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κυρά και με πολλά αδέλφια (Μπακούλα κ.ά., 1993).
2. 15% των μαθητών 13-15 ετών αναφέρουν ότι οι γονείς τους τους χτύπησαν σοβαρά 

κατά το μήνα που προηγήθηκε της έρευνας αυτής (Παρίτσης, κ.ά., 1987).
Η σωματική τιμωρία στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί να ασκείται 

μέσα στην οικογένεια, στα πλαίσια του γονεϊκού ρόλου, ως μέθοδος «σωφρονισμού» και 
ελέγχου της συμπεριφοράς των παιδιών. Ερευνητικά αποτελέσματα και οργανωμένα κι-
νήματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, για την κατάργηση της σωματικής τιμωρίας, έχουν τα τε-
λευταία χρόνια βρει ανταπόκριση στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
του ΟΗΕ και στις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ σχεδόν όλες οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απαγορεύσει με νόμο τη χρήση σωματικής τιμωρίας μέσα 
στην οικογένεια.

3.2. Σύνδρομο Munchausen

Το Σύνδρομο Munchausen διαγνώστηκε για πρώτη φορά το 1977 και χαρακτηρίζεται 
από την περίπτωση ενός παιδιού που «παρουσιάζει» μια ασθένεια, η οποία είναι τεχνητά 
κατασκευασμένη από τον ίδιο το γονέα του παιδιού, κυρίως από τη μητέρα.

Το παιδί υπόκειται σε κακοποίηση με την έκθεσή του στη θεραπεία που του συστήνε-
ται. Η σωματική κακοποίηση συσχετίζεται θετικά με αυξημένη χρήση ιατρικής φροντίδας 
(Arnow, Hart, Dea, O’Connell, Taylor, 1999), καθώς και με αυξημένο κόστος ιατρικής φρο-
ντίδας (Walker, Unutzer, Rutter, Gelfang & Saunders, 1999).

Το γεγονός ότι το παιδί είναι αναγκασμένο να επισκέπτεται αρκετά συχνά το γιατρό, 
λόγω των τραυματισμών που οφείλονται στη σωματική κακοποίηση που υφίσταται, είναι 
ιδιαίτερα ενδεικτικό της τραυματικής και οδυνηρής εμπειρίας που βιώνει στις περιπτώσεις 
αυτές.

3.3. Μη τυχαία δηλητηρίαση

Η μη τυχαία δηλητηρίαση (χημική κακοποίηση) αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως μια 
άλλη μορφή σωματικής κακοποίησης, κατά την οποία οι γονείς χορηγούν στα παιδιά τους 
διάφορα σκευάσματα (φαρμακευτικά η μη, όπως αλάτι, γλυκόζη κ.ά.), με αποτέλεσμα 
αυτά να αρρωσταίνουν. Έτσι, για σκοπούς περιποίησης του παιδιού, κερδίζουν τον οίκτο 
των ατόμων του κοινωνικού τους περιβάλλοντος ή απομακρύνονται από τα δικά τους 
προβλήματα. Επίσης, το παιδί μπορεί να τραυματιστεί «τυχαία» σε σύγκρουση μεταξύ των 
γονιών του (σύνδρομο του αμέτοχου θεατή – μάρτυρες βίας στην οικογένεια).

Πέρα από τις επιπτώσεις στη φυσική κατάσταση του παιδιού, η σωματική κακοποίηση 
έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξή του. Έρευνες 
δείχνουν ότι η ύπαρξη σωματικής κακοποίησης παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με την εμ-
φάνιση της διαταραχής του μετατραυματικού στρες (Chen, Mannarino, Zhitova, Capone, 
2003). Επιπλέον, η σωματική κακοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ανασφαλή προσκόλληση 
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του παιδιού στο γονέα του ή σε δυσπροσάρμοστες μορφές προσκόλλησης (Macdonald, 
2001).

3.4. Σεξουαλική κακοποίηση

Ιδιαίτερη μορφή κακοποίησης αποτελεί η σεξουαλική παραβίαση του παιδιού, που ως 
τέτοια σύμφωνα με τον ορισμό του Kempe (1978) είναι «η εμπλοκή εξαρτωμένων, ανώ-
ριμων ως προς την ολοκλήρωση της ανάπτυξης παιδιών και εφήβων σε σεξουαλικές δρα-
στηριότητες, τις οποίες δεν κατανοούν συνειδητά, για τις οποίες δεν είναι σε θέση να δώσουν 
έγκυρη συναίνεση και οι οποίες παραβιάζουν τις αντιλήψεις της κοινωνίας όσον αφορά τους 
οικογενειακούς ρόλους”.

Ο γενικός αυτός ορισμός συμπεριλαμβάνει διάφορες μορφές σεξουαλικής παραβία-
σης, από την έκθεση σε επίδειξη, τις θωπείες και τις ασελγείς πράξεις, μέχρι το βιασμό και 
την αιμομιξία. Η παιδική πορνογραφία και η πορνεία αποτελούν την εμπορευματική πλευ-
ρά του θέματος.

Αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι, η σεξουαλική κακοποίηση επισύρει κοινωνική ενοχή 
ακόμη περισσότερο όταν συμβαίνει μέσα στην ίδια την οικογένεια με την παραβίαση του 
αιμομικτικού φραγμού, με συνέπεια να εντοπίζεται και να αποκαλύπτεται δυσκολότερα 
από άλλες μορφές κακοποίησης. Για τον ίδιο λόγο, εξάλλου, τα στοιχεία που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας είναι ελάχιστα σε σχέση με τις πραγματικές διαστάσεις της συχνό-
τητας του προβλήματος.

Είναι γεγονός ότι, οι επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης έχουν διερευνηθεί σε με-
γαλύτερο βάθος από ό,τι αυτές της σωματικής ή της ψυχολογικής κακοποίησης και, κατά 
συνέπεια, παρουσιάζονται περισσότερα ευρήματα σχετικά με αυτή τη μορφή της παιδικής 
κακοποίησης (Briere, Runtz 1988, Briere 1992 και Giardino, Giardino, 2002).

Έρευνες δείχνουν ότι, η παρενόχληση ξεκινά συνήθως όταν το παιδί είναι μικρότερο 
από οκτώ ή εννέα χρονών και διαπράττεται από κάποιο άτομο της ηλικίας των είκοσι χρο-
νών περίπου ή μεγαλύτερο, το οποίο είναι συνήθως άντρας (Briere, Runtz 1988, Briere 
1992 και Giardino, Giardino, 2002ό.π.). Φαίνεται, επίσης, ότι είναι πολύ πιο πιθανόν κατά 
ένα ποσοστό του 80% τα παιδιά και οι έφηβοι οι οποίοι υφίσταντο σεξουαλική κακοποί-
ηση να έζησαν σε σπίτια όπου παρουσιαζόταν βίαιη συμπεριφορά, καθώς η σεξουαλική 
κακοποίηση ήταν συνήθως συντρέχουσα με τη γενικότερη βία που υπάρχει μέσα στην οι-
κογένεια (Kellog, Menard, 2003).

Ένας ορισμός σχετικός με τη σεξουαλική κακοποίηση είναι αυτός της Sgroi (Calder, 
Peake, Rose, 2001), στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισχυρή σχέση μεταξύ του 
ατόμου που διαπράττει την πράξη και του παιδιού, ενώ, παράλληλα, επισημαίνει το γεγο-
νός ότι το παιδί δεν έχει καμία επιλογή σχετικά με το ζήτημα αυτό: «η παιδική σεξουαλική 
κακοποίηση είναι μία σεξουαλικά επιβαλλόμενη πράξη σε ένα παιδί το οποίο στερείται συναι-
σθηματικής ωρίμανσης και γνωστικής ανάπτυξης. Η ικανότητα δελεασμού ενός παιδιού σε 
μια σεξουαλική σχέση βασίζεται στην πολύ δυνατή και κυρίαρχη θέση του ενήλικα ή μεγαλύ-
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τερου έφηβου που διαπράττει την πράξη, η οποία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία, 
την ανεξαρτησία και την κατώτερη θέση του παιδιού. Η εξουσία και η δύναμη καθιστούν ικα-
νό το άτομο που διαπράττει την πράξη να εξαναγκάσει, έμμεσα ή άμεσα, το παιδί να ενδώσει 
σεξουαλικά».

Τα περισσότερα παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής σεξουαλικής παραβίασης δεν πα-
ρουσιάζουν παιδιατρικά κλινικά ευρήματα, αφού συνήθως δεν χρησιμοποιείται αντίστα-
ση. Επίσης, γιατί η αποκάλυψη πραγματοποιείται πολύ αργότερα από το χρόνο της παρα-
βίασης και επέρχεται επούλωση των περισσοτέρων κακώσεων, όταν υπάρχουν.

Τα ιατρικά ευρήματα μπορεί να είναι γενικά ή να αφορούν την περινεϊκή χώρα 
(Τσίτουρα, 1990). Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να υπάρχουν:
1. Γενικά ιατρικά ευρήματα: αιματώματα, αμυχές, δαγκωνιές ή άλλα τραύματα στο στή-

θος, γλουτούς, υπογάστριο, μηρούς, δυσκολία στο βάδισμα ή στο κάθισμα, σχισμέ-
να, λερωμένα ή ματωμένα εσώρουχα ή ρούχα που έχουν φορεθεί βιαστικά, ανάπο-
δα, σπέρμα στο δέρμα ή στα ρούχα, εγκυμοσύνη σε έφηβη, ειδικά όταν αποκρύπτεται 
η ταυτότητα του πατέρα, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις.

2. Ευρήματα στην περινεϊκή χώρα: αιματώματα, αμυχές ή άλλα τραύματα, συχνά πολύ 
μικρά για να είναι ενδεικτικά τραύματος από ατύχημα (ο αυνανισμός από το ίδιο το 
παιδί δεν προκαλεί αιμάτωμα), κνησμός, πόνος, έκκριμα ή ανεξήγητη αιμορραγία, ξένα 
σώματα στην ουρήθρα, κύστη, κόλπο, πρωκτό, ανώμαλη διαστολή της ουρήθρας, του 
πρωκτού ή του ανοίγματος του κόλπου, πόνος κατά την ούρηση, συμπτώματα αφρο-
δισίου νοσήματος (γονόρροια, έρπης γεννητικών οργάνων, χλαμύδια, τριχομονάδες, 
κονδυλώματα γεννητικών οργάνων, φθείρες).

3. Ψυχοσωματικά συμπτώματα: ενούρηση, εγκόπριση, υποτροπιάζων πονοκέφαλος και 
πόνος στην κοιλιά, διαταραχές ύπνου, διαταραχές όρεξης (βουλιμία, ανορεξία).

