεζίαο. 

Σν Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ) είλαη δεκφζηνο θνξέαο κε 

έδξα ηελ Αζήλα. θνπφο ηνπ ΔΚΚΑ είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ δηθηχνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη πιεζπζκηαθέο νκάδεο, πνπ 



βηψλνπλ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θξίζε ή βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

εκαληηθή ζπλεηζθνξά πξνζθέξεη θαη ν μελψλαο θαθνπνηεκέλσλ βξεθψλ θαη 

λεπίσλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη ζε δχν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, ηελ 

άκεζε πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ.  

Ζ εηαηξία «Διίδα» είλαη, επίζεο, έλαο νξγαληζκφο πνπ παξέρεη κε θάζε ηξφπν 

πξνζηαζία ζηα παηδηά θαη ηηο κεηέξεο. Ο ζπλήγνξνο ηνπ πνιίηε, επίζεο είλαη 

ζεκαληηθφ θαη πνιχηηκν ζηήξηγκα ζε θάζε παξφκνηα πεξίπησζε θαη ελεκεξψλεη ηα 

παηδηά αιιά θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο  θαη ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αληίδξαζεο. Σελ  εμίζνπ ζεκαληηθή ππεξεζία πξνζθέξεη θαη 

ε Τπεξεζία Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο (Σζηάληεο Γ., 2000: 

123). 

Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ή επεηδή 

πεξηζηαηηθά κακοποίηζηρ έξρνληαη ζηε δεκνζηφηεηα πην ζπρλά πνιινί θξαηηθνί θαη 

κε θνξείο έρνπλ αλαιάβεη δξάζε εθηφο  απφ ηνπο παξαπάλσ. Δπίζεο, είλαη θαη 

αξθεηέο νη ηειεθσληθέο γξακκέο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζπλζεί θάπνηνο γηα 

βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε. 
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                                       ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Σν θαηλφκελν ηεο κακοποίηζηρ αλειίθσλ,  δπζηπρψο, αληί λα εμαιείθεηαη ζηε 

ζχγρξνλε επνρή απμάλεηαη θαη παξφκνηα θαηλφκελα είλαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

επηθαηξφηεηαο. Σα παηδηά αδχλακα θαη επάισηα θαζψο είλαη απνηεινχλ έλα εχθνιν 

θύμα ζηελ επηζπκία ησλ ηζρπξψλ λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα ηα πιεγψζνπλ 

ζσκαηηθά θαη θπξίσο ςπρνινγηθά. 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ λέεο κνξθέο κακοποίηζηρ παξνπζηάδνληαη αιιά 

νη παξαδνζηαθέο κνξθέο δηαηεξνχληαη ζε πςειά επίπεδα. Φσλέο, ρεηξνδηθία, 

ζεξοςαλική κακοποίηζη, αθξσηεξηαζκφο γπλαηθψλ θαη ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη 

κφλν ιίγεο απφ ηηο πνιιέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα δερηεί έλα παηδί. 

Σν ηξαγηθφ ζηνηρείν ζην θαηλφκελν απηφ είλαη φηη νη ζχηεο είλαη άηνκα, ηα νπνία 

θαλνληθά ζα έπξεπε λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα πξνθπιάζζνπλ ηα παηδηά, δειαδή 

γνλείο, παππνχδεο, ζείνη θαη μαδέξθηα, αδέξθηα θαη γεληθφηεξα άηνκα ηνπ ζηελνχ 

νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη πεξηπηψζεηο παηδηθήο κακοποίηζηρ δελ 

είλαη κφλν φζεο απνθαιχπηνπλ ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξεο θαζψο ηα παηδηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ απνθαιχπηνπλ ην γεγνλφο 

θαη ηνλ δπάζηη θαη, επνκέλσο, δελ θαηαγξάθνληαη επίζεκα. 

