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ΔΙΑΓΧΓΗ 
   

            Ζ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απνηειεί παγθφζκην θαηλφκελν πνπ νινέλα 

πνιιαπιαζηάδεηαη, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ζπλέπεηεο θαηαζηξνθηθέο γηα ηα ίδηα ηα ζχκαηα, 

αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Αλακθηζβήηεηα ππάξρεη έληνλν 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη πινχζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ. Πεξηνξηζκέλνο 

πξνβιεκαηηζκφο φκσο έρεη εθδεισζεί γηα ηελ επψδπλε δηαδηθαζία ηεο απνθάιπςεο θαη 

ηελ επαλάιεςε ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ μαλά θαη μαλά κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία.  Σν ζχκα παγηδεχεηαη κέζα ζε κηα θαηάζηαζε πνπ κνηάδεη αλεμέιεγθηε θαη 

θάζε πξνζπάζεηα δηαθπγήο κνηάδεη αλέθηθηε. Άιισζηε ε ίδηα ε θνηλσλία θαη ην ζχζηεκα 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο, δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο βάζεηο ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε ζέζε ηνπ 

αλήιηθνπ ζχκαηνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.  

            Αθφκα θαη φηαλ ην ζχκα απνθαζίζεη λα απνθαιχςεη φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ, ζα 

βξεζεί αληηκέησπν φρη κφλν κε ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αβνεζεζίαο θαη αλεκπφξηαο ζηα 

νπνία ην παγίδεπζε ν ζχηεο, αιιά θαη κε ηε δπζπηζηία, ηελ πξνθαηάιεςε, ηελ αδηαθνξία 

θαη ην ζπκφ ησλ αλζξψπσλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηνπ ζρνιείνπ, ησλ θίισλ. Αλ απνθαζίζεη 

λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε, ζα δηαπηζηψζεη φηη αθφκα θαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

Νφκνπ ζεσξείηαη αλαμηφπηζηνο κάξηπξαο, ή ηνπιάρηζηνλ φηη ν ιφγνο ηνπ έρεη πνιχ 

κηθξφηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ ελειίθσλ.  

            Θα ηνπ επηβιεζνχλ φκσο νη ίδηεο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ θαη ηνπο ελήιηθνπο 

κάξηπξεο. Μπνξεί λα κε γίλεηαη πηζηεπηφ φπσο νη «κεγάινη», φκσο ζα θιεζεί πηζαλφηαηα 

λα θαηαζέζεη ζην δηθαζηήξην, κε ηηο ίδηεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ελήιηθνπο 

κάξηπξεο. Θα έξζεη αληηκέησπν κε δηθαζηέο θαη εηζαγγειείο, θαη ζα ρξεηαζηεί λα 
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απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ αληίδηθνπ δηθεγφξνπ, ν νπνίνο, δπζηπρψο, σο 

πξνηεξαηφηεηα ζέηεη ηελ αζψσζε ηνπ πειάηε ηνπ, θαη φρη ηελ επαηζζεηνπνηεκέλε 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα. Καη σο απνθνξχθσκα φισλ,  ην παηδί ζα αληηθξχζεη 

μαλά, κέζα ζηνλ ςπρξφ ρψξν ηνπ δηθαζηεξίνπ, ηνλ άλζξσπν πνπ επζχλεηαη γηα ηα δεηλά 

ηνπ: Σν ζχηε ηνπ.  

            Δχθνια ινηπφλ αληηιακβαλφκαζηε πφζν δχζθνιε είλαη ε ζέζε απηψλ ησλ παηδηψλ, 

θαη πφζν επηηαθηηθή ε αλάγθε λα γλσξίζνπκε ελδειερψο ηε δηαδηθαζία ηεο απνθάιπςεο. 

Σα θπξηφηεξα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο: Πνην είλαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηηο θαηαζέζεηο ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ-ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο; Ζ 

απνθάιπςε είλαη κηα ζηηγκηαία πξάμε, ή κηα δπλακηθή, κεηαβαιιφκελε δηαδηθαζία; Πνηνη 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ έλα παηδί λα απνθαιχςεη ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκαηνπνίεζή ηνπ; Πνηνη παξάγνληεο δξνπλ ελζαξξπληηθά ζηελ απνθάιπςε; Πνηέο νη 

επηπηψζεηο ηεο απνθάιπςεο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, 

άκεζα θαη καθξνπξφζεζκα;  

            Άιια ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα εμήο: Ση αληηκεησπίδεη ην 

αλήιηθν ζχκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο φηαλ απνθαζίζεη λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε; 

Πνηεο είλαη νη πεπνηζήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Νφκνπ ζρεηηθά κε ηνπο αλήιηθνπο 

κάξηπξεο; Ση είδνπο ηερλάζκαηα ρξεζηκνπνηεί ν αληίδηθνο δηθεγφξνο πξνθεηκέλνπ λα 

παξαπιαλήζεη ην παηδί θαη λα ιάβεη ηηο επηζπκεηέο απαληήζεηο; Πνηα επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα αληηθξνχνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πζηήκαηνο Πνηληθήο 

Γηθαηνζχλεο ζρεηηθά κε ηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο; Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα κεησζεί 

ε επαλάιεςε ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ κέζσ ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο;  

            Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ζέζε ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο φζν θαιχηεξα γίλεηαη 

ρξεηάδεηαη λα εκβαζχλνπκε ζηηο γλσζηηθέο θαη κλεκνληθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Πψο 

ιεηηνπξγεί ε παηδηθή κλήκε; Πψο επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο απφ ηε ζεμνπαιηθή 
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θαθνπνίεζε; Πνηα ηα αίηηα παξαθζνξάο ηεο κλήκεο θαη αδπλακίαο κλεκνληθήο αλάθιεζεο 

ζε αλήιηθα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο; Πνηέο είλαη νη ελδεδεηγκέλεο κέζνδνη 

δηθαληθήο εμέηαζεο, ψζηε λα βνεζεζεί ε κλεκνληθή αλάθιεζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ; Πνηεο ηερληθέο πξέπεη λα απνθεχγνληαη; Με πνηα εξγαιεία 

κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηελ εθκαίεπζε αθφκα πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ; Πνηνο ν 

ξφινο ηνπ εμεηαζηή ζηε δηαδηθαζία ηεο απνθάιπςεο; Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε άξηηα 

εθπαίδεπζε ηνπ θαη ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ πξνο ην παηδί; Πνηνη είλαη νη θαλφλεο πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζεί επιαβηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ ςπρηθή επεκεξία ηνπ αλήιηθνπ 

κάξηπξα, αιιά θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο θαηάζεζήο ηνπ; Απηά είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

εξσηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

 

 1.1  Ση νλνκάδνπκε « παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε» 

 Χο παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε νξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ή έθζεζε παηδηψλ θαη 

εθήβσλ ζε πξάμεηο κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, νη νπνίεο ππνθηλνχληαη απφ ελήιηθν 

άηνκν, θαη σο ζηφρν έρνπλ ηελ ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ ελήιηθα 

(Πξεθαηέ, 2006). Καιφ είλαη λα δηεπθξηληζηεί σζηφζν, φηη αθφκα θαη έλαο αλήιηθνο 

κπνξεί λα γίλεη ζχηεο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο ελφο παηδηνχ. πκπεξαζκαηηθά, ε 

γελεηήζηα αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα θηλδπλεχζεη φρη κφλν απφ ελειίθνπο, αιιά 

θαη απφ άιια παηδηά ή εθήβνπο (Sperry & Gilbert, 2005).   

Ο παηδφθηινο κπνξεί λα είλαη είηε  γέλνπο αξζεληθνχ, είηε ζειπθνχ, παξφιν πνπ ην 

ηειεπηαίν πξνζθξνχεη ζηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα 

ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ (Denov, 2003). Δπίζεο ν δξάζηεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 

νπνηνδήπνηε θνηλσληθννηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ πιαίζην, θαη δελ ππάξρνπλ πξφζσπα 

«ππεξάλσ ππνςίαο». Όπσο άιισζηε ππνζηεξίδνπλ νη εξεπλεηέο κίαο ζεκαληηθήο κειέηεο, 

«δύζθνια πεξλάεη κήλαο ρσξίο λα δεκνζηνπνηεζεί ππόζεζε παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, κε θεξόκελν σο δξάζηε θάπνην πξόζσπν κε θύξνο» (Cossins, Goodman-

Delahunty & O’Brien, 2009).  

Ζ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θπζηθή επαθή κεηαμχ ζχκαηνο θαη δξάζηε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζσπείεο, 

θηιηά, θαη αγγίγκαηα εξσηηθνχ/ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε απφθξπθεο πεξηνρέο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο, πνπ κπνξεί λα θαηαιήμνπλ αθφκα θαη ζε δηείζδπζε 

θαη νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή επαθή (Lane, Dubowitz & Harrington, 2002). Μπνξεί 
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φκσο λα εθδεισζεί θαη κέζσ  δξαζηεξηνηήησλ  πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή επαθή, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζθφπηκε έθζεζε ησλ απφθξπθσλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

δξάζηε πξνο ην παηδί, ε αθαηάιιειε παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηνχ φηαλ γδχλεηαη, θάλεη 

κπάλην ή ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπαιέηα γηα βηνινγηθή ηνπ αλάγθε, ε θσηνγξάθεζε ηνπ 

παηδηνχ ζε πφδεο ζεμνπαιηθά πξνθιεηηθέο, ε ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνχ λα αθνχεη ή λα 

βιέπεη πξάμεηο θαη ζπδεηήζεηο αθαηάιιεινπ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, είηε κε ηε 

θπζηθή παξνπζία ηνπ, είηε κέζσ δηαδηθηχνπ  (Leandrer, Christianson & Granhag, 2007).   

Έλαο ζρεηηθά θαηλνχξηνο φξνο, πνπ σζηφζν πεξηγξάθεη κία γλσζηή θαη 

ζπλεζηζκέλε θαηάζηαζε, είλαη ε “ζπλαηζζεκαηηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε” ή 

“ζπλαηζζεκαηηθή αηκνκημία” (emotional incest). Αλαθέξεηαη ζε έλα αζέαην είδνο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πνπ δελ πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή βία, θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ παξνπζηάδεη θπζηθά επξήκαηα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ γίλεηαη αληηιεπηή 

νχηε απφ ηνλ ίδην ην δξάζηε, ην ζχκα ή ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Ο γνληφο, ληψζνληαο 

αληθαλνπνίεηνο απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζχληξνθφ ηνπ, ή ιφγσ απνπζίαο ζπληξφθνπ απφ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, βαζίδεηαη ζην παηδί (ζπλήζσο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ) σο 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζχληξνθν.  Δίλαη πξνζθνιιεκέλνο ζην παηδί, δελ ηνπ αθήλεη παξά 

ειάρηζηα πεξηζψξηα ειεπζεξίαο θαη θαηαδπλαζηεχεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, ψζηε απηφ 

λα  κελ δεκηνπξγήζεη πνηέ θάπνηα εξσηηθή/ξνκαληηθή ζρέζε (Πξεθαηέ, 2014).  

Ζ ζπρλφηεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ ζιηβεξνχ θαηλφκελνπ ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ φζν πηζηεχνπκε. Σα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θέξλνπλ ζηε δεκνζηφηεηα έλα κέξνο κφλν ηεο έθηαζεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο 

ελαληίνλ παηδηψλ, ελψ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπκαηνπνίεζεο αλειίθσλ, παξακέλεη θξπθφ, 

θαζψο δελ θαηαγγέιιεηαη πνηέ ζηηο αξκφδηεο Αξρέο (Θεκειή, 2006). 
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            1.2  Δπηδεκηνινγία ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε, 1 ζηα 3 θνξίηζηα πθίζηαληαη θάπνηα κνξθή 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ηα 18 ηνπο έηε, ελψ γηα ηα αγφξηα ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 1 ζηα 10 (Tang, Freyd & Wang, 2007). Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη 

φηη ην 20% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ γπλαηθψλ θαη ην αληίζηνηρν 5-10% ησλ αλδξψλ 

έρνπλ ππνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ 

πεξηιάκβαλε ζσκαηηθή επαθή, ελψ γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ρσξίο ην ζηνηρείν ηεο 

θπζηθήο επαθήο, ππνινγίδεηαη φηη έρεη εθηεζεί ην 40-60% ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ 

(Αζαλαζνπνχινπ, 2013).  

Σα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, θαθνπνηνχληαη 4 θνξέο 

ζπρλφηεξα απφ ηα κε-αλάπεξα παηδηά (Bowles & Sharman, 2014). Γπζηπρψο, ιφγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ, είλαη αθφκα πην επάισηα ζηελ επηξξνή θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ ελειίθσλ, έρνπλ αθφκα πην ηζρπξνχο δεζκνχο εμάξηεζεο κε ην άηνκν-

θξνληηζηή, θαη είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην λα γίλνπλ πηζηεπηά φηαλ απνθαιχςνπλ ηελ 

θαθνκεηαρείξηζε πνπ πθίζηαληαη (Μαθξίδνπ, 2006). ην 70-90% ησλ πεξηπηψζεσλ ν 

δξάζηεο είλαη θάπνην γλσζηφ πξφζσπν ζην παηδί, θαη κάιηζηα ζε απηφ ην πνζνζηφ ησλ 

γλσξίκσλ δξαζηψλ ην 35-50% είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο (Katz & 

Herskowitz, 2012). 

Οη επηπηψζεηο θάζε κνξθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ, είλαη ηδηαίηεξα 

ζνβαξέο γηα ηελ ςπρηθή, πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ πγεία, θαη έρνπλ  καθξνπξφζεζκν, 

ίζσο θαη δηα βίνπ, ραξαθηήξα (Bornstein, Kaplan & Perry, 2007. Olafson, 2011). 
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1.3 Οη ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο   

H εκπεηξία ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ηζνδπλακεί κε απψιεηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο επεκεξίαο θαη ηεο αίζζεζεο  

πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ (Allagia, 2005). Όηαλ κάιηζηα ν δξάζηεο 

είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ην παηδί ζα βηψζεη θαη ηελ απψιεηα νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ. 

Σν ζχκα αηζζάλεηαη «δηαθνξεηηθφ» θαη θέξεη βαξχηαηα ςπρηθά ηξαχκαηα, πνπ κπνξνχλ λα 

ην νδεγήζνπλ ζηελ απφγλσζε θαη ηελ απνκφλσζε (Shapiro, Kaplow, Amaya-Jackson & 

Dodge, 2012).  

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ην παηδί ζχκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ελδέρεηαη λα 

παξνπζηάζεη άγρνο, δηαηαξαρέο χπλνπ θαη εθηάιηεο, θαζψο θαη αλάξκνζηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά (Αζαλαζνπνχινπ, 2013).  ηε ζρνιηθή ειηθία κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παιηλδξφκεζε ζε πξνγελέζηεξν αλαπηπμηαθφ ζηάδην, 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα (Walker-Descartes, Sealy, Laraque & Rojas, 2011). 

Ο θαθνπνηεκέλνο έθεβνο κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαηάζιηςε (Maniglio, 2010), 

γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή (Kaplow, Dodge, Amaya-Jackson & Saxe, 2005), 

δηαζρηζηηθά ζπκπηψκαηα (Saphiro et al., 2012), πξνβιήκαηα πξνζνρήο, επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Snow, Powell & Murfett, 2009), εμάξηεζε απφ νπζίεο (ηαζνπνχινπ, 

2006), δηαηαξαρέο δηαηξνθήο (ηαζνπνχινπ & Καηξηβάλνπ, 2006), απηνθηνληθφ ηδεαζκφ 

θαη απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά (Fish & Scott, 1999). Δπίζεο αλαθέξνληαη 

ζπλαηζζήκαηα ελνρήο, ρακειήο απηνεθηίκεζεο, δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο 

(Μάλνο, 1997),  κεησκέλε απφδνζε ζηα ζρνιηθά καζήκαηα, δηαθνπή ηεο ζρνιηθήο 

θνίηεζεο, θπγή απφ ην ζπίηη, παξαβαηηθφηεηα, δηαηαξαρέο ηαπηφηεηαο (Αγάζσλνο-

Γεσξγνπνχινπ, 1998).  
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χκθσλα κε έξεπλεο, νη πξνζπάζεηεο ησλ ζπκάησλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: απνθεπθηηθή (avoidant), 

εθθξαζηηθή (expressive), θαη ζεηηθά απνηειεζκαηηθή (positive affective) (Shapiro, Kaplow, 

Amaya-Jackson, & Dodge, 2012). H απνθπγή θαη ε θαηαπίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ κπνξεί λα βιάςεη ηελ ςπρηθή πγεία (Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 

2010.  Pineles, Mostoufi, Ready, Street, Griffin & Resick, 2011). Δπίζεο ζπλδέεηαη κε 

πςειά επίπεδα  δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, θαηάζιηςεο, ζηξεο, άγρνπο, 

δηαζρηζηηθψλ ζπκπησκάησλ, δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηαο, 

επηζεηηθφηεηαο θαη πξνβιεκάησλ πξνζνρήο (Finkelhor, Turner, Omrod, & Humby, 2009). 

Αληηζέησο, ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ βνεζά ζε πςειφηεξα επίπεδα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη είλαη πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία (Gutner, 

Risvi, Monson, & Resick, 2006). H αλεμέιεγθηε  έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ φκσο, 

ζπλδέεηαη επίζεο κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (Shapiro et al., 2012). 

            Ζ ζεμνπαιηθή επαθή κε ελειίθνπο επεκβαίλεη ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ, ππνβηβάδνληαο ην ζε ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν. Λφγσ ηεο πλεπκαηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ αλσξηκφηεηαο, θαη ηελ εμάξηεζε πνπ δηέπεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπ 

ελήιηθεο, ζεσξνχληαη φηη δελ είλαη ηθαλά λα έρνπλ πιήξε ζπλείδεζε ησλ πξάμεψλ ηνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε πάληα ππφςε καο φηη  ε ζεμνπαιηθή παξαβίαζε αλειίθνπ 

πξνθαιεί βαζχηαηα ηξαχκαηα ηαηξηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεσο, αθφκα θαη 

αλ ν ζχηεο δε κεηαρεηξηζηεί ζσκαηηθή βία γηα λα πείζεη ην ζχκα ηνπ λα ππνθχςεη 

(Γεξαθνχιε, 2000). 

Απηέο νη επηπηψζεηο έρνπλ καθξνρξφλην ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα, αλ δελ ηχρνπλ 

έγθαηξεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο, λα αθνινπζνχλ ην ζχκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ, εκπνδίδνληαο ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε θαη  «ζηνηρεηψλνληαο» φιεο ηηο ζεκαληηθέο 
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ζρέζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη, αθφκα θαη κε ηα παηδηά πνπ ζα απνθηήζεη, 

επαλαιακβάλνληαο πνιιέο θνξέο ην θαχιν θχθιν ηεο βίαο θαη ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

(Νηθνιαΐδεο, 2007).  Δίλαη ινηπφλ εχινγν ην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα 

γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο παηδηψλ, ζε φπνηα κνξθή θαη αλ 

πθίζηαηαη.  

Δπεηδή φκσο ηα ζσκαηηθά επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε έλα παηδί κεηά απφ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζπάληα γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο νηθείνπο ηνπ (Θεκειή, 

2010), θαη επεηδή δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ λα είλαη 

αλαγλσξηζηηθέο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (Staller & 

Nelson-Gardell, 2005), o «θιήξνο» γηα ην επίπνλν έξγν ηεο απνθάιπςεο, πέθηεη ζην ίδην 

ην παηδί. Σν αλήιηθν ζχκα ζεμνπαιηθήο βίαο, ζε φιν ην θάζκα απηήο ηεο νδπλεξήο 

δνθηκαζίαο, ρξεηάδεηαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, θαηαλφεζε, θξνληίδα θαη πξνζηαζία 

ηφζν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, φζν ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ θαη ηνπ πζηήκαηνο Πνηληθήο 

Γηθαηνζχλεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

2.1 Οη πζηάζεηο ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

χκθσλα κε ηε χζηαζε Νν. R(79) πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ  

Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηηο 13 επηεκβξίνπ 1979: 

            «Σπληζηάηαη ζηηο Κπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ-κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, λα 

πάξνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ θαθνπνηεκέλσλ 

παηδηώλ θαη λα πξνσζήζνπλ ην ζπληνληζκό, ηε γλώζε θαη ηελ θαηαλόεζε αλάκεζα ζηηο 

ππεξεζίεο θαη αλάκεζα ζηα πξόζσπα πνπ αλήθνπλ ζηηο δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ηηο 

ζρεηηθέο κε ηελ  πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ, γηα λα δηεπθνιύλνπλ κία πνιπεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε». 

           Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε Νν. R(85)4 πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

ησλ Τπνπξγψλ ζηηο 26 Μαξηίνπ 1985: 

           «Σπληζηάηαη ζηηο Κπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ-κειώλ λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηάιιειε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα όινπο εθείλνπο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα λα παξεκβαίλνπλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ηδίσο γηα εθείλνπο νη νπνίνη εμαηηίαο ηεο απνζηνιήο ηνπο 

είλαη ζε ζέζε λα απνθαιύπηνπλ ηέηνηεο ππνζέζεηο ή λα αζρνινύληαη κε ζέκαηα βίαο ζηελ 

νηθνγέλεηα». 

          Αλαθέξεηαη θαη ε χζηαζε Νν. R(91)11 πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Τπνπξγψλ ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1991:  

          «Σπληζηάηαη όπσο νη Κπβεξλήζεηο λα πξνβιέπνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ 

αλαθξίζεσλ όηαλ αλακεηγλύνληαη παηδηά πνπ είλαη ζύκαηα ή κάξηπξεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, κε ζθνπό λα κεηώζνπλ ηηο ηξαπκαηηθέο ζπλέπεηεο ηέηνησλ αλαθξίζεσλ θαη λα 

απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ δειώζεώλ ηνπο, ελώ ζα γίλεηαη ζεβαζηή ε αμηνπξέπεηά ηνπο. 
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Να εμαζθαιίδνπλ επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ 

εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα ησλ πξαθηηθώλ θαη ην ζεβαζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή 

ησλ παηδηώλ, απνθεύγνληαο ηελ απνθάιπςε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο πνπ ζα κπνξνύζε 

λα νδεγήζεη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο».  

          Σέινο, ζχκθσλα κε ηε χζηαζε 1371 ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 23 Απξηιίνπ 1998: 

           «Σπληζηάηαη ζηα θξάηε-κέιε λα εληζρύζνπλ ηελ πξόιεςε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ηνπ 

παηδηνύ, αθόκα θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, κε ην λα θαλνλίζνπλ γηα ηνλ ύπνπην γηα 

θαθνκεηαρείξηζε, λα απνκαθξπλζεί εθείλνο από ην νηθνγελεηαθό ζπίηη, ελ αλακνλή ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλώλ, θαη όρη ην παηδί (….)» (Πηηζειά, 2001). 

 

           2.2 Η ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο-ζύκαηα πξνζβνιήο    

πξνζσπηθήο θαη γελεηήζηαο ειεπζεξίαο 

           Σν άξζξν 226
Α
 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, εηζήρζε απφ ην Νφκν 3625/2007 

ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ («Σξνπνπνηήζεηο-Πξνζζήθεο ζηνλ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο») θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ θαη 

ζπκάησλ πξνζβνιήο πξνζσπηθήο θαη γελεηήζηαο ειεπζεξίαο. πγθεθξηκέλα ν λφκνο 

πξνβιέπεη φηη:  

 ● Γηνξίδεηαη  παηδνςπρνιφγνο ή παηδνςπρίαηξνο ζην ξφιν ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα, θαη        

ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπ, δηνξίδεηαη ςπρνιφγνο ή ςπρίαηξνο. Ζ εμέηαζε ηνπ αλήιηθνπ 

σο κάξηπξα δηελεξγείηαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε θαη ζε ρψξνπο εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

●  Σν έξγν ηνπ ςπρνιφγνπ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ αλήιηθν γηα ηελ εμέηαζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξναλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια δηαγλσζηηθά κέζα, λα δηαπηζηψζεη ηελ αληηιεπηηθή 
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ηθαλφηεηα θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα θαη βάζεη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπ  λα ζπληάμεη κία γξαπηή έθζεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν ηεο δηθνγξαθίαο. 

●  Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ αλειίθνπ παξίζηαηαη θαη ν ςπρνιφγνο. 

●  Ζ θαηάζεζε ηνπ αλειίθνπ ζπληάζζεηαη γξαπηψο θαη φηαλ είλαη εθηθηφ θαηαρσξίδεηαη 

θαη ζε νπηηθναθνπζηηθφ κέζν. Ζ ειεθηξνληθή πξνβνιή ηεο θαηάζεζεο ηνπ αλειίθνπ, 

αληηθαζηζηά ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

●  Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην, ν εηζαγγειέαο ή νη δηάδηθνη κπνξνχλ 

λα δεηήζνπλ ηελ εμέηαζε ηνπ αλειίθνπ θαη αλ ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ δερζεί ην 

αίηεκα απηφ, ε εμέηαζε ηνπ αλειίθνπ ζα γίλεη ζηνλ ηφπν φπνπ απηφο βξίζθεηαη, απφ 

αλαθξηηή πνπ έρεη δηνξίζεη ν πξφεδξνο, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ δηαδίθσλ θαη κε βάζε 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζαθψο. 

► ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο φξθηζεο, ηφζν ζηελ 

αλάθξηζε, φζν θαη ζηελ θχξηα δηαδηθαζία, φζνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 17
ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο (άξζξν 219, Κ.Π.Γ.). 

            Γπζηπρψο ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο έρεη σο αληηπάινπο ηελ 

αλεπάξθεηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαηάιιεισλ δνκψλ θαη ηελ αδπλακία 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ . πλεπψο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε 

ζχληαμεο ελφο πξσηνθφιινπ εμέηαζεο αλήιηθσλ καξηχξσλ-ζπκάησλ θαθνπνίεζεο ην 

νπνίν ζα ηεξείηαη επιαβηθά απφ δηθαζηέο, εηζαγγειείο, αζηπλφκνπο, αλαθξηηέο, 

ςπρνιφγνπο, επηκειεηέο αλειίθσλ θαη γεληθά απφ  φια ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα ζε 

αλάινγεο ππνζέζεηο (Θεκειή, 2010). 
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            2.3  Ννκηθά ζπζηήκαηα άιισλ θξαηώλ  

            Σν λνκηθφ ζχζηεκα ρσξψλ φπσο ε νπεδία, Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη Ζ.Π.Α. θαη 

ε Απζηξαιία  θαηαβάιιεη νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ψζηε λα ιάβεη ην αλήιηθν ζχκα 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ηελ  θαηαλφεζε, ηε θξνληίδα θαη ην ζεβαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη 

θαη δηθαηνχηαη. 

► ηε νπεδία ν αλήιηθνο κάξηπξαο εμεηάδεηαη απφ ηελ αζηπλνκία κφλν κηα θνξά. Οη 

ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ πνπ είλαη κηθξφηεξα απφ 15 εηψλ καγλεηνζθνπνχληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δίθε αληί ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ κάξηπξα. ε πεξίπησζε πνπ ν 

έλαο εθ ησλ γνλέσλ είλαη χπνπηνο γηα ηελ θαθνπνίεζε, δηνξίδεηαη δηθεγφξνο ν νπνίνο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο είλαη ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

ζπκπαξαζηέθεηαη ζε φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ. Σα «Παηδηθά Σπίηηα» (Children’s Houses) είλαη 

ρψξνη ζε 25 πεξηνρέο ηεο νπεδίαο. Παξέρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή βνήζεηα άξηηα 

εθπαηδεπκέλσλ επηζηεκφλσλ νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ζε πεξηπηψζεηο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ έλα θηιηθφ θιίκα πξνο ην παηδί θαη κεηψλνπλ ην 

ςπρηθφ ηξαχκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαθνπνίεζε. Γπζηπρψο φκσο πνιιά αλήιηθα 

ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηε νπεδία, εμεηάδνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ρσξίο ηε 

ζπλεξγαζία ησλ Παηδηθψλ πηηηψλ (Kaldal, 2010).    

► ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρεη έλα ζχζηεκα-δίθηπν πνιιψλ εηδηθψλ, δηαθφξσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ηα αλήιηθα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο. Οη επηζηήκνλεο απηνί αλαιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ εθηίκεζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ, παξίζηαληαη ζηε ζπλέληεπμε πνπ ζα δψζεη ην παηδί 

ζηελ αζηπλνκία αλ ρξεηαζηεί, ζπληάζζνπλ αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ζπκκεηέρνπλ 

θαη ζηε δίθε (Bach, Gustaffson, & Bertero, 2013).  

►  ηελ Απζηξαιία ηελ παξνρή βνήζεηα ζηα παηδηά-ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

αλαιακβάλνπλ ε «Υπεξεζία Υπνζηήξημεο Θπκάησλ» (Victim Support Service) θαη ε 



 18 

«Υπεξεζία Αλήιηθνπ Μάξηπξα» (Child Witness Service). Έξεπλεο έδεημαλ φηη ρξεηάδεηαη λα 

αθνινπζεζεί κία πην παηδνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη φηη ππάξρεη ε αλάγθε επαλεμέηαζεο ησλ λφκσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλέληεπμεο ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα (Bach, Gustaffson, & Bertero, 2013).  

►  ηηο Ζ.Π.Α. ηα «Κέληξα Υπεξάζπηζεο ηνπ Παηδηνύ» (Child Advocacy Centers- CAC), 

πξνζθέξνπλ έλα κνληέιν δηεξεχλεζεο ησλ ππνζέζεσλ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

πην θηιηθφ πξνο ηα παηδηά απφ φηη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη. Έρεη δηαπηζησζεί φηη 

πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, θαζψο ηνπο 

παξέρνπλ λνκηθή, ςπρνινγηθή, θαη ηαηξηθή ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ (Jones, Cross, Walsh, 

& Simone, 2007).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ  ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

 

            3.1 Σα ηάδηα ηεο Απνθάιπςεο θαη ην ύλδξνκν Απόθξπςεο ηεο Παηδηθήο 

εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο 

            Ζ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη κία ηξαπκαηηθή θαη ηξνκαθηηθή εκπεηξία, 

πνπ παγηδεχεη ηα ζχκαηα ζηελ απφγλσζε, ην θφβν γηα ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή, ηα γεκίδεη κε 

ληξνπή θαη ελνρή, θαη κε αίζζεκα πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ παξαβίαζε πνπ πθίζηαληαη 

(Θεκειή, 2010). Ο δξάζηεο κεζνδηθά θαηαθέξλεη λα εγθισβίζεη ην παηδί ζε έλαλ θπθεψλα 

φπνπ αηζζάλεηαη αδχλακν, αβνήζεην θαη αλίθαλν λα αληηδξάζεη ζηα φζα ζπκβαίλνπλ 

(Crisma, Bascelli, Paci & Romito, 2004). Απηή ε νδπλεξή θαηάζηαζε αλαγλσξίζηεθε απφ 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο ζχλδξνκν, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα αληρλεχεηαη 

εγθαίξσο, ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζχηε, θαη λα ιάβεη ην 

ζχκα ηε ζεξαπεπηηθή θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη (London, Bruck, Ceci & Shuman, 2005).       

            Σν 1982 ν Sgroi πξφηεηλε ηε ρξήζε δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ πνπ απνηειείηαη απφ 

20 δείθηεο θαη ρξεζηκεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ζπκπησκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζε 

παηδηά ηα νπνία δελ απνθαιχπηνπλ ηελ παξαβίαζε πνπ έρνπλ ππνζηεί (Child Sexual Abuse 

Accommodation-CSAA) (Sgroi, 1982). πληειεί ζηελ αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ, πνπ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ζεμνπαιηθήο βίαο. Ο ςπρίαηξνο  

Ronald Summit ην 1983 πεξίγξαςε ην χλδξνκν Απφθξπςεο Παηδηθήο εμνπαιηθήο 

Καθνπνίεζεο (Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome – CSAAS) (Summit, 

1983). 

            O Summit κέζσ απηήο ηεο κειέηεο βνεζά ηνπο εηδηθνχο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζησπνχλ ηα αλήιηθα ζχκαηα, θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα 
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γλσζηνπνηήζνπλ ηελ θαθνκεηαρείξηζε πνπ βηψλνπλ (Θεκειή, 2010). Πεξηγξάθεη ηα πέληε 

ζηάδηα ηεο απνθάιπςεο, ηα νπνία είλαη α) ε κπζηηθφηεηα, β) ε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο 

αλεκπφξηαο θαη αβνεζεζίαο,  γ) ε παγίδεπζε θαη ν ζπκβηβαζκφο, δ) ε θαζπζηεξεκέλε θαη 

κε πεηζηηθή απνθάιπςε, ε) ε απφζπξζε ησλ θαηεγνξηψλ. Ζ χπαξμε ηεο κπζηηθφηεηαο,      

ηεο αλεκπφξηαο θαη ηεο αβνεζεζίαο είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα γίλεη ε δηάγλσζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ απφθξπςεο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (London et al., 2005). 

► Ζ κπζηηθφηεηα είλαη ε ζπλζήθε πνπ δηέπεη ηηο πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο. Ο ζχηεο πξνζπαζεί λα πείζεη ην ζχκα φηη ε κεηαμχ ηνπο 

«πξνζσπηθή ζρέζε» πξέπεη λα κείλεη νπσζδήπνηε θξπθή. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ δε 

δηζηάδεη λα εμαπνιχεη ζνβαξέο απεηιέο ηηο νπνίεο ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή αλ ην παηδί 

παξαβεί ηνλ «φξθν ζησπήο». 

