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Περίληψη 

Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη πλαισίου εργασίας για το 

σχηµατισµό προφίλ εξαφανισµένων παιδιών, µε στόχο αυτό το προφίλ να χρησιµοποιηθεί 

από υπολογιστικά συστήµατα. Αυτό θα γίνει µε τη βιβλιογραφική αναζήτηση πλαισίων 

εργασίας δηµιουργίας προφίλ καθώς και ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών θεωριών που 

θα βοηθήσουν στην κατανόηση των εξαφάνισης των παιδιών και στην µοντελοποίηση των 

πιθανών δράσεων των εµπλεκόµενων ατόµων. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι εξαφάνισης των 

παιδιών και µε ποιο τρόπο αυτές αντιµετωπίζονται από διάφορες οργανώσεις ανά τον 

κόσµο ως προς την δηµιουργία προφίλ των παιδιών. Στη συνέχεια θα υπάρξει προσπάθεια 

προσαρµογής των πλαισίων εργασίας δηµιουργίας προφίλ που βρέθηκαν, έτσι ώστε να 

δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο εργασίας για το συγκεκριµένο θέµα των εξαφανισµένων παιδιών. 

 
Λέξεις Κλειδιά: εξαφανισµένος, παιδί, ανήλικος, ασυνόδευτος πρόσφυγας, πλαίσιο εργασίας, 

προφίλ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract 

This thesis is proposing a framework that could be followed when trying to figure out 

the profile of missing children. The profile of missing children is important to be used as 

input in computational systems that optimise the process of finding the children. Initially, 

the existing literature on similar frameworks is presented along with the underlying 

psychologic and psychosocial theories that assist in the process of defining which people 

could be involved in the incident. Furthermore, the reasons why children go missing are 

presented as well as how the organisations responsible for finding them are approaching the 

methodology of figuring out the profile of the missing children. Finally, taking all the 

aforementioned into consideration, the proposed framework is created. 
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1 Εισαγωγή 

 
1.1 Εξαφανισµένα παιδιά στην Ευρώπη 

 
Κάθε χρόνο, πάνω από 250,000 παιδιά εξαφανίζονται στην Ευρώπη για λόγους που 

ποικίλουν, από παιδιά που δραπέτευσαν από το σπίτι τους, απάγονται από τρίτα άτοµα ή 

κάποιο γονέα, είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες και µετανάστες, έως παιδιά που έχουν 

γενικά χαθεί, έχουν τραυµατιστεί ή έχουν εξαφανιστεί για άλλους λόγους. Αυτή τη στιγµή 

υπάρχουν πολλές οργανωµένες προσπάθειες για την εξεύρεση εξαφανισµένων παιδιών κάτω 

από την καθοδήγηση της Missing Children Europe – µε την συµµετοχή του Χαµόγελου Του 

Παιδιού όσον αφορά στην Ελλάδα – µέσω του πανευρωπαϊκού τηλεφωνικού αριθµού 116 

000. Ταυτόχρονα, υπάρχουν οργανισµοί όπως ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος έχει ένα δίκτυο 

5000 ενεργών εθελοντών για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα που 

αποτελεί το σηµείο εισόδου για το 94% των ανήλικων προσφύγων/µεταναστών 

(ασυνόδευτων και µη) στην Ευρώπη. 

Η σύνδεση των ψυχολογικών θεωριών και µεθόδων δηµιουργίας προφίλ που 

χρησιµοποιούνται από την αστυνοµία και τους οργανισµούς που αναφέρθηκαν, και των 

υπολογιστικών συστηµάτων που βοηθούν στην διαδικασία εντοπισµού των χαµένων παιδιών, 

είναι ένας κρίσιµος παράγοντας που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καθοδηγητικών εργαλείων 

για την ανεύρεση εξαφανισµένων παιδιών. 
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1.2 Αντικείµενο διπλωµατικής 

 
Στο πλαίσιο της υποστήριξης των προσπαθειών των φορέων που αναφέρθηκαν, στόχος της 

παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να διερευνήσει του τρόπους µε τους οποίους µπορεί 

να δηµιουργηθεί επιτυχώς το προφίλ ενός χαµένου παιδιού αξιοποιώντας πληθώρα 

πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και ενεργοποιώντας κατάλληλες µεθοδολογίες και 

τεχνικές, βασιζόµενοι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το προφίλ αυτό θα µπορούσε στη 

συνέχεια να αξιοποιηθεί από τους φορείς αυτούς για την ανάδειξη σηµείων ενδιαφέροντος 

(POIs(Point Of Interest)) για την εύρεση του χαµένου παιδιού καθώς και διαδροµών που 

µπορεί να ακολούθησαν µετά την εξαφάνισή τους. Ως εκ τούτου, η διπλωµατική αυτή θα 

πραγµατοποιήσει εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση των µεθόδων και πλαισίων εργασίας για 

τη διαµόρφωση προφίλ ενός εξαφανισµένου ατόµου και των χαρακτηριστικών που παίζουν 

ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, καταλήγοντας σε ένα τελικό προτεινόµενο πλαίσιο 

εργασίας διαµόρφωσης προφίλ στην ειδική κατηγορία των χαµένων παιδιών. 

 

 
1.2.1 Συνεισφορά 

 
Η συνεισφορά της διπλωµατικής συνοψίζεται στα εξής σηµεία: 

1. Μελετήθηκαν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές θεωρίες σχετιζόµενες µε το 

φαινόµενο των εξαφανισµένων παιδιών 

2. Μελετήθηκαν οι πιθανοί λόγοι εξαφάνισης ενός ατόµου και των παιδιών 

3. Κατηγοριοποιήθηκαν τα περιστατικά εξαφάνισης των παιδιών 

4. Αναλύθηκαν πλαίσια εργασίας για τη δηµιουργία προφίλ των παιδιών από 

αστυνοµικές δυνάµεις και σχετιζόµενες οργανώσεις 

5. Προτάθηκε ένα συνολικό πλαίσιο εργασίας επιλέγοντας τα βέλτιστα µέρη των 

αναλυµένων 

 

 
1.3 Οργάνωση κειµένου 

 
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το έργο στο οποίο εντάσσεται το θέµα της διπλωµατικής. Στο 

κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται ορισµοί και ψυχολογικές θεωρίες που θα χρησιµοποιηθούν στην 

υπόλοιπη διπλωµατική. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι αιτίες εξαφάνισης των παιδιών, 

κατατάσσονται σε κατηγορίες και αναλύονται τα γεγονότα που γίνονται µετά τη 

συνειδητοποίηση µιας εξαφάνισης από το περιβάλλον του παιδιού. Στο κεφάλαιο 5 
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αναλύονται οι διαδικασίες και τα πλαίσια εργασίας που χρησιµοποιούν συγκεκριµένες 

αστυνοµικές δυνάµεις και οργανώσεις ανά τον κόσµο. Στο κεφάλαιο 6 προτείνεται ένα 

ολοκληρωµένο πλαίσιο εργασίας που προκύπτει από την ανάλυση των προηγουµένων και τον 

συνδυασµό τους. Στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα θέµατα τις διπλωµατικής. Στο κεφάλαιο 8 

βρίσκεται το παράρτηµα. Στο κεφάλαιο 9 βρίσκεται η βιβλιογραφία. 
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2 

Σχετικό έργο 

 

 
Η δηµιουργία αυτού του πλαισίου εργασίας είναι σχετική µε το έργο ChildRescue στο οποίο 

συµµετέχει το εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και Διοίκησης της σχολής ΗΜΜΥ του 

ΕΜΠ, στο οποίο θα δηµιουργηθεί ένα βοηθητικό εργαλείο για οργανώσεις οι οποίες 

συµµετέχουν ενεργά στην αναζήτηση εξαφανισµένων παιδιών. 

 

 
2.1 Έργο ChildRescue 

 
Σε αυτό το έργο, οργανώσεις όπως το Χαµόγελο του Παιδιού, ο Ερυθρός Σταυρός, Missing 

Children Europe (MCE), Child Focus, ιδρύµατα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 

το Πανεπιστήµιο της Φρανκφούρτης για Εφαρµοσµένες Επιστήµες και εταιρείες όπως 

SingularLogic, Ubitech συνεργάζονται για να δηµιουργήσουν µία ηλεκτρονική πλατφόρµα 

που θα βοηθάει σε περιστατικά εξαφάνισης παιδιών. Γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν 

προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί κατά τη διαδικασία ανεύρεσης ενός παιδιού αλλά και να 

δηµιουργηθούν νέα εργαλεία τα οποία θα καθιστούν την έρευνα πιο ολοκληρωµένη και 

αποδοτικότερη. 

Αναλυτικότερα, ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που προκύπτουν είναι η επικοινωνία 

µεταξύ των διαφορετικών οργανώσεων που συµµετέχουν στην έρευνα και της οικογένειας ή 

του κοινωνικού περίγυρου του εξαφανισµένου παιδιού. Η διαµοίραση των πληροφοριών 

κρίνεται αναγκαία για τη µείωση του χρόνου απόκρισης και την αποδοτικότερη χρήση των 
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πόρων όλων των συνεργατών. Έτσι, η πλατφόρµα που θα δηµιουργηθεί θα παρέχει ένα 

δίαυλο επικοινωνίας για τους εµπλεκόµενους στην έρευνα. 

Η χρήση του κοινωνικού συνόλου για τη συλλογή πληροφοριών στις περιπτώσεις όπου µια 

εξαφάνιση κρίνεται αρκετά επικίνδυνη είναι ήδη υπαρκτή, µε τη χρήση του AmberAlert 

συναγερµού ή, σε µικρότερη κλίµακα, µε τη διαµοίραση φυλλαδίων µε πληροφορίες για το 

εξαφανισµένο παιδί. Στο έργο ChildRescue θα δηµιουργηθεί µια εφαρµογή για κινητά στην 

οποία ο κάθε εγγεγραµµένος χρήστης θα γίνεται κοινωνικός αισθητήρας και θα παρέχει 

πληροφορίες αν παρατηρήσει οτιδήποτε σχετικό µε το περιστατικό της εξαφάνισης. Η 

εφαρµογή αυτή θα λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να ειδοποιούνται χρήστες οι οποίοι είναι 

κοντά στην τοποθεσία ενδιαφέροντος. 

