
Παιδικι Σεξουαλικι Κακοποίθςθ: 
Θφτεσ, Θφματα, Πρϊιμθ ανίχνευςθ, 

Αντιμετϊπιςθ και Πρόλθψθ 

Παναγιϊτθσ Μπίτςιοσ 

Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
Ψυχιατρικισ 



Οριςμόσ και Τφποι Σεξουαλικισ Κακοποίθςθσ 

• Σεξουαλικι κακοποίθςθ 
– Κάκε παιδί που πείκεται ι εξαναγκάηεται να ςυμμετζχει ςε 

ςεξουαλικζσ δραςτθριότθτεσ. Η φυςικι επαφι δεν είναι απαραίτθτθ. 
Η ςεξουαλικι κακοποίθςθ μπορεί να γίνει και μζςω του διαδικτφου  

• Αποπλάνθςθ- Grooming 
– Παιδιά και ζφθβοι μπορεί να «προετοιμαςτοφν» για κακοποίθςθ ςτο 

διαδίκτυο ι ςτον πραγματικό κόςμο, απο ξζνουσ ι γνωςτοφσ τουσ  

• Παιδικι Σεξουαλικι Εκμετάλευςθ 
–  Οταν γίνεται ςεξουαλικι εκμετάλευςθ παιδιοφ για χριματα, ιςχφ, ι 

status.  



Τι ςτοιχειοκετεί Σεξουαλικι Κακοποίθςθ με επαφι 

• Σεξουαλικά χάδια και αγγίγματα οποιουδιποτε μζρουσ του ςϊματοσ του(τθσ) 
ανθλίκου, ντυμζνου ι μι, ςυμπεριλαμβανομζνου και του αγγίγματοσ με χριςθ 
αντικειμζνων 

 

• Σεξουαλικι διείςδυςθ με οποιοδιποτε μζροσ του ςϊματοσ του ειςβολζα άμεςθ ι 
ζμμεςθ με αντικείμενο ςε οποιοδιποτε μζροσ του ςϊματοσ ανθλίκου, με ι χωρίσ 
βία 



Τι ςτοιχειοκετεί Σεξουαλικι Κακοποίθςθ χωρίσ 
επαφι 

• Παρακίνθςθ ανιλικου να ςυμμετζχει ςε ςεξουαλικζσ δραςτθριότθτεσ που 
περιλαμβάνουν: 
– ςεξουαλικζσ πράξεισ με τρίτουσ 
– επιβάλλουν ςε ανιλικο(θ) να ξεντυκεί ι να αυνανιςτεί 
– εξαναγκάηουν τον ανιλικο(θ) να παρακολουκιςει ςεξουαλικζσ πράξεισ τρίτων 
– θ μθ λιψθ επαρκϊν μζτρων ζτςι ϊςτε να μι ςυμβεί το παραπάνω 

• Συνάντθςθ με ανιλικο μετά απο αποπλάνθςθ, με ςκοπό τθν κακοποίθςι τουσ 
• Λιψθ, καταςκευι, διακίνθςθ, επίδειξθ ι διαφιμιςθ εικόνων που δείχνουν 

γυμνοφσ  θ μι ανιλικουσ(κεσ) ςε άςεμνεσ ςτάςεισ με ι χωρίσ τθν παρουςία 
ενιλικα 

• Αμοιβι για τισ ςεξουαλικζσ υπθρεςίεσ ανθλίκων 
• Παρακίνθςθ για ςυμμετοχι ανθλίκου ςε πορνεία ι πορνογραφία 
• Επίδειξθ ςε ανιλικο(θ) εικόνων ςεξουαλικισ δραςτθριότθτασ, φωτογραφιϊν ι 

μζςω webcams ςτο διαδίκτυο. 
 
 



Τι ςτοιχειοκετεί ςεξουαλικι Κακοποίθςθ Online 

• Παιδιά και ζφθβοι πείκονται ι εξαναγκάηονται: 
– να ςτείλουν ςεξουαλικζσ εικόνεσ του εαυτοφ τουσ 
– να ςυμμετζχουν ςε ςεξουαλικζσ δραςτθριότθτεσ μζςω webcam ι 

smartphone 
– να ςυμμετζχουν ςε ςε ςεξουαλικοφ περιεχομζνου ςυηθτιςεισ με text 

ι online. 

 
• Ο δράςτθσ μπορεί να απειλεί τα παιδιά οτι κα ςτείλει τισ εικόνεσ, 

τα βίντεο ι αντίγραφα των ςυηθτιςεων ςτουσ φίλουσ και γονείσ 
τουσ, εκτόσ και αν ςυνεχίςουν να ςυμμετζχουν ςτθν ςεξουαλικι 
δραςτθριότθτα. 
 

• Οι εικόνεσ και τα βίντεο ςυνικωσ ςυνεχίηουν να διακινοφνται ςτο 
διαδίκτυο για πολφ καιρό μετά το τζλοσ τθσ κακοποίθςθσ. 



Η ςχζςθ κφματοσ και κφτθ 

Τρία μοντζλα κατα Dagon (2012) και Pemberton (2011) . 

Το μοντζλο τθσ αποπλάνθςθσ 

•    Ενασ ενιλικοσ που ζχει κάποια ιςχφ πάνω ςτο κφμα του (φυςικι, 
ςυναιςκθματικι, οικονομικι) για τον οποίον το κφμα πιςτεφει οτι ζχουν μια 
γνιςια ςχζςθ αγάπθσ.  

Το μοντζλο τθσ «ερωτικισ ςχζςθσ» 

•     Ο δράςτθσ και το κφμα ζχουν μια ςχεδόν ςυμβατικι ερωτικι ςχζςθ, βγαίνουν 
ςε ραντεβοφ, ανταλάςςουν δϊρα κλπ. Καμμιά φορά ο δράςτθσ μπορεί να πείςει 
το κφμα του να ςυμμετζχει ςε ςεξουαλικζσ πράξεισ με τρίτουσ. Συχνϊτερα μεταξφ 
εφιβου δράςτθ και παιδιοφ. 