Οη ιφγνη είλαη πνιινί. Σα παηδηά αηζζάλνληαη θφβν αιιά θαη ληξνπή. Φνβνχληαη 

φηη δελ ζα ηνπο πηζηέςεη θαλείο θαη ηφηε ν δπάζηηρ  ζα μεζπάζεη πάλσ ηνπο φιε ηνπ 

ηελ νξγή θαη ηε καλία γηα ην ζξάζνο ηνπο λα κηιήζνπλ γηα ηελ κακοποίηζη. Απφ ηελ 

άιιε επεηδή δελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ 

γεγνλφηνο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε ζπλεζίδνπλ λα 

επηξξίπηνπλ επζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε εππηζηία δέρνληαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

δπάζηη φηη είλαη νη πιένλ ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Αιιά θαη φηαλ ε αποκάλςτη έξζεη (απφ θάπνηνλ άιιν) ηα παηδηά ζπλεζίδνπλ λα 

αξλνχληαη ην γεγνλφο θαη πξνζπαζνχλ λα ην απνζησπήζνπλ κε θάζε ηξφπν. Οη 

παξάγνληεο γηα απηή ηε ζπγθάιπςε θαίλεηαη αλ είλαη πνιινί θαη δηάθνξνη, φπσο ε 

ειηθία, ην θχιν, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη ζξεζθεπηηθέο απφςεηο, ε πνιηηηζκηθή 

θνπιηνχξα.  



εκαληηθφ κεξίδην επζχλεο βαξαίλεη θαη ηνπο γνλείο αιιά θπξίσο ηε κεηέξα, ε 

νπνία είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κάξηπξαο ηεο κακοποίηζηρ ηνπ παηδηνχ  ηεο αιιά 

δελ αληηδξά γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ θαιή θαη αμηνπξεπή εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο. 

Ζ παηδηθή κακοποίηζη είλαη έλα θαηλφκελν πνπ πξέπεη πάζε ζπζία λα 

θαηαπνιεκεζεί θαη λα εμαθαληζηεί απφ ηελ θνηλσλία παγθνζκίσο. Όινη νη αξκφδηνη 

θνξείο θαη φζνη ην επηζπκνχλ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα γίλεη απηφ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα παηδηά ζε φιν ηνλ θφζκν λα έρνπλ γηα πάληα ην δηθαίσκα λα 

ρακνγεινχλ αλέκεια θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ αζσφηεηα θαη ηελ αγλφηεηα ηεο 

παηδηθήο ηνπο ειηθίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΤΓΚΛΟΝΗΣΗΚΔ ΗΣΟΡΗΔ 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ 

 

ΤΠΟΘΔΖ ΓΟΤΡΖ 

 

Δηθφλα 1: ν Γπάζηηρ Μαλψιεο Γνπξήο 

 

ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα ηεο Δξκηφλεο ζηελ Αξγνιίδα, ην 1993,  πξνζέξρεηαη 

αλάζηαηνο ν ειαηνρξσκαηηζηήο Μαλψιεο Γνπξήο, νηθνγελεηάξρεο κε επηά παηδηά, 

πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηελ εμαθάληζε ηνπ κηθξνχ γηνπ ηνπ Νίθνπ, έμη εηψλ, ν 

νπνίνο έθπγε απφ ην ζπίηη ζηηο ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο θαη ηειηθά δελ επέζηξεςε 

πνηέ. 

Οη αζηπλνκηθνί, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη αξθεηνί γείηνλεο βγαίλνπλ ζην 

δξφκν θαη αλαδεηνχλ ηνλ κηθξφ γηα ψξεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σειηθά, 

μεκεξψκαηα πξσηνρξνληάο ν ίδηνο ν παηέξαο καδί κε ην κεγαιχηεξν γην ηνπ βξίζθεη 

ην παηδί ηνπ λεθξφ θαη εκθαλψο θαθνπνηεκέλν ζσκαηηθά θαη ζεμνπαιηθά, κε ην 

πηψκα λα είλαη πνιχ θαιά θξπκκέλν ζε έλαλ καληξφηνηρν, πίζσ απφ ην ζπίηη ηεο 

νηθνγέλεηαο. ίγνπξα, ζε πξψηε ζθέςε κνηάδεη πεξίεξγν κέξνο γηα λα ςάμεη θαλείο. 

