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ΔΙΑΓΩΓΗ:
Ζ θαθνπνίεζε αλειίθνπ ζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε έθηαζε, εκθαλίδεηαη ζηαζεξά
ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο θνηλσλίεο θαη ζε νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ επίπεδν
(Walker, Bonner, Kaufman, 1988). Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ δελ είλαη
επνκέλσο κηα απνκνλσκέλε, ζπνξαδηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά κάιινλ έλα ζχλζεην
θαη θαζνιηθφ πξφβιεκα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ, ηεο
νηθνγέλεηαο, ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ (Brown, Cohen, Johnson,
Salzinger, 1998, Fleming, Mullen, Bammer, 1997).
Γηεζλψο, πξηλ απφ ηα ηέιε δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη ζηηο αξρέο ηνπ '80, είρε
αλαγλσξηζηεί ειάρηζηα ε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
παηδηψλ θαη δελ ππήξμε θάπνηα νπζηαζηηθά ζπζηεκαηηθή αληαπφθξηζε. Μεηά απφ ηε
δεθαεηία ηνπ '80 εληνχηνηο, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζεσξήζεθε σο έλα θνηλσληθφ
πξφβιεκα πνπ απαηηεί άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζνρή (Gomes-Schwartz,
Horowitz, Cardelli, 1990). Τπήξμε ινηπφλ ζπλερήο αλάπηπμε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αιεζηλήο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Finkelhor, 1986), ε νπνία νδήγεζε ζηε
λνκνζεηηθή αιιαγή πνπ νδήγεζε ζηε ζπλέρεηα ζηελ αχμεζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο
εηδίθεπζεο ησλ αζηπλνκηθψλ, ψζηε νη ίδηνη λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηελ
απφθξηζή ηνπο ζηηο θαηαγγειίεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ (Hornick &
Morrice, 2007).
ηελ Διιάδα, έρεη πηνζεηεζεί ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απφ ην 1990. χκθσλα κε ηε Γηεζλή
χκβαζε, «παηδί» ζεσξείηαη θάζε άηνκν θάησ ησλ 18 εηψλ. πγθεθξηκέλα, κε ην
άξζξν 19 ηνλίδεηαη φηη : «Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια
λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί απφ θάζε κνξθή βίαο, πξνζβνιήο ή βηαηνπξαγηψλ ζσκαηηθψλ
ή πλεπκαηηθψλ, εγθαηάιεηςεο ή παξακέιεζεο, θαθήο κεηαρείξηζεο ή εθκεηάιιεπζεο,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο, θαηά ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ
επηκέιεηα ησλ γνλέσλ ηνπ ή ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν, ηνπ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ
ηνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ην έρνπλ εκπηζηεπζεί». Δλψ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 34: «Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
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πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί απφ θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζεμνπαιηθήο
βίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ηα Κξάηε, εηδηθφηεξα, παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα
ζε εζληθφ, δηκεξέο θαη πνιπκεξέο επίπεδν γηα λα εκπνδίζνπλ: α) Σελ παξαθίλεζε ή ηνλ
εμαλαγθαζκφ ησλ παηδηψλ ζε παξάλνκε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. β) Σελ
εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα πνξλεία ή γηα άιιεο παξάλνκεο ζεμνπαιηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. γ) Σελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ παξαγσγή ζεακάησλ ή
πιηθνχ πνξλνγξαθηθνχ ραξαθηήξα» (Δηαηξεία πξνζηαζίαο αλειίθσλ Αζελψλ, 2009).
Ο ειιεληθφο Πνηληθφο Κψδηθαο ζέηεη θάπνηεο ζηνηρεηψδεηο αξρέο γηα ηνπο
αλειίθνπο, ζαθέζηεξα, ην άξζξν 344 αλαθέξεηαη ζε εγθιήκαηα κε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε, απνπιάλεζε αλειίθνπ, ή ηελ θαθνπνίεζε κε ζθνπφ
ηελ δηάπξαμε άζεκλσλ πξάμεσλ, ή άζεκλεο πξάμεηο κεηά απφ ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, ην άξζξν 351 αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ή ηελ απεηιή
βίαο, θαζψο θαη άιιεο κνξθέο εμαλαγθαζκνχ (ζπλαηζζεκαηηθή, ρεηξηζηηθφηεηα,
ζσκαηηθή), επηβνιή ή θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο, πξνψζεζε εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο,
παξαθξάηεζε, παξάδνζε κε ή άλεπ πιεξσκήο ζε άιιν πξφζσπν, ή ιήςε ελφο
αλειίθνπ, κε ζθνπφ ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζή ηνπ. Με ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ
ίδηνπ ζηφρνπ, ν εμαλαγθαζκφο ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ αλειίθνπ, κε ηελ ρξήζε
παξαπιαλεηηθψλ κέζσλ, ή εθκεηάιιεπζε ηεο επαηζζεζίαο κε ηε ρξήζε ππνζρέζεσλ,
δψξσλ, πιεξσκήο ή άιισλ θεξδψλ (χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Παηδηψλ
Γεχηεξε θαη Σξίηε Πεξηνδηθή Έθζεζε ηεο Διιάδαο, 2009).
Ζ απνπιάλεζε ησλ αλειίθσλ (άξζξν 339 ηνπ ειιεληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα)
αλαθέξεηαη ζηελ δηάπξαμε κηαο άζεκλεο πξάμεο κε έλα πξφζσπν θάησ απφ ηελ ειηθία
ησλ δεθαπέληε ρξφλσλ1 . Δλψ ε αηκνκημία (άξζξν 345 ηνπ ειιεληθνχ Πνηληθνχ
Κψδηθα) αθνξά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή κε ηνπο ζπγγελείο αίκαηνο θαη κεηαμχ ησλ
αδειθψλ ή ησλ εηεξνζαιψλ αδειθψλ (Έθζεζε Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ [θαη
άιισλ θνξέσλ] ζε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθα ηψκαηα
ηνπ παηδηνχ Διιάδα, 2001).
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Ζ λνκηθή ειηθία ηεο ζπγθαηάζεζεο ζηελ Διιάδα γηα ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ηα δεθαπ έληε
(15) έηε.
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ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθφ λα νξίζνπκε ηελ παηδηθή
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηελ ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία. πκπιεξσκαηηθά, ν
αλήιηθνο αδπλαηεί λα ελλνήζεη, λα δερηεί θαη λα δψζεη ζπγθαηάζεζε γηα ηελ
ζεμνπαιηθή επαθή, θαηά ηελ νπνία ππάξρεη αλαπηπμηαθή αζπκκεηξία, ην παηδί είλαη
αλαπηπμηαθά αλψξηκν, ελψ ε δξαζηεξηφηεηα παξαβηάδεη ηνπο λφκνπο ηεο θνηλσλίαο.
Γπν είλαη νη θχξηεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε κηα πεξηιακβάλεη ηελ
ζσκαηηθή επαθή, (άγγηγκα, θίιεκα, ζσπείεο, ζηνκαηηθή επαθή, κέρξη ηελ πιήξε
ζεμνπαιηθή πξάμε, αθφκα θαη ηνλ βηαζκφ) θαη απηή ρσξίο ηελ ζσκαηηθή επαθή
(εδνλνβιεςία, βηληενζθφπεζε, επηδεημηνκαλία).
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ
«ηακπνχ», θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ απνθξχπηεηαη. ηελ ρψξα καο, δελ
ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη εζηηαζκέλε εκπεηξηθή έξεπλα ζρεηηθά κε
ην πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο παηδηνχ, αθνχ δελ πθίζηαηαη
θαλέλα εζληθφ ζχζηεκα αλαθνξάο αιιά νχηε θάπνηα δεδνκέλα, ηα νπνία ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο.
Όζνλ αθνξά ηελ αζηπλνκηθή δξάζε, έρνπλ ιεθζεί θάπνηα λνκνζεηηθά κέηξα, κε
ζηφρν ηελ θαιχηεξε αληίδξαζε πξνο ηε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, κνιαηαχηα είλαη
πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη ε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ
ηνκέα είλαη αλχπαξθηε.

1. ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ
Μηα νπζηαζηηθή κεξίδα ησλ πεξηπηψζεσλ θαθνπνίεζεο αλειίθνπ εξεπλάηαη θαη
δηθάδεηαη απφ ην χζηεκα Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο είλαη

ν

πξψηνο εθπξφζσπνο ηεο λνκηκνπνηεκέλεο εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο, ν νπνίνο έξρεηαη ζε
επαθή κε ην ζχκα, θαηά απηφ ηνλ ηξφπν εκπιέθνληαη θαη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ζε
απηφ ην ζχζηεκα θαζψο ε απνθάιπςε ζα ιάβεη ρψξα ζε απηνχο. Ζ αζηπλνκία έρεη
αλακηρζεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο αλειίθνπ, ζπγθεθξηκέλα
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνδηθαζίαο ην αλήιηθν ζχκα ζα επεξσηεζεί απφ ηνπο
αζηπλνκηθνχο θαηά κέζν φξν 12 θνξέο (Ceci & Bruck, 1995) άξα ν ξφινο ηνπο είλαη
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δσηηθφο ζηελ αλαθνξά θαη ηελ έξεπλα ηνπ αδηθήκαηνο γηα ηε θαθνπνίεζε ηνπ
αλειίθνπ (Finkelhor & Ormrod, 2001). Οη κέζνδνη ηεο αζηπλνκίαο πνπ δελ είλαη
δνκεκέλεο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο κπνξνχλ λα ηνπο απνζαξξχλνπλ απφ ην λα ζπλεξγαζηνχλ πεξαηηέξσ
ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ππφζεζεο θαη ελδέρεηαη λα θαζνδεγήζνπλ, λα ππνλνκεχζνπλ, ή
λα επεξεάζνπλ ηα παηδηά-ζχκαηα.
Ζ γλψζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ
πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ππνζέζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ είλαη έλα
θξίζηκν δήηεκα αξρηθά γηα ηελ εμαθξίβσζε απηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηπρφλησλ
πξνβιεκάησλ, γηα ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηηο ππνζέζεηο θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ
θαζνδήγεζε ηεο κειινληηθήο ηνπο θαηάξηηζεο. Ζ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
εμαξηάηαη απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπο (Jackson & Wade, 2005), φπσο επίζεο θαη ε
αληαπφθξηζε ζηα θαθνπνηεκέλα παηδηά είλαη αλάινγε κε ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην
ζχκα θαη ηνλ δξάζηε (Broussard, Wagner, 1988, Finkelhor, 1984). Οη άλζξσπνη
ηείλνπλ λα έρνπλ κηα πξνθαηάιεςε θαηά ηελ απφθηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν
ζεκαίλεη φηη βιέπνπλ φηη αλακέλνπλ λα δνπλ θαη λα απνξξίςνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο
(Lord, Ross, Lepper, 1979). Δπνκέλσο, επεηδή νη πεπνηζήζεηο θαηεπζχλνπλ ζπρλά ηηο
ελέξγεηεο (Strömwall, Granhag, Hartwig, 2004) είλαη ζεκαληηθφ λα εξεπλεζνχλ νη
απφςεηο ησλ αζηπλνκηθψλ γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ. Άιισζηε, νη
ηζρπξφηεξεο αιιαγέο ζηελ αζηπλφκεπζε εκθαλίδνληαη κφλν φηαλ παξέρεηαη ζηνπο
ππαιιήινπο ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ έξεπλα
(Pagon, 1996).

2. Η ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε αθνξά ηηο απφςεηο ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ ζε γεληθφηεξν πιαίζην. Σν
παξφλ έγγξαθν εζηηάδεη πξψηνλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ελδέρεηαη
λα ππάξρεη αλάκεζα ζηα δπν θχια θαη δεχηεξνλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεπνηζήζεσλ
αλάινγα κε ηα ρξφληα πνπ εξγάδνληαη.
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2.1.

Προεγούκελες έρεσλες

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο απφςεηο θαη ηελ γλψζε ησλ
επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο θαθνπνίεζεο παηδηψλ, ζπγθξίλνληαο ηηο
νκάδεο απηέο κεηαμχ ηνπο (π.ρ. δηθαζηέο, αζηπλνκηθνί, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ηαηξνί
θ.α.), αιιά θαη κε δηάθνξεο κεηαβιεηέο, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε εκπεηξία θηι. ην
παξφλ θεθάιαην ζα αλαηξέμνπκε ζηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε απηφ πνπ εμεηάδνπκε
ζηελ πξνθείκελε έξεπλα, δειαδή, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ ζπζρέηηζε ησλ απφςεσλ
ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ κε ην θχιν
θαη ηα ρξφληα εξγαζίαο.
Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο ζε άιιεο ρψξεο αλαθνξηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ηνπ θχινπ
ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε
αλειίθσλ, εληφπηζαλ αξρηθά φηη ην γέλνο ηνπ αζηπλνκηθνχ ππαιιήινπ ήηαλ έλαο
ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ ( Trute,
Adkins, Macdonald, 1992). πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ην ζχκα, νη γπλαίθεο
επηδεηθλχνπλ ηζρπξφηεξε πίζηε ζηελ αμηνπηζηία ησλ παηδηψλ-καξηχξσλ ζε πεξηπηψζεηο
πξνζβνιήο ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (Kovera, Borgida,
Gresham, Swim, Gray, 1993, Kendall-Tackett, 1991), νη νπνίνη δελ πίζηεςαλ φηη ε
θαθνπνίεζε έιαβε ρψξα (Hicks & Tite, 1997), κε απνηέιεζκα λα ππεξεθηηκήζνπλ ην
πνζνζηφ ησλ ςεπδψλ θαηαζέζεσλ (Attias & Goodwin, 1985), αλεμάξηεηα απφ ηελ
ειηθία ηνπ ζχκαηνο (Bottoms & Goodman, 1994, McCauley & Parker, 2001).
Γηαπηζηψζεθε επίζεο, κηα αξλεηηθφηεηα απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο αξζεληθνχ θχινπ
φζνλ αθνξά ην παηδί-ζχκα (Back & Lips, 1998, Broussard & Wagner, 1988,
Eisenberg, Owens & Dewey, 1987) θαη ηδηαίηεξα εάλ ην ζχκα ήηαλ αγφξη ην νπνίν
θαθνπνηήζεθε απφ γπλαίθα-δξάζηε (Broussard & Wagner, 1988, Maynard &
Weiderman, 1997, Quas, Bottoms, Haegerich, Nysse-Carris, 2002, Rogers & Davies,
2007). Οη αξζεληθνχ θχινπ αζηπλνκηθνί, ζε ζρέζε κε ην γπλαηθείν θχιν, ηείλνπλ λα
ζεσξνχλ φηη ηα αγφξηα-ζχκαηα είλαη ζε έλα βαζκφ ππεχζπλα γηα ηελ θαθνπνίεζε
θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη ελζαξξπληηθή. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζχγρπζε
φζνλ αθνξά ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ζπγθαηάζεζε, ηελ νπνία έλαο
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15ρξνλνο δελ είλαη λφκηκα ηθαλφο λα δψζεη (Broussard & Wagner, 1988, Davies,
Pollard, Archer, 2001, Howard, 1984, Perrott & Webber, 1996). χκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε άπνςε, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα αγφξηα-ζχκαηα θαηεγνξνχληαη
πεξηζζφηεξν ιφγσ ηνπ φηη θξίλνληαη ηθαλνί λα πξνβάινπλ αληίζηαζε ή λα
δξαπεηεχζνπλ απφ ηνλ επηηηζέκελφ ηνπο (Davies et al., 2001, Howard, 1984),
ηνηνπηνηξφπσο ζεσξείηαη φηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ αγνξηψλ είλαη ιηγφηεξν
θαηαζηξεπηηθή (Rogers, Davies, 2007). Βάζεη απηνχ επηθπξψλεηαη ε παξαδνζηαθή
άπνςε φηη νη άλδξεο λνεκαηνδνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα ζηεξεφηππα γηα ηελ αλδξνπξέπεηα
απφ ηηο γπλαίθεο, ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα ηελ αξλεηηθή άπνςε γηα ηα ζχκαηα
αξζεληθνχ θχινπ (Rogers & Davies, 2007).
Καηά ηνπο Hicks & Tite (1997) θαη ηα δπν θχια ζεσξνχλ φηη ηα κηθξά παηδηά είλαη
πην αμηφπηζηα απφ ηνπο εθήβνπο, θαζψο θαη φηη είλαη πην πηζαλφ λα θαθνπνηεζνχλ.
ρεηηθά κε ηελ επζχλε ζηηο ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο νη άλδξεο
ζπκθψλεζαλ φηη νη έθεβνη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα ζπλαηλέζνπλ ζε ζχγθξηζε κε
ηα πην κηθξά παηδηά, απφ ηηο γπλαίθεο, αλ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ αλδξψλ ζεψξεζαλ φηη
θαη ηα κηθξφηεξα παηδηά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπγθαηάζεζεο (Hicks & Tite, 1997).
ηελ έξεπλα ησλ Trute et al. (1992) νη γπλαίθεο αζηπλνκηθνί ζεψξεζαλ φηη ε
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απφ δξάζηεο ζειπθνχ γέλνπο δελ είλαη δηαδεδνκέλε ή φηη δελ
απνηειεί ζνβαξφ θαηλφκελν. Οη άλδξεο ήηαλ πηζαλφηεξν λα δνπλ ηελ ηηκσξία σο
απνηειεζκαηηθφ απνηξεπηηθφ παξάγνληα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ
ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο, θαη νη άλδξεο ήηαλ πηζαλφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο λα δνπλ
ηνπο δξάζηεο σο άηνκα πνπ μερψξηζαλ κε θάπνην ηξφπν απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ·
εηδηθφηεξα έηεηλαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο δξάζηεο σο πξνεξρφκελνπο απφ θνηλσληθά
παξεθθιίλνληεο νκάδεο.
Δπηπιένλ, ην αξζεληθφ θχιν πεξηζζφηεξν απφ ην ζειπθφ ελδέρεηαη λα θξίλεη φηη ε
θαθνπνίεζε πνπ δελ πεξηέιαβε ηε ζεμνπαιηθή επαθή έρεη ιηγφηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηα
ζχκαηα φπσο θαη φηη νη ππνζέζεηο πνπ εκπιέθνπλ ζειπθνχ γέλνπο δξάζηε

