
ΜΜΜέχρι την δεκαετία του ‘80 η παρουσία παιδιών σε αίθου-
σες δικαστηρίων, είτε ως θύµατα είτε ως µάρτυρες, ήταν 
ένα πολύ σπάνιο φαινόµενο. Οι µαρτυρίες των παιδιών 
αντιµετωπίζονταν µε έντονο σκεπτικισµό και καχυποψία, 
κυρίως λόγω της πεποίθησης ότι τα παιδία δεν ήταν ικα-
νά να διαχωρίσουν πραγµατικά από φανταστικά γεγονότα 
(McGough, 1993; Collins & Bond, 1953), ένα επιχείρηµα, το 
οποίο στερείται επιστηµονικής βάσης (Yuille, 1988). Μετά 
την δεκαετία του ‘80 τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών 
παρουσίασαν ραγδαία αύξηση (Pooole & Lamb, 1998; Ceci 
& Bruck, 1995), η οποία οδήγησε σε αύξηση της κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης και κατ’ επέκταση των ερευνών που διε-
ξάγονταν επί του θέµατος (Blandon-Gitlin & Pezdek, 2009; 
Ceci, Toglia & Ross, 1987). Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλά-
δα σηµειώθηκε αύξηση 200% των κρουσµάτων σε µόλις 
έξι χρόνια, µεταξύ 1979-1985, ενώ την τελευταία δεκαετία, 
µεταξύ 2003- 2013, έχουν καταγραφεί περίπου 7.500 υποθέ-
σεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. (Μαγγανάς, 1996; 
Γιωτάκος, Τσιλιάκου & Τσίτσικα, 2011). Σύµφωνα µε στοι-
χεία της αστυνοµίας (2013), περισσότεροι από 800 άνθρωποι 
έχουν κατηγορηθεί και συλληφθεί την τελευταία δεκαετία 
µε την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ µόλις 
42 προφυλακίστηκαν.

Το αυξανόµενο φαινόµενο της παιδικής κακοποίησης κα-
θώς και η αυξηµένη αναγνώριση της σαν φαινόµενο από την 
ευρύτερη κοινωνία, οδήγησε στην επανεξέταση της ικανό-
τητας των παιδιών να δίνουν αληθείς και σαφής καταθέσεις. 
Μέχρι σήµερα, έχει διεξαχθεί ένας πολύ µεγάλος αριθµός 
ερευνών πάνω στην ικανότητα των παιδιών να δίνουν αξι-
όπιστες καταθέσεις, µε µεγαλύτερη έµφαση να δίνεται στην 
ικανότητα των παιδιών να µνηµονεύουν αλλά και να ανα-
καλούν µε σαφήνεια προσωπικές εµπειρίες. Η παρουσία των 
παιδιών σε αστυνοµικές/ανακριτικές υπηρεσίες έγινε αρκε-
τά πιο συχνή, ενώ στις περισσότερες δυτικές χώρες έχουν 
δηµιουργηθεί συγκεκριµένα πλαίσια για την αντιµετώπιση 
των παιδιών θυµάτων/µαρτύρων.

Σύµφωνα µε έρευνες στην παιδική µνήµη, τα παιδιά είναι 
ικανά να ανακαλέσουν µνήµες από πολύ µικρή ηλικία. Πιο 
συγκεκριµένα, ακόµη και από την ηλικία των µόλις δύο 
ετών, τα παιδιά έχουν την ικανότητα να ανακαλέσουν µνή-
µες από γεγονότα που έχουν καταγραφεί µερικούς µήνες 
πριν (Bauer, 2007). Με την πάροδο του χρόνου και όσο ο άν-
θρωπος µεγαλώνει η µνήµη του εξελίσσεται και, ως αποτέλε-
σµα, παρατηρείται αύξηση της ποιότητας των πληροφοριών 
που δύναται να ανακληθούν. Οι ανακαλούµενες µνήµες τεί-
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νουν να είναι πιο λεπτοµερείς, περιγραφικές και πιο σύνθε-
τες. Ωστόσο, το κύριο µέρος των πληροφοριών που ανακα-
λούνται φαίνεται να παραµένει το ίδιο, κάτι που δείχνει ότι 
τα παιδιά, όσο και οι ενήλικοι, είναι σε θέση να ανακαλέσουν 
αξιόπιστες µνήµες, µε τη διαφορά ότι οι µνήµες των παιδιών 
συνηθίζουν να είναι λιγότερο εκτενείς (Davies, Tarrant & 
Flin, 1989; Flin et al.,1992; Saywitz, 1987). Αυτό οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι τα κοµµάτια της µνήµης που επε-
ξεργάζονται µνήµες από αυτοβιογραφικά γεγονότα δείχνει 
να εξελίσσεται µε την ηλικία (Bauer, 2005; Nelson, 1993; 
Perner and Ruffman, 1995; Tulving, 1983; Wheeler, 1997).