► Ζ δεκηνπξγία ζπλαηζζήκαηνο αλεκπφξηαο θαη αβνεζεζίαο ζπκβαίλεη επεηδή ηα παηδηά 

αηζζάλνληαη αδχλακα κπξνζηά ζηνπο ελειίθνπο, ηνπο νπνίνπο ζπλήζσο αλαγλσξίδνπλ σο 

«απζεληίεο», πφζν κάιινλ φηαλ απηνί εθδειψλνπλ κία απηαξρηθή θαη δεζπνηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, αο κελ μερλάκε φηη ηα παηδηά δηδάζθνληαη απφ πνιχ λσξίο ζηε δσή 

ηνπο λα είλαη ππάθνπα ζηνπο «κεγάινπο». 

► Ζ παγίδεπζε θαη ν ζπκβηβαζκφο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε «πιχζε εγθεθάινπ» 

πνπ πθίζηαηαη ην ζχκα εθ κέξνπο ηνπ ζχηε. Καηαιήγεη λα πεηζηεί φηη ε θαηάζηαζε πνπ 

βηψλεη είλαη κε-αλαζηξέςηκε θαη φηη δε κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα γηα λα ηελ αιιάμεη. 

Αλαγθάδεηαη λα θαηεγνξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ππεχζπλν γηα φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ θαη λα 

πηνζεηήζεη ην λνζεξφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ δξάζηε, πξνθεηκέλνπ λα απσζήζεη ηα νδπλεξά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ην θαηαθιχδνπλ θαη απεηινχλ ζνβαξά ηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία. 

► Ζ θαζπζηεξεκέλε θαη κε πεηζηηθή απνθάιπςε έρεη σο απνηέιεζκα λα ακθηζβεηνχληαη 

ηα ιεγφκελα ηνπ παηδηνχ φηαλ απνθαζίζεη λα γλσζηνπνηήζεη ηα δεηλά πνπ πθίζηαηαη. Ζ 
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αθήγεζε ηεο ηξαπκαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο πεξηιακβάλεη  ζπρλά αληηθάζεηο θαη ζηνηρεία 

αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο.  

►  Ζ απφζπξζε ησλ θαηεγνξηψλ είλαη δπζηπρψο ε «ιχζε» ζηελ νπνία αλαγθάδεηαη λα 

θαηαθχγεη ν αλήιηθνο πνπ αληί λα επηβξαβεπζεί γηα ηε γελλαία πξάμε ηεο απνθάιπςεο, 

αληηκεησπίδεη ηε δπζπηζηία, ην ζπκφ, ηελ αδηαθνξία θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ πζηήκαηνο 

Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο (Summit, 1983).  

            Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέρξη ην 2005 πεξηζζφηεξνη απφ 40.000 επαγγεικαηίεο 

είραλ ήδε εθπαηδεπηεί ζην κνληέιν ηνπ Summit γηα λα βνεζήζνπλ αλήιηθα ζχκαηα ζηελ 

απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο ηνπο θαη φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πξαγκαηνγλσκφλσλ 

βαζίδεηαη ζε απηφ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ (Θεκειή, 2010).  

            Ζ Goodman-Brown θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2003) κειεηψληαο θνξίηζηα εθεβηθήο 

θαη πξνεθεβηθήο ειηθίαο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνθάιπςε ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο γίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο, θαη αλέπηπμαλ ην αθφινπζν  κνληέιν: 

α) Ζ θάζε ηνπ Δαπηνύ, φπνπ ην παηδί θαηαθέξλεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη ζχκα 

ζεμνπαιηθήο βίαο. β) Ζ θάζε ηεο επηινγήο ηνπ «εμνκνιόγνπ», δειαδή ηνπ αηφκνπ ζην 

νπνίν ζα απνθαιχςεη ηελ θαθνπνίεζε, θαη ε αληίδξαζε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ 

(ππνζηεξηθηηθή ή ερζξηθή) γ) Ζ θάζε ησλ ζπλεπεηώλ (ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ), πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο εμηζηφξεζεο ηνπ ζπκβάληνο. Οη αληηδξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ-εμνκνιφγνπ, νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο 

απνθάιπςεο. Σν παηδί ελδέρεηαη είηε λα επηβεβαηψζεη, είηε λα απνζχξεη θαη λα αξλεζεί ηηο 

δειψζεηο ηνπ (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones, & Gordon, 2003).  

            Σν κνληέιν ηεο Goodman-Brown ηνλίδεη ηε ζπνπδαία ζεκαζία ηεο αληίδξαζεο ηνπ 

αηφκνπ ζην νπνίν ζα γίλεη ε απνθάιπςε. Κξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ θαη 

πξνεηδνπνηεί (φπσο θαη o Summit) φηη νη αληηδξάζεηο δπζπηζηίαο, ζπκνχ, απνδνθηκαζίαο ή 
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αδηαθνξίαο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ην ζχκα λα θιεηζηεί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ζάςεη ην 

κπζηηθφ ηνπ, ίζσο θαη γηα πάληα. Χζηφζν νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε δελ απνθαιχπηεηαη απφ ην αλήιηθν ζχκα, πνηθίιινπλ θαη αμίδνπλ πεξαηηέξσ 

αλαθνξάο θαη δηεξεχλεζεο. 

 

            3.2  Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνθάιπςε ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο 

            πλήζσο ηα ζχκαηα παηδηθήο ζε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πεξηκέλνπλ κέρξη ηελ 

ελειηθίσζή ηνπο γηα λα απνθαιχςνπλ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπο, θαη πνιιά απφ ηα 

ζχκαηα δελ απνθαιχπηνπλ πνηέ (Jonzon & Lindblad, 2004). ηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δηάζεζε ηνπ παηδηνχ λα κνηξαζηεί ηελ ηξαπκαηηθή ηνπ εκπεηξία θαη λα αλαδεηήζεη 

βνήζεηα, είλαη αηνκηθνί παξάγνληεο (απνθαζηζηηθφηεηα θαη αλεμαξηεζία) (Θεκειή, 2010), 

παξάγνληεο ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν δεη ην παηδί (ππνζηήξημε απφ ηνπο γνλείο, θίινπο), 

παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηε θχζε ηεο θαηάζηαζεο ( πφζν ζνβαξή είλαη ε θαθνπνίεζε, αλ 

είλαη καθξνρξφληα), θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία θξνληίδαο (θαηά 

πφζν ην παηδί πεξηκέλεη φηη ζα βνεζεζεί κε ην ζσζηφ ηξφπν) (Lane, Dubowitz, & 

Harrington, 2002). 

            To θχιν θαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ, ε ζρέζε ηνπ κε ην δξάζηε, νη ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ, ε χπαξμε ππνζηήξημεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ 

παηδηνχ, αιιά θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην φπνπ δεη, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απφθαζή ηνπ γηα απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο (Kogan, 2004). Οη απεηιέο εθ κέξνπο ηνπ 

δξάζηε, ν θφβνο φηη θάηη θαθφ ζα ζπκβεί ζην παηδί ή ζηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα αλ 

απνθαιχςεη, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ επθαηξηψλ πνπ λα ελζαξξχλνπλ- επηηξέπνπλ ηελ 

απνθάιπςε, ε δπζθνιία θαηαλφεζεο εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ φηη ε θαθνπνίεζε είλαη θάηη 

ην κε-θπζηνινγηθφ, ην γεγνλφο φηη ζεσξνχλ ην ζχηε θίιν ηνπο, παξνπζηάζηεθαλ ζε κηα 



 23 

πξφζθαηε κειέηε σο νη θχξηνη απνηξεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνθάιπςε ζεμνπαιηθήο 

παξαβίαζεο (Shaeffer, Leventhal, & Asnes, 2011).      

            Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά θξχβνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο, 

ζρεηίδνληαη: 

            α) Με ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ 

Παηδηά κηθξφηεξα απφ 6 εηψλ έρνπλ ρακειφηεξεο πηζαλφηεηεο απνθάιπςεο, θάηη πνπ 

νθείιεηαη ζε αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο (Allagia, 2005). Σα κηθξά παηδηά έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη απηφ πνπ ηνπο 

ζπκβαίλεη είλαη θάηη αθχζηθν, θαη επηπιένλ ζηεξνχληαη ηεο απαξαίηεηεο ιεθηηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα απνθαιχςνπλ απηφ πνπ ηνπο 

ζπκβαίλεη (Shachell, 2009). Γηα απηφ ην ιφγν  άιισζηε ηα παηδηά κηθξφηεξα απφ 6 εηψλ 

απνθαιχπηνπλ κε ηπραίν ηξφπν (πρ. κέζσ αλάξκνζηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

επηζεηηθφηεηα) ηελ θαθνπνίεζή ηνπο ζε πνζνζηφ 63%  ελψ κφλν ην 37% απνθαιχπηεη 

ζθφπηκα (DeYoung, 1987). ε πεξίπησζε πνπ ε θαθνπνίεζε ζπλέβε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 3 

εηψλ, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε κλεκνληθή αλάθιεζή ηεο (Howe & Courage, 1993. Kail, 

1988. Schneider & Pressley, 1989). Δπίζεο έρεη απνδεηρζεί φηη ε θαθνπνίεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ππφ θαζεζηψο κπζηηθφηεηαο, ζε πνιχ κηθξή ειηθία θαη ζπλδπάδεηαη κε 

ειιηπή ζηήξημε απφ ηε κεηέξα, δελ εληππψλεηαη επαξθψο ζηε κλήκε ηνπ ζχκαηνο θαη 

ελδέρεηαη λα ιεζκνλεζεί (Fish & Scott, 1999). Δπηπξφζζεηα, ην ζηνηρείν ηνπ 

εγσθεληξηζκνχ πνπ ππάξρεη ζηα κηθξά παηδηά, κπνξεί λα ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη πην 

ππεχζπλα γηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη, θαη θαη’ επέθηαζε πην έλνρα (Hazzard, Celano, Gould, 

Lawry & Webb, 1995). 

           Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηα κηθξά παηδηά, είλαη φηη γνλείο 

αθφκα θαη αλ απνθαιπθζεί ε θαθνπνίεζε, ελδέρεηαη λα κελ θάλνπλ ηίπνηα γηα απηφ, 

θαζψο ζε κεγάιν πνζνζηφ έρνπλ ηελ άπνςε φηη «ηα κηθξά παηδηά δελ θαηαιαβαίλνπλ», φηη 
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δε κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη ηνπο ζπκβαίλεη θη επνκέλσο δελ πιεγψλνληαη. 

πλεπψο αξλνχληαη λα δερζνχλ φηη ην παηδί ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη ζέινπλ απιψο λα 

μεράζνπλ απηφ πνπ ζπλέβε θαη λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο (Lane, Dubowitz, & 

Harrington, 2002).   

           ε κειέηε πνπ βαζίζηεθε ζε ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο, ζεμνπαιηθά  

θαθνπνηεκέλνη έθεβνη δήισζαλ φηη νη θχξηνη ιφγνη πνπ ηνπο εκπφδηζαλ λα απνθαιχςνπλ 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο απηφ πνπ ηνπο ζπλέβε, ήηαλ ν θφβνο κήπσο δε γίλνπλ πηζηεπηνί, ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο, θαη ν θφβνο φηη ζα πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε ζηνπο δηθνχο ηνπο 

αλζξψπνπο. Δπίζεο δήισζαλ φηη νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ απεπζχλζεθαλ ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πξνζηαζίαο, ήηαλ ε άγλνηα γηα ηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ 

ησλ ππεξεζηψλ, ε επηζπκία λα θξαηήζνπλ ην κπζηηθφ, ε έιιεηςε επίγλσζεο φηη έρνπλ 

θαθνπνηεζεί, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο ελειίθνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ν θφβνο γηα ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο απνθάιπςεο (Crisma, Bascelli, Paci, & 

Romito, 2004).  

           Οη έθεβνη θνβνχληαη λα απνθαιχςνπλ ζε εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο επεηδή 

πηζηεχνπλ φηη ζα εηδνπνηεζνχλ νη Αξρέο (mandatory reporting). Σα θνξίηζηα απνθεχγνπλ 

λα απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζε φηαλ αηζζάλνληαη φηη νη γνλείο ηνπο δελ ελδηαθέξνληαη, 

φηαλ ε θαθνπνίεζε έρεη ζπκβεί κφλν κία θνξά, φηαλ εκπεξηείρε ην ζηνηρείν ηεο θπζηθήο 

επαθήο (κε δηείζδπζε ή ρσξίο), φηαλ ν ζχηεο είλαη νηθνγελεηαθφ κέινο. Σα αγφξηα 

απνθεχγνπλ απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζε φηαλ έρνπλ ππεξπξνζηαηεπηηθνχο γνλείο, φηαλ 

πεγαίλνπλ ζε ζρνιεία αξξέλσλ (πηζαλψο γηαηί ζε ηέηνηα πεξηβάιινληα επαηλείηαη ε 

αξξελσπφηεηα θαη θαηαδηθάδεηαη ε επαισηφηεηα θαη ε ζπκαηνπνίεζε) (Priebe & Svedin, 

2008). Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα αγφξηα απνθαιχπηνπλ ζπαληφηεξα ηελ θαθνπνίεζή ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, ηφζν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζπκβαίλεη ε παξαβίαζε, 
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φζν θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο (O’Leary & Barber, 2008). Δπίζεο έλα άιιν εκπφδην γηα 

ηα αγφξηα, είλαη ν θφβνο φηη ζα ραξαθηεξηζηνχλ νκνθπιφθηια (Allagia, 2005). 

           Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη νη έθεβνη ζπρλά δελ έρνπλ επίγλσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπο αλσξηκφηεηαο. Παξφιν πνπ ζηε ρψξα καο ε 

ειηθία λφκηκεο ζπλαίλεζεο γηα ζεμνπαιηθή επαθή είλαη ηα 15 έηε, νη κηθξφηεξνη έθεβνη 

ακθηζβεηνχλ απηφ ην φξην θαη ζεσξνχλ φηη είλαη αξθεηά ψξηκνη ψζηε λα πάξνπλ 

απνθάζεηο γηα ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο δσήο. Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

εθήβσλ ζεσξεί φηη νη εκπεηξίεο εμαλαγθαζκνχ ζε ζεμνπαιηθή επαθή απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

θπζηνινγηθήο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Λφγσ απηψλ ησλ ιαλζαζκέλσλ πεπνηζήζεσλ 

πνιιέο θνξέο αξλνχληαη λα θαηαγγείινπλ ην γεγνλφο θαη λα βνεζήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

έξεπλα (Σζίηνπξα, 2006).  

            β) Με ην θύιν ηνπ παηδηνύ 

Ζ αληίιεςε φηη ηα θνξίηζηα πέθηνπλ πην ζπρλά ζχκαηα θαθνπνίεζεο, αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα πεξί ζπκαηνπνίεζεο. Ίζσο φκσο λα έρνπλ πξνθχςεη απηά ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, επεηδή ηα θνξίηζηα είλαη πην πξφζπκα λα απνθαιχςνπλ ηελ 

θαθνπνίεζή ηνπο απφ φηη ηα αγφξηα. Καη πηζαλφλ ε άπνςε φηη ηα αγφξηα θαθνπνηνχληαη 

ιηγφηεξν, λα είλαη επηθίλδπλε, γηαηί ελδερνκέλσο καο σζεί λα παξαβιέπνπκε ελδείμεηο πνπ 

κπνξεί λα δειψλνπλ ηελ χπαξμε ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο ζε αγφξηα (Tang, Freyd, & 

Wang, 2007). Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα αγφξηα πνιχ  δχζθνια ζα 

απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο απφ γπλαίθα ζχηε, γηαηί θνβνχληαη φηη δελ ζα ηνπο 

πηζηέςεη θαλείο ή φηη ζα γίλνπλ αληηθείκελν ριεπαζκνχ (Denov, 2003).  

            γ) κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζύκα θαη ην ζύηε  

Παηδηά πνπ ππέζηεζαλ ζεμνπαιηθή παξαβίαζε απφ πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, 

θαζπζηέξεζαλ ζεκαληηθά ζηελ απνθάιπςε, θαζψο επίζεο θαη ηα παηδηά πνπ είραλ 

αίζζεκα πξνζσπηθήο επζχλεο γηα απηφ πνπ ηνπο ζπλέβε, θαη επηπιένλ έλησζαλ θφβν γηα 
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ηηο ζπλέπεηεο ηηο απνθάιπςεο (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones, & Gordon, 

2003). 

            Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν δξάζηεο είλαη άγλσζηνο πξνο ην παηδί, είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλεη απνθάιπςε. Οθηψ παηδηά ηα νπνία θαθνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 

ίδην δξάζηε, κειεηήζεθαλ απφ ηνπο Leander, Christianson θαη Granhag, (2007). 

Δμεηάζηεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ ηα παηδηά ζηελ αζηπλνκία (πνζφηεηα θαη 

πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ), αιιά θαη νη ζηηγκέο φπνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλέληεπμεο, 

αξλήζεθαλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηαηξνδηθαζηήο είρε 

πηζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο ζε φια ηα παηδηά. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ αλέθεξε ειάρηζηεο, έσο θαζφινπ ιεπηνκέξεηεο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, κφλν ην 7,6% αλαθεξφηαλ ζε ζεμνπαιηθέο 

πξάμεηο. Αθφκα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαλ ζην ζπκβάλ ηεο θαθνπνίεζεο, κφλν 

ζε πνζνζηφ 21% πεξηείραλ ζεμνπαιηθήο θχζεο ιεπηνκέξεηεο. Δπηπξνζζέησο, θαη ηα 8 

παηδηά, ζην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο, είπαλ ηνπιάρηζηνλ 100 θνξέο φηη δε ζέινπλ λα 

κηιήζνπλ γηα ην ζέκα (Leander, Christianson, & Granhag, 2007).  

            Ζ αθνζίσζε ζην πξφζσπν ηνπ ζχηε, ε ζρέζε εμάξηεζεο θαη ν θφβνο πνπ εκπλέεη 

ζην παηδί, κπνξεί λα ην νδεγήζνπλ ζην λα αξλεζεί ηελ χπαξμε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζεο 

αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ αδηάςεπζηα ζηνηρεία φηη έρεη ζπκαηνπνηεζεί (Hershkowitz, 

Orbach, Lamb, Sternberg, & Horrowitz, 2006). Ο δξάζηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

πξαγκαηνπνηεί «πιχζε εγθεθάινπ» ζην παηδί, ην πείζεη φηη είλαη παλίζρπξνο θαη ηθαλφο 

γηα φια. Ηζρπξίδεηαη φηη κπνξεί λα δηαβάζεη ηε ζθέςε ηνπ παηδηνχ, φηη θαηαιαβαίλεη πφηε 

ηνπ θξχβεη πξάγκαηα ή πφηε ηνπ ιέεη ςέκαηα. Έηζη ην παηδί αηζζάλεηαη ηελ θπξηαξρία ηνπ 

ζχηε φρη κφλν ζην ζψκα ηνπ, αιιά θαη ζηελ ςπρή ηνπ (Katz,2013). Όζν πην ζηελή ζρέζε- 

ζπγγέλεηα ππάξρεη κε ην ζχηε, ηφζν ην ζχκα ζησπά (Goodman-Brown, Edelstein, 

Goodman, Jones, & Gordon, 2003. Ma, Yau, Ng, & Tong, 2004). 
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            H δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ζχηεο πξνεηνηκάδεη ην ζχκα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

γηα ηελ επεξρφκελε θαθνπνίεζε (pre-abuse grooming), εμαζθαιίδεη ηε ζησπή ηνπ 

ζχκαηνο. ηφρνο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ νηθείσλ ηνπ παηδηνχ, θαη λα εμαζθαιίζεη απφ ην παηδί ηελ ππαθνή, ηε 

κπζηηθφηεηα, ψζηε λα απνθεπρζεί ε απνθάιπςε, αιιά αθφκα θαη αλ απνθαιπθζεί, ζα 

βαζηζηεί ζε απηή ηε δηαδηθαζία γηα λα δηθαηνινγήζεη ή λα αξλεζεί ηηο πξάμεηο ηνπ 

(Πξεθαηέ, 2006). Γηα παξάδεηγκα ζα ηνλίζεη ζην ζχκα φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ δελ πξφθεηηαη 

λα ην πηζηέςεη αλ απνθαιχςεη ηη ζπκβαίλεη, επεηδή γλσξίδνπλ ην ζχηε θαη ηνπ έρνπλ 

εκπηζηνζχλε (Katz, 2013). 

            Παξφιν πνπ θαίλεηαη παξάδνμν, ην αλήιηθν ζχκα κπνξεί λα ηξέθεη ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα ην ζχηε, παξά ηελ θαθνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη (Shachel, 2009). 

Δλδέρεηαη λα αηζζάλεηαη ζηνξγή, αγάπε, ζπκπάζεηα, ηξπθεξφηεηα γηα εθείλνλ (Kellog & 

Huston, 1995). Ο Katz (2013) πνπ κειέηεζε αλήιηθα ζχκαηα πνπ γλψξηζαλ ην ζχηε ηνπο 

κέζσ δηαδηθηχνπ, θαη πνπ ζηε ζπλέρεηα ζπλαληήζεθαλ καδί ηνπ θαη θαθνπνηήζεθαλ απφ 

απηφλ, δηαπίζησζε φηη πνιιά απφ απηά ηα ζχκαηα ήηαλ εξσηεπκέλα κε ην ζχηε ηνπο θαη 

είραλ πεηζηεί απφ εθείλνλ φηη δνχζαλ κία ξνκαληηθή ζρέζε, θαη φρη κηα αξξσζηεκέλε 

θαηάζηαζε (Katz 2013). Σέηνηνπ είδνπο ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ ζαθψο απνηξεπηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ απνθάιπςε ηεο παξαβίαζεο (Shachel, 2009). 

            δ) κε ηελ ύπαξμε αλαπεξίαο ζην παηδί 

Παηδηά κε αλαπεξίεο είλαη αθφκα πην εμαξηεκέλα απφ ηνπο ελήιηθεο, έρνπλ κεησκέλε 

επίγλσζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ηεο θπζηνινγηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο, παξνπζηάδνπλ 

επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα θαη ίζσο ν ζχηεο λα είλαη ν ίδηνο ν θξνληηζηήο ζηνλ νπνίν 

βαζίδνληαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Δπηπιένλ ην πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζπλήζσο δελ αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, παξά κφλν 

φηαλ έρεη γίλεη πιένλ πνιχ εκθαλήο ( Kvam, 2000). Δίλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλα θαη 
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ζηεξνχληαη βαζηθήο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο. Έρνπλ κεγάιε αλάγθε ηελ 

αγάπε θαη ηελ απνδνρή ησλ άιισλ θαη θάλνπλ νηηδήπνηε ηνπο δεηεζεί, ρσξίο πνιιέο 

εξσηήζεηο. Γπζθνιεχνληαη λα αληηιεθζνχλ ηα θίλεηξα ησλ ελειίθσλ θαη λα ιάβνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο. Δπίζεο ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ζπάληα ζα γίλνπλ πηζηεπηά, 

αθφκα θαη φηαλ βξνπλ ηνλ ηξφπν λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ θαθνπνίεζε, θαζψο ε αμηνπηζηία 

ηνπο ηίζεηαη ππφ έληνλε ακθηζβήηεζε (Μαθξίδνπ, 2006). 

           ε) κε ηελ απνπζία ζηήξημεο από ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ 

Ζ θαζνδήγεζε ηνπ παηδηνχ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ κπνξεί λα ην εκπνδίζεη απφ ην λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θαθνπνίεζή ηνπ θαη ζπλεπψο, λα ηελ απνθαιχςεη. Καζψο ην παηδί 

θάλεη πξνζπάζεηεο λα αληηιεθζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη εμαηξεηηθά επάισην ζηελ 

θαζνδήγεζε. To αλήιηθν ζχκα βξίζθεηαη ζηε δχζθνιε ζέζε λα θαηαιάβεη ην λφεκα 

απηψλ ησλ πξάμεσλ, νη νπνίεο πηζαλφηαηα λα κε γίλνληαη πηζηεπηέο απφ ηα ζεκαληηθά 

πξφζσπα ηεο δσήο ηνπ. Υσξίο εμσηεξηθή επηβεβαίσζε, ζηήξημε θαη βνήζεηα ην παηδί ίζσο 

λα ληψζεη αβέβαην γηα ην αλ νη εκπεηξίεο πνπ έδεζε ήηαλ πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο 

(Sacco & Farber, 1999).  Ο Summit (1983) ππνζηήξημε φηη ην αλήιηθν ζχκα πξνθεηκέλνπ 

λα επηβηψζεη κέζα ζηε ζθιεξή αιήζεηα ηεο θαθνπνίεζεο, επηιέγεη λα ηξνπνπνηήζεη ηα 

δεδνκέλα κέζα ζηε ζθέςε ηνπ, έηζη ψζηε λα κελ πιεγψλεηαη. Κάλεη δειαδή κηα 

«επηιεθηηθή αλαδόκεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο» επηρεηξψληαο είηε λα αξλεζεί φζα 

ζπκβαίλνπλ , είηε λα εθεχξεη δηθαηνινγίεο γηα απηά (Summit, 1983). 

           Οη πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ αληίδξαζε ησλ γνλέσλ ηνπο, παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν γηα ην αλ ζα ηνικήζνπλ ηειηθά λα απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζε. Σν 50% αλήιηθσλ 

ζπκάησλ θνβάηαη φηη νη γνλείο ηνπ ζα αληηδξάζνπλ κε ζπκφ, θαη δελ απνθαιχπηνπλ 

(Hershkowitz, Lanes, & Lamb, 2007). Δπίζεο ε ςπρηθή πγεία ησλ γνλέσλ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ησλ παηδηψλ γηα ην αλ ζα απνθαιχςνπλ ηη ηνπο ζπκβαίλεη. 
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Παηδηά θαηαζιηπηηθψλ γνλέσλ, δηζηάδνπλ ζεκαληηθά λα απνθαιχςνπλ, θαη αθφκα θαη αλ 

ην θάλνπλ, νη θαηαζέζεηο ηνπο είλαη ειιηπείο θαη αλεπαξθείο (Kim, Choi, & Shin, 2011). 

           ζη) κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο θαθνπνίεζεο  

H ζνβαξφηεηα ηεο θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη ην παηδί, κπνξεί λα ην εκπνδίζεη λα 

απνθαιχςεη. πλήζσο ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή επαθή, 

ζεσξείηαη πην ζνβαξή απφ απηή πνπ δελ πεξηιακβάλεη ζσκαηηθή επαθή, θαη δχζθνια ην 

ζχκα ζα πάξεη ηελ απφθαζε λα απνθαιχςεη (Ullman & Filipas, 2005). Μηα άιιε 

ελδηαθέξνπζα έξεπλα, ππνζηεξίδεη φηη ε πην ζνβαξή κνξθή ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο 

είλαη απηή κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, θαη πνπ ελέρεη πςειφ θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ 

παηδηνχ (Smith, Letourneau, Saunders, Kilpatrick, Resnick, & Best, 2000). Δπίζεο πνιχ 

ζνβαξή ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο ε ηειεηνπξγηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

(ritualistic child sexual abuse), φπνπ ν ζχηεο πξνζζέηεη ζηνηρεία θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δχζθνια ζα γίλνπλ πηζηεπηέο αλ απνθαιπθζνχλ, θαη άξα αθπξψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο 

καξηπξίαο ηνπ ζχκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ζπζηεκαηηθή ζεμνπαιηθή παξαβίαζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ελήιηθεο πνπ απαξηίδνπλ κηα θιεηζηή αηξεηηθή νκάδα ή νκάδα 

ζαηαληζηηθήο ιαηξείαο. πρλά νη δξάζηεο ηειεηνπξγηθήο θαθνπνίεζεο είλαη γπλαίθεο 

(Aγάζσλνο-Γεσξγνπνχινπ, 1998). Ζ ηειεηνπξγηθή θαθνπνίεζε ζεσξείηαη απφ ηνπο Mc 

Cord θαη Olivery (1993)  σο ε πην ζνβαξή κνξθή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ηελ νπνία 

κάιηζηα ηα παηδηά απνθαιχπηνπλ κε κέγηζηε δπζθνιία θαη ζπλήζσο ζην ηέινο ηεο 

καξηπξίαο ηνπο   (McCord & Olivery, 1993). 

           δ) κε ην πνιηηηζκηθό πιαίζην  

Κνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα φπνπ θάζε ηη ζρεηηθφ κε ην ζεμ απνηειεί ηακπνχ, δελ 

είλαη πξφζθνξν έδαθνο γηα απνθάιπςε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Δπίζεο ε 

κεηαλάζηεπζε, ε θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, δπζρεξαίλνπλ ηελ απνθάιπςε. 

Παηδηά πνπ αληηκεησπίδνληαη ξαηζηζηηθά ιφγσ ηεο θηψρεηαο ηνπο, ηεο θπιήο ηνπο ή ηεο 
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εζληθφηεηαο ηνπο, δχζθνια ζα απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο (Allagia, 2005). Ζ 

γλσζηηθή εθηίκεζε ηνπ παηδηνχ γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ 

απφθαζή ηνπ γηα ην αλ ζα απνθαιχςεη ηε ζεμνπαιηθή παξαβίαζή ηνπ (Βach, Gustafsson, 

& Bertero, 2013. Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones, & Gordon, 2003). Δίλαη 

ζιηβεξφ φηη 1 ζηα 5 αγφξηα θαη 1 ζηα 10 θνξίηζηα, αηζζάλεηαη φηη δελ έρεη πνπζελά λα 

ζηξαθεί γηα βνήζεηα, φηαλ πθίζηαηαη ζεμνπαιηθή παξαβίαζε (Tang, Freyd, & Wang, 

2007). Όπσο ηζρπξίζηεθε ν Summit, ε απνθάιπςε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ (Summit, 1983). 

           Οη θνιεθηηβηζηηθέο θνηλσλίεο, φπνπ ην ζπκθέξνλ ηνπ πεξίγπξνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

ηίζεηαη πάλσ απφ ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ, απνηξέπνπλ ην ζχκα απφ ην λα 

απνθαιχςεη ηα φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ (Tang et al., 2007). Έξεπλα ζε πιεζπζκνχο 

Ακεξηθαλψλ αθξηθαληθήο θαηαγσγήο, έδεημε φηη έρνπλ κία θνπιηνχξα ε νπνία επηδεηθλχεη 

αλεθηηθφηεηα ζηελ θαθνκεηαρείξηζε, θαη επηπιένλ δηαθαηέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

θνβία θαη πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο. Δπηπιένλ έρνπλ ηζηνξηθφ 

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ κε ηελ αζηπλνκία, ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Γηα 

απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη πην δχζθνιν λα απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη λα 

πξνζθχγνπλ ζηηο Αξρέο γηα ηηκσξία ηνπ δξάζηε (Tang et al., 2007).  

           Άηνκα Αζηαηηθήο θαηαγσγήο, δειψλνπλ απξνζπκία λα απνθαιχςνπλ ηελ 

θαθνπνίεζή ηνπο, θαη εάλ ηειηθά ηελ απνθαιχςνπλ, αηζζάλνληαη άζρεκα γηα απηφ 

(Foynes, Freyd, & De Prince, 2009). Δπίζεο oη Λαηηλνακεξηθάλνη απνηξέπνληαη απφ ην λα 

απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο, ιφγσ ηεο ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

εηζπξάηηoπλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ λφκνπ, θάηη 

πνπ νδεγεί ζε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο αξρέο. Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην 

ηζηνξηθφ θαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ αζηπλνκία, νη θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ε 
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εμάξηεζε απφ ην δξάζηε (Sanders-Phillips, Moisan, Wadlington, Morgan, & English, 

1995. Tang et al., 2007).   

           ε)   ηα ζπλαηζζήκαηα, ληξνπήο, ακεραλίαο θαη ελνρήο   

Σα αλήιηθα ζχκαηα αηζζάλνληαη ληξνπή γηα απηφ πνπ ηνπο έρεη ζπκβεί, θαη επηπιένλ 

αηζζάλνληαη κεγάιε ακεραλία φηαλ πξέπεη λα κηιήζνπλ γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Μηα ζεκαληηθή έξεπλα ησλ Leander, Granhag θαη Sven, (2005), κειέηεζε 

ζχκαηα ιεθηηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Όια ηα παηδηά ηεο έξεπλαο είραλ δερηεί 

ηειεθσλήκαηα απφ ηνλ ίδην δξάζηε, ν νπνίνο καγλεηνθσλνχζε απηέο ηηο ζπλνκηιίεο θαη 

ηηο απνζήθεπε ζε αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Ζ αζηπλνκία αλαθάιπςε απηά ηα αξρεία,  

ζπλέιαβε ην δξάζηε θαη νη εξεπλεηέο ζχγθξηλαλ ηηο θαηαζέζεηο ησλ παηδηψλ κε ην 

πεξηερφκελν ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ ζπδεηήζεσλ.  Γηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά ήηαλ 

εμαηξεηηθά αθξηβή φηαλ αλαθέξνληαλ ζηηο νπδέηεξεο ζπδεηήζεηο πνπ είραλ θαηαγξαθεί. 

Αξλήζεθαλ θαη απέθπγαλ  φκσο επίκνλα λα κηιήζνπλ γηα ηα ζεμνπαιηθά ζρφιηα πνπ 

δέρηεθαλ απφ ην δξάζηε. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ε ληξνπή θαη ε ακεραλία πνπ 

αηζζάλνληαλ ηα παηδηά, κπήθε εκπφδην ζηελ απνθάιπςε (Leander, Granhag, & Sven, 

2005). 

           Δίλαη εκθαλέο φηη θάζε εηδηθφο πνπ έρεη αλαιάβεη λα ζηεξίδεη αλήιηθα ζχκαηα 

παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, νθείιεη λα γλσξίδεη φια ηα εκπφδηα πνπ κπνξνχλ λα 

αλαγθάζνπλ ηα παηδηά λα ηεξνχλ κπζηηθνπαζή ζηάζε. Μφλν ηφηε ζα κπνξέζεη λα δεη ηελ 

αιήζεηα κέζα απφ ηα κάηηα ησλ παηδηψλ, πνπ πάληα θξαπγάδνπλ γηα βνήζεηα, αθφκα θαη 

κέζα απφ ηε ζησπή ηνπο.  