4. Ψυχολογικά συμπτώματα και διαταραχές της συμπεριφοράς: απομόνωση, πέρμετρη 
ενασχόληση με σεξουαλικά θέματα, ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά (π.χ. υπερ-
βολικός αυνανισμός), ιαταραχές συμπεριφοράς, επιθετικότητα, καταθλιπτικά στοιχεία, 
άγχος, αναστολή, σύγχυση συναισθημάτων, αμφιθυμία, διαταραχές στη μάθηση και 
στη συγκέντρωση, απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης, φόβος και αποφυγή σχο-
λικής εξέτασης, έντονη άρνηση για συμμετοχή σε σωματική άσκηση ή για αλλαγή ρού-
χων στη γυμναστική, στο ελεύθερο παιχνίδι, στην κολύμβηση, παιδί μικρής ηλικίας που 
υπαινίσσεται σεξουαλική δραστηριότητα με λέξεις, παιχνίδια ή ζωγραφιές, αραμέλη-
ση υγιεινής του σώματος που αλλάζει ως αποτέλεσμα της απώλειας εκτίμησης εαυ-
τού, της αυτο-υποτίμησης. Σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά και εφήβους παρατηρού-
νται αισθήματα ενοχής, διαταραχές ταυτότητας, φυγές, απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτο-
τραυματισμού, χρήση νομίμων ή και ταυτόχρονη χρήση παρανόμων ψυχοδραστικών 
ουσιών και παραβατικότητα.
Σύμφωνα με τον ορισμό της σεξουαλικής παραβίασης, παιδιά και έφηβοι θύματα 

εμπλέκονται σε πράξεις με σεξουαλικό περιεχόμενο στις οποίες δεν είναι σε θέση να προσ-
δώσουν νόημα. Οι πράξεις αυτές υποκινούνται από έναν ενήλικα, που στην περίπτωση της 
παραβίασης μέσα στην οικογένεια μπορεί να ασκεί το γονεϊκό ρόλο ή να έχει συγγένεια και 
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πιθανή σχέση φροντίδας με το παιδί.
Χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι:

1. Η παραβίαση των κοινωνικών και οικογενειακών κανόνων και του φραγμού της αιμομι-
ξίας.

2. Η κατάχρηση της σχέσης εμπιστοσύνης και/ή εξάρτησης ανάμεσα στο παιδί και τον ενή-
λικα μέσω διαφόρων ήπιων χειρισμών ή/και βίας.

3. Οι σεξουαλικές αυτές πράξεις εμπεριέχουν διάφορες μορφές πρακτικής, από έκθεση σε 
επίδειξη γεννητικών οργάνων, ηδονοβλεψία και έκθεση σε πορνογραφικό υλικό – άρα 
παραβίαση χωρίς σωματική επαφή – ως θωπεία, ασέλγεια, αυνανισμό και πλήρη σεξου-
αλική επαφή με διείσδυση στοματική, κολπική, πρωκτική.

4. Η σημαντική διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους δυο εμπλεκόμενους, αν πρόκειται για 
ανήλικο υπεύθυνο.

5. Η προμελετημένη ή μη σεξουαλική δραστηριότητα, η οποία συμβαίνει μία ή περισσότε-
ρες φορές ή διαρκεί επί χρόνια.

6. Η αδυναμία του παιδιού να κατανοήσει το περιεχόμενο της ανωτέρω πράξης ή να απο-
φασίσει αν θέλει να συμμετάσχει σε αυτή (όπως π.χ. συμβαίνει για τις σεξουαλικές ανα-
ζητήσεις μεταξύ συνομιλήκων).

7. Η έκθεση του παιδιού σε σεξουαλική διέγερση, σαφώς ακατάλληλη για την ηλικία του 
και το στάδιο της ψυχο – σεξουαλικής του ανάπτυξής του και το ρόλο του στο εσωτερι-
κό της οικογένειας.

8. Ο νόμος του μυστικού και της σιωπής που περιβάλλει το φαινόμενο.
9. Οι επιπτώσεις των σεξουαλικών αυτών δραστηριοτήτων στην ψυχική υγεία των παιδιών 

και στην οικογενειακή λειτουργία.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της σεξουαλικής παραβίασης των παιδιών μέσα στην οι-

κογένεια και της αιμομιξίας είναι, ότι συχνά σε οικογένειες χρόνια διαταραγμένες παρατη-
ρείται μια μεταβίβαση διαγενεαλογική. Αυτές είναι αφενός χαοτικές οικογένειες με επανει-
λημμένες ρήξεις των συναισθηματικών τους δεσμών, όπου οι ρόλοι μέσα σ’ αυτές είναι συ-
γκεχυμένοι και όπου δεν υπάρχουν όρια ή λειτουργούν ασαφώς. Αφ’ετέρου, οικογένειες 
άκαμπτες, πολύ κλειστές, με σχέσεις παθολογικά άρρηκτες μεταξύ των μελών, όπου οι ανά-
γκες, τα συναισθηματικά αιτήματα που προβάλλονται από το παιδί – ανάλογα με το στά-
διο της ψυχοσεξουαλικής του ανάπτυξης – και η επιθυμία αυτονόμησής του δεν αναγνω-
ρίζονται και δεν είναι αντικείμενα σεβασμού.

Άλλωστε, αξίζει να ειπωθεί ότι, συχνά ανάμεσα στους ενήλικες υπεύθυνους της σεξου-
αλικής παραβίασης αναφέρονται πρώην θύματα ίδιας μορφής εμπειριών, που δεν έχουν 
ενσωματώσει μια εικόνα επαρκούς γονεϊκής λειτουργίας και έχουν μειωμένο έλεγχο πάνω 
στις ενορμήσεις. Σε μικρότερο βαθμό, απαντώνται ενήλικες με πιο σαφείς διαταραχές στην 
ψυχική υγεία, γεγονός που τους κάνει να έχουν μία διαστρεβλωμένη αντίληψη της πραγμα-
τικότητας.

Η ενδοοικογενειακή σεξουαλική παραβίαση και η αιμομιξία είναι γεγονότα με σοβαρές 
τραυματικές συνέπειες για την ψυχική υπόσταση και υγεία του παιδιού, γιατί:
1. Εγκαθιστούν μία σύγχυση επικοινωνίας ανάμεσα στο παιδί και τον ενήλικα, ανάμεσα στο 
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αίτημα τρυφερότητας που προβάλλει το παιδί και τη σεξουαλική απάντηση που αντα-
ποδίδει ο ενήλικας. Η σεξουαλική αυτή απάντηση παροτρύνει σε σύγχυση ανάμεσα στην 
αγάπη, τη φροντίδα, τη διαπαιδαγώγηση, τη μύηση και τη σεξουαλικότητα.

2. Oι ερωτοποιημένες φαντασιώσεις του παιδιού για τον ενήλικα, που αναλογούν στα διά-
φορα στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης και είναι απόλυτα φυσιολογικές και αναγκαί-
ες για την υγιή μετάβαση από το οιδιπόδειο σύμπλεγμα προς την ενηλικίωση, εισβάλλο-
νται στην πραγματικότητα και γίνονται μέρος της ίδιας πραγματικότητας.

Η πλειονότητα των θυμάτων ανήλικης σεξουαλικής παραβίασης είναι κορίτσια, τα 
οποία κακοποιούνται σεξουαλικά από ενήλικες άνδρες. Πάντως, σχεδόν σε όλο τον κό-
σμο τα κορίτσια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για κάθε είδος κακοποίησης. Οι περισ-
σότερες έρευνες εμφανίζουν ότι τα κορίτσια διατρέχουν περίπου 1,5 – 3 φορές μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης από τα αγόρια, ενώ τα τελευταία διατρέχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο σωματικής τιμωρίας (Finkelhor, 1994). Ωστόσο, η σταδιακή αποκάλυψη 
του φαινομένου αναδεικνύει έναν αυξανόμενο αριθμό αγοριών, κυρίως, που παραβιάζο-
νται από άνδρες και σε μικρότερο βαθμό αγοριών και κοριτσιών θυμάτων που παραβιά-
ζονται σεξουαλικά από γυναίκες.

Οι περισσότεροι υπεύθυνοι σεξουαλικής παραβίασης είναι πρόσωπα που το παιδί 
γνωρίζει και εμπιστεύεται: πατέρας, αδελφός, άλλοι συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι. Αυτή 
ακριβώς η σχέση εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με την ανηλικιότητα, την υποδεέστερη δη-
λαδή θέση του παιδιού, διευκολύνουν την απόκρυψη της παραβίασης. Τα άτομα αυτά είτε 
με την πειθώ, είτε με απειλές, αναγκάζουν το παιδί «να κρατήσει το μυστικό», αφού στην εν-
δοοικογενειακή σεξουαλική παραβίαση σπάνια χρησιμοποιείται φυσική βία.

Σύμφωνα με τους Giardino και Giardino (2002) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
γύρω στο 20% των ενηλίκων γυναικών και 5 – 10% ενηλίκων αντρών αναφέρουν ότι 
έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά σε ηλικία κάτω των 18 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπο-
λογίζεται (Browne, Herbert, 1999) ότι 8% των αντρών και 12 – 16% των γυναικών έχουν 
υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδιά.

Πάντως, η εκτίμηση της συχνότητας ενός τόσο άδηλου φαινομένου είναι δύσκολη, 
ακόμα και στις χώρες με υποχρεωτικά συστήματα αναφοράς. Πρόσθετη δυσκολία ενέχει 
ο ορισμός του προβλήματος εφόσον το εύρος του περιλαμβάνει ένα σύνολο πράξεων με 
ή χωρίς επαφή, διαφόρου σοβαρότητας και ποινικής ευθύνης, με θύματα όλων των ηλικι-
ών και με δράστες μέσα ή έξω από την οικογένεια.

Έρευνες επιπολεασμού σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε δείγματα ενηλίκων που 
θυματοποιήθηκαν σεξουαλικά ως παιδιά ή έφηβοι, καταγράφουν ενδεικτικές συχνότητες 
μεικτής σεξουαλικής παραβίασης για κορίτσια θύματα, από 7% στη Φινλανδία, Ιρλανδία, 
Γαλλία ως 36% στην Αυστρία και 33% στην Ολλανδία. Στα αγόρια θύματα, η διακύμανση 
αναφέρεται από 3% στη Σουηδία σε 15% στην Ισπανία και 19% στην Αυστρία. Η ενδοοι-
κογενειακή παραβίαση καλύπτει το 1/2 ως 1/4 της μεικτής παραβίασης.