(π.ρ.

κεηέξα-γηνο ή αλάκεζα ζηα αδέιθηα) είλαη ιηγφηεξν ζνβαξέο απφ ηελ θαθνπνίεζε πνπ
πεξηιακβάλεη έλαλ αξζεληθφ δξάζηε (Eisenberg, et al., 1987, Rogers & Davies, 2007).
Παξφια απηά, νη άλδξεο θξίλνπλ ηνλ δξάζηε ιηγφηεξν έλνρν, ηελ επίζεζε ιηγφηεξν
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απζηεξή, ελψ νη ζειπθνί δξάζηεο αληηιακβάλνληαη επλντθφηεξα απφ ηνπο αξζεληθνχο
(Rogers & Davies, 2007). Δπηθξαηεί θαη ε ππνηίκεζε, απφ ηελ κεξηά ησλ αλδξψλ, ηεο
επηθξάηεζεο ηεο αηκνκημίαο παηέξα-θφξεο θαη ζπλεπψο ε κε απνηειεζκαηηθή δξάζε
φηαλ ηα παηδηά θαηαγγείινπλ ηελ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε (Attias & Goodwin, 1985).
ηελ έξεπλα ησλ Hicks & Tite (1997), ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θαη ηα δπν
θχια είραλ ηελ άπνςε φηη ηα αγφξηα έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα θαθνπνίεζεο κε ηα
θνξίηζηα, ζπλάκα θαη ηα δχν θχια ζπκθψλεζαλ φηη ηα ζχκαηα δελ έρνπλ
ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνθάιπςεο ηνπ ζπκβάληνο
(Finkelhor, 1984), ελψ ε αζηπλνκία θαη εηδηθά ην αξζεληθφ θχιν δελ είλαη ηφζν ηθαλνί
λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο θαθνπνίεζεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ.
Απφ ηελ άιιε, νη Everson, Boat, Sherries θαη Robertson (1996) δηαπίζησζαλ φηη ην
θχιν, θαη ηα έηε εκπεηξίαο ησλ αζηπλνκηθψλ δελ είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο
πεπνηζήζεηο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ παηδηψλ. Οη ππάιιεινη πνπ είραλ εμεηάζεη πνιιέο
πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ ζε πξνεγνχκελα έηε ήηαλ πνιχ
πηζαλφηεξν λα εθιάβνπλ ηηο θαηαγγειίεο ησλ παηδηψλ σο αιεζείο ζπγθξηηηθά κε άιινπο
ππαιιήινπο, νη νπνίνη είραλ εξγαζηεί ζε ιηγφηεξεο ππνζέζεηο. Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνλ
Sherman (1985), νη αζηπλνκηθνί ππάιιεινη κε ιηγφηεξα ρξφληα εξγαζίαο είλαη πην
ελεξγνί, γξάθνπλ πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο θαη πξνβαίλνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ζπιιήςεηο,
ελψ αλάινγα φζν πην πνιχ εκπεηξία έρνπλ νη αζηπλνκηθνί, ηφζε ιηγφηεξε ε πξνζπκία
ηνπο λα αλαθέξνπλ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ (Willis & Wells, 1988).
Σν θαηά πφζν ηα παηδηά εθεβηθήο ειηθίαο εθιακβάλνληαη σο αμηφπηζηα
ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία ζε ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη κε ηα ρξφληα
εξγαζίαο (Hicks & Tite, 1997). Οη Melinder, Goodman, Eilertsen, Magnussen (2004)
επεζήκαλαλ φηη ηα έηε επαγγεικαηηθήο πείξαο δελ επεξέαζαλ ηηο απφςεηο, εθηφο απφ
ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο σο απφδεημε ηεο θαθνπνίεζεο· φπνπ νη
ππάιιεινη πνπ δνχιεπαλ σο αζηπλνκηθνί πνιιά ρξφληα, εθηίκεζαλ ηα ηαηξηθά ζηνηρεία
σο ειαθξψο πην αμηφπηζηα.
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3. Δρεσλεηηθές σποζέζεης
ηελ παξνχζα έξεπλα ππνζέηνπκε φηη ην θχιν θαη ηα ρξφληα εξγαζίαο ησλ
αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε γεληθφ πιαίζην, θαη εηδηθά ηηο απφςεηο γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο, ηνπ ζχηε, θαη ηνπ αδηθήκαηνο. Δπηδξνχλ ζηηο απφςεηο,
γηα ηελ έθηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο, γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ηαηξηθνχ
θαη λνκηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ηεο έθηαζεο ηεο γλψζεο ηνπο
γηα ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη παξάιιεια ζα επεξεάζνπλ ηηο απφςεηο
γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο θαηαγγειίαο θαη γηα ηηο ζπλήζεηο αληηδξάζεηο ηνπ ζχκαηνο.
Αλάινγα, ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ην θχιν θαη ηα ρξφληα πνπ εξγάδνληαη νη
αζηπλνκηθνί δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ πξναλαθεξζείζα
ζεκαηνινγία.

4. Δργαιείο:
Σν εξσηεκαηνιφγην παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Child Sexual Abuse
Questionnaire, Morison & Greene, 1992) κεηαθξάζηεθε απφ ηελ αξρηθή έθδνζε
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) ζηα ειιεληθά δεδνκέλα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β). πγθεθξηκέλα, ηξία
άηνκα κεηέθξαζαλ, ν θαζέλαο μερσξηζηά, ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηε
ζπλέρεηα, ζπγθεληξψζεθαλ φινη καδί θαη ζπδήηεζαλ ηελ έθδνζε πνπ ν θαζέλαο ηνπο
έρεη δηαηππψζεη γηα ην θάζε ζηνηρείν, ηέινο φινη καδί θαηέιεμαλ ζηελ πην απνδεθηή
κεηάθξαζε απηψλ. Απνηειείηαη απφ 40 δειψζεηο, ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
παξνχζα έξεπλα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κε βάζε κηα δηαβαζκηζηηθή θιίκαθα 6
ζεκείσλ, ην θαηά πφζν ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηε θάζε κηα (1: πκθσλψ
απνιχησο, 2: πκθσλψ, 3: πκθσλψ ιίγν, 4: Γηαθσλψ ιίγν, 5: Γηαθσλψ πνιχ, 6:
Γηαθσλψ απνιχησο). Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία απηά, ν η αζηπλνκηθνί ππάιιεινη
θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα ζπλνπηηθφ δεκνγξαθηθφ εξσηεκαηνιφγην, φπσο
επίζεο θαη λα αμηνινγήζνπλ γξαπηά, ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, εάλ
δηαθσλνχλ κε θάηη πνπ εηζεγήζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ.
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Σα αληηθείκελα ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε ηνπο νξηζκνχο ηεο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ, ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηα δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία, ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο, ηνπ δξάζηε θαη ηνπ αδηθήκαηνο,
φπσο επίζεο θαη ηηο αλακελφκελεο αληηδξάζεηο θαη ζπκπησκαηνινγία ηεο θαθνπνίεζεο.
Σα ζέκαηα απηά ζπδεηνχληαη δηεμνδηθά παξαθάησ.

4.1.

Θεκαηοιογία ερωηεκαηοιόγηοσ θαη βηβιηογραθηθή

αλαζθόπεζε
Οη απφςεηο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο θαηαγγειίαο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο θαη γηα ηηο ζπλήζεηο αληηδξάζεηο ηνπ ζχκαηνο, δηεξεπλψληαη ζε 12
εξσηήζεηο :
 1: Οη θαηαγγειίεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πνπ γίλνληαη απφ παηδηά, ζπρλά
απνδεηθλχνληαη ιαλζαζκέλεο.
 5: ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ππάξρνπλ
ζσκαηηθέο-θπζηθέο ελδείμεηο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο.
 8: Σα θαθνπνηεκέλα παηδηά παξέρνπλ αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο, φζνλ αθνξά ηε
θαθνπνίεζε ηνπο.
 17: Έλα παηδί ην νπνίν δελ παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα θφπσζεο ή δπζθνξίαο
είλαη πηζαλφλ λα κελ έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά.
 20: Σα παηδηά πνπ αλαθαινχλ ηελ αξρηθή ηνπο θαηαγγειία γηα ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε, πηζαλφλ λα έιεγαλ ςέκαηα εμ’ αξρήο.
 22: Θα πξέπεη θαλείο λα είλαη θαρχπνπηνο απέλαληη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ
γίλεη απφ έλα παηδί, φηαλ έρεη κεζνιαβήζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
ηέιεζε ηεο πξάμεο.
 23: Σα παηδηά είλαη δηζηαθηηθά ζην λα αλαθέξνπλ έλα πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο.
 26: Σα παηδηά κπνξνχλ εχθνια λα ρεηξαγσγεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ
ςεπδείο θαηαζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
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 30: Οη