 

            3.3  Σν Σξαύκα ηεο Πξνδνζίαο 

            χκθσλα κε ηε Θεσξία ηνπ Τξαύκαηνο ηεο Πξνδνζίαο (Betrayal Trauma Theory-

BTT), ε ζρέζε ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο κε ην ζχηε, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 
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ζχκα ζπκάηαη θαη ρεηξίδεηαη ηελ εκπεηξία ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ ελ ιφγσ 

ζεσξία πξεζβεχεη φηη ε αλάκλεζε ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, εμαξηάηαη απφ ην θαηά 

πφζν εθιακβάλεηαη απφ ην ζχκα σο πξνδνζία. Σξαχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πςειά 

πνζνζηά πξνδνζίαο, θαη πνπ πξνέξρνληαη απφ θάπνην πξφζσπν πνπ ην παηδί εκπηζηεχεηαη 

θαη εμαξηάηαη απφ απηφ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ επεκεξία ηνπ, ζπλδένληαη κε ιηγφηεξν 

επίκνλεο αλακλήζεηο θαθνπνίεζεο ( Foynes, Freyd, DePrince, 2009). 

            Ζ πεξηνξηζκέλε επίγλσζε ηεο θαθνπνίεζεο, πξνζηαηεχεη ηε ζρέζε ζχηε- ζχκαηνο 

έηζη ψζηε λα ζπλερηζηνχλ ηα φπνηα νθέιε κπνξνχλ λα ππάξρνπλ κέζα ζε απηή ηε ζρέζε. 

Αληηζέησο, ην παηδί πνπ έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο θαθνπνίεζεο, έξρεηαη αληηκέησπν κε ηηο 

επηινγέο ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην ζχηε, ή ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζχηε (Freyd, Klest, & 

Allard, 2005). Καη νη δχν απηέο επηινγέο απεηινχλ ηε ζρέζε ζχκαηνο-ζχηε. Χο αληίδξαζε 

ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ, ή ζηελ ελαληίσζε ηνπ ζηελ θαθνπνηεηηθή ζρέζε, ν ζχηεο 

ελδέρεηαη λα γίλεη αθφκα πην βίαηνο θαη λα απνζχξεη ηηο φπνηεο ζεηηθέο ηνπ πξάμεηο πξνο ην 

ζχκα ηνπ (Goldberg & Freyd, 2006).   

            Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ φηη θαθνπνηείηαη ζεμνπαιηθά απφ έλα πξφζσπν 

πνπ αγαπάεη, εκπηζηεχεηαη  θαη εμαξηάηαη απφ απηφ, θέξλεη ην ζχκα αληηκέησπν κε ηελ 

πξννπηηθή λα ράζεη φια φζα ηνπ πξνζθέξεη απηφ ην πξφζσπν (πρ. πφξνπο γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπ) (Paine & Hansen, 2002). Παξφιν πνπ ε θαζπζηέξεζε ηεο απνθάιπςεο ηεο 

θαθνπνίεζεο, κπνξεί λα ζεσξείηαη απφ ην ζχκα σο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο 

επηβίσζεο κέζα ζηελ αθφξεηε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη, είλαη γεγνλφο φηη παξαηείλεη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαθνπνίεζεο θαη θαζπζηεξεί ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο (Schultz, 

Passmore, & Yoder, 2003). 

            Ζ Θεσξία ηνπ Σξαχκαηνο ηεο πξνδνζίαο, παξνπζηάδεη κε εχζηνρν ηξφπν, ηνλ 

ςπρνινγηθφ πφιεκν ζηνλ νπνίν θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ην παηδί πνπ βηάδεηαη απφ ην 

γνληφ ηνπ, απφ ην θξνληηζηή ηνπ. Με κπνξψληαο λα αληηθξχζεη θαηάκαηα ηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, επηιέγεη λα «μεράζεη» ηα θνβεξά πξάγκαηα πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ. Σν 

κφλν πνπ θαηαθέξλεη φκσο είλαη λα παξαηείλεη ην καξηχξην ηνπ.  

 

            3.4 Παξάγνληεο πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ απνθάιπςε 

            Σν παηδί πνπ πέθηεη παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, αηζζάλεηαη κφλν θαη 

επάισην. Βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηνπ θφβνπ θαη ηεο απφγλσζεο. 

Αηζζάλεηαη ληξνπή θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ξίρλεη ηηο επζχλεο ηεο παξαβίαζεο ηνπ 

ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (Hershkowitz, Horwitz, & Lamb, 2005). Γελ πξέπεη ινηπφλ λα καο 

εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη δηζηάδεη λα απνθαιχςεη φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα βξεη ηελ ελζάξξπλζε πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε λα κηιήζεη άθνβα θαη λα ιάβεη 

ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε αζθάιεηά ηνπ θαη ε ςπρηθή ηνπ  

ηζνξξνπία (Samuelson, Krueger, Burnett, Wilson, 2010).  

            ε έξεπλα ηεο Crisma θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2004), πνπ βαζίζηεθε ζε 

καξηπξίεο εθήβσλ πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά, ηα 2/3 ησλ παηδηψλ δήισζαλ φηη 

έρνπλ κεγάιε αλάγθε λα κηιήζνπλ ζε θάπνηνλ πνπ είλαη πξφζπκνο λα αθνχζεη κε 

ζπκπφληα, λα πξνζθέξεη θηιηθή ππνζηήξημε θαη λα κελ είλαη επηθξηηηθφο. Αηζζάλνληαη ηελ 

αλάγθε λα κηιήζνπλ, λα εθθξάζνπλ ηνλ πφλν θαη ηε κνλαμηά πνπ ληψζνπλ, αθφκα θαη αλ 

ην πξφζσπν πνπ ζα αθνχζεη ηελ απνθάιπςή δελ απαληήζεη ηίπνηα. Δπίζεο δήισζαλ φηη ν 

ιφγνο πνπ απεπζχλνληαη ζε ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, 

είλαη γηα λα κελ μαλαδνχλ πνηέ ην ζχηε, γηα λα απνδνζεί δηθαηνζχλε, γηα λα ληψζνπλ φηη 

θάπνηνο ηνπο πηζηεχεη, γηα λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, θαη λα 

βξνπλ ηνλ ηξφπν λα κηιήζνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο (Crisma, Bascelli, Paci, & Romito, 

2004). Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ απνθάιπςε είλαη: 
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            α) Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ-ζχκαηνο εθ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαθνπνίεζεο πνπ βηψλεη. Μειέηε ησλ Lawson θαη Chaffin 

(1992), εμέηαζε ηελ αιιειεπίδξαζε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ κε παηδηά πνπ είραλ 

δηαγλσζζεί κε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα. Μέζσ απφ ησλ απνηειεζκάησλ 

θάλεθε φηη ηα παηδηά πνπ ζπδήηεζαλ κε έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ν νπνίνο ήηαλ 

πξφζπκνο λα δερηεί ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε σο αίηην ηεο λφζνπ, είραλ πεξίπνπ 

ηεηξαπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

πνπ είραλ απέλαληί ηνπο έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ν νπνίνο ήηαλ αξλεηηθφο ζην λα 

ζπδεηήζεη νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηελ απνθάιπςε. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά απνθάιπςαλ 

ηελ θαθνπνίεζε ζε πνζνζηφ 63% ζηνπο αλνηρηφκπαινπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ελψ 

ζηνπο «ζπληεξεηηθνχο» απνθάιπςε κφλν ην 17% ησλ παηδηψλ (Lawson & Chaffin, 1992). 

            β) νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε 

Ζ ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απνηειεί παξάγνληα ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο 

φρη κφλν γηα ηελ απνθάιπςε, αιιά θαη ηελ πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο. Αο κελ μερλάκε φηη 

νη επίδνμνη δξάζηεο επηιέγνπλ ζπλήζσο παηδηά πνπ δείρλνπλ αδχλακα, εζσζηξεθή, 

ιππεκέλα, ή παξακειεκέλα, πνπ έρνπλ αλάγθε θξνληίδαο θαη πξνζνρήο (Πξεθαηέ, 2006). 

πλεπψο, ην παηδί πνπ ιακβάλεη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ φιε ηελ αγάπε θαη ηε ζηνξγή πνπ 

ρξεηάδεηαη, θαη παξάιιεια ελζαξξχλεηαη λα κηιά άθνβα κε ηνπο δηθνχο ηνπ γηα νηηδήπνηε 

ην πξνβιεκαηίζεη, θαη πνπ ηνπ είλαη γλσζηφ φηη νη δηθνί ηνπ ζα ην αγαπνχλ πάληα, φ,ηη θαη 

λα ζπκβεί, είλαη πην πηζαλφ λα κηιήζεη θαη κάιηζηα εγθαίξσο (Ruggiero, Smith, Hanson, 

Saunders, Kilpatrick, Resnick et al., 2004). Δπίζεο ηα παηδηά πνπ δέρνληαη πεξηζζφηεξε 

ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα, βηψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο, δηαζρηζηηθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Rogers, Wezasek, & Davies, 

2011).  
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            γ) Ζ κεηξηθή ππνζηήξημε  

Ζ κεηέξα είλαη ζπλήζσο ν θχξηνο θξνληηζηήο ηνπ παηδηνχ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη 

ν πξψηνο απνδέθηεο ηεο απνθάιπςεο. Ζ ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη απέλαληη ζην παηδί πνπ 

ηεο εκπηζηεχεηαη ην ζνβαξφηαην ζέκα πνπ ην απαζρνιεί, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ ζέκαηνο (Θεκειή, 2010). Θα εμαξηεζεί απφ ηε κεηέξα δειαδή ην αλ 

ζα ζπλερίζεη ην παηδί ηελ απνθάιπςε, ή αλ ζα θιεηζηεί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζα απνζχξεη 

ηηο θαηεγνξίεο (Tang, Freyd, & Wang, 2007). Έρεη απνδεηρζεί φηη κία ππνζηεξηθηηθή 

κεηέξα είλαη πξνζηαηεπηηθή αζπίδα γηα ηελ επεκεξία θαη ηε δηαηήξεζε ςπρηθήο 

ηζνξξνπίαο ζην παηδί-ζχκα, ζπληειψληαο ζηνλ  πεξηνξηζκφ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο 

(Lovett, 2004).  

            δ) ε ειηθία ηνπ παηδηνύ 

H πηζαλφηεηα δεκνζηνπνίεζεο ηεο αιήζεηαο, απμάλεη κε ηελ ειηθία(Θεκειή, 2010). 

Έξεπλα ησλ Hershkowitz, Horwitz θαη Lamb (2005),  έδεημε φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία 

ηνπ παηδηνχ, ηφζν απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα απνθαιχςεη ηελ ζεμνπαιηθή παξαβίαζή 

ηνπ. Αλαιπηηθά, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πξνέβε ζε απνθάιπςε κφλν ην 50%  ησλ 

παηδηψλ 3 έσο 6 εηψλ, ην 67% ησλ παηδηψλ 7-10 εηψλ θαη ην 74% ησλ παηδηψλ 11 έσο 14 

εηψλ (Hershkowitz, Horwitz, & Lamb, 2005). Δπίζεο, ηα κεγαιχηεξα παηδηά θάλνπλ πην 

ζπρλά ζθφπηκεο απνθαιχςεηο (purposeful disclosures), ζε αληίζεζε κε ηα κηθξφηεξα 

παηδηά πνπ ζπλήζσο απνθαιχπηνπλ ηπραία (accidental disclosures) (Nagel, Putman, Noll, 

& Trickett, 1997). 

            ε) ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ πνπ γίλεηαη ν δέθηεο ηεο απνθάιπςεο 

Οη Petronio, Flores θαη Hecht (1997), κειέηεζαλ πνηνπο αλζξψπνπο επηιέγνπλ ηα παηδηά 

γηα λα απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο. Γηαπίζησζαλ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα 

παηδηά, λα επηιέμνπλ έλα πξφζσπν πνπ ηνπο εκπλέεη εκπηζηνζχλε. πγθεθξηκέλα, ζα 

εθηηκήζνπλ αλ ην πξφζσπν απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ πιεξνθνξία απεξίζθεπηα, 
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γηα «θνπηζνκπνιηφ». Σν παηδί αμηνινγεί 5 ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ γηα 

λα απνθαζίζεη αλ αμίδεη λα ην εκπηζηεπηεί. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ε αμηνπηζηία, ε 

ππνζηεξηθηηθφηεηα, ν δπλακηζκφο, ε πξνζηαηεπηηθφηεηα  θαη ε ελζάξξπλζε (Petronio, 

Flores, & Hecht, 1997). Ζ παξνπζία θαη ε πξνζνρή ελφο έκπηζηνπ ελήιηθα είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα θαηαθέξεη ην παηδί λα θάλεη ην ζαξξαιέν βήκα ηεο απνθάιπςεο (Flam 

& Haustvedt, 2013). 

            Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε απνθάιπςε ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζηάζε ησλ ελειίθσλ θαη νπζηαζηηθά είλαη 

απηνί πνπ έρνπλ ην κέιινλ ηεο ππφζεζεο ζηα ρέξηα ηνπο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο (άκεζνπο ή έκκεζνπο) κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά επηρεηξνχλ 

λα απνθαιχςνπλ φηη θαθνπνηνχληαη ζεμνπαιηθά. Δίλαη ζεκαληηθή ε αξρηθή ηνπο 

αληίδξαζε ζηα ιφγηα ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ε πεξαηηέξσ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιεθζεί ν δξάζηεο θαη λα ιάβεη ην παηδί ηελ απαξαίηεηε ζεξαπεπηηθή 

θξνληίδα ησλ εηδηθψλ γηα λα λα επνπιψζεη ηα ηξαχκαηά ηνπ. πλεπψο είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε ε ιήςε κέξηκλαο ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ φινη νη ελήιηθεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απνθαιχπηεη ην παηδί ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ ππέζηε.  

 

            3.5  Με πνηνπο ηξόπνπο ην αλήιηθν ζύκα απνθαιύπηεη ηελ θαθνπνίεζή ηνπ   

            Αμηφινγεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα είδε απνθάιπςεο ηεο 

παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη θπξηφηεξνη ηξφπνη 

απνθάιπςεο  παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη νη εμήο : 

► Ζ εθνχζηα απνθάιπςε, θαηά ηελ νπνία ην παηδί εθδειψλεη άκεζα ή έκκεζα κε ηα ιφγηα 

ηνπ ή κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ φηη έρεη ππνζηεί θάηη πνιχ άζρεκν, ή ζπγθεθξηκέλα 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. 
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► Ζ ηπραία, κε ζθφπηκε απνθάιπςε, ε νπνία πνιιέο θνξέο πξνθχπηεη ιφγσ ηαηξηθψλ 

επξεκάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην θξνληηζηή ηνπ παηδηνχ λα αλαδεηήζεη ηα αίηηα, ή 

λα ππάξμεη θάπνηνο κάξηπξαο, πνπ είδε ην ζπκβάλ θαη ην θαηήγγεηιε ζηηο Αξρέο.  

► Ζ απνθάιπςε πνπ εθκαηεχηεθε απφ ην παηδί, κέζσ δηεξεπλεηηθήο ζπλέληεπμεο, 

ςπρνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, παηγληνζεξαπείαο, ζεξαπείαο κέζσ ηεο δσγξαθηθήο, ζηα 

πιαίζηα ελφο αζθαινχο, ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο. (Jones, 2000. Paine & Hansen, 

2002. Sorenson & Snow, 1991). 

► H απνθάιπςε κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπνπ ην παηδί εθδειψλεη μεζπάζκαηα ζπκνχ, 

απφζπξζε, εζσζηξέθεηα, απνθεχγεη λα γπξίζεη ζην ζπίηη κεηά απφ ην ζρνιείν ή θεχγεη 

απφ ην ζπίηη. Σν παηδί κέζσ απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ειπίδεη φηη ζα θαηαθέξεη λα ηξαβήμεη 

ηελ πξνζνρή θάπνηνπ ππεχζπλνπ ελήιηθα, ψζηε λα εθείλνο λα θαηαιάβεη φηη θάηη πνιχ 

ζνβαξφ ζπκβαίλεη.  

► Ζ απνθάιπςε πνπ απνθεχγεηαη ζθφπηκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην παηδί είηε δελ 

απνθαιχπηεη, είηε αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά ηελ θαθνπνίεζή ηνπ (Allagia, 2004).  

            Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πνηνηηθή έξεπλα ησλ Flam θαη Haustvedt (2013), 

κειέηεζε ηα πξψηα δείγκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, πνπ πξνζπαζνχλ λα 

απνθαιχςνπλ φηη θαθνπνηνχληαη ζεμνπαιηθά. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο ήηαλ νη εμήο: 

● Όια ηα παηδηά είραλ ηελ παξνπζία θαη ηελ πξνζνρή ελφο έκπηζηνπ ελήιηθα. 

● Όια ηα παηδηά έδσζαλ ελδείμεηο ζην γνλέα-θξνληηζηή ηνπο φηη θάηη δε πάεη θαιά. 

● Σν παηδί δείρλεη ζεκάδηα δηζηαγκνχ. Οη δηζηαγκνί απηνί αλαθέξνληαη ζε εξσηήζεηο-

ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ ηήξεζε θαλφλσλ θαη ππνρξεψζεσλ (πρ. δε ζέιεη λα πάεη ζην 

ζρνιείν, αξλείηαη λα θνηκεζεί κε ζβεζηφ θσο, δηακαξηχξεηαη φηαλ ε κεηέξα πξέπεη λα 

πάεη ζηε δνπιεηά). 

● Οη δηζηαγκνί κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην δξάζηε, ή κε γεγνλφηα-δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην δξάζηε (πρ. δε ζέιεη λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ ζείνπ ηνπ). 
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● Όηαλ ηνπο ηέζεθαλ ζαθείο, ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο (θιεηζηνύ ηύπνπ), αληέδξαζαλ κε 

απφηνκν ηξφπν θαη κε ζπκφ (πρ.  Δξψηεζε γνλέα: «Γηαηί δελ παο ζην ζρνιείν;» Απάληεζε 

παηδηνχ «Έηζη! Γε ζέισ!»). Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ απνζάξξπλαλ ην παηδί απφ ην λα 

ζπλερίζεη ηελ ζπδήηεζε. 

● Όηαλ ν γνλέαο έζεζε γεληθά εξσηήκαηα (αλνηρηνύ ηύπνπ), πνπ δελ πεξηνξίδνπλ ην παηδί 

φζνλ αθνξά ηελ απάληεζε πνπ ζα δψζεη, ηα παηδηά ζπλέρηζαλ λα κηινχλ θαη λα δίλνπλ 

ελδείμεηο θαθνπνίεζεο.  

● Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο-απνθάιπςεο, παηδί θαη γνλέαο-θξνληηζηήο, βξίζθνληαη 

ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη ακνηβαία ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Σν παηδί αλαδεηά κέζα 

απφ ηα ζρφιηα ηνπ ελήιηθα δηφδνπο έθθξαζεο ψζηε λα πεξηγξάςεη ηελ θαθνπνίεζή ηνπ. 

● Σα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ ελήιηθν, αλαδεηνχλ ην «πξάζηλν 

θσο» γηα λα θάλνπλ ηελ απνθάιπςε. Ζ ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηνπ ελήιηθα, δίλεη ην 

«πξάζηλν θσο». Αληίζεηα, αλ ν ελήιηθαο εθδειψζεη θφβν θαη αλαζηάησζε, ηφηε ην παηδί 

ην εθιακβάλεη σο ζεκάδη φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηελ αθήγεζή ηνπ. 

● ε πξψηε θάζε, ην παηδί πξνθαιεί ζε ζπδήηεζε ηνλ έκπηζην ελήιηθα. Απηή είλαη κηα 

πξψηε εμεξεχλεζε ηνπ εδάθνπο, γηα λα δηαπηζηψζεη ην παηδί αλ ν ελήιηθαο είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα αθνχζεη θαη λα βνεζήζεη. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ 

ελήιηθα, ην παηδί ςάρλεη δηφδνπο-αλνηρηέο πφξηεο γηα λα εθθξάζεη ηα φζα ζπλέβεζαλ. 

● Οη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ  φηη ν ελήιηθαο θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ ηελ έθβαζε ηεο ζπδήηεζεο 

(Flam & Haustvedt, 2013). 

            πλεπψο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν ελήιηθαο λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν πιαίζην 

πνπ ζα είλαη ελζαξξπληηθφ γηα ηελ απνθάιπςε ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα παξαηεξεηηθφο φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη λα 

επαηζζεηνπνηείηαη φηαλ παξαηεξεί ζε απηή αιιαγέο, αθφκα ακπδξέο. Γελ πξέπεη λα 

δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη νη ελδείμεηο ηεο θαθνπνίεζεο πνιιέο θνξέο 
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παξνπζηάδνληαη κε έκκεζν θαη ακπδξφ ηξφπν (Orbach & Lamb, 1999). Δπίζεο κεηά ηελ 

επηηπρεκέλε απνθάιπςε, είλαη απαξαίηεηε ε ςχρξαηκε,  ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηνπ γνλέα-

θξνληηζηή, θαζψο επίζεο θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ν Πνηληθφο 

Μεραληζκφο θαη λα ιάβεη ην παηδί ηελ απαξαίηεηε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Μφλν έηζη ζα 

απνθεπρζνχλ ηπρφλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

απνθάιπςε. 

 

            3.6  Οη επηπηώζεηο ηεο απνθάιπςεο  

            H ππνζηεξηθηηθή ζηάζε εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ είλαη άθξσο ζεκαληηθή φπσο 

έρνπκε ήδε αλαθέξεη. Γπζηπρψο φκσο, δελ είλαη δεδνκέλε. Πνιιέο κεηέξεο αληηδξνχλ κε 

ζπκφ, δελ πηζηεχνπλ φζα ηνπο ιέεη ην παηδί θαη ηνπ αζθνχλ πίεζε γηα λα απνζχξεη ηηο 

θαηεγνξίεο. Μφλν 1 ζηα 2 παηδηά γίλεηαη πηζηεπηφ απφ ην γνλέα, ελψ 1 ζηα 4 παηδηά 

δέρεηαη πηέζεηο γηα λα απνζχξεη ηηο θαηεγνξίεο (Θεκειή, 2010). Μάιηζηα ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν ζχηεο ηεο θαθνπνίεζεο είλαη αλήιηθνο, κφλν ην 25% ησλ ζπκάησλ ηνικνχλ λα ην 

αλαθέξνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο, θαη φζα ηφικεζαλ λα ην απνθαιχςνπλ, δήισζαλ φηη έιαβαλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε θαη πνιχ έληνλν ζπκφ εθ κέξνπο ησλ κεηέξσλ ηνπο 

(Sperry & Gilbert, 2005). 

            πλεπψο, κεηά ηε γελλαία πξάμε ηεο απνθάιπςεο, πνιιά παηδηά έξρνληαη 

αληηκέησπα κε έλα δεχηεξν πιήγκα ιφγσ  ηεο δπζπηζηίαο, ηεο αδηαθνξίαο, ηνπ ζπκνχ ησλ 

γνλέσλ ηνπο. Σν κέγεζνο ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο θαθνπνίεζεο, 

εμαξηάηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ θαη ηνπ πζηήκαηνο 

Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, παξά απφ ηελ ίδηα ηελ θαθνπνίεζε πνπ ππέζηε (Brennan, 1995). 

Οη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ ελδέρεηαη λα απνηεινχλ πξνζπάζεηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην ππέξκεηξν άγρνο πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ε απνθάιπςε ηεο ζεμνπαιηθήο 
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θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Ίζσο κάιηζηα λα ηνπο έθεξε κλήκεο απφ ηπρφλ δηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Θεκειή, 2006). 

            Έλα κεγάιν πνζνζηφ εθήβσλ πνπ απεπζχλζεθε ζε αξκφδηεο ππεξεζίεο, αλέθεξε 

φηη έιαβε πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε (Crisma, Bascelli, Paci & Romito, 2004). Ίζσο απηή 

ζηάζε λα εμεγείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ Cheung θαη Boutte-Queen (2000), 

ζχκθσλα κε ηα νπνία, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε 

πεξηπηψζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, βηψλνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

ακεραλίαο, θνβνχληαη φηη δελ είλαη επαξθψο ηθαλνί ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, λα βνεζήζνπλ ην ζχκα θαη λα ην αληηκεησπίζνπλ κε ελζπλαίζζεζε (Cheung 

& Boutte-Queen, 2000). Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη θαθνπνηεκέλνη έθεβνη ζπάληα  δεηνχλ 

βνήζεηα θαη φζν ζνβαξφηεξεο κνξθήο θαη πην καθξνρξφληα είλαη ε θαθνπνίεζε, ηφζν πην 

δχζθνιε είλαη ε απνθάιπςε (Bacon & Richardson, 2000).   

            Οη Staller θαη Nelson-Gardell (2005), ηφληζαλ φηη νη αληηδξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζην 

νπνίν γίλεηαη ε απνθάιπςε, θαη νη ζπλέπεηεο ηεο απνθάιπςεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζην αλ ζα κείλεη ζηαζεξφ ζηηο δειψζεηο ηνπ, ή ζα απνζχξεη ηηο θαηεγνξίεο. Δπηπιένλ 

δηέθξηλαλ ηέζζεξηο παξακέηξνπο ζηηο ζπλέπεηεο ηεο απνθάιπςεο: 

            α) ηα δίθηπα θνηλσληθήο θξηηηθήο θαη «θνπηζνκπνιηνύ».  

Σν πξφβιεκα ηεο άζθνπεο έθζεζεο ηφζν επαίζζεηνπ δεηήκαηνο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο κπνξεί λα έρεη πνιχ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην παηδί. Αλ ληψζεη φηη γίλεηαη 

αληηθείκελν θνηλσληθήο, ίζσο αηζζαλζεί φηη ράλεη ηνλ έιεγρν ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο. 

Αηζζάλεηαη έληνλα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηνπ, ζαλ λα έρεη θάπνηα 

αζζέλεηα. Μπνξεί αθφκα θαη λα νδεγεζεί ζε απφζπξζε θαηεγνξηψλ θαη άξλεζε ηεο 

θαθνπνίεζεο. 

            β) ε αιιαγή ησλ ζρέζεσλ 
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            Μεηά ηελ αλαθάιπςε, ελδέρεηαη λα θαηαζηξαθνχλ ζρέζεηο. Κάπνηνη ίζσο λα κελ 

πηζηέςνπλ ην παηδί, λα αξλεζνχλ ηα φζα ιέεη, θαη λα ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηνπ. 

            γ) ε αληαπόθξηζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη ε κεηά-ηελ-απνθάιπςε επνρή 

            Σν παηδί κεηά ηελ απνθάιπςε, πηζαλφηαηα ζα ρξεηαζηεί λα κηιήζεη ζε ππεξεζίεο 

πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ, ζε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, αζηπλνκηθά φξγαλα, δηθεγφξνπο, 

δηθαζηέο θαη αηζζάλνληαη ππέξκεηξν άγρνο κε απηή ηελ πξννπηηθή.  

            δ) νη θνηλόηεηεο ησλ «εθ ησλ έζσ» θαη ησλ «απέμσ»  

Ζ απνθάιπςε ίζσο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δελ ηειεηψλεη πνηέ. Μεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ 

γεγνλφηνο, ν θφζκνο ηνπ παηδηνχ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ζηνπο αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ 

γηα ηελ θαθνπνίεζε ηνπ, θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δε γλσξίδνπλ. Σν παηδί θάζε θνξά πνπ 

γλσξίδεη έλα λέν πξφζσπν, βξίζθεηαη αληηκέησπν κε ην δίιιεκα αλ πξέπεη λα απνθαιχςεη 

ηελ εκπεηξία ηνπ ή φρη (Staller & Nelson-Gardell, 2005). 

           Πέλζνο, ζιίςε, θαηάζιηςε, είλαη θπζηνινγηθά ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ην παηδί 

πνπ ππέζηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Πξέπεη λα βνεζεζεί λα ηα μεπεξάζεη. Βνεζψληαο ην 

παηδί λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνθάιπςεο, ην βνεζάκε λα απνθηήζεη ηνλ 

έιεγρν ηεο δσήο ηνπ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί γηα έλα θαιχηεξν αχξην, κηα θαιχηεξε δσή 

απφ απηήλ πνπ έρεη δήζεη  σο ηψξα (Nooner, Litrowink, Thompson, Margolis, English, 

Knight, et. al., 2010). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη γνλείο, ε θνηλσλία, αιιά θαη νη 

επαγγεικαηίεο ηνπ πζηήκαηνο Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλήιηθνη κάξηπξεο-ζχκαηα 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ε δεπηεξνγελνύο ζπκαηνπνίεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΑΚΡΟΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

            4.1  Ο θίλδπλνο Γεπηεξνγελνύο Θπκαηνπνίεζεο 

            Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ην αλήιηθν ζχκα λα 

απνθαιχςεη ηε ζπκαηνπνίεζε ηνπ θαη  λα πξνζθχγεη ζηε Γηθαηνζχλε πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζεί ν δξάζηεο αληηκέησπνο κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ θαη λα ηηκσξεζεί γηα απηή.  

Παξά ηηο πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζχκαηα, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ επηδεηθλχνπλ αμηνζαχκαζηε ζέιεζε θαη ζάξξνο, θαη ηνικνχλ λα 

θαηαγγείινπλ ηελ θαθνπνίεζε ηνπο. Δίλαη φκσο ζιηβεξφ ην γεγνλφο φηη κφλν ην 20% ησλ 

θαηαγγειηψλ γηα παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαηαιήγνπλ ζε δίθε (Θεκειή, 2006). 

            Σν παηδί κφιηο θαηαγγείιεη ηελ θαθνπνίεζή ηνπ έξρεηαη αληηκέησπν κε ην χζηεκα 

Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, ην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ελήιηθν πιεζπζκφ (Malloy, Brubacher, & Lamb, 2011). Αζηπλνκηθνί, δηθαζηέο, 

εηζαγγειείο, έλνξθνη θαη  δηθεγφξνη ζε κεγάιν πνζνζηφ δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζηάζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζηάζε ηνπο ζηηο  αλάγθεο ηνπ 

αλήιηθνπ κάξηπξα (Hughes-Scholes, Powell, & Sharman, 2014. Zajak & Cannan, 2009).  

            Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη αθφκα θαη επηηπρεκέλνη θαη 

θαηαμησκέλνη ζην ρψξν ηνπο λνκηθνί ιεηηνπξγνί, κπνξεί λα έρνπλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο 

γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δψζνπλ αθξηβείο 

θαη ρξήζηκεο θαηαζέζεηο. Αθφκα θαη ε εηιηθξίλεηα ησλ παηδηψλ ακθηζβεηείηαη ζεκαληηθά 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (Coyle & Field, 2013). Καη θπζηθά ππάξρεη κεγάιε άγλνηα γηα ηνπο 

θαηάιιεινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεη ε άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ηνλ αλήιηθν κάξηπξα (Davies & Seymour, 1997).   
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            Χο απνηέιεζκα, ην παηδί ίζσο ζπλαληήζεη εθπξνζψπνπο ηνπ Πνηληθνχ 

Μεραληζκνχ πνπ ζα αληηδξάζνπλ κε έιιεηςε επαηζζεζίαο θαη δπζπηζηία ζηε καξηπξία 

ηνπ θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαξξίςνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο θαηάζεζήο ηνπ (Zajak, 

Gross, & Hayne, 2003). ε πεξίπησζε πνπ ην παηδί θαηαζέζεη κέζα ζηελ δηθαζηεξηαθή 

αίζνπζα, ζα βξεζεί ζηελ εμαηξεηηθά δπζάξεζηε θαη αγρνγφλν ζέζε λα αληηθξχζεη  ηνλ 

άλζξσπν  πνπ ην θαθνπνίεζε ζεμνπαιηθά (Θεκειή, 2006). Θα πξέπεη λα βξεζεί ζηνλ 

δηθαζηεξηαθφ ρψξν, ν νπνίνο είλαη εμ νξηζκνχ κε θηιηθφο πξνο ηα παηδηά, θαη ελψπηνλ 

άγλσζησλ ελειίθσλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζε εμνπζίαο, λα εμεγήζεη ιεπηνκεξψο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαθνπνηήζεθε ζεμνπαιηθά.  

            Δχινγα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο γηα ην παηδί λα 

δερζεί έλα δεχηεξν πιήγκα, θαη ίζσο αθφκα πην ζνβαξφ,  κέζα απφ  ηελ εκπεηξία ηνπ κε ην 

χζηεκα Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο. Ζ ζπκαηνπνίεζε ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα πνπ πξνθχπηεη  

απφ ηελ αλάθξηζε θαη ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία νλνκάδεηαη δεπηεξνγελήο 

ζπκαηνπνίεζε (Γεξαθνχιε, 2000). Γηα ηελ πξφιεςε απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δίθεο κε 

αλήιηθνπο κάξηπξεο-ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηπρφλ 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπηζηία ησλ παηδηψλ.  Ο 

ηξφπνο απφζπαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη 

θαηαλφεζεο θαη λα γίλεη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ δηθαληθήο εμέηαζεο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ εχξεζε ηεο αιήζεηα, ρσξίο λα επηδεηλσζεί ην ςπρηθφ ηξαχκα ηνπ 

αλήιηθνπ ζχκαηνο. 
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            4.2  Λαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο επαγγεικαηηώλ ηνπ πζηήκαηνο Πνηληθήο 

Γηθαηνζύλεο ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

            Δίλαη γεγνλφο φηη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο, δηαθεχγεη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Νφκνπ. Έλα κεγάιν 

πνζνζηφ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ, δηθεγφξσλ, δηθαζηψλ, εηζαγγειέσλ, δηθεγφξσλ θαη 

ελφξθσλ, φηαλ πξέπεη λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην κέιινλ ησλ 

παηδηψλ-ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, βαζίδνληαη ζε ζηεξενηππηθέο θαη απιντθέο 

αληηιήςεηο, παξφκνηεο κε απηέο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Bornstein, Kaplan, & Perry, 

2007). 