Η Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες στράφηκε στο πρόβλημα της παιδεραστίας και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης με τις μορφές της παιδικής πορνείας και πορνογραφίας. Το 
άνοιγμα των συνόρων, που προέβλεπαν οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ 
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για την οικονομική ένωση των χωρών της Ευρώπης, διευκόλυνε τη διακίνηση από χώρα 
σε χώρα δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων εναντίον παιδιών, άρα και τη μη αντιμετώπι-
σή τους. Η περίπτωση Dutroux στις Βρυξέλλες, τον «ομφαλό» της Ευρώπης, έπεισε τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες ότι υπάρχει ανάγκη αφύπνισης, αλλά και ενεργοποίησης κονδυλίων για 
την αντιμετώπιση και την πρόληψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστρεψε, κατ’ αρχήν, την προ-
σοχή της στον τομέα αντιμετώπισης της διακίνησης των ήδη δραστών και στη σεξουαλι-
κή εκμετάλλευση των παιδιών για εμπορικούς σκοπούς, τις πλέον ορατές μορφές του φαι-
νομένου. Σταδιακά, όμως, το ενδιαφέρον - μέσω χρηματοδοτήσεων – στράφηκε στη δευ-
τερογενή και πρωτογενή πρόληψη της σεξουαλικής θυματοποίησης των παιδιών.

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι, απαραίτητη κρίνεται η δημι-
οργία προγραμμάτων πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης 
με επικαιροποιημένο περιεχόμενο αναφορικά με προγράμματα για τη μείωση της ανεπι-
θύμητης εγκυμοσύνης, τη μείωση της χρήσης παρανόμων ψυχοδραστικών ουσιών από 
έγκυες μητέρες και νέους γονέις, πρόσβαση σε κέντρα υγείας και ψυχολογικής υποστήρι-
ξης, προγράμματα για την στήριξη της οικογενειών με υψηλή επικινδυνότητα στο σπίτι για 
την εμφάνιση κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας κ.λ.π..

Ωστόσο, το ερώτημα που γενάτε στο σημείο αυτό είναι ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που 
αποδεικνύουν τις σοβαρές διαστάσεις που έχει πάρει και στη χώρα μας το φαινόμενο της 
σεξουαλικής κακοποίησης;

Επίσημα στοιχεία είναι μάλλον ανύπαρκτα προς το παρόν, επειδή δεν έχει συσταθεί ένα 
σύστημα καταγραφής τους. Οι μόνες περιπτώσεις που γνωρίζουμε είναι αυτές που μελετή-
θηκαν μέσα από την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων τα οποία εκπονήθηκαν με την 
πρωτοβουλία φορέων, όπως είναι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Κέντρο Μελέτης 
και Πρόληψης Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού, το Τμήμα Ψυχολογικής 
Παιδιατρικής του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία Αθηνών, η Μονάδα Προστασίας 
Παιδιού του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, με τη συμβολή των κατά τόπων 
Κέντρων Ψυχικής Υγιεινής και των Υπηρεσιών του ΠΙΚΠΑ.

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία μιας μελέτης του Finkelhor (1994) που έγινε σε 14 ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όσον αφορά την Ελλάδα τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ότι το 
33% των σεξουαλικών κακοποιήσεων κοριτσιών και το 23% των σεξουαλικών κακοποιή-
σεων αγοριών συμβαίνουν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Από την ίδια μελέτη διαπιστώνουμε ότι οι συνθήκες και τα ποσοστά συχνότητας 
του φαινομένου στη χώρα μας δε διαφέρουν αισθητά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη θέση του Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (1992):
1) 1 στα 8 κορίτσια και 1 στα 10 αγόρια μπορεί να είναι θύματα κάποιας μορφής σεξουα-

λικής κακοποίησης πριν την ηλικία των 18 ετών.
2) 1 στα 25 κορίτσια και 1 στα 33 αγόρια έχει αναφέρει σε κάποιον ότι έχει υποστεί βια-

σμό ή αιμομιξία.
3) 1 στα 4 δράστες είναι μέλος της οικογένειας.
4) 1 στα 2 δράστες είναι γνωστός ή φίλος της οικογένειας.
5) 8 στις 10 φορές το παιδί μπορεί να είναι θύμα επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης.
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Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι οι κυριότεροι ατομικοί και κυρίως οι κοινωνικοί εκείνοι πα-
ράγοντες οι οποίοι καθιστούν τον οικογενειακό πυρήνα πεδίο υψηλού κινδύνου είναι:

Αρχικά η παρουσία στην οικογένεια ενός πρώην θύματος σεξουαλικής κακοποίησης.
1. Προβλήματα στις σεξουαλικές σχέσεις του ζευγαριού.
2. Άγαμη μητέρα.
3. Προβλήματα υγείας στους γονείς (π.χ. άρρωστη μητέρα).
4. Διάφορα σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.
5. Η παρουσία πατριού ή συντρόφου της μητέρας.
6. Χαμηλό κοινωνικό – μορφωτικό επίπεδο των γονιών, χωρίς ωστόσο να είναι σπάνιο το 

φαινόμενο και σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις.
7. Σύγχυση των οικογενειακών ρόλων και η απουσία ορίων.
8. Η παρουσία κάποιας ψυχοπαθητικής προσωπικότητας.
9. Ο ισχυρός και παθολογικά στενός δεσμός μεταξύ των μελών της οικογένειας. 

Ενδοστρεφείς οικογένειες είναι εκείνες οι οποίες λειτουργούν ως «κλειστό σύστημα» 
όπου τόσο οι κακοποιήσεις όσο και οι συγκρούσεις συμβαίνουν κεκλεισμένων των θυ-
ρών. Τα μέλη της έχουν άγχος σχετικά με τυχόν διάλυση ή αλληλοεγκατάλειψη, ο δε μη-
χανισμός της αιμομιξίας είναι αυτό που κρατά την οικογένεια μαζί. Αλλά και οι ανοιχτές, 
οι χαοτικές οικογένειες που λειτουργούν χωρίς όρια οικογενειακών ρόλων προχωρούν 
επίσης καμιά φορά σε παραβίαση του ταμπού της αιμομιξίας.

10. Ο κοινωνιολόγος και μελετητής του φαινομένου Finkelhor (1984) αναφέρεται σε 4 βα-
σικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν για να πραγματοποιηθεί η σεξουαλι-
κή παραβίαση ενός παιδιού.
Πιο συγκεκριμένα, για αυτόν η πρώτη βασική προϋπόθεση αποτελεί η παρουσία ενός 

ενήλικα, ο οποίος έχει κίνητρο για να παραβιάσει σεξουαλικά ένα παιδί. Το παιδί μπορεί να 
είναι φυσικό παιδί του υπαίτιου, ή να έχει σχέση συγγένειας με αυτό. Παιδιά θύματα εκτός 
οικογένειας μπορεί να έχουν σχέση οικειότητας και εμπιστοσύνης με τον υπαίτιο ή να του 
είναι τελείως άγνωστα. Σε όλες όμως αυτές τις προϋποθέσεις, είτε υπάρχει μια δεδομένη 
συναισθηματική σχέση μεταξύ ενήλικα και παιδιού λόγω της συγγένειας ή της οικειότητας, 
είτε καλλιεργείται από τον υπαίτιο ενήλικα στην περίπτωση του άγνωστου σε αυτόν παι-
διού.

Δεύτερη βασική προϋπόθεση αποτελεί για αυτόν η συναισθηματική επαλληλία με-
ταξύ υπαίτιου και θύματος, η οποία κατά τον Finkelhor βασίζεται στα προδιαθεσικά χα-
ρακτηριστικά του ενήλικα και στο γονεϊκό έλλειμα φροντίδας και συνοδά χαρακτηριστι-
κά του θύματος. Τα δυο αυτά χαρακτηριστικά της πρώτης προϋπόθεσης, κίνητρο υπαίτιου 
και συναισθηματική επαλληλία με το παιδί, οδηγούν στη σεξουαλική διέγερση του ενήλι-
κα. Ωστόσο, σημειώνει ότι, στο σημείο αυτό υπάρχει η πιθανότητα αναστολής της σεξουα-
λικής παραβίασης αν ο ίδιος ο ενήλικας αναστείλει το κίνητρό του και αποσυρθεί. Σε περί-
πτωση που δεν διαθέτει εσωτερικούς αναστολείς για συγκεκριμένη ενέργεια και προχωρή-
σει, είναι δυνατόν, σύμφωνα πάντα με τη θεώρηση του Finkelhor, να μεσολαβήσουν εξω-
τερικοί αναστολείς που μπορούν να αναστείλουν την ενέργειά του αυτή. Τέτοιοι μπορεί 
να είναι η αφύπνιση άλλου μέλους της οικογένειας ή ένα χτύπημα στην πόρτα αν πρόκει-
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ται για ενδοοικογενειακή σεξουαλική παραβίαση. Εξωτερικοί αναστολείς σε περιπτώσεις 
παραβίασης έξω από την οικογένεια μπορεί να είναι η αντίληψη της πρόθεσης από τρίτο 
άτομο ή άλλο εξωγενές γεγονός.

Εφόσον δεν υπάρξουν εξωτερικοί αναστολείς, η μόνη προϋπόθεση που παραμένει 
για την αναστολή της σεξουαλικής παραβίασης είναι η αντίσταση του ίδιου του παιδιού. 
Ένα ενημερωμένο για τα δικαιώματά του παιδί ή ένα παιδί που έχει εκτεθεί σε πρόγραμμα 
αγωγής για την πρόληψη της κακοποίησης, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αμυν-
θεί χρησιμοποιώντας τους τρόπους που έχει διδαχθεί. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
αντίστασης από την πλευρά του παιδιού, τότε σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ολοκληρώ-
νεται η σεξουαλική παραβίαση.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, σε κάθε προϋπόθεση για σεξουαλι-
κή παραβίαση, ένας αριθμός παραγόντων είναι δυνατόν να συνεισφέρουν στην υπερνίκη-
ση των αναστολών και να οδηγήσουν στη θυματοποίηση του παιδιού. Οι παράγοντες αυ-
τοί συνδέονται με χαρακτηριστικά σε επίπεδο ατόμου και σε επίπεδο κοινωνικοπολιτιστικό.

Πάντως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, καθώς επιχειρούμε να σκιαγραφήσου-
με τη γενική εικόνα της οικογένειας, στην οποία συναντούμε σεξουαλική κακοποίηση του ή 
των παιδιών της, απαραίτητο είναι να εξετάσουμε παράλληλα και τα γενικά χαρακτηριστι-
κά του παιδιού θύματος, του δράστη που συνήθως εμφανίζεται στα αποτελέσματα των πε-
ρισσότερων ερευνών να είναι ο πατέρας, αλλά και το ρόλο που παίζει η μητέρα με τη στά-
ση της απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην ίδια της την οικογένεια, την ύπαρ-
ξη της οποίας τις περισσότερες φορές γνωρίζει.