ζπλεζέζηεξεο

αληηδξάζεηο

παηδηψλ

πνπ

έρνπλ

θαθνπνηεζεί,

πεξηιακβάλνπλ: α) πξνβνιή αληίζηαζεο, β) επίθιεζε γηα βνήζεηα θαη γ)
πξνζπάζεηα απφδξαζεο.
 33: Παηδηά ηα νπνία παξέρνπλ αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ζηηο θαηαζέζεηο ηνπο,
ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη αλαμηφπηζηα.
 35: Έλα παηδί ην νπνίν έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά απφ ηνλ ίδην ηνπ γνλέα, ζα
ζπλερίζεη λα δείρλεη αγάπε ζε απηφλ.
 37: Σα κηθξά παηδηά δελ είλαη αμηφπηζηνη κάξηπξεο.
Ζ θαηάζεζε ηνπ παηδηνχ είλαη ζπρλά ην κφλν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, θαη
αμηνινγείηαη ζπρλά ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηεο, θαζψο δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο θάπνηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα γηα ηε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε (Kendall-Tacket, Williams, Finkelhor, 1993, Poole & Lindsay, 1998,
Wood & Wright, 1995) αιιά θαη θάπνηνλ επηπιένλ κάξηπξα εθηφο απφ ην ζχκα θαη ην
δξάζηε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην αλψηαην δηθαζηήξην ζηε νπεδία ππνδεηθλχεη φηη ε
θαηαγγειία ηνπ παηδηνχ ζεσξείηαη αμηφπηζηε εάλ είλαη ζαθήο, ιεπηνκεξήο θαη ζπλεπήο
(Leander, 2010). Έρεη ππνζηεξηρζεί δε, πσο νη αλήιηθνη κάξηπξεο δελ έρνπλ ηελ ίδηα
παξαηεξεηηθή θαη κλεκνληθή ηθαλφηεηα, είλαη πην επάισηνη ζηηο θαζνδεγεηηθέο
εξσηήζεηο (Ceci & Leichtman, 1992). Μεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ
ζπλδένληαη αξλεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα γηα θαηαγγειία απφ ηα παηδηά, είλαη ε
πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα κλήκεο (εηδηθά εάλ ε θαθνπνίεζε έιαβε ρψξα φηαλ ην παηδί
ήηαλ θάησ απφ 3 ρξνλψλ) (Howe & Courage, 1993), πεξηνξηζκέλε γισζζηθή
ηθαλφηεηα (Fivush, 1998, Howe & Courage, 1993, Ornstein, Larus, & Clubb, 1991) θαη
πεξηνξηζκέλε γλψζε γηα ηηο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο (Bussey & Grimbeek, 1995, oπ.
αλαθ. Leander, 2010).
χκθσλα κε άιιεο έξεπλεο, ηα παηδηά ζπκνχληαη πνιχ θαιά ηα αγρσηηθά γεγνλφηα
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (π.ρ., Fivush, 1998, Goodman, Bottoms, Schwartz-Kenney,
Rudy, 1991, Goodman, Hirschman, Hepps, Rudy, 1991, Howe, Courage, Peterson,
1996, Howe, 2000, Peterson, 2001), ζπγθεθξηκέλα, νη θεληξηθέο ιεπηνκέξεηεο απφ κηα
αγρσηηθή εκπεηξία αλαθέξνληαη θαιχηεξα απφ φηη νη πεξηθεξεηαθέο ιεπηνκέξεηεο.
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Παξφια απηά πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε εάλ ε ίδηα ε απνθάιπςε θαη ηα ιάζε
παξάιεηςεο νθείινληαη ζηελ έιιεηςε κλήκεο γηα ην γεγνλφο ή ην παηδί απνθεχγεη θαη
παξαιείπεη ζπλεηδεηά λα θνηλνπνηήζεη ηελ θαθνπνίεζε θαη ηηο ζεμνπαιηθέο
πιεξνθνξίεο. Δίλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ηα παηδηά-ζχκαηα λα απνθεχγνπλ ηελ
θαηαγγειία θαη λα αξληνχληαη ηηο ζεμνπαιηθέο θαηαρξεζηηθέο πξάμεηο (Leander et al.,
2005, 2010, Sjöberg & Lindblad, 2002) αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε
θαθνπνίεζε φλησο πξαγκαηψζεθε (Svedin & Back, 2003).
χκθσλα κε ηνλ Summit (1983) ηα παηδηά πνπ απνθαιχπηνπλ εχθνια ηελ
θαθνπνίεζε πξέπεη λα ζεσξεζνχλ χπνπηα. Μφλν εθείλα ηα παηδηά πνπ αξρηθά
αξλνχληαη, κεηά θάλνπλ έλαλ ηζρπξηζκφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, θαηφπηλ ηνλ
αλαθαινχλ, θαη ηέινο μαλά αιιάδνπλ γλψκε, πξέπεη λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηεο
πεξηπηψζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (London, Bruck, Ceci, Shuman, 2005,
Hanson, Resnick, Saunders, Kilpatrick, Best, 1999). Δπνκέλσο, νπνηνδήπνηε παηδί
θαηαγγέιιεη ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, είλαη πηζαλφ λα ηελ αληηζηξέςεη. ε απηφ ην
ζεκείν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε δελ
απνδεηθλχεη απαξαίηεηα ηελ ζπκαηνπνίεζε, αιιά ηελ αλαζηάησζε πνπ πξνθαιεί ν
απνρσξηζκφο απφ ηα νηθεία πξφζσπα (Saywitz & Camparo, 1998). Μεξηθέο θνξέο, ηα
παηδηά ζα πνπλ αθφκα θαη φηη αγαπνχλ ηνλ δξάζηε (Kellogg, Lukefahr, Greene, 2001)
(π.ρ. ζχκαηα έρνπλ αλαθέξεη φηη δελ ήζειαλ λα απνθαιχςνπλ ηελ θαθνπνίεζε ιφγσ
ηνπ θφβνπ φηη ν δξάζηεο ζα θπιαθηδφηαλ, Furniss, 1991, Russell, 1986, Summit,
1983).
Ο Sauzier (1989) δηαπίζησζε φηη παηδηά πνπ παξνπζίαζαλ πςειή απξνζπκία γηα
ζπδήηεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είραλ επίζεο θφβν (π.ρ. θφβνο ηεο απψιεηαο
ηεο αγάπεο ηνπ δξάζηε, ηελ επίπιεμε ή ηηκσξία, θφβνο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ γηα
ηνπο άιινπο) (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones, Gordon, 2003).
Τπνζηήξημε φηη ν θφβνο ησλ νηθνγελεηαθψλ αληηδξάζεσλ αιιά θαη ε ελνρή (Summit,
1983) κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ απξνζπκία θαη ηελ δπζθνιία λα αλαθεξζεί ε
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, θαη φηη ηα παηδηά είλαη πξνζπκφηεξα λα απνθαιχςνπλ ηελ
θαθνπνίεζε πην ζχληνκα εάλ αηζζάλνληαη ιηγφηεξν πηζηά ζην δξάζηε, φπσο π.ρ. φηαλ
ν δξάζηεο δελ αλήθεη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (DiPietro, Runyan, Fredrickson,
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1997, Goodman-Brown et al, 2003, Leander, 2010). Απηφλ ηνλ θφβν δελ ηνλ
αληηκεησπίδνπλ κφλν ηα παηδηά, αθφκε θαη ελήιηθνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
γνλέσλ, πνπ γλσξίδνπλ γηα ηε θαθνπνίεζε, αλακέλεηαη φηη δελ ζα απνθαιχςνπλ απφ
θφβν κήπσο αλαζηαηψζνπλ ή θαη θαηαζηξέςνπλ ηελ νηθνγέλεηα (Conte, 1995).
Σα ζπκπεξάζκαηα κεξηθψλ κειεηψλ πξνηείλνπλ φηη νη θνηλνπνηήζεηο ησλ πην
κηθξψλ παηδηψλ ηείλνπλ λα είλαη αζαθείο (Faller, 1988). Μεηέπεηηα εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα απέδεημαλ πσο εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ηα
κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά είλαη πην αμηφπηζηα ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα (Goodman
Bottoms, Herscovici, Shaver, 1989, Nightngale, 1993, Broussard & Wagner, 1988)
θαζψο, ηα κηθξά παηδηά είλαη πηζαλφηεξν λα απνθαιχςνπλ ηπραία ηελ θαθνπνίεζε, ελψ
ζηα κεγαιχηεξα είλαη πηζαλφηεξν ε θνηλνπνίεζε λα είλαη ζθφπηκε (Campis, HebdenCurtis, DeMaso, 1993, Fontanella, Harrington, Zuravin, 2000, Nagel, Putnam, Noll,
Trickett, 1997, London et al, 2005, Sorenson & Snow, 1991). Δπηπιένλ, ηα κηθξά
παηδηά δελ ληψζνπλ απαξαηηήησο ηελ ληξνπή, επεηδή δελ έρνπλ ηελ ίδηα
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πεξηβάιινπζαο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο σο ηακπνχ ή ηελ
άπνςεο ηεο θνηλσλίαο φηη είλαη απαξάδεθην (Goodman-Brown et al., 2003, Saywitz,
Goodman, Nicholas, Moan, 1991).
Όζνλ αθνξά ηηο ζσκαηηθέο-θπζηθέο ελδείμεηο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο,
πιεζψξα εξεπλψλ ππνδεηθλχεη φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο δελ ππάξρεη θαλέλα ζσκαηηθφ ή ηαηξηθφ ζηνηρείν (Sauzier, 1989, Bays &
Chadwick, 1993, Berenson, Heger, Andrews, 1991, London et al., 2005).
Λεπηνκεξέζηεξα, νη Finkelhor & Berliner, (1995) ηζρπξίζηεθαλ φηη ην 40% ησλ
παηδηψλ-ζπκάησλ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ειάρηζηα ή θαλέλα ζχκπησκα. Ζ απνπζία
ησλ ελδείμεσλ κπνξεί βέβαηα λα απεηθνλίζεη ηνπο ιηγφηεξν βίαηνπο ηχπνπο
ζεμνπαιηθψλ επαθψλ (Heppenstall-Heger, McConnell, Ticson, Guerra, Lister,
Zaragoza, 2003, McCann, Voris, Simon, 1992, Palusci, Cox, Cyrus, 1999) ή έλα
πνζνζηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά (Palusci, Cox, Shatz,
Schultze, 2006), δειαδή ηα ζχκαηα αηκνκημίαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εμεηαζηνχλ
κέζα ζε 24 ψξεο απφ ηε ζεμνπαιηθή επαθή, άξα εθιείπνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα
ηελ απφδεημε ηεο θαηαγγειίαο (Erickson, Walbek, Seely,1988).
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Οη απφςεηο αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξάζηε, εμεηάδνληαη ζε 5
πξνηάζεηο:
 2: ρεδφλ φινη νη ζχηεο είλαη άληξεο.
 10: Ζ πιεηνςεθία ησλ παξαβηάζεσλ γίλνληαη ζην δξφκν ή ζην πξναχιην ησλ
ζρνιείσλ.
 12: Σν ζηεξεφηππν “Ζιηθησκέλνο, βξψκηθνο άληξαο” (γινηψδεο), δελ
αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο ζην θιαζζηθφ πξνθίι ελφο ζχηε.
 15: Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ έρεη θαθνπνηεζεί απφ θάπνην θνληηλφ ηνπο
πξφζσπν.
 36: Σα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά είλαη πηζαλφηεξν λα θαθνπνηεζνχλ απφ
έλαλ μέλν, απ’ φηη ηα κηθξφηεξα.
Τπάξρεη έλα γεληθεπκέλν ζηεξεφηππν φηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη ζπάλην
πεξηζηαηηθφ

θαη

πξνθαιείηαη

απφ

θνηλσληθά

παξεθθιίλνληα

άηνκα.

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ είλαη επξεία ρσξίο θαζνξηζκέλν
ηχπν νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ηχπν δξαζηψλ (π.ρ. κε δηαλνεηηθή πζηέξεζε,
νκνθπινθηιία) (Leander, Christianson, Svedin, Granhag, 2007). Αληίζεηα πξνο ηε
δεκφζηα παξεξκελεία, είλαη ζπάληα ε θαθνπνίεζε απφ ηνλ απαίζην μέλν πνπ θξχβεηαη
γχξσ απφ ην ζρνιείν (Finkelhor, 1979, 1984, Russell, 1983). Σα άηνκα πνπ
εκπιέθνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο δελ είλαη δηεζηξακκέλα,
αληίζεηα, ηείλνπλ λα είλαη εξγαηηθνί, αθηεξσκέλνη νηθνγελεηάξρεο, έρνπλ πνιχ θαιή
εθπαίδεπζε, είλαη λνκνηαγείο πνιίηεο, θαη πεξηζζφηεξν ζξεζθεπφκελνη απφ ην κέζν
φξν (Summit, 1983). Δπηπιένλ, αλήθνπλ ζηηο αλψηεξεο θαη κεζαίεο θνηλσληθέο ηάμεηο,
ρσξίο θάπνην δηαρσξηζκφ ζην επάγγεικα (Goodman & Melinder, 2007). Οη
αηκνκηθηηθέο νηθνγέλεηεο ζχκθσλα κε απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ, είλαη
πνιππιεζείο,

αλήθνπλ

ζε

ρακειά

θνηλσληθννηθνλνκηθά

ζηξψκαηα

θαη

ραξαθηεξίδνληαη απφ θνηλσληθή εμαζιίσζε θαη άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
Πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο φκσο επηζεκαίλνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνηλσληθνί,
ζξεζθεπηηθνί, θπιεηηθνί, θαη γεσγξαθηθνί παξάγνληεο δελ έρνπλ θακία ζρεδφλ ζρέζε
κε ηελ ζπρλφηεηα ηεο αηκνκημίαο. Ζ δηαθνξά είλαη φηη έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα
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επηζχξεη ηελ πξνζνρή ηνπ λφκνπ φηαλ εκπιέθνληαη θησρά θαη ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ
επηπέδνπ άηνκα (Geiser, 1979).
Σν θχιν ηνπ δξάζηε έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο. Γηα ηα ηξία ηέηαξηα
ησλ γεγνλφησλ θαθνπνίεζεο αλειίθνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζηπλνκία ππεχζπλνη
είλαη δξάζηεο αξζεληθνχ θχινπ (Finkelhor & Ormrod, 2001, Finkelhor, 1986, Cupoli,
Sewell, 1988). Ο Finkelhor (1986) θαη ν Wellman (1993) δειψλνπλ φηη νη άλδξεο είλαη
ζπρλφηεξα δξάζηεο απφ ηηο γπλαίθεο επεηδή έρνπλ κηα θπξίαξρε θαη εμνπζηαζηηθή
ππφζηαζε. Ο Finkelhor θαη ν Russell (1984) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γπλαίθεο
ήηαλ δξάζηεο ζε 14% ησλ πεξηπηψζεσλ (Grayston & DeLuca, 1999, Ferguson &
Mullin, 1999, Rogers & Davies, 2007) κε ζχκαηα αγφξηα θαη ζε 6% ησλ πεξηπηψζεσλ
κε ζχκαηα θνξίηζηα (Rudin, Zalewski, Bodmer-Turner, 1995), ελψ άιιεο έξεπλεο
επηζήκαλαλ φηη ε θαηαλνκή ηνπ θχινπ ησλ ζπκάησλ απφ ηηο γπλαίθεο δξάζηεο ήηαλ
νκνηφκνξθε κεηαμχ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ ή ήηαλ ζπλήζσο θνξίηζηα (O'Connor,
1987). Ζ πιεηνςεθία ησλ ζειπθψλ δξαζηψλ ήηαλ νηθνγελεηαθά κέιε, babysitters ή
δάζθαινη. Ζ θαθνπνίεζε ήηαλ πνιχ ζνβαξή ζε 60% ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ νη δξάζηεο
ήηαλ γπλαίθεο θαη φηαλ απηέο είραλ ζπλεξγφ (Rudin, Zalewski, Bodmer-Turner, 1995,
Rogers & Davies, 2007).
Έλα παηδί είλαη ηξεηο θνξέο πηζαλφηεξν λα θαθνπνηεζεί απφ έλαλ ελήιηθν πνπ
γλσξίδεη θαη εκπηζηεχεηαη απ' φ, ηη απφ έλαλ μέλν (Summit, 1983). Άξα, ν δξάζηεο
είλαη πιένλ πηζαλφ λα είλαη νηθνγελεηαθφ κέινο (γνλέαο, ζπγγελήο) (Kenny &
McEachern, 2000, Cupoli & Sewell, 1988, Berliner & Conte, 1995, Faller, 1989,
Gomes-Schwartz, Horowitz, Cardelli, 1990, Sorenson & Snow, 1991). Δληνχηνηο, ηα
αγφξηα έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα θαθνπνηεζνχλ απφ έλα άηνκν έμσ απφ ηελ
νηθνγέλεηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Lieb, Quinsey, Berliner, 1998). Όζνλ αθνξά ηελ
αηκνκημία, oη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο θαίλνληαη λα θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα
φηη ε πιεηνςεθία ησλ δξαζηψλ είλαη βηνινγηθνί παηεξάδεο, εηδηθά φηαλ ην ζχκα είλαη
ζειπθφ (Haffejee, 1991, Ima & Hohm, 1991, Moghal et al., 1995, Kenny &
McEachern, 2000). Σα ηειεπηαία ρξφληα βέβαηα, αλαθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα
πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ή άιισλ ρψξσλ απφ
ελήιηθεο θαη πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη εθεί (Trocme & Schumaker, 1999).
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χκθσλα κε ηνπο Goodman & Melinder (2007) ε κέζε ειηθία ηνπ δξάζηε είλαη 27
εηψλ. Έλα αλεζπρεηηθφ φκσο εχξεκα είλαη φηη ππνινγίδεηαη πσο νη έθεβνη (ειηθίαο 13
έσο 17) απνηεινχλ κέρξη θαη ην έλα πέκπην φισλ ησλ βηαζκψλ θαη πεξηπηψζεσλ
παξελφριεζεο παηδηψλ πνπ αλαθέξνληαη θάζε ρξφλν (Barbaree, Hudson, Seto, 1993,
Center For Sex Offender Management, 2000) ηελ πξαγκαηηθφηεηα ινηπφλ, πεξίπνπ ην
40% ησλ θαηαγγειζέλησλ πεξηζηαηηθψλ δηαπξάηηεηαη απφ άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 20
ρξφλσλ. Παηδηά απφ 6-12 ρξνλψλ ήηαλ ππεχζπλα γηα ην 13-18% φισλ ησλ
ηεθκεξησκέλσλ πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ (Pithers & Gray,
1998, Bromberg, Johnson, 2001). Παξαδφμσο, ε αηκνκημία ακθηζαιψλ έρεη ππνινγηζηεί
λα επηθξαηεί ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηελ αηκνκημία γνλέα-παηδηνχ
(Canavan, Meyer, Higgs, 1992, Cole, 1982, Finkelhor, 1980, Smith & Israel, 1987,
Adler & Schutz, 1995).
Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αδηθήκαηνο, εμεηάδνληαη ζε 13 δειψζεηο:
 3: Δίλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίζεηο έλα παηδί πνπ έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά.
 5: ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ππάξρνπλ
ζσκαηηθέο-θπζηθέο ελδείμεηο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο.
 9: Οη πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηαγγέιινληαη,
εμεηάδνληαη θαη δηεξεπλνχληαη.
 10: Ζ πιεηνςεθία ησλ παξαβηάζεσλ γίλνληαη ζην δξφκν ή ζην πξναχιην ησλ
ζρνιείσλ. 13: Σν παηδί πνπ έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά, ζπρλά θέξεη ελδείμεηο
ζσκαηηθήο βιάβεο σο απνηέιεζκα άζθεζεο βίαο.
 15: Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ έρεη θαθνπνηεζεί απφ θάπνην θνληηλφ ηνπο
πξφζσπν.
 19:

Ζ

πιεηνςεθία

ησλ

ζπκάησλ

πξνέξρεηαη

απφ

θαηψηεξα

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα.
 27: Ο ζπλεζέζηεξνο ηχπνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εκπεξηέρεη πξσθηηθή ή
θνιπηθή δηείζδπζε.
 29: Δάλ έλα παηδί έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά ήδε κηα θνξά, νη πηζαλφηεηεο
λα θαθνπνηεζεί εθ λένπ είλαη απμεκέλεο.