 Το μοντζλο τθσ οργανωμζνθσ κακοποίθςθσ και διακίνθςθσ 

•     Κακοποίθςθ παιδιϊν απο οργανωμζνο δίκτυο δραςτϊν που μπορεί να 
διακινοφν τα κφματά τουσ απο περιοχι ςε περιοχι και να ανταλλάςουν εικόνεσ 
κακοποίθςθσ. 

 



Το μζγεκοσ του προβλιματοσ ςε παγκόςμιο 
επίπεδο (UNISEF 2006) 

• Πορνεία και Παιδικι πορνογραφία: ~1,8-2 
εκατομμφρια παιδιά/ζτοσ 

• Διακίνθςθ παιδιϊν: 1,2 εκατομμφρια 
παιδιά/ζτοσ 

• Σεξουαλικι κακοποίθςθ/εκμετάλευςθ: 1 ςτα 
5 κορίτςια και 1 ςτα 10 αγόρια/ζτοσ 
(Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ) 

• Μόνο το 1 ςτα 3 καταγγζλεται 

 



Τν έλα ηξίην ηωλ θαηαγεγξακέλωλ ζεμνπαιηθώλ εγθιεκάηωλ αθνξά παηδηά 
Source: Office for National Statistics (2013) Table A4. In: Crime in England and Wales 2012/13: findings from the  

British Crime Survey and police recorded crime (xls). Newport: Office for National Statistics.   

Το μζγεκοσ του προβλιματοσ (δεδομζνα απο μία ευρωπαικι χϊρα - Αγγλία) 

1 ζηα 20 παηδηά έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά 

1 ζηα 3 παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά δελ ην θαλέξωζαλ ζε θαλέλαλ 
Source: Radford, L. et al (2011) Child abuse and neglect in the UK today.  

Πάλω απν 90% ηωλ παηδηώλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ ζεμνπαιηθά ήηαλ απν θάπνηνλ πνπ 

γλώξηδαλ 
Source: Radford, L. et al (2011) Child abuse and neglect in the UK today. 

Πάλω απν 23,000 ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα θαηα παηδηώλ θαηαγξάθεθαλ πέξπζη ζηελ Αγγιία 

Τα 5500 αθνξνύζαλ παηδηά θάηω ηωλ 11 εηώλ 
Source: Jütte, S. et al (2014) How safe are our children? 2014. London: NSPCC  

Υπάξρνπλ ζρεδόλ 30,000 θαηαγεγξακέλνη έλνρνη γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθωλ. 

Η ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θνζηίδεη £3.2bn θάζε ρξόλν ζηελ Αγγιία 
Source: Saied-Tessier, A. (2014) Estimating the costs of child sexual abuse in the UK. London: NSPCC. 

~50,000 άηνκα ζηελ Αγγιία «θαηέβαζαλ» εηθόλεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο παηδηνύ ην 

2014. Τνπιάρηζηνλ 70,000 ηέηνηεο εηθόλεο δηαθηλήζεθαλ online ζηελ Αγγιία ην 2014. 

1 ζηηο 5 άζεκλεο θωηνγξαθίεο πνπ αλαξηήζεθαλ ζην δηαδίθηπν πξνέξρνληαλ απν ηα ίδηα 

ηα παηδηά. Source: CEOP (2013) Threat assessment of child sexual exploitation and abuse. 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/period-ending-march-2013/rft---appendix-tables.xls
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/period-ending-march-2013/rft---appendix-tables.xls
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/period-ending-march-2013/rft---appendix-tables.xls
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/period-ending-march-2013/rft---appendix-tables.xls
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/period-ending-march-2013/rft---appendix-tables.xls
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/crime-stats/crime-statistics/period-ending-march-2013/rft---appendix-tables.xls
http://www.nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/child-abuse-and-neglect-in-the-uk-today/
http://www.nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/child-abuse-and-neglect-in-the-uk-today/
http://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/research-reports/how-safe-children-2014-report.pdf
http://www.nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/estimating-costs-of-child-sexual-abuse-in-uk/
http://ceop.police.uk/Documents/ceopdocs/CEOP_TACSEA2013_240613 FINAL.pdf
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Με τη συγχρηματόδοτηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. 

Αναφερκζντα 
περιςτατικά 

Άγνωςτα 
περιςτατικά 

Τεκμθριωμζνα περιςτατικά 

Περιςτατικά που εγείρουν 
υποψία 

Μθ-αναφερόμενα 
περιςτατικά: ζνα τρίτο 

πρόςωπο γνωρίηει για ζνα 
περιςτατικό αλλά δεν το 

αναφζρει 

Ατεκμθρίωτα περιςτατικά 

Άγνωςτα περιςτατικά: 
περιςτατικά που γνωρίηουν 

μόνο το κφμα και ο-θ/οι 
δράςτεσ/-τριεσ 

Άςχετα περιςτατικά  

Child Abuse-Incidence Of Child Maltreatment 

J Rank  

Το πραγματικό πρόβλθμα είναι πολφ μεγαλφτερο απο αυτό που δείχνουν οι ςτατιςτικζσ. Πολλά εγκλιματα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ δεν 
αποκαλφπτονται και δεν αναφζρονται ςτισ αρχζσ, δεν ανιχνεφονται και δεν φτάνουν ςτο δικαςτιριο. Πολλά παιδιά δεν φανερϊνουν ςε 
κανζναν οτι είναι κφματα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ. Πρόκειται για ζγκλθμα με μόνουσ μάρτυρεσ το κφμα και τον κφτθ. 



Ποιοί κακοποιοφν ςεξουαλικά τουσ ανιλικουσ? 