Συνήθως, το παιδί θύμα δε φέρει ορατές σωματικές κακώσεις, συνεπώς η σεξουαλι-
κή του κακοποίηση γίνεται αντιληπτή μέσα από χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του.  
Το θλιμμένο και απομονωμένο παιδί, το παιδί με παραβατική συμπεριφορά και επιθετικό-
τητα, γενικότερα το παιδί με έντονα προβληματική συμπεριφορά ενδέχεται να έχει τραυ-
ματικές εμπειρίες μέσα στην οικογένεια, όχι όμως απαραίτητα σεξουαλικής κακοποίησης. 
Το ανήλικο θύμα χαρακτηρίζεται επίσης πολλές φορές από χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθή-
ματα στιγματισμού, απομόνωση, δυσκολία ανάπτυξης στενών διαπροσωπικών σχέσεων 
και ομαλής σεξουαλικής ζωής. Παρουσιάζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό πρόωρο ξεκίνημα 
σεξουαλικών επαφών, εγκυμοσύνες στην εφηβεία, σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη, 
πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, φορείς ασθενειών που μεταδίδονται με τη σεξου-
αλική επαφή. Όμως κι αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να εξετάζουμε με ιδιαί-
τερη επιφύλαξη γιατί μπορούν να οφείλονται και σε άλλους αιτιολογικούς παράγοντες ή 
των συνδυασμό αυτών.

Σύμφωνα με τον Finkelhor, ως ένα από τους κύριους μελετητής του φαινομένου της σε-
ξουαλικής παιδικής παραβίασης στις ΗΠΑ, δύο από τους κυριότερους κυριότερους πα-
ράγοντες υψηλού κινδύνου για σεξουαλική θυματοποίηση των παιδιών θεωρεί (Finkelhor, 
1994).

Α. Τη δυστυχισμένη οικογενειακή ζωή με χαρακτηριστικά:
1. Εμπειρίες ενδοοικογενειακής και εξω – οικογενειακής σεξουαλικής παραβίασης.
2. Πτωχή εποπτεία και φροντίδα.
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3. Εκμετάλλευση των αναγκών για στοργή και προσοχή του παιδιού από τους δρά-
στες, με κατάλληλες τεχνικές προσέγγισης.

Β. Τη ζωή για μεγάλο διάστημα με έναν μόνο γονέα, συνήθως τη μητέρα. Το χαρακτη-
ριστικό αυτό θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τα κορίτσια.

Γ. Την ανεπαρκή σεξουαλική ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση, στην περίπτωση μόνο 
των κοριτσιών θυμάτων.

Ανάλογα προς αυτά, ήταν και τα ευρήματα μιας ελληνικής φοιτητικής μελέτης. Σύμφωνα 
με αυτή, η ομάδα των νέων που ανέφεραν εμπειρίες μίας τουλάχιστον μορφής σεξουαλι-
κής παραβίασης πριν τα 18 έτη χαρακτηριζόταν από:

1) Προβλήματα σχέσεων μεταξύ των γονέων.
2) Έκθεση στη γονεϊκή σεξουαλικότητα
3) Οικογενειακή βία.
4) Γονεϊκή τιμωρητικότητα, για ενασχόληση του παιδιού με θέματα σεξουαλικού περιε-

χομένου (λεξιλόγιο, ερωτήσεις, συμπεριφορές).
5) Πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα.
Οι διάφορες μορφές θυματοποίησης των παιδιών παρουσιάζουν αλληλοδιαπλοκή. 

Θύματα σωματικής κακοποίησης ή και παραμέλησης είναι δυνατόν να μμετεξελιχθούν σε 
θύματα σεξουαλικής παραβίασης.

Προοπτική μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Αγάθωνος, Μαραγκός, 1995) 
επανεκτίμησε 89 σωματικά κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά 2-12 έτη μετά την 
αρχική διάγνωση της κακοποίησης. Σε μέση ηλικία 11 έτη και διασπορά από 5-24 έτη, 7% 
των παιδιών είχαν υποστεί ήδη σεξουαλική παραβίαση μέσα στην οικογένεια, 4,5% έξω 
από την οικογένεια, ενώ 3,5% είχαν ήδη εμπλακεί στην πορνεία.

Είναι γεγονός επίσης ότι, εάν το άτομο που υπέστη οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής 
κακοποίησης στην παιδική ηλικία δεν δεχθεί ψυχοθεραπευτική φροντίδα, τότε παρουσι-
άζει ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσει προβλήματα ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, 
ορισμένες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης φαίνεται ότι σχετίζονται ιδιαίτερα με μακρο-
πρόθεσμες αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες (Briere, 1992). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι 
πολλά παιδιά τα οποία υπέφεραν από μακρόχρονη σεξουαλική κακοποίηση, παρουσί-
αζαν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές της προσοχής (Giardino & Giardino 
2002, Macdonald 2001), αλλά και κατάθλιψη (Bal, Crombez, Van Oost, Debourdeaudhuij, 
2003). Παθολογικές διαταραχές, όπως οι αποσυνδετικές διαταραχές και κυρίως η απο-
συνδετική διαταραχή της ταυτότητας (πρώην διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας), η 
οποία θεωρείται μια από τις σοβαρότερες διαταραχές, εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστι-
κά ανάμεσα στα θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (Giardino, Giardino 2002, 
Macdonald 2001).

Επιπρόσθετα, οι έφηβοι που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά παρουσιάζουν αυξημέ-
νο ρίσκο για αυτοκτονική ή αυτοτραυματική συμπεριφορά (Kendall – Tackett, Williams, 
Finkelhor 1993). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Cohen et.al. (2003), κυρίως στα 
κορίτσια υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της σεξουαλικής κακοποίησης και της εμφάνι-
σης της διαταραχής του μετατραυματικού στρες. Διάφοροι ερευνητές (Plant, Miller, Plant 
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2004, Miller, Downs 1995), υποστηρίζουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ σεξουαλικής κα-
κοποίησης και κατάχρησης αλκοόλ και άλλων ψυχοτρόπων φαρμάκων. Τέλος, σύμφωνα 
με τους Bal et.al. (2003), η σεξουαλική κακοποίηση φαίνεται να συνδέεται με στρατηγικές 
αποφυγής αντιμετώπισης του στρες, με αποφυγή σύναψης στενών συναισθηματικών σχέ-
σεων, με αυξημένο άγχος, καθώς και με γενικότερη ανικανότητα χρησιμοποίησης εσωτε-
ρικών προσαρμοστικών στρατηγικών (Wolfwdorf, Zlotnick, 2001).

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του δράστη από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με στα-
τιστικά στοιχεία είναι σε ποσοστό 75% άντρες άτομα γνώριμα στο παιδί, στα οποία δείχνει 
εμπιστοσύνη. Οι δράστες περιγράφονται ως άτομα με κυριαρχική συμπεριφορά, στερη-
μένα στην παιδική ηλικία ή φέρουν οι ίδιοι εμπειρίες διαφόρων μορφών βίας, σωματικής 
κακοποίησης, παραμέλησης, σεξουαλικής ή ψυχολογικής κακοποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας δράστης ζηλεύει και επιθυμεί το παιδί του, στη ζωή του 
οποίου επεμβαίνει έντονα, ανεξάρτητα από την ηλικία του και συχνά είναι ένα άτομο που 
αναζητάει στη σχέση με τη γυναίκα του μια εξιδανικευμένη εικόνα της μητέρας του. Μπορεί 
να κακοποιεί ένα ή περισσότερα δικά του παιδιά, αλλά θύματά του μπορούν να αναζητη-
θούν και έξω από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, αφού πολλοί δράστες κακοποιούν 
δικά τους και άλλα παιδιά. Αν και ως τυπική μορφή δράστη αποτελεί η φιγούρα του πατέ-
ρα με θύματα τα κορίτσια, η σταδιακή διερεύνηση του προβλήματος αποκαλύπτει ότι όλο 
και μεγαλύτερα ποσοστά δραστών είναι οι γυναίκες και θύματα τα αγόρια. Ο όρος “υπαί-
τιος” αναφέρεται στον υπεύθυνο της σεξουαλικής παραβίασης του παιδιού. Αποφεύγεται 
ο όρος “δράστης” ο οποίος συνδέεται με εγκληματολογική έννοια.

Οι περισσότερες κοινωνιολογικές και κλινικές μελέτες δεν αναφέρονται σε χαρακτηρι-
στικό προφίλ υπαίτιου σεξουαλικής παραβίασης. Οι περισσότερες πληροφορίες για τους 
υπαίτιους προέρχονται από άτομα που είχαν ήδη καταδικαστεί, στα οποία υπάρχει ευκο-
λότερη ερευνητική πρόσβαση. Σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης στις ΗΠΑ (Craissati, Mc 
Clurg, 1996), άλλα χαρακτηριστικά των υπαίτιων σεξουαλικής παραβίασης παιδιών ήταν:

1. 30% είχαν ο καθένας από 10-450 θύματα.
2. 70% είχαν ο καθένας από 1-10 θύματα.
3. 66% ήταν άτομα γνωστά στο παιδί.
4. 48% αναζήτησαν τα θύματά τους μέσω της φύλαξης παιδιών.
5. 15% χρησιμοποιούσαν παιδική πορνογραφία ως προϋπόθεση για τις πράξεις τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή πρέπει να δείξει κανείς σε μία μελέτη 91 υπαίτιων 

σεξουαλικών εγκλημάτων στη Μεγάλη Βρεττανία (Elliot, Browne, Kilcoyne, 1995), η οποία 
αναφέρεται σε καταδικασμένους δράστες που συμμετείχαν σε θεραπευτικά προγράμμα-
τα. Όλοι είχαν ήδη καταδικαστεί από 9 μήνες ως ισόβια και παρακολουθούσαν τα προ-
γράμματα αυτά μέσα και έξω από τη φυλακή. Η μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί οι 
ίδιοι οι δράστες, περιέγραψαν τους τρόπους που αναζήτησαν για να πείσουν τελικά τα 
θύματά τους. Το υλικό αυτό μας δίνει πολύτιμα στοιχεία για την πρόληψη. Στρατηγικές που 
χρησιμοποίησαν οι υπαίτιοι αυτοί ήταν:

1. Παιχνίδια και σπορ με παιδιά.
2. Διδασκαλία μουσικού οργάνου.
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3. Περίπατο/βόλτα.
4. Διήγηση ιστοριών (μαγικά, κυνήγι θησαυρού κ.λπ.).
5. Προσφορά στοργής, κατανόησης παιδιού.
6. Σύμφωνα με μαρτυρίες των δραστών αυτών:

α) 84% είπαν ότι οι στρατηγικές αυτές χρησιμοποιούνταν σταθερά από τη στιγμή που 
αποδεικνύονταν επιτυχημένες.

β) 14% είπαν ότι επηρεάσθηκαν από πορνογραφικές ταινίες (video, TV) και έντυπο 
υλικό.

γ) 2 στους 3 είχαν μία τουλάχιστον εμπειρία σεξουαλικής θυματοποίησης σε μέση 
ηλικία 12,5 χρονών.

δ) 1 στους 3 ήταν κάτω από 16 ετών όταν ένοιωσαν σεξουαλική έλξη από παιδιά. 
Όλοι άρχισαν να παραβιάζουν σεξουαλικά, μικρά κυρίως παιδιά, πριν τα 18 τους 
χρόνια, 1-3 χρόνια μετά την πρώτη έλξη που ένοιωσαν για παιδιά.