17

 31: Σα παηδηά αιινδαπψλ/έγρξσκσλ θαη θησρψλ νηθνγελεηψλ είλαη πην πηζαλφλ
λα θαθνπνηεζνχλ, απ’ φηη ηα ππφινηπα παηδηά.
 32: Ζ γνληθή απνπζία θαη νη ειιηπείο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε ηε
θαθνπνίεζε.
 34: ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ έρεη
γίλεη ρξήζε θάπνηαο κνξθήο βίαο ή επηζεηηθφηεηαο απφ ην ζχηε.
 38: Σν πην πηζαλφ είλαη νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο λα κελ γλσξίδνπλ γηα ηελ
επαλαιακβαλφκελε θαθνπνίεζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.
Τπάξρνπλ ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο φηη ηα θξηηήξηα ηεο θνηλσληθήο ηάμεο
(εθπαίδεπζε, εηζφδεκα θαη επαγγεικαηηθή ζέζε) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
νδεγνί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ

ηεο

ζεμνπαιηθήο

θαθνπνίεζεο,

εηδηθφηεξα έλαο

δπζαλάινγνο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο ππεξεζίεο πξνζηαζίαο παηδηψλ, πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξεο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο (Finkelhor, 1993). Δπηπιένλ, νη ρακεινχ εηζνδήκαηνο
νηθνγέλεηεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί φηη δηαηξέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηε παηδηθή
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (Cappelleri, Eckenrode, Powers, 1993, Finkelhor, 1984). Ο
Fontes (1993) δειψλεη φηη νη δξάζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή
εππάζεηα ελφο παηδηνχ γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε θαη λα απνηξέςνπλ ην παηδί απφ
ηελ απνθάιπςε, παξφια απηά πνιιέο έξεπλεο δελ γλσκνδνηνχλ ζρεηηθά κε ηα
λνηθνθπξηά ησλ ζπκάησλ (De-Jong, Emmett, Hervada, 1982, Huston, Parra, Prihoda,
Foulds, 1995, Kercher & McShane, 1984, Lindholm & Willey, 1986, Mennen, 1995,
Siegel, Sorenson, Golding, Burnam, Stein, 1987, Kenny & McEachern, 2000,), ελψ
άιιεο έξεπλεο δελ ζπκθσλνχλ κε ηε ζπζρέηηζε (Runyan, 1998, Kersher & McShane,
1984, Russell, 1986, Finkelhor, 1993, Cunningham, Stiffman, Dore, Earls, 1994, Kuhn
Arellano, Chavez, 1998, Tyler, 2002) ζεσξψληαο φηη ε θαθνπνίεζε αλειίθνπ έρεη
επηπηψζεηο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηηο θπιέο, θαη γηα ηα δχν θχια εμίζνπ
(National Child Abuse & Neglect Data System, 1993, Cappeleri, Eckenrode, Powers,
1993) φπσο επίζεο θαιχπηεη φιεο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη εζληθέο νκάδεο (Tzeng
& Schwarzin, 1990). Ο θίλδπλνο πνπ ηα ζχκαηα πθίζηαληαη εκθαλίδεηαη λα είλαη
αλεμάξηεηνο απφ ηελ εζληθφηεηα (Mennen, 1995). Βέβαηα κεηαμχ ησλ ιεπθψλ, ε
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ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζπλερίδεη λα εκθαλίδεηαη αλεζπρεηηθά ζε πςειά πνζνζηά
(U.S. Department of Health and Human Services, National Center on Child Abuse and
Neglect, 1997). Ζ κφλε αλαθνξά δηαθνξνπνίεζεο πνπ γίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ θπιή θαη
ηελ εζληθφηεηα είλαη ζην φηη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθθξαζε ησλ ζπκπησκάησλ
θαθνπνίεζεο (Putnam, 2003). Δπηθξαηνχλ φκσο θάπνηα ζηεξεφηππα ζε βάξνο θάπνησλ
θνηλσληθψλ ή θαη εζληθψλ νκάδσλ, ηα νπνία κε θάπνην ηξφπν πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ
(Hampton & Newberger, 1985). Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη νη έξεπλεο δελ βξίζθνπλ ηελ
θαθνπνίεζε πεξηζζφηεξν θνηλή κεηαμχ ηεο ρακειφηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο, νχηε
ιηγφηεξν θνηλή ζηα πςειφηεξα ζηξψκαηα (Finkelhor & Baron, 1986).
Πεξί ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηελ ζπζρέηηζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο απηήο
κε ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ, έζησ θαη σο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο
έρεη πξνηαζεί φηη ηδηαίηεξα ε απνπζία ηνπ ελφο ή ησλ δχν γνλέσλ θαη νη θησρέο
ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ (Finkelhor, 1993,
Finkelhor, 1984,

Herman & Hirshman, 1981,

Russell, 1983). Ζ παξνπζία ελφο

παηξηνχ ζην ζπίηη δηπιαζηάδεη ηνλ θίλδπλν γηα ηα θνξίηζηα, φρη κφλν γηα ηελ
θαθνπνίεζε απφ ηνλ ίδην αιιά θαη απφ άιια άηνκα πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ παηξηνχ
ζην ζπίηη (Mullen et al., 1993). Δπηπξνζζέησο, ηδηαίηεξα ε κεηξηθή αζζέλεηα, ν
αιθννιηζκφο ηεο κεηέξαο, ε εθηεηακέλε απνπζία ηεο κεηέξαο, νη ζνβαξέο ζπδπγηθέο
ζπγθξνχζεηο (Adler, Schutz, 1995), ε γνληθή θαηάρξεζε νπζηψλ, ε θνηλσληθή
απνκφλσζε, φια ηα παξαπάλσ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηνλ απμαλφκελν θίλδπλν ζε αξθεηέο
κειέηεο (Fergusson, Lynskey, Horwood., 1996b, Mullen et al., 1993, Nelson, Heath,
Madden et al., 2002, Putnam, 2003, Bahali, Akcan, Tahiroglu, Avci, 2010).
Ζ έθηαζε ηεο δξηκχηεηαο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θπκαίλεηαη απφ ηελ
παξελφριεζε (δει. ην άγγηγκα, ράδη ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ) κέρξη θαη ηελ
ζηνκαηηθή, πξσθηηθή, ή θνιπηθή δηείζδπζε. Ζ ζεμνπαιηθή ινηπφλ θαθνπνίεζε κε ηελ
έλλνηα ηεο δηείζδπζεο δελ αληρλεχεηαη κφλν ζηνπο εθήβνπο αιιά θαη ζε κηθξφηεξα
παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 7 ρξφλσλ (Cupoli & Sewell, 1988). Γειαδή, ε "ήπηαο "
κνξθήο θαθνπνίεζε (π.ρ. άζεκλε έθζεζε, ράδηα), παξφιν πνπ αλαθέξεηαη ζε
κεγαιχηεξα πνζνζηά, δελ αλαηξεί ηελ θαθνπνίεζε "βαξηάο" κνξθήο. Δηδηθφηεξα,
παιαηφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ ηελ δηείζδπζε λα αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ έλα 40% ησλ
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πεξηπηψζεσλ (Cupoli & Sewell,1988), ελψ πην πξφζθαηεο εληφπηζαλ κφλν ην 10-30%
ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζεμνπαιηθή θαθνκεηαρείξηζε ή
επηζέζεηο κε γελλεηηθφ ή πξσθηηθφ ηξαπκαηηζκφ, ππνδεισηηθφ ή νξηζηηθφ ηεο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Kellogg, Lukefahr, Greene, 2001, Santos, Neves,
Rodrigues, Ferrao, 2006). Άιινη ηχπνη αζειγψλ πξάμεσλ πνπ θαίλεηαη λα εληνπίδνληαη
ζε κεγάιν βαζκφ είλαη ην ράδη ζηα γελλεηηθά φξγαλα, ε ιεθηηθή ζεμνπαιηθή
παξελφριεζε θαη ε ρξήζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ (Bahali et al., 2010).
Δληνχηνηο, κειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ε ηαηξηθή εμέηαζε απνηπγράλεη λα
αληρλεχζεη ηηο απνδείμεηο ηεο θαθνπνίεζεο (π.ρ. ηξαχκαηα) ζε ηνπιάρηζηνλ 30% ησλ
ζπκάησλ (Emans, Woods, Flagg, Freeman, 1987, James, Womack, Strauss, 1978,
Rimza & Niggemann, 1982, Tilelli, Turek, Jaffe, 1980). Μεξηθέο κνξθέο
θαθνκεηαρείξηζεο ελδέρεηαη λα κελ πξνθαιέζνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ, θαη επνκέλσο κηα
εμέηαζε δελ ζα αληρλεχζεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ηξαπκαηηζκφ. Αθφκα θαη φηαλ είλαη
ηξαπκαηηζκέλα, πνιιά απφ απηά ηα παηδηά εμεηάδνληαη εβδνκάδεο, κήλεο, ή αθφκα θαη
έηε αθφηνπ ιάβεη ρψξα ην γεγνλφο (Muram, 1989).
Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη ην ελδερφκελν λα κελ ππάξμεη θάπνην ζεκάδη ηεο
θαθνπνίεζεο, είηε ζηα γελλεηηθά φξγαλα, είηε σο επαθφινπζν επίζεζεο δελ ζεκαίλεη
φηη απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ επίζεζε απφ κεξηθά νηθνγελεηαθά κέιε (παππνχδεο,
παηέξεο, παηξηνί) δελ κπνξεί λα είλαη βίαηε επεηδή δελ ζέινπλ λα ππάξμεη αηκνξξαγία ή
πφλνο, δεδνκέλνπ φηη ζθνπεχνπλ λα επαλαιάβνπλ ηελ πξάμε (Lang & Frenzel, 1988).
Έλαο άιινο ιφγνο κε βίαησλ πξάμεσλ κπνξεί λα είλαη φηη νη δξάζηεο βιέπνπλ ηελ
θαθνπνίεζε κε κηα πην ξνκαληηθή ζθνπηά, δειαδή κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη είλαη
εξσηεπκέλνη (ζπλήζσο απηφ παξαηεξείηαη ζηηο αηκνκημίεο θαη ζηνπο παηδφθηινπο
παξαβάηεο) ( Finkelhor, 1979, Marshall & Christie, 1981, Lang & Frenzel, 1988). Όηαλ
φκσο ν δξάζηεο δελ πξνέξρεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε ρξήζε ηεο δχλακεο
θαη ηεο βίαο είλαη ν ηζρπξφηεξνο πξνάγγεινο ηεο δξηκχηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ
θαθνπνίεζεο (Mennen & Meadow, 1994, Tyler, 2002).
Μεξηθέο κειέηεο πξφηεηλαλ φηη νη κεηέξεο έρνπλ ζπρλά γλψζε γηα ηελ αηκνκημία
παηέξα-θφξεο θαη ηελ αξλνχληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο (Matchotka,
Pittman, Flomenhaft, 1967), ελψ πην πξφζθαηεο δείρλνπλ φηη νη κεηέξεο ζηελ
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πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηελ θαθνπνίεζε (Mannarino & Cohen, 1986). Ο
Conte (1991) αλαθέξεη φηη θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη κηα ςπρνινγηθή ζπκβνιή
ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Τπνζηεξίδεη φηη
κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θαλέλα εκπεηξηθφ ζηνηρείν πνπ λα πξνζδηνξίδεη, λα
ηεθκεξηψλεη ή λα πεξηγξάθεη ηελ παξνπζία απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο
πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο.
Οη γλψκεο θαζ’ φζνλ αθνξά ηελ επζχλε ζηηο ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο, αληρλεχνληαη ζε δπν εξσηήζεηο:
 4: Σα κηθξά παηδηά, εμαηηίαο ηεο “θηιφζηνξγεο” ζπκπεξηθνξάο ηνπο, πξνθαινχλ
ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε.
 7: ηε ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελφο αλειίθνπ απφ έλα ελήιηθα, ηε ζπλνιηθή
επζχλε θέξεη ν ελήιηθαο.
Έρεη πξνηαζεί φηη φζν κεγαιχηεξν ζε ειηθία είλαη ην παηδί, φζν ιηγφηεξν αζψν ή
εάλ δελ πξνβάιιεη αληίζηαζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνδίδεηαη επζχλε θαη ζε απηφ
(Shaver, 1985, Back & Lips, 1998, Bottoms & Goodman, 1994). Απηή ε πξνζέγγηζε
έρεη σο βάζε φηη ε θαθνπνίεζε κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν επηβιαβήο, αιιά κηα ζεηηθή
εκπεηξία γηα ην ζχκα (Broussard & Wagner, 1988). ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά
ζεσξνχληαη φηη είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζνχλ φπσο ηα ελήιηθα ζχκαηα (Waterman &
Foss-Goodman, 1984). Μνιαηαχηα, ν Finkelhor θαη ν Baron (1986) πξνηείλνπλ φηη ν
παξαβάηεο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Ζ επζχλε
πξνζδίδεηαη ιαλζαζκέλα, ζπλήζσο απφ ηνπο ζπλεγφξνπο ππεξάζπηζεο, ζηα παηδηάζχκαηα, κε ηνλ ίδην ζρεδφλ ηξφπν πνπ πξνζδίδεηαη θαη ζηα ελήιηθα ζχκαηα (Saunders,
1988, Eisenberg, Owens, Dewey, 1987).
Οη θξίζεηο γηα ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο κειεηψληαη ζηηο αθφινπζεο 7 εξσηήζεηο:
 5: ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ππάξρνπλ
ζσκαηηθέο-θπζηθέο ελδείμεηο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο.
 11: Σα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ έθεβνη.
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 18: Ο θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη απμεκέλνο ζηα θνξίηζηα απ’ φηη
γηα ηα αγφξηα.
 19:

Ζ

πιεηνςεθία

ησλ

ζπκάησλ

πξνέξρεηαη

απφ

θαηψηεξα

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα.
 25: Σα αγφξηα γίλνληαη ζπάληα ζηφρνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
 31: Σα παηδηά αιινδαπψλ/έγρξσκσλ θαη θησρψλ νηθνγελεηψλ είλαη πην πηζαλφλ
λα θαθνπνηεζνχλ, απ’ φηη ηα ππφινηπα παηδηά.
 36: Σα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά είλαη πηζαλφηεξν λα θαθνπνηεζνχλ απφ
έλαλ μέλν, απ’ φηη ηα κηθξφηεξα.
Οη Cupoli θαη Sewell (1988) βξήθαλ φηη ε κέζε ειηθία φισλ ησλ ζπκάησλ ήηαλ
8.3 έηε, κε ηα αξζεληθά λα ππνινγίδνληαη θαηά κέζν φξν 7.4 έηε θαη ηα ζειπθά θαηά
κέζν φξν 8.4 έηε. Σα αξζεληθά ζχκαηα ηείλνπλ λα είλαη λεψηεξα απφ ηα ζειπθά· ε
πηζαλή εμήγεζε γηα απηά ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη νη αξρέο αληηιήθζεζαλ ιηγφηεξεο
πεξηπηψζεηο κε αγφξηα-ζχκαηα. Καηά ηνλ Putnam (2003) πεξίπνπ ην 10% ησλ ζπκάησλ
είλαη κεηαμχ ειηθηψλ 0 θαη 3. Μεηαμχ ησλ ειηθηψλ 4 θαη 7, ην πνζνζηφ ζρεδφλ
ηξηπιαζηάδεηαη. ηηο ειηθίεο 8 έσο 11 νη πεξηπηψζεηο αγγίδνπλ ην έλα ηέηαξην, ελψ ζηα
παηδηά απφ 12 ρξνλψλ θαη πάλσ ε θαθνπνίεζε πξνζεγγίδεη ην 35.9%. Ζ έξεπλα ινηπφλ
πξνηείλεη φηη αλ θαη παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ ελδέρεηαη λα θαθνπνηεζνχλ, ε
πιεηνςεθία ησλ παξαβάζεσλ δηαπξάηηεηαη ελάληηα ζηα κεγαιχηεξα παηδηά θαη ζηνπο
εθήβνπο (Ferguson & Mullin, 1999, Rogers & Davies, 2007). Ωο εθ ηνχηνπ, ν θίλδπλνο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απμάλεηαη θαηά ηελ πξνεθεβηθή ειηθία (Tyler, 2002). Απφ
ηελ άιιε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, ε κηθξή ειηθία ησλ ζπκάησλ, ζπλδπάδεηαη κε
ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηνπο ελειίθνπο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πνιιά απφ ηα ζχκαηα
ίζσο λα κελ θαηαγγείινπλ, απηφ επνκέλσο πνπ είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ είλαη φηη ηα
επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία λα ππνηηκνχλ ηελ αιεζηλή έθηαζε ηνπ πξνβιήκα ηνο
(Finkelhor, 1994, Goldman & Padayachi, 2000, Widom & Morris, 1997). Ωζηφζν, ηα
κηθξά παηδηά αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ απνθάιπςε ηνπ ζπκβάληνο
απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο (DiPietro et al., 1997, Gries, Goh,
Cavanaugh, 1996, Hershkowitz, Horowitz, Lamb, 2005). Δληνχηνηο, ηα ζπκπεξάζκαηα
απηά είλαη αλεπαξθή (Hershkowitz, Orbach, Lamb, Sternberg, & Horowitz, 2006,
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Leander, 2010). Ζ αληίζεηε άπνςε είλαη ηα παηδηά ειηθίαο 5 εηψλ θαη ιηγφηεξν
παξέρνπλ δηεμνδηθφηεξεο θνηλνπνηήζεηο απφ ηα παηδηά 5 ρξνλψλ θαη πάλσ (Bybee &
Mowbray, 1993, Broussard & Wagner, 1988). χκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, νη
DePaulo θαη Jordan (1982), ππνζηήξημαλ φηη ηα πην κηθξά παηδηά ιφγσ ηεο λεαξήο
ειηθίαο ηνπο, κπνξεί λα επεξεαζηνχλ ιηγφηεξν απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη λα
βηψζνπλ ιηγφηεξν θφβν (Morency & Krauss, 1982, Vrij, Akehurst, Knight, 2006).
Γεληθά, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο θαθνπνίεζεο πνπ εμεηάδνληαη ζηε
βηβιηνγξαθία αθνξνχλ ηα θνξίηζηα θαη νη κειέηεο παξαηεξνχλ γεληθά πςειφηεξα
πνζνζηά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηα θνξίηζηα απφ ηα αγφξηα (Haffejee, 1991,
Huston et al., 1995, Kenny & McEachern, 2000, Cappeleri, Eckenrode, Powers, 1993,
Kellogg & Hoffman, 1997). Σα θνξίηζηα ινηπφλ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν έλαληη
ησλ αγνξηψλ (Tyler, 2002), αλ θαη ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αξζεληθψλ ζπκάησλ δελ
πξέπεη λα αγλνεζεί (Dhaliwal, Gauzas, Antonowicz, Ross, 1996), εηδηθά θαζψο ζην
ηειεπηαίν θαηλφκελν δελ έρεη δνζεί ε πξέπνπζα αλαγλψξηζε θαη εμεηάδεηαη ζπάληα
(Holmes & Slap, 1998). Ζ αλαινγία γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
παηδηψλ είλαη ζπλήζσο πεξίπνπ έλαο άλδξαο ζε θάζε ηξεηο γπλαίθεο (Finkelhor, 1994).
Δληνχηνηο, ν Finkelhor (1980) δειψλεη φηη πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ ζεμνπαιηθά
θαθνπνηεκέλσλ ζπκάησλ είλαη αξζεληθνχ θχινπ. Ο Finkelhor (1979) επίζεο αλαθέξεη
φηη ηα θνξίηζηα απνθαιχπηνπλ πην ζπρλά ηελ θαθνπνίεζε απ’ φηη ηα αγφξηα
(Cunningham et al, 1994, Gray, Pithers, Busconi, Houchens, 1999, Luster & Small,
1997b, Tyler, 2002). Δπνκέλσο, εάλ ηα ζειπθά αληηκεησπίδνληαη σο νη αξρηθνί ζηφρνη
ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε είλαη κεγαιχηεξε γηα
απηά, νη θαηαγγειίεο ηνπο είλαη πην πνιππιεζείο απφ εθείλεο ησλ αξζεληθψλ. Δίλαη
δπλαηφ ηα αγφξηα λα είλαη ηφζν ηξαπκαηηζκέλα φζν ηα θνξίηζηα, αιιά λα αξλνχληαη ή
λα εξκελεχνπλ νξζνινγηθά ηελ θαθνπνίεζε ιφγσ ηεο θνηλσληθήο εθκάζεζεο
(Finkelhor, 1979)· θαζψο νη αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ επεξεάδνληαη απφ ηελ ελήιηθε
ζηάζε απέλαληη ζην θχιν (West, 1998). Έλαο αθφκε ιφγνο είλαη φηη ηα αγφξηα
θαηεγνξνχληαη ζπρλφηεξα γηα ηελ πξφθιεζε ηεο θαθνπνίεζεο (Holmes & Slap, 1998).
Σέηνηα εζσηεξηθή ζχγθξνπζε ζα κπνξνχζε επίζεο λα πξνθαιέζεη ηελ ςεπδή αλαθνξά
απφ ηα αγφξηα (Wellman,1993), πξάγκα πνπ φλησο έρεη θαηαγξαθεί (Violato & Genius,
1993).
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Δλ θαηαθιείδη, ηα γεγνλφηα κε ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα αξρίδνπλ λσξίο θαη είλαη
ζπρλφηεξα αηκνκηθηηθά (Baker & Duncan, 1985). Ζ λεαξή ειηθία ησλ θνξηηζηψλ
ζπκάησλ έρεη απνδνζεί ζηελ αλάγθε γηα δηαθνξά δχλακεο κεηαμχ ηνπ δξάζηε θαη ηνπ
ζχκαηνο (Faller, 1987, Finkelhor & Russell, 1984, Zalewski, Bodmer-Turner, 1995).
Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα κε ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα εμέηαζεο γελλεηηθψλ νξγάλσλ ήηαλ
θνξίηζηα (Palusci et al., 2006), ελψ ε θαθνπνίεζε ησλ αξζεληθψλ είλαη πηζαλφηεξν λα
θαηαγγειζεί ζηελ αζηπλνκία απφ ηηο ππεξεζίεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ ή απφ ηα
Ννζνθνκεία (Finkelhor, 1984, Kempe, 1978).
Με ζθνπφ λα αμηνινγήζνπκε ηηο απφςεηο γηα ηελ αληαπφθξηζε απφ ην λνκηθφ θαη
ηαηξηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηήζακε ηηο εμήο πξνηάζεηο :
 9: Οη πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηαγγέιινληαη,
εμεηάδνληαη θαη δηεξεπλνχληαη.
 14: Οη ζχηεο

ζεμνπαιηθψλ θαθνπνηήζεσλ δηψθνληαη, δηθάδνληαη θαη

θαηαδηθάδνληαη.
 21: Μεγάιν κέξνο ησλ ππνζέζεσλ έρεη εθδηθαζηεί.
Γεληθά, ζεσξείηαη φηη ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο δελ
αλαθέξνληαη, νχηε απνδεηθλχνληαη θαη ε πξαγκαηηθή ζπρλφηεηα ηεο είλαη πνιχ
πςειφηεξε απφ φηη απεηθνλίδνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (Okamura, Heras, & WongKernberg, 1995, Tzeng & Schwarzin, 1990, Kenny & McEachern, 2000, Finkelhor,
1994). Π.ρ. ζηε νπεδία, πεξίπνπ νη δχν ζηηο δέθα ππνηηζέκελεο πεξηπηψζεηο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζηπλνκία, δηεξεπλψληαη
πεξαηηέξσ (Diesen, 2001, νπ. αλαθ. Leander, Christianson, Svedin, Granhag, 2007,
Leander, 2010). Παξάιιεια, κφλν έλα κέξνο ησλ δξαζηψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο
ζπιιακβάλεηαη θαη θαηαδηθάδεηαη γηα ηα εγθιήκαηά ηνπο (Center For Sex Offender
Management, 2000). Ζ έξεπλα δείρλεη φηη νη ζεμνπαιηθνί παξαβάηεο δηαπξάηηνπλ
πνιιά πεξηζζφηεξα εγθιήκαηα ελάληηα ζηα παηδηά απφ εθείλα γηα ηα νπνία έρνπλ
θαηαδηθαζηεί (Elliott, Browne, Kilcoyne, 1995, Groth, Longo, McFadin, 1982).
Οη ππνζέζεηο πνπ αληηιακβάλνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο ηαηξηθέο θαη
θνηλσληθέο ππεξεζίεο ππνινγίδνληαη λα απνηεινχλ κφλν ην έλα ηέηαξην κε έλα ηξίην
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ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ζεμνπαιηθά θαθνκεηαρεηξηζκέλσλ παηδηψλ (Finkelhor & Hotaling,
1984, Davey & Hill, 1995). Αλ θαη απαηηείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη
λα αλαθέξνπλ ηελ θαθνπνίεζε, απηνί απνηπγράλνπλ ζπρλά λα αληαπνθξηζνχλ ζην
θαζήθνλ απηφ (Finkelhor, Gomez-Schwartz, Horowitz, 1984, James, Womack, Straus,
1978, Saulsbury & Campbell, 1985, Alvarez, Kenny, Donohue, Carpin, 2004). Μεξηθνί
βαζηθνί ιφγνη πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ηαηξνχο γηα ηελ απνηπρία λα ππνβάιινπλ
αλαθνξά ήηαλ ηα κε επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία (Besharov, 1990, Deisz, Doueck,
George, Levine, 1996, Giovannoni & Becerra, 1979, Kalichman, 1993, Zellman, 1990),
ν παξαηεηακέλνο ρξφλνο πνπ απαηηεί ε αλαθνξά, ε καθξνρξφληα ζπκκεηνρή ζην
δηθαζηήξην (Zellman, 1990a, Saulsbury & Campbell, 1985) θαη νη αλεζπρίεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζηπλνκίαο (Kalichman, 1993, Zellman, 1990, Vulliamy &
Sullivan, 2000). Δπίζεο, επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη έθζεζε ζην παξειζφλ είλαη
ιηγφηεξν πηζαλφ λα ην επαλαιάβνπλ ιφγσ ηεο αηειέζθνξεο εκπεηξίαο (Compaan,
Doueck, Levine, 1997, Finkelhor & Zellman, 1991, Kalichman, 1993, Warner &
Hansen, 1994, Zellman, 1990a, 1990b, Vulliamy & Sullivan, 2000). Σέινο, νη
επαγγεικαηίεο ζηεξνχληαη ζπρλά ηελ επαξθή γλψζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ
ηδηνκνξθία ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ θαθνπνίεζεο (Stein, 1984, Alvarez et al., 2004).
Μηα πξφηαζε αμηνινγεί ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε
ηεο γλψζεο ηνπο γηα ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε:
 40: Θεσξψ πσο είκαη θαιά ελεκεξσκέλνο γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
Ζ κε ζπγθξνηεκέλε γλψζε ησλ επαγγεικαηηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία
αλαγλψξηζεο ηεο πηζαλήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Brriton, 1984, Willis & Horner,
1987). Αθφκα θη αλ ππνςηάδνληαη κηα πεξίπησζε, κπνξνχλ λα απνηχρνπλ λα ηελ
αλαθέξνπλ ή λα ελεκεξψζνπλ θάπνηνλ εηδηθφ (Chang, Oglesby, Wallace, Goldstein,
Hexter, 1976, Finkelhor, 1984, Morris, Johnson, Clasen, 1985, Saulsbury & Campbell,
1985, Hibbard
επαγγεικαηίεο

& Zollinger, 1990). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη
αλαγλσξίδνπλ