• Ανδρεσ, γυναίκεσ, ζφθβοι και άλλα παιδιά. Δεν υπάρχει «ενασ ειδικόσ τφποσ» ατόμου. Οι 
δράςτεσ προζρχονται απο όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα. Η πλειοψθφία όμωσ είναι άρρενεσ 
(Radford et al, 2011).  

 

• Οι γυναίκεσ ςυνιςτοφν το 5% (Bunting, 2005), αλλά το πραγματικό ποςοςτό είναι 
πικανϊτατα μεγαλφτερο. Η ζρευνα ςτθν ςεξουαλικι κακοποίθςθ απο γυναίκεσ 
παρεμποδίηεται απο τθν κοινι πεποίκθςθ οτι οι γυναίκεσ δεν ςυμπεριφζρονται με τζτοιο 
τρόπο ςτα παιδιά (Ford, 2006). 



Fred and Rosemary West  
που απο τον Ιοφνιο 1971 
μζχρι τον Μάιο του 1987  
Βίαςαν, βαςάνιςαν και  
ςκότωςαν 10 παιδιά 
 

Ian Brady Myra Hindley 
που απο τον Ιοφλιο 1963 
μζχρι τον Οκτϊβριο του 1965  
Βίαςαν, βαςάνιςαν και  
ςκότωςαν 5 παιδιά 
 

Γυναίκεσ-βιαςτζσ και δολοφόνοι παιδιϊν  



Το προφίλ των δραςτϊν 

• Αντίκετα με τθν κοινι πεποίκθςθ, οι δράςτεσ ςυχνά μοιάηουν «φυςιολογικοί». Σε 
πολλζσ περιπτϊςεισ φίλοι, ςυγγενείσ και ςυνεργάτεσ δεν μποροφν να πιςτζψουν 
οτι κάποιοσ γνωςτόσ τουσ, κακοποιοφςε ανθλίκουσ. 

• Είναι πολφ πιο ςυχνό για τα παιδιά να κακοποιοφνται απο κάποιον που 
γνωρίηουν, όπωσ ςυγγενείσ, φίλουσ, οικογενειακοφσ φίλουσ, ι άτομα ςε κζςεισ 
εμπιςτοςφνθσ, παρά απο ξζνουσ. 

• Επειδι θ παιδικι ςεξουαλικι κακοποίθςθ ωσ επι το πλείςτον δεν ανακοινϊνεται, 
οι περιςςότεροι δράςτεσ δεν είναι γνωςτοί ςτισ αρχζσ. 

• Στατιςτικζσ απο τα παιδιά που απευκφνονται ςε τθλεφωνικζσ «γραμμζσ 
βοικειασ» δείχνουν οτι τα κορίτςια είναι πολφ πιο πικανό να κακοποιθκοφν απο 
άρρενα ενιλικα (Mariathasan, 2009). Τα αγόρια δεν κακοποιοφντει ςεξουαλικά 
τόςο ςυχνά όςο τα κορίτςια αλλά (Radford, 2011) αλλά κακοποιοφνται ςχεδόν 
εξίςου απο άνδρεσ και απο γυναίκεσ. 



Παιδοφιλία και ςεξουαλικι κακοποίθςθ 

• Η παιδοφιλία δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν ςεξουαλικι κακοποίθςθ (Seto 2008, Fagan et 
al 2002) διότι  οςοι κακοποιοφν ςεξουαλικά παιδιά δεν είναι όλοι τουσ παιδόφιλοι (Ames & 
Houston 1990, Blaney & Millon 2009, Edwards 1997) και όςοι είναι παιδόφιλοι δεν 
κακοποιοφν ςεξουαλικά τα παιδιά (Seto 2008, Feelgood & Hoyer 2008, Seto 2009).  

 

• 25-50% των δραςτϊν ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ είναι παιδόφιλοι (Schaefer et al 2010, Seto 
2006). 

 

• Παιδόφιλοι και μι παιδόφιλοι δράςτεσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ (Suchy et al 2009) ι 
«κατα προτίμθςιν και «περιςταςιακοί»(Lanning 2010). 

 

• Απο 2.500 «χαρακτθριςμζνουσ παιδόφιλουσ, μόνο το 7% αυτοχαρακτθρίςκθκε ςαν 
«παιδοφιλοι κατ ‘ αποκλειςτικότθτα» (Hall 2007). 



Οριςμόσ τθσ Παιδοφιλίασ 
• Παιδοφιλία είναι διαταραχι τθσ ςεξουαλικισ προτίμθςθσ κατα τθν οποία ενιλικεσ ι ζφθβοι 

απο 16 χρονϊν και πάνω ζχουν ζντονεσ και ςυνεχείσ ςεξουαλικζσ φανταςιϊςεισ κυρίωσ ι 
αποκλειςτικά, για παιδιά κάτω απο 13 χρονϊν. Για να χαρακτθριςκεί παιδόφιλοσ ζνασ 
ζφθβοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατα 5 χρόνια (DSM-V). Το πζραςμα ςτθν πράξθ δεν 
είναι απαραίτθτο για τθν διάγνωςθ. 

 

• Παιδοφιλία ςφντονθ και μι-ςφντονθ με το εγϊ. 

 

• Συχνότθτα παιδοφιλίασ <5% των ενθλίκων ανδρϊν (Seto 2009, 2004). 

 

• 0.5-5% των χαρακτθριςμζνων παιδοφίλων είναι γυναίκεσ (Seto 2008) 

 

• Ανδρεσ/Γυναίκεσ = 10/1 (Cohen & Galynker 2009). 