Οι δράστες περιγράφουν τα παιδιά θύματα ως:
1) Με οικογενειακά προβλήματα.
2) Μοναχικά και ενδοστρεφή.
3) Με χαμηλή αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
4) Με δυσκολία να επιλέγουν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Οι κοινωνιολογικές αυτές μελέτες αφορούν υπαίτιους σεξουαλικής παραβίασης μέσα 
και έξω από την οικογένεια, με υψηλότερη αντιπροσώπευση την εξω-οικογενειακή, η οποία 
καλύπτει εκείνους που έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί.

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον που προκαλεί η στάση της μητέρας απέναντι στη σεξου-
αλική κακοποίηση των παιδιών της από τον άντρα της ή τον εραστή της. Τις περισσότερες 
φορές γνωρίζει τι συμβαίνει είτε γιατί της το έχει εκμυστηρευτεί το παιδί, είτε γιατί το έχει η 
ίδια αντιληφθεί. Συναντούμε συνήθως μητέρες που δέχονται το πρόβλημα επειδή αδυνα-
τούν να το εμποδίσουν. Ιδιαίτερα αδύναμες είναι οι γυναίκες που είχαν παρόμοιες εμπει-
ρίες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο συζυγικό και μητρικό τους ρόλο. Μητέρες 
που δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια αλλά και την τόλμη να αυτονομηθούν και να ανα-
λάβουν οι ίδιες την προστασία των παιδιών τους. Συχνά στο όνομα του οικογενειακού δε-
σμού, όχι μόνο δεν στηρίζουν το παιδί τους στην αποκάλυψη της κακοποίησης, αλλά πολ-
λές φορές το παροτρύνουν να μην αντιδρά και να υπακούει στο δράστη ή ακόμη το κα-
τηγορούν πως λέει ψέματα.

Η μητέρα, συνεπώς, συμβάλλει καταλυτικά στην απόκρυψη του προβλήματος στην 
προσπάθειά της να διατηρήσει τον ίδιο τον οικογενειακό πυρήνα, αλλά και την εικόνα του 
προς τα έξω σύμφωνα με τις κοινά αποδεκτές κοινωνικές αξίες. Διότι η σεξουαλική κακο-
ποίηση του παιδιού μέσα στην οικογένεια ταυτίζεται σχεδόν πάντα με την παραβίαση του 
αιμομικτικού φραγμού, που στις σύγχρονες κοινωνίες προκαλεί την κοινωνική απέχθεια 
και υψηλές δικαστικές ποινές.

Κατά συνέπεια, αδιέξοδη είναι η θέση του παιδιού θύματος σεξουαλικής κακοποίησης 
μέσα στην οικογένεια. Με δράστη τον πατέρα και μια μητέρα που σιωπά συνενοχικά για 
τους λόγους που προαναφέραμε, το παιδί λόγω της ανηλικιότητάς του βρίσκεται σε κατά-
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σταση αδυναμίας και απόγνωσης, δεν είναι σε θέση να αναλάβει την αποκάλυψη του δρά-
στη και την επιδίωξη της τιμωρίας του, τόσο εξαιτίας της σύγχυσης και της άγνοιάς του, όσο 
και εξαιτίας της πίεσης που του ασκεί η οικογένεια άμεσα και έμμεσα, τον κίνδυνο του σκαν-
δάλου και της διάλυσης της οικογένειας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην παράδοξη θέση 
να προστατεύει ουσιαστικά με τη σιωπή του το δράστη και όλη την παθολογία της οικογέ-
νειας. Άλλωστε, αυτός μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και ο λόγος που σήμερα έχουμε πολ-
λές αποκαλύψεις από ενήλικες που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στην παιδική τους ηλικία.

Μια από τις κλινικές μελέτες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδειού (Αλεξανδρίδης, 
Αγάθωνος κ.ά., 1995) αφορά την εκτίμηση της οικογένειας στο στάδιο της αποκάλυψης 
της σεξουαλικής παραβίασης στην Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών (Αλεξανδρίδης, 1990). 
Διαφαίνεται, ότι στην Εισαγγελία καταλήγουν πιο συχνά οι οικογένειες με χαμηλό κοινωνι-
κο-οικονομικό επίπεδο και σαφώς πιο σπάνια, οικογένειες μεσαίων και υψηλών στρωμά-
των, οι οποίες όντας ικανές να αποκτήσουν ικανή νομική κάλυψη, καταλήγουν σε εξωδι-
καστηριακές λύσεις και σε “διευθετήσεις” χωρίς την αναφορά ή/και την παρέμβαση των ει-
σαγγελικών αρχών. Κατά το στάδιο της αποκάλυψης, παρατηρήθηκαν δυο διαδοχικές συ-
ναισθηματικές κινήσεις. Αρχικά ήρθαν στην επιφάνεια συγκρούσεις, εντάσεις και διάθεση 
της μητέρας να προστατεύσει το παιδί. Ωστόσο, σε ένα δεύτερο στάδιο, η οικογένεια επα-
νερχόταν στην προηγούμενη παθολογική ομοιόσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συνηθισμένη πρακτική για την προστασία του παιδιού εκείνη 
την περίοδο (1995), κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες συνεργασίας, ήταν η απομά-
κρυνση του παιδιού και όχι του υπαίτιου, πράγμα που ευνοούσε την επαναθυματοποί-
ησή του. Η τοποθέτηση, ιδιαίτερα των εφήβων, σε ιδρύματα, δεν αποδείχτηκε θετική.  
Οι ιδρυματικές δομές αποδείχθηκαν ακατάλληλες να πλαισιώσουν αυτά τα παιδιά. 
Επιπλέον, ήταν αδύναμες μπροστά στην εισβολή της οικογενειακής παθολογίας.

Η δεύτερη κλινική μελέτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Βασιλιάς, Γεωργούδη, 
Τσιμπούκα, 1996), διερεύνησε το ρόλο της μητέρας σε περιπτώσεις σεξουαλικής παραβί-
ασης μέσα στην οικογένεια.

Σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, η μητέρα διαγράφεται ψυχικά υποταγμένη και εξαρ-
τημένη, ανώριμη, συναισθηματικά απούσα, μη προστατευτική. Μέσα από αυτά τα χαρα-
κτηριστικά, αφήνει το παιδί να εμπλακεί σε ρόλους που η ίδια αδυνατεί να εκπληρώσει.

Η διαγενεαλογική σφραγίδα που αφορά τη μη – προστατευτικότητα διαφαίνεται σα-
φώς από τις αναφορές στη μητρική οικογένεια, στην οποία η μητρική γιαγιά ήδη, αναφέ-
ρεται ως πρόσωπο ανεπαρκές στο γονεϊκό του ρόλο.

Παράγοντες όπως η έκταση της οικογενειακής παθολογίας και δυσλειτουργίας, η σο-
βαρότητα και τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής παραβίασης, η ποιότητα της συζυγικής 
σχέσης και ιδιαίτερα η ποιότητα του δεσμού μητέρας – παιδιού, καθορίζουν τη δυνατότη-
τα της μητέρας να δεχθεί την αποκάλυψη και να συμμετάσχει σε αυτή. Επομένως, στις προ-
σπάθειες από κοινωνικούς φορείς για την αποκάλυψη και τη θεραπεία του προβλήματος 
έρχονται να προστεθούν και οι κοινωνικές αντιλήψεις ή καλύτερα οι προκαταλήψεις ανα-
φορικά με την ευθύνη και το βαθμό αθωότητας των θυμάτων.

Τα θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης αποτελούν μάλιστα ειδική περίπτωση 
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επειδή γνωρίζουν το δράστη και του έχουν εμπιστοσύνη και για πολλούς λόγους δεν τολ-
μούν να αναφέρουν την κακοποίηση στο αρχικό της στάδιο. Όταν αργότερα την αποκα-
λύπτουν (πολλές φορές ενήλικες πια) στιγματίζονται με την ετικέτα του θύματος και είναι 
σαν να κακοποιούνται ξανά κατά την αποκάλυψη. Όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει κάποια 
γυναίκα θύμα ενήλικη τώρα: “ … κατά κάποιο τρόπο είναι ευκολότερο να πεις ότι έχεις AIDS 
παρά ότι κακοποιήθηκες σεξουαλικά όταν ήσουν παιδί «.

Τα τελευταία χρόνια έρχονται στην επιφάνεια ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις σε-
ξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και τα ΜΜΕ μας βομβαρδίζουν καθημερινά με αυτές. 
Εκπονούνται διάφορες μελέτες από ειδικούς στο θέμα και πολλοί οργανισμοί και οργανώ-
σεις ασχολούνται συστηματικά με το πρόβλημα.

Γενικά, η προστασία του παιδιού προβλήθηκε ως μια κοινωνική ανάγκη από τους πιο 
γνωστούς διεθνείς οργανισμούς:

Το 1959 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προβαίνει σε μια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του παιδιού και προβλέπει ένα νομοθετικό πια καθεστώς προστασίας από κάθε μορφή εκ-
μετάλλευσης ή παραμέλησης (9η αρχή της Διακήρυξης).

1) Το 1989 η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 
19 και 34, τα οποία αφορούν αντίστοιχα την προστασία του παιδιού από κάθε μορ-
φή βίας γενικά και ειδικά από τη σεξουαλική βία.

2) Τέλος, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συνεδρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
στην Αβάνα τον Σεπτέμβριο του 1990 διατυπώνονται οι Συστάσεις της Γενικής 
Γραμματείας του Οργανισμού, με την ονομασία «Αρχές του Riyard «, οι οποίες αφο-
ρούν άμεσα την πρόληψη της κακοποίησης και της οικογενειακής βίας.

Οι διεθνείς οργανισμοί, επομένως, αναγνωρίζουν καταρχήν και αντιμετωπίζουν κατό-
πιν το πρόβλημα της κακοποίησης των παιδιών γενικότερα και ειδικότερα αυτό της ενδο-
οικογενειακής βίας σε όλες τις μορφές της.

Ανεξάρτητα, πάντως, από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα αυτά ως ατομικές πρακτικές, αλλά ως 
κοινωνικά φαινόμενα.

Η χώρα μας, αν και με μια μικρή χρονική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολούθησε τις διεθνείς εξελίξεις γύρω από το θέμα, παρόλο που τα 
φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτερα της σωματικής και σεξουαλικής κακο-
ποίησης των παιδιών είχαν πάρει σοβαρές διαστάσεις και στη σύγχρονη ελληνική κοινω-
νία τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνοντας συχνά μέρος της επικαιρότητας.

Κλείνοντας την αναφορά μας στο υποκεφάλαιο αυτό που διαπραγματεύεται την ενδο-
οικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση, θεωρούμε χρήσιμο να επισημάνουμε ότι μέσω της 
κοινωνιολογικής ερευνητικής προσέγγισης του φαινομένου αυτού και των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν κάθε φορά μπορούν να αναχθούν χρήσιμα στοιχεία για το σχεδιασμό 
προληπτικών στρατηγικών παρέμβασης. Σύμφωνα με αυτά:

1. Η σεξουαλική παραβίαση των παιδιών αποτελεί διαδεδομένο φαινόμενο. Άρα και 
το πραγματικό μέγεθος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών είναι πολύ με-
γαλύτερο. Στόχος θα πρέπει να είναι η αποκάλυψη του άδηλου προβλήματος.



ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ54

2. Η αναζήτηση των υπαίτιων σεξουαλικής παραβίασης και εκμετάλλευσης θα πρέπει 
να γίνει μέσα από διάφορες προσεγγίσεις. Εφ’όσον υπάρχει σημαντική επαλληλία 
μεταξύ των υπαίτιων διαφόρων τύπων παραβίασης, αυτός ο πληθυσμός λειτουρ-
γεί ως δεξαμενή αναζήτησης.

3. Υπαίτιοι και θύματα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την κυκλι-
κή μορφή του φαινομένου. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:
α) Η ζωή σε μία δυσλειτουργική οικογένεια που δεν μπορούσε να καλύψει τις συναι-

σθηματικές τους ανάγκες, θυματοποιώντας τους ως παιδιά με διάφορους τρόπους.
β) Η χαμηλή εικόνα εαυτού και η έλλειψη εμπιστοσύνης.
γ) Οι τρόποι που χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν τα παιδιά θύματα αναπλη-

ρώνουν το γονεϊκό και οικογενειακό έλλειμμα.
δ) Εφόσον 2 στους 3 υπαίτιους έχουν υπάρξει θύματα ως παιδιά και 1 στους 3 άρ-

χισαν να επιδίδονται σε σεξουαλική παραβίαση παιδιών πριν τα 18 τους χρόνια, 
θα πρέπει να αναζητήσουμε τους μελλοντικούς υπαίτιους ανάμεσα στα πρώην 
θύματα και να προσφέρουμε θεραπεία στα θύματα για να μπορέσουμε να ανα-
κόψουμε την εξέλιξή τους σε υπαίτιους σεξουαλικής παραβίασης παιδιών.

3.5. Ψυχολογική κακοποίηση

Εξίσου καταστρεπτικές είναι οι συνέπειες της ψυχολογικής και συναισθηματικής κακο-
ποίησης στην πνευματική, ψυχολογική και συναισθηματική υγεία του παιδιού.

Η ψυχολογική κακοποίηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Αποτελεί, ουσιαστικά, ένα 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφορών του γονέα, οι οποίες μεταφέρουν στο παιδί το 
μήνυμα ότι είναι ασήμαντο, άχρηστο και ότι αξίζει μόνο όταν ικανοποιεί τις ανάγκες των 
άλλων (Giardino, Giardino, 2002).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Biere (1992) η έννοια της ψυχολογικής κακοποίη-
σης ορίζεται στα πλαίσια των οκτώ τύπων συμπεριφοράς του γονέα ή του ατόμου που πα-
ρέχει φροντίδα στο παιδί. Οι τύποι συμπεριφοράς που αναφέρονται είναι οι εξής:

1) Απόρριψη: το παιδί αγνοείται, παραμελείται ή διώχνεται μακριά και για το λόγο 
αυτό του δημιουργούνται αισθήματα αναξιότητας και μη αποδοχής.

2) Υποβίβαση / υποτίμηση: το παιδί επικρίνεται, στιγματίζεται, στερείται της αξιοπρέ-
πειας, εξευτελίζεται, του δημιουργούνται αισθήματα κατωτερότητας.

3) Τρομοκρατία: το παιδί προσβάλλεται λεκτικά, εκφοβίζεται, απειλείται για πρόκλη-
ση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης.

4) Απομόνωση: το παιδί στερείται των κοινωνικών επαφών εκτός της οικογένειας, δεν 
του επιτρέπεται να έχει φίλους, κρατείται σε περιορισμένη περιοχή για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα χωρίς κοινωνική αλληλεπίδραση.

5) Διαφθορά: το παιδί δεν κοινωνικοποιείται σωστά, μαθαίνει να συμπεριφέρεται με 
αντικοινωνικούς τρόπους, ενθαρρύνεται να αναπτύξει κοινωνικά μη αποδεκτά εν-
διαφέροντα και ορέξεις.
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6) Εκμετάλλευση: το παιδί χρησιμοποιείται για να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ατό-
μων που το φροντίζουν.

7) Στέρηση απαραίτητης συναισθηματικής διέγερσης ή ανταπόκρισης: το παιδί 
στερείται της αγάπης και της επιμελούς φροντίδας, η συναισθηματική και νοητική 
του ανάπτυξη καταπνίγονται, γενικώς το παιδί αγνοείται ή παραμελείται.

8) Αναξιόπιστη και ασυνεπής γονική παρουσία: αντιφατικές και διφορούμενες απαι-
τήσεις από το παιδί, ασυνεπής και αναξιόπιστη γονεϊκή υποστήριξη ή φροντίδα και 
στέρηση της οικογενειακής σταθερότητας.

Πολλές από τις πιο πάνω συμπεριφορές δεν παρουσιάζονται μόνο στην περίπτωση 
ψυχολογικής κακοποίησης. Η διαφθορά και η εκμετάλλευση, για παράδειγμα, συναντώ-
νται και στη σεξουαλική κακοποίηση, η τρομοκρατία, επίσης, αποτελεί βασικό συστατικό 
της βαριάς σωματικής κακοποίησης, ενώ η απόρριψη και η άρνηση απαραίτητης διέγερ-
σης είναι χαρακτηριστικά και της συναισθηματικής παραμέλησης.

Όπως αναφέρει ο Crittenden (Giardino, Giardino, 2002) μελέτες που έγιναν με παιδιά 
που βρίσκονται σε ιδρύματα και ως εκ τούτου παραμελούνταν συναισθηματικά, εμφά-
νισαν κοινωνικό – συναισθηματική αποστέρηση τόσο σοβαρής μορφής, σε σημείο που 
προκλήθηκε παιδική θνησιμότητα πέραν του 33%. Επιπλέον, τα παιδιά που συνεχώς αγνο-
ούνται μαθαίνουν να ζούνε κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των ενηλίκων.

Σε έρευνα των Claussen και Crittenden (Macdonald, 2001) επισημάνθηκε ότι η ψυχο-
λογική κακοποίηση ήταν παρούσα σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις σωματικής κακοποίη-
σης και ότι ο βαθμός της ψυχολογικής κακοποίησης αποτελούσε στοιχείο πρόβλεψης για 
τα ψυχοκοινωνικά και συμπεριφοριστικά προβλήματα του παιδιού.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφοράς ο O’ Hagan (1993) δίνει ένα διαφορετικό ορισμό, βάσει του 
οποίου: «… ψυχολογική κακοποίηση είναι η επίμονη, επαναλαμβανόμενη ακατάλληλη συμπε-
ριφορά, η οποία βλάπτει ή μειώνει ουσιαστικά τις δημιουργικές και αναπτυξιακές δυνατότη-
τες των κρίσιμα σημαντικών νοητικών διεργασιών και λειτουργιών ενός παιδιού. Αυτές περι-
λαμβάνουν την ευφυΐα, τη μνήμη, την αντίληψη, την προσοχή, τη γλωσσά και την ηθική ανά-
πτυξη».

3.6. Συναισθηματική κακοποίηση

Η έννοια της “ψυχολογικής κακοποίησης” είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της 
“συναισθηματικής κακοποίησης”. Το γεγονός αυτό όμως φαίνεται ότι προσδίδει γενικότε-
ρη ασάφεια ως προς το διαχωρισμό των δύο αυτών εννοιών.

Σύμφωνα με τον O’ Hagan (1993) η κύρια διαφορά των δύο αυτών εννοιών έγκειται 
στο γεγονός ότι ο όρος “psychological” αναφέρεται στη λειτουργία και την ανάπτυξη των 
νοητικών διεργασιών, όπως η ηθική, αλλά και των γνωστικών διεργασιών όπως η μνήμη, 
η προσοχή, η αντίληψη, η γλώσσα και η επίλυση προβλημάτων. Ο όρος “emotional” ανα-
φέρεται στη συναισθηματική πτυχή, η οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και αφορά κυρίως 
στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρωματίζουν μια εμπειρία.
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Οφείλουμε να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι, σαφώς υπάρχουν πολλά συναι-
σθήματα όπως ο θυμός, η χαρά, η απογοήτευση, η αγάπη, η απελπισία. Η ικανότητα του 
παιδιού να εκφράζει τα συναισθήματά του επαρκώς και με τον κατάλληλο τρόπο, απο-
τελεί μια κρίσιμα σημαντική πτυχή της ανάπτυξης. Η συναισθηματική ζωή και ανάπτυξη 
του παιδιού δεν αποτελεί μέρος της ψυχολογικής ανάπτυξης, αλλά οι δύο αυτές εξίσου 
σημαντικές πτυχές συνδέονται άμεσα και αλληλεπιδραστικά μεταξύ τους. Σύμφωνα με 
τον O’Hagan (1993) «... η συναισθηματική κακοποίηση είναι η επίμονη, επαναλαμβανόμε-
νη, ακατάλληλη συναισθηματική αντίδραση έναντι στην έκφραση των συναισθημάτων και 
της συμπεριφοράς του παιδιού».

Η συνεχής και χρόνια ακατάλληλη συναισθηματική αντίδραση του γονέα ή του φρο-
ντιστή του παιδιού πολύ πιθανόν να οδηγήσει στην αποθάρρυνση του παιδιού να εκ-
φράζει τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Ακόμη, η αντίδραση του γονέα μπορεί να επι-
φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγήσει το παιδί σε υπερβολική έκφραση του 
«απαγορευμένου» συναισθήματος, η οποία μπορεί να είναι ακατάλληλη στην καλύτερη 
περίπτωση, τις πλείστες φορές όμως επικίνδυνη.

Οι τραγικές επιπτώσεις της συναισθηματικής κακοποίησης θα είναι εμφανείς στην 
κοινωνικοποίηση του παιδιού και στον τρόπο με τον οποίο θα χειρίζεται τα συναισθή-
ματά του σε ατομικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η κατανόηση του παι-
διού για την έννοια του συναισθήματος θα καταστραφεί, γεγονός το οποίο θα έχει άμε-
σες αρνητικές επιδράσεις, είτε στα συναισθήματα του ίδιου του παιδιού είτε στη συναι-
σθηματική έκφραση των άλλων.

Επιπρόσθετα, η συναισθηματική κακοποίηση συσχετίζεται θετικά με αυξημένα επί-
πεδα κατάθλιψης, αυτοκτονική συμπεριφορά, χαμηλή αυτοεκτίμηση και διαταραχές 
της προσωπικότητας στην ενηλικίωση (Jaffe, Wolfe, Wilson, Zak 1986 και Spertus et.al., 
2003). Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι η παιδική συναισθηματική κακοποίηση συνδέε-
ται πολύ περισσότερο με την ανάπτυξη αρνητικών τρόπων σκέψης, παρά η σωματική ή 
σεξουαλική κακοποίηση (negative inferential styles) (Brandon, Alloy, Abramson, Marx, 
2003).