κηα

αλαγθαηφηεηα
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γηα

πεξηζζφηεξε

θαη

πην

νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε (Attias & Goodwin, 1985, Winefield & Castell- McGregor,
1986, Hibbard & Zollinger, 1990).
Σέινο, νη γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ, δηεξεπλψληαη ζε 5 εξσηήζεηο:
 6: Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε επεξεάδεη δηαθνξεηηθά θάζε ζχκα.
 16: Ο αληίθηππνο ηεο θαθνπνίεζεο είλαη κηθξφο γηα ην παηδί, εθηφο εάλ ζην
γεγνλφο εκπεξηέρεηαη ρξήζε βίαο ή απνηέιεζκα κεξηθήο ζσκαηηθήο βιάβεο.
 24: Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ αλειίθσλ απνηειεί ζήκεξα ζνβαξφ
πξφβιεκα ζηε ρψξα καο.
 28: Ζ ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελδέρεηαη λα ζπλδεζεί κε ςπρνινγηθέο θαη
ζσκαηηθέο δπζθνιίεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνχ.
 39: Δίλαη δπλαηή ε ηέιεζε ελφο ζνβαξνχ αδηθήκαηνο, αθφκα θαη ρσξίο ηε
ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο απφ ην ζχηε.
Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηέπεηηα θίλδπλν θαη ζε
καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο γηα ην ζχκα (Leander et al, 2007). Πεξηζζφηεξα απφ ηα
κηζά παηδηά-ζχκαηα ππνθέξνπλ θαηά ηε κεηέπεηηα δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο απφ έληνλεο
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Graham- Βermann,
2001), νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαζηξεπηηθέο θαη λα έρνπλ
πεξηζζφηεξε δηάξθεηα απφ ηνπο ζσκαηηθνχο ηξαπκαηηζκνχο. Σν παηδί κπνξεί λα
ππνζηεί έλα επξχ θάζκα ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζπκπησκάησλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάζιηςεο (Silvern, Karyl, Waelde, Hodges, Starek, Heidt,
Min, 1995), αλεζπρία, ειιείκκαηα ζηνλ απηνζεβαζκφ, ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ, ή άιιεο
απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ., απηνθηνλία ή πνξλεία) (McLeer, Deblinger,
Atkins, Foa, Ralphe, 1988). Ζ ελνρή, ε ληξνπή, ν ζπκφο, θαη ε ακεραλία είλαη θνηλά
κεηαμχ ησλ ζπκάησλ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Kendall- Tacket, Williams,
Finkelhor, 1993). Πνιιά αλήιηθα ζχκαηα κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα
γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ειιηπή αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ζπκπηψκαηα
πνπ πεξηιακβάλνπλ ζχλδξνκν κεηαηξαπκαηηθoχ άγρνπο (PTSD), (McLeer et al., 1988,
Ackerman, Newton, McPherson, Jones, Dykman, 1998), αλ θαη κεξηθά παηδηά δελ
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επηδεηθλχνπλ ζρεδφλ θαλέλα ζχκπησκα PTSD κεηά απφ ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε
(Edelson, 1999a).
Παηδηά απφ δηαθνξεηηθέο αλαπηπμηαθέο πεξηφδνπο πθίζηαληαη δηαθνξεηηθά
επαθφινπζα (Trickett & Putnam, 1998). Σνπηέζηηλ, ηα κηθξά παηδηά-ζχκαηα
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ απψιεηα ειέγρνπ ηεο θχζηεο, απφζπξζε,
αυπλία. Παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, εθδειψλνπλ λεπξηθή αλνξεμία, κείσζε ζρνιηθήο
απφδνζεο, απψιεηα ζπγθέληξσζεο, ζπκφ θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα (Marc & Nathanson,
2005).
ρεηηθά κε ηνλ βαζκφ, ζηνλ νπνίν έλα παηδί επεξεάδεηαη θαίλεηαη λα επελεξγνχλ
δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ε κεηξηθή ππνζηήξημε κεηά απφ ηελ θαθνπνίεζε, νη
πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, ε πξνυπάξρνπζα ςπρνπαζνινγία (Faust,
Runyon, Kenny, 1995), ελψ ζπλάκα ε νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε κπνξεί λα κεηξηάζεη
ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (Luster &
Small, 1997a, Kenny & McEachern, 2000, Tyler, 2002). Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί
λα επεξεάζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο θαθνπνίεζεο, ην θχιν θαη ε ειηθία (Tyler, 2002). πγθεθξηκέλα, ηα αγφξηα
εκθαλίδνπλ

ζεκαληηθά

πεξηζζφηεξα

θαη

πην

έληνλα

ζπκπεξηθνξηζηηθά

θαη

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα απφ ηα θνξίηζηα (Garnefski & Arends, 1998, Tyler,
2002). Πξνεγνχκελεο έξεπλεο φκσο πξνηείλνπλ φηη ηα αγφξηα-ζχκαηα θαλεξψλνπλ
πεξηζζφηεξν απηνθαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξά (ζε ζρέζε κε ην άιιν
θχιν). Πξνηείλεηαη δειαδή, φηη ε ζπλέπεηα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κπνξεί λα
είλαη ρεηξφηεξε ζηα αγφξηα παξά ζηα θνξίηζηα (Tyler, 2002). Οη Calam et al. (1998)
δελ βξήθαλ θάπνηα ζεκαίλνπζα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη
ηνπ γέλνπο. Οη έθεβνη είραλ πςειφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ρακειφηεξε
αίζζεζε απηφ-αμίαο ζπγθξηηηθά κε ηα κηθξφηεξα παηδηά (Mennen & Meadow, 1994)
αθφκα θαη 5 έηε κεηά ην ζπκβάλ (Tyler, 2002). Σέινο, παηδηά πνπ θαηαγγέιινπλ ηελ
θαθνπνίεζε κεηά απφ κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο δηαηξέρνπλ ην κεγαιχηεξν θίλδπλν
αξλεηηθήο καθξνπξφζεζκεο έθβαζεο (Arata, 1998, Conte & Schuerman, 1987,
Kendall- Tackett, Williams, Finkelhor, 1993, Broussard & Wagner, 1988).
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5. ΜΔΘΟΓΟ
Α. Γείγκα
ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 111 άηνκα, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 37,5 έηε
θαη ηππηθή απφθιηζε ηα 8,5 έηε (Πίλαθαο Α1). Σν εχξνο ησλ ειηθηψλ θπκαίλεηαη απφ
20 έσο 54 ρξφληα. ρεηηθά κε ην θχιν, ην δείγκα απνηειείηαη απφ 81 άλδξεο
αζηπλνκηθνχο (73%) θαη απφ 30 γπλαίθεο αζηπλνκηθνχο (27%) (Πίλαθαο Α2). Ζ κέζε
ειηθία ησλ αλδξψλ είλαη 38,6 έηε θαη ησλ γπλαηθψλ 34,7 έηε.
Descriptive Statistics
N

Minimum

age

111

Valid N (listw is e)

111

Maximum
20

Mean
54

37.59

Std. Deviation
8.561

Πίλαθαο Α1.

Πίλαθαο Α2.
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ (50,5%), ην
30,6% απνηειείηαη απφ απνθνίηνπο αλψηεξεο ζρνιήο, ην 17,1% είλαη απφθνηηνη
αλψηαηεο ζρνιήο θαη ην 1,8% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (Πίλαθαο Α3).

Πίλαθαο Α3.

Δπηπιένλ, ν κέζνο φξνο πνπ ην δείγκα απαζρνιείηαη κε ην επάγγεικα ηνπ
αζηπλνκηθνχ είλαη 16,6 ρξφληα (Πίλαθαο Α4).

Πίλαθαο Α4.

29

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην 69,4% είλαη παληξεκέλνη, ην 27%
είλαη αλχπαληξνη θαη ην 3,6% δηαδεπγκέλνη (Πίλαθαο Α5), ελψ ην 65,8% έρνπλ παηδηά
θαη ην 34,2% δελ έρνπλ παηδηά. Σέινο, σο πξνο ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ επίπεδνπ
γλψζεο γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεψξεζε
φηη ην επίπεδν γλψζεο ηνπο κέηξην (39,6%), αθνινπζεί ην 22,5% πνπ εθηηκνχλ θαιφ
επίπεδν γλψζεο, ην 18% ιίγν, ελψ ην 10,8% φηη είλαη πνιχ θαιφ θαη ην 9% ειάρηζην.

Πίλαθαο Α5.

Β. Γηαδηθαζία
Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηξηα αζηπλνκηθά
ηκήκαηα ζην λεζί ηεο Κξήηεο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε
ηνπ Ρεζχκλνπ, Αζηπλνκηθφ Μέγαξν ησλ Υαλίσλ θαη Αζηπλνκηθφ Μέγαξν ηνπ
Ζξαθιείνπ. Σα εξσηεκαηνιφγηα παξαδφζεθαλ ζηηο δηεπζχλζεηο απηέο καδί κε κηα
επηζηνιή απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Κξήηεο, ε νπνία παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία. Ζ
ζπκπιήξσζε ήηαλ εζεινληηθή, έπεηηα απφ κηα ζχληνκε ελεκέξσζε ηνπ γλσζηηθνχ
ζθνπνχ

ηεο

έξεπλαο.

Λεπηνκεξέζηεξα,

ζην

Ρέζπκλν

δηακνηξάζηεθαλ

90

εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία ηα 40 ρνξεγήζεθαλ εμ’ επαθήο, ελψ ηα ππφινηπα κέζσ
ηνπ Αξρεγνχ ηεο αζηπλνκίαο. Απφ ηα 90 εξσηεκαηνιφγηα επηζηξάθεθαλ ηα 38. ην
Μέγαξν Αζηπλνκίαο ησλ Υαλίσλ ρνξεγήζεθαλ εμ’ επαθήο 70 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα
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νπνία επηζηξάθεθαλ ηα 53. Δλψ ζην δηνηθεηηθφ ηκήκα ηνπ Ζξαθιείνπ ρνξεγήζεθαλ
θαη πάιη εμ’ επαθήο 26 εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ ηα 20. Ζ
ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ηνπο κήλεο Μάην-Ηνχλην θαη αξρέο Ηνπιίνπ ηνπ 2010.
ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ
ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ “SPSS” πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο ηεο
ηξέρνπζαο έξεπλαο.

Γ. Αποηειέζκαηα
Ωο πξψην βήκα, ζέινπκε λα παξαηεξήζνπκε εάλ ε θάζε κηα απφ ηηο 8 νκάδεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο
απαξηίδνπλ. Γηεμάρζεθε αμηνπηζηία άιθα (alpha reliability), νχησο ψζηε λα δνχκε εάλ
ηα ζηνηρεία έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην ίδην πξάγκα.
Ζ νκάδα ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηξνχλ ηελ αμηνπηζηία ηεο θαηαγγειίαο ηεο παηδηθήο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηηο ζπλήζεηο αληηδξάζεηο ηνπ ζχκαηνο, δειαδή ε πξψηε
νκάδα, έρνπλ α = 0.63 (Πίλαθαο Γ1), ην νπνίν δείρλεη φηη ε θιίκαθα δηαζέηεη κέηξηα
αμηνπηζηία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κηα ηηκή α ίζε κε 0.80 ή κεγαιχηεξε ζεσξείηαη
θαιή.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.635

12

Πίλαθαο Γ1.

Σα ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξάζηε, παξαηεξνχκε φηη έρνπλ πνιχ
ρακειφ δείθηε α (α = 0.17), δειαδή δελ παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθή ζπλέπεηα θαη
επνκέλσο δελ κεηξνχλ ην ίδην πξάγκα (Πίλαθαο Γ2). Λφγνο απηνχ κπνξεί λα είλαη
πξψηνλ φηη δελ έγηλε επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγφλησλ γηα ηα ζηνηρεία, σο
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πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα ή φηη νη εξσηήζεηο απηέο εμαξρήο δελ κεηξνχζαλ
ην ίδην πξάγκα.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.177

5

Πίλαθαο Γ2.

Σα ζηνηρεία πνπ κεηξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αδηθήκαηνο έρνπλ α = 0.54, ην
νπνίν θαη πάιη δείρλεη φηη ε θιίκαθα έρεη κηα κέηξηα αμηνπηζηία (Πίλαθαο Γ3).

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.548

13

Πίλαθαο Γ3.

Σν ίδην παξαηεξνχκε θαη ζηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ θιίκαθα, ε νπνία
αθνξά ηελ επζχλε ζηηο ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, κε α = 0.45
(Πίλαθαο Γ4).

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.455

2

Πίλαθαο Γ4.
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Σα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθά θαιή εζσηεξηθή ζπλνρή κε δείθηε α = 0.67
(Πίλαθαο Γ5).
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.677

7

Πίλαθαο Γ5.

Δλψ παξαηεξνχκε φηη θαη ε θιίκαθα πνπ κεηξά ηελ έθηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ
κπνξεί λα έρεη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ δελ παξνπζηάδεη θακία εζσηεξηθή
ζπλέπεηα κε δείθηε α = 0.15 (Πίλαθαο Γ6).

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.150

5

Πίλαθαο Γ6.

Σέινο, ηα ηξία ζηνηρεία πνπ κεηξνχλ ηελ αληαπφθξηζε απφ ην λνκηθφ θαη ηαηξηθφ
ζχζηεκα δηαζέηνπλ κηα ζρεηηθά θαιή αμηνπηζηία κε δείθηε α = 0.69 (Πίλαθαο Γ7).

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.693

3

Πίλαθαο Γ7.
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Σν επφκελν βήκα είλαη ν

ππνινγηζκφο λέσλ κεηαβιεηψλ, δειαδή ε

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε ζηνηρείσλ ζε κηα νκάδα, κε ηελ πξνυπφζεζε λα
δηαζέηεη κηα εζσηεξηθή ζπλνρή. Απφ ηελ ζηηγκή φκσο πνπ 2 νκάδεο δελ έρνπλ πςειφ
δείθηε α, δελ ζα ηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, θαζψο δελ έρνπλ παξφκνην
ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν.
Γηα λα ππνινγηζηεί εάλ ην θχιν έρεη θάπνηα επηξξνή ζηηο απφςεηο ησλ
αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε ζπζρεηηζκέλνο έιεγρνο T-test, ψζηε
λα εθηηκεζεί εάλ νη κέζνη φξνη ησλ αξζεληθψλ θαη ησλ ζειπθψλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.
Παξαηεξείηαη φηη ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ ζηνηρείσλ δελ εκθαλίδεηαη θάπνηα ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα (p < 0.05). Λεπηνκεξέζηεξα, γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαγγειηψλ απφ
ηα παηδηά βξέζεθε φηη t(108) = -0.701, p = 0.648 (Πίλαθαο Γ8). Κακία ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθφηεηα αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ αξζεληθψλ θαη ησλ ζειπθψλ γηα ηηο
απφςεηο ηνπο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αδηθήκαηνο, t(108) = -0.998, p = 0.491
(Πίλαθαο Γ9), γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο t(108) = -2.347, p = 0.824 (Πίλαθαο
Γ10), γηα ηελ επζχλε ηνπ εγθιήκαηνο t(108) = 0.741, p = 0.968 (Πίλαθαο Γ11), αιιά
νχηε γηα ηηο απφςεηο ζρεηηθέο κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ λνκηθνχ θαη ηνπ ηαηξηθνχ
ζπζηήκαηνο t(108) = 0.892, p = 0.465 (Πίλαθαο Γ12), θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
έθηαζεο ηεο γλψζεο t(108) = .047, p = 0.702 (Πίλαθαο Γ13). Σα απνηειέζκαηα ησλ
αλαιχζεσλ επηβεβαηψλνπλ ηελ κεδεληθή ππφζεζε ζε φιεο ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο.
Πίλαθαο Γ8.
Independent Samples Test
Levene's Test f or Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference

F
Credibilit Equal variances
y

Sig.
.210

.648

t

df

-2.701

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Low er

Upper

108

.008

-3.60417

1.33427

-6.24891

-.95942

-2.641 49.940

.011

-3.60417

1.36476

-6.34546

-.86288

assumed
Equal variances not
assumed
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Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference

F
off

Equal variances assumed

.477

Sig.
.491

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Low er

Upper

-.998

108

.321

-1.39583

1.39875

-4.16841

1.37674

-1.115

66.309

.269

-1.39583

1.25196

-3.89523

1.10356

en
ce Equal variances not assumed

Πίλαθαο Γ9.

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference

F
victim Equal variances

Sig.
.050

t
.824

-2.347

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

Low er

Upper

108

.021

-2.70417

1.15232

-4.98826

-.42008

-2.398 54.455

.020

-2.70417

1.12745

-4.96414

-.44419

assumed
Equal variances not
assumed

Πίλαθαο Γ10.
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Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference

F
responsibility Equal variances

.002

Sig.

t

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

df

.968 .741

Low er

Upper

108

.460

.26250

.35412

-.43942

.96442

.705 47.484

.484

.26250

.37247

-.48662

1.01162

assumed
Equal variances
not assumed

Πίλαθαο

Γ11.