            H Cossins (2008) ζε έξεπλα ηεο πνπ κειέηεζε ηηο πεπνηζήζεηο ππνςήθησλ 

ελφξθσλ, δηαπίζησζε φηη πνιινί εμ απηψλ έρνπλ ηηο εμήο ιαλζαζκέλεο απφςεηο: Πξψηνλ, 

ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά κπνξνχλ εχθνια λα ρεηξαγσγεζνχλ ψζηε λα θάλνπλ ςεπδείο 

θαηαγγειίεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Γεχηεξνλ, πηζηεχνπλ φηη ε απφζπξζε ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη νη αζπλέπεηεο αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ην παηδί, είλαη ζεκάδηα 

ςεπδνχο θαηαγγειίαο. Σξίηνλ, έρνπλ ηε γλψκε φηη ζπρλά νη θαηαγγειίεο θαθνπνίεζεο 

απνδεηθλχνληαη ςεπδείο. Καη ηέηαξηνλ, εηθάδνπλ φηη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη εθηθηφ λα 

δηαπηζησζεί ε χπαξμε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κέζσ ηαηξηθήο εμέηαζεο. Δπίζεο ε ίδηα 

έξεπλα έδεημε φηη νη άλδξεο έλνξθνη έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ιαλζαζκέλεο απφςεηο γηα ηηο 

ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ Cossins αλαθέξεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

δίθεο ην ζχκα είλαη θνξίηζη, ελψ ν δξάζηεο αξζεληθνχ γέλνπο, θαη ίζσο ζε απηφ λα 

νθείιεηαη ε κεγάιε δπζπηζηία ησλ αλδξψλ ελφξθσλ πξνο ην ζχκα (Cossins, 2008). ην 

ζχλνιν ηνπο, νη ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Νφκνπ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο: 
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            α)  Με ηε ζνβαξόηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

Ζ ζνβαξφηεηα ηεο θαθνπνίεζεο επεξεάδεη ην θαηά πφζν ζα γίλεη πηζηεπηή ε καξηπξία ηνπ 

παηδηνχ. Όζν πην ζνβαξή θαη βίαηε θαθνπνίεζε ηζρπξηζηεί ην παηδί, ηφζν πην εχθνια ζα 

γίλεη πηζηεπηφ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Νφκνπ (Bornstein et al., 2007). πλήζσο 

αζηπλνκηθνί θαη δηθαζηέο ζεσξνχλ πην ζνβαξέο ηηο ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

φπνπ ν ζχηεο είλαη γέλνπο αξζεληθνχ θαη’ επέθηαζε είλαη πην πηζαλφ λα θηλήζνπλ 

δηαδηθαζία πνηληθήο δίσμεο (Dollar, Perry, Fromuth, & Holt, 2004). Δπίζεο φζνλ αθνξά 

ηηο πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο φπνπ ζχκα θαη ζχηεο είλαη ηνπ ηδίνπ θχινπ, ε θαθνπνίεζε 

αγνξηνχ απφ άληξα-ζχηε, ζεσξείηαη πνιχ πην ζνβαξή απφ ηελ θαθνπνίεζε θνξηηζηνχ απφ 

γπλαίθα-ζχηε (McGauley & Parker, 2001). Οη γπλαίθεο έλνξθνη είλαη πην ζπκπνλεηηθέο 

απέλαληη ζηα ζχκαηα παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηηο θαηαζέζεηο ησλ παηδηψλ απφ φηη νη άλδξεο έλνξθνη (Golding, Fryman, 

Marsil, & Yozwiak, 2003). 

           Κάπνηνη εθπξφζσπνη ηνπ λφκνπ, θαη θπξίσο νη άλδξεο, ζεσξνχλ φηη φηαλ έλα αγφξη 

θαηαγγέιιεη επίζεκα φηη έπεζε ζχκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο «εθηίζεηαη» θαη θέξλεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε πνιχ δπζθνιφηεξε απφ φηη έλα θνξίηζη πνπ έρεη θαθνπνηεζεί. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ηείλνπλ λα πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ηηο θαηαγγειίεο αγνξηψλ (Romano & DeLuca, 

2001). Ζ ζπκαηνπνίεζε απφ γπλαίθα-δξάζηε, δε ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε , ηδηαίηεξα 

απφ ηνπο άλδξεο επαγγεικαηίεο (Lewis & Stanley, 2000). 

           Ζ θαθνπνίεζε απφ γνληφ ηείλεη λα ζεσξείηαη πην ζνβαξή θαη γίλεηαη πην πηζηεπηή 

απφ ηελ θαθνπνίεζε απφ κε-νηθείν πξφζσπν (Hershkowitz, Fisher, Lamb, & Horowitz, 

2007). Χζηφζν ζε έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ άξζξν ππφ δεκνζίεπζε, παξνπζηάδνληαη 

επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ απφ πξφζσπν κε-

νηθείν κπνξεί λα έρεη ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα 

φηη νδεγεί ζε πςειφηεξα επίπεδα δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ζπκπεξηθνξηθψλ 
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πξνβιεκάησλ, θαηάζιηςεο θαη δηαζρηζηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ θαθνπνίεζε 

απφ έλαλ νηθείν ζχηε (Kiser, Stover, Navalta, Dorado, Vogel, Abdul-Adil, et al., 2014). 

πλεπψο νη εθπξφζσπνη ηνπ πζηήκαηνο Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο νθείινπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ θάζε ππφζεζε παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο σο ζνβαξή, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε ηνπ ζχκαηνο κε ην δξάζηε. 

            β) Με ηνλ  ηξόπν απνθάιπςεο 

Σα παηδηά πνπ θαζπζηέξεζαλ λα απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζε ηείλνπλ λα κε γίλνληαη 

πηζηεπηά (Allagia, 2004), θαη απηή ε θαζπζηέξεζε ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο 

αθνξκή απφ ηνπο δηθεγφξνπο ππεξάζπηζεο ησλ δξαζηψλ, ψζηε λα θαηαξξίςνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηεο καξηπξίαο ηνπ ζχκαηνο (Shackel, 2009).  

           Οη πξαγκαηνγλψκνλεο ησλ ππνζέζεσλ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο γηα λα 

εμάγνπλ ην ζπκπέξαζκα φηη ππήξμε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζέηνπλ πνιιέο θνξέο σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε εθνχζηαο απνθάιπςεο ηεο θαθνπνίεζεο. Δπίζεο 

δίλνπλ κεγάιε βάζε ζηελ χπαξμε ζπλνρήο ζηα ιεγφκελα ηνπ παηδηνχ, θαη φηαλ ην παηδί 

ρξεζηκνπνηεί ιεμηιφγην ζρεηηθφ κε ην ζεμ πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ην αλαπηπμηαθφ ηνπ 

επίπεδν, ή φηαλ έρεη κεγάιε γλψζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή πξάμε , θάηη πνπ ππνδειψλεη 

φηη απέθηεζε απηή ηε γλψζε κέζσ ηεο πξάμεο (Peters, 2001). Όκσο ε έιιεηςε ζπλνρήο 

ζηηο θαηαζέζεηο ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ, είλαη θάηη αλακελφκελν θαη θπζηνινγηθφ, θαη 

δελ ππνδειψλεη απαξαίηεηα αλαμηνπηζηία (Walker, 1999). 

            Δπίζεο γηα λα γίλεη πηζηεπηφο ν αλήιηθνο κάξηπξαο απφ ηα φξγαλα ηεο αζηπλνκίαο, 

πξέπεη λα δψζεη κηα θαηάζεζε κε πηζηεπηφ πεξηερφκελν, λα ρξεζηκνπνηήζεη γιψζζα πνπ 

λα αληηζηνηρεί ζην αλαπηπμηαθφ ηνπ επίπεδν θαη λα παξνπζηάδεη ζπκπεξηθνξά πνπ λα 

εθδειψλεη φηη ηνπ ζπλέβε θάηη πνιχ ηξαπκαηηθφ (Powell, Fisher, & Hughes-Scholes, 

2008). Πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά πνπ δίλνπλ ιεπηνκεξείο θαη άκεζεο απαληήζεηο, 

ελψ φηαλ ην παηδί θαζπζηεξεί ή δηζηάδεη λα απαληήζεη ην ζεσξνχλ ζεκάδη φηη ςεχδεηαη. 
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Όκσο απηέο νη απφςεηο είλαη ιαλζαζκέλεο, βαζίδνληαη ζε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη 

δελ επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα (Powell, Murfett, & Thomson, 2010). 

Δπίζεο πνιινί αζηπλνκηθνί πηζηεχνπλ φηη φηαλ ην παηδί απνθεχγεη λα θνηηάμεη ζηα κάηηα 

ηνλ ζπλεληεπθηή, απηφ ζεκαίλεη φηη ςεχδεηαη. Ζ ζχγρξνλε έξεπλα φκσο, δελ επηβεβαηψλεη 

απηή ηελ άπνςε (Vrij, 2008). 

            γ) Με ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθδειώλεη ην ζύκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάζεζεο 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην παηδί εκθαλίδεηαη ςχρξαηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθαληθήο 

εμέηαζεο, ακθηζβεηείηαη ε χπαξμε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Γειαδή αλακέλεηαη ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ην παηδί πνπ έρεη θαθνπνηεζεί λα είλαη πνιχ αλαζηαησκέλν θαη λα θιαίεη 

(Nunez, Gray, & Buck , 2012). Όκσο δελ εκθαλίδνπλ φια ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

θαθνπνηεζεί έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο εμάξζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή α) ν ζπλεληεπθηήο ίζσο έρεη εγθαζηδξχζεη έλα θιίκα άλεζεο 

θαη εκπηζηνζχλεο κε απνηέιεζκα ην παηδί λα αηζζάλεηαη άλεηα, β) ε έιιεηςε νηθεηφηεηαο 

πνπ αηζζάλεηαη ην παηδί κέζα ζην πεξηβάιινλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέληεπμε 

ελδέρεηαη λα ην απνηξέςεη απφ ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εμάξζεσλ, γ) νη 

δηαζρηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα εθιακβάλνληαη ιαλζαζκέλα σο έιιεηςε 

ζπλαηζζήκαηνο (Wood, Orsack, & Cross, 1996). Δπίζεο ην 1/3 ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ 

ππνζηεί θαθνπνίεζε, δελ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δίθεο (Bal, 

Bourdeauduij, Crombez, & Van Oost, 2004). 

           δ) Με ηελ εθδήισζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ από ην ζύκα πξνο ην δξάζηε 

Οη έλνξθνη θαη νη δηθαζηέο ηείλνπλ λα κελ πηζηεχνπλ ηελ καξηπξία ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο φηαλ ην ζχκα εθδειψλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην ζχηε (αγάπε, ζηνξγή, 

ζπκπάζεηα). Θεσξνχλ φηη φια ηα ζχκαηα απνζηξέθνληαη, θνβνχληαη θαη απνθεχγνπλ ην 

ζχηε ζπλερψο. Πηζηεχνπλ φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ζχκαηα μεζπνχλ ζε θιάκαηα 

κφιηο έξζνπλ αληηκέησπνη κε ην ζχηε. Γηθεγφξνη θαη δηθαζηέο ζε κεγάιν πνζνζηφ 
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πηζηεχνπλ φηη ην ζχκα παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζα έρεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

δπζαξέζθεηαο πξνο ην ζχηε θαη φηη απηή ε δπζαξέζθεηα ζα είλαη εκθαλήο ζε ηξίηνπο 

(Steel, Sanna, Hammond, Whipple, & Cross, 2004). Δπίζεο ζεσξνχλ ζρεδφλ απίζαλε ηελ 

χπαξμε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κέζα ζε νηθνγέλεηεο πνπ δείρλνπλ επηπρηζκέλεο 

(Shackel, 2009).  

            Όκσο απηέο είλαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σν ζχκα κπνξεί θάιιηζηα λα εθδειψλεη ηξπθεξφηεηα πξνο ην δξάζηε, 

παξφιν πνπ έρεη θαθνπνηεζεί απφ απηφλ.  Οη νηθνγέλεηεο ζπκάησλ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, δελ εκθαλίδνπλ πάληα δπζιεηηνπξγηθή εηθφλα πξνο ηα έμσ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο θαη δελ ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο ππεξάλσ ππνςίαο (Bal et al., 2004). Απφ ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη δελ είλαη θαζφινπ αζπλήζηζην λα δηαηεξεί ην ζχκα 

ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ην ζχηε αθφκα θαη κεηά ηελ θαθνπνίεζε, θπξίσο φηαλ ν ζχηεο 

είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο (Kellogg & Huston, 1995).  

             ε έξεπλα ησλ Berliner θαη Conte (1990), ζε 23 παηδηά ειηθίαο απφ δέθα έσο 

δεθανθηψ εηψλ κε εκπεηξία ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ φηη αγαπνχζαλ, ζπκπαζνχζαλ, ρξεηάδνληαλ ην δξάζηε θαη ήηαλ εμαξηεκέλα απφ 

απηφλ. Δπίζεο ην 21% δήισζε φηη εμαθνινπζνχζε λα έρεη θαιή ζρέζε κε ην δξάζηε 

αθφκα θαη κεηά ηελ θαθνπνίεζε (Berliner & Conte, 1990). Δπίζεο ζε κειέηε ησλ Kellogg 

θαη Huston (1995), θάλεθε φηη ην 30% φζσλ δελ απνθάιπςαλ ή θαζπζηέξεζαλ ηελ 

απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο, ην έθαλαλ επεηδή εμαθνινπζνχζαλ λα αγαπνχλ ή λα 

ζπκπαζνχλ ην δξάζηε (Kellogg & Huston, 1995).  

            ε) κε ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη  ζηνλ αλήιηθν κάξηπξα  

Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη γλψζεηο αζηπλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο ελδεδεηγκέλνπο 

ηξφπνπο εμέηαζεο ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ, είλαη αλεπαξθείο. Δπεηδή ηα φξγαλα ηεο 

αζηπλνκίαο είλαη νη θξνπξνί ησλ λφκσλ, νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην πνηεο θαηαγγειίεο είλαη 
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πηζηεπηέο θαη πνηεο φρη, κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε κηαο ππφζεζεο 

παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

αζηπλνκηθψλ ζεσξεί φηη πξέπεη λα ππνβάινπλ ζπγθεθξηκέλεο, θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο 

ζηα παηδηά, ψζηε λα πάξνπλ ζαθείο απαληήζεηο (Hughes-Scholes, Powell, & Sharman, 

2014). Αληηζέησο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπζηήλνληαη νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ζηα 

παηδηά-κάξηπξεο (Field, Malphurs, Yando, Bendell, Carraway, Cohen, 2010).  

           ζη) Με ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ ςπρνιόγνπ ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη δηθαζηέο θαη νη έλνξθνη είλαη αξλεηηθνί ζην λα θαηαζέζεη ζηε 

δίθε έλαο εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο σο κάξηπξαο. Θεσξνχλ φηη είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη 

γηα ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ παηδηψλ επεηδή ππήξμαλ θαη νη ίδηνη παηδηά. Γέρνληαη ηε 

ζπκκεηνρή ςπρνιφγνπ ή ςπρηάηξνπ ζηε δίθε, κφλν ζε πεξηπηψζεηο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

πνπ (θαηά ηελ θξίζε ηνπο) είλαη ζνβαξέο (Powell, 2002). Όκσο δελ θαηαιαβαίλνπλ ην 

γεγνλφο φηη κφλν έλαο ςπρνιφγνο ν νπνίνο είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνο γηα ηε γλσζηηθή 

θαη εμειηθηηθή ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα γλσξίδεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ θαη κπνξνχλ λα ην δπζθνιέςνπλ λα δψζεη κία επαξθή 

θαηάζεζε (Coyle, Field, Wilson, Cuthbert, & Miller, 2009).  

            Σέηνηνη ιφγνη κπνξεί λα είλαη ε παηδηθή ακλεζία, ε κπεξδεκέλε αλάθιεζε ηνπ 

ζπκβάληνο, ε παξαπιεξνθφξεζε πνπ έιαβε ρψξα κεηά ην ζπκβάλ, ε θαζνδήγεζε απφ 

ηνπο γνλείο, ε παξαθζνξά ηεο κλήκεο ιφγσ αθαηάιιεισλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ζπλεληεπθηήο, ε αλαδφκεζε ηεο κλήκεο (Coyle & Field, 2013). Υξεηάδεηαη ε θαζνδήγεζε 

ελφο έκπεηξνπ ςπρνιφγνπ γηα λα ιεθζεί κηα δίθαηε απφθαζε. Παξφιν πνπ νη δηθαζηηθνί 

πηζηεχνπλ φηη αξθεί λα βαζηζηνχλ  ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία θαη ζηελ θνηλή 

ινγηθή γηα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε καξηπξία ηνπ παηδηνχ, ε θαηάζεζε ελφο 

εηδηθνχ ηεο ςπρηθήο πγείαο, είλαη απνιχησο απαξαίηεηε. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

θαηάζεζε ηνπ ςπρνιφγνπ αλαθέξεη απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε 
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ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο δίθεο, νη έλνξθνη ηε ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ππφςε ηνπο απφ 

φηη αλ ε θαηάζεζε ήηαλ θαζαξά εθπαηδεπηηθή, δειαδή αλ αλαθεξφηαλ κφλν ζην ζχλνιν 

ησλ εξεπλψλ ρσξίο λα αληηζηνηρεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ κε ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ηεο δίθεο (Nunez, Gray, & Buck, 2012).         

            Με βάζε ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαζέζεη ζηε δίθε έλαο εηδηθφο 

ςπρηθήο πγείαο κε άξηηα θαηάξηηζε ζε ζέκαηα παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Σν 

δηθαζηήξην πξέπεη λα δηεπθξηλίζεη ζηνλ ςπρνιφγν ή ςπρίαηξν ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο θαιείηαη λα θαηαζέζεη θαη επηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζεί ε γλψζε ηνπ 

εηδηθνχ πάλσ ζε θαίξηα δεηήκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο παηδηψλ (Shackel, 2009). 

            Δπηπξνζζέησο, ν ςπρνιφγνο πνπ αλαιακβάλεη λα πξνεηνηκάζεη ην παηδί γηα ηε 

δίθε, νθείιεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ λφκνπ 

ζρεηηθά κε ηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο, ψζηε λα βνεζήζεη ην παηδί λα αληηκεησπίζεη θάζε 

αξλεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ απφςεσλ (Davidson, Bifulco, Thomas, & Ramsay, 2006). 

Δπηπιένλ, νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά γηα ηηο απφςεηο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ 

αθνξνχλ ηα αλήιηθα ζχκαηα θαθνπνίεζεο, ψζηε λα βνεζήζεη ην παηδί λα αληηκεησπίζεη 

απηέο ηηο αληηιήςεηο απφ δαζθάινπο, θίινπο θαη ζπγγελείο (Bornstein, Kaplan, & Perry, 

2007). Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο νη αληηιήςεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ παηδηνχ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο 

(Denov, 2003).   

            Σέινο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν ςπρνιφγνο λα έρεη αλνηρηφ κπαιφ θαη λα δηψμεη απφ 

ηε ζθέςε ηνπ νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε, ψζηε λα θαηαθέξεη λα  ζπλεξγαζηεί 

απνηειεζκαηηθά κε ην παηδί.  
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            4.3  Σερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αληίδηθνο δηθεγόξνο γηα λα θαηαξξίςεη 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ αλειίθνπ κάξηπξα 

            Ζ εμέηαζε ηνπ ζχκαηνο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απφ ηνλ αληίδηθν 

δηθεγφξν, δειαδή ην ζπλήγνξν ππεξάζπηζεο ηνπ δξάζηε (cross examination), κπνξεί λα 

απνβεί εμαηξεηηθά νδπλεξή εκπεηξία γηα ην παηδί. Παξαηίζεηαη έλα πξαγκαηηθά 

εληππσζηαθφ ζρφιην πνπ πξνέξρεηαη απφ δηθεγφξν ππεξάζπηζεο ελφο ππφπηνπ γηα 

παηδνθηιία: « Ζ εμέηαζε ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα από ην ζπλήγνξν ππεξάζπηζεο ηνπ 

θεξόκελνπ σο δξάζηε, κπνξεί κελ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ώζηε λα είλαη 

‘δίθαηε’. Ννκίδσ όκσο όηη ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο Ννκηθνύ Σπζηήκαηνο, κπνξεί λα 

απνβεί ηδηαηηέξσο άδηθε θαη ζθιεξή εκπεηξία γηα ην παηδί» (Hanna, Davies, Henderson, & 

Hand, 2013).  

            Ο ζηφρνο ηνπ δηθεγφξνπ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δξάζηε παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, είλαη λα αθπξψζεη ηα ιεγφκελα ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο. ε 

έξεπλα ησλ Zajak, Gross, θαη Hayne (2003), κειεηήζεθαλ ηα πξαθηηθά απφ δίθεο ζηηο 

νπνίεο παηδηά ειηθίαο 5-13 εηψλ απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο κάξηπξεο ζε ππνζέζεηο 

παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο νη ζπλήγνξνη ππεξάζπηζεο ησλ θεξφκελσλ σο δξαζηψλ, ππέβαιαλ πνιιέο 

πεξίπινθεο εξσηήζεηο, κε κπεξδεκέλε γξακκαηηθή, πνπ νδεγνχζαλ ζε απαληήζεηο νη 

νπνίεο ήηαλ δχζθνιν λα γίλνπλ πηζηεπηέο. Δπίζεο θπξηάξρεζαλ νη θαζνδεγεηηθέο 

εξσηήζεηο θαη νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Σα παηδηά ζπαλίσο δεηνχζαλ δηεπθξηλήζεηο  

θαη κάιηζηα, πνιχ ζπρλά, πξνζπαζνχζαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ είραλ 

δηθνξνχκελν λφεκα ή θαη θαζφινπ λφεκα. Σν πην ελδηαθέξνλ είλαη φηη ην 75% ησλ 

παηδηψλ , άιιαμαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζηνηρείν ηεο θαηάζεζήο ηνπο κεηά απφ ηελ εμέηαζή 

ηνπο απφ ηνλ αληίδηθν δηθεγφξν (Zajak, Gross, & Hayne, 2003). 
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            ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν δηθεγφξνο ππεξάζπηζεο ηνπ δξάζηε, ακθηζβεηεί ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο καξηπξίαο ηνπ ζχκαηνο α) αλ ην παηδί δελ απνθάιπςε ηελ θαθνπνίεζε 

κηιψληαο πξφζσπν κε πξφζσπν, αιιά κε έκκεζν ηξφπν (πρ. κέζσ ηειεθσλήκαηνο ή e-

mail), β) αλ ε απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο έγηλε ηπραία θαη φρη ζθφπηκα, γ) αλ ην παηδί 

δελ απνθάιπςε ζε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηα ηελ θαθνπνίεζε ηνπ, δ) αλ ε απνθάιπςε 

έγηλε θαζπζηεξεκέλα,  ε) αλ ην παηδί  πηέζηεθε πνιχ γηα λα απνθαιχςεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

δξάζηε, ζη) αλ ην παηδί απνθάιπςε ηελ θαθνπνίεζε ηνπ φρη ζε ελήιηθνπο αιιά ζε θάπνην 

ζπλνκήιηθφ ηνπ (Shachel, 2009). 

            Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη δηθεγφξνη ππεξάζπηζεο ηνπ θεξφκελνπ σο δξάζηε έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ θαηάζεζε ηνπ παηδηνχ κε ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη 

κάιηζηα ε δηαδηθαζία εκπινθήο ηνπ παηδηνχ ζε θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο είλαη αξθεηά 

θαιά πξνκειεηεκέλε (Hanna, Davies, Crothers, & Henderson, 2012). Σα παηδηά-κάξηπξεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο , ηείλνπλ λα βαζίδνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπο αιιειεπηδξάζεηο  κε ηνπο ελήιηθεο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ επγέλεηα, απνδνρή θαη 

εηιηθξίλεηα θαη αλακέλνπλ ηελ ίδηα εληηκφηεηα θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ηνπο 

ππνβάινπλ εξσηήζεηο ζην δηθαζηήξην (Davies, Henderson, & Hanna, 2010).  

            Aπηή ε αζσφηεηα κε ηελ νπνία βιέπνπλ ηνλ θφζκν, κπνξεί λα θέξεη ηα παηδηά  

αληηκέησπα κε θαηαζηάζεηο πνπ ζα είλαη δχζθνιν λα ειέγμνπλ. Γπζηπρψο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δίθεο, ν αληίδηθνο δηθεγφξνο δελ πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ην παηδί λα 

αλαζχξεη νξζέο πιεξνθνξίεο απφ ηε κλήκε ηνπ, αιιά αληηζέησο, ηνπ ζέηεη εξσηήκαηα ησλ 

νπνίσλ ε απάληεζε κπνξεί εχθνια λα ακθηζβεηεζεί θαη λα δηαςεπζηεί (Zajak & Cannan, 

2009). Όπσο ππνζηεξίδεη εληνχηνηο ν Higgins (2010), αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

θαηεγνξίεο δε κπνξέζνπλ λα απνδεηρζνχλ, δε ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμε θαθνπνίεζε. 

εκαίλεη απιψο φηη δελ ππήξμαλ αξθεηά ζηνηρεία ψζηε λα ππνζηεξηρζεί απηφο ν 
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ηζρπξηζκφο. Έλαο ηζρπξηζκφο πνπ δε κπνξεί λα απνδεηρζεί, δε ζεκαίλεη φηη είλαη ςεπδήο 

(Higgins, 2010). 

            Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ν αλήιηθνο κάξηπξαο έρεη λα 

αληηκεησπίζεη πνιιέο δπζθνιίεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ππέξκεηξν άγρνο 

αθφκα θαη ζε ελήιηθνπο κάξηπξεο. Γηα κηα αθφκε θνξά γίλεηαη μεθάζαξν φηη ην παηδί έρεη 

αλάγθε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ νηθείσλ ηνπ θαη θπζηθά ηε βνήζεηα ελφο ηθαλνχ 

ςπρνιφγνπ.  

                

            4.4 εκαληηθά επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο, 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο νη επαγγεικαηίεο ηνπ Πνηληθνύ πζηήκαηνο  

            Οη Coyle θαη Field (2013), ζην άξζξν Psychology From The Bench, παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα ζεκαληηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία νθείινπλ λα έρνπλ ππφςε ηνπο νη 

εθπξφζσπνη ηνπ πζηήκαηνο Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζέζε ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα θαη λα είλαη δίθαηνη απέλαληί ηνπ.  

► Ζ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ δελ νινθιεξψλεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 20-24 εηψλ. 

Μειεηψληαο ηελ Κιίκαθα Ννεκνζχλεο ηνπ Wechsler  γηα Παηδηά (Wechsler Intelligence 

Scale for Children) θαη ηελ Κιίκαθα ηεο Παηδηθήο Μλήκεο (Children’s Memory Scale), 

δηαπηζηψλνπκε φηη αθφκα θαη νη κεγαιχηεξνη έθεβνη έρνπλ αξθεηφ δξφκν λα δηαλχζνπλ 

κπξνζηά ηνπο κέρξη λα νινθιεξσζεί ε λνεηηθή αλάπηπμή ηνπο.  

► H ρξνλνινγηθή ειηθία δελ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ελδεηθηηθή ηνπ επηπέδνπ 

λνεηηθήο αλάπηπμεο θαη ε κλήκε είλαη κηα μερσξηζηή λνεηηθή δηεξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη ελ 

κέξεη κε ηε λνεκνζχλε, αιιά δε ηαπηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο. Δπίζεο, ε 

κλεκνληθή αλάθιεζε κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ δε ζρεηίδνληαη 

κε ηε λνεκνζχλε.  
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► Ζ κλήκε δελ είλαη κηα εληαία ιεηηνπξγία αιιά ππνδηαηξείηαη ζε αθνπζηηθή/ ιεθηηθή, 

νπηηθή/ κε-ιεθηηθή θαη πξνζνρή/ ζπγθέληξσζε. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ Κιίκαθα 

Παηδηθήο Μλήκεο πνπ πξναλαθέξακε, φζνλ αθνξά παηδηά 5-15 εηψλ. Ζ ηθαλφηεηα 

απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ θαη αλάθιεζήο ηνπο, βειηηψλεη φζν κεγαιψλεη ην παηδί θαη 

εμειίζζεηαη γλσζηηθά.  

► Σα παηδηά θαζνδεγνχληαη πην εχθνια απφ φηη νη ελήιηθεο. πλήζσο ε ζχγρπζε ηεο 

κλήκεο γίλεηαη κε ηελ παξεκβνιή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ πεξίνδν κεηά ην 

ζπκβάλ. Όκσο είλαη παξαπιαλεηηθφ λα πηζηεχνπκε φηη φζα παηδηά δίλνπλ αλαμηφπηζηεο 

θαηαζέζεηο ην θάλνπλ επεηδή έρνπλ «ζθνηεηλά» θίλεηξα θαη ζέινπλ λα δψζνπλ ςεπδή 

θαηάζεζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηα ιάζε ζηηο θαηαζέζεηο, νθείινληαη ζε πξνβιεκαηηθή 

αλάθιεζε ηνπ ζπκβάληνο.  

► Σν παηδί κπνξεί λα δπζθνιεχεηαη ζηελ αλάθιεζε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην 

έγθιεκα, φκσο κπνξεί λα ηα αλαγλσξίζεη αλ πρ. δεη ην ρψξν φπνπ ζπλέβε ε θαθνπνίεζε, 

ή αλ αθνχζεη θξάζεη πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν δξάζηεο. 

► Σν ζηξεο θαη ε αγσλία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ φινπο ηνπο κάξηπξεο (παηδηά θαη 

ελήιηθεο)  φηαλ θαινχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα 

πηνζεηεζνχλ επηζηεκνληθά πξσηφθνιια ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο αγσλίαο 

θαη ηνπ ζηξεο ( Coyle & Field, 2013). 

            Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα ζπνπδαία θξάζε ηνπ ςπρηάηξνπ Ronald Summit 

(1983), πνπ φινη νη επαγγεικαηίεο ηνπ Νφκνπ πξέπεη λα έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο φηαλ 

εμεηάδνπλ αλήιηθα ζχκαηα: « Όζν πην παξάινγεο θαη απίζηεπηεο θαίλνληαη νη πεξηγξαθέο 

ελόο παηδηνύ γηα ηελ θαθνπνίεζε πνπ βίσζε, ηόζν πηζαλόηεξν είλαη λα είλαη νη ηζρπξηζκνί 

ηνπ αθξηβείο» (Summit, 1983). 
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            4.5  Πξνηάζεηο γηα ηε κείσζε ησλ δεηλώλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία 

            Ζ δίθε κηαο ππφζεζεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κπνξεί λα απνβεί 

ηδηαηηέξσο ηξαπκαηηθή θαη λα δψζεη έλα αθφκα πην ηζρπξφ ρηχπεκα ζηελ ήδε πιεγσκέλε 

ςπρή ηνπ παηδηνχ. Δίλαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα 

ψζηε λα πξνθπιαρζεί ην αλήιηθν ζχκα απφ νπνηαδήπνηε δπζάξεζηε ζπλέπεηα πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςεη απφ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία.   

            ε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ άξζξν ησλ Davies θαη Seymour (1997), αλαθέξνληαη 

θάπνηεο ζεκαληηθέο ζπζηάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο εξεκίαο ηνπ αλήιηθνπ 

κάξηπξα θαη αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο 

δίθεο: 

■ Ζ εκπεηξία ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο δεκηνπξγεί ζην παηδί ηελ αίζζεζε 

φηη ράλεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο δσήο ηνπ. Γίλνληαο ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα λα 

ειέγρεη ηελ απνθάιπςε ηνπ ηξαπκαηηθνχ ζπκβάληνο (πρ. λα απαληά κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ, 

λα κηιά φηαλ είλαη έηνηκν, λα κε δηζηάδεη λα δηνξζψλεη ην πξφζσπν πνπ ηνπ θάλεη ηηο 

εξσηήζεηο), κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ζηξεο. Δπίζεο αηζζάλεηαη φηη 

ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη, δελ είλαη απιά έλαο παζεηηθφο ζεαηήο θαη δέθηεο ησλ 

φζσλ ζπκβαίλνπλ, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλνληαη ηα επίπεδα απηνπεπνίζεζεο ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάζεζεο.  

■ Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα παξακείλεη ν δξάζηεο εθηφο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ ηνπ παηδηνχ. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο κε ηε βνήζεηα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο 

ηειεόξαζεο (close-circuit television- CST). Με ηε βνήζεηα απηνχ ηνπ κέζνπ, ηα παηδηά 

είλαη πην πξφζπκα λα κηιήζνπλ, αληηζηέθνληαη ζζελαξά ζηηο θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο, 

κηινχλ πην θαζαξά θαη πην δπλαηά. 
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■ Οη δηθεγφξνη είλαη πην πξνζεθηηθνί ψζηε λα πξνζαξκφδνπλ ην ιεμηιφγην ηνπο ζην 

επίπεδν ηνπ παηδηνχ φηαλ επηθνηλσλνχλ καδί ηνπ κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο. 

Δπίζεο κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε πηζαλφηεηα λα μεζπάζεη ην αλήιηθν ζχκα ζε ιπγκνχο. 

■ ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν δξάζηεο έρεη απεηιήζεη ην παηδί κε αληεθδίθεζε αλ απνθαιπθζεί 

ε θαθνπνίεζε, ηα επίπεδα ζηξεο ηνπ παηδηνχ ζα είλαη ηδηαηηέξσο απμεκέλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δίθεο, επνκέλσο είλαη αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα κελ έξζεη ζε επαθή 

κε ην δξάζηε. Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

παηδηνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ην δξάζηε θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ (θίινπο, 

ζπγγελείο, θιπ.). 

■ Σα παηδηά ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ςπρνιφγνπ, φρη κφλν γηα λα ηα πξνεηνηκάζεη γηα ηε 

δίθε θαη λα ηα εμνηθεηψζεη κε ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ην ρψξν ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

αιιά θαη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δίθεο. 

■ Πνιχ κεγάιε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζε απηή ηε ζχζηαζε. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο 

θξηζεί αζψνο, ην παηδί πηζαλφλ λα βηψζεη ην θφβν φηη νη άιινη ζα ζεσξήζνπλ ηελ ηζηνξία 

ηνπ ςεχηηθε θαη ζα ην ηηκσξήζνπλ. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην ν ςπρνιφγνο λα ην 

θαζεζπράζεη θαη λα ην ζηεξίμεη ςπρνινγηθά κεηά ηε δίθε, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ.  

■ Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεγεζεί ζην παηδί γηαηί ε δίθε θαηέιεμε ζε απηφ ην απνηέιεζκα. 

Να αληηκεησπηζηνχλ νη θφβνη θαη ηα εξσηεκαηηθά πνπ έρεη ην παηδί. 

■ Ο δηθεγφξνο πνπ εθπξνζσπεί ην παηδί, αθνχ απηφ δψζεη ηελ θαηάζεζή ηνπ, πξέπεη λα ην 

επηβξαβεχζεη γηα ηε γελλαία ηνπ πξάμε, λα ηνπ πεη φηη ηα πήγε πνιχ θαιά, θαη λα ην 

απαιιάμεη απφ ην αίζζεκα πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηελ έθβαζε ηεο δίθεο, φπνηα θη αλ 

είλαη ε έθβαζε απηή (Davies & Seymour, 1997). 

            Δπίζεο κε βάζε ηα δεδνκέλα άιισλ, εμίζνπ ζεκαληηθψλ εξεπλψλ: 
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■ Έρεη απνδεηρζεί φηη ε θαηάζεζε ησλ παηδηψλ κέζα ζην ρψξν ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ππέξκεηξν άγρνο θαη ηδηαίηεξα απμεκέλνπο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο 

ζπγθξηηηθά κε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εμέηαζε γίλεηαη ζε θάπνην μερσξηζηφ ρψξν (πρ. εηδηθά 

δηακνξθσκέλν δσκάηην) (Nathanson & Saywitz, 2003). 

■ Σα παηδηά κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο δηθαζηψλ θαη δηθεγφξσλ, ρσξίο λα 

ππνζηνχλ ηελ νδπλεξή εκπεηξία λα έξζνπλ αληηκέησπα κε ην άηνκν πνπ ηα θαθνπνίεζε 

(Bach, Gustafsson, & Bertero, 2013). 

■ Δίλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ γχξσ απφ ηα αλήιηθα ζχκα ηα θαη ηα 

νηθνγέλεηεο ηνπο, πνπ ζα ηνπο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, ζηήξημε θαη ζπκβνπιέο πξηλ , θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δίθε. Σα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα δψζνπλ θαηάζεζε κε ην 

δηθφ ηνπο ηξφπν ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο ( Back, Gustafsson, Larsson, & 

Bertero, 2011). 

■ Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν βειηηψλεηαη ε ςπρνινγία ηνπο (Quas, Wallin, Horwitz, Davis, & Lyon, 2009). 

■ Σα επξήκαηα πξνβιεκαηηθήο κλήκεο θαη απμεκέλνπ άγρνπο κέζα ζηελ δηθαζηεξηαθή 

αίζνπζα θαηαδεηθλχoπλ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο κεζφδσλ κείσζεο ηνπ άγρνπο ηνπ 

αλήιηθνπ κάξηπξα, ελδπλάκσζεο ηεο κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο αθφκα θαη ζε πεξηβάιινληα 

πνπ πξνθαινχλ θφβν, εξσηήζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά ζηελ αλάθιεζε 

πιεξνθνξηψλ ( Nathanson & Saywitz, 2003). 

■ Δίλαη απαξαίηεην νη δηθαζηεξηαθνί ρψξνη θαη νη πξαθηηθέο ηνπ δηθαζηεξίνπ λα 

δηακνξθσζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη θηιηθέο πξνο ηα παηδηά (Connon, Crooks, Carr, Dooley, 

& Guerin, 2011). Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν αλήιηθνο κάξηπξαο λα ελεκεξσζεί γηα 

ηελ ηδηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δίθε (δηθαζηήο, 

εηζαγγειέαο, αληίδηθνο δηθεγφξνο, κάξηπξαο θαηεγνξίαο, κάξηπξαο ππεξάζπηζεο, έλνξθνη) 



 58 

θαη λα επηζθεθηεί ην ρψξν ηνπ δηθαζηεξίνπ πξηλ απφ ηε δίθε ψζηε λα εμνηθεησζεί κε 

απηφλ (Θεκειή, 2006).  

            Χζηφζν, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζέζε ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα, πξέπεη λα ππάξμεη 

ελεκέξσζε γηα ηε κλεκνληθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ θαη ηδηαηηέξσο ησλ ζπκάησλ 

παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΜΝΗΜΗ 

 

            5.1 Δίδε κλήκεο 

            Σν κλεκνληθφ ζχζηεκα δελ είλαη εληαίν, απνηειείηαη απφ πιήζνο ζχλζεησλ 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο κλήκεο θαη επηηεινχλ 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο κλήκεο έρνπλ ρσξηζηεί ζε 

ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε, κε ην 

είδνο ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, θαη κε ην επίπεδν ζπλεηδεηφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ.  

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Atkinson  θαη Shiffrin, (1968) αλάινγα κε ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο ρσξίδεηαη ζε 3 επίπεδα : 

■ ηελ αηζζεηεξηαθή αληίιεςε, πνπ έρεη ηεξάζηηα ρσξεηηθφηεηα θαη εθεί θαηαγξάθνληαη 

εξεζίζκαηα απφ φια ηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα. Όκσο ε δηάξθεηά ηεο είλαη κφλν ιίγα 

δεπηεξφιεπηα. 

■ ηελ βξαρύρξνλε κλήκε, ε νπνία είλαη ζχζηεκα πξνζσξηλήο ζπγθξάηεζεο πιεξνθνξηψλ, 

έρεη πνιχ κηθξή ρσξεηηθφηεηα, θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ επεμεξγαζία φζσλ πιεξνθνξηψλ 

ζεσξνχληαη άμηεο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

■ ηε καθξόρξνλε κλήκε, ζηελ νπνία πξνσζνχληαη φζεο πιεξνθνξίεο ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο θξηζνχλ σο ζεκαληηθέο. Έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ρσξεηηθφηεηα θαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ απνζεθεχνληαη εδψ είλαη πνιχ δχζθνιν λα μεραζηνχλ (Atkinson & Shiffrin, 1968).  

            Αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη, ε κλήκε ρσξίδεηαη ζε: 

● ζεκαζηνινγηθή, πνπ αθνξά κλεκνληθά ίρλε απφ ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο. Γεκηνπξγείηαη, 

δειαδή απφ ηελ επαλεηιιεκέλε έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε παξφκνηεο εκπεηξίεο θαη απφ ηελ 

εμαγσγή ησλ θνηλψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Ζ ζεκαζηνινγηθή κλήκε πεξηιακβάλεη ηε γεληθή 
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γλψζε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη, θαζψο θαη ηε γλψζε θαλφλσλ, 

ιέμεσλ θαη ζπκβφισλ (Μπακπιέθνπ, 2003).  

● επεηζνδηαθή, πνπ είλαη κλήκε πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη πεξηζηαηηθά απφ 

ηε δσή ηνπ αηφκνπ. Σκήκα ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο είλαη ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε πνπ 

αθνξά εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα γηα ηα νπνία ην άηνκν έρεη έλα αίζζεκα πξνζσπηθήο 

αλάκεημεο θαη επζχλεο. πλεπψο, ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ην αίζζεκα ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ έρεη 

θάζε κηα απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο γηα ην άηνκν (Miller, 2014).  

            Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ζπλεηδεηφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ κλεκνληθή αλάζπξζε, ε 

κλήκε ρσξίδεηαη ζε:  

► έθδειε, πνπ αθνξά πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ην άηνκν αλαθαιεί ζπλεηδεηά. Ζ έθδειε 

κλήκε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαθαιεί κε ζπλεηδεηφ ηξφπν νλφκαηα, 

ηνπνζεζίεο, ρξνλνινγίεο, γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάκλεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

επεηζνδίσλ (Μπακπιέθνπ, 2003). 

► άδειε, πνπ αθνξά πιεξνθνξίεο πνπ αλαθαινχληαη απηφκαηα/αζπλείδεηα. Αθνξά 

θπξίσο δεμηφηεηεο (πρ. δέζηκν παπνπηζηψλ, νδήγεζε). Πεξηιακβάλεη φκσο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο κλήκεο απφ γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην άηνκν θαηά ηελ πξνγισζζηθή 

πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. Οη κλήκεο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ηφζν επράξηζηα, φζν θαη 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ( φπσο ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε) θαη είλαη δχζθνιν λα εθθξαζηνχλ 

ιεθηηθά (Γηαλλνπνχινπ, 2012). 

            Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ εξγαδόκελε κλήκε, πνπ είλαη ε γλσζηηθή δνκή 

ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ελφο γλσζηηθνχ έξγνπ (φπσο είλαη ε δνθηκαζία 

ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα). Δκπεξηέρεη ηηο ηδέεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ 

λνπ ηε ζηηγκή πνπ εθηειεί έλα γλσζηηθφ έξγν ( Cowan, 1997).   
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            5.2  Σα ζηάδηα ηεο κλεκνληθήο απνζήθεπζεο 

            Καηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην κλεκνληθφ ζχζηεκα, νη πιεξνθνξίεο δηέξρνληαη απφ 3 

επίπεδα απνζήθεπζεο.  

▬ Σελ θσδηθνπνίεζε, θαηά ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη ζην κλεκνληθφ 

ζχζηεκα. Γεκηνπξγνχληαη νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη σο 

εηθφλα), ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη απηνιεμεί σο θσλνινγηθφ 

ζχλνιν), θαη ζεκαζηνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, φπνπ ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη σο 

λφεκα. Ζ ζεκαζηνινγηθή θσδηθνπνίεζε είλαη ε ηζρπξφηεξε. Καη απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ νη ελήιηθεο αλαθαινχλ ηηο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα, θαζψο βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ζεκαζηνινγηθή θσδηθνπνίεζε (Roedriger, 2000).  

            Αληηζέησο ηα παηδηά βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ιεθηηθή θσδηθνπνίεζε θαη ιηγφηεξν 

ζηε ζεκαζηνινγηθή. Δπίζεο βαζίδνληαη (άζειά ηνπο) ζε ζηεξεφηππα ψζηε λα 

θσδηθνπνηήζνπλ κηα πιεξνθνξία. Οη πξνεγνχκελεο γλψζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλάκλεζε ηνπο. ε πείξακα ησλ 

Leightman θαη Ceci (1995), παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο άθνπζαλ ηζηνξίεο γηα έλαλ άληξα 

νλφκαηη Sam Stone,  o νπνίνο πεξηγξάθεθε σο αδέμηνο θαη δεκηάξεο. ηε ζπλέρεηα, 

πξνζήιζε ζην ρψξν έλαο άληξαο ν νπνίνο ζπζηήζεθε σο Sam Stone. Γε ζπλέβε ηίπνηα 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επίζθεςεο, φκσο ηελ επφκελε κέξα βξέζεθαλ ζην ρψξν 

θάπνηα ραιαζκέλα αληηθείκελα. Όηαλ ππνβιήζεθαλ ζηα παηδηά θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο, 

ην 72% ηζρπξίζηεθαλ φηη ηηο δεκηέο ζην ρψξν ηηο έθαλε ν Sam Stone. Δπίζεο, ηo 44% 

ππνζηήξημαλ φηη ηνλ είδαλ λα θάλεη απηέο ηηο δεκηέο. Σέινο  ην 21% επέκεηλαλ ζηε ζέζε 

απηή. (Leightman & Ceci, 1995).  

▬  Σελ απνζήθεπζε θαηά ηελ νπνία νη θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη ζηε 

καθξφρξνλε κλήκε. ηνπο ελήιηθεο νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη πην απνηειεζκαηηθά 

απφ φηη ζηα παηδηά. Δπίζεο ηα κηθξφηεξα παηδηά μερλνχλ κε πην γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ο 
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κεγαιχηεξνο φγθνο πιεξνθνξηψλ μερληέηαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην γεγνλφο, 

αιιά ε απψιεηα ζπλερίδεηαη πεξαηηέξσ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (Brainerd & 

Reyna, 1995) 

▬  Σελ αλάζπξζε / αλάπιαζε πνπ είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε απνζεθεπκέλε 

πιεξνθνξία επαλέξρεηαη ζηε ζπλείδεζε ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σα κηθξά παηδηά 

ζπλήζσο δε κπνξνχλ λα αλαζχξνπλ έλα γεγνλφο ζηελ πιήξε έθηαζή ηνπ. Όηαλ 

ελζαξξχλνπκε έλα παηδί λα ζθεθηεί πεξηζζφηεξν γηα ην ζπκβάλ, ζπληειείηαη θαιχηεξε 

αλάπιαζε (Butler, Gross & Hayne, 1995).  Έρεη δηαπηζησζεί φηη παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο ηα νπνία ελζαξξχλνληαη ζε κλεκνληθή αλάθιεζε πεξηζηαηηθψλ, επεξεάδνληαη απφ 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξεπλεηψλ θαη απαληνχλ αλάινγα κε απηέο (Ceci, Leightman, & 

Bruck, 1994).    

            Όπσο αλαθέξεη ε Μπακπιέθνπ (2003), ηα κηθξά παηδηά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο.  

● Όζνλ αθνξά ζηελ θσδηθνπνίεζε, ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θπξηαξρνχλ νη 

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο έλαληη ησλ ζεκαζηνινγηθψλ, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο γλψζεο 

πνπ έρνπλ γηα ηνλ θφζκν. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ιεθηηθή θσδηθνπνίεζε μερληέηαη 

επθνιφηεξα απφ ηελ ζεκαζηνινγηθή.  

●  ηελ απνζήθεπζε ηα κηθξά παηδηά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο επεηδή δπζθνιεχνληαη λα 

δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ην θαληαζηηθφ θαη επεηδή νη αλακλήζεηο ηνπο 

ιεζκνλνχληαη  πην γξήγνξα απφ ηηο αλακλήζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ θαη ησλ 

ελειίθσλ.  

●  ηελ αλάπιαζε ε θχξηα δπζθνιία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κηθξά παηδηά δελ έρνπλ 

αλαπηχμεη έλα επαξθέο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ψζηε λα δηαθξίλνπλ κε επηηπρία πνηα 

πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή (θαη επνκέλσο, άμηα λα αλαθιεζεί). Δπίζεο, ε αλαγλσξηζηηθή 

κλήκε εκθαλίδεηαη λσξίηεξα απφ φηη ε αλαθιεηηθή κλήκε (Μπακπιέθνπ, 2003). 
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            ε πεξηπηψζεηο πνπ δε ζπκφκαζηε θάπνηα πιεξνθνξία, είλαη πηζαλφ λα πξνέθπςε 

θάπνην εκπφδην ζε θάπνην απφ απηά ηα ηξία ζηάδηα απνζήθεπζεο (Bremner, 2002). Όηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε παηδηά-ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, απηά ηα εκπφδηα ελδέρεηαη λα 

νθείινληαη ζε παξάγνληεο αλαπηπμηαθνχο, λεπξνβηνινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, 

θαη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δεζκνχ κεηέξαο-παηδηνχ (Miller, 2014).  

 

            5.3 Αίηηα αδπλακίαο κλεκνληθήο αλάθιεζεο θαη παξαθζνξάο ηεο κλήκεο ζε 

αλήιηθα ζύκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο             

            Ζ εκπεηξία ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζπλδέεηαη κε ζνβαξέο, 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηηο ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο, πλεπκαηηθέο  δεμηφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ (Easton, 2014). Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη νχηε ε κλήκε 

βγαίλεη αιψβεηε απφ απηή ηε δηαδηθαζία (Foote, 2011). Οη ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ηα παηδηά-ζχκαηα ζε αδπλακία κλεκνληθήο αλάθιεζεο θαη ζε παξαθζνξά ησλ 

κλεκνληθψλ ηρλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθνπνίεζε ηνπο, ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε 

παξάγνληεο: 

            α) λεπξνβηνινγηθνύο 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ παηδηθνχ εγθεθάινπ επεξεάδνληαη απφ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο (Teicher, 2002). H παξαηεηακέλε θαθνπνίεζε θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ, πξνθαιψληαο βηνρεκηθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο (Dong, Anda, Dube, Giles, & Felitti, 2003. Glaser, 2000). Βάζε 

ηεο κλήκεο θαη ηεο κάζεζεο είλαη ε επκεηαβιεηφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

ζπλάςεσλ κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ. Ο παηδηθφο εγθέθαινο επεξεάδεηαη απφ 

ην ζηξεο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ν εγθέθαινο ησλ ελειίθσλ (Γηαλλνπνχινπ, 2012).  

            Έξεπλεο έρνπλ δείμεη απμεκέλα επίπεδα ςπρνπαζνινγίαο, θαη πεξηνξηζκέλεο 

δεμηφηεηεο πξνζνρήο/ζπγθέληξσζεο ζε παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 
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(Teicher, 2002). Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ην καθξνρξφλην ζηξεο κε 

πξνβιήκαηα γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Μειέηεο ηφζν ζε αλζξψπνπο φζν θαη ζε δψα έρνπλ 

δείμεη φηη ε κλήκε θαη ε κάζεζε επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην καθξνρξφλην 

ζηξεο θαη κάιηζηα φηη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αιιάδεη ε δνκή ηνπ εγθεθάινπ, 

ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ βηψλεη θαη λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη ζε απηέο (Porter, Lawson, & Bigler, 2005. Diamond, Flesher, Ingersoll, & 

Rose, 1996). Οη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ αηφκσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί παηδηθή 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη:  

► Μεησκέλν κέγεζνο ηππνθάκπνπ. Ο ηπππφθακπνο είλαη κία εγθεθαιηθή δνκή ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. ηνλ ηππφθακπν απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξννξίδνληαη λα θαηαιήμνπλ ζηε καθξνρξφληα κλήκε (πξνσζνχληαη ζην 

λενθινηφ γηα κφληκε απνζήθεπζε). Δπίζεο ν ηππφθακπνο επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ εηζέξρνληαη απφ ηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα, θαη ηηο πξνσζεί ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ, απφ φπνπ ηηο αλαζχξεη φπνηε απηφ ρξεηάδεηαη. Ζ κείσζε ηνπ 

φγθνπ ηνπ ηππνθάκπνπ νδεγεί ζε δηαηαξαρέο κλήκεο. Δπίζεο παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε θαη ζηελ αλαζηνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο φηαλ απηή δε 

ζεσξείηαη «πξέπνπζα» ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο (Γηαλλνπνχινπ, 

2012). To 2002 ν Vithillingham θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαπίζησζαλ φηη γπλαίθεο πνπ είραλ 

ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, είραλ θαηά 18% κηθξφηεξν 

κέγεζνο ηππνθάκπνπ ζε ζχγθξηζε κε γπλαίθεο πνπ δελ είραλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά σο 

παηδηά.  (Vithillingham, Heim, Newport, Miller, Andreson, Bronen et al., 2002). 

Δπηπξνζζέησο, ν Neylan, θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004), δηαπίζησζαλ κεησκέλν κέγεζνο 

ηππφθακπνπ ζε άηνκα κε ηζηνξηθφ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη δηαηαξαρήο 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξέο (Neylan, Lenoci, Rothlind, Metzler, Schuff, Du, Franklin et. al., 

2004). 



 65 

► Γπζαλάινγε ιεηηνπξγηθφηεηα εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ. Ζ παηδηθή ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε επίζεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ζπλδέεηαη κε δπζιεηηνπξγία ηνπ αξηζηεξνχ 

εκηζθαηξίνπ θαη ππεξίζρπζε ηνπ δεμηνχ. Απηή δπζαλαινγία έρεη σο απνηέιεζκα ην παηδί 

λα επαηζζεηνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ έθθξαζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ εθ κέξνπο ησλ αλζξψπσλ πνπ ην πεξηζηνηρίδνπλ. Ίζσο απηφ ην γεγνλφο λα 

ζπληειεί ζηελ έληνλε αλεζπρία πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απνθαιπθζεί ε θαθνπνίεζε (Bremner, Narayan, Staib, Southwich, 

McGlashan, & Charney, 1999). Μηα άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή έξεπλα έδεημε νκνίσο φηη ε 

παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε απμεκέλεο αλσκαιίεο θαη ειιείκκαηα ζην 

αξηζηεξφ εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο επίζεο θαη κε αζπκκεηξία κεγέζνπο αλάκεζα 

ζηα δχν εκηζθαίξηα. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε κεησκέλε ηθαλφηεηα αθαηξεηηθήο ζθέςεο 

(Teicher, Ito, Glod, Andersen, Dumont, & Acherman, 1997). 

► Αλσξηκφηεηα ηνπ κεζνινβίνπ. Σν κεζνιφβην, είλαη ε πεξηνρή πνπ δηαρσξίδεη ηα δπν 

εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα θαη είλαη ην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. Αξγεί λα σξηκάζεη 

ζηα παηδηά, θαη απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ παηδηθή ειηθία, ιφγσ αλεπαξθνχο αλάπηπμεο ηνπ 

κεζνιφβηνπ, δπζρεξαίλεηαη ε ζχκπηπμε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δπν 

εκηζθαίξηα (Γηαλλνπνχινπ, 2012).  Ίζσο απηφ λα ζπληειεί ζηελ αζπλέπεηα πνπ 

παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηηο ζπλεληεχμεηο αλειίθσλ.  

► Ζ ζχλδεζε ηεο ακπγδαιήο κε ηελ άδειε κλήκε. Ζ ακπγδαιή είλαη κηα εγθεθαιηθή δνκή 

πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνζήθεπζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ. Καηά ην πξνγισζζηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλεη ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο εκπεηξίεο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαθνπνίεζεο), 

ζα απνζεθεπηνχλ ζηε ακπγδαιή σο πξψηκεο κλεκνληθέο εγγξαθέο νη νπνίεο αξγφηεξα 

ίζσο λα κελ είλαη πξνζβάζηκεο. Ζ απνδηνξγάλσζε ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπλδέεηαη κε κλεκνληθή δπζιεηηνπξγία (Van der Kolk, 1993). 
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            Ζ άδειε κλήκε ζπλδέεηαη κε ηελ ακπγδαιή. Πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

αληηιεπηηθέο κλήκεο, νη νπνίεο αλαζχξνληαη αθνχζηα θαη δελ εθθξάδνληαη εχθνια 

ιεθηηθά. Πξνθχπηεη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζε εξεζίζκαηα ή εκπεηξίεο 

(Kandel, Kufermann, & Iversen, 2006). Ζ έθδειε κλήκε αλαπηχζζεηαη ζηελ ειηθία ησλ 2 

εηψλ πεξίπνπ, αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηή κλήκε θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε. Δπηηξέπεη ζην παηδί λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζην παξειζφλ, ζην παξφλ θαη 

ζην κέιινλ, ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη θαηαζηάζεηο (Bremner & Narayan, 1998). ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο κπνξεί λα γίλεη αλάθιεζε γεγνλφησλ πνπ έρνπλ ζπκβεί πξν 

εκεξψλ ή εβδνκάδσλ, φρη φκσο πξν κεγαιχηεξσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ. Γηα απηφ ηα 

βξέθε ή ηα πνιχ κηθξήο ειηθίαο παηδηά, πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε κπνξεί λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα αλαθαιέζνπλ ζπλεηδεηά ή ιεθηηθά ηελ θαθνπνίεζή ηνπο. Μέζσ ηεο 

άδειεο κλήκεο, δηαηεξνχλ ηε κλήκε ηνπ έληνλνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ βίσζαλ. Ζ 

αλάθιεζε απηήο ηεο κλήκεο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κε ηελ επαθή ηνπ παηδηνχ κε 

ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα. πλεπψο, κπνξεί ην παηδί λα παξνπζηάδεη εθηάιηεο, 

ππεξδηέγεξζε, ππεξθηλεηηθφηεηα. Οη ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο είλαη νξαηέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Όκσο ην αίηην απηήο ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο, δε κπνξεί λα 

αλαθιεζεί ζπλεηδεηά απφ ην άηνκν θπξίσο αλ ην ζπκβάλ έρεη γίλεη θαηά ην ζηάδην 

πξνγισζζηθήο αλάπηπμεο (Γηαλλνπνχινπ, 2012). 

► Ζ επκεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλάςεσλ αλάκεζα ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα.  Έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ε παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ζνβαξφ έιιεηκκα ζηελ 

ηθαλφηεηα αλάθιεζεο ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη φηη φζν πην λσξίο ζπκβεί ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ, ηφζν πην ζνβαξέο νη επηπηψζεηο ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Bremner, Randall, 

Scott, Bronen, Seibyl, Southwick, et al., 1995). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηα 10 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο, νη ζπλάςεηο κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ είλαη αθφκα 

ππφ δηακφξθσζε (Porter, Lawson, & Bigler, 2005).  
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► H πξνζήισζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο.  Σν παηδί πνπ 

πθίζηαηαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, δηνρεηεχεη φιε ηελ ελέξγεηά ηνπ ζηελ αλεχξεζε 

ηξφπσλ επηβίσζεο κέζα ζην απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ δεη. Βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

ππεξεγξήγνξζε ψζηε λα αλαγλσξίδεη εγθαίξσο ηα επηθίλδπλα εξεζίζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη γχξσ ηνπ θαη ν εγθέθαινο ηνπ πξνζαξκφδεηαη αλάινγα. Σν απνηέιεζκα 

είλαη λα παξακεινχληαη άιιεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αθαηξεηηθή 

ζθέςε, ζηε ζχλζεηε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή απάληεζε. Ίζσο 

απηφ λα έρεη επηπηψζεηο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα δψζεη νξζέο πιεξνθνξίεο ζηηο 

ζπλεληεχμεηο. Αλ ε θαθνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε καθξνρξφληα βάζε, ηφηε θαη ε 

κλεκνληθή αλάπηπμε ζα επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά. 

            β) ςπρνινγηθνύο 

 Έρεη απνδεηρζεί φηη ε εκπεηξία ηεο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο ζε παηδηθή ειηθία ζρεηίδεηαη 

κε απμεκέλε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ (Cutajar, Mullen, Ogloff, 

Wells, & Spataro, 2010). Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή δχν πξνβιεκαηηθψλ ςπρνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ ζπρλά κεηά απφ εκπεηξία παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη δπζρεξαίλνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο:  

■ Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνύ Σηξεο (Post Traumatic Stress Disorder-PTSD) 

Ζ Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο, αλαπηχζζεηαη ζε άηνκα πνπ ηνπο έρεη ζπκβεί έλα 

πνιχ έληνλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. Έλα ηέηνην γεγνλφο είλαη θαη ε παηδηθή ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε. Σν παηδί μαλαδεί ηελ ηξαπκαηηθή ηνπ εκπεηξία κέζα απφ φλεηξα, ή 

επαλαιακβαλφκελεο αλακλήζεηο ηνπ ζπκβάληνο, νη νπνίεο ην ηαξάδνπλ. Δπίζεο ε 

δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα, αίζζεζε 

απνκάθξπλζεο/ απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηα πξφζσπα θαη ηηο θαηαζηάζεηο, επεξεζηζηφηεηα, 

απμεκέλε αληίδξαζε μαθληάζκαηνο. Άιια ζπκπηψκαηα είλαη ε απνδηνξγαλσκέλε 

ζπκπεξηθνξά, ηα ηξαπκαηηθά φλεηξα ρσξίο αλαγλσξίζηκν πεξηερφκελν, ζπλαηζζήκαηα 
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ληξνπήο θαη ελνρήο, ερζξηθφηεηα, θνηλσληθή απφζπξζε. ε φζν λεαξφηεξε ειηθία 

βξίζθεηαη ην άηνκν, ηφζν πην επάισην είλαη ζηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο 

(Μάλνο, 1997).  

            Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα ηεο Samuelson θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2010), 

έδεημε φηη ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζηα παηδηά έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεησκέλε 

ηθαλφηεηα κλεκνληθήο αλάθιεζεο, κεησκέλε πξνζνρή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. Δπηπξνζζέησο 

ην ζχκα θαθνπνίεζεο κε ςπρνηξαπκαηηθφ ζηξεο δπζθνιεχεηαη λα εθθξάζεη κε ιέμεηο ηελ 

ζεμνπαιηθή παξαβίαζε πνπ ππέζηε, θάηη πνπ ηνπ πξνθαιεί αθφκα κεγαιχηεξν άγρνο θαη 

έηζη νδεγείηαη ζε θαχιν θχθιν (Samuelson, Krueger, Burnett, & Wilson, 2010). 

■ Γηαζρηζηηθή Ακλεζία 

Ζ Γηαζρηζηηθή Ακλεζία είλαη κηα αλαζηξέςηκε δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

αλαδξνκηθψλ θελψλ κλήκεο χζηεξα απφ έλα ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ, φπσο είλαη ε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε. Σν άηνκν κε δηαζρηζηηθή ακλεζία εκθαλίδεη ακεραλία, ζχγρπζε, 

απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη ζεσξεί φηη δε κπνξεί λα ζπκεζεί θάηη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ έρεη 

ζπκβεί ζηε δσή ηνπ. Αλ θαη ε αηηία είλαη άγλσζηε νπζηαζηηθά, o Freud ηελ εμήγεζε σο 

απνηέιεζκα ηεο απψζεζεο ζην αζπλείδεην κε απνδεθηψλ απφ ην άηνκν ζθέςεσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγνχζαλ δπζβάζηαρην άγρνο αλ γίλνληαλ ζπλεηδεηεο. Ίζσο φκσο λα νθείιεηαη ζε 

βηνινγηθή πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίδεη ηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα πεξλψληαο 

ζε αιινησκέλεο θαηαζηάζεηο κλήκεο (Μαλνο, 1997). Έρεη δηαπηζησζεί φηη εθφζνλ  ε 

θαθνπνίεζε ζπκβεί ππφ ην θαζεζηψο κπζηηθφηεηαο, ην αλήιηθν ζχκα κπνξεί λα 

πηνζεηήζεη δηαζρηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ην θάλνπλ λα μεράζεη ην γεγνλφο (Fish & 

Scott, 1999).  

            γ) αλαπηπμηαθνύο  

Τπάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη αθφκα λενγέλλεηα ιίγσλ εκεξψλ 

έρνπλ αμηνζαχκαζηεο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο. Απφ ηε γέλλεζή ηνπο ηα παηδηά εθδειψλνπλ 
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κλεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, έζησ θη απηή αλ δε γίλεηαη αληηιεπηή (Μπακπιέθνπ, 2003). Οη 

πξψηκεο αλακλήζεηο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ γηα πνιιά ρξφληα (Myers, Perris, & Speaker, 1994). Όκσο είλαη γεγνλφο φηη παηδηά 

ειηθίαο 18-36 κελψλ, έρνπλ πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην θαη ελλνηνινγηθφ πεδίν, ε πξνζνρή 

ηνπο έρεη ζηηγκηαία δηάξθεηα, δηζηάδνπλ λα κηιήζνπλ ζε πξφζσπα πνπ δελ ηνπο είλαη 

νηθεία, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηε δηεξεχλεζε ηεο κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο  (Hewitt, 1994). Οη παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε κλεκνληθή αλάθιεζε εκπεηξηψλ ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δσήο 

είλαη : 

▬ Ζ θσδηθνπνίεζε θαη απνζήθεπζε θαηά ηελ πξνγισζζηθή πεξίνδν 

Οη πξψηκεο αλακλήζεηο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, έρνπλ θσδηθνπνηεζεί θαη απνζεθεπηεί κε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (θαηά ηελ πξνγισζζηθή πεξίνδν). Ζ κεηάβαζε ζην γισζζηθφ 

ζηάδην, κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαρσξεζεί νη πιεξνθνξίεο ζηε 

κλήκε, εκπνδίδνληαο ηελ πξνζπέιαζή ηνπο φηαλ ην άηνκν θηάζεη ζε κεγαιχηεξε ειηθία 

(Pillemer & White, 1989).  Γηα απηφ ην ιφγν, ε κεηάβαζε απφ ηε κε-ιεθηηθή απνηχπσζε 

ζηελ ιεθηηθή απνηχπσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηε κλήκε, απνηειεί νξφζεκν ζηελ κλεκνληθή 

αλάπηπμε.  

            Πην αλαιπηηθά, ν βαζκφο αλάθιεζεο δελ ππαγνξεχεηαη απφ ηα ιεθηηθά κέζα πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο, θαζψο ην γεγνλφο φηη 

ην παηδί δε κπνξεί λα εθθξαζηεί ιεθηηθά, δε ζεκαίλεη φηη δε ζπκάηαη (Hewitt, 1994). Όπσο 

αλαθέξεη θαη ε Miller (2014), «ε γιώζζα δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κλήκε, ηνπιάρηζηνλ 

γηα θάπνηεο πιεπξέο ηεο κλήκεο» (Miller, 2014). Όκσο ην επίπεδν ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε, επεξεάδεη ηε κεηέπεηηα έθθξαζε ησλ αλακλήζεσλ 

(Bauer & Wewerka, 1995). πλεπψο, αλ ε εκπεηξία ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζπλέβε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγισζζηθνχ ζηαδίνπ, ην παηδί ζα ζπκάηαη πηζαλφηαηα ηηο εηθφλεο 
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θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απηήο ηεο εκπεηξίαο, αιιά δε ζα κπνξεί λα βξεη ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν έθθξαζεο, ψζηε λα κηιήζεη γηα απηά (Γηαλλνπνχινπ, 2012).  