Τέλος, χρησιµοποιώντας όλες τις πληροφορίες που παρέχονται, είτε από τις οργανώσεις που 

συµµετέχουν στην έρευνα, είτε από τους κοινωνικούς αισθητήρες/χρήστες της εφαρµογής, η 

πλατφόρµα θα προτείνει τοποθεσίες ενδιαφέροντος στις οποίες είναι πιθανό να βρεθεί το 

παιδί. Θα δηµιουργείται το προφίλ του παιδιού και µε κατάλληλους αλγόριθµους θα 

εξάγονται συµπεράσµατα τα οποία θα στέλνονται στις οργανώσεις της έρευνας για να 

χρησιµοποιηθούν. Τα συµπεράσµατα αυτά υπάρχουν µόνο για να βοηθάνε και όχι για να 

κατευθύνουν την έρευνα. Αυτό είναι και το µέρος µε το οποίο ασχολείται η διπλωµατική, τον 

τρόπο κατασκευής του προφίλ του παιδιού δηλαδή, το οποίο θα χρησιµοποιείται στη 

συνέχεια για την εξαγωγή των συµπερασµάτων. 
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3 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Πριν από την παράθεση και ανάλυση µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία 

προφίλ χαµένων παιδιών, οφείλουµε να ορίσουµε κάποιες έννοιες και κάποιες θεωρίες 

σχετικές µε τις µεθοδολογίες αυτές. 

 

 
3.1 Ορισµοί 

 
Σύµφωνα µε την Αγγλική αστυνοµία (Guidance & February, 2018), προκύπτουν οι ορισµοί 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Παιδί Οποιοσδήποτε δεν έχει φτάσει τα δέκατα 

όγδοα γενέθλιά του. 

Αδικαιολόγητη απουσία Ένα παιδί το οποίο είναι γνωστό πού 

βρίσκεται ή υποτίθεται ότι είναι γνωστό, τότε 

δεν θεωρείται ως αγνοούµενο. Ωστόσο, αν η 

ανάλυση ρίσκου δείξει ότι βρίσκεται σε 

κίνδυνο, µπορεί να θεωρηθεί ως αγνοούµενο. 

Απαγωγή παιδιού Ένα παιδί που παράνοµα ή µε τη βία έχει 

αποµακρυνθεί από τη νόµιµη κατοικία του. 

Αγνοούµενο παιδί Ένα παιδί που έχει δηλωθεί στην αστυνοµία 

ότι λείπει από την οικογένεια ή τους 

κηδεµόνες του. 

Σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών Περιπτώσεις ή σχέσεις όπου τα παιδιά 

λαµβάνουν  κάτι  ως  αντίτιµο  (π.χ.  φαγητό, 

στέγαση, ναρκωτικά, αλκοόλ, τσιγάρα, 
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 στοργή, δώρα, λεφτά) για την παροχή 

σεξουαλικών δραστηριοτήτων. 

Διακίνηση παιδιών Ένα παιδί το οποίο µεταφέρεται για λόγους 

εκµετάλλευσης, θεωρείται ως θύµα 

διακίνησης. 

Αξιολόγηση ρίσκου Ανάλυση της επικινδυνότητας του 

περιστατικού 

Πίνακας 1: Ορισµοί σχετικοί µε την εξαφάνιση ανηλίκων 

Η αγγλική αστυνοµία (Colleague, 2015) διαχωρίζει τα άτοµα που λείπουν σε δύο 

κατηγορίες. 

 Αγνοούµενος: οποιοσδήποτε δεν µπορεί να γίνει γνωστός ο τόπος που βρίσκεται και 

φαίνεται ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός του χαρακτήρα του ή η κατάσταση δείχνει ότι 

µπορεί ο ίδιος να είναι σε κίνδυνο, να υποστεί ή να διαπράξει έγκληµα ή ότι υπάρχει 

κίνδυνος γι’ αυτόν ή για κάποιον άλλο. 

 Απών: οποιοσδήποτε δεν είναι στο µέρος όπου θα ήταν το αναµενόµενο να είναι 

αλλά δεν υπάρχει προφανής κίνδυνος. 

Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται ανάλογα µε την περίπτωση και αφού γίνει ανάλυση 

ρίσκου. Όσοι χαρακτηρίζονται απόντες δεν παραµερίζονται από την έρευνα και µε 

επαναληπτικές αναλύσεις ρίσκου µπορεί να θεωρηθούν ως αγνοούµενοι στο µέλλον 

(ACPO, 2005). 

 

 
3.2 Χρήσιµες Θεωρίες 

 
Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται θεωρίες οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την 

κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο δοµείται το προφίλ ενός ατόµου και των ενεργειών του. 

Ο τρόπος µε τον οποίο αυτές χρησιµοποιούνται αναλύεται στα παρακάτω κεφάλαια. 

 

 
3.2.1 Θεωρία Δραστηριοτήτων (Activity theory) 

 
Η θεωρία δραστηριοτήτων είναι µια θεωρία η οποία βρίσκει ρίζες στη Σοβιετική Ένωση τις 

δεκαετίες του 1920-1930, ανεπτυγµένη από τους Leg Vygotsky, Alexander Luria και A.N. 

Lontiev. Το 1960, όταν τα γραπτά των τριών µεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες, η 

συγκεκριµένη θεωρία βρήκε υποστηρικτές αλλά και νέους φιλοσόφους/ψυχολόγους, όπως ο 

Yrjo Engestrom, να δώσουν τη δική τους ερµηνεία στην κεντρική της ιδέα η οποία ωστόσο 
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µπορεί να µην ήταν αυτή που είχε υιοθετηθεί από τους αρχικούς. Έτσι, έχουν δηµιουργηθεί 

διαφορετικοί ορισµοί για τη συγκεκριµένη θεωρία. Οι βασικοί από αυτούς, είναι (Holzman, 

2006): 

 Η µελέτη του ανθρωπίνου µυαλού στο πολιτιστικό και ιστορικό του πλαίσιο 

 Ένα γενικό σύστηµα αντίληψης µε τις εξής βασικές αρχές: ιεραρχική δοµή της 

δραστηριότητας, αντικειµενοστρέφεια, εσωτερίκευση/εξωτερίκευση, χρήση 

εργαλείων και ανάπτυξης 

 Θεωρητικές προσεγγίσεις για το ότι ο πολιτιστικός τόπος και η δραστηριότητα του 

κάθε ατόµου είναι το κέντρο για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης 

 Η ψυχολογία που επικεντρώνεται όχι τόσο στο άτοµο αλλά στην αλληλεπίδραση 

µεταξύ του ατόµου µε συστήµατα δηµιουργηµάτων και άλλα άτοµα για την ιστορική 

του πρόοδο 

 Μια µη δυαδική προσέγγιση στην κατανόηση και µεταµόρφωση της ανθρώπινης 

ζωής η οποία παίρνει την διαλεκτική ανθρώπινη δραστηριότητα ως οντολογία 

Ουσιαστικά, είναι µια θεωρία η οποία περιγράφει το άτοµο µέσα από τις πράξεις του, 

εσωτερικές και εξωτερικές, λαµβάνοντας υπ’ όψη πιθανά εργαλεία ή δηµιουργήµατα του 

ίδιου ατόµου ή άλλων. Για να κατανοηθεί καλύτερα η συγκεκριµένη θεωρία, η οποία είναι 

κατά βάση θεωρία µοντελοποίησης, έχουν αναπτυχθεί σαφείς αναπαραστάσεις. Ο Engestrom 

στο βιβλίο του “Perspectives on activity theory” παραθέτει την κλασική αναπαράσταση των 

δραστηριοτήτων (Σχήµα 3.2.1.1) στην οποία φαίνονται ξεκάθαρα οι βασικές έννοιες της 

θεωρίας. Δηλαδή το υποκείµενο, το οποίο αλληλεπιδρά µε το αντικείµενο και τα 

µέσα/εργαλεία, για να παραχθεί ένα αποτέλεσµα. Θεωρώντας ωστόσο ότι µια τέτοια 

αναπαράσταση δεν είναι αρκετή, εισάγει το δικό του µοντέλο µε την αντίστοιχη 

αναπαράσταση (Σχήµα 3.2.1.2), βάζοντας ξεκάθαρα νέους όρους όπως η κοινότητα, η 

διαµοίραση της εργασίας και οι κανόνες, δίνοντας έτσι στο περιβάλλον και την 

αλληλεπίδραση του ατόµου µε άλλα άτοµα µεγαλύτερη βαρύτητα για την ανάλυση αυτού 

(Holzman, 2006). 
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Διάγραµµα 1: Μια τριαδική αναπαράσταση των δράσεων 

 

 
 

Διάγραµµα 2: Ένα πολύπλοκο µοντέλο ενός συστήµατος δραστηριοτήτων 

 

 
Η θεωρία της δραστηριότητας θα µας βοηθήσει στην ανάλυση των πιθανών ενεργειών των 

παιδιών, τα οποία κάνουν επιλογές µε βάση την προσωπική τους βούληση, δηλαδή συνήθως 

παιδιών που το έχουν σκάσει από το σπίτι, καθώς και στην ανάλυση πιθανών ενεργειών 

άλλων ατόµων που οι πράξεις τους επηρεάζουν την πιθανή θέση των παιδιών, δηλαδή στις 

περιπτώσεις απαγωγών. 
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Πρακτική Εφαρµογή της Θεωρίας Δραστηριοτήτων (Fjeld, Lauche, Bichsel, Krueger, & 

Rauterberg, 2002) 

Στην παρακάτω εφαρµογή, δηµιουργείται ένα σύστηµα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 

ώστε να υποβοηθηθεί και να κατανοηθεί ο τρόπος που οργανώνει τη σκέψη του το άτοµο. 