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig. (2-

respo

Equal variances

nse

assumed
Equal variances

Mean

F

Sig.

t

df

tailed)

.538

.465

.892

108

.374

.62500

.836

46.346

.407

.62500

not assumed
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Std. Error

Difference Difference

Low er

Upper

.70052

-.76356

2.01356

.74728

-.87890

2.12890

Πίλαθαο Γ12.

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig. (2-

F
know ledge

Equal variances

evaluation

assumed

Sig.
.147

.702

Equal variances

t

df

.047

tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

Low er

Upper

108

.962

.01250

.26397

-.51073

.53573

.046 50.283

.963

.01250

.26901

-.52775

.55275

not assumed

Πίλαθαο Γ13.

Με ζθνπφ λα αμηνινγήζνπκε εάλ ηα ρξφληα εξγαζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ
επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ,
ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson. Λεπηνκεξέζηεξα, γηα ηελ
κεηαβιεηή, αμηνπηζηία ηεο θαηαγγειίαο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη
ζπλήζεηο αληηδξάζεηο ηνπ ζχκαηνο βξέζεθε ειάρηζηε αξλεηηθή ζρέζε κε ηα ρξφληα
εξγαζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ, r = -0.19, DF = 108, p < 0.05 (Πίλαθαο Γ14).

Correlations
years_work
years_work

Pearson Correlation

credibility
1

Sig. (2-tailed)

.039

N
credibility

-.197*

Pearson Correlation

111

110

-.197*

1

Sig. (2-tailed)

.039

N

110

110

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Πίλαθαο Γ14.
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Όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αδηθήκαηνο κε ηα ρξφληα
δνπιεηάο ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ, παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε
κεηαμχ ηνπο, κε r = -0.05, DF = 108, p < 0.05 (Πίλαθαο Γ15).
Correlations

years work

Pearson Correlation

Years work

offence

1

-.054

Sig. (2-tailed)

offence

.574

N

111

110

Pearson Correlation

-.054

1

Sig. (2-tailed)

.574

N

110

110

Πίλαθαο Γ15.

Δπηπξφζζεηα, κηα επίζεο ειάρηζηε αιιά ζεηηθή ζπζρέηηζε αληρλεχζεθε κεηαμχ ησλ
ρξφλσλ εξγαζίαο θαη ησλ απφςεσλ γηα ηελ επζχλε ζηηο ππνζέζεηο παηδηθήο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, κε r = 0.20, DF = 108, p < 0.05 (Πίλαθαο Γ16).

Correlations
Years work
Years work

Pearson Correlation

responsibility
1

Sig. (2-tailed)

.029

N
responsibility

.209*

111

110

Pearson Correlation

.209*

1

Sig. (2-tailed)

.029

N

110

110

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Πίλαθαο Γ16.
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Παξάιιεια, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε
κε ηα ρξφληα εξγαζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ, r = -0.17, DF = 108, p < 0.05 (Πίλαθαο Γ17).
Γειαδή, επηβεβαηψλεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, φπνπ ν αξηζκφο ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο
δελ επεξεάδεη ηηο απφςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο.

Correlations
years_work
years_work

Pearson Correlation

victim
1

Sig. (2-tailed)

.067

N
victim

-.175

111

110

Pearson Correlation

-.175

1

Sig. (2-tailed)

.067

N

110

110

Πίλαθαο Γ17.

Οη απφςεηο γηα ηελ αληαπφθξηζε απφ ην λνκηθφ θαη ην ηαηξηθφ ζχζηεκα δελ
παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξφλσλ εξγαζίαο ησλ
αζηπλνκηθψλ, r = -0.04, DF = 108, p < 0.05 (Πίλαθαο Γ18). Γειαδή νη απφςεηο ηνπ
δείγκαηνο δελ επεξεάδνληαη αλάινγα κε ηα ρξφληα πνπ κπνξεί λα εξγάδεηαη ν εθάζηνηε
ζπκκεηέρσλ. Σέινο, ην ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ κεηαβιεηή: αμηνιφγεζε ηεο
έθηαζεο ηεο γλψζεο γηα ηελ παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, φπνπ r = 0.02, DF = 108,
p < 0.05 (Πίλαθαο Γ19). Με ιίγα ιφγηα, θαη πάιη επηβεβαηψλεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε.
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Correlations
years_work
years_work

response

Pearson Correlation

1

-.043

Sig. (2-tailed)

.657

N
response

111

110

Pearson Correlation

-.043

1

Sig. (2-tailed)

.657

N

110

110

Πίλαθαο Γ18.

Correlations
know ledge_eval
years_work
years_work

Pearson Correlation

uation
1

Sig. (2-tailed)

know ledge_evaluation

.021
.824

N

111

110

Pearson Correlation

.021

1

Sig. (2-tailed)

.824

N

110

110

Πίλαθαο Γ19.

6. σδήηεζε
ηελ παξνχζα έξεπλα αλαιχζακε δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ,
ηα νπνία πξνζπαζήζακε λα ζπζρεηίζνπκε κε ηηο απφςεηο ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ
ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο θαη ηα ρξφληα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Αζηπλνκηθή Τπεξεζία.
ρεηηθά κε ην θχιν δελ επηβεβαηψλεηαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ζε θακία απφ ηηο
ζεκαηηθέο ησλ ζηνηρείσλ, δειαδή νη πεπνηζήζεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ δελ
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Αλαιπηηθφηεξα, θαη ηα δπν θχια, δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη
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νη θαηαγγειίεο απφ ηα παηδηά απνδεηθλχνληαη ζπρλά ιαλζαζκέλεο, ελψ φηαλ αλαθαινχλ
ηελ αξρηθή ηνπο θαηαγγειία ή παξέρνπλ αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο, δελ ζεκαίλεη φηη
ςεχδνληαη. Δπίζεο, δηαθσλνχλ γηα ηελ θαρππνςία θαη ηελ αλαμηνπηζηία ηεο
θαηαγγειίαο ησλ ζπκάησλ κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην πεξηζηαηηθφ.
Σφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ κε ην φηη νη ζπλεζέζηεξεο
αληηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνβνιή αληίζηαζεο, επίθιεζε γηα βνήζεηα θαη
πξνζπάζεηα απφδξαζεο, ελψ παξάιιεια ζπκθσλνχλ γηα ηελ χπαξμε δηζηαθηηθφηεηαο
θαηά ηελ θαηαγγειία. Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη θαη ηα δπν θχια ζπκθσλνχλ κε
ηελ άπνςε φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ππάξρνπλ ζσκαηηθέο-θπζηθέο
ελδείμεηο, ελψ γηα λα ζεσξεζεί φηη έλα παηδί έρεη ππνζηεί θαθνπνίεζε δελ είλαη
απαξαίηεην λα παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα θφπσζεο ή δπζθνξίαο.
ρεηηθά κε ηνλ δξάζηε, νη άλδξεο αιιά θαη νη γπλαίθεο ζπκθσλνχλ κε ην φηη ην
ζηεξεφηππν δελ αληαπνθξίλεηαη ζην θιαζηθφ πξνθίι, παξφια απηά ηείλνπλ λα
ζπκθσλνχλ κε ην φηη ζρεδφλ φινη νη ζχηεο είλαη άλδξεο. Έπεηηα, ηείλνπλ λα ζεσξνχλ
φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ έρεη θαθνπνηεζεί απφ θάπνην θνληηλφ ηνπο πξφζσπν,
θαη φρη θάπνπ δξφκν ή ζην πξναχιην ησλ ζρνιείσλ, εάλ φκσο ην αδίθεκα ζπλέβε κε
άγλσζην δξάζηε δελ ζεσξνχλ φηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ
ηα κηθξφηεξα.
Δλ ζπλερεία, θαη νη δπν νκάδεο (αξζεληθφ / ζειπθφ) ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ κε ηελ
άπνςε ηεο δχζθνιεο αλαγλψξηζεο ελφο θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ, ελψ ε πιεηνςεθία
ησλ ππνζέζεσλ εκπεξηέρεη πξσθηηθή ή θνιπηθή δηείζδπζε, βία ή επηζεηηθφηεηα. Όπσο
επίζεο ζπκθσλνχλ κε ην φηη νη πηζαλφηεηεο εθ λένπ ζπκαηνπνίεζεο είλαη απμεκέλεο.
Παξαηεξείηαη χπαξμε νκνθσλίαο ζηε ζχλδεζε ηεο θαθνπνίεζεο κε ηε γνληθή απνπζία
θαη ηηο ειιηπείο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, αιιά θαη ζηελ απφδνζε ηεο ζπλνιηθήο επζχλεο
ζηνλ ελήιηθα.
Σείλνπλ λα ζεσξνχλ φηη ηα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο δελ είλαη σο επί ην
πιείζηνλ έθεβνη, ελψ δηαθσλνχλ θαη νη δπν ζην φηη ηα αγφξηα γίλνληαη ζπάληα ζηφρνο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη απφςεηο ζπκπίπηνπλ θαη αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν
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ηεο θαθνπνίεζεο, θαζψο ζπκθσλνχλ κε ην φηη θάζε ζχκα επεξεάδεηαη δηαθνξεηηθά,
αθφκα θαη ρσξίο ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο απφ ην ζχηε, θαη ελδέρεηαη λα ζπλδεζεί κε
ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο δπζθνιίεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα, γεγνλφο είλαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ζηελ
θιίκαθα θπκαίλνληαη κεηαμχ 3 – 4 (ζπκθσλψ ιίγν – δηαθσλψ ιίγν).
ρεηηθά κε ηα ρξφληα εξγαζίαο ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ βξέζεθε ειάρηζηε
αξλεηηθή ζρέζε κε ηηο απφςεηο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο θαηαγγειίαο θαη ηηο ζπλήζεηο
αληηδξάζεηο ηνπ ζχκαηνο, αιιά θαη κηα ειάρηζηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επζχλε ζηηο
ππνζέζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Παξφια απηά, θαη πάιη επηβεβαηψλεηαη
ε κεδεληθή ππφζεζε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνζσπηθά ζρφιηα έγηλαλ απφ
αζηπλνκηθνχο ππαιιήινπο αξζεληθνχ θχινπ, κε ζέκαηα θπξίσο ηελ αμηνπηζηία ηνπ
παηδηνχ-ζχκαηνο, ηελ απφδνζε ηεο επζχλεο ζηνλ δξάζηε θαη ζπλεπψο ηελ αζσφηεηα
ηνπ παηδηνχ. Μεξηθά άηνκα δήισζαλ φηη έλα ηέηνην ζνβαξφ ζέκα δελ κπνξεί λα
απνηππσζεί θαη λα ζηρηεί ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, ελψ αξθεηά άηνκα ηφληζαλ ηελ
αλάγθε γηα θξνληίδα αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα άκεζε βνήζεηα απφ ηελ νηθνγέλεηα,
θαζψο ηα παηδηά ληψζνπλ ληξνπή γηα ην πεξηζηαηηθφ. Λφγσ απηνχ, ρξεηάδεηαη δχλακε
θαη ζάξξνο απφ κέξνπο ηνπο γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Όζνλ
αθνξά ηηο γπλαίθεο αζηπλνκηθνχο, δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηνλ αληίθηππν ηεο
θαθνπνίεζεο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνηνχ θαηαγγείινπλ ην
έγθιεκα.
χκθσλα κε ηα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, παξαηεξήζεθε φηη, ηα άηνκα πνπ
δνπιεχνπλ σο αζηπλνκηθνί ππάιιεινη πάλσ απφ 17 ρξφληα, έδσζαλ ζεκαζία αξρηθά
ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ζχκαηνο, δειαδή φηη ην παηδί ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ιέεη ηελ
αιήζεηα. Δλψ ζεκαζία δφζεθε θαη ζηελ ηηκσξία ηνπ ζχηε, ψζηε λα κελ επαλαιάβεη ηελ
θαθνπνίεζε. Απφ ηελ άιιε, ηα άηνκα κε ιηγφηεξα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
ζρνιίαζαλ πεξηζζφηεξν ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ πξηλ ηελ θαηαγγειία (σο
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αλαζηαιηηθφ παξάγνληα) αιιά θαη ηηο καθξφρξνλεο ζπλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο.
Απφ ηνπο 111 εξσηεζέληεο, κφλν 3 άηνκα έρνπλ θαηαζέζεη ζε ππφζεζε
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη 2 ήηαλ γπλαίθεο θαη ν ηξίηνο
άλδξαο. Καη ηα ηξία άηνκα δνπιεχνπλ ζηελ ππεξεζία ιηγφηεξν απφ δέθα ρξφληα.

7. Περηορηζκοί έρεσλας
Αξρηθά, ε παξνχζα έξεπλα δηεμάρζεθε κφλν ζην λεζί ηεο Κξήηεο θαη δελ
αληηπξνζσπεχεη φιν ηνλ πιεζπζκφ ησλ αζηπλνκηθψλ ηεο Κξήηεο, νχηε βέβαηα ηεο
Διιάδαο, νη πεπνηζήζεηο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλά πεξηνρή. Γηάθνξεο έξεπλεο γηα ηελ
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα
ηελ αιεζηλή θχζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, π.ρ. κεξηθά δεηήκαηα είλαη ε
δηαθνξά ηεο ειηθίαο κεηαμχ ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο, ε ειηθία πνπ ζεσξείηαη φηη
θαζνξίδεη ηελ θαθνπνίεζε ή ηνλ ηχπν ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Ζ ειηθία ηνπ
αλειίθνπ νξίδεηαη θάησ απφ ηα 18 ρξφληα αιιά πνιινί ζεσξνχλ φηη ε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε πξέπεη λα νξίδεηαη γηα αλειίθνπο ζε κηθξφηεξε ειηθία. Γεγνλφο είλαη φηη
ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ νξίζηεθε ην εχξνο ηεο αλειηθφηεηαο. Πξνθαλψο, ηέηνηα
κεηαβιεηφηεηα επεξεάδεη ηηο εθηηκήζεηο ηεο επηθξάηεζεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
παηδηψλ θαη ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ζε νπνηνδήπνηε δεδνκέλν δείγκα.
Δπηπξφζζεηα, ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ
αμηνινγνχληαη σο γεληθά αμηφπηζηεο θαη βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, απφ ηηο
νπνίεο, κεξηθά απνηειέζκαηα δελ ζπκθσλνχλ κε ηα ππφινηπα. Γεγνλφο είλαη φηη ην
εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ πξνζαξκφζζεθε κε επηβεβαησηηθή αλάιπζε
παξαγφλησλ, πξάγκα πνπ θαζηζηά δπλαηφ κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία λα κελ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
Σέινο, ζηελ Διιάδα, ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, δπζηπρψο δελ
ππάξρεη ε θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ, αιιά νχηε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερληθψλ γηα
ηελ απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο ε ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. Ωο εθ
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ηνχηνπ, δηαθνξνπνηείηαη ε βάζε νπνηαζδήπνηε ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ αζηπλνκηθψλ
αλά ηνλ θφζκν.