 

• Ο πραγματικόσ αρικμόσ των παιδοφίλων γυναικϊν είναι άγνωςτοσ (Cohen & Galynker 2009) 



Διαφορζσ μεταξφ παιδοφίλων και μι- 
παιδοφίλων δραςτϊν ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ 

Μθ-παιδόφιλοι 

• Δραςτθριοποιοφνται περιςςότερο ςε 
ςυνκικεσ ςτρζσ, προβλθμάτων ςτθ 
ςχζςθ τουσ, ζλλειψθ ςχζςθσ 

• Αντικοινωνικζσ προςωπικότθτεσ 

• Αλκοόλ/ναρκωτικά αυξάνουν το ρίςκο 

 

• Κακυςτερθμζνθ ζναρξθ 

• Λιγϊτερα κφματα και ςυνικωσ 
οικεία τουσ 

Παιδόφιλοι 

• Εχουν ενδογενζσ κίνθτρο 
 
 
 
 
 
 

• Πρϊιμθ ζναρξθ 
• Πολλά κφματα- οχι οικεία 
• Εχουν αναπτφξει αξίεσ και 

πεποικιςεισ που 
δικαιολογοφν τισ πράξεισ τουσ 
πχ «ςχζςθ αγάπθσ και αμοιβαιότθτασ», 
«τα παιδιά είναι ςεξουαλικά όντα», «θ 
ςεξουαλικι ορμι είναι ανεξζλεγκτθ» 
 Barbaree & Seto 1997, Howells (1981), Seto (2008), Abel, Mittleman, and Becker (1985), Ward et al. (1995). 



Διαφορζσ μεταξφ παιδοφίλων που κακοποιοφν 
και παιδοφίλων που δεν κακοποιοφν παιδιά 

Παιδόφιλοι που κακοποιοφν 

• Αντικοινωνικά χαρακτθριςτικά 
προςωπικότθτασ 

• Αλκοόλ και ουςίεσ 

 

 

• Υιοκετοφν πεποικιςεισ που 
δικαιολογοφν τισ πράξεισ τουσ 

• Εχουν αυξθμζνα ποςοςτά 
εγκεφαλικϊν ευρθμάτων 

Παιδόφιλοι που δεν κακοποιοφν 

• Ενδοςκοποφν 

• Ευαίςκθτοι ςτα ςυναιςκιματα 
των άλλων 

• Αποφεφγουν τον κίνδυνο 

• Αποφεφγουν αλκοόλ/ουςίεσ 

• Υιοκετοφν πεποικιςεισ και 
ςτάςθ που ςζβεται τισ νόρμεσ 
και τον νόμο 

Seto (2008, 2009), Fagan et al (2002), Feelgood & Hoyer (2008), Kärgel et al (2015) . 



Αιτίεσ Παιδοφιλίασ?!! 

• Η ζρευνα ςπανίωσ είναι μεκοδολογικά ςωςτι εν μζρει λόγω: 

– Τθσ ςφγχυςθσ μεταξφ παιδοφιλίασ και ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ. 

– Δφςκολο να βρεί κανείσ ενα αντιπροςωπευτικό δείγμα παιδοφίλων απο τον γενικό πλθκυςμό 

– Η ζρευνα ςε παιδόφιλουσ που προζρχονται απο ψυχιατρικζσ κλινικζσ είναι πικανϊτερο να 
αναδείξει ψυχολογικά προβλιματα  

– Η ζρευνα ςε παιδόφιλουσ απο το ςωφρονιςτικό ςφςτθμα είναι πικανϊτερο να αναδείξει 
αντικοινωνικά ςτοιχεία προςωπικότθτασ (28, Seto (2004). 

 

• Πάςθσ φφςεωσ κακοποίθςθ ςτθν παιδικι θλικία του δράςτθ, γονείσ με ςοβαρι ψυχιατρικι 
νόςο, ςυνφπαρξθ ψυχιατρικισ νόςου, διαταραχϊν προςωπικότθτασ και χριςθσ αλκοόλ και 
ουςιϊν δεν είναι αιτίεσ αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο να υλοποιιςει κανείσ τισ παιδοφιλικζσ 
και κακοποιθτικζσ φανταςιϊςεισ του (Fagan et al 2002, Blanchard et al 2002, 2006).  



Παιδοφιλία και Εγκζφαλοσ (ζρευνα >2002) 

• Χαμθλϊτερο IQ (Blanchard et al 2007, Candor et al 2004, 2005) 

• Χαμθλϊτερεσ επιδόςεισ ςε τζςτ γνωςτικϊν λειτουργιϊν και μνιμθσ (Candor et al 2004) 

• Λιγϊτερα ποςοςτά δεξιοχειρίασ (Blanchard et al 2007, Candor et al 2004, 2005, Bogaert 
2001, Rahman & Symeonides 2007) που δείχνει ανωμαλίεσ ςτθν πλαγίωςθ των 
θμιςφαιρίων 

• Μεγαλφτερα ποςοςτά ςχολικισ αποτυχίασ που δεν δικαιολογοφνται μόνο απο το IQ 
(Candor et al 2006) 

• Μικρότερο φψοσ (Candor et al 2007) 

• Μεγαλφτερα ποςοςτά ΚΕΚ ςτθν παιδικι θλικία (Blanchard et al 2002, 2003) 

• Μικρότεροσ όγκοσ λευκισ ουςίασ ςτο MRI (Candor et al 2008) 

• Ανϊμαλα μοτίβα ενεργοποίθςθσ ςτο fMRI (Walter et al. 2007, Schiffer et al 2008) 

• Οικογενισ μετάδοςθ που δείχνει αλλά δεν αποδεικνφει γενετικοφσ παράγοντεσ (Gaffney et 
al 1984) 

• Ενδείξεισ για αυξθμζνθ προγεννθτικι ζκκεςθ ςε οιςτρογόνα (Rahman & Symeonides 2007) 

• Η ζρευνα δεν ζχει καταλιξει ακόμα για τυχόν ορμονικζσ διαφορζσ ςτθν τεςτοςτερόνθ 
(Blanchard et al 2006) 

 