Πρόκειται για το BUILT-IT σύστηµα, στο οποίο άνθρωποι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι 

όπου υπάρχει ένα σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας για να προβάλλει έναν τρισδιάστατο 

χώρο. Εκεί, µέσω φυσικών αντικειµένων που τοποθετούνται στο χώρο, εξωτερικεύεται ο 

τρόπος δράσης των ατόµων. Το µοναδικό φυσικό αντικείµενο που χρησιµοποιείται είναι 

µικρά τουβλάκια, που αναπαριστούν αντικείµενα στον εικονικό χώρο αλλά χρησιµεύουν και 

στην πλοήγηση µέσα στο χώρο. Υπάρχουν δύο εικονικά εργαλεία, ένα για τη ρύθµιση του 

ύψους και ένα για την πλοήγηση στο χώρο. Με τη χρήση των τούβλων πάνω σε µία µπάρα 

που βρίσκεται στο πλάι δίνεται το επιθυµητό ύψος και µε τη χρήση δύο τούβλων που 

περιστρέφονται όπως επιθυµεί ο χρήστης περιστρέφονται έτοιµα πρότυπα που έχουν εισαχθεί 

στο χώρο. 

Το σηµαντικό σε αυτή την εφαρµογή της θεωρίας, είναι ο τρόπος µε τον οποία έχει 

σχεδιαστεί το σύστηµα. Οι χρήστες αποτελούν τα υποκείµενα τα οποία έχουν ένα κοινό 

περιβάλλον για τις δράσεις τους, όπως και στην πραγµατικότητα. Τα τούβλα είναι 

αντικείµενα τα οποία βρίσκονται στο κοινό αυτό περιβάλλον, έτοιµα να χρησιµοποιηθούν 

από τα υποκείµενα. Τα υποκείµενα λοιπόν µελετάνε το περιβάλλον και εσωτερικοποιούν τις 

πληροφορίες που λαµβάνουν από αυτό, µετατρέποντάς τες σε γνώση. Στη συνέχεια ξεκινάνε 

την εξωτερίκευση των ιδεών που δηµιούργησαν µέσα τους µε το χειρισµό των τούβλων. 

Μετατρέπουν τα τούβλα σε εργαλεία για να το κάνουν αυτό. Μέχρι εδώ είναι εµφανής η 

χρήση της κλασικής θεωρίας δραστηριότητας, υποκείµενο, αντικείµενο, εργαλείο, γνώση. 

Κάτι τέτοιο ωστόσο επηρεάζει το υπάρχον περιβάλλον. Η εξωτερίκευση των ιδεών τους 

δηλαδή φέρνει αλλαγές τις οποίες µπορούν να παρατηρήσουν τα υπόλοιπα υποκείµενα και να 

τις εσωτερικεύσουν έτσι ώστε να συνδυάσουν την δική τους υπάρχουσα γνώση µε τις 

πληροφορίες που έλαβαν. Επανάληψη αυτής της διαδικασίας φέρνει αλλεπάλληλες αλλαγές 

στον τρόπο σκέψης των υποκειµένων, φτάνοντας έτσι σε µια συλλογική δηµιουργία γνώσης 

αλλά και δράσης προκαλώντας αλλαγές και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό των 

ατόµων. Γίνεται έτσι γνωστή η διαδικασία οργάνωσης της σκέψης του ατόµου. 

Στα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης δηµοσίευσης φαίνεται η εφαρµογή της θεωρίας 

δραστηριοτήτων. Αναλυτικότερα, χρησιµοποιείται φυσική επαφή µε απτά αντικείµενα ως 

εξωτερίκευση της γνώσης, βεβαιώνεται η ύπαρξη της κοινής δράσης και κοινών χώρων 

αντίληψης, υποστηρίζονται απλές κινήσεις του σώµατος και καθηµερινά χρησιµοποιούµενες 

ικανότητες, γίνεται σεβαστός ο προσωπικός χώρος χωρίς να υπάρχουν συσκευές που να 

παρεµβαίνουν πάνω στο σώµα του υποκειµένου. Επίσης, υπάρχει σαφής διαχώριση του 
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φυσικού µε το εικονικό µοντέλο και υπάρχει συνεχής ανάδραση πληροφορίας για τη σωστή 

διαχείριση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Συνολικά, µια πολύ ακριβής χρήση του 

ανεπτυγµένου µοντέλου του Engestrom, µαζί µε κάποια πρόσθετα κοµµάτια της θεωρίας 

δράσης (Hacker 1998) που µοντελοποιούν τον τρόπο δράσης για την επίτευξη ενός στόχου. 

 

 
3.2.2 Θεωρία Συλλογικής Συµπεριφοράς (Collective behavior theory) 

 
Η συγκεκριµένη θεωρία έχει ως κέντρο µελέτη της τη συµπεριφορά του ανθρώπου όχι σε 

ατοµικό επίπεδο, αλλά σε οµαδικό. Ξεκινώντας από τον Scipio Sighele µε το βιβλίο του “The 

Criminal Crowd” (1891), το οποίο έθεσε τις εννοιολογικές βάσεις για το µεταγενέστερο έργο 

του Gustav LeBon “The Crowd” (1895), η συλλογική ψυχολογία έγινε αντικείµενο µελέτης 

για διάφορους ψυχολόγους/στοχαστές (McPhail, 1989). 

Σηµαντικό ήταν το έργο του LeBon ο οποίος έζησε µεγάλες αναταραχές στη Γαλλία το 1869- 

1871 οι οποίες του δηµιούργησαν την ανάγκη να αναπτύξει και να εφαρµόσει επιστηµονική 

γνώση για την συλλογική ψυχολογία έτσι ώστε οι διάφορες κυβερνήσεις να µπορούν να 

ελέγξουν τα πλήθη. Τα κεντρικό επιχείρηµα στο έργο του LeBon παραθέτετε παρακάτω 

(1895, p.27): «Οποιαδήποτε κι αν είναι τα άτοµα που το αποτελούν, όσο ίδιος ή διαφορετικός 

είναι ο τρόπος ζωής τους, η δουλειά τους, ο χαρακτήρας τους, η εξυπνάδα τους, το γεγονός 

ότι έχουν µεταµορφωθεί σε πλήθος τους υποβάλλει σε ένα ενιαίο τρόπο σκέψης που τους 

κάνει να νιώθουν , να σκέφτονται και να πράττουν µε έναν τρόπο που κανένας από αυτούς 

σαν άτοµα δεν θα ένιωθε, σκεφτόταν και έπραττε αν ήταν µόνος του.» 

Αυτό γίνεται κατά τον LeBon επειδή το πλήθος προσδίδει ανωνυµία και µια αίσθηση στο 

άτοµο ότι είναι ανίκητο, οδηγώντας έτσι στην έλλειψη ευθυνών. Χάνοντας την συνειδητή 

προσωπικότητα, το άτοµο οδηγείται από το ‘Συλλογικό µυαλό’ και από τον ‘Νόµο της 

πνευµατικής ενότητας’ όπως τον ονοµάζει. Ο αυθορµητισµός, ο παραλογισµός, η έλλειψη 

κριτικής σκέψης και η υπερβολή συναισθηµάτων, µεταξύ άλλων, είναι αποτελέσµατα της 

συµµετοχής σε κάποιο πλήθος. 

Σε παρόµοιο έργο επικεντρώθηκε ο Robert Ezra Park (McPhail, 1989), µε την διατριβή του 

“The Crowd and the Public” που ολοκληρώθηκε και δηµοσιεύθηκε το 1904. Στο έργο του 

αυτό, παρουσιάζονται τρία κεντρικά θέµατα. Αρχικά, αναφέρει ότι η κοινωνιολογία πρέπει να 

προχωράει µε έρευνα όπως η περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων ανθρωπίνων 

οµάδων. Η συλλογική αυτή δραστηριότητα µπορεί να γίνει εµφανής σε διάφορα, 

αυξανόµενης πολυπλοκότητας, µέρη κοινωνικής ζωής, όπως : 

 Μια κοινωνική αναταραχή 

 Ένα πλήθος 
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 Μια συµµορία 

 Η κοινή γνώµη 

 Ένα πολιτικό κόµµα 

 Ένα κοινωνικό κίνηµα 

 Το κράτος 

Στο δεύτερο κεντρικό θέµα που πραγµατεύεται, αναφέρει ότι η συλλογική συµπεριφορά είναι 

ουσιαστικά µια απλοποίηση και ανασχηµατισµός της κοινωνίας. Εισάγει την έννοια της 

κυκλικής αντίδρασης (circular reaction) στην οποία, µία άποψη, ξεκινώντας από ένα άτοµο 

Α, επικοινωνείται σε άτοµο Β γύρω του, το οποίο αντανακλά την άποψη πίσω στο Α 

δηµιουργώντας έτσι αυτόν τον κύκλο. Έτσι, άκριτα αρχίζει το πλήθος να ενστερνίζεται αυτή 

την άποψη. 

Στο τρίτο θέµα, για το οποίο είναι περισσότερο γνωστό το έργο του Park, η συλλογική 

συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά των ατόµων υπό την επήρεια µιας παρόρµησης που 

είναι κοινή και συλλογική, που, µε άλλα λόγια, είναι προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Αλλά όχι µιας οποιαδήποτε κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ο Park αναφέρει αυτή την επαφή ως 

ψυχική αµοιβαιότητα (psychic reciprocity), που οδηγεί στην κυκλική αντίδραση που 

αναφέρθηκε πριν. 

Ένας ακόµα κοινωνιολόγος που ασχολήθηκε µε την ψυχολογία της µάζας, ήταν ο Gabriel 

Tarde (McPhail, 1989), ο οποίος δηµοσίευσε το “The public and the crowd” το 1898, 

χωρίζοντας τις µάζες σε δύο είδη, το πλήθος, το οποίο είναι µια από τις αρχικές µορφές της 

ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, και το δηµόσιο κοινό, το οποίο ήταν προϊόν της τελευταίας 

κοινωνικής ανάπτυξης. Η κύρια διαφορά τους ήταν τοπολογική, ότι δηλαδή το πλήθος 

βρισκόταν στο ίδιο µέρος ενώ το δηµόσιο κοινό ήταν διασκορπισµένο, µε µοναδικό στοιχείο 

ενότητας η κοινή ιδέα για τη συµµετοχή τους στην κοινωνία. Ο Tarde προχώρησε κυρίως 

στην ανάλυση του δηµοσίου κοινού, θεωρώντας το πλήθος ως κάτι που έχει περιορισµένη 

εφαρµογή και ανάλυση, καθώς περιορίζεται µόνο σε αυτούς που συµµετέχουν, οι οποίοι 

συνήθως είναι λίγοι, και έχουν τα δικά τους ερεθίσµατα. 