Τα συναισθηματικά κακοποιημένα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν απόσυρση ή 
ακόμα εχθρική και επιθετική συμπεριφορά προς τους άλλους (Corby, 1993). Η κακο-
ποίηση αυτή καθιστά το παιδί συναισθηματικά ανάπηρο και ανήμπορο να ανταπεξέλθει 
στις συναισθηματικές φορτίσεις που βιώνει. Η αναπηρία του έγκειται, δυστυχώς, στο γε-
γονός ότι αδυνατεί να ελέγξει και να ρυθμίσει τον συναισθηματικό του κόσμο στα πλαί-
σια κάποιου κοινωνικά αποδεκτού ή κάποιου ανώδυνου τρόπου.

Συνεπώς, λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις το παιδί κλείνεται στον εαυτό του λόγω του 
φόβου της απόρριψης, προσπαθώντας να προστατευτεί από την αναπηρία του αυτή, 
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, στιγματίζεται και περιθωριοποιείται κοινωνικά λόγω 
της ανικανότητας του να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τα κοινωνικά πλαίσια και περιο-
ρισμούς.
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 3.7. Σύνδρομο του Αμέτοχου Θεατή

Στην περίπτωση του Συνδρόμου του Αμέτοχου θεατή, πέρα από την τυχαία σωματι-
κή κακοποίηση που αναφέρθηκε παραπάνω, το παιδί υπόκειται, επίσης, σε ψυχολογική 
- συναισθηματική κακοποίηση. Πολλά παιδιά είναι παρόντα κατά τη διάρκεια βίαιων πε-
ριστατικών κυρίως ενάντια στη μητέρα τους. Όπως αναφέρει ο Hughes (1992) (Holder 
et.al. 1994) έρευνες έχουν δείξει ότι 90% των παιδιών βρισκόντουσαν στο ίδιο δωμάτιο με 
τους γονείς τους όταν συνέβη το βίαιο περιστατικό. Σύμφωνα δε με τον Leighton (1989) 
68% των παιδιών είναι μάρτυρες σκηνών βίας στο σπίτι τους. Επιπλέον, όπως αναφέρει η 
Βαλάσση (Αγάθωνος, 1991:115) σε σχέση με το Σύνδρομο του Αμέτοχου Θεατή «.. οι κα-
κές σχέσεις μεταξύ των συζύγων είναι ο σταθερότερος προδιαθεσικός παράγοντας για κακο-
ποίηση – παραμέληση των ανήλικων παιδιών τους».

Επιπρόσθετα, κι άλλες ερευνητικές δραστηριότητες δείχνουν ότι περίπου 50% των κα-
κοποιημένων παιδιών έχουν κακοποιημένες μητέρες (Walker et. al., 1999). Υπολογίζεται ότι 
στις Η.Π.Α. κάθε χρόνο 3,3 – 10 εκατομμύρια παιδιά εκτίθενται σε σκηνές βίας μέσα στην 
οικογένεια. Όπως αναφέρουν οι Jaffe, Wolfe, Wilson (1990) «… πολλά παιδιά ζουν με το 
φόβο και την αγωνία, αναμένοντας το επόμενο βίαιο επεισόδιο. Δεν νιώθουν καμία ασφάλεια 
στο δικό τους σπίτι, αλλά, ταυτόχρονα, είναι πολύ μικρά για να φύγουν ή ακόμη να σκεφτούν 
μια εναλλακτική λύση». Σύμφωνα με άλλες έρευνες (Jaffe, Wolfe, Wilson, 1990 και Osofsky 
1999) έδειξαν ότι η έκθεση του παιδιού σε σκηνές βίας, πέρα από τα συναισθήματα σύγχυ-
σης, θυμού, φόβου, ντροπής, άγχους και συχνά, αντικοινωνικής συμπεριφοράς που προ-
καλεί, επηρεάζει τον εγκέφαλο, προκαλώντας αλλαγές στην διαδικασία επεξεργασίας πλη-
ροφοριών, η δε παρατεταμένη έκθεση προκαλεί συμπτώματα συναισθηματικού μουδιά-
σματος, καταναγκαστική συμπεριφορά, κατάθλιψη ή και βίαιη συμπεριφορά.

Συνεπώς, τα ψυχολογικά κακοποιημένα παιδιά είναι πιθανό να παρουσιάσουν μειω-
μένη ή στατική εικόνα στη σχολική τους επίδοση, στην προσοχή, στη γλώσσα, στη μνή-
μη ή στην ευφυΐα τους (Corby, 1993). Η ψυχολογική κακοποίηση σχετίζεται θετικά με τη 
χαμηλή αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση, τη μείωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 
(Macdonald, 2001), καθώς και τη μειωμένη επίδοση στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα (Hart, 
Brassard, 1991).

3.8. Παραμέληση

Σύμφωνα με τον Corby (1993) η παραμέληση ορίζεται ως «.. η επίμονη ή σοβαρή πα-
ραμέληση ενός παιδιού ή η αποτυχία προστασίας του από την έκθεσή του σε οποιοδήποτε εί-
δος κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του κρύου και της πείνας ή η ακραία αποτυχία να ικανο-
ποιηθούν σημαντικές πτυχές της φροντίδας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικής βλά-
βης στην υγεία ή στην ανάπτυξη του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης και της μη οργανικής του 
αποτυχίας να αναπτυχθεί».

Οι Giardino και Giardino (2002) επισημαίνουν ότι ένα παιδί υποφέρει και βιώνει την 
παραμέληση όταν οι βασικές ανάγκες της τροφής, της ένδυσης, του καταφυγίου, της ιατρι-
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κής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της συναισθηματικής εκπλήρωσης δεν ικανοποιού-
νται. Παραμέληση βιώνει, επίσης, και το παιδί το οποίο τοποθετείται σε ένα επικίνδυνο πε-
ριβάλλον ή σε μια επικίνδυνη κατάσταση, στην οποία αδυνατεί να προστατεύσει τον εαυ-
τό του.

Αν και θεωρείται συνήθως ότι η παιδική παραμέληση και η παιδική κακοποίηση εντάσ-
σονται στην ίδια κατηγορία παρουσιάζοντας παρόμοια δυναμική και επιπτώσεις, πρό-
σφατες έρευνες υποβάλλουν ότι η παραμέληση είναι πολύ διαφορετική από την παιδική 
κακοποίηση και ότι η πρώτη είναι πολύ πιο επιβλαβής στην ανάπτυξη του παιδιού παρά 
η κακοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Bousha και Twentyman (Giardino, 
Giardino, 2002) φαίνεται ότι οι γονείς που παραμελούν τα παιδιά τους είναι πιο αποστα-
σιοποιημένοι από αυτά και έχουν πιο αρνητικές αλληλεπιδράσεις μαζί τους, σε σχέση με 
τους γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους. Επιπλέον, οι Christensen, Brayden και Dietrich 
(1994) αναφέρουν ότι οι μητέρες που παραμελούν τα παιδιά τους παρουσιάζουν χαμηλό-
τερη αντίληψη για την προσωπική και κοινωνική τους επάρκεια και χαμηλότερη αυτοεκτί-
μηση, παρά οι μητέρες που κακοποιούν σωματικά τα παιδιά τους.

Πάντως, η παραμέληση όπως και η κακοποίηση είναι δυνατόν να εκφραστεί με διά-
φορες μορφές και έχει ιδιαίτερα καταστρεπτικές συνέπειες στη σωματική, γνωστική και 
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (Spertus, Yehuda, Wong, Halligan και Seremetis, 
2003, Giardino, Giardino, 2002).

Ως προς αυτό αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό μελέτη του Ινστιτούτου υγείας του 
Παιδιού (Αγάθωνος, 1995), η οποία συνέκρινε μια ομάδα σωματικά κακοποιημένων και 
παραμελημένων παιδιών που απομακρύνθηκαν από την οικογένεια κατά τη διάρκεια της 
παρέμβασης και τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα μικρά ιδρυματικά πλαίσια, συγγενικές ανά-
δοχες και συγγενείς, με άλλη ομάδα σωματικά κακοποιημένων και παραμελημένων παι-
διών που έμειναν στο σπίτι κατά την παρέμβαση. Η μεταξύ των δύο ομάδων σύγκριση έδει-
ξε ότι 11 χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να προβλέψουν τις πιθανότητες να απομακρυν-
θεί ένα κακοποιημένο παιδί από την οικογένειά του με την παρέμβαση κρατικών φορέων, 
ή μετά από αίτημα της οικογένειας. Αυτά είναι τα παρακάτω, κατά σειρά σημαντικότητας:

1. Απουσία ενός τουλάχιστον γονέα πριν την παραπομπή.
2. Άλλα προβλήματα στην οικογένεια (αναφέρονται αόριστα από τους γονείς).
3. Απρογραμμάτιστη κύηση.
4. Γονείς με προβλήματα ψυχικής υγείας.
5. Δυσμενή γεγονότα ζωής για τους γονείς κατά τον τελευταίο χρόνο.
6. Κοινωνική απομόνωση.
7. Πυρηνική οικογένεια.
8. Μητέρα με αντίξοες εμπειρίες ζωής.
9. Κακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων.
10. Μητέρα σε ηλικία μικρότερη των 21 ετών κατά τη γέννηση του συγκεκριμένου παιδιού.
11. Γονείς θεωρούν ότι το παιδί είναι προβληματικό.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με αποτελέσματα της ίδιας έρευνας, οι αιτιολογικοί παράγο-

ντες που οδηγούν ένα παιδί σε ίδρυμα συνδέονται αποκλειστικά με τους ίδιους τους γονείς 
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και όχι με το παιδί. Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που έφυγαν από την οι-
κογένεια κατά την παρέμβαση ανέπτυξαν περισσότερα προβλήματα και διαταραχές στη 
συμπεριφορά από εκείνα που παρέμειναν στη φυσική οικογένεια.

Παρ’ όλο που συζητείται αν τα παιδιά που τοποθετήθηκαν μακριά από την οικογένεια 
ήταν ήδη διαταραγμένα και με περισσότερα προβλήματα, ισχύει η διαπίστωση ότι η εισα-
γωγή ενός παιδιού σε ίδρυμα αποτελεί μια μορφή θυματοποίησης, εφ’ όσον το πλαίσιο 
δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και δεν του προσφέρει διορθωτικές εμπειρίες. Το ίδιο 
διαπιστώθηκε στην ανωτέρω έρευνα και ως προς τα άλλα σχήματα παιδικής προστασίας, 
όπως η αναδοχή και η συγγενική αναδοχή που χρησιμοποιήθηκαν.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι, μια όσο το δυνατόν έγκαι-
ρη εντόπιση των γονέων και οικογενειών με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και η προσφο-
ρά σε αυτούς κατάλληλης για τα προβλήματά τους βοήθειας, είναι δυνατόν να αναστείλει 
την απομάκρυνση ενός σημαντικού αριθμού παιδιών από την οικογένεια. Υπεύθυνες για 
το προληπτικό αυτό έργο είναι οι ενδυναμωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και παι-
δικής προστασίας, σε συνεργασία με το υπάρχον δίκτυο φορέων στην κοινότητα.