Αναγνϊριςθ: Πότε κα υποψιαςκοφμε ςεξ. κακοποίθςθ 

• Δυςκολία όταν κάκεται ι όταν περπατά 

• Πόνοσ, αιμορραγία, κνθςμόσ ςτθν περιοχι των γεννθτικϊν οργάνων και ςτθν πρωκτικι περιοχι 

• Τραυματιςμόσ γεννθτικϊν οργάνων 

• Στομαχόπονοι και πονοκζφαλοι 

• Πόνοσ κατά τθν οφρθςθ 

• Μϊλωπεσ ςτο εςωτερικό μζροσ των μθρϊν ι των γλουτϊν 

• Εγκυμοςφνθ 

• Σεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα 

• Εντονεσ αντιδράςεισ κατα τθν ιατρικι εξζταςθ 
 

• Εντονθ αντίδραςθ ςτο άγγιγμα 

• Εντονθ προςκόλλθςθ ςε κάποιον ενιλικα και απομόνωςθ απο ςυνομιλικουσ/οικογζνεια 

• Γνϊςθ ςεξουαλικϊν κεμάτων αταίριαςτθ με τθν θλικία τουσ 
– ανάρμοςτθ για τθν θλικία ςεξουαλικι ςυμπεριφορά  
– ηωγραφικι παραςτάςεων ςεξουαλικϊν πράξεων 

• Διατροφικζσ διαταραχζσ (ανορεξία /βουλιμία) 

• Παλινδρόμθςθ ςυμπεριφοράσ με αλλαγζσ ςτισ ςυνικειεσ τουαλζτασ (ενοφρθςθ/ εγκόπριςθ) 

• Άρνθςθ αλλαγισ ροφχων (για τθ γυμναςτικι) ι ςυμμετοχισ ςε ακλιματα 

• Απρόςμενθ πτϊςθ ςτθν ςχολικι επίδοςθ 

• Φυγι (από το ςχολείο ι το ςπίτι) 

 





Αναγνϊριςθ: Πότε κα υποψιαςκοφμε ςεξ. κακοποίθςθ 

• Ψυχοςωματικά ςυμπτϊματα (πονοκζφαλοι, κοιλιακά άλγθ) 
• Αυπνία, εφιάλτεσ 
• Φόβοσ, Κατάκλιψθ 
• Φοβίεσ 
• Υπερβολικό κλάμα 
• Απόςυρςθ 
• Ακραίεσ αλλαγζσ διάκεςθσ 

• Χαμθλι αυτοεκτίμθςθ 
• Χαμθλι ακαδθμαικι επίδοςθ 
• Αγχϊδεισ και Κατακλιπτικζσ διαταραχζσ 
• Αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά 
• Απόπειρεσ αυτοκτονίασ 
• Διαταραχζσ Διατροφισ 
• Κατάχρθςθ αλκοόλ και ουςιϊν 
• Διαταραχζσ Προςωπικότθτασ 
• Υπερςεξουαλικι ςυμπεριφορά 
• Πορνεία 
• Διαταραχζσ ςτον γονεικό ρόλο 
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Με τη συγχρηματόδοτηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. 

 

 

• Το φυςιολογικό ενδιαφζρον, θ «περιζργεια» ι θ εναςχόλθςθ των παιδιϊν 
και των εφιβων με ςεξουαλικά κζματα 

 

• Οι φυςιολογικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ςεξουαλικότθτασ των παιδιϊν και των 
ζφθβων 

 

• Το ςεξουαλικό «παιγνίδι» των παιδιϊν  

 

• Η οποιαδιποτε εκδιλωςθ τρυφερότθτασ από τα παιδιά προσ ενιλικεσ ι 
από εκείνουσ απζναντι ςτα παιδιά 



Πρϊιμθ Ανίχνευςθ 

Γηαηί ηα παηδηά δελ απνθαιύπηνπλ ηελ θαθνπνίεζε; 

 Νηξνπή θαη Μνλαμηά  

Ζ ληξνπή εζσηεξηθεύεηαη, γίλεηαη ηνμηθή θαη δελ εμαθαλίδεηαη κε ην πέξαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

 Αδπλακία, αληζρπξόηεηα 

Τν παηδί αηζζάλεηαη αβνήζεην, ρσξίο δηθαηώκαηα, επάισην, ζην έιενο ησλ ελειίθσλ 

 Άγρνο γηα ηελ αληίδξαζε ησλ γνλέσλ θαη δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ νηθνγέλεηα 

 Θπκόο    

 Γηα ηνλ ζύηε, ηνλ άιιν γνλέα ή ζπγγελή, ηελ θνηλσλία, ην ζρνιείν 

 

 Ακθηζπκία θαη ύγρπζε 

 Αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα, εάλ ν ζύηεο είλαη αγαπεκέλν πξόζσπν 
 Σε πεξηβάιινλ κε ειιηπή θξνληίδα, αλαδεηνύλ ηελ πξνζνρή θαη ελώ δελ πξνθαινύλ ηελ   

θαθνπνίεζε, κπνξεί λα αληινύλ επραξίζηεζε από  ηε ζεμνπαιηθή πξνζνρή, κε αηζζήκαηα 
αεδίαο-ληξνπήο-ηαπείλσζεο 

  

Φόβνο θαη πξνδνζία 

   Πξνδνζία ηεο εκπηζηνζύλεο αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ 

   Ο ζύηεο απεηιεί όηη ζα αζθήζεη βία ή όηη ζα απνζύξεη ηελ αγάπε ηνπ πξνο ην παηδί ή όηη ζα  

      ηηκσξεζεί ην παηδί 

 

 



Αποκάλυψθ 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ δειώλεη πσο ε απνθάιπςε όρη κόλν 
δελ δεκηνπξγεί αίζζεκα αλαθνύθηζεο, αιιά αληίζεηα νδεγεί ζε 
ηδηαίηεξε ςπρηθή επηβάξπλζε. 