Συνολικά, όλοι οι κοινωνιολόγοι που προαναφέρθηκαν, χωρίζουν τις µαζικές συµπεριφορές 

σε υποκατηγορίες, µε κυρίαρχες το πλήθος και το δηµόσιο κοινό. Αυτό το οποίο θα 

απασχολήσει εµάς, είναι το πλήθος και το πώς αυτό αντιδράει και κινείται ανάλογα µε τα 

ερεθίσµατα που δέχεται. Σε αυτό πάλι βρίσκεται µια κοινή γραµµή σε όλες αυτές τις 

δηµοσιεύσεις, ότι δηλαδή το πλήθος δρα απουσία της ατοµικής σκέψης και θέλησης, 

ακολουθώντας τους υπολοίπους. Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχει ένας ακόµη διαχωρισµός, ο οποίος 

συγκεκριµενοποιείται από τον Herbert Blumer, όπου η συλλογική συµπεριφορά είναι είτε η 

καθηµερινή συλλογική συµπεριφορά όπως για παράδειγµα οι µαθητές και ο δάσκαλος σε µία 
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αίθουσα διδασκαλίας, είτε η στοιχειώδης συλλογική συµπεριφορά όπως τα µέλη ενός 

πλήθους. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση, τα άτοµα έχουν κοινή 

αντίληψη και κατανόηση και ο καθένας αντιδρά στην ερµηνεία του για την συµπεριφορά του 

άλλου, µέσω κριτικής σκέψης, σε αντίθεση µε τη δεύτερη περίπτωση, όπου χωρίς κρίση το 

άτοµο υιοθετεί τη συµπεριφορά του άλλου χωρίς αυτή την ερµηνεία (McPhail, 1989). 

Αυτές οι δύο υποκατηγορίες µας είναι χρήσιµες για την ανάλυση του τρόπου σκέψης πιθανής 

συλλογικής ενέργειας σε περίπτωσης εξαφανισµού παιδιών, κυρίως παιδιών που πράττουν 

συλλογικά, όπως οι ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες. 

 
 

Πρακτική Εφαρµογή της Θεωρίας Συλλογικής Συµπεριφοράς (Chu, 2009) 

Στην εφαρµογή που παρουσιάζεται παρακάτω αναλύονται οι αντιδράσεις των ατόµων από το 

διαδίκτυο πάνω σε ένα βίντεο που έγινε “viral” το 2006 στην πλατφόρµα του YouTube. Στο 

συγκεκριµένο περιστατικό, βιντεοσκοπείται ένας µεσήλικας να λογοµαχεί µε έναν νεαρό 

επειδή ο νεαρός διέκοψε τον µεσήλικα από την κλήση του στο τηλέφωνο για του πει ότι 

µιλάει πολύ δυνατά. Ο µεσήλικας αντέδρασε και στο έξι λεπτών βίντεο, το οποίο δεν γίνεται 

αντιληπτό από τους εµπλεκόµενους, προσπαθεί να διορθώσει την αδικία που πιστεύει ότι του 

έγινε. Το βίντεο διαµοιράστηκε στο ίντερνετ και υπήρξε αναπαραγωγή του σε εκατοµµύρια 

προσωπικούς υπολογιστές αλλά δηµιουργήθηκε και επιπρόσθετο υλικό σχετικά µε αυτό, 

όπου οι δηµιουργοί των βίντεο, που και αυτοί ανέβασαν στο YouTube τα δικά τους βίντεο, 

είτε υποστήριζαν τον µεσήλικα, είτε τον καταδίκαζαν, είτε διασκέδαζαν και ειρωνεύονταν 

την κατάσταση χωρίς να παίρνουν θέση. Ύστερα το βίντεο έγινε ευρύτερα γνωστό και 

αναµεταδόθηκε στην τηλεόραση, µαζί µε σχολιασµούς να το ακολουθούν. Ο µεσήλικας έλεγε 

µέσα στο βίντεο “unsettled, unsettled, unsettled” ότι δηλαδή η διαµάχη του µε τον νεαρό δεν 

έχει ακόµα λυθεί και όπως φαίνεται, το Hong Kong εκείνα τα χρόνια πέρναγε µία περίοδο 

πολιτικής αναταραχής και κοινωνικής ανησυχίας. Κάτι τέτοιο εναρµονίζεται µε το λόγο για 

τη συνολική απήχηση του βίντεο το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, έγινε “viral”, δηλαδή 

µεταδόθηκε γρήγορα σαν ιός (virus) στους διαδικτυακούς κυρίως χρήστες. 

Εδώ φαίνεται πως ένα µεγάλο µέρος του κοινού που ήρθε σε επαφή µε το βίντεο, παρόλο που 

δε βρισκόταν στον ίδιο φυσικό χώρο, ανέπτυξε αρκετά από τα χαρακτηριστικά της θεωρίας 

της συλλογικής συµπεριφοράς. Χρησιµοποιώντας ως κοινό τόπο τον εικονικό χώρο του 

διαδικτύου, τα άτοµα ανάκλασαν το ένα τη συµπεριφορά του άλλου (κυκλική συµπεριφορά), 

χωρίς να κρίνουν, κατά την πλειοψηφία, το περιεχόµενο του βίντεο. Τα 71 από τα 129 βίντεο 

που ανέβηκαν ως αντίδραση στο αρχικό, είχαν σαρκαστικό ή περιπαικτικό χαρακτήρα και 

µόνο τα 16 πήραν κάποια θέση υπέρ ή κατά του µεσήλικα. Το κοινό αίσθηµα που 

αναπτύχθηκε σε αυτό το πλήθος µεταδόθηκε χωρίς κριτική σκέψη, όπως φαίνεται ότι γίνεται 

και στα πλήθη που βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο που ανέλυσαν οι ψυχολόγοι της 
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θεωρίας. Από κοινωνιολόγους (Ginneken, Smelser) που έχουν εργαστεί πάνω στην εφαρµογή 

της θεωρίας συλλογικής συµπεριφοράς στα σύγχρονα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 

προτείνονται 5 στοιχεία που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη τέτοιας συµπεριφοράς: κοινή 

διαθεσιµότητα (να είναι δυνατόν να δουν, να ακούσουν, να αισθανθούν ο ένας τον άλλον), 

κοινή διάθεση προσοχής, κοινή ανταποκρισιµότητα, κοινή προοπτική και κοινή εστίαση 

προσοχής. Μέσω του διαδικτύου, της πλατφόρµας του YouTube καθώς και των βίντεο ή και 

άλλων δηµιουργηµάτων που µοιράζονται, αυτά τα στοιχεία συναντώνται είτε αυτούσια, είτε 

µε κάποια υποκατάστατα. 

Αυτή η εφαρµογή είναι σηµαντική γιατί µας δείχνει ότι τα φαινόµενα που αναπτύσσονται στα 

πλήθη ή στις µάζες δεν είναι αναγκαίο να έρθουν ως απόρροια µιας µάζωξης, πορείας ή 

κάποιας περισσότερο ή λιγότερο οργανωµένης κοινωνικής δράσης. Μπορεί µε διάφορους 

τρόπους να ενωθούν άτοµα κάτω από κάτι κοινό και να έρθουν σε αυτή την κατάσταση µάζας 

που δεν κρίνει, απλά δραστηριοποιείται ως σύνολο. 

 

 
3.2.3 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis) 

 
Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι µια υποκατηγορία ενός απλού δικτύου το οποίο αναπαρίσταται 

µέσω ενός γράφου, µε τη διαφορά ότι οι κόµβοι και οι ακµές έχουν σηµασία φυσικών 

προσώπων ή οµάδας αυτών. Αποτελείται λοιπόν από ατοµικούς κόµβους, δηλαδή άτοµα, 

οµάδες, οργανώσεις, και ακµές, δηλαδή σχέσεις, συνδέσεις, δεσµούς, µεταξύ των κόµβων. 

Ο ορισµός που δίνει ο Linton Freeman για το πεδίο ανάλυσης του κοινωνικού δικτύου, 

αποτελείται από τέσσερις βασικούς άξονες: κινητοποιείται µέσω των δεσµών που υπάρχουν 

ανάµεσα στους δράστες, βασίζεται σε συστηµικά εµπειρικά δεδοµένα, εµφανίζεται σε 

γραφικό περιβάλλον για την εύκολη κατανόησή του και βασίζεται πολύ στη χρήση 

µαθηµατικών και υπολογιστικών µοντέλων. Είναι σηµαντικό τη σηµερινή εποχή, µε την 

µεγάλη πια καθιέρωση των µέσων κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook µε 1,79 

δισεκατοµµύρια χρήστες µηνιαίως (30 Σεπτέµβρη 2016), το WeChat µε 1,1 δισεκατοµµύρια 

χρήστες (22 Ιανουαρίου 2015), να οργανωθούν και να αναλυθούν οι σχέσεις των ανθρώπων, 

είτε για σκοπούς διαφήµισης, είτε για σκοπούς οµαδικής εκµάθησης, συνεργασίας και 

διαµοίρασης της πληροφορίας. 

Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων προσπαθεί να κατανοήσει πώς ένας δεσµός ανάµεσα σε δύο 

κόµβους δηµιουργείται, πώς λειτουργεί το δίκτυο, πώς µοιάζει η δοµή του, πώς αυτό 

εξελίσσεται, πώς σταθεροποιείται, πώς προσαρµόζεται και αλλάζει (Michele Garabedian 

Stork, 2015). Βασικές έννοιες που χρησιµοποιούνται σε αυτό το πεδίο είναι ίδιες µε τις 

έννοιες στους απλούς γράφους. 
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Κατευθυνόµενα και µη κατευθυνόµενα δίκτυα: Αν σε ένα δίκτυο δεν µας ενδιαφέρει η 

κατεύθυνση της σύνδεσης µεταξύ δύο κόµβων, τότε αυτό µπορεί να είναι µη κατευθυνόµενο, 

δηλαδή τα στοιχεία του συνδέονται µε µια απλή σχέση (µια ακµή). Αν µας ενδιαφέρει η 

κατεύθυνση, τότε οι σχέσεις µεταξύ των κόµβων είναι µια κατευθυνόµενη ακµή, δηλαδή ένα 

βέλος από τον έναν κόµβο στον άλλον (µπορεί να είναι και διπλό βέλος). 

Πυκνότητα δικτύου: Το πόσο πυκνά συνδεδεµένοι είναι οι κόµβοι αναµεταξύ τους µας δίνει 

αυτή τη µετρική. Αν σε ένα δίκτυο όλοι οι κόµβοι συνδέονται µε όλους, τότε αυτό το δίκτυο 

λέγεται πλήρες. 

Κεντρικότητα κόµβου: Υπάρχουν τρία είδη κεντρικότητας κόµβου. Ο βαθµός κεντρικότητας 

δείχνει µε πόσους άλλους κόµβους είναι συνδεδεµένος ο κόµβος υπό εξέταση. Η κοντινότητα 

κεντρικότητας είναι το άθροισµα των αποστάσεων του κόµβου υπό εξέταση από όλους τους 

υπόλοιπους κόµβους. Ενδιάµεση κεντρικότητα µεταξύ δύο κόµβων είναι ο αριθµός των 

ελάχιστων µονοπατιών που προκύπτει από το δίκτυο. 

Κλίκα: Ένα υποσύνολο κόµβων του δικτύου που οποιοσδήποτε κόµβος συνδέεται µε 

οποιονδήποτε άλλο κόµβο του υποσυνόλου.(Otte & Rousseau, 2002) 

Η δηµιουργία γενικών κοινωνικών δικτύων που να περιλαµβάνουν εγκληµατίες είναι 

απαραίτητη, έτσι ώστε να µπορούν να σχετίζονται µε τα χαµένα παιδιά, αν κάτι τέτοιο 

προκύπτει από την εκάστοτε υπόθεση. Αντίστοιχα, κοινωνικά δίκτυα µε τον περίγυρο των 

χαµένων παιδιών θα βοηθήσουν για την πρόταση πιθανών σηµείων ελέγχου ή ατόµων για 

εύρεση περαιτέρω πληροφοριών. 

 
 

Πρακτική Εφαρµογή της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων (Kuz, Falco, De Renzis, 

Nahuel, & Giandini, n.d.) 

Σε αυτή την εφαρµογή µελετάται το κοινωνικό δίκτυο που δηµιουργείται µεταξύ 11 µαθητών 

µιας τάξης. Αυτό γίνεται για την κατανόηση της δυναµικότητας της τάξης, την πιθανή ροή 

πληροφοριών ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος εκπαίδευσης, αλλά κυρίως για την κατανόηση της 

ανάλυσης κοινωνικών δικτύων και την προσφορά της στην ανάλυση συµπεριφορών µέσα σε 

οµάδες. 

Οι µαθητές υποβάλλονται σε 4 ερωτήσεις : 1) Ποιόν θα διάλεγες ως αρχηγό της τάξης, 2) 

Ποιος δεν τα πηγαίνει καλά µε ποιόν, 3) Ποιόν θα διάλεγες για οµαδική εργασία και 4) Ποιόν 

θα εµπιστευόσουν περισσότερο. Με τις απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις 1) και 3) 

δηµιουργούνται δύο κατευθυνόµενα γραφήµατα τα οποία εισάγονται στο εργαλείο NodeXL. 
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Διάγραµµα 3: Κόµβοι στο κοινωνικό δίκτυο 

Μια αρχική µακροσκοπική ανάλυση δείχνει ότι κάποιοι κόµβοι-µαθητές έχουν µεγαλύτερη 

σηµασία µέσα στα δίκτυα γιατί περισσότεροι µαθητές τους επέλεξαν ως αρχηγούς ή 

συνεργάτες για εργασία και κάποιοι λιγότερη σηµασία όντας σχεδόν περιθωριακοί χωρίς να 

έχουν µεγάλη συνοχή µε το υπόλοιπο γράφηµα. Ειδικότερα, ξεχωρίζουν οι κόµβοι Α7 και Α4 

στο πρώτο γράφηµα και οι κόµβοι Α7 και Α2 στο δεύτερο. 

Με µια πιο µαθηµατικοποιηµένη ανάλυση, η πυκνότητα του δικτύου, δηλαδή ο λόγος των 

υπαρκτών σχέσεων µεταξύ των κόµβων προς τον µέγιστο δυνατό αριθµό σχέσεων, είναι 11 

δεσµοί από τους πιθανούς 121, άρα 0,091. Παραδείγµατα κάποιων αποστάσεων κόµβων 

είναι, για το πρώτο γράφηµα, Α7 και Α6 έχουν απόσταση 2, Α7 και Α10 οµοίως, Α7 και Α5 

έχουν απόσταση 1, για το δεύτερο γράφηµα, Α7 και Α4 έχουν απόσταση 7 ενώ Α11 και Α4 

έχουν απόσταση 1. Αυτό ονοµάζεται και βαθµός απόστασης (“degree of separation”) που 

είναι γνωστό από το πείραµα µικρού κόσµου του Milgram που δείχνει ότι όλοι οι άνθρωποι 

κατά µέσο όρο συνδέονται µε 6 βαθµούς απόστασης (Kleinfeld, 2002). Η προσβασιµότητα 

των κόµβων, επειδή τα γραφήµατα είναι κατευθυνόµενα, δεν είναι δυνατή από όλους τους 

κόµβους σε όλους τους κόµβους. Στο πρώτο, οι κόµβοι Α8, Α11, Α1, Α10 και Α9 δεν 

µπορούν να γίνουν προσιτοί µέσω άλλων κόµβων. Όµοια στο δεύτερο οι κόµβοι Α5, Α9 και 

Α1. Όλοι οι υπόλοιποι κόµβοι είναι προσβάσιµοι από κάποιον άλλο. Ο βαθµός 

κεντρικότητας, που ουσιαστικά δείχνει πόσο σηµαντικός θεωρείται ο κόµβος από τους 

υπόλοιπους (αρχηγός της τάξης), του πρώτου δικτύου είναι µέγιστος για τον Α7 µε 5 άµεσους 

δεσµούς και του δευτέρου δικτύου είναι µέγιστος για τον Α7 και τον Α2 µε ισοβαθµία στους 

3 άµεσους δεσµούς. Η ενδιάµεση κεντρικότητα ουσιαστικά δείχνει πόσα ζευγάρια κόµβων 

συνδέει ένας κόµβος, δηλαδή πόσο σηµαντικός είναι για τη συνεκτικότητα του δικτύου. Εδώ, 

όλοι οι συντελεστές πρέπει να περάσουν από τον κόµβο Α7 για να φτάσουν τους Α1, Α11, 
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Α8, Α3 και Α9 στην πρώτη περίπτωση. Στη δεύτερη, το ίδιο συµβαίνει για τον κόµβο Α6 που 

χρειάζεται για τους κόµβους Α10, Α3, Α8, Α2, Α11 και Α4. Αν κάποιος από αυτούς τους 

κόµβους αφαιρεθεί από το δίκτυο, τότε αυτό χωρίζεται σε πιο µικρά ανεξάρτητα δίκτυα, 

οπότε έχουν σηµαντικό ρόλο που µπορεί να µεταφραστεί ως δηµοσιότητα των µαθητών. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι η ανάλυση κοινωνικών δικτύων έχει άµεσες εφαρµογές που 

παραλληλίζονται πλήρως µε την πραγµατικότητα. 

 

 
3.2.4 Θεωρία Υποκουλτούρας (Subcultural Theory) 

 
Η θεωρία της υποκουλτούρας λαµβάνει το όνοµά της από την ύπαρξη υποσυνόλων ή 

κοινωνικών οµάδων που ξεχωρίζουν αλλά ταυτόχρονα σχετίζονται µε την κυρίαρχη 

κουλτούρα της κοινωνίας (Blackman, 2005). Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ξεχωρίζει από 

την κυρίαρχη κουλτούρα, γιατί πολλές φορές, µόνο και µόνο το ότι είναι κάτι διαφορετικό 

από το κοινότυπο είναι αρκετό για να δηµιουργηθεί κάποιο τέτοιο υποσύνολο. Έχουν 

δηµιουργηθεί διάφορες θεωρίες για τη συγκεκριµένη έννοια όπου η κάθε µία ισχυρίζεται ότι 

είναι πληρέστερη και πιο ακριβής από τις υπόλοιπες. Ωστόσο, αυτό γίνεται επειδή 

αλλάζοντας το περιεχόµενο προς εξέταση, δηλαδή την κυρίαρχη κουλτούρα, τότε αλλάζουν 

και τα πιθανά υποσύνολα. Υπάρχουν δύο µεγάλες σχολές που ανέπτυξαν θεωρίες 

υποκουλτούρας, η Αµερικάνικη και η Βρετανική. 

Επικεντρώνοντας τη µελέτη τους στους νέους (Blackman, 2005), ο Robert Park και αργότερα 

ο Ernest Burgess, έφτιαξαν εθνογραφικούς χάρτες για τις κοινωνικές και πολιτισµικές 

περιοχές του Σικάγο, προσπαθώντας να κατανοήσουν τις διαφορές τους και τον υποκειµενικό 

λόγο δράσης τους. Μελέτησαν τις διαµάχες και τις κοινωνικές αλλαγές που οι οµάδες 

επέφεραν ώστε να ανακαλύψουν τον τρόπο σχηµατισµού τους. Έτσι ουσιαστικά έγινε έρευνα 

πάνω στον κοινωνικό χώρο, τους κοινωνικούς δεσµούς και τα ήθη που ανέπτυσσαν οι νέοι σε 

δύσκολες στιγµές τους µε στόχο να εξηγήσουν την κοινωνική και πολιτισµική απόκλιση όχι 

απλά ως συµπτώµατα κοινωνικής ανεπάρκειας αλλά ως απόρροια αυτής της υποκουλτούρας. 