Επιπλέον, οι άνθρωποι οργανώνουν τις µνήµες τους δηµι-
ουργώντας σενάρια (script memories). Μέσω αυτής της δια-
δικασίας είµαστε σε θέση να ανακαλούµε µε ακρίβεια σύν-
θετα ή/και πολλαπλά γεγονότα. Αυτή η ικανότητα ωστόσο 
είναι λιγότερο εµφανής σε παιδιά και ειδικότερα σε παιδιά 
µικρότερης ηλικίας, γεγονός που επηρεάζει την ικανότη-
τα των παιδιών να ανακαλούν σαφείς και ακριβείς µνήµες. 
Ωστόσο αυτός θα µπορούσε να θεωρηθεί και ένας παράγο-
ντας που επηρεάζει θετικά την αξιοπιστία των ανακληθέ-
ντων µνηµών από παιδιά, επειδή η δηµιουργία σεναρίων 
(script memories) έχει πολλές φορές συνιφαστεί µε αύξηση 
των λαθών, καθώς κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας σενα-
ρίων ο άνθρωπος τείνει να προσπαθεί να καλύψει τα οποια-
δήποτε κενά που παρουσιάζονται. Έτσι σε πολλές περιπτώ-
σεις, προσωπικές υποθέσεις, εκτιµήσεις και γενικότερα µη 
αληθείς, ‘ψευδείς’ πληροφορίες εµπλέκονται στις µαρτυρίες 
(Lindberg, 1991; Collins & Wellman, 1982). Ως αποτέλεσµα, 
τα παιδιά φαίνονται να είναι ικανά να δώσουν αληθείς κα-
ταθέσεις από αρκετά µικρή ηλικία, έστω κι αν είναι συνο-
πτικές, µε ορισµένους περιορισµούς να προκύπτουν στις 
περιπτώσεις που πολύπλοκα ή πολλαπλά γεγονότα εµπεριέ-
χονται, τόσο λόγω της περιορισµένης ικανότητας των παιδι-
ών να δηµιουργούν σενάρια (script memories), όσο και λόγω 
του γεγονότος ότι τα παιδιά φαίνεται να συγχέουν µνήµες 
από παρόµοια γεγονότα (Roberts & Blades, 2000).

Επιπλέον ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στο 
περιεχόµενο των εµπειριών που τα παιδιά ζητούνται να 
ανακαλέσουν, είτε ως µάρτυρες (πχ ενδοοικογενειακής βί-
ας, ληστείας), είτε ως θύµατα. Καθώς ένα µεγάλο ποσοστό 
των παιδιών που καταθέτουν ως θύµατα προέρχεται από 
υποθέσεις κακοποίησης και πολύ συχνά σεξουαλικής κα-
κοποίησης, τις περισσότερες φορές στα παιδιά ζητούνται 
να ανακαλέσουν µνήµες, οι οποίες θα µπορούν να χαρακτη-
ριστούν ως τραυµατικές/στρεσογόνες. Αν και σύµφωνα µε 
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Σε περιπτώσεις ενδοοικογενεια-
κής κακοποίησης τα παιδιά φοβού-
νται ότι µιλώντας για το γεγονός 
διαλύουν τον οικογενειακό δεσµό, 
ενώ πολλές φορές φοβούνται επί-
σης ότι η καταγγελία του γεγονό-
τος θα µπορούσε να προκαλέσει 
αρνητικές συνέπειες για άλλα µέ-
λη της οικογένειας. Ως αποτέλεσµα 
τα παιδιά φαίνεται να αντιµετωπί-

ζουν µεγαλύτερη δυσκολία στην καταγγελία γεγονότων 
ενδοοικογενειακής κακοποίησης (Goodman-Brown et al., 
2003; Sjoberg & Lindblad 2002).

Όπως φαίνεται λοιπόν τα παιδιά, από πολύ µικρή ηλι-
κία, είναι ικανά να ανακαλέσουν µνήµες µε ακρίβεια και 
να δώσουν αληθείς και αξιόπιστες µαρτυρίες, ωστόσο 
υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα µπορούσαν να λει-
τουργήσουν ανασταλτικά. Ως αποτέλεσµα τα παιδιά που 
καλούνται να δώσουν καταθέσεις, είτε ως µάρτυρες είτε 
ως θύµατα, χρίζουν ιδιαίτερης µεταχείρισης. Σήµερα οι 
περισσότερες δυτικές χώρες ακολουθούν συγκεκριµένα 
πλαίσια, τα οποία συµπεριλαµβάνουν εκτενή και εµπερι-
στατωµένους οδηγούς/ πρωτόκολλα (π.χ. ΆΒΕ’ Ηνωµένο 
Βασίλειο, ‘ΝΙCHD Investigative Interview Protocol’ Ηνω-
µένες Πολιτείες) για τη διαδικασία της κατάθεσης από 
παιδιά θύµατα/µάρτυρες, τα οποία στηρίζονται σε ερευνη-
τικά ευρήµατα και παρέχουν ειδικευµένες πληροφορίες/ 
οδηγίες σχετικά µε την διαδικασία της συνέντευξης παι-
διών µαρτύρων.

Είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί εδώ, ότι πολύ συ-
χνά οι µαρτυρίες των παιδιών είναι τα µόνα υπάρχοντα 
στοιχεία σε κάποιες υποθέσεις, ειδικά σε υποθέσεις σε-
ξουαλικής κακοποίησης, και σε περιπτώσεις που οι κα-
ταθέσεις κριθούν µη αξιόπιστες επηρεάζεται κατά πολύ η 
εκδίκαση της υπόθεσης. Με τη δηµιουργία εξειδικευµέ-
νου πλάνου αντιµετώπισης των παιδιών θυµάτων/µαρ-
τύρων, θα µπορούσε να επιτευχθεί σηµαντική αύξηση 
των ανακληθέντων µνηµών από τα παιδιά τόσο ποιοτικά 
όσο και ποσοτικά, ενώ θα µπορούσε να ισχυροποιηθεί η 
αξιοπιστία τους στις δικαστικές αίθουσες. Τέλος και πιο 
σηµαντικά, θα µπορούσε να διασφαλιστεί, σε µεγαλύτερο 
βαθµό, η ψυχική υγεία των παιδιών, η οποία είναι εξαιρε-
τικά εύθραυστη λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, και 
να αποφευχθεί η πιθανή δευτερογενή θυµατοποίηση των 
παιδιών-µαρτύρων (Θεµελή, 2006). ]

αρκετές µελέτες τα παιδιά είναι ικανά 
να ανακαλέσουν µε µεγάλη σαφήνεια 
τραυµατικά γεγονότα (Fivush, 1993, 
1998; Goodman, Bottoms, Schwartz-
Kenney, & Ruby, 1991; Goodman, 
Hirschman, Hepps, & Ruby, 1991; 
Howe, Courage, & Peterson, 1996; 
Howe, 2000; Peterson & Whalen, 
2001; Christianson, 1992), τείνουν να 
έχουν έντονα συναισθήµατα ντροπής, 
φόβου και ενοχής, κάτι που µπορεί να επηρεάζει τις καταθέ-
σεις τους. Αυτά τα συναισθήµατα τείνουν να λειτουργούν ως 
αποτρεπτικός παράγοντας για την καταγγελία ένα γεγονός και 
οδηγούν στην αποσιώπησή τους. Ακόµα, σε περιπτώσεις που 
η καταγγελία γίνει είτε από το παιδί είτε από άλλο πρόσωπο, 
µπορεί να οδηγήσουν στην άρνηση του γεγονότος, από µέρος 
του παιδιού και στην άρνηση παροχής περαιτέρω πληροφορι-
ών. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν σηµειωθεί περιπτώσεις 
στις οποίες τα παιδιά συνεχίζουν να αρνούνται την εµπλοκή 
τους σε κακοποιητικές πράξεις, έστω και αν άλλα ακράδαντα 
στοιχεία το επιβεβαιώνουν (φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις 
από το γεγονός, DΝΑ) (Βidrose & Goodman, 2000; Leander, 
Granhag, & Christianson, 2005; Orbach & Lamb, 1999; Sjberg 
& Lindblad, 2002; Svedin & Βack,2003).

Είναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί ότι αυτά τα συναισθή-
µατα είναι ιδιαίτερα εµφανή σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας, τα 
οποία είναι σε θέση να αντιληφθούν τις κοινωνικές ‘επιπλοκές’ 
του θέµατος, (την κακοποίηση ως ένα θέµα taboo για την κοι-
νωνία, κοινωνικό στίγµα κτλ). Ως αποτέλεσµα, τα µεγαλύτερα 
παιδιά τείνουν να αποσιωπούν κακοποιητικά γεγονότα, λόγω 
των έντονων συναισθηµάτων ντροπής, φόβου και ενοχής, που 
τους δηµιουργεί η αυξηµένη αντίληψη των κοινωνικών επι-
πλοκών του θέµατος (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, 
Jones, & Gordon 2003; Saywitz., 1991). Ένας επιπλέον παρά-
γοντας που λειτουργεί ανασταλτικά στην καταγγελία/κατά-
θεση κακοποιητικών πράξεων από τα παιδιά, είναι το ότι τα 
παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε συναισθήµατα ενοχής, τόσο 
τα µικρότερα, λόγω αυξηµένου ‘ εγωκεντρισµού’ (Hazzard, 
Celano, Goyld, Lawry, & Webb, 1995), όσο και τα µεγαλύτερα 
τα οποία θεωρούν συχνά ότι θα µπορούσαν να είχαν αποτρέψει 
το γεγονός (Goodman-Brown et al., 2003). Επιπλέον, τα παιδιά 
τείνουν να είναι πιο ευάλωτα σε συναισθήµατα φόβου, επειδή 
τα παιδιά πολύ συχνά φοβούνται ότι οι ισχυρισµοί τους δεν θα 
γίνουν πιστευτοί, ειδικά έναντι των ισχυρισµών ενός ενήλικα 
(Sas & Cunningham, 1995; Sauzier, 1989).
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