8. Μειιοληηθή έρεσλα
Ζ πηινηηθή έξεπλα δηεμάρζεθε ψζηε λα ιεθζεί ππφςε φηη ην θαηλφκελν ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κειέηεο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζα
εληνπίδνπλ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Μφλν κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν
ζα θαηαζηεί δπλαηή ε δηακφξθσζε κηαο ξεαιηζηηθήο εηθφλαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο
παηδηθήο

θαθνπνίεζεο

ζηελ

Διιάδα,

πξνθεηκέλνπ

λα

αληηκεησπηζζνχλ

απνηειεζκαηηθά θάζε έλα απφ ηα δηαθνξεηηθά θαηλφκελα πνπ ηελ αθνξνχλ. Ωο έλα
απφ ηα πξνεγνχκελα, ε εκπινθή ηεο αζηπλνκίαο ζην ζχζηεκα απνλνκήο ηεο
δηθαηνζχλεο, πνπ αθνξά ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηψλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ·
ιφγσ απηνχ είλαη αδήξηηε αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ νη θνηλσληθέο
αλαπαξαζηάζεηο

ζρεηηθά κε

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ

αδηθήκαηνο,

ψζηε

λα

παξαηεξεζνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πξαθηηθέο κε θξηηήξην ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζχκαηνο θαη ηηο ζπλζήθεο.
Ζ εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ θαη πιαηζίσλ
απφ ηνπο αληίζηνηρνπο λνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο κεραληζκνχο ζα νδεγήζνπλ ζηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά θαη ηελ
πξνζηαζία ηεο αλήιηθεο λεφηεηαο ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφλ ηξφπν.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α:
Child Sexual Abuse Questionnaire
1. Allegations of sexual abuse made by children often prove to be false.
2. Virtually all sex abusers are male
3. It is difficult to positively identify a child who has been sexually abused
4. By their affectionate behavior, young children invite sexual abuse.
5. In the majority of child sexual abuse cases, there is physical evidence to substantiate the
allegation.
6. Child sexual abuse impacts upon victims differently.
7. The total legal and moral responsibility for any sexual behavior between an adult and a
young child is the adult’s,
8. Children who have been abused provide inconsistent information about the event(s).
9. Most child sexual abuse cases are reported, treated, and investigated.
10. The majority of attacks against children occur in the streets or on school grounds.
11. Victims of a sexual assault are primarily older teenaged children.
12. The stereotyped “Dirty Old Man” is an inaccurate description of the typical abuser.
13. The sexually abused child is usually physically damaged as a result of the force used in the
assault.
14. Sex abusers are rapidly prosecuted, convicted, and sentenced.
15. The great majority of victims are abused by someone who is familiar to them.
16. Unless the abuse involves the use of force and/or results in some sort of physical damage,
its effects upon the child are likely minimal.
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17. A child who does not display signs of distress probably has not been a victim of sexual
abuse.
18. Females are at greater risk for being abused than are males.
19. Victims of child sexual abuse are just as likely to come from higher socioeconomic classes
as

lower socioeconomic classes.

20. Children who retract their stories about having been sexually abused were probably lying in
the first place
21. A majority of all reported cases of child sexual abuse are tried in court.
22. Individuals should be suspicious about the allegations made by a child following a lengthy
delay in reporting
23. Children are reluctant to report an incident of sexual abuse.
24. Child sexual abuse is a serious problem in North America today.
25. Males are very rarely the targets of child sexual abuse.
26. Children are easily manipulated into giving false reports of sexual abuse.
27. The most common form of child sexual abuse involves anal or vaginal intercourse.
28. Sexual victimization as a child may be related to psychological and psychosocial
difficulties in later life.
29. If a child has been the victim of a sex offense once, chances are that child will be abused
again.
30. The typical reactions of children who are being abused involve: forcible resistance, crying
for help, and attempted escape.
31. Children from black, rural families are more likely to be abused than children from white
suburban families.
32. Parental absence and poor intrafamily relationships seem to be related to abuse.
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33. Children who provide inconsistent testimony about the alleged abuse should be considered
unreliable witnesses.
34. The majority of child sexual abuse cases involve some form of violence or aggressiveness
on the part of the abuser.
35. A child who is sexually abused by a parent will still show love for that parent.
36. Older children are more likely than younger children to be abused by a stranger.
37. Young children are not credible witnesses.
38. It is unlikely that most mothers are aware of ongoing sexual abuse within the family.
39. A serious offense may have been committed even if the perpetrator did not use force.
40. I consider myself to be well informed about child sexual abuse.

This completes the Child Sexual Abuse Questionnaire. Before finishing, however, please
provide the following brief information about yourself. This information is important to the
study, so please answer each item.
Sex: M_ F Age: ___ Marital status: Do you have children? Yes No
What is your highest level of education? What is your occupation?
Finally, based on your own personal experience, do you disagree with what the research has
concluded with regard to any of the above items? If so, please state below which item(s) and
briefly explain why.
Have you ever testified as an expert in a child sexual abuse case? Yes No
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β:
Οδηγίες τορήγηζης ηοσ ερωηημαηολογίοσ.
Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ην
θαηλφκελν ηεο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ. Ζ παξνχζα έξεπλα θηινδνμεί ζην λα αλαδείμεη αθελφο κελ ηελ χπαξμε
ηπρφλ πξνβιεκάησλ, αθεηέξνπ δε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε.
αο παξαθαινχκε πνιχ λα απαληήζεηε ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ κε εηιηθξίλεηα γηαηί ε επηηπρία θαη ε
αθξίβεηα ηεο έξεπλαο εμαξηάηαη απφ εζάο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηεί κφλν 10-15 ιεπηά.
αο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ζαο θαη ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη ζα ππάξμεη απφιπηε
ερεκχζεηα.
ΜΕΡΟΣ 1 Ο : Παραθαιώ ζσκπιερώζηε ηα προζωπηθά ζας ζηοητεία.
1) Φχιν :
α) Άληξαο
β) Γπλαίθα
2) Ζιηθία:

_______________

3) Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: α)Αλχπαληξνο/ε β) Παληξεκέλνο/ε γ) Γηαδεπγκέλνο/ε
4) Έρεηε παηδηά; α) Nαη

β) Όρη

5) Μνξθσηηθφ επίπεδν : α) Απφθνηηνο Λπθείνπ
β) Απφθνηηνο Αλψηεξεο ρνιήο
γ) Απφθνηηνο Αλψηαηεο ρνιήο

δ) Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ
ε) Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ
δ) Άιιν (πεξηγξάςηε)
__________________
6) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζαο, πφζα ρξφληα εξγάδεζηε; ___________
7) Δπάγγεικα:

α) Δηζαγγειέαο
ε) Αλαθξηηήο/ηξηα
β) Δηζαγγειέαο Δθεηείνπ
ζη) Δπηκειεηήο/ηξηα αλειίθσλ
γ) Γηθαζηήο
δ) Δπηκειεηήο/ηξηα ελειίθσλ
δ) Γηθαζηήο Δθεηείνπ
ε) Αζηπλφκνο
8) ε γεληθέο γξακκέο, πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν γλψζεσλ /πιεξνθνξηψλ πνπ έρεηε ζρεηηθά κε
δεηήκαηα θαθνπνίεζεο αλειίθσλ ( π.ρ. νξηζκφο, αλαγλψξηζε, λνκηθά ζέκαηα);
Πνιχ θαιφ 1
2
3
4
5
Διάρηζην

9)Υξεζηκνπνηείηε πεγέο πιεξνθφξεζεο, θαη αλ λαη, πνηεο είλαη απηέο;
α) Παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ
β) Βηβιία, άξζξα πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδεο
γ) πδεηήζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο
δ) Παξαθνινχζεζε παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ
ε) Άιιν (πεξηγξάςηε) __________________________
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Οδηγίες τρήζης ηοσ ερωηημαηολογίοσ
1. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.
2. Ρσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο “Πφζν πνιχ ζπκθσλψ ή δηαθσλψ κε ηελ θάζε πξφηαζε”;
3. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε θιίκαθα κέηξεζεο -“rating scale”, επηιέμηε ηνλ
αξηζκφ πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηελ άπνςε ζαο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

4. Κπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν.
5. Παξαθαιψ απαληήζηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο.

ΜΔΡΟ 2ο : Δρωηήζεης
1. Οη θαηαγγειίεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πνπ γίλνληαη απφ παηδηά, ζπρλά απνδεηθλχνληαη
ιαλζαζκέλεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

2. ρεδφλ φινη νη ζχηεο είλαη άληξεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

3. Δίλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίζεηο έλα παηδί πνπ έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

4. Σα κηθξά παηδηά, εμαηηίαο ηεο “θηιφζηνξγεο” ζπκπεξηθνξάο ηνπο , πξνθαινχλ ηε
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν
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5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

5. ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ππάξρνπλ ζσκαηηθέο-θπζηθέο
ελδείμεηο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

6. Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε επεξεάδεη δηαθνξεηηθά θάζε ζχκα.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

7. ηε ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελφο αλειίθνπ απφ έλα ελήιηθα, ηε ζπλνιηθή επζχλε θέξεη ν
ελήιηθαο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

8. Σα θαθνπνηεκέλα παηδηά παξέρνπλ αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαθνπνίεζε
ηνπο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

9. Οη πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηαγγέιινληαη, εμεηάδνληαη θαη
δηεξεπλνχληαη.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

10. Ζ πιεηνςεθία ησλ παξαβηάζεσλ γίλνληαη ζην δξφκν ή ζην πξναχιην ησλ ζρνιείσλ.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

11. Σα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ έθεβνη.
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6. Γηαθσλψ
απνιχησο

1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

12. Σν ζηεξεφηππν “Ζιηθησκέλνο, βξψκηθνο άληξαο” (γινηψδεο), δελ αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο
ζην θιαζηθφ πξνθίι ελφο ζχηε.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

13. Σν παηδί πνπ έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά, ζπρλά θέξεη ελδείμεηο ζσκαηηθήο βιάβεο σο
απνηέιεζκα άζθεζεο βίαο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

14. Οη ζχηεο ζεμνπαιηθψλ θαθνπνηήζεσλ δηψθνληαη, δηθάδνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

15. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ έρεη θαθνπνηεζεί απφ θάπνην θνληηλφ ηνπο πξφζσπν.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

16. Ο αληίθηππνο ηεο θαθνπνίεζεο είλαη κηθξφο γηα ην παηδί, εθηφο εάλ ζην γεγνλφο
εκπεξηέρεηαη ρξήζε βίαο ή απνηέιεζκα κεξηθήο ζσκαηηθήο βιάβεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

17. Έλα παηδί ην νπνίν δελ παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα θφπσζεο ή δπζθνξίαο είλαη πηζαλφλ λα
κελ έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν
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5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

18. Ο θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη απμεκέλνο ζηα θνξίηζηα απ’ φηη ζηα αγφξηα.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

19. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκάησλ πξνέξρεηαη απφ θαηψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

20. Σα παηδηά πνπ αλαθαινχλ ηελ αξρηθή ηνπο θαηαγγειία γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε,
πηζαλφλ λα έιεγαλ ςέκαηα εμ’ αξρήο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

21. Μεγάιν κέξνο ησλ ππνζέζεσλ έρεη εθδηθαζηεί.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

22. Θα πξέπεη θαλείο λα είλαη θαρχπνπηνο απέλαληη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ έλα
παηδί, φηαλ έρεη κεζνιαβήζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

23. Σα παηδηά είλαη δηζηαθηηθά ζην λα αλαθέξνπλ έλα πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

24. Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ αλειίθσλ απνηειεί ζήκεξα ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε ρψξα
καο.
1. πκθσλψ

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ

4. Γηαθσλψ ιίγν
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5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ

απνιχησο

ιίγν

απνιχησο

25. Σα αγφξηα γίλνληαη ζπάληα ζηφρνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

26. Σα παηδηά κπνξνχλ εχθνια λα ρεηξαγσγεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ςεπδείο θαηαζέζεηο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

27. Ο ζπλεζέζηεξνο ηχπνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εκπεξηέρεη πξσθηηθή ή θνιπηθή
δηείζδπζε.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

28. Ζ ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελδέρεηαη λα ζπλδεζεί κε ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο
δπζθνιίεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ παηδηνχ.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

29. Δάλ έλα παηδί έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά ήδε κηα θνξά, νη πηζαλφηεηεο λα θαθνπνηεζεί
εθ λένπ είλαη απμεκέλεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

30. Οη ζπλεζέζηεξεο αληηδξάζεηο παηδηψλ πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί, πεξηιακβάλνπλ: α) πξνβνιή
αληίζηαζεο, β) επίθιεζε γηα βνήζεηα θαη γ) πξνζπάζεηα απφδξαζεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν
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5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

31. Σα παηδηά αιινδαπψλ/έγρξσκσλ θαη θησρψλ νηθνγελεηψλ είλαη πην πηζαλφλ λα
θαθνπνηεζνχλ, απ’ φηη ηα ππφινηπα παηδηά.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

32. Ζ γνληθή απνπζία θαη νη ειιηπείο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη κε ηελ θαθνπνίεζε.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

33. Παηδηά ηα νπνία παξέρνπλ αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ζηηο θαηαζέζεηο ηνπο, ζα πξέπεη λα
ζεσξνχληαη αλαμηφπηζηα.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

34. ηελ πιεηνςεθία ησλ ππνζέζεσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηψλ έρεη γίλεη ρξήζε
θάπνηαο κνξθήο βίαο ή επηζεηηθφηεηαο απφ ην ζχηε.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

35. Έλα παηδί ην νπνίν έρεη θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά απφ ηνλ ίδην ηνπ ην γνλέα, ζα ζπλερίζεη
λα δείρλεη αγάπε ζε απηφλ.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

36. Σα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά είλαη πηζαλφηεξν λα θαθνπνηεζνχλ απφ έλαλ μέλν, απ’ φηη
ηα κηθξφηεξα.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

37. Σα κηθξά παηδηά δελ είλαη αμηφπηζηνη κάξηπξεο.
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5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

38. Σν πην πηζαλφ είλαη νη πεξηζζφηεξεο κεηέξεο λα κε γλσξίδνπλ γηα ηελ επαλαιακβαλφκελε
θαθνπνίεζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

39. Δίλαη δπλαηή ε ηέιεζε ελφο ζνβαξνχ αδηθήκαηνο, αθφκε θαη ρσξίο ηε ρξήζε ζσκαηηθήο
βίαο απφ ην ζχηε.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

40. Θεσξψ πσο είκαη θαιά ελεκεξσκέλνο/ε γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο.
1. πκθσλψ
απνιχησο

2. πκθσλψ

3. πκθσλψ
ιίγν

4. Γηαθσλψ ιίγν

5. Γηαθσλψ πνιχ

6. Γηαθσλψ
απνιχησο

ΜΔΡΟ 3ο

1. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηθέο ζαο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, δηαθσλείηε κε θάπνηα απφ ηηο
παξαπάλσ ζέζεηο; Δάλ λαη, αλαθέξεηε θαη εμεγήζηε ζπλνπηηθά παξαθάησ.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
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2.

Έρεηε θαηαζέζεη πφηε σο
ππφζεζε ζεμνπαιηθήο
αλειίθσλ;

εηδηθφο ζε
θαθνπνίεζεο
Ναη

Όρη

2.1 Δάλ λαη, πφζεο θνξέο; _________
2.2 Καηαζέζαηε σο: α) Σερληθφο ζχκβνπινο
β) Πξαγκαηνγλψκνλαο
γ) Άιιν (πεξηγξάςηε)__________________
2.3 Καηαζέζαηε ππέξ ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο ;
Ναη

Όρη

2.4 Καηαζέζαηε ππέξ ηνπ δξάζηε;

Ναη

Όρη

Εσταριζηούμε πολύ για ηο τρόνο ζας!
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