▬ Ζ Θεσξία ηεο Παηδηθήο Ακλεζίαο 

Χο παηδηθή ακλεζία νξίδεηαη ε αδπλακία αλάκλεζεο ησλ γεγνλφησλ ησλ 3 πξψησλ 

ρξφλσλ δσήο. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία , ηα πνιχ κηθξά παηδηά δελ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο αλαθαιέζνπλ ζην κέιινλ (Miller, 

2014). Ο Freud (1905/1953), πξνζπάζεζε λα αηηηνινγήζεη ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο 

ακλεζίαο σο εμήο: Σν παηδί ζηελ ειηθία 3-5 εηψλ απσζεί ζην αζπλείδεην ηηο αλακλήζεηο 

ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη εκπεξηέρνπλ έληνλε ζεμνπαιηθή ρξνηά. Απηέο νη «απαγνξεπκέλεο» 

ζθέςεηο, απσζνχληαη ζην αζπλείδεην γηα λα κελ ηνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη ελνρή. ηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ην παηδί ζπγθξαηεί θάπνηα ζξαχζκαηα απηψλ ησλ αλακλήζεσλ. Ο 

ελήιηθνο φκσο, απνηπγράλεη λα κεηαηξέςεη ηα ζξαχζκαηα ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην 

κε αιιεινζπλδέζεηο (Freud, 1905/1953). 

            Μηα άιιε πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο παηδηθήο ακλεζίαο βαζίδεηαη 

ζηε λεπξνβηνινγηθή πιεπξά ηεο κλεκνληθήο αλάπηπμεο, θαη αλάγεη ηελ αδπλακία 

αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δσήο ζηελ αλσξηκφηεηα πεξηνρψλ ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε κλήκε φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν 

ηππφθακπνο, νη πξνκεησπηαίνη ινβνί, ην κεζνιφβην. Απηέο νη δνκέο αλαπηχζζνληαη 

ηαρχηαηα ηνπο πξψηνπο 18 κήλεο δσήο (Μπακπιέθνπ, 2003).  

            δ) θνηλσληθνύο 

Ο Piaget είρε ππνζηεξίμεη φηη «ε κλήκε δελ είλαη κηα απιή δηαδηθαζία πξόζιεςεο 

πιεξνθνξηώλ, αιιά επεξεάδεηαη από ηε γλώζε θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπκε γηα ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ηε δσή» (Piaget, 1952). Ζ κλήκε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Miller, 2014). Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα ζηεξεφηππα ηεο 

θνηλσλίαο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ φρη κφλν ζε 
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παηδηά αιιά αθφκα θαη ζε ελήιηθεο (Meyer, 1997). Σα παηδηά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ 

«επηιεθηηθή» κλήκε, γηα πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζπλεπείο ζχκθσλα κε ηα ζηεξεφηππα πνπ 

έρνπλ δηδαρζεί, ελψ απνξξίπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δηαθσλνχλ κε ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο 

(Μπακπιέθνπ, 2003). Δπίζεο θάπνηεο πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε έρνληαο 

ππνζηεί δηαζηξέβισζε, ψζηε λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, έηζη φπσο ηνπο 

αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά (Levy, 1994).         

            ε) ηελ πνηόηεηα ηεο ζρέζεο κεηέξαο παηδηνύ  

Ζ κεηέξα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο κλήκεο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο κλήκεο απηήο. Μπνξεί λα βνεζήζεη είηε ζηε βειηίσζε, είηε ζηε 

ρεηξνηέξεπζε ηεο κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Οη θχξηνη παξάγνληεο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηέξαο-παηδηνχ πνπ επεξεάδνπλ ηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα είλαη : 

● H πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ ζηελ επηθνηλσλία κεηέξαο- παηδηνχ. Έξεπλα ησλ Tessler θαη 

Nelson (1994) έδεημε φηη ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ιφγν 

πξαγκαηηζηηθό (pragmatic), δειαδή απιψο ιεηηνπξγηθφ φηαλ κηινχζαλ καδί ηνπο, είραλ πην 

αδχλακε κλήκε ζε ζχγθξηζε κε παηδηά ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ιφγν 

επεμεξγαζκέλν (elaborative) δειαδή αθεγεκαηηθφ (Tessler & Nelson, 1994). 

● Ο κε-αζθαιήο δεζκφο κεηαμχ κεηέξαο-παηδηνχ. Ζ πνηφηεηα ηνπ δεζκνχ κεηέξαο-

παηδηνχ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απηνβηνγξαθηθή κλήκε. ηα πιαίζηα αλαζθαινχο 

δεζκνχ, ην παηδί δελ αηζζάλεηαη ζηγνπξηά κε ηελ παξνπζία ηεο κεηέξαο, δε κπνξεί λα ηεο 

εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, θπξίσο φηαλ εκπεξηέρνπλ αξλεηηθά 

ζηνηρεία.  Δπίζεο ν αλαζθαιήο δεζκφο θάλεη ηε δσή λα θαίλεηαη απξφβιεπηε θαη έηζη ην 

παηδί δχζθνια κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα γεγνλφηα θαη λα απνζεθεχζεη επηηπρψο ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπο ζηε κλήκε ηνπ (Miller, 2014). Δπίζεο ν αλαζθαιήο δεζκφο επηδεηλψλεη 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο παηδηθήο ακλεζίαο (Μπακπιέθνπ, 2003).  
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            ζη) ηελ αλαδξνκηθή παξέκβαζε πιεξνθνξηώλ  

Σν θπξηφηεξν αίηην ιήζεο θαη παξαθζνξάο ηφζν ζηε βξαρχρξνλε, φζν θαη ζηε 

καθξφρξνλε κλήκε, ζεσξείηαη ε  αλαδξνκηθή παξέκβαζε πιεξνθνξηψλ, δειαδή ε 

παξεκβνιή λέσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο παιηέο. Μάιηζηα ν θίλδπλνο παξαθζνξάο θαη ιήζεο, 

απμάλεηαη φζν πην ζπγγεληθέο είλαη νη παξεκβαηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο παιηέο (Searleman 

& Herrman, 1994). ηε βξαρχρξνλε κλήκε, ε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο νδεγεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ εγγξαθψλ απφ λέεο. Δπίζεο ε θζνξά ηνπ κλεκνληθνχ ίρλνπο 

είλαη ζεκαληηθφ αίηην ιήζεο (Monds, Paterson, Kemp & Bryant, 2013. Μπακπιέθνπ, 

2003).  

           Όπσο αλαθέξνπλ νη Roberts θαη Powell (2001), νη αλακλήζεηο ησλ παηδηψλ νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ελδπλακψλνληαη φηαλ εθηίζεληαη ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην πεξηζηαηηθφ πνπ βίσζαλ. Χζηφζν, αλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε κλήκε ηνπ αξρηθνχ γεγνλφηνο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 

ην αξρηθφ ζπκβάλ, ηα παηδηά κπεξδεχνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ίζσο λα ζπκνχληαη ην 

πεξηερφκελν ησλ αλακλήζεσλ ηνπο φκσο δε ζπκνχληαη ηελ πξαγκαηηθή πεγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπο. Παξεκβαηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ κέζσ νλείξσλ 

ζρεηηθψλ κε ην ζπκβάλ, ηπρφλ ζπδεηήζεσλ κε ζπλνκειίθνπο νη νπνίνη είραλ παξφκνηεο 

εκπεηξίεο, θαη ζπδεηήζεσλ κε άηνκα ηα νπνία έγηλαλ δέθηεο ηεο απνθάιπςεο (Roberts & 

Powell, 2001).  

           Απηά ηα δεδνκέλα, ίζσο λα εμεγνχλ ηελ ηζρπξή επίδξαζε πνπ έρνπλ νη 

θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο θαη νη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, νη νπνίεο εηζάγνπλ λέεο 

πιεξνθνξίεο, νδεγνχλ ζε παξαθζνξά ηεο κλήκεο ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα, ν νπνίνο σο 

απνηέιεζκα, άζεια ηνπ, κπνξεί λα δψζεη αληηθαηηθέο ή αλαθξηβείο απαληήζεηο (Lamb, 

Kathleen, Sternberg, Orbach, Hershkowitz, & Horowitz, 2003).   
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           Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν ζπλεληεπθηήο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εμέηαζε ηνπ αλήιηθνπ 

κάξηπξα, λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ιήζε ή παξαθζνξά 

κλήκεο, ψζηε λα θαηαλνήζεη ην παηδί πνπ έρεη απέλαληί ηνπ, λα ππνβάιεη ηηο θαηάιιειεο 

εξσηήζεηο θαη λα εξκελεχζεη ηηο απαληήζεηο απνηειεζκαηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΚΑΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ 

 

            6.1 O ξόινο ηνπ ζπλεληεπθηή  

            Πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζε δίθε κηα ππφζεζε παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη νη εμήο: α) ην ζπκβάλ ηεο θαθνπνίεζεο φπσο 

ζα ην αθεγεζεί ην παηδί, β) ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα ηζρπξίδεηαη ην παηδί 

(Walsh, Jones, Cross, & Lippert, 2010). Ζ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα 

αθεγεζεί κε ιεπηνκέξεηεο ηελ ηζηνξία ηνπ θαθνπνηεηηθνχ ζπκβάληνο, κπνξεί λα κεηψζεη 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζηα κάηηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Νφκνπ (Leander, Granhag, & 

Christianson, 2009).  Ζ αμηνπηζηία ηεο καξηπξίαο ηνπ παηδηνχ απμάλεηαη φηαλ έρεη 

απέλαληη ηνπ έλαλ ηθαλφ επηζηήκνλα (Teoh & Lamb, 2013. Wood & Garven, 2000).  

            Ο ζπλεληεπθηήο, ε εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ζα 

παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εγθαζίδξπζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθείλνλ 

θαη ηνλ αλήιηθν κάξηπξα, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμέηαζεο, θαη ζπλεπψο ζηελ 

έθβαζε ηεο ππφζεζεο (Ghetti, Goodman, Eisen, Qin, & Davis, 2002). Αληηζέησο, ε 

έιιεηςε νηθεηφηεηαο πξνο ηνλ ζπλεληεπθηή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θιίκα ακεραλίαο θαη 

λα εκπνδίζεη ηε δηαδηθαζία λα θηάζεη ην ζηφρν ηεο (Γηαλλάθε, 2011).  

 

            6.2  Eγθαζίδξπζε ζρέζεο εκπηζηνζύλεο (rapport building) 

            ε έξεπλα ησλ Staller θαη Nelson-Gardell (2005), αλήιηθα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο δήισζαλ φηη ζέινπλ απφ ην ζπλεληεπθηή «λα πεη θαη ν ίδηνο θάηη γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ, γηα λα κελ αηζζάλνληαη μέλνη κεηαμύ ηνπο» θαη φηη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ν 
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ζπλεληεπθηήο «λα θάλεη ην παηδί λα ληώζεη άλεηα, θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη αθόκα θαη 

ρηνύκνξ γηα λα ειαθξύλεη ην θιίκα» (Staller & Nelson-Gardell, 2005). Αθφκα θαη ελήιηθα 

ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ εηδηθνχο νη νπνίνη δείρλνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίζηαζε, πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο, ή αθφκα θαηεγνξνχλ 

ην ζχκα σο ππεχζπλν γηα απηφ πνπ ηνπ ζπλέβε (Crisma, Bascelli, Paci, & Romito, 2004). 

Ο εηδηθφο νθείιεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο, λα ελζαξξχλεη ηελ απνθάιπςε ηεο 

θαθνπνίεζεο, λα κελ είλαη επηθξηηηθφο, λα είλαη πξφζπκνο λα αθνχζεη, λα γλσξίδεη πψο λα 

δψζεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, λα θαηαιάβεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (Lane, 

Dubowitz, & Harrington, 2002).  

 

            6.3  To πξνπαξαζθεπαζηηθό ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο  

            Σα πεξηζζφηεξα πξσηφθνιια ζπλέληεπμεο παηδηψλ πεξηιακβάλνπλ α) ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην, β) ην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, θαη γ) ηε θάζε 

νινθιήξσζεο ηεο ζπλέληεπμεο. Σν πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζην παηδί θαη ην ζπλεληεπθηή (Faller, 

Cordisco-Steele, & Nelson- Gardell, 2010). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αηζζαλζεί ν αλήιηθνο 

κάξηπξαο φηη ζα κηιήζεη γηα ηελ εκπεηξία ηεο θαθνπνίεζεο ζε έλαλ εηδηθφ ν νπνίνο ηνπ 

εκπλέεη εκπηζηνζχλε, ηνλ θάλεη λα ληψζεη άλεηα, ηνλ αληηκεησπίδεη κε επαηζζεζία θαη ηνλ 

ζηεξίδεη ζε απηή ηε δνθηκαζία (Abbe, & Brandon, 2014). Απηέο νη ζπλζήθεο είλαη 

απαξαίηεην λα δηέπνπλ ηε ζπλέληεπμε ψζηε λα κπνξέζεη ην παηδί λα κηιήζεη γηα ηελ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ (Thoresen, Lonnum, Melinder, Stridbeck, & Magnussen, 2006).  

            Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνθαηαξηηθνχ ζηαδίνπ ηεο ζπλέληεπμεο αλήιηθνο 

ελεκεξψλεηαη θαη γηα ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζπλέληεπμε: 

► Να αλαθέξεη κφλν φζα πξαγκαηηθά ζπλέβεζαλ θαη λα κελ πξνβεί ζε εηθαζίεο θαη 

ππνζέζεηο.  
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► Να αθνχεη πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπ ππνβάιεη ν ζπλεληεπθηήο θαη λα κε 

βηάδεηαη λα απαληήζεη. 

► Να κε δηζηάδεη λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο θαη λα θάλεη εξσηήζεηο φηαλ δελ 

θαηαιαβαίλεη θάηη.  

► Να έρεη ππφςε ηνπ πσο φηαλ δε ζπκθσλεί κε ην ζπλεληεπθηή πξέπεη λα ηνλ δηαθφπηεη 

θαη λα ηνλ δηνξζψλεη.  

► Να θαηαλνεί φηη ν ζπλεληεπθηήο ιφγσ ηνπ φηη δελ ήηαλ παξψλ ζην πεξηζηαηηθφ, δελ 

κπνξεί λα γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο.  

► Να αλαθέξεη νηηδήπνηε ζπκάηαη, αθφκα θαη ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ζεσξεί φηη είλαη 

άλεπ ζεκαζίαο.  

► ε πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίδεη ηελ απάληεζε ζε κηα εξψηεζε, λα πεη «δελ μέξσ». 

► Να κε δηζηάζεη λα δηαθσλήζεη κε ην ζπλεληεπθηή (Θεκειή, 2010).  

            Οη εξσηήζεηο ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δψζεη ην 

παηδί ζην θπξίσο ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο. ε κειέηε ηνπ Sternberg θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ (1997), δηαπηζηψζεθε φηη νη αλήιηθνη κάξηπξεο πνπ εθπαηδεχηεθαλ κε εξσηήζεηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο, έδσζαλ θαηά 2,5 θνξέο 

πεξηζζφηεξεο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο απαληήζεηο ζην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο πνπ πξνθαηαξηηθά εθπαηδεχηεθαλ ζε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο 

(Sternberg, Lamb, Hershkowitz, Yudilevitch, Orbach, Esplin, et. al., 1997).  

 

            6.4  Η ζπλέληεπμε γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ αιήζεηαο θαη ςεύδνπο 

            ην πξνθαηαξηηθφ ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζεί ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηελ αιήζεηα θαη ην ςέκα. Σα 

παηδηά αξρίδνπλ ήδε απφ ηε λεπηαθή ειηθία λα ρξεζηκνπνηνχλ ςέκαηα θπξίσο γηα λα 
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απνθχγνπλ λα ηηκσξεζνχλ, γηα λα απνθνκίζνπλ  θάπνην φθεινο, ή γηα λα πξνζηαηέςνπλ 

θάπνην αγαπεκέλν ηνπο πξφζσπν (Θεκειή, 2011). Σα ςέκαηα κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε α) απεξίθξαζηα, β)  ππεξβνιηθά, θαη γ) νμπδεξθή. Οη ςεπδείο 

δειψζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη εχθνιν λα απνθαιπθζνχλ ελψ φζεο 

αλήθνπλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία, εληνπίδνληαη πνιχ δχζθνια. Ο ζπλεληεπηήο θαιείηαη λα 

παξαηεξήζεη ηφζν ηε ιεθηηθή, φζν θαη ηε κε-ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη λα 

εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηελ αιήζεηα θαη ην 

ςέκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί δπζθνιεχεηαη λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηε αιήζεηα θαη 

ην ςέκα, ε αμηνπηζηία ηεο θαηάζεζήο ηνπ ακθηζβεηείηαη ζεκαληηθά.  

            πληζηάηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηνλ ζπλεληεπθηή λα ππνβάιεη εξσηήζεηο ζηνλ 

αλήιηθν γηα ην αλ έρεη πεη πνηέ ςέκαηα θαη αλ αληηιακβάλεηαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Υξεζηκνπνηνχληαη εχζηνρα παξαδείγκαηα αιεζψλ θαη ςεπδψλ ηζρπξηζκψλ 

γηα λα βνεζεζεί ην παηδί ζηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο. Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ζπκθσλία 

αλάκεζα ζην παηδί θαη ην ζπλεληεπθηή φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ζα ιερζεί κφλν ε 

αιήζεηα. (Θεκειή, 2011). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαη 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ νη ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ ηελ αιήζεηα θαη ην ςέκα, θαζψο απαηηνχλ 

απφ ηα παηδηά λα είλαη εηιηθξηλή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ελψ νη ίδηνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλά ην ςέκα, γεγνλφο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παηδηά (Walker, 1999).  

 

            6.5  Γλσζηηθή πλέληεπμε (Cognitive Interview-CI) 

            Έρεη απνδεηρζεί κέζσ ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο, φηη ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κε αλήιηθα ζχκαηα 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν δεπηεξνγελνχο ζπκαηνπνίεζεο 

θαη βνεζά ζηελ εθκαίεπζε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε δηαιεχθαλζε 

ηεο ππφζεζεο (Θεκειή, 2011). Αθφκα θαη πνιχ κηθξά παηδηά, φηαλ εξσηεζνχλ κε ηνλ 
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θαηάιιειν ηξφπν, κπνξνχλ λα δψζνπλ πνιχ αμηφπηζηεο θαηαζέζεηο (Walker, 1999). Ζ 

γλσζηηθή ζπλέληεπμε  είλαη απνηειεζκαηηθή αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ θαη 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιάβεζε αλάκεζα ζην ζπκβάλ θαη ζηελ 

αλαθνξά ηνπ ζπκβάληνο (Akehurst, Milne, & Kohnken, 2003). Δίλαη γεγνλφο φηη ε 

γλσζηηθή ζπλέληεπμε ραίξεη εθηίκεζεο απφ έλα κεγάιν αξηζκφ εξεπλεηψλ θαη ζεσξείηαη 

σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηνπο αλειίθνπο, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα 

πξσηφθνιια εμέηαζεο αλειίθσλ θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη απφ κφλε ηεο 

απηνηειέο πξσηφθνιιν (Θεκειή 2011).  

            Ζ ηερληθή ηεο γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζε ελήιηθνπο κάξηπξεο θαη ζχκαηα, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη 

ζπλεηζέθεξε ζηελ βειηίσζε ηεο κλεκνληθήο αλάθιεζεο ηνπ κάξηπξα θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

πνζφηεηαο πιεξνθνξηψλ θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 άξρηζε λα επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο 

θαη ζηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο (Θεκειή 2011).Σα ζηάδηα ηεο γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο είλαη 

ηα εμεο:  

           α) Ζ λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ γεγνλόηνο (mental reinstatement). Ο αλήιηθνο 

κάξηπξαο ελζαξξχλεηαη λα αλαβηψζεη κέζα ζην κπαιφ ηνπ ηνπο εμσηεξηθνχο 

(πεξηβαιινληηθνχο) θαη εζσηεξηθνχο (πξνζσπηθνχο) παξάγνληεο πνπ ήηαλ παξφληεο φηαλ 

ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ (Dietze, Powell, & Thomson, 2012). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην 

παηδί ελζαξξχλεηαη λα δσγξαθίζεη ην πιαίζην, ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θνπθιφζπηην γηα λα 

βνεζεζεί ψζηε λα αλαπαξαζηήζεη λνεξά ηα φζα ζπλέβεζαλ (Θεκειή, 2011). Έρεη 

απνδεηρζεί φηη ε εμέηαζε ζε ζπλαηζζεκαηηθφ-πεξηβαιινληηθφ πιαίζην παξφκνην κε εθείλν 

ηνπ ζπκβάληνο βνεζά ην ζχκα ηεο θαθνπνίεζεο ζηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ γεγνλφηνο θαη ζπλεπψο, βνεζά ηνπο ζπλεληεπθηέο λα πάξνπλ πην 

ιεπηνκεξείο θαη αθξηβείο απαληήζεηο (Geiselman, 1988). Δπίζεο ζε έξεπλα ησλ Dietze θαη 

Thomson (1993), θάλεθε φηη ε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θαη ηνπ 
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πξνζσπηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν έιαβε ρψξα ην πεξηζηαηηθφ, αχμεζε ηελ πιεξφηεηα ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε παηδηά 6-11 εηψλ (Dietze & Thomson, 1993). ε γεληθέο γξακκέο ε 

λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ γεγνλφηνο ζπλδέεηαη κε απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο, 

δξαζηεξηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο ηεο κλήκεο, έηζη ψζηε ην παηδί λα αλαθαιεί φρη 

απιψο κεκνλσκέλεο πιεξνθνξίεο, αιιά νκάδεο πιεξνθνξηψλ (Dietze, Powell, & 

Thompson, 2010). Χζηφζν, ζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Darwinkel θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(2013), ακθηζβεηείηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη 

θαιφ είλαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ειεχζεξε αλάθιεζε (Darwinkel, Powell, & 

Sharman, 2013).  

           β) Ζ ζπιινγή επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ιεπηνκεξεηώλ. Δίλαη ην δεχηεξν ζηάδην ηεο 

γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο, φπνπ ην παηδί ελζαξξχλεηαη λα κηιήζεη γηα φια φζα ζπλέβεζαλ 

απφ ηελ αξρή ηνπ πεξηζηαηηθνχ, αλαθέξνληαο θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ κπνξεί λα ζπκεζεί, 

αθφκα θαη φζεο κπνξεί λα ζεσξεί αζήκαληεο, θαη θαηαιήγεη ζηελ θαθνπνίεζε πνπ ππέζηε. 

Καη απηφ ην ζηάδην, φπσο θαη ε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε, βνεζνχλ ην παηδί λα ζπκεζεί 

ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπκβάληνο (Θεκειή, 2011).  

            γ) Ζ αλάθιεζε ηνπ ζπκβάληνο κε δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο. Δίλαη ην ηξίην ζηάδην 

ηεο γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο. Ο κάξηπξαο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη μαλά ην πεξηζηαηηθφ ηεο 

θαθνπνίεζεο , απηή ηε θνξά φκσο κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα ηνπ 

δεηεζεί λα αξρίζεη ηελ αθήγεζε ηνπ απφ ην ηέινο ή απφ ηε κέζε ηνπ ζπκβάληνο. 

           δ) Ζ αθήγεζε ηνπ γεγνλόηνο από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. ην ηέηαξην θη 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο δεηείηαη απφ ην κάξηπξα λα αθεγεζεί θαη 

πάιη ην πεξηζηαηηθφ, πξνζπαζψληαο λα ην δεη απφ ηε ζθνπηά ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

(Θεκειή, 2011).  

            Λφγσ αλαπηπμηαθψλ ειιεηκκάησλ, ηα πνιχ κηθξά παηδηά δε κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ ζηαδίνπ ηεο γλσζηηθήο 
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ζπλέληεπμεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ εγσθεληξηζκφ πνπ ππάξρεη ζηα παηδηά λεπηαθήο 

ειηθίαο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985), αληηιακβαλφκαζηε φηη ζα είλαη πνιχ δχζθνιν έσο 

αδχλαην λα δνπλ ην πεξηζηαηηθφ ηεο θαθνπνίεζεο απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο ηξίηνπ 

πξνζψπνπ (Faller, 2007). Δπίζεο κπνξεί λα πξνθιεζεί ζχγρπζε ζην παηδί θαη λα εληζρπζεί 

ε θαληαζία, νδεγψληαο ζε αλάθιεζε αλαμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, γηα απηφ θαη 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θαη εθήβνπο (Θεκειή, 2011).  

            Όπσο αλαθέξεη ε Goodman θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2014), ην πξσηφθνιιν ηεο 

γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο επεθηάζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ζεκαληηθά δεδνκέλα ηεο 

γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. Ζ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ εζηηαζκέλε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ, εθηεηακέλε 

αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ, πεξηνξηζκέλεο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο, εξσηήζεηο πνπ εζηηάδνπλ 

ζε νπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ είλαη εππξνζάξκνζηε ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο αλάγθεο ηνπ κάξηπξα. Ζ γλσζηηθή ζπλέληεπμε έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη 

ην παηδί λα ππεξβεί ηηο γλσζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο ηνπ. Ζ αλαζεσξεκέλε 

έθδνζε ηεο γλσζηηθήο ζπλέληεπμεο παξέρεη θαηά 50% πεξηζζφηεξεο ζσζηέο πιεξνθνξίεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ θιαζηθή γλσζηηθή ζπλέληεπμε (Goodman, Ogle, McWilliams, Narr, & 

Paz-Alonso, 2014).  

            Δίλαη γεγνλφο φηη ε γλσζηηθή ζπλέληεπμε πξνηείλεηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα 

πξσηφθνιια ζε δηεζλέο επίπεδν θαη κπνξεί λα απνηειέζεη απφ κφλε ηεο απηνηειέο 

πξσηφθνιιν γηα ηελ εμέηαζε αλήιηθσλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη 

ππνζηεξηθηέο ηεο ηνλίδνπλ κεηαμχ άιισλ φηη βνεζά ζηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ 

πινχζησλ ζε φγθν θαη αμηνπηζηία, βνεζά ζηελ αληίζηαζε ζε θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο θαη 

είλαη θαηάιιειε θαη γηα παηδηά κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Θεκειή, 2010). Οη 

πνιέκηνί ηεο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη δχζθνιε ε εθκάζεζή ηεο απφ ηνπο ζπλέληεπθηέο θαη 

φηη είλαη αξθεηά πνιχπινθε κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνλ αλήιηθν κάξηπξα. 
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Δπίζεο ίζσο λα κελ είλαη θαηάιιειε γηα παηδηά πνπ θνβνχληαη λα απνθαιχςνπλ ηελ 

θαθνπνίεζε πνπ ππέζηεζαλ (Goodman et al., 2014). 

            6.6  Η ηερληθή ηεο «ηπθιήο» ζπλέληεπμεο (allegation blind interview)  

            Ζ αλαθεξφκελε ηερληθή πξνηείλεη ζηνλ ζπλεληεπθηή λα κε ιάβεη θακία απνιχησο 

πιεξνθνξία γηα ηελ ππφζεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πξνηνχ έξζεη ζε επαθή κε ην 

αλήιηθν ζχκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζεσξείηαη φηη ζα δηαηεξεζεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

ζπλεληεπθηή θαη ζα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία πξνθαηαιήςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ππφζεζε 

θαη θαη’ επέθηαζε ε ππνβνιή θαζνδεγεηηθψλ εξσηήζεσλ. Ζ πιήξεο άγλνηα εθ κέξνπο ηνπ 

ζπλεληεπθηή φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο, ηνλ βνεζά λα εζηηάζεη απφιπηα ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηα ιεγφκελα ηνπ παηδηνχ θαη λα είλαη πνιχ ππνκνλεηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε εγθαζίδξπζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο 

αλάκεζα ζηνλ αλήιηθν κάξηπξα θαη ην ζπλεληεπθηή. Χζηφζν ν ζπλεληεπθηήο νθείιεη λα 

ηεξεί ακεξφιεπηε ζηάζε αλεμαξηήησο ηεο ηερληθήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (Θεκειή, 

2011).   

 

            6.7  Οη εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ (open-ended questions) 

Οη εξσηήζεηο πνπ δελ απαληψληαη κνλνιεθηηθά, αιιά ελζαξξχλνπλ ηε ιεπηνκεξή 

αληαπφθξηζε ηνπ κάξηπξα, νλνκάδνληαη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. ε γεληθέο γξακκέο νη 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ νδεγνχλ ζε καθξνζθειείο απαληήζεηο θαη πεξηέρνπλ πινχην 

πιεξνθνξηψλ (Davies, Westcott, & Horan, 2000). Απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε, 

θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη  ηα δηθαζηήξηα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο θαηαζέζεηο ησλ 

αλειίθσλ φηαλ απηέο είλαη καθξνζθειείο (Myklebust & Bjorklund, 2010). Tα πεξηζζφηεξα 

πξσηφθνιια εμέηαζεο πξνηείλνπλ λα αξρίδεη ε ζπλέληεπμε κε κία αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξψηεζε, γεληθνχ πεξηερνκέλνπ (γηα παξάδεηγκα «μέξεηο γηα πνην ιφγν βξίζθεζαη εδψ;») 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηεζεί ζην παηδί κηα εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα 
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κε ην θιέγνλ ζέκα (γηα παξάδεηγκα: «Καηαιαβαίλσ φηη θάηη ζε απαζρνιεί. Μίιεζε κνπ ζε 

παξαθαιψ γηα απηφ φζν θαιχηεξα κπνξείο» (Θεκειή , 2010).      

 Γηα λα έρνπλ νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πξέπεη : 

 ► Nα έρνπλ ιεμηιφγην πξνζαξκνζκέλν ζην επίπεδν γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ 

θαη ζηελ ειηθία ηνπ. 

► Nα εθθξάδνληαη κε ζχληνκν θαη ζαθή ηξφπν, θαη φρη κε αδηθαηνιφγεηα καθξνζθειείο 

πξνηάζεηο. 

► Nα κελ επαλαιακβάλνληαη μαλά θαη μαλά νη ίδηεο, αιιά λα ππάξρεη πνηθηιία 

εξσηήζεσλ πνπ λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηνπ γεγνλφηνο γηα ην νπνίν ζέινπκε λα 

κάζνπκε (Powell & Guandagno, 2008).  

            Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ είλαη ηα εμήο: 

● Μεγηζηνπνηνχλ ηελ αθξίβεηα ηεο θαηάζεζεο ηνπ παηδηνχ επεηδή ηνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαθέξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκάηαη. Αληηζέησο, φηαλ παξέρεηαη 

ζηνλ αλήιηθν κάξηπξα πεξηνξηζκέλν εχξνο ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ ζε κηα εξψηεζε, 

ηφζν ζπρλφηεξα πξνθχπηνπλ ιάζε θαη παξαλνήζεηο. 

● Βειηηψλνπλ ηελ αθεγεκαηηθή ζπλνρή ηεο θαηάζεζεο ηνπ παηδηνχ.  

● Οδεγνχλ ζε πην ιεπηνκεξείο απαληήζεηο.   

● Βνεζνχλ ζηελ εγθαζίδξπζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ην ζπλεληεπθηή.   

● χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ εθπξνζψπσλ, εθκαηεχνληαη νη πην αμηφπηζηεο θαη 

ζπλεπείο θαηαζέζεηο απφ αλήιηθνπο κάξηπξεο (Snow, Powell, Murfett, 2009. Walker, 

1999). 

● Μεηψλνπλ ην άγρνο ηνπ παηδηνχ θαζψο δίλνπλ ζην παηδί ηελ επθαηξία λα ειέγρεη ηε ξνή 

ηεο αθήγεζεο (Θεκειή, 2010).  

           Οη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε 

ζπλεληεχμεηο κε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θαη εθήβνπο, θαζψο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 
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ειηθίαο ζα ρξεηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο, κε-θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο ψζηε λα 

ελζαξξπλζνχλ λα κηιήζνπλ γηα ην ζπκβάλ ηεο θαθνπνίεζεο (Θεκειή, 2011).  Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα απνθεχγνληαη νη θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία ηνπ 

ζπκβάληνο, θαζψο νδεγνχλ ηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο ζε αλαθξηβείο απαληήζεηο (Powell, 

Roberts, & Thompson, 2000).  

 

            6.8  Δξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 

            Πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθκαίεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εκπίπηνπλ θαη νη εξσηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ιέμεηο «πνηνο, πνχ, πφηε, ηη». Οη ελ ιφγσ εξσηήζεηο πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη κφλν κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο απφ ην κάξηπξα. Οη θιεηζηέο 

εξσηήζεηο πνπ απαληψληαη κε «λαη» ή «φρη» πξέπεη λα απνθεχγνληαη ή ηνπιάρηζηνλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη αλαπφθεπθην (Θεκειή, 2010).  