 

 Ζ απνθάιπςε είλαη γηα ην παηδί αθόκα πην επώδπλε, αλ ν 
δξάζηεο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

 

 Τν 63% ησλ παηδηώλ-ζπκάησλ δελ γλσξίδεη όηη ζα θηλεζεί ν 
πνηληθόο κεραληζκόο, ελώ ην 50% ησλ θνξηηζηώλ-ζπκάησλ 
αηκνκημίαο, κεηαληώλεη γηα ηελ απνθάιπςε όηαλ θαιείηαη ε 
αζηπλνκία (δεπηεξνγελήο ζπκαηνπνίεζε) (Sas et al 1993) 

 

 Μόλν 1 ζηα 2 παηδηά γίλεηαη πηζηεπηό από ηνλ έλα 
ηνπιάρηζηνλ γνλέα, ελώ 1 ζηα 4 παηδηά δέρεηαη πηέζεηο λα 
απνζύξεη ηηο θαηεγνξίεο. 

 



Αντιμετϊπιςθ: Τι πρζπει να κάνουν οι Γονείσ όταν 
υποψιαςκοφν ι όταν το παιδί αποκαλφψει ςεξ. κακοποίθςθ 

 Με ζπκώζεηε κε ην παηδί ζαο  

 Πξνζπαζήζηε λα κελ ηνλ/ηελ ελνρνπνηήζεηε  

 Μελ «αλαθξίλεηε» ην παηδί  

 Μπνξείηε λα ξωηήζεηε ηι ζσνέβε, πόηε & με ποιόν (όρη ην γηαηί)  

 Πξνζπαζήζηε λα κελ ηξνκάμεηε & λα θξαηήζηε ηελ 

ςπρξαηκία ζαο  

 Αθνύζηε πξνζεθηηθά ην παηδί ζαο 

 Πξνζπαζήζηε λα κε βγάιεηε βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα 

 Πξνζθέξεηέ ηνπ αλαθνύθηζε & θαζεζπραζκό 

 Απεπζπλζείηε ζηηο αζηπλνκηθέο & δηθαζηηθέο αξρέο 

 Εεηείζηε ηαηξηθή εμέηαζε & ςπρνινγηθή βνήζεηα   

 

 



Αντιμετϊπιςθ: Τι πρζπει να κάνουν οι Εκπαιδευτικοί όταν 
υποψιαςκοφν ι όταν το παιδί αποκαλφψει ςεξ. κακοποίθςθ 

 Γηαηεξήζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη βνεζήζηε ην παηδί λα ζαο 

πεη ηη έγηλε.  

 Βεβαηώζηε ην παηδί όηη δελ θηαίεη γηα ό,ηη έγηλε. 

 Σηεξίμηε ην παηδί. 

 Σπιιέμηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ηνπ παηδηνύ θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δξάζηε. 

 Δλεκεξώζηε ην παηδί όηη ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε ην ζπκβάλ 

ρσξίο λα ππνζρεζείηε ερεκύζεηα. 

 



Αντιμετϊπιςθ: Τι ΔΕΝ πρζπει να κάνετε 

 Μελ θάλεηε θαζνδεγεηηθέο εξσηήζεηο.  

 Μελ αξρίζεηε ακέζσο λα θάλεηε εξσηήζεηο. 

 Απνθύγεηε λα θξαηάηε ζεκεηώζεηο ηελ ώξα πνπ αθεγείηαη. 

 Μελ αγγίμεηε ην παηδί πξνηνύ ην ξσηήζεηε αλ ζέιεη. 

 Μελ απνξξίςεηε απηά πνπ ζαο ιέεη ην παηδί δείρλνληάο ηνπ 

όηη δελ ην πηζηεύεηε. 

 Πξνζπαζήζηε λα κελ αληηδξάζεηε κε ππεξβνιηθό 

ζπλαηζζεκαηηζκό. 

 Μελ έξζεηε ζε επηθνηλσλία κε ηνλ δξάζηε. 
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Με τη συγχρηματόδοτηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. 

 
 

 
• Επειδι οι εκπαιδευτικοί 

ζχουν κακθμερινι επαφι με 
τα παιδιά 
 

• Οι ςυνζπειεσ τθσ 
κακοποίθςθσ αποτελοφν 
εμπόδιο για τθ μάκθςθ 
 

• Επειδι όπωσ όλοι οι πολίτεσ, 
οι εκπαιδευτικοί είναι 
εξουςιοδοτθμζνοι/-εσ να 
προβαίνουν ςε αναφορζσ 
κάκε φορά που 
υποψιάηονται κακοποίθςθ 
 



3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ: 

 

1 

Πξνζηαζία
-αζθάιεηα 

2 

Επεμεξγαζία 

ηνπ 
ηξαύκαηνο-
έθθξαζε  

3 

Επαλόξζσζε
-αλαδόκεζε 

Παηδνςπρίαηξνη - ΘΕΡΑΠΕΙΑ 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΤΘΟΙ 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά δελ ζα 

ην μεπεξάζνπλ πνηέ 

Αιήζεηα:  

Τν 1 ζηα 10 παηδηά ζα έρεη θαθή πνξεία 

 

Τα 3 ζηα 10 παηδηά πνξεύνληαη ρσξίο ζπκπηώκαηα 

 

Πνιιά παηδηά είλαη ηδηαίηεξα «αλζεθηηθά» θαη κε έλα 
ζπλδπαζκό ππνζηήξημεο από ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο 
θξνληηζηέο ηνπο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, 
κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ αλάινγεο εκπεηξίεο. 

 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ - Πξνζηαζία 

 

Πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ, κε άκεζε δηαθνπή 
επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζύηε ή απνκάθξπλζε ηνπ ζύηε 
από ην ζπίηη. 