χκθσλα κε ηνλ ηαηξνδηθαζηή, ην παηδί πέζαλε απφ αζθπμία, αθνχ ν δπάζηηρ ηνπ 

έθξαμε ηηο αεξνθφξνπο νδνχο, δειαδή ηνπ έθιεηζε ηε κχηε θαη ην ζηφκα. 

ηε θεδεία νη γνλείο κνηάδνπλ ηξαγηθέο θηγνχξεο. Ο παηέξαο, εηδηθά, θιαίεη θαη 

ρηππηέηαη  ζπλερψο κπξνζηά ζηηο θάκεξεο πνπ είραλ ζπεχζεη λα θαιχςνπλ ην γεγνλφο 
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ηεο ηαθήο, παξφιν πνπ πιένλ δελ απνηεινχζε είδεζε. Ο παηέξαο ηνπ παηδηνχ πέθηεη 

ζε αληηθάζεηο ζηηο δηαδνρηθέο θαηαζέζεηο, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα δψζεη θη νη ππνςίεο 

ησλ αλαθξηηηθψλ ππαιιήισλ. Ο Μαλψιεο Γνπξήο νκνινγεί φηη απηφο βίαζε θαη 

ζθφησζε ην ίδην ηνπ ην παηδί. Αηηία, θαηά ηνλ ίδην, κηα αφξηζηε αζζέλεηα πνπ ηνλ 

θπξηεχεη θαη ηνλ κεηακνξθψλεη: «Με έπηαλαλ θξίζεηο θαη δελ έβιεπα κπξνζηά κνπ. Ο 

θαζέλαο ζηε ζέζε κνπ ην ίδην κπνξεί λα έθαλε». Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1996 

απαγρνλίδεηαη ζηηο εμσηεξηθέο ηνπαιέηεο ησλ θπιαθψλ Σξίπνιεο. 

 

 

Δηθφλα 2: Ο κηθξφο Νίθνο Γνπξήο 

 

ΣΕΗΑΝΗ ΜΔΡΚΑΨ: Ο Αιβαλόο βνζθόο 

 

Ήηαλ μεκεξψκαηα Κπξηαθήο 22 Απγνχζηνπ 2010, φηαλ ηα ίρλε ηεο 11ρξνλεο Ρέλη 

Σξαΐθνβα πνπ δνχζε κε ηνπο γνλείο ηεο ζην Διαηνρψξη Αξθαδίαο, ράλνληαη. Όιν ην 

ρσξηφ αξρίδεη λα ςάρλεη ελαγσλίσο θνξηηζάθη, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. Λίγεο ψξεο 

αξγφηεξα, κηα καξηπξία-«θιεηδί» νδεγεί ηνπο αζηπλνκηθνχο ζηε ζχιιεςε ελφο 

41ρξνλνπ Αιβαλνχ βνζθνχ, ηνπ Σδηάλη Μεξθάη, ν νπνίνο νθηψ ψξεο κεηά νκνινγεί 

φηη είλαη ν δπάζηηρ ελφο πξσηνθαλνχο αγξηφηεηαο θνληθνχ. 

Αθήλνληαο άθσλνπο αθφκε θαη ηνπο πην έκπεηξνπο αμησκαηηθνχο ηεο 

Αζηπλνκίαο, ν άλδξαο αλέθεξε κε θάζε ιεπηνκέξεηα φηη βίαζε ηε κηθξή Ρέλη θαη 

θαηφπηλ ηελ πέηαμε γπκλή θαη ελψ ήηαλ δσληαλή ζε έλα πεγάδη βάζνπο δέθα κέηξσλ, 



ην νπνίν βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή 7 ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην ρσξηφ. Σν άηπρν 

θνξηηζάθη ιίγεο ψξεο αξγφηεξα άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή, αθνχ πξνζπάζεζε κε 