 

            6.9  Καζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο 

            Σν πιένλ ακθηιεγφκελν είδνο εξσηήζεσλ, θαζψο νπζηαζηηθά πξνηείλνπλ ή 

ππνλννχλ πνηα είλαη ε επηζπκεηή απάληεζε. Εεηείηαη απφ ηνλ αλήιηθν λα επηβεβαηψζεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε (γηα παξάδεηγκα: «ε αλάγθαζε λα μαπιψζεηο, έηζη δελ είλαη 

;»). Με ηηο θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο εηζάγνληαη ζηε ζπλέληεπμε πιεξνθνξίεο πνπ δελ 

έρνπλ αθφκα αλαθεξζεί. Σα παηδηά επεξεάδνληαη εχθνια απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο, νη 

νπνίεο πξνθαινχλ παξαθζνξά ηεο κλήκεο θαη πνιχ ζπρλά νδεγνχλ ζε αλαμηφπηζηεο 

απαληήζεηο.  Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζπληζηάηαη λα πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπο ζην 

ειάρηζην θαη κφλν φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη άιιεο επηινγέο ( Θεκειή, 2010).  

 

            6.10  Η ηερληθή ηεο παξάθξαζεο  
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            Ζ εμέηαζε ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα είλαη κία ακθίδξνκε δηαδηθαζία θαη φρη κηα απιή 

εθκαίεπζε πιεξνθνξηψλ απφ ην απφ ην παηδί. ε ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο νξηζκέλνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο παξάθξαζεο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ επαλάιεςε ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλεη ν αλήιηθνο κάξηπξαο. Απηή ε 

επαλάιεςε, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηελ απάληεζε ηνπ αλειίθνπ, ή κφλν έλα 

κέξνο ηεο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ηερληθή ηεο παξάθξαζεο ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά 

ζε ζπλεληεχμεηο ππνζέζεσλ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Evans, Roberts, Price, & 

Stefek, 2007. Thoresen, Lonnum, Melinder, Stridbeck,. & Magnussen, 2006).  

            H παξάθξαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεηεζνχλ δηεπθξηλήζεηο ή γηα λα 

απμεζεί ε πιεξφηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ κάξηπξα. Δπεηδή φκσο ν ζπλεληεπθηήο 

ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ ηερληθή κπνξεί λα πέζεη ζηελ παγίδα ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ 

κάξηπξα, θαη επεηδή δελ ππάξρνπλ ζαθή φξηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεηαη 

ε παξάθξαζε, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα 

ηεο ηερληθήο ηεο παξάθξαζεο είλαη φηη δίλεη ζην παηδί κία αίζζεζε ειέγρνπ, θαζψο αθνχεη 

ηα ιεγφκελα ηνπ λα επαλαιακβάλνληαη απφ ην ζπλεληεπθηή, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 

ιακβάλεη ηελ πξνζνρή πνπ ρξεηάδεηαη θαη γίλεηαη ζεβαζηφ (Evans & Roberts, 2009).  

            Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη ν ζπλεληεπθηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή 

ηεο παξάθξαζεο είλαη ηα εμήο:  

● Δίλαη ζεκαληηθφ ε παξάθξαζε λα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ελζάξξπλζεο, δηφηη έηζη ν 

κάξηπξαο δίλεη ιεπηνκεξέζηεξεο απαληήζεηο. Ηδνχ έλα παξάδεηγκα ελζαξξπληηθήο 

παξάθξαζεο: «Δίπεο φηη ζε άγγημε. Πεο κνπ θη άιια γηα απηφ».  

● Δίλαη ζθφπηκν λα απνθεχγνληαη νη παξαθξάζεηο πνπ απαληψληαη κε έλα «λαη» ή «φρη», 

θαζψο ελδέρεηαη λα δψζνπλ ζην παηδί ηελ εληχπσζε φηη δελ ην πηζηεχεη ν ζπλεληεπθηήο.   

● Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλδπάδεηαη ε παξάθξαζε κε κηα εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ 

δεηά επηπιένλ πιεξνθνξίεο.  
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● Ο ζπλεληεπθηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ψζηε νη παξαθξάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί λα είλαη αθξηβείο.  

● Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δψζεη ν ζπλεληεπθηήο ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο παξάθξαζεο, 

ψζηε λα κελ αγρψζεη ή ηξνκάμεη ην παηδί γηαηί ηφηε ζα δψζεη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο 

(Evans & Roberts, 2009). 

 

            6.11  Η ηαδηαθή πλέληεπμε (Step-Wise Interview) 

            Όπσο αλαθέξεη ε Goodman θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2014), απηφ ην είδνο 

ζπλέληεπμεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε έξεπλεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

Απνζθνπεί ζηελ απνθπγή ηεο δεπηεξνγελνχο ζπκαηνπνίεζεο ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο, ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Βαζηθή αξρή απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε ρξήζε εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

εθκαηεχνληαη πιένλ λέεο πιεξνθνξίεο.  

            Ζ ζηαδηαθή ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ ελλέα ζηάδηα : 

■ ην εηζαγσγηθφ ζηάδην, ν ζπλεληεπθηήο   ζπζηήλεηαη ζην παηδί σο έλα ππνζηεξηθηηθφο 

θαη βνεζεηηθφο ελήιηθαο. ηε ζπλέρεηα εγθαζηδξχεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε 

εθείλνλ θαη ην παηδί. Απηφ ην ζηάδην επίζεο πεξηιακβάλεη αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε γηα λα 

θαζνξηζηεί αλ ην παηδί θαηαλνεί ηηο ιέμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέληεπμε.  

■ ην δεχηεξν ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο ην παηδί πξνεηνηκάδεηαη σο εμήο : ν ζπλεληεπθηήο 

ηνπ δεηά λα αθεγεζεί δχν αμηνκλεκφλεπηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ , πνπ δελ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ θαθνπνίεζε. Απηή ε ηερληθή βνεζά ην παηδί λα αλαθαιέζεη πνιιά πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία  ζην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο.  



 86 

■ ην ηξίην ζηάδην εμεγνχληαη ζην παηδί νη θαλφλεο ηεο ζπλέληεπμεο, φπσο ηνπο έρνπκε 

πξναλαθέξεη.  

■ ην ηέηαξην ζηάδην εμεγείηαη φηη πξέπεη λα εηπσζεί κφλν ε αιήζεηα θαη ην παηδί θαιείηαη 

λα νξίζεη ην λφεκα ηεο αιήζεηαο θαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ςεχδεζζαη.  

■ ην πέκπην ζηάδην, πνπ είλαη ην θχξην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο, ζπδεηείηαη ην ζέκα ηεο 

θαθνπνίεζεο. Αξρηθά ην ζέκα εηζάγεηαη κε γεληθφ ηξφπν (πρ., «μέξεηο γηα πνην ζέκα ζα 

ζπδεηήζνπκε ζήκεξα εδψ;»). ηε ζπλέρεηα ν ζπλεληεπθηήο  απμάλεη πξννδεπηηθά ηελ 

επζχηεηα ησλ εξσηήζεσλ, φζν απηφ απαηηείηαη. Εεηά απφ ην παηδί λα νλνκάζεη ηα 

δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ζθίηζσλ. Δπίζεο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αλαηνκηθή θνχθια γηα λα βνεζεζεί ην παηδί ζηελ πεξηγξαθή 

ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ.  

■ ην έθην ζηάδην ελζαξξχλεηαη ε ειεχζεξε αλάθιεζε κε αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, κε-

θαζνδεγεηηθέο. (πρ., «ζέισ λα κνπ πεηο φια φζα ζπλέβεζαλ μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή»). 

ε πεξηπηψζεηο επαλαιακβαλφκελεο θαθνπνίεζεο, ν ζπλεληεπθηήο δεηά λα κάζεη ηη 

ζπκβαίλεη ζπλήζσο ψζηε λα θαηαιάβεη ην κνηίβν ηεο θαθνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

εξσηάηαη γηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά.  

■ ην έβδνκν ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηήζεηο ειεχζεξεο αλάθιεζεο 

θαη ακέζσο κεηά εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, έηζη ψζηε λα εθκαηεχζνπκε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην γεγνλφο. 

■ ην φγδνν ζηάδην, αλ νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ε ειεχζεξε αλάθιεζε δελ 

απνδψζνπλ ηνπο θαξπνχο πνπ πεξηκέλνπκε, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηήζεηο θιεηζηνχ  

ηχπνπ. Μέζσ απηψλ ησλ εξσηήζεσλ ν ζπλεληεπθηήο πξνζπαζεί λα μεθαζαξίζεη θαη λα 

απνζαθελίζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε απφ ην παηδί.  

■ ην έλαην θαη ηειεπηαίν ζηάδην, ν εηδηθφο ηεξκαηίδεη ηε ζπλέληεπμε (Goodman, Ogle, 

McWilliams, Narr, & Paz-Alonso, 2014). 
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            6.12  πλέληεπμε Λεπηνκεξνύο Αθήγεζεο (Narrative Elaboration Technique)   

            Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζπλέληεπμεο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Saywitz θαη Snyder 

(1996), θαη απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο λα μεπεξάζνπλ ηηο 

αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο εκπνδίζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα 

δηθαληθή εμέηαζε (Saywitz & Snyder, 1996).   Ζ Goodman θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2014), 

αλαθέξνπλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ιεπηνκεξνχο αθήγεζεο αθνινπζεί έμη ζηάδηα 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο κλεκνληθήο απφδνζεο ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο : 

► ην πξψην ζηάδην παξέρνληαη ζην παηδί πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο 

κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ. πγθεθξηκέλα, νη αλήιηθνη κάξηπξεο δηδάζθνληαη κηα 

ζηξαηεγηθή κλεκνληθήο αλάθιεζεο φπνπ ηνπο δεηείηαη λα νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπκνχληαη ζε 5 θαηεγνξίεο: α) ζπκκεηέρνληεο, β) πεξηβάιινλ, γ) ελέξγεηεο, δ) 

ζπλαηζζήκαηα θαη ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε) ζπλέπεηεο.  

► ην δεχηεξν ζηάδην ηα παηδηά δηδάζθνληαη πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο πέληε 

θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ σο κλεκνληθά βνεζήκαηα (memory cues). Σα παηδηά 

ελζαξξχλνληαη λα είλαη πιήξε θαη αθξηβή ζε φζα ιέλε θαη λα κε καληεχνπλ. 

►  ην ηξίην ζηάδην θάζε κηα απφ ηηο πέληε θαηεγνξίεο αλακλήζεσλ, παξνπζηάδνληαη ζε 

κηα ζεηξά θαξηψλ κε ζθίηζα. Απηέο νη θάξηεο ιεηηνπξγνχλ σο εμσηεξηθά βνεζήκαηα θαη 

ζπληεινχλ ψζηε λα αλαθέξνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο-ιεπηνκέξεηεο απφ 

θάζε θαηεγνξία. 

►  ην ηέηαξην ζηάδην πεξηιακβάλεηαη εμήγεζε ζηα παηδηά γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ρξήζεο εηθνλνγξαθεκάησλ σο βνεζεκάησλ γηα ηε κλεκνληθή αλάθιεζε.  

► ην πέκπην ζηάδην ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ κλεκνληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ δηδάρζεθαλ, ρξεζηκνπνηψληαο εηθφλεο σο κλεκνληθά βνεζήκαηα ζε 
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παηρλίδηα-δνθηκαζίεο κλεκνληθήο αλάθιεζεο θαη ιακβάλνπλ ζεηηθή ελίζρπζε 

(επηβξάβεπζε) θάζε θνξά πνπ δίλνπλ αθξηβείο θαη πιήξεηο απαληήζεηο.  

►  ην έθην ζηάδην πεξηιακβάλνληαη ππελζπκίζεηο ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

δηδάρηεθαλ ηα παηδηά, ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε ζπλέληεπμε πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Όηαλ ηα παηδηά εξσηψληαη γηα ην ζπκβάλ ηεο θαθνπνίεζεο, ηνπο ππνβάιινληαη εξσηήζεηο 

κε-θαζνδεγεηηθέο, αλνηρηνχ ηχπνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα εηθνληθά βνεζήκαηα  

κε ηε κνξθή θαξηψλ, θαη ν ζπλεληεπθηήο ξσηά ην παηδί αλ θάζε κηα απφ απηέο ηηο θάξηεο, 

ηνπ ζπκίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ απηά πνπ έρεη ήδε αλαθέξεη. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ελζαξξχλεη ηνλ αλήιηθν κάξηπξα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ κφιηο δηδάρηεθε ψζηε λα ζπκεζεί φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην 

ζπκβάλ.    

            Ζ Goodman θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2014) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

ζπλέληεπμε ιεπηνκεξνχο αθήγεζεο βνεζά ηα παηδηά λα δψζνπλ πην αθξηβείο αλαθνξέο 

ησλ φζσλ είδαλ θαη πην αμηφπηζηεο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ειεχζεξεο αλάθιεζεο. 

Δπίζεο έδσζαλ πην αμηφπηζηεο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ εξσηήκαηα 

κλήκεο. Σν πην ζεκαληηθφ, είλαη φηη  κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ιεπηνκεξνχο 

αθήγεζεο δελ κεηψζεθε ε αθξίβεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ παηδηνχ (Goodman et. al., 2014).  

 

            6.13  Η ηερληθή ηνπ αγγίγκαηνο (Touch survey) 

            Ζ ηερληθή ηνπ αγγίγκαηνο αλαπηχρζεθε γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο άλσ ησλ 3 εηψλ ψζηε λα δηαθξίλνπλ ηα είδε ησλ αγγηγκάησλ πνπ εηζπξάηηνπλ απφ 

ηνπο γχξσ ηνπο. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπδήηεζε γηα ηα δηάθνξα αγγίγκαηα πνπ έρεη ιάβεη 

ην παηδί, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζε  γηα απηά ηα αγγίγκαηα θαη ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο 

πνπ αγγίρηεθαλ. Σα αγγίγκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο νπδέηεξα, αδηάθνξα, επράξηζηα ή 

δπζάξεζηα, αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθάιεζαλ ζην παηδί. (Hewitt & 
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Arrowood, 1994). ε παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 4 θαη 8 εηψλ πξνεγείηαη έλα 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην, φπνπ αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα απηναλαθνξάο ηνπ παηδηνχ 

θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ (Cronch, Viljoen, & Hansen, 2006).  

            Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ην παηδί πνπ έρεη πέζεη ζχκα 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη πηζαλφ λα αληηδξά αξλεηηθά ζε θάζε είδνπο άγγηγκα θαη 

λα γίλεη κε ζπλεξγάζηκν. Γηα απηφ ην ιφγν ε ηερληθή ηνπ αγγίγκαηνο πξεπεη λα 

εθαξκφδεηαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, ελψ φινη νη άιινη ελήιηθνη πνπ ζα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ην παηδί, θαιφ είλαη λα απνθχγνπλ λα ην αγγίμνπλ κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν (Θεκειή, 2011). 

 

            6.14  To πξσηόθνιιν NICHD (Protocol of the National Institute of Child 

Health & Human Development) 

            Σν πξσηφθνιιν NICHD αλαπηχρζεθε ην 2007 ζηνλ Καλαδά απφ ην Δζληθφ 

Ηλζηηηνχην ηεο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο κε πξσηνζηάηεο ηνπο 

Lamb, Orbach, Herskowitz, Esplin, θαη Horowitz. Βαζίδεηαη ζε πξφζθαηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη ηελ επαηζζεζία ησλ παηδηψλ ζηελ 

θαζνδήγεζε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηθαληθέο ζπλεληεχμεηο παηδηψλ πνπ είλαη 

κάξηπξεο εγθιεκάησλ, νηθνγελεηαθήο βίαο ή πνπ είλαη ζχκαηα θαθνπνίεζεο (Lamb, 

Orbach, Hershkowitz, Esplin, & Horowitz, 2007). Έρεη ζπζηεζεί ε ρξήζε ηνπ ζε παηδηά  4 

εηψλ θαη άλσ (Goodman, Ogle, McWilliams, Narr, & Paz-Alonso, 2014). ην 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηάδηα :  

            α) Σν ζηάδην πξηλ απφ ην θπξίσο κέξνο ηεο θαηάζεζεο , φπνπ ην παηδί εθπαηδεχεηαη  

ψζηε λα κάζεη λα δίλεη πιεξνθνξίεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δμεγείηαη ζην παηδί ν 

ξφινο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζπλέληεπμε. Δπίζεο εμεγνχληαη νη θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ηε ζπλέληεπμε (ζα εηπσζεί κφλν ε αιήζεηα,  ζα δηνξζψλεη ην ζπλεληεπθηή φπνπ 
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ρξεηάδεηαη, ζα ιεεη «δελ μέξσ» ή «δελ θαηαιαβαίλσ» φηαλ δελ γλσξίδεη κηα απάληεζε, ή 

δελ θαηαλνεί κηα εξψηεζε αληίζηνηρα). ηε ζπλέρεηα ν ζπλεληεπθηήο δεηά απφ ην παηδί λα 

κηιήζεη γηα ζέκαηα πνπ ηνπ αξέζνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην αγαπεκέλν ηνπ θαγεηφ ή ην 

αγαπεκέλν ηνπ ηειενπηηθφ πξφγξακκα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη λα 

ζπάζεη ν πάγνο. ηε ζπλέρεηα ην παηδί ελζαξξχλεηαη λα ζπκεζεί νπδέηεξα γεγνλφηα απφ 

ην παξειζφλ ηα νπνία είλαη άζρεηα κε ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Μέζσ απηήο ηεο 

πξνγχκλαζεο, ην παηδί καζαίλεη  λα δίλεη ιεπηνκεξείο αλαθνξέο θαη ζπλεζίδεη ζηηο 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ.  

            β) ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη κηα εξψηεζε αλνηρηνχ ηχπνπ ζρεηηθή κε ην 

ζπκβάλ ηεο θαθνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχκα δελ  δψζεη απνθαιππηηθή απάληεζε, 

ην πξσηφθνιιν πξνηείλεη κηα ζεηξά κε-θαζνδεγεηηθψλ εξσηήζεσλ. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο, ν ζπλεληεπθηήο ξσηά αξρηθά γηα ην ηειεπηαίν ζπκβάλ 

θαθνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ξσηά γηα ην πξψην πεξηζηαηηθφ, θαζψο επίζεο θαη κηα 

ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ θαη εθκαηεχνληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. Αλ θξηζεί απαξαίηεην, ζην ηέινο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ή ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα 

επηπιένλ δηεπθξηλήζεηο.  

            γ) ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο ην παηδί αλαθέξεη πνην είλαη ην 

πξψην πξφζσπν ζην νπνίν απνθάιπςε ηελ θαθνπνίεζε θαη πσο έγηλε απηή ε απνθάιπςε. 

Δπίζεο επηβεβαηψλεηαη ην αλ ην παηδί είπε φια φζα έρεη λα πεη. ην ηέινο, εθφζνλ ην 

επηζπκεί ην παηδί, κπνξεί λα ζπδεηήζεη κε ην ζπλεληεπθηή  θάπνην νπδέηεξν ζέκα, ψζηε λα 

απνθνξηηζηεί ην θιίκα ( Cyr, 2011).  

            Έρεη δηαπηζησζεί φηη ην πξσηφθνιιν NICHD βνεζά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αμηφπηζησλ θαη ιεπηνκεξψλ ζπλεληεχμεσλ. Απμάλνληαη νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, ελψ 

κεηψλνληαη ζην κηζφ νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη νη θαζνδεγεηηθέο (Cyr & Lamb, 
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2009). Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξσηνθφιινπ NICHD είλαη φηη o 

ζπλεληεπθηήο ζπλερίδεη λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ κέρξη ην ζεκείν φπνπ δελ 

πξνθχπηνπλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη κφλν ηφηε αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί  ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πξέπεη πάληα λα πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί απφ ην κάξηπξα θαη απνζθνπνχλ ζηελ εθκαίεπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πιεξνθνξηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εκθάληζε ηνπ ζχηε). Δξσηήζεηο πνπ απαληψληαη κε «λαη» ή «φρη» θαη 

εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν φηαλ ιείπνπλ νπζηαζηηθέο 

πιεξνθνξίεο αθφκα θαη κεηά απφ ηε ρξήζε ειεχζεξεο αλάθιεζεο θαη κφλν εθφζνλ έρνπλ 

εμαληιεζεί αθφκα θαη νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Παξφιν πνπ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξσηφθνιιν έρεη έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο, ζπληζηάηαη λα δηεξεπλεζεί ε αθξίβεηα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε ηνπ (Goodman et al., 2014).  

 

            6.15 To πξσηόθνιιν RATAC (Rapport, Anatomy Identification, Touch 

Inquiry, Abuse and Closure Protocol) 

            To πξσηφθνιιν RATAC ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη σο «Τερληθή Αλεύξεζεο 

Λέμεσλ», αλαπηχρζεθε απφ εηδηθνχο νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ην Corner House, κηα κε-

θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ζην ζπληνληζκφ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ζπλεληεπθηψλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ πξσηνθφιινπ είλαη ε 

δηακφξθσζε ηεο ζπλέληεπμεο έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηηο γλσζηηθέο, αλαπηπμηαθέο, θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (Walters, Holmes, Bauer, & Vieth, 2003).   

            Απνηειείηαη απφ πέληε ζηάδηα: 

 a) Τελ εγθαζίδξπζε ζρέζεο εκπηζηνζύλεο (rapport building) φπνπ ν ζπλεληεπθηήο παξέρεη 

κηα αίζζεζε άλεζεο ζην παηδί. ηε ζπλέρεηα επηδηψθεη κηα θαιή πνηφηεηα επηθνηλσλίαο κε 
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ην παηδί, γλσξίδνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Δπηπιένλ ν εηδηθφο 

αμηνινγεί ην επίπεδν ιεθηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη ζπλάδεη θαηά πφζν κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο παηαηήζεηο ηηο ζπλέληεπμεο.  

β) Τελ αλαηνκηθή ηαπηνπνίεζε (anatomy identification), φπνπ εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ φζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν θίισλ θαη ν ζπλεληεπθηήο 

καζαίλεη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί φηαλ αλαθέξεηαη ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ 

ζψκαηνο. Καη ζηε ζπλέρεηα εγθαζηδξχεηαη έλα θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηελ αλαθνξά ζηα 

δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο.  

γ) Τελ έξεπλα ηνπ αγγίγκαηνο (touch inquiry), φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κία ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηα αγγίγκαηα πνπ έρεη δερζεί ην παηδί ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηνπ.  

δ) Τν ζελάξην ηεο θαθνπνίεζεο (abuse scenario). Δθφζνλ ν αλήιηθνο κάξηπξαο πξνβεί ζε 

απνθάιπςε θαθνπνίεζεο, ν ζπλεληεπθηήο ηνλ θαιεί λα αθεγεζεί ιεπηνκεξψο ην 

ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ.  

ε) Τν θιείζηκν ηεο ζπλέληεπμεο (closure). Ζ θάζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηα ππφινηπα ζηάδηα ηεο. ηφρνο απηήο ηεο θάζεο είλαη ε εθπαίδεπζε 

ηνπ, ε δηεξεχλεζε επηινγψλ αζθάιεηαο, θαη ε νδήγεζε ηεο ζπλέληεπμεο ζην ηέινο ηεο κε 

ζεβαζκφ θαη δηαθξηηηθφηεηα (Anderson, Ellefson, Lashley, Miller, Olinger, Russell, et. al., 

2010).  

            Δμίζνπ ζεκαληηθά κε ηηο ηερληθέο δηθαληθήο ζπλέληεπμεο ησλ παηδηψλ, είλαη ηα 

εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνθάιπςε ηεο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη λα κεηψζνπλ ην άγρνο ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ.  

 

 

 

 



 93 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

 

            7.1  Η δσγξαθηθή σο κέζν έθθξαζεο ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα 

            Ζ δσγξαθηθή απνηειεί βνεζεηηθφ κέζν κλεκνληθήο αλάθιεζεο θαη έθθξαζεο ηνπ 

παηδηνχ πνπ έρεη πέζεη ζχκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 42% ησλ εηδηθψλ (Bekhit, Thomas, & Jolley, 

2005). Δπίζεο θαη ζηηο Ζ.Π.Α. ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα πην δεκνθηιή εξγαιεία ησλ 

εηδηθψλ (Watkins, Campbell, Nieberding, & Hallmark, 1995). Πξφθεηηαη γηα έλα 

εμαηξεηηθφ επηθνηλσληαθφ κέζν πνπ βνεζά ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο (Strange, Papendrecht, Crawford, Candel, & Hayne, 2010). 

Αλάκεζα ζηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο δσγξαθηθήο είλαη φηη απνηειεί ρξήζηκε 

ζηξαηεγηθή γηα ην «ζπάζηκν ηνπ πάγνπ»,  θαη φηη βνεζά ζηε ιεθηηθή αλάκλεζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ (Θεκειή, 2006).  

            Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ρξήζε ηεο δσγξαθηθήο βνεζά ην παηδί λα εθθξάζεη πην 

εχθνια ηελ θαθνπνίεζε πνπ ππέζηε, θαη φηη αθνχ ην παηδί ζρεδηάζεη έλα ζθίηζν, ηνπ είλαη 

πην εχθνιν κεηά λα κηιήζεη γηα απηφ πνπ ηνπ ζπλέβε. Απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ 

παηδηνχ  θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο ην ζπλεληεπθηή. Αλαζχξεη ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο 

ζηε επηθάλεηα θαη βνεζά ζηε ζεξαπεία θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. Έλα πνιχ 

ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη πσο νη δσγξαθηέο θαθνπνηεκέλσλ παηδηψλ παξνπζηάδνπλ ζπρλά 

ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) έρνπλ έληνλε ζεμνπαιηθή ζεκαηνινγία, β) εθθξάδνπλ κίζνο 

πξνο ηνλ εαπηφ, γ) παξνπζηάδνπλ αηειείο αλζξψπηλεο κνξθέο θαη απνδηνξγαλσκέλα 

ζσκαηηθά κέιε (Ησαλληδνπ & παλάθεο, 2011).  

            Οη ηερληθέο δσγξαθηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά είλαη νη εμήο:  
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► Τν Κηλεηηθό Σρέδην Οηθνγέλεηαο (Kinetic Family Drawing-KFD), φπνπ ην παηδί 

θαιείηαη λα δσγξαθίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Αληηθαηνπηξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ γηα ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο αιιά θαη ηελ 

αληίιεςή ηνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.  

► Favorite Kind of Day Drawing (FKD), φπνπ ην παηδί θαιείηαη λα δσγξαθίζεη ηελ 

αγαπεκέλε ηνπ κέξα. ε απηή ηελ ηερληθή δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο πνπ θπξηαξρνχλ ζην ζθίηζν, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα ζεμνπαιηθά 

θαθνπνηεκέλα παηδηά ζπρλά απεηθνλίδνπλ άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο 

(Veltman & Browne, 2000).  

►  Εσγξάθηζε Έλαλ Άλζξσπν (Draw A Person), φπνπ δεηείηαη απφ ην παηδί λα δσγξαθίζεη 

έλαλ άλζξσπν. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη ην παηδί δε 

κπνξεί λα ππνινγίζεη πψο ζα εξκελεπηεί ε δσγξαθηά ηνπ, ζπλεπψο παξακέλεη ακεξφιεπην 

(Ησαλληδνπ & παλάθεο, 2011). 

 ► Εσγξαθηά Αλζξώπηλεο Μνξθήο (Human Figure Drawing-HFD), κία ηερληθή πνπ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε εχθνιε ρξήζε, ν θηιηθφο ραξαθηεξαο 

πξνο ηα παηδηά, ε αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Williams, 

Wiener, & MacMillan, 2005).  

            Παξά ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο δσγξαθηθήο, πξέπεη ν 

ζπλεληεπθηήο λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απηνχζην γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αιιά κφλν επηθνπξηθά ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηερληθέο δηθαληθήο εμέηαζεο (Strange, Papendrecht, Crawford, 

Candel, & Hayne, 2010). 
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            7.2  Η Αλαηνκηθή Κνύθια  

            Οη αλαηνκηθέο θνχθιεο είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηθνπξηθά, φπσο 

θαη ε δσγξαθηθή, ζηε ζπλέληεπμε κε παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθά θαθνπνίεζε. 

Πξφθεηηαη γηα θνχθιεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ χθαζκα, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηηο 

3 γεληέο (παηδηά, ελήιηθεο, ειηθησκέλνπο), θαη έρνπλ ιεπηνκεξψο ζρεδηαζκέλα γελλεηηθά 

φξγαλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ην παηδί ελζαξξχλεηαη λα αιιειεπηδξάζεη 

ειεχζεξα κε ηηο  θνχθιεο. Δθφζνλ ην παηδί αηζζαλζεί φηη βξίζθεηαη ζε πξνζηαηεπκέλν 

πεξηβάιινλ, ζα θεξζεί απζφξκεηα θαη ζα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ην 

ζπκβάλ, κέζσ ηεο βνήζεηαο ηεο θνχθιαο (Ησαλλίδνπ & παλάθεο, 2011). Ζ ρξήζε ηεο 

αλαηνκηθήο θνχθιαο ελδείθλπηαη θπξίσο γηα παηδηά άλσ ησλ 5 εηψλ δηφηη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηα κηθξφηεξα παηδηά ζε ιαλζαζκέλνπο ηζρπξηζκνχο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

(Θεκειή, 2006).  

            χκθσλα κε ηνπο Everson θαη Boat (1994), ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο 

αλαηνκηθήο θνχθιαο είλαη ηα εμήο:  

■ Πξνζθέξνπλ άλεζε ζην παηδί ην νπνίν βξίζθεηαη αληηκέησπν κε κηα πνιχ άβνιε 

θαηάζηαζε. Δπίζεο ην βνεζνχλ ζηελ έθθξαζε, θαζψο ην παηδί δείρλεη αληί λα κηιήζεη γηα 

ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο παξαβίαζεο.    

■  Βνεζνχλ ζην λα «ζπάζεη ν πάγνο», επηηξέπνληαο ζην παηδί λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα, κε ηξφπν κε-απεηιεηηθφ θαη κε-

θαζνδεγεηηθφ. Δπίζεο δίλνπλ ζην παηδί λα θαηαιάβεη φηη ν ζπλεληεπθηήο αηζζάλεηαη 

άλεηα  λα ζπδεηήζεη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζεμ.  

 ■ Βάζεη ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ζα παξνπζηάζεη ην παηδί κε ηελ αλαηνκηθή θνχθια, 

κπνξεί ν ζπλεληεπθηήο λα απνθηήζεη κηα εηθφλα γηα ηηο γλψζεηο ηνπ παηδηνχ γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, λα εμεηάζεη αλ απηή ε γλψζε είλαη αλακελφκελε γηα ηελ 

ειηθία ηνπ  παηδηνχ ή νθείιεηαη ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε.  
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■  Δλεξγνπνηεί ηε κλήκε, θαζψο δίλεη ζην παηδί ηελ επθαηξία, αιιειεπηδξψληαο κε ηηο 

θνχθιεο, λα ζπκεζεί θάηη ζπγθεθξηκέλν απφ ηε ζεμνπαιηθή ηνπ θαθνπνίεζε (πρ., θάπνην 

ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ηνπ δξάζηε πνπ έρεη θάπνην αλαγλσξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.  

 ■ Μπνξεί λα δψζεη ελδείμεηο πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Αλ ην παηδί 

παξνπζηάζεη κηα αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά κε ηελ θνχθια, κπνξεί απηφ λα απνηειέζεη 

έλαπζκα γηα λα δηεξεπλήζνπκε πσο απνθηήζεθε απηή ε ζπκπεξηθνξά (Everson & Boat, 

1994).  

            Οη White, Santilli, Strom, θαη  Halpin (1986), δηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά εθδήισζαλ πνιχ πην έληνλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά κε ηηο 

θνχθιεο ζε ζρέζε κε ηα κε-θαθνπνηεκέλα παηδηά. πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε φηη ηα 

θαθνπνηεκέλα παηδηά κφιηο αληίθξηζαλ ηα γελλεηηθά φξγαλα ηεο θνχθιαο, άγγημαλ ηα δηθά 

ηνπο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε έληνλν άγρνο θαη ζπκφο ζηε ζέα ηεο γπκλήο θνχθιαο, έδεημαλ 

ππεξβνιηθφ ελδηαθέξνλ θαη ελαζρφιεζε κε ηα γελλεηηθά φξγαλα ηεο θνχθιαο ή αλέθεξαλ 

επζέσο, κε ηε βνήζεηα ηεο θνχθιαο, ηη ηνπο είρε ζπκβεί (πρ., «ν κπακπάο κε αθνχκπεζε 

εδψ».) (White, Santilli, Strom, & Halpin, 1986).  

            Οη επηθξηηέο ηεο αλαηνκηθήο θνχθιαο, ηζρπξίδνληαη φηη δελ ππάξρεη θνηλψο 

απνδεθηφ πξσηφθνιιν γηα ηε ρξήζε ηεο αλαηνκηθήο θνχθιαο, φηη είλαη δχζθνιε ε 

αληηθεηκεληθή εξκελεία ηεο αιιειεπίδξαζεο  ηνπ παηδηνχ κε ηελ θνχθια, φηη είλαη απφ ηε 

θχζε ηεο «δηεγεξηηθή» γηα ηε θαληαζία ηνπ παηδηνχ θαη ζπλεπψο αθφκα θαη κε 

θαθνπνηεκέλα παηδηά, κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε «ζεμνπαιηθφ παηρλίδη» κε απηέο. Σέινο. 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαηνκηθή θνχθια κπνξεί λα παξαζχξεη ην ζπλεληεπθηή ζε  ιάζε 

φπσο ε ρξήζε θαζνδεγεηηθψλ εξσηήζεσλ, ε παξεξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, 

θαη ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε έλα κφλν εξγαιείν γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο 

(Everson & Boat, 1994). Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν ζπλεληεπηήο, φηη δε 

κπνξεί λα βαζηζηεί απνθιεηζηηθά ζηελ αλαηνκηθή θνχθια γηα ηελ εμαγσγή 
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ζπκπεξαζκάησλ παξά κφλν λα ηε ρξεζηκνπνηεί επηθνπξηθά ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

ηερληθέο (Ησαλλίδνπ & παλάθεο, 2011).  