 

Τν παηδί είλαη ζεκαληηθό λα παξακείλεη ζε έλα 
πεξηβάιινλ πνπ λα παξέρεη κηα αηκόζθαηξα 
αζθάιεηαο, αγάπεο & απνδνρήο. 

 

Πνιύ βαζηθόο ν ππνζηεξηθηηθόο ξόινο ηνπ κε- 
θαθνπνηεηηθνύ γνλέα ή άιινπ θξνληηζηή. 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

 
Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αθνύεη ην παηδί, λα ηνπ δείρλεη εκπηζηνζύλε, 
λα κελ αζθεί θξηηηθή, λα είλαη 
ππνζηεξηθηηθόο. 

 O ξόινο ηνπ ζεξαπεπηή= ξόινο ελόο    
ζηνξγηθνύ γνλέα. 

 Eγθαζίδξπζε ζηαδηαθά ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο    
εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο. 

 Πην απνηειεζκαηηθή ε ζεξαπεία ηνπ παηδηνύ, 
όηαλ γίλεηαη παξάιιεια θαη ππνζηήξημε ησλ 
γνλέσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. 
 



 ΕΙΔΗ ΘΕΡΑΠΕΙΧΝ 

 Αηνκηθή ή νκαδηθή ςπρνζεξαπεία ηνπ 
παηδηνύ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Οκαδηθή Φπρνζεξαπεία: νιηγάξηζκα γθξνππ 
παξόκνησλ ειηθηώλ θαη ηδίνπ θύινπ. 

Παηρλίδη:θνπθιόζπηην, εηδηθέο αλαηνκηθέο 
θνύθιεο, αλζξώπηλεο θηγνύξεο, δσγξαθηθή, 
κάζθεο  θ.ά 



ΕΙΔΗ ΘΕΡΑΠΕΙΧΝ: ΔΡΑΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Φπρνζεξαπεία κέζα από ην παηρλίδη, σζηε ην 
παηδί λα επεμεξγαζζεί ην ηξαπκαηηθό ζπκβάλ ζε 
έλα αζθαιέο πιαίζην, ζαλ λα παίδεη ζέαηξν, 
κε ζηόρν ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηξαύκαηνο. 

 

 Φξεζηκνπνηεί ζπκβνιηθέο κεζόδνπο, όπσο ηελ 
αθήγεζε ηζηνξηώλ θαη ην παηρλίδη ξόισλ. 

 

 Ζ επαλαιακβαλόκελε αλαβίσζε ηνπ ηξαύκαηνο 
κέζα από ηε θαληαζία, επηηξέπεη ηελ έθθξαζή 
ηνπ. 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΣΟΥΟΙ 

 Αξρηθά, ε αλαβίσζε ηνπ ηξαύκαηνο γίλεηαη ζε 
ζπλζήθεο κεησκέλνπ- ειεγρόκελνπ άγρνπο, 
επηηξέπνληαο ζηαδηαθά ηελ απεπαηζζεην-
πνίεζε, ηελ απελνρνπνίεζε θαη ηελ 
απνζύλδεζε από ηξαπκαηηθέο αληηδξάζεηο. 

 

 Σηε ζπλέρεηα, ην παηδί θαζνδεγείηαη λα δώζεη κηα 
πην ζεηηθή έθβαζε ζηελ εκπεηξία ηνπ θαη λα 
θπξηαξρήζεη πάλσ ζηελ αίζζεζε αδπλακίαο θαη 
αλεκπόξηαο. 

 

 Γεκηνπξγεί επαλνξζσηηθά ζελάξηα κέζσ ηνπ 
παηρληδηνύ. 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΣΟΥΟΙ 

Σν παηδί ρξεηάδεηαη ην ρξόλν ηνπ γηα λα 
επεμεξγαζηεί ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο, είλαη 
ζεκαληηθό ν ζεξαπεπηήο λα αθνινπζεί ηνπο 
δηθνύο ηνπ ξπζκνύο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 
αλώδπλα επνύισζε ηνπ ηξαύκαηνο. 



Θεραπεία του Θφτθ? 

• Δεν υπάρχει δυνατότθτα αλλαγισ των ςεξουαλικϊν προτιμιςεων 
των παιδοφίλων όπωσ δεν μπορεί να αλλάξει θ προτίμθςθ των 
ετεροφυλόφυλων για το αντίκετο φφλο ι των ομοφιλόφιλων 

• Απομάκρυνςθ και Εγκλειςμόσ των δραςτϊν ςε ςωφρονιςτικά 
καταςτιματα 

• Στόχοσ των κεραπειϊν εκεί είναι ο αυτοζλεγχοσ τθσ ςυμπεριφοράσ 
ωςτε να μιν προχωριςει ςε υλοποίθςθ των ςεξουαλικϊν του 
φανταςιϊςεων 

• CBT, Φαρμακευτικι μείωςθ των ςεξ ορμϊν (με αντιανδρογόνα 
φάρμακα, GRH, SSRIs), ςτείρωςθ για τουσ contact sex offenders 
(που ακόμα γίνεται ςε μερικά κζντρα ςτθν Γερμανία, Τςεχία, 
Ελβετία και μερικζσ πολιτείεσ των ΗΠΑ) 



Πρόλθψθ 

Ελεκέξσζε ησλ παηδηώλ από ηνπο γνλείο 
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ζεμνπαιηθόηεηα 
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζώκαηόο ηνπο 

Ελεκέξσζε θαη Επαηζζεηνπνίεζε ηεο 
θνηλόηεηαο απν εηδηθνύο (ελεκέξσζε ζηα 
ζρνιεία,θακπάληεο, εθδειώζεηο, έληππα, 
ηειενπηηθά ζπνη) 

Υπάξρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία 
κπνξνύλ λα δηδάμνπλ ζηα κηθξά παηδηά ηε 
δηαθνξά αλάκεζα ζην «πγηέο» θαη ζην «κε 
πγηέο» άγγηγκα. 