φζεο δπλάκεηο ηνπ είραλ απνκείλεη λα βγεη απφ ηνλ πγξφ ηάθν ηνπ. «Θείε, κε κε 

ξίρλεηο ζην πεγάδη» ήηαλ ηα ηειεπηαία ιφγηα ηεο 11ρξνλεο ιίγν πξνηνχ ν βηαζηήο θαη 

θνληάο ηεο αγλνήζεη ηηο δξακαηηθέο εθθιήζεηο ηεο θαη ηελ πεηάμεη ζην πεγάδη φπνπ 

βξήθε ηξαγηθφ ζάλαην απφ πληγκφ. 

 

Ο ΖΓΟΤΜΔΝΟ ΣΖ ΚΔΡΑΣΔΑ 

 

Ο εγνχκελνο ηεο παιαηνεκεξνινγίηηθεο Μνλήο Αγίαο θέπεο ζηελ Κεξαηέα 

Νήθσλαο, ή θαηά θφζκνλ Διεπζέξηνο Αλαζηαζφπνπινο, κε ην πξφζρεκα ηεο 

εμνκνιφγεζεο θαη κε δηάθνξεο ζεσξίεο πεξί «ζείνπ έξσηνο», μεκνλάρηαδε ζην θειί 

ηνπ αλήιηθα θαινγεξνπαίδηα θαη ζηε ζπλέρεηα αζειγνχζε πάλσ ηνπο. 

χκθσλα κε φζα θαηέζεζαλ θύμαηα ηνπ 70ρξνλνπ ζήκεξα αξρηκαλδξίηε θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην θαηεγνξεηήξην, νη αζειγείο πξάμεηο πνπ θέξεηαη λα δηέπξαμε ζε 

βάξνο ηνπο ηειέζηεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηα κέζα Μαξηίνπ 2004 έσο 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ν επνλνκαδφκελνο «παηδεξαζηήο ηεο 

Κεξαηέαο» θαηαδηθάζηεθε ζε δέθα ρξφληα θάζεηξμε. 

 

ΤΠΟΘΔΖ ΗΛΗΟΤ: Ζ δηεθζαξκέλε ηεηξάδα 

 

Έλαο ηεξέαο, κηα κάλα-καζηξνπφο, ν ζχληξνθφο ηεο θαη έλαο ζπληαμηνχρνο είλαη 

νη «πξσηαγσληζηέο» ηεο θξηθηαζηηθήο ππφζεζεο παηδεξαζηίαο πνπ απνθαιχθζεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2007. Ζ ηφηε 35ρξνλε Δηξήλε Σζνλνπνχινπ έπαηξλε απφ ην ρέξη ηελ 

11ρξνλε θφξε ηεο θαη ηελ ππνρξέσλε λα αλέρεηαη ηηο αξξσζηεκέλεο ζεμνπαιηθέο 

νξέμεηο ειηθησκέλσλ αλδξψλ έλαληη ακνηβήο 50 επξψ. 

Ζ κάλα έδηλε  πξνο ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη έλα 13ρξνλν αγφξη, θαζψο θαη 

ηελ 11ρξνλε αδειθή ηνπ, ηα νπνία θηινμελνχζε ζην ζπίηη ηεο ζην Ηιηνλ. 

πγθαηεγνξνχκελνη ηεο Σζνλνπνχινπ ήηαλ ν ζχληξνθφο ηεο πχξνο νπριέξεο, ν 

83ρξνλνο ζπληαμηνχρνο ηεο ΓΔΖ Αζαλάζηνο Καλάθεο θαη ν ηεξέαο σηήξεο 

Παπαδφπνπινο. 
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Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 ην δηθαζηήξην επέβαιε ζηνπο θαηεγνξνπκέλνπο ηηο 

αλψηαηεο πξνβιεπφκελεο πνηλέο, θαηαδηθάδνληαο ηνλ ηεξέα ζε θάζεηξμε 24 εηψλ, ηε 

κεηέξα-καζηξνπφ ζε ζπλνιηθή θάζεηξμε 37 εηψλ, ηνλ ζχληξνθφ ηεο ζε 18εηή 

θάζεηξμε θαη ηνλ ζπληαμηνχρν, ν νπνίνο είρε βηάζεη ην θνξηηζάθη θαη ηα δχν αλήιηθα 

παηδηά πνπ θηινμελνχζε ε Σζνλνπνχινπ ζην ζπίηη ηεο, ζε ζπλνιηθή θάζεηξμε 56 

εηψλ. 