Σχεδόν αντιδιαµετρικά, από τη Βρετανική θεωρία της υποκουλτούρας (Blackman, 2005), 

όπου ο Cyril Burt και ο John Bowlby έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, υποστηρίζεται ότι οι νέοι 

δηµιουργούν οµάδες µε στοιχεία υποκουλτούρας ακριβώς επειδή είναι κοινωνικά ανεπαρκείς. 

Πιο συγκεκριµένα, ο Bowlby αναφέρει ως «αστοργικό χαρακτήρα» τον κύριο λόγο 

απόκλισης συµπεριφοράς, κάτι που έρχεται ύστερα από έλλειψη µητρικής επαφής στα αρχικά 

χρόνια της παιδικής ηλικίας. Στην προσπάθεια αυτών των ατόµων να ξαναχτίσουν αυτό το 

αίσθηµα οικογένειας, συνάπτουν σχέσεις και φτιάχνουν την δική τους υποκουλτούρα. Ακόµα, 

η δηµιουργία υποκουλτούρας αναγνωρίσθηκε ως µια µορφή στέρησης όπου τα άτοµα είχαν 

έλλειψη σε νοηµοσύνη και συναισθηµατική εξέλιξη. 
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Ωστόσο (Blackman, 2005), ο Phil Cohen ήρθε για να προτείνει πως υπάρχει διαφορά 

ανάµεσα στην υποκουλτούρα και την αποκλίνουσα συµπεριφορά. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι οι 

λόγοι δηµιουργίας οµάδων που δεν εντάσσονται στην κυρίαρχη κουλτούρα µπορούν να 

διαφέρουν από τους λόγους για να γίνει κάποιος εγκληµατίας. Ο Cohen, βασιζόµενος στις 

έννοιες του φανταστικού (Jacques Lacan) και του µύθου (Claude Levi-Strauss) θεώρησε πως 

υποσυνείδητες δυνάµεις έβαζαν τους ανθρώπους να δηµιουργούν αυτές τις οµάδες ώστε να 

λύνουν «µαγικά» κοινωνικές αντιφάσεις και προβλήµατα µέσω ενός κοινού ύφους, 

συµβολισµού και τελετής. Κάτι τέτοιο συσπείρωνε τους νέους της εργατικής τάξης που µε µη 

πραγµατικό τρόπο έλυναν τα προβλήµατα που πίστευαν ότι είχαν επιβληθεί στην τάξη τους, 

χωρίς να καταλαβαίνουν την καταπίεση της πραγµατικότητας. 

 
 

Πρακτική Εφαρµογή της Θεωρίας Υποκουλτούρας (Carbone & Ruffino, 2014) 

Στη συγκεκριµένη δηµοσίευση εξετάζονται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είτε ατοµικά, είτε 

µαζικά διαδικτυακά (MassiveMultiplayerOnline games), και οι παίκτες αυτών, ως µια 

υποκουλτούρα η οποία ωστόσο δεν αποκλίνει την κοινωνική της συµπεριφορά προς την 

παρανοµία. Η οπτική που παρουσιάζεται αντλεί στοιχεία από την κλασική θεωρία 

υποκουλτούρας που παρουσιάστηκε παραπάνω, αλλά βασίζεται σε νεότερες αντιλήψεις 

αυτής, δηλαδή σε µία µετα-θεωρία υποκουλτούρας. Σε αυτή εµφανίζονται νέοι όροι για να 

περιγράψουν την πιο περίπλοκη πια κινητικότητα των νέων. Αυτοί παρουσιάζονται ως 

κανάλια, υπο-κανάλια ή προσωρινά δίκτυα για το σχηµατισµό οµάδων που δεν θα 

µοιράζονται την ιδεολογία της κυρίαρχης κουλτούρας. Οι νέες οµάδες που σχηµατίζονται 

έχουν έντονο το αίσθηµα της αυθεντικότητας πέρα από της διαφορετικότητας και φυσικά 

µέσα σε αυτές η νεολαία βρίσκει την ταυτότητα που δεν µπορεί στην κοινωνία. 

Ειδικότερα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, προσφέρουν σαν κοινό µέσο για τους νέους τον 

εικονικό κόσµο, µέσα από µια οθόνη, που παρουσιάζει ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Η 

κυρίαρχη κουλτούρα και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης πολλές φορές αντιµετωπίζουν 

αρνητικά τους παίκτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως άτοµα αντικοινωνικά ή «σπασικλάκια», 

δίνοντας ωστόσο έτσι µια ταυτότητα στην οµάδα αυτή των παικτών, µε αρκετούς από τους 

παίκτες αυτούς να δέχονται αυτό το είδος ταυτοποίησης και να ενώνονται κάτω από αυτούς 

τους χαρακτηρισµούς. Προσπαθώντας να µην υιοθετηθεί µία δυαδική αντίληψη για την 

οµάδα αυτή, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν υπεραπλούστευση της ανάλυσης της υποκουλτούρας 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, παρουσιάζονται περισσότερα στοιχεία της που οδηγούν στην 

προσφορά µιας οικογενειακής αίσθησης, µιας (υπο-)κοινωνικής υπόληψης, συγκεκριµένων 

κατευθύνσεων της οµάδας και πιο σηµαντικά, της απόρριψης των κυρίαρχων αντιλήψεων. 

Δηλαδή των στοιχείων που ορίζουν µια υποκουλτούρα. 
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Είδαµε ότι υπάρχουν βάσεις για τον κοινό τόπο που θα έχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη 

σχέσεων και της γενικότερης υποκουλτούρας. Μια αντίληψη πάνω στην οµάδα αυτή θεωρεί 

ότι δεν είναι κάτι άλλο παρά µια ακόµα καταναλωτική µόδα της κοινωνίας, που απλά 

αγοράζει και χρησιµοποιεί τα ηλεκτρονικά παιχνίδια για προσωπική διασκέδαση και άρα όχι 

υποκουλτούρα. Ωστόσο, υπάρχουν έντονα τα στοιχεία της τέχνης, της οργάνωσης µε στόχο, 

όχι το κέρδος αλλά την παραγωγή ιδεών και στοιχείων που µόνο προς τη συνεκτικότητα της 

οµάδας και την αποµάκρυνση της από την κυριαρχούσα κουλτούρα οδεύουν. Πολλοί από 

τους ίδιους τους δηµιουργούς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αποτελούν ήδη µέρος της οµάδας 

που αποφάσισαν να πάρουν πιο ενεργό ρόλο δίνοντας τις τεχνικές γνώσεις ή τις ιδέες τους. 

Εθνογραφικά, οι παίκτες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αποτελούνται κατά κύριο λόγο από 

νέους και παιδιά, µε τη µεγάλη πλειοψηφία να είναι αγόρια από 8 έως 14 χρονών. Υπάρχει 

µεγάλη έλλειψη του γυναικείου πληθυσµού, κάτι που έχει δηµιουργηθεί και από τη δοµή της 

κυριαρχούσαν κοινωνίας αλλά και από τον τρόπο που έχουν εξελιχθεί τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. Κάτι τέτοιο έχει παρατηρηθεί και στην αγγλική σχολή της θεωρίας 

υποκουλτούρας, µε τους άντρες να υπερτερούν, είτε αυτό ακολουθείται από αποκλίνουσα 

συµπεριφορά, είτε όχι. 

Σε αυτή τη συγκεκριµένη µελέτη βλέπουµε ότι, όπως και σε εφαρµογές από προηγούµενες 

ψυχοκοινωνικές θεωρίες, χρησιµοποιείται ως ενοποιητικό µέσο ή µέσο επικοινωνίας ο 

εικονικός κόσµος. Οι νέοι βρίσκουν κοινές βάσεις και σχηµατίζουν ιδεολογίες που αφορούν 

την οµάδα τους, αποµακρυσµένες σχέσεις αλλά και τέχνη, βλέποντας ουσιαστικά µια 

µικροδοµή της κοινωνίας, µε καλλιτεχνικά, (πρόσφατα) ιστορικά, ιδεολογικά, ακόµα και 

οικονοµικά στοιχεία. Ο εικονικός κόσµος έχει καταλάβει µεγάλο µέρος της σύγχρονης 

πραγµατικότητας και αποτελεί σηµαντικό σηµείο για την έρευνα χαµένων παιδιών και, ως 

απόρροια αυτού, για τον τρόπο δηµιουργίας προφίλ για αυτά. 
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4 Αγνοούµενα άτοµα 

Τα αγνοούµενα άτοµα είναι εµφανώς συνδεδεµένα µε τα αγνοούµενα παιδιά, οπότε ένα µέρος 

της ανάλυσης του προβλήµατός µας ανάγεται και στη γενικότερη µελέτη αγνοουµένων. Παρ’ 

όλ’ αυτά, το µεγαλύτερο µερίδιο στις εξαφανίσεις ανήκει σε ανηλίκους. Στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, έρευνες της αστυνοµίας και αντίστοιχων γραφείων δείχνουν ότι τα παιδιά 

αποτελούν τα δύο τρίτα των συνολικά εξαφανιζόµενων ατόµων (People & Sheet, 2013). 

Αντίστοιχα, στην Αυστραλία αποτελούν λίγο παραπάνω από τα µισά (James, Anderson, Putt, 

& Criminology, 2008) και πιο συγκεκριµένα το 58% των συνολικών υποθέσεων 2008-2015, 

µε κυρίαρχες ηλικίες εξαφάνισης να είναι 13-17 χρονών (Bricknell & Renshaw, 2016). 