 



 O KANONA TOY EΧΡΟΤΥΟΤ 



«Η Κίκο και το Χέρι» 

Εθπαηδεπηηθό παξακύζη ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Δπξώπεο, πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά 

3-7 εηώλ θαη ζπλνδεύεηαη από έλαλ νδεγό 

γηα γνλείο θαη θεδεκόλεο 

«Καιά θαη θαθά κπζηηθά» 

«Καιό θαη θαθό άγγηγκα» 

 Δλήιηθαο εκπηζηνζύλεο 

 



Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα γνλείο 

 

 Γηδάμηε ζηα παηδηά ζαο όηη κπνξνύλ λα ιέλε «όρη» 

 Γηδάμηε ηα λα εκπηζηεύνληαη ηελ εζσηεξηθή ηνπο θσλή 

 Δλζαξξύλεηε ηα παηδηά λα κηινύλ καδί ζαο γηα εξσηήκαηα ζρεηηθά 
κε ζεμνπαιηθά ζέκαηα 

 Σθεθζείηε θάπνηα θαιή ζηηγκή λα ζπδεηήζεηε: 

 Να είζηε κόλνο/ε κε ην παηδί 

 Καη νη δύν λα έρεηε άλεζε ρξόλνπ 

 Δθκεηαιιεπηείηε ηηο «απζόξκεηεο-θπζηθέο επθαηξίεο» γηα 
ελεκέξσζε 

 Μηιήζηε ζην παηδί ζαο γηα ηηο πξνζσπηθέο πεξηνρέο ηνπ 

ζώκαηνο (πεξηνρή ηνπ καγηό) 

 

 

 

 

 

 

 



Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα γνλείο (ζπλ.) 

 Πείηε όηη ην ζώκα ηνπ αλήθεη ζην ίδην & θαλείο 
δελ έρεη δηθαίσκα λα ην αγγίδεη 

 

 Μηιήζηε γηα ηε δηαθνξά κεηαμύ «θαινύ» - 
απνδεθηνύ θαη «θαθνύ» -κε απνδεθηνύ 
αγγίγκαηνο 

 
 Πείηε ζην παηδί ζαο όηη εάλ θάπνηνο ζέιεη λα δεη ή 

λα αγγίμεη ηα «απόθξπθα ζεκεία» ηνπ ζώκαηνο  
ηνπ ζα πξέπεη: 

 
 λα πεη «όρη»  
 λα απνκαθξπλζεί  
 λα ζαο ελεκεξώζεη ακέζσο 

 

 
 

 



Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα γνλείο (ζπλ.) 

 
 Πείηε ζην παηδί ζαο όηη ζε πεξίπησζε πνπ δερηεί 

ζεμνπαιηθή βία ζα πξέπεη λα ην πεη ζηνπο 
γνλείο ή ζε άιινπο έκπηζηνπο ελήιηθεο 
 
 

 Πείηε ζην παηδί ζαο λα κελ πεγαίλεη πνπζελά 
κε άιινπο, ρσξίο λα έρεη ηελ άδεηά ζαο 

 
 

 Εκπηζηεπηείηε ην παηδί ζαο κε άιινπο 
αλζξώπνπο, αιιά πξνζδηνξίζηε ην ξόιν ηνπο 
 

 



Πξόιεςε: Πξαθηηθέο νδεγίεο γηα γνλείο-
Δηαδίθηπν 

 

 Μεν απαγορεύεηε ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ  

 Πείηε ζην παηδί να μεν απανηά ποηέ ζε μενύμαηα 

παρενότλεζες ποσ λαμβάνει.   

 Τνλίζηε ζην παηδί όηη δεν πρέπει να κανονίδει 

ζσνανηήζεις κε άηνκα πνπ γλωξίδεη μόνο μέζω 

Διαδικηύοσ. 

 Γνλείο   ενήμεροι για ηις διαδικησακές γνωριμίες ηωλ 

παηδηώλ ηνπο (Πξόγξακκα Safer Internet – www.saferinternet.gr) 

 

http://www.saferinternet.gr/


 Πξόιεςε: «Κόθθηλεο εκαίεο»  

 Κάπνηνο πνπ …  
 

 Δπηρεηξεί λα έρεη ρξόλν κόλνο κε ην παηδί ζαο ή 
κε άιια παηδηά 
 

 Επηκέλεη λα αγθαιηάδεη, αγγίδεη, θηιάεη, 
γαξγαιάεη ή λα θξαηάεη έλα παηδί 
 

 Ελδηαθέξεηαη ππεξβνιηθά γηα ηε 
ζεμνπαιηθόηεηα ελόο παηδηνύ ή εθήβνπ 
 

 Πεξλά ηνλ πεξηζζόηεξν ειεύζεξν ρξόλν ηνπ 
κε ηα παηδηά  



Πξόιεςε: «Κόθθηλεο εκαίεο»  

 
 Έρεη ειάρηζηα ή θαζόινπ όξηα θαη δε ζέβεηαη 

ηα όξηα ηνπ ξόινπ ηνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα 
παηδηά 
 

  Αγνξάδεη αθξηβά δώξα ή δίλεη ζηα παηδηά 
ιεθηά ρσξίο ιόγν 
 

 Μπαίλεη ηαθηηθά ζηα απνδπηήξηα  
 

 Πεγαίλεη ζε πάξθα, παηδηθέο ραξέο, παξαιίεο ή 
δεκόζηνπο ρώξνπο θαη θσηνγξαθίδεη παηδηά 

 

Κάπνηνο πνπ …  



Παιδικι Κακοποίθςθ 

• 19 Νοεμβρίου: Διεκνισ Ημζρα Ενάντια ςτθν 
κακοποίθςθ των Παιδιϊν *ΟΗΕ 2000+ 

 

•  Ευκφνθ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

 

Ευχαριςτϊ 

 