 

ΤΠΟΘΔΖ ΜΑΡΚ ΝΣΗΣΡΟΤ 

 

Σν 1991, θαηαδηθάζηεθε ζε θάζεηξμε 13 εηψλ γηα βηαζκνχο θνξηηζηψλ. Σξία 

ρξφληα φκσο, αξγφηεξα, νη δηθεγφξνη ηνπ εθκεηαιιεχηεθαλ κηα λέα λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ηνπ βειγηθνχ πνηληθνχ θψδηθα, κε απνηέιεζκα λα πεηχρνπλ ηελ 

απνθπιάθηζή ηνπ. 

Ο ίδηνο, είρε δεκηνπξγήζεη εηδηθά θειηά ζην ππφγεην ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, κέζα ζηα 

νπνία ηα κηθξά θνξίηζηα πέξαζαλ θξηθηέο ψξεο. Γχν απφ απηά, θαηέζηε δπλαηφ λα 

εληνπηζηνχλ φζν ήηαλ αθφκε λσξίο θαη βξίζθνληαλ αθφκα ζηε δσή. Οη αζηπλνκηθνί, 

κε ηελ είζνδφ ηνπο ζην θειί βαζαληζηεξίσλ ηνπο, αληίθξηζαλ δχν θνξίηζηα, ηα νπνία 

ήηαλ ζε άζιηα ςπρνινγηθή αιιά θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε. Ζ Λεηίζηα Νηειέδ, ήηαλ ε 

κία απφ απηέο, ε νπνία έκεηλε ζηα ρέξηα ηνπ ςπρνπαζή γηα κία εβδνκάδα. Ζ δεχηεξε, 

ήηαλ ακπίλ Νηαξληέλ, ε νπνία παξέκεηλε θιεηζκέλε εθεί γηα 80 κέξεο απφ ηνλ 

Νηηηξνχ. Γπζηπρψο, δελ βξέζεθαλ κφλν δσληαλά θνξίηζηα ζην ρψξν ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ. Άιια ηέζζεξα θνξίηζηα εληνπίζηεθαλ λεθξά. Γχν απφ απηά, ε Αλ Μάξζαι, 17 

εηψλ θαη Έθγε Λάκπξεθο, 19 εηψλ, βξέζεθαλ ζακκέλεο ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ ηαηξνδηθαζηή, ηα δχν άηπρα θνξίηζηα, λαξθψζεθαλ θαη ζάθηεθαλ 

δσληαλά. 

Σα άιια δχν λεθξά θύμαηα, νρηψ εηψλ, Μειίζα Ρνχζν θαη Εηιί Λεδέλ, 

βξίζθνληαλ ππφ θξάηεζε, φηαλ εθείλνο πηάζηεθε απφ ηηο αξρέο θαη ρξεηάζηεθε λα 

κείλεη ζηε θπιαθή γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ζχδπγφο ηνπ, παξά ην γεγνλφο 

πσο βξηζθφηαλ ζην ζπίηη, δελ θαηέβεθε πνηέ λα δψζεη ζηα δχν θνξηηζάθηα έλα πηάην 

θαγεηφ, κε απνηέιεζκα λα πεζάλνπλ απφ αζηηία. Όπσο εθείλε δήισζε αξγφηεξα ζην 

δηθαζηήξην, δελ ην έθαλε επεηδή… θνβφηαλ. 

 

 



 

Δηθφλα 3 : Σν θειί πνπ θξαηνχζε ηα θύμαηά ηνπ ν Νηηηξνχ 

 

 

 

 