            

            7.3  Σν θιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο θαη ε βηληενζθνπεκέλε ζπλέληεπμε 

            Ζ εμέηαζε κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο θαη ε βηληενζθνπεκέλε 

ζπλέληεπμε, έρεη δηαπηζησζεί φηη κεηψλνπλ ην ζηξεο ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα θαη απηφ είλαη 

έλα πιενλέθηεκα ηεξάζηηαο ζεκαζίαο, θαζψο απφιπηε πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δίλεηαη 

ζηελ ςπρηθή πγεία θαη επεκεξία ηνπ παηδηνχ (Θεκειή, 2006). Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί φηη 

αθφκα θαη παηδηά πνπ είλαη πνιχ αγρσκέλα, θαηαθέξλνπλ λα δψζνπλ πην αθξηβείο 

θαηαζέζεηο κέζσ ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο, παξά ζηελ αίζνπζα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ (Hanna, Davies, Crothers, & Henderson, 2012). Αληηζέησο φπσο δηαπίζησζαλ 

νη Nathanson θαη Saywitz (2003), ηα παηδηά πνπ θαηαζέηνπλ ζηελ αίζνπζα  ηνπ 

δηθαζηεξίνπ έδεημαλ πξνβιεκαηηθέο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο θαη ιηγφηεξεο ζσζηέο 

απαληήζεηο (Nathanson & Saywitz, 2003).  

            Οξηζκέλνη δηθεγφξνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ νδεγεί ζε 

ακθηζβήηεζε ησλ ηζρπξηζκψλ  ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, 

επεηδή ηα παηδηά δείρλνπλ πνιχ ςχρξαηκα. Όκσο έρεη απνδεηρζεί φηη ε ρξήζε απηψλ ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δελ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ δηθαζηψλ, αιιά βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ θαη απηφ ηα θαζηζηά 

εμαηξεηηθά πνιχηηκα εξγαιεία (Landstrom & Granhag, 2010). Άιισζηε, αθφκα θαη ηα 

παηδηά πνπ δείρλνπλ αξθεηά ςχρξαηκα, δελ παχνπλ λα είλαη επάισηα εζσηεξηθά, θαη λα 

ρξεηάδνληαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ καο (Hanna et. al., 2012).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΜΔ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΠΑΙΓΙΑ 

         

            8.1  Γηαηύπσζε θαη πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ  

            Οη ζπλεληεπθηέο ζε κεγάιν πνζνζηφ αγλννχλ ηα βήκαηα πνπ ζπληζηάηαη λα έρεη 

κηα ζπλέληεπμε κε αλήιηθν κάξηπξα-ζχκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. (Faller, & Nelson-

Gardell, 2010). Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηνχλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αθφκα θαη ζε πνζνζηφ 

80% ελψ κφλν ζε πνζνζηφ 6% ελζαξξχλνπλ ην παηδί λα κηιήζεη απζφξκεηα (Cyr, 2011).  

Οη αλαμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη νη αζάθεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο ζπλέληεπμεο νθείινληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε αλεπάξθεηα ηνπ 

εμεηαζηή (Shackel, 2009). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλεηαη ην παηδί ζε ειεχζεξε 

αλάθιεζε ησλ γεγνλφησλ θαη λα κελ δηαθφπηεηαη απφ εξσηήζεηο, δηφηη εκπνδίδεηαη ε 

αθεγεκαηηθή ξνή θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ηνπ ζε ιεπηνκέξεηεο 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο (Snow, Powell, & Murfett, 2009). Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηαηππψλνληαη νη εξσηήζεηο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη εκθαλέο ζην παηδί φηη ηα 

ιεγφκελα ηνπ παξαθνινπζνχληαη κε ελδηαθέξνλ.  Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί : 

● Με ηε ρξήζε κηθξψλ ιέμεσλ ή επηθσλεκάησλ πνπ δείρλνπλ φηη ν ζπλεληεπθηήο αθνχεη 

κε πξνζνρή (πρ., «εληάμεη», «θαιψο», «θαηάιαβα», «αρά», θιπ.). 

● Με ρεηξνλνκίεο θαη λεχκαηα (πρ., θαηαθαηηθφ θνχλεκα ηνπ θεθαιηνχ, νπηηθή επαθή). 

● Με ηελ ρξήζε βνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο 

(πρ., «πεο κνπ πεξηζζφηεξα»).  

● Με ηελ επαλάιεςε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ παηδηνχ  

● Με ηε ρξήζε εξσηήζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο αθήγεζεο (πρ., 

«ζέιεηο λα κνπ πεηο πεξηζζφηεξα γηα ηελ νηθνγέλεηά ζνπ;») (Θεκειή, 2010).  
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            Ζ ρξήζε ππνζηεξηθηηθψλ ζρνιίσλ εθ κέξνπο ηνπ ζπλεληεπθηή, ελζαξξχλνπλ ην 

παηδί λα κηιήζεη ειεχζεξα θαη λα δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Πξαδείγκαηα 

ππνζηεξηθηηθψλ ζρνιίσλ είλαη ηα εμήο: 

▬ Ζ κε θαζνδεγεηηθή ελίζρπζε , δειαδή ζεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ζπλεληεπθηή απέλαληη 

ζηα ιεγφκελα ηνπ παηδηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο (πρ., «ηα ιεο πνιχ 

θαιά»). 

▬ Απεπζπλφκαζηε ζην παηδί πξνζσπηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκά ηνπ ή εθθξάζεηο πνπ 

δειψλνπλ ζηνξγή ( πρ., «Μαξία κνπ, πεο κνπ φια φζα γλσξίδεηο γηα απηφ».)  

▬ Αλαθεξφκαζηε ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ, δειαδή αληηδξάκε κε ελζπλαίζζεζε 

θαη ζπκπφληα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ παηδηνχ (πρ., «θαηαιαβαίλσ φηη είλαη 

δχζθνιν γηα ζέλα λα κηιάο γηα απηφ ην ζέκα»).  

▬ Γηεπθνιχλνπκε ην κάξηπξα κέζσ κε θαζνδεγεηηθήο ελζάξξπλζεο (πρ., 

επαλαιακβάλνληαο ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο ηνπ παηδηνχ, θνπλψληαο ην θεθάιη καο 

θαηαθαηηθά, ή ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο φπσο «εληάμεη» ή «θαηάιαβα» (Hershkowitz, 

Orbach, Lamb, Sternberg, & Horowitz, 2006).  

            Σν ιεμηιφγην ηνπ ζπλεληεπθηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζαξκφδεηαη ζην 

ιεμηιφγην ηνπ παηδηνχ, λα ρξεζηκνπνηνχκε κηθξέο πξνηάζεηο, κηθξέο ιέμεηο,  απιή 

ζχληαμε, ελεξγεηηθή θσλή θαη απιφ αφξηζην. Να απνθεχγνληαη νη παζεηηθέο θσλέο θαη νη 

πεξίπινθνη παξειζνληηθνί ρξφλνη (Θεκειή, 2006). 

 

            8.2  Δξκελεία ησλ απαληήζεσλ ηνπ παηδηνύ 

            Γηα λα εξκελεχζνπκε ηηο απαληήζεηο πνπ ιακβάλνπκε απφ ην παηδί, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε ην αλαπηπμηαθφ ηνπ επίπεδν. Ζ Walker (1999) αλαθέξεη ηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηηο εξσηήζεηο θαη δίλνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο: 
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            α) Νεπηαθή ειηθία 

● Σα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο έρνπλ ηελ ηάζε λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο αθφκα θαη φηαλ 

δελ έρνπλ θαηαιάβεη ην λφεκά ηνπο γηαηί αλ αθήζνπλ κηα εξψηεζε αλαπάληεηε, 

αηζζάλνληαη φηη έθαλαλ ιάζνο.  

● Γε κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ αθεξεκέλεο έλλνηεο.  

● Δπίζεο έρνπλ ηελ ηάζε λα απαληνχλ «λαη» επεηδή είλαη κηα ιέμε πνπ δειψλεη 

ζπλεξγαζία, θαη ζέινπλ λα θαλνχλ ζπλεξγάζηκα.  

● Υξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο πνπ αθνξνχλ ρξφλν, κέγεζνο, απφζηαζε, πνιχ πξηλ λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαιάβνπλ ην λφεκα ηνπο.  

● Πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελήιηθα κε θξάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ελήιηθα. (πρ., αληί γηα ηνλ φξν «γπκλαζηήο» ζα πεη «παίδνπκε κπάια καδί».  

● Καηαθέξλνπλ λα απαληήζνπλ επηηπρψο ζε απιέο εξσηήζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ 

ππνθείκελν, ξήκα θαη αληηθείκελν, ελψ δπζθνιεχνληαη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

πνιιέο πιεπξέο κηαο θαηάζηαζεο. Γηα απηφ θαη ε ρξήζε πεξίπινθσλ εξσηήζεσλ , δελ 

απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

● πρλά ζηηο αθεγήζεηο ηνπο δελ αλαθέξνληαη ζε ηνπνζεζίεο, πεξηγξαθέο, ρξνλνινγίεο, 

θίλεηξα, ζπλαηζζήκαηα. Κη απηφ δηφηη δελ θαηεγνξηνπνηνχλ ηα γεγνλφηα κέζα ζηε ζθέςε 

ηνπο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην θάλνπλ νη ελήιηθνη.  

● Αθφκα θαη φηαλ έλα λήπην θαίλεηαη πνιχ ψξηκν γηα ηελ ειηθία ηνπ, βξίζθεηαη αθφκα 

ζηε δηαδηθαζία ηεο γισζζηθήο ηνπ αλάπηπμεο.  

● πλήζσο δελ ην μέξνπλ φηαλ δελ θαηαιαβαίλνπλ κηα εξψηεζε. 

● Πηζηεχνπλ φηη νη ελήιηθεο είλαη εηιηθξηλείο, έληηκνη θαη δε ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηα 

κπεξδέςνπλ.  

            β) ρνιηθή ειηθία 

● Αθφκα δπζθνιεχνληαη ζηε δηαρείξηζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ 
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● Γπζθνιεχνληαη λα απαληήζνπλ ζε ππνζεηηθέο εξσηήζεηο.  

● Γίλνπλ ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο φηαλ εξσηψληαη ζηελ παζεηηθή θσλή.  

● Γπζθνιεχνληαη λα απαληήζνπλ ζε πξνηάζεηο  πνπ εκπεξηέρνπλ αξλήζεηο.  

● Γε κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε εηξσληθέο, ζαξθαζηηθέο εξσηήζεηο ησλ ελειίθσλ.  

            γ) Δθεβηθή Ζιηθία 

●Δλδέρεηαη λα κελ έρνπλ απνθηήζεη αθεγεκαηηθέο ηθαλφηεηεο αληίζηνηρεο κε εθείλεο ησλ 

ελειίθσλ. 

● Οη πεξηζζφηεξνη εζηηάδνπλ ζην παξφλ θαη δπζθνιεχνληαη λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα 

ηνπ ρξφλνπ ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε.   

● Δμαθνινπζνχλ λα δπζθνιεχνληαη ζην ρεηξηζκφ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, αξλήζεσλ, 

δηθνξνχκελσλ ζεκαζηψλ.  

● πρλά δηζηάδνπλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο φηαλ δελ θαηαιαβαίλνπλ θάηη.  

● Έθεβνη πνπ έρνπλ ιάβεη ειιηπή εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα απφ ηελ νηθνγέλεηα, ελδέρεηαη 

λα έρνπλ παξακείλεη λνεηηθά ζηε ζρνιηθή ειηθία (Walker, 1999).  

            Άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο γηα ηελ εξκελεία ησλ 

απαληήζεσλ είλαη ηα εμεο: 

 ► Έλα ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο θαηαζέζεηο ησλ αλήιηθσλ καξηχξσλ εηδηθά φζσλ 

έρνπλ βηψζεη επαλαιακβαλφκελα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο είλαη ε έιιεηςε 

ζπλνρήο/ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ. Όκσο ε αζπλέπεηα αλάκεζα ζε δχν αλαθνξέο 

ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο, δε ζεκαίλεη αληίζεζε. Σν λα ζπκεζεί ην παηδί δχν δηαθνξεηηθέο 

πιεπξέο ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο ζε δχν δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο, δε ζεκαίλεη φηη ε κηα πιεπξά 

απνθιείεη ηελ άιιε (Ghetti, Goodman, Eisen, Qin, & Davis, 2002).   

► Σα παηδηά πνπ βηψλνπλ επαλαιακβαλφκελα πεξηζηαηηθά, έρνπλ θαιχηεξε κλήκε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ απηψλ, φκσο ελδέρεηαη λα κπεξδεχνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αιιάδνπλ θάζε 

θνξά πνπ αθεγνχληαη έλα δηαθνξεηηθφ πεξηζηαηηθφ. Δίλαη κε-ξεαιηζηηθφ λα πεξηκέλνπκε 
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απφ ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ επαλαιακβαλφκελα ζπκβάληα, ρσξίο λα κπεξδεχνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ( McNichol, Shute, & Tucker, 1999).    

► Όηαλ ην παηδί απνθεχγεη λα απαληήζεη, απηφ νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζε θφβν ή άγρνο θαη 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα δηαρεηξηζηεί απηά ηα ζπλαηζζήκαηα (Θεκειή, 2010).  

► ¨Έλα παηδί πνπ παξνπζηάδεη έληνλν άγρνο θαη θφβν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, 

θαη απαληά κε εθλεπξηζκφ, δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη έρεη ζπκαηνπνηεζεί. Μπνξεί λα 

δηαθαηέρεηαη απφ έληνλν άγρνο απνρσξηζκνχ απφ ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα (Μάλνο, 

1997).  

► Ζ θαηάζιηςε κπνξεί λα νδεγήζεη ην παηδί λα απνζπξζεί θνηλσληθά θαη λα απνθεχγεη 

λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινληαη (Θεκειή, 2010).   

 

            8.3  Απνθπγή ππνβνιήο θαη θαζνδήγεζεο 

            Ζ επίδξαζε ηεο θαζνδήγεζεο ζηε ζπλέληεπμε κε αλήιηθνπο κάξηπξεο είλαη 

θαηαζηξνθηθή. Αξθεί λα ζθεθηνχκε φηη παηδηά ηα νπνία δέρηεθαλ θαζνδεγεηηθέο 

εξσηήζεηο απφ ην πξψην πξφζσπν ζην νπνίν απνθάιπςαλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο, έδσζαλ 

απζφξκεηα αλαθξηβείο ιεπηνκέξεηεο αθφκα θαη φηαλ αξγφηεξα εξσηήζεθαλ κε κε- 

θαζνδεγεηηθφ ηξφπν (Roberts & Powell, 2001).  

            Γηα λα απνθεπρζεί ε ππνβνιή είλαη απαξαίηεην: 

●  Ο ζπλεληεπθηήο λα έρεη αλνηρηφ κπαιφ θαη λα είλαη πξφζπκνο λα εμεηάζεη θάζε νπηηθή 

γσλία ησλ γεγνλφησλ.  

● Να απνθεχγνληαη ηα απφιπηα θαη θαηεγνξεκαηηθά ζρφιηα. Ο απηαξρηζκφο ζα 

πξνθαιέζεη ππέξκεηξν άγρνο ζηνλ αλήιηθν κάξηπξα θαη ζα ηνλ θαηαζήζεη πην επάισην 

ζηελ θαζνδήγεζε.  

●  Να θπξηαξρεί ε επγέλεηα θαη ε ςπρξαηκία. 

●  Να ελζαξξχλεηαη ν απζνξκεηηζκφο θαη ε απζεληηθφηεηα. 
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● Να ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ (Θεκειή, 2010).  

            Σπρφλ κε ππνζηεξηθηηθά ζρφιηα εθ κέξνπο ηνπ ζπλεληεπθηή, κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαζνδεγεηηθά γηα ην παηδί, γηα απηφ θαη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ζρφιηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Αθνινπζνχλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα πξνο 

απνθπγή: 

► πγθξνχζεηο , πεξηπηψζεηο δειαδή πνπ ν ζπλεληεπθηήο αληηηίζεηαη ζηηο δειψζεηο ηνπ 

παηδηνχ, ιέγνληάο ηνπ φηη ν ίδηνο έρεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο. (πρ., απφ ηελ αζηπλνκία) 

ή κε αθνξκή θάπνην ζεκάδη ζην ζψκα ηνπ παηδηνχ (πρ., «ιεο φηη δε ζπλέβε ηίπνηα, ηφηε 

γηαηί ην ρέξη ζνπ έρεη κειαληέο;») 

► Αλαθνξά ζε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ππφ πξνυπνζέζεηο, δειαδή φηη ζα ππάξμνπλ ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ην παηδί, κφλν αλ είλαη ζπλεξγάζηκν (πρ., «ζα ζε βνεζήζνπκε κφλν αλ 

κηιήζεηο»). 

► Πξνεηδνπνηήζεηο γηα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κε-ζπλεξγαζίαο ηνπ παηδηνχ (πρ., «δε 

κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε παηδηά πνπ δε κηιάλε»).  

► Αξλεηηθέο αλαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

(πρ., «θάηζε αθίλεηνο», «κελ θνηηάο αιινχ», «κελ αγγίδεηο ην θαζεηφθσλν») 

(Hershkowitz, Orbach, Lamb, Sternberg, & Horowitz, 2006).  

 

            8.4  Σερληθέο κείσζεο ηνπ άγρνπο ζην παηδί  

            Έρεη δηαπηζησζεί δηεζλψο φηη ε εκπεηξία ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο 

δηθαληθήο εμέηαζεο είλαη κηα δνθηκαζία επψδπλε πνπ γεκίδεη ηα παηδηά κε έληνλν άγρνο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζνχλ ππνζηεξηθηηθέο δνκέο γχξσ απφ ηα παηδηά θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηή ηελ νδπλεξή δνθηκαζία.  

ε έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ άξζξν ηνπ Bach θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2013), 

αλαθέξνληαη νη παξαθάησ ηερληθέο γηα ηε κείσζε ηνπ άγρνπο ζηνλ αλήιηθν κάξηπξα: 
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▬ Γηακφξθσζε ησλ δηθαζηεξηαθψλ ρψξσλ έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ θηιηθφ πεξηβάιινλ 

γηα ην παηδί, θαη εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ αίζνπζα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

πξηλ απφ ηε  δίθε.  

▬ Υξήζε βηληενζθνπεκέλεο ζπλέληεπμεο ή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο.  

▬ ε πεξίπησζε πνπ ν έλαο εθ ησλ γνλέσλ είλαη χπνπηνο σο δξάζηεο ηεο θαθνπνίεζεο , ή 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη γνλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμνπλ ην παηδί, λα δηνξίδεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην έλαο αληηπξφζσπνο-επηκειεηήο γηα ην παηδί, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε δηαξθή 

επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη ζα ηνπ παξέρεη θάζε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη.  

▬ Ζ δηθαληθή εμέηαζε λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί 

θαηάιιεια ψζηε λα κηινχλ ζε έλα παηδί. Δπίζεο λα δίλεηαη ζην παηδί ε δπλαηφηεηα λα 

απνθαζίζεη αλ ζέιεη λα δψζεη θαηάζεζε ηε ζπγθειθξηκέλε κέξα, ή αλ πξνηηκά λα 

επαλέιζεη θάπνηα άιιε κέξα.  

▬ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθαληθήο εμέηαζεο λα δίλεηαη ζην παηδί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κηιήζεη. Σα παηδηά ρξεηάδνληαη ζπρλά πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

κηιήζνπλ φηαλ βηψλνπλ έληνλν θφβν, ληξνπή ή απέρζεηα. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα ηα 

πηέδνπκε λα κηιήζνπλ. 

▬ Να δξαζηεξηνπνηνχληαη νη αξκφδηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη λα πξνζθέξνπλ θάζε 

δπλαηή βνήζεηα θαη ζηήξημε ζην αλήιηθν ζχκα ηεο θαθνπνίεζεο, ψζηε λα κεησζεί ην 

ηξαχκα ηνπ.  

▬ Να ιακβάλεηαη ππφςε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί 

ζεμνπαιηθά ελδέρεηαη λα έρνπλ κία αληηδξαζηηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Απηφ δελ 

πξέπεη λα παξεμεγεζεί. Πξέπεη πάληα έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη πίζσ απφ απηή ηελ 

ακπληηθή ζπκπεξηθνξά θξχβεηαη έλα θνβηζκέλν παηδί, πνπ ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά καο 

(Bach, Gustafsson, & Bertero, 2013). 
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            Άιιεο πνιχ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηε κείσζε ηνπ άγρνπο ηνπ αλήιηθνπ 

κάξηπξα είλαη: 

■ Να εμεγήζνπκε ζην παηδί ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα δηάθνξα πξφζσπα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε δίθε (δηθαζηήο, εηζαγγειέαο, αληίδηθνο δηθεγφξνο, κάξηπξαο 

θαηεγνξίαο, κάξηπξαο ππεξάζπηζεο).   

■ Να εθαξκφζνπκε ηελ ηερληθή αλαπλνψλ πξηλ ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην δηθαζηήξην.  

■ Να δείμνπκε θαηαλφεζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη λα κελ ηα κεηψζνπκε.  

■ Να έρνπκε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ην παηδί.  

■ Να δηαηεξνχκε βιεκκαηηθή επαθή κε ην παηδί, λα ηνπ ρακνγειάκε δεζηά, ηεξψληαο 

πάληα κηα θηιηθή ζηάζε απέλαληί ηνπ (Θεκειή, 2010).  

 

            8.5   Καλόλεο δενληνινγίαο πνπ νθείιεη λα ηεξεί ν πξαγκαηνγλώκνλαο  

            Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηθαληθήο εμέηαζεο, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

δεπηεξνγελήο ζπκαηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ παξάιιεια έγθπξεο 

πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα ηεξεζνχλ κε επιάβεηα νη παξαθάησ θαλφλεο δενληνινγίαο: 

► Να απνθεχγνληαη νη θαζνδεγεηηθέο θαη παξαπιαλεηηθέο εξσηήζεηο.  

► Να κελ επαλαιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ήδε απαληεζεί.  

► Να κελ εηζάγνληαη πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηελ παξαθζνξά ηεο κλήκεο.  

► Να απνθεχγεηαη ην απζηεξφ θαη άθακπην χθνο απφ ηνλ ζπλεληεπθηή.   

► Να απνθεχγνληαη νη πνιιαπιέο θαηαζέζεηο ηνπ παηδηνχ.   

► Να ελζαξξχλεηαη ε ειεχζεξε αθήγεζε (Θεκειή, 2010). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

            Ζ εκπεηξία ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη βαζηά ηξαπκαηηθή θαη νη 

δξακαηηθέο ηεο ζπλέπεηεο επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ ζχκαηνο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαη 

ίζσο ζε φιε ηε δηάξθεηά ηεο. Σν αλήιηθν ζχκα παγηδεχεηαη ζε έλαλ θπθεψλα αλεκπφξηαο 

θαη αβνεζεζίαο. Πνιιέο θνξέο κηζεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ηνλ ζεσξεί ππεχζπλν γηα 

ηα δεηλά πνπ πθίζηαηαη. Αηζζάλεηαη κνλαμηά θαη απφγλσζε, θαη αθηλεηνπνηείηαη απφ ηηο 

απεηιέο ηνπ ζχηε. Ζ απνθάιπςε ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία κε ζεκαληηθά εκπφδηα θαη επψδπλα ζπλαηζζήκαηα.  Πνιιέο θνξέο ην 

παηδί αθνχ απνθαζίζεη λα κνηξαζηεί ην θνβεξφ ηνπ κπζηηθφ, ζα έξζεη αληηκέησπν κε ηελ 

αδηαθνξία, ηε δπζπηζηία, ην ζπκφ, αθφκα θαη ηε κνκθή ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ λφκνπ, ή αθφκα θαη ησλ πην αγαπεκέλσλ ηνπ πξνζψπσλ, πνπ ζα έπξεπε 

λα ην ζηεξίμνπλ θαη λα ην επηβξαβεχζνπλ γηα ηε γελλαία ηνπ πξάμε.  

            Ζ θαηάζεζε ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο ζην δηθαζηήξην, κπνξεί λα επηβαξχλεη ην ήδε 

κεγάιν θνξηίν πνπ έρεη ζηελ ςπρή ηνπ, ηξαπκαηίδνληαο ην γηα άιιε κηα θνξά θαη 

νδεγψληαο ην ζε δεπηεξνγελή ζπκαηνπνίεζε. Οη ζπλέπεηεο ηεο έρνπλ καθξνπξφζεζκε 

δηάξθεηα θαη κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ην ζχκα αθφκα θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο δσήο ηνπ. Υακειή απηνεθηίκεζε, ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο θαη ελνρήο, δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο, θαηάζιηςε, αθφκα θαη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα, δελ είλαη θαζφινπ 

ζπάληα θαηλφκελα ζε άηνκα πνπ έθεξαλ ην δξάζηε αληηκέησπν κε ην λφκν κέζσ ηεο 

απνθάιπςήο ηνπο. Οη ζπλέπεηεο επεθηείλνληαη θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

θαζψο κεηά ηελ απνθάιπςε ελδέρεηαη λα  δηαιπζνχλ νηθνγελεηαθέο, θηιηθέο θαη 

θνηλσληθέο  ζρέζεηο 

            Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηκεησπίδεηαη ην αλήιηθν ζχκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κε 

ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε. Δίλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο 
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ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη ε δηθαληθή 

εμέηαζε. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ζπκάησλ δειψλεη 

κεηαλησκέλν γηα ηελ πξνζθπγή ηνπ ζηε δηθαηνζχλε. Απηφ ην ζηνηρείν καο δηδάζθεη φηη ε 

θνηλσλία καο θαη ην ζχζηεκα πνηληθήο δηθαηνζχλεο, έρνπλ κεγάιν δξφκν λα δηαλχζνπλ 

κέρξη λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ αξκφδνπλ 

ζηνπο αλήιηθνπο κάξηπξεο. Δίλαη ζιηβεξφ ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη επηζηήκνλεο ηεο 

ςπρηθήο πγείαο αθήλνληαη λα παξαζπξζνχλ απφ πξνθαηαιήςεηο πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ 

λα πξνζεγγίζνπλ ην αλήιηθν ζχκα κε αλνηρηφ κπαιφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ καδί ηνπ κηα 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ νκαιή έθβαζε ηεο ππφζεζεο θαη ζηε 

δηαθχιαμε ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ παηδηνχ. 

            Οη επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο γηα λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο κε επζπλεηδεζία θαη ππεπζπλφηεηα, 

νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα παηδηά απφ 

ηνπο άιινπο κάξηπξεο, θαη λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηε ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο κλήκεο . 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα  εθπαηδεχνληαη ζηηο ελδεδεηγκέλεο ηερληθέο δηθαληθήο εμέηαζεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ εθκαίεπζε αμηφπηζησλ θαηαζέζεσλ θαη ζηε ρξήζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ επηθνπξηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, αιιά είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθά.  

            Κάζε θαηαξηηζκέλνο θαη επζπλείδεηνο ζπλεληεπθηήο, αληηιακβάλεηαη πσο «φηη 

ζπείξεη ζα ζεξίζεη». Ζ θαζνδήγεζε, ε ππνβνιή ηνπ κάξηπξα, ε ηήξεζε επηθξηηηθήο θαη 

απηαξρηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην παηδί, ε έιιεηςε ππνκνλήο, δελ πξφθεηηαη λα έρνπλ 

θαλέλα ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα θαλέλα απφ ηα δχν κέιε ηεο ζπλεληεπμηαθήο ζρέζεο. 

            Ο πξαγκαηνγλψκνλαο ππνζέζεσλ παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο νθείιεη λα 

ηεξεί κε επιάβεηα ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ ηνλ ππνρξεψλνπλ λα ζέβεηαη ηνλ 

αλήιηθν κάξηπξα  θαη λα ηνπ ππνβάιιεη ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο, ρσξίο πξνζπάζεηα 
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θαζνδήγεζεο ή ζχγρπζεο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη ε ζπλέληεπμε ηνπ αλήιηθνπ 

κάξηπξα είλαη κηα ακθίδξνκε δπλακηθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζηνλ εηδηθφ θαη ζην παηδί θαη 

φρη κηα απιή εθκαίεπζε πιεξνθνξηψλ. Δίλαη ζην ρέξη ηνπ ζπλεληεπθηή λα δεκηνπξγήζεη 

έλα επράξηζην, αζθαιέο θαη άλεην πεξηβάιινλ γηα ην παηδί θαη λα ηνπ πξνζθέξεη 

θαηαλφεζε θαη δεζηαζηά. Μφλν έηζη ζα επηηεπρζεί ε εγθαζίδξπζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο, 

πνπ ζα θαζνξίζεη ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο ζπλέληεπμεο θαη ζπλεπψο, ηελ πνξεία ηεο 

ππφζεζεο.  

            Οη λφκνη, ην θξάηνο, ε θνηλσλία, ε νηθνγέλεηα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξέπεη λα 

επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε έγθαηξε αλίρλεπζή ηνπ εθφζνλ πξνθχςεη. Οη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ην παηδί απνθξχπηεη ηελ ηξαγσδία πνπ πθίζηαηαη θαη ζησπά,  πνπ αξλείηαη 

ηελ χπαξμε θαθνπνίεζεο αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ αδηάζεηζηα ζηνηρεία γηα ην αληίζεην, 

πνπ θηάλεη ζην ζεκείν αθφκα θαη λα απνζχξεη ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ ζχηε, πξέπεη 

λα γίλνπλ γλσζηνί ζε θάζε δηθαζηηθφ, αζηπλνκηθφ, επηζηήκνλα ςπρηθήο πγείαο, γνληφ, 

δάζθαιν. Δίλαη ρξένο θάζε επλνκνχκελεο πνιηηείαο λα πξνζηαηέςεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη λα θξνληίδεη λα αθνπζηεί ε θσλή ηνπο, γηαηί είλαη ν 

κφλνο ηξφπνο γηα λα ζηακαηήζεη ν θαχινο θχθινο ηεο θαθνπνίεζεο.  

            Μεξηθά βήκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ηα εμεο: 

► Σν αλήιηθν ζχκα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε απφ φινπο 

φζνπο ζα έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δχζθνιεο δνθηκαζίαο ηεο 

απνθάιπςεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο πνηληθήο δίσμεο ηνπ δξάζηε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρνπλ ζε θάζε ζεκείν ηνπ θφζκνπ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, νη νπνίεο ζα είλαη 

επαλδξσκέλεο κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα λα αλαιάβεη λα 

παξεγνξήζεη ην παηδί, λα ην πξνεηνηκάζεη γηα ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, λα ηνπ 

πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη θνηλσληθέο παξνρέο.  
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► Σα παηδηά λα είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλα γηα ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ηα 

πξφζσπα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηή θαη ην ρψξν ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα. Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα απνθεπρζεί θαηά ην δπλαηφλ ε θαηάζεζε ηνπ αλήιηθνπ κάξηπξα ζην 

δηθαζηήξην θαη  ε επαθή ηνπ κε ην ζχηε. Να πξνηηκάηαη ε δηθαληθή εμέηαζε κέζσ 

θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο, ζε ρψξν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα ην παηδί, φπνπ 

ζα αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη απνδνρή.  

► Σα πξφζσπα πνπ απαξηίδνπλ ην χζηεκα Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο λα είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλα θαη ελεκεξσκέλα ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο αλήιηθνπο 

κάξηπξεο. Να γλσξίδνπλ επαξθψο φιεο ηηο πηζαλέο αηηίεο πνπ εκπνδίδνπλ ην παηδί λα 

απνθαιχςεη ηε ζπκαηνπνίεζή ηνπ, λα κελ ηνπ αζθνχλ πίεζε, αιιά λα αθνινπζνχλ ηνπο 

ξπζκνχο ηνπ. Να ην επηβξαβεχνπλ γηα ηελ πξαγκαηηθά γελλαία ηνπ πξάμε, θαη λα ην 

ελζαξξχλνπλ κε θηιηθή δηάζεζε θαη ζεηηθή αληηκεηψπηζε. 

► Σα θξάηε λα δηαζθαιίζνπλ φηη θάζε παηδί πνπ έρεη θαθνπνηεζεί κπνξεί λα πξνζθχγεη 

απξφζθνπηα ζηε δηθαηνζχλε, λα έρεη πξφζβαζε ζε δίθαηε κεηαρείξηζε, θαη λα ηνπ 

παξέρνληαη λνκηθέο ππεξεζίεο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Να απνθεχγεηαη ε 

θαζπζηέξεζε ηεο εθδίθαζεο ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κε αλήιηθα ζχκαηα, 

θαζψο δηαθπβεχνληαη παηδηθέο δσέο. 

            Αλακθηζβήηεηα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ φινπο καο 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ην αλήιηθν ζχκα θαθνπνίεζεο ηελ θαηαλφεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη 

ηε θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη λφκνη ηξνπνπνηνχληαη ψζηε 

λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ ςπρνζχλζεζε θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, φκσο πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη, δηαθνξεηηθά παξακέλνπλ αλνχζηεο ζεσξίεο. Οη αιιαγέο ζηνπο λφκνπο 

πξνυπνζέηνπλ θνηλσληθέο αιιαγέο νη νπνίεο πξέπεη λα αλνίμνπλ ην δξφκν ζε θαηάιιειεο 

κεηαξξπζκίζεηο. πλεπψο, είλαη ζην ρέξη φισλ καο λα θάλνπκε έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή 
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θαηεχζπλζε. Άιισζηε, γηα λα έρεη κέιινλ κηα θνηλσλία, νθείιεη λα πξνζηαηεχεη θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ επεκεξία ησλ λεφηεξσλ κειψλ ηεο.   
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