 

 
4.1 Λόγοι εξαφάνισης ατόµων 

 
Οι άνθρωποι εξαφανίζονται για πάρα πολλούς λόγους. Είτε είναι ένας συγκεκριµένος κάθε 

φορά είτε συνδυασµός πολλών. Το να εξαφανιστεί κάποιος δεν είναι έγκληµα από µόνο του, 

µπορεί όµως να συνδεθεί µε µελλοντικά εγκλήµατα ή να είναι απόρροια εγκληµάτων. 

Ωστόσο αυτό περιπλέκει την κατάσταση, καθώς δεν µπορούν να εφαρµοστούν νοµικές 

διαδικασίες που ίσως να διευκόλυναν τον τρόπο αναζήτησης από την αστυνοµία (James et al., 

2008). Εδώ θα εξετάσουµε τους λόγους για τους οποίους µπορεί κάποιος να εξαφανιστεί. 

Ένας µεγάλος διαχωρισµός που γίνεται στα αίτια για να είναι κάποιος αγνοούµενος, είναι η 

θεληµένη ή µη θεληµένη εξαφάνιση. Η πλειοψηφία των µη εσκεµµένων εξαφανίσεων 

απαντάται σε ενήλικες. Το ένα τέταρτο των ενηλίκων που χάνεται γίνεται εξαιτίας ύπαρξης 

πνευµατικών προβληµάτων. Άτοµα δηλαδή που, χωρίς να έχουν επίγνωση για τις πράξεις 

τους, περιπλανώνται µακριά από τον τόπο διαµονής τους µε αποτέλεσµα να βρίσκονται σε 

κίνδυνο οι ζωές τους (James et al., 2008). Η χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ είναι µια 

ακόµη αιτία για µη θεληµένες εξαφανίσεις, καθώς το άτοµο, όπως και στην περίπτωση των 
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πνευµατικών προβληµάτων, χάνει την κυριαρχία του εαυτού του. Ένας ακόµη λόγος αυτής 

της κατηγορίας είναι οι απαγωγές, που ωστόσο δεν αποτελούν µεγάλο ποσοστό των 

συνολικών υποθέσεων εξαφάνισης. Στις περιπτώσεις όπου ο ενήλικας έχει φύγει µε τη 

θέληση του, βλέπουµε λόγους όπως η διαφυγή από την καθηµερινότητα ή την εκάστοτε 

ρουτίνα του ατόµου, µε παραδείγµατα αλλαγής περιοχής ή ακόµα και χώρας. Σε µερικές 

υποθέσεις µάλιστα οι φυγές αυτές οδηγούν στην αυτοκτονία. 

Παιδιά και νέοι, σε ερωτηµατολόγιο της αυστραλιανής αστυνοµίας, υπέδειξαν ως κυρίαρχους 

λόγους εξαφανισµού οικογενειακές δυσλειτουργίες και διαµάχες ή βία, θέµατα σχετιζόµενα 

µε την εφηβεία και ψυχολογική πίεση, πνευµατικές διαταραχές καθώς και προβλήµατα 

ναρκωτικών και αλκοολισµού (James et al., 2008). Λαµβάνοντας πάλι υπ’ όψη τον 

διαχωρισµό θεληµένης και µη θεληµένης αποχώρησης του παιδιού από το φυσιολογικό του 

περιβάλλον, θα εξετάσουµε αναλυτικότερα τις δύο αυτές κατηγορίες. 

Αρχικά, πρέπει να αναφέρουµε ότι παρά τις προσπάθειες που γίνεται για καταγραφή του 

προβλήµατος, κάτι που είναι αναγκαίο για την περαιτέρω µελέτη και λύση του, ένα µεγάλο 

ποσοστό εξαφάνισης ανηλίκων δεν αναφέρεται στην αστυνοµία. Πιο συγκεκριµένα το 70% 

των παιδιών που λείπουν για µια ολόκληρη νύχτα στο Ηνωµένο Βασίλειο δεν αναφέρονται 

από τους γονείς ή τους κηδεµόνες τους (People & Sheet, 2013). Αυτό δυσκολεύει 

µελλοντικές απόπειρες εύρεσης του παιδιού, καθώς συχνό είναι το φαινόµενο τα µέρη στα 

οποία καταφεύγει το παιδί να είναι τα ίδια σε περιπτώσεις επαναλαµβανόµενης απουσίας 

(Away, 2009). 

 

 
4.1.1 Θεληµένη εξαφάνιση 

 
Όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι µε τη θέλησή του, αυτό γίνεται είτε γιατί κάποιο 

πρόβληµα ή γεγονός που λαµβάνει χώρα στο οικογενειακό περιβάλλον ή περιβάλλον 

κηδεµονίας το ωθεί σε αυτή την πράξη, είτε γιατί κάποια κατάσταση ή γεγονός που λαµβάνει 

χώρα έξω από το περιβάλλον του το έλκει σε αυτή την πράξη. Βία, σεξουαλική παρενόχληση, 

παραβατική συµπεριφορά των γονέων, χρήση ναρκωτικών, προβλήµατα αλκοολισµού και 

γενικότερη ύπαρξη κλίµατος το οποίο το παιδί θεωρεί ανυπόφορο είναι λόγοι που θα το 

ωθήσουν να το σκάσει, βρίσκοντας καταφύγιο κάπου µακριά από αυτό το περιβάλλον. 

Συνηθισµένα µέρη που καταφεύγουν τα παιδιά είναι σπίτια συγγενών, σπίτια φίλων, λοιπές 

κοινωνικές δοµές αλλά και απλή διαµονή στον δρόµο (Hammer, 2002). Πιο συγκεκριµένα, 

από έρευνες της αγγλικής αστυνοµίας 45% των νέων που δεν έµεινε σπίτι το βράδυ, έµεινε σε 

φίλους, το 36% σε συγγενείς ενώ περίπου το 1/6 κοιµήθηκε στο δρόµο ή µε κάποιον που 

γνώρισαν όσο ήταν µόνοι τους έξω. Μάλιστα, τα αγόρια (23%) ήταν πιο πιθανό να 

κοιµηθούν στο δρόµο απ’ ότι τα κορίτσια (11%) (People & Sheet, 2013).Εξάρτηση των ίδιων 
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των παιδιών από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ, ερωτικές σχέσεις αλλά και κακόβουλη 

προσέγγιση παιδιών, κυρίως µέσω διαδικτύου, γνωστό ως grooming, είναι αιτίες που µπορεί 

να ελκύσουν το παιδί µακριά από το περιβάλλον του. Φυσικά, οι δύο αυτές κατηγορίες που 

το παιδί φεύγει µε τη θέληση του µπορεί να είναι συνδεδεµένες και συµπληρώνοντας η µία 

την άλλη να ολοκληρώνουν το αίτιο της φυγής. 

Υπάρχει ένα δυσδιάκριτο όριο στο πότε το περιβάλλον γίνεται τόσο άσχηµο ώστε το παιδί να 

φύγει και στο πότε το ίδιο το περιβάλλον ενεργά διώχνει το παιδί µακριά. Για το σκοπό αυτό 

έχουν δοθεί οι εξής ορισµοί από το παράρτηµα δικαιοσύνης των Ηνωµένων Πολιτειών 

(Hammer, 2002) : 

Φυγή του παιδιού θεωρείται όταν υπάρχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω 

 Το παιδί φεύγει από το σπίτι χωρίς άδεια και µένει µακριά τη νύχτα. 

 Το παιδί είναι 14 χρονών ή µικρότερο (ή µεγαλύτερο µε διανοητικές δυσκολίες) και 

ενώ είναι µακριά από το σπίτι, επιλέγει να µείνει µακριά και να µην επιστρέψει για τη 

νύχτα. 

 Το παιδί είναι 15 χρονών ή µεγαλύτερο και ενώ είναι µακριά από το σπίτι, επιλέγει 

να µείνει µακριά και να µην επιστρέψει για δύο βραδιές. 

Διώξιµο του παιδιού θεωρείται όταν υπάρχουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 

 Κάποιος γονέας ή άλλος ενήλικας του σπιτιού ζητάει ή λέει στο παιδί να φύγει χωρίς 

να έχει κανονιστεί κάποια εναλλακτική διαµονή από αυτόν και το παιδί µένει µακριά 

τη νύχτα. 

 Κάποιος γονέας ή άλλος ενήλικας του σπιτιού απαγορεύει την επιστροφή του παιδιού 

στο σπίτι χωρίς να έχει κανονιστεί κάποια εναλλακτική διαµονή από αυτόν και το 

παιδί µένει µακριά τη νύχτα. 

Λόγοι που µπορούν να οδηγήσουν τους γονείς να διώξουν ρητά το παιδί από το σπίτι είναι 

χρήση ναρκωτικών από το παιδί ή κάποια συµπεριφορικά θέµατα που φέρνουν έντονες 

διαµάχες στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον (People & Sheet, 2013). Ωστόσο, αυτές οι δύο 

κατηγορίες, αναφερόµενες ως runaways/throwaways, αναλύονται ως µία και έχουν αρκετά 

κοντινά σηµεία. 

 

 
4.1.2 Μη θεληµένη εξαφάνιση 

 
Ξεκάθαρη µη θεληµένη εξαφάνιση παιδιών και νέων αποτελεί η απαγωγή αυτών και το 

φαινόµενο του grooming, που αναφέρθηκε, όταν οδηγεί σε απαγωγή, συνήθως για 

σεξουαλική παρενόχληση. Οι απαγωγές ανηλίκων χωρίζονται και αυτές σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες, την απαγωγή από τρίτα άτοµα τα οποία δεν έχουν σχέση µε την οικογένεια και 
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την απαγωγή από κάποιο οικογενειακό µέλος. Ο νοµικός ορισµός της απαγωγής από τρίτο 

άτοµο στις Ηνωµένες Πολιτείες λέει ότι αυτή συντελείται όταν υπάρχει «µη αδειοδοτηµένη 

αρπαγή του παιδιού σε κτίριο, όχηµα ή σε απόσταση περισσοτέρων των 6 µέτρων-η 

αποµάκρυνση του παιδιού για περισσότερο από µία ώρα-το δέλεαρ του παιδιού µε σκοπό να 

κάνει άλλη παράνοµη πράξη» (Long, Forehand, & Zogg, 1991). Αντίστοιχα, για την απαγωγή 

από οικογενειακό µέλος έπρεπε να υπάρχει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις : «υπήρχε 

προσπάθεια να αποκοπεί επικοινωνία µε το παιδί χωρίς να είναι γνωστό το πού βρίσκεται 

µετά την αρπαγή-το παιδί µεταφέρθηκε εκτός πολιτείας-υπήρχαν στοιχεία ότι ο απαγωγέας 

είχε σκοπό να κρατήσει το παιδί επ’ αόριστο ή να αλλάξει µόνιµα την κηδεµονία». 