3.8.1. Σωματική παραμέληση

Η εμφανέστερη μορφή παιδικής παραμέλησης είναι αυτή της σωματικής παραμέλη-
σης. Η σωματική παραμέληση περιλαμβάνει την έλλειψη κατάλληλης επίβλεψης και την 
αποτυχία φροντίδας των βασικών αναγκών του παιδιού, όπως η διατροφή, η ενδυμα-
σία, το καταφύγιο και οι σωστές συνθήκες υγιεινής (Macdonald, 2001, Trocme, Tourigny, 
MacLaurin, Fallon, 2003).

Έρευνες δείχνουν ότι η οικονομική κατάσταση και συγκεκριμένα η φτώχεια συσχε-
τίζεται ιδιαίτερα με την παιδική σωματική παραμέληση (Giardino, Giardino, 2002), κα-
θότι παρουσιάζεται πολύ μεγαλύτερος δείκτης συσχέτισης μεταξύ της φτώχειας και της 
παραμέλησης, παρά μεταξύ της σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Φαίνεται, επί-
σης, ότι κάποια χαρακτηριστικά των γονέων όπως η κοινωνική απομόνωση, το έντονο 
στρες, οι ψυχικές διαταραχές (κυρίως η κατάθλιψη της μητέρας), η χρήση ψυχοδραστι-
κών ουσιών (νομίμων ή και παρανόμων) και οι μαθησιακές δυσκολίες λειτουργούν εις 
βάρος των παιδιών και αυξάνουν τις πιθανότητές τους να υποστούν σωματική παραμέ-
ληση (Macdonald, 2001). Όπως αναφέρει ο Macdonald (2001), έρευνες στις Η.Π.Α. και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι τα ποσοστά παραμέλησης ακολουθούν αυξητική 
πορεία, η οποία μάλιστα είναι πολύ υψηλότερη της κακοποίησης.

Στο σημείο αυτό της ανάλυσής μας θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τον όρο του 
“συνδρόμου δυστροφίας μη – οργανικής αιτιολογίας”, ο οποίος περιγράφει τη νοσολογική 
οντότητα σύμφωνα με την οποία το βάρος σώματος ενός παιδιού βρίσκεται κάτω από 
τα φυσιολογικά για την ηλικία του όρια, δηλαδή σε τιμές κάτω από την 3η εκατοστιαία 
θέση, χωρίς να υπάρχει κάποια οργανική νόσος ή κληρονομική επιβάρυνση (Αγάθωνος, 
1998).
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Πιο συγκεκριμένα, η δυστροφία μη – οργανικής αιτιολογίας, ή αλλιώς «σωματική κα-
θυστέρηση «ή «ανεπάρκεια αύξησης», είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
παιδίατρος στην καθημερινή άσκηση της παιδιατρικής σε όλα τα επίπεδα ιατρικής φρο-
ντίδας και περίθαλψης. Το σύνδρομο αυτό ανήκει στις σοβαρές παθήσεις της παιδικής 
ηλικίας γιατί, εκτός από την καθυστέρηση της ανάπτυξης, μπορεί να προκαλέσει και προ-
βλήματα στην ψυχική υγεία, τη νοημοσύνη και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών, το σύν-
δρομο φαίνεται να έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον ανατροφής του παιδιού, ιδιαίτε-
ρα με την ποιότητα των σχέσεων αλληλεπίδρασης παιδιού – μητέρας ή υποκατάστατου 
αυτής. Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι παιδιά που μεγαλώνουν κάτω από δυσμενείς συναι-
σθηματικές ή ακόμα και περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζονται αρνητικά ως προς την 
ψυχική τους διάθεση και επικοινωνία με το περιβάλλον, με αποτέλεσμα την άρνηση λή-
ψης ικανοποιητικής ποσότητας τροφής.

Κλινική έρευνα ιατροκοινωνικής παρέμβασης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 
(Μαραγκός, Σταυριανάκη, 1993) απευθύνθηκε σε παιδιά ηλικίας 6-60 μηνών με δυ-
στροφία μη – οργανικής αιτιολογίας. Προσέφερε εκτίμηση της σωματικής και ψυχοκι-
νητικής ανάπτυξης, αξιολόγηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και συμβουλευτική 
οικογένειας. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 δυστροφικά παιδιά και οι οικογένειές τους. Το 
βάρος των παιδιών ήταν κάτω από την 3η εκατοστιαία θέση. Ο ολοκληρωμένος διαγνω-
στικός, κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος δεν ανέδειξε κανένα οργανικό πρόβλημα 
στο οποίο μπορούσε να αποδοθεί ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του σωματικού βάρους. 
Τα χαρακτηριστικά των οικογενειών ήταν:

1. Διαταραγμένες σχέσεις του ζευγαριού.
2. Ανεκπλήρωτες επιθυμίες της μητέρας.
3. Άγχος και υπερπροστατευτικότητα προς το παιδί.
4. Ανεπιθύμητη κύηση.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια κλινική έρευνα, η θεραπευτική παρέμβαση, διάρ-

κειας 6 μηνών, βασίσθηκε σε παιδιατρική αξιολόγηση ανά μήνα και επισκέψεις κοινωνι-
κού λειτουργού στο σπίτι ανά 15μερο, με στόχο την παρατήρηση της οικογενειακής δυ-
ναμικής, ιδιαίτερα της σχέσης μητέρας – παιδιού και τη συμβουλευτική στήριξη. Η απλή 
αυτή προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα 9 στα 12 παιδιά να αυξήσουν το βάρος τους έως 
και 70 εκατοστιαίες θέσεις, ενώ κατά το εξάμηνο αυτό το βάρος τριών παιδιών έμεινε 
σταθερό.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, η κλινική αυτή έρευνα όσο και πλή-
θος άλλων παρόμοιων ερευνητικών δραστηριοτήτων, τονίζουν και υπογραμμίζουν την 
ανάγκη έγκαιρα οι παιδίατροι να βάζουν τη διάγνωση της δυστροφίας μη – οργανικής 
αιτιολογίας και να ενημερώνουν τους γονείς. Η στάση πολλών παιδιάτρων να θεωρούν 
το σύνδρομο αυτό ως απλό σιτιστικό πρόβλημα του παιδιού, συσκοτίζει και επιτείνει 
το πρόβλημα. Η συνεργασία παιδιάτρου και κοινωνικού λειτουργού και η βοήθεια από 
ομάδα ψυχικής υγείας, όταν χρειάζεται, κρίνεται ως απαραίτητη.
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3.8.2 Συναισθηματική παραμέληση

Μία άλλη μορφή παραμέλησης είναι αυτή της συναισθηματικής παραμέλησης.
Η συναισθηματική παραμέληση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συναισθηματική κα-

κοποίηση. Αν και η συναισθηματική παραμέληση εντάσσεται συνήθως στα πλαίσια της γε-
νικότερης έννοιας της ψυχολογικής κακοποίησης, εντούτοις, τα ερευνητικά ευρήματα δεί-
χνουν ότι πλέον δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη χροιά της έννοιας της συναισθηματικής 
παραμέλησης (Briere, 1992).

Συγκεκριμένα, η έννοια αυτή αντιμετωπίστηκε, πιθανόν για πρώτη φορά, ως θέμα εξέ-
χουσας σημασίας από το Spitz (1992), ο οποίος περιέγραψε την ψυχική υγεία 91 νέων παι-
διών που μεγάλωσαν σε ορφανοτροφείο. Τα παιδιά αυτά, αν και τύγχαναν φυσιολογικής 
σωματικής και ιατρικής φροντίδας, σπάνια δέχονταν οποιαδήποτε σημασία ή είχαν αλλη-
λεπίδραση πέραν αυτής που εθεωρείτο απολύτως απαραίτητη για τη σωματική τους φρο-
ντίδα. Ο Spitz κατάδειξε ότι τα παιδιά αυτά ήταν πολύ περισσότερο ληθαργικά και αδύνα-
τα από όσο αναμενόταν, δεδομένου του περιβάλλοντός τους και των συνθηκών στις οποί-
ες ζούσαν. Καθοριστικός παράγοντας για την κατάσταση αυτή φαίνεται ότι υπήρξε η ανε-
παρκής ψυχολογική ή συναισθηματική παρουσία του φροντιστή του παιδιού, παρά η πα-
ρουσία ή η απουσία των γονιών.

Ο ορισμός που δίδεται από τον Dean (Spitz, 1992) σχετικά με την έννοια της συναι-
σθηματικής παραμέλησης είναι η «… πράξη παράλειψης, συχνά το αποτέλεσμα της γονεϊκής 
άγνοιας ή αδιαφορίας. Ως αποτέλεσμα, δεν δίδεται στο παιδί θετική συναισθηματική υπο-
στήριξη και διέγερση. Οι γονείς μπορεί να δίνουν αρκετή σωματική φροντίδα στο παιδί τους, 
αλλά να το αφήνουν μόνο σε ένα κρεβάτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σπάνια να το αγκα-
λιάζουν ή να του μιλούν ή να αποτυγχάνουν να του δώσουν ενθάρρυνση και αναγνώριση».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων, 
προκύπτει ότι η συναισθηματική παραμέληση και η συναισθηματική κακοποίηση μπορεί 
να εμποδίσουν την ανάπτυξη του παιδιού και σταδιακά να οδηγήσουν σε ένα μειωμένο 
ρεπερτόριο προσαρμοστικών συμπεριφορών, χαμηλή αυτό – φροντίδα, χαμηλή αυτοε-
κτίμηση και στην εδραίωση αρνητικών πεποιθήσεων σχετικών με την αυτό – αποτελεσμα-
τικότητά του (Spertus κ.ά., 2003). Επιπλέον, η συναισθηματική παραμέληση και η συναι-
σθηματική κακοποίηση μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά προβλεπτικά στοιχεία της ενήλι-
κης συναισθηματικής δυσλειτουργίας.

3.8.3. Εκπαιδευτική παραμέληση

Μία άλλη έννοια που εμφανίζεται στην βιβλιογραφία είναι αυτή της εκπαιδευτικής πα-
ραμέλησης (Giardino, Giardino, 2002).

Σύμφωνα με τον Mcdonald (2001) «… το παιδί θεωρείται ότι υπόκειται σε εκπαιδευτική 
παραμέληση όταν στερείται τις υπηρεσίες και τον εφοδιασμό που θεωρείται απαραίτητος για 
την ανάπτυξη και την ευημερία του».

Οι Giardino & Giardino (2002) αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική παραμέληση δεν εμφα-