Αιτίες απαγωγής από τρίτα άτοµα αποτελούν παράγοντες σχετιζόµενους µε την 

εγκληµατολογία όπως πνευµατικές διαταραχές, εκµετάλλευση των παιδιών, σεξουαλική 

παρενόχληση. Τέτοιου είδους απαγωγές αποτελούν πολύ µικρό ποσοστό σε σχέση µε τις 

ενδοοικογενειακές, και ακόµα µικρότερο ποσοστό αιτίας εξαφάνισης ανηλίκων (1% σε 

έρευνα στις Ηνωµένες Πολιτείες) (Long et al., 1991). Πολλές από αυτές όµως εµπεριέχουν 

µεγάλο κίνδυνο για τα παιδία που ποικίλλει από απλή ληστεία και απαίτηση λύτρων µέχρι 

σεξουαλική παρενόχληση και φόνο. Χωρίς να εξετάσουµε τα βαθύτερα ψυχολογικά κίνητρα 

των εγκληµατιών, καθώς κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα όρια του ζητήµατος, παραθέτουµε τους 

κυρίαρχους και συνηθισµένους λόγους απαγωγής. Η γονική επιθυµία, δηλαδή η ανάγκη 

κάποιων ανθρώπων, κατά κύριο λόγο γυναικών (112 από τα 119 περιστατικά της έρευνας 

(Long et al., 1991)), να έχουν ένα παιδί µαζί τους τους οδηγεί στην απαγωγή παιδιών, κυρίως 

βρεφών έως 6 µηνών. Συνήθως οι απαγωγές αυτές γίνονται από νοσοκοµεία και είναι 

προσχεδιασµένες έτσι ώστε το βρέφος να εµφανιστεί ως κάτι φυσιολογικό στο νέο του 

περιβάλλον. Μεγάλο ποσοστό παραµένει σε περίµετρο 25 µιλίων από την απαχθείσα περιοχή. 

Η σεξουαλική ικανοποίηση των απαγωγέων είναι το κυρίαρχο αίτιο απαγωγής ανηλίκων, 

αποτελώντας το δύο τρίτα των εξω-οικογενειακών απαγωγών (Long et al., 1991). Εδώ την 

πλειοψηφία των θυµάτων αποτελούν τα νεαρά κορίτσια, 15-18 χρονών, όπου κινούνται µε 

µεγαλύτερη ελευθερία και µικρότερη επιτήρηση από τους γονείς. Είναι πιθανό να υπάρξει 

στοχοποίηση συγκεκριµένων ατόµων και στη συνέχεια να γίνει η απαγωγή, είτε άµεσα, µε τη 

βία και την αρπαγή, είτε έµµεσα, µε κόλπα και διάφορα δέλεαρ όπως αλκοόλ, λεφτά ή 

ναρκωτικά. Ωστόσο, ακόµα και στην αυθόρµητη απαγωγή, δράστες σε έρευνα εντός 

σωφρονιστικών ιδρυµάτων έχουν παραδεχτεί ότι επιλέγουν τον στόχο ανάλογα µε την 

υποκειµενική οµορφιά του, το σωµατότυπο και την ηλικία. Λιγότερο κοινό είναι να απάγεται 

ένα παιδί για τη δηµιουργία κέρδους. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αναπτυξιακή 

στοχοποίηση, δηλαδή όσο αναπτύσσεται το παιδί, αποκτάει περισσότερα λεφτά και πολύτιµα 

αντικείµενα, καθώς και γίνεται πιο ελκυστικό για εκπόρνευση. Συνήθως λοιπόν απαντάται σε 

παιδιά λυκείου. Τρόποι εξεύρεσης κέρδους από τα παιδιά είναι η απαίτηση για λύτρα, 
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εκπόρνευση, χρήση τους για περαιτέρω εγκληµατικές πράξεις όπως διακίνηση ναρκωτικών. 

Μια τελευταία κατηγορία είναι η απαγωγή µε σκοπό τη δολοφονία για την ικανοποίηση του 

δράστη. Τις περισσότερες φορές η δολοφονία είναι προσχεδιασµένη και µπορεί να 

συνδυαστεί µε σεξουαλική ασέλγεια. Και σε αυτή την περίπτωση οι εγκληµατίες µπορεί να 

προτιµήσουν κάποιο παιδί µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά για να ικανοποιήσουν την 

επιθυµία τους, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. 

Αιτίες απαγωγής από οικογενειακό µέλος είναι πολύ συνηθισµένο να σχετίζονται µε 

χωρισµένα ζευγάρια τα οποία έχουν χωρίσει την κηδεµονία του παιδιού. Στο πρόγραµµα “A 

Way Out”, όπου γονείς που σκέφτονταν να απαγάγουν ή είχαν ήδη απαγάγει το παιδί, που 

πραγµατοποιήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες παρατηρήθηκε ότι µόνο στο 16% των 

περιπτώσεων οι γονείς ήταν παντρεµένοι και ζούσαν µαζί όταν έγινε η απαγωγή ή υπήρξε 

άµεση σκέψη για απαγωγή (Long et al., 1991). Το ποσοστό ανδρών/γυναικών ήταν 

χωρισµένο γύρω από το 50%. Ειδικότερες αιτίες απαγωγής ήταν : 

 για να προστατέψουν το παιδί από τον άλλο κηδεµόνα, σε περιπτώσεις φυσικής βίας, 

συναισθηµατικής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, ή φόβος λόγω χρήσης 

ναρκωτικών ή αλκοόλ 

 επιθυµία να είναι µε το παιδί 

 αίσθηση δυσαρέσκειας µε την απόφαση της νοµικής απόφασης κηδεµονίας 

 -εκδικητικά αισθήµατα για τον άλλον κηδεµόνα τα οποία προβάλλονταν µε την 

απαγωγή του παιδιού. 

Στο 54% των περιπτώσεων αναφέρθηκε ότι η σκέψη για απαγωγή έγινε για την προστασία 

του παιδιού, στο 46% απλή επιθυµία να είναι µε το παιδί ενώ στο 32% επειδή ο άλλος 

κηδεµόνας αρνούνταν να συµµορφωθεί µε την εντολή του δικαστηρίου (τα ποσοστά 

αθροίζουν πάνω από το 100% γιατί υπήρχε δυνατότητα περισσοτέρων της µίας απάντησης). 

Το τι ακολουθεί την απαγωγή µπορεί να ποικίλει σε µεγάλο εύρος, καθώς είναι επιλογή της 

στιγµής. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 91% απάντησε ότι δεν είχε κανένα πλάνο που θα 

ολοκληρωνόταν µετά την απαγωγή (Long et al., 1991). Έχει όµως σίγουρα να κάνει µε 

επιλογές του ενηλίκου και όχι του παιδιού. 

Είναι αληθές ότι οι ενδοοικογενειακές απαγωγές είναι πολύ περισσότερες από τις απαγωγές 

από τρίτους, όµως φέρουν µικρότερο ρίσκο για την υγεία του παιδιού, οπότε δεν θα 

αγνοηθούν και θα κατηγοριοποιηθούν ξεχωριστά. 

Στη µη θεληµένη εξαφάνιση οφείλουµε να τοποθετήσουµε και τις περιπτώσεις στις οποίες 

ένα παιδί τραυµατίζεται ή χάνει το δρόµο και δεν µπορεί να ολοκληρώσει το αναµενόµενο 

δροµολόγιο που έκανε µόνο του. Σε τέτοια φαινόµενα µπορεί να οδηγήσει η πνευµατική 

σύγχυση του ατόµου, διανοητικά προβλήµατα, η µικρή ηλικία που συνοδεύεται µε την ελλιπή 
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πνευµατική ανάπτυξη του παιδιού καθώς και φυσικά κάποιο απρόσµενο ατύχηµα. (“Why 

people go missing | National Missing Persons Coordination Centre,” n.d.). 

 

 
4.1.3 Αθέµιτη προσέγγιση ανηλίκων (Grooming) 

 
Ένας ακόµη λόγος εξαφάνισης παιδιών, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στις απαγωγές αλλά και 

στις θεληµένες εξαφανίσεις παιδιών και αξίζει να µελετηθεί περαιτέρω, είναι το φαινόµενο 

προσέγγισης των παιδιών µε αθέµιτο σκοπό, γνωστό ως “grooming”. Ο ορισµός της λέξης 

διαφέρει από χώρα σε χώρα, από περίοδο σε περίοδο, ακόµα και από άτοµα σε άτοµα. Ο 

O’Connell (2003) ορίζει το grooming ως εξής : «Η διαδικασία επαφής που ξεκινά από έναν 

ύποπτο για παιδοφιλία, η οποία θα έδινε σε ένα λογικό άτοµο ανησυχίες για το ότι 

οποιαδήποτε συνάντησή του µε παιδί θα είχε σκοπό παράνοµες διαδικασίες.» (Craven, 

Brown, & Gilchrist, 2006). Ένας αντίστοιχος ορισµός του Howitt (1995) : «Grooming είναι 

να βήµατα που ακολουθεί ένας παιδόφιλος για να παγιδεύσει τα θύµατά του και είναι κατά 

κάποιο τρόπο ανάλογο µε ενήλικη συµπεριφορά ερωτοτροπίας.» (Craven et al., 2006). Ένα 

µεγάλης σηµασίας κοινό σηµείο που βλέπουµε σε αυτούς τους ορισµούς είναι ότι 

αναφέρονται και οι δύο σε παιδόφιλους. Ωστόσο, οι περισσότεροι δράστες σεξουαλικών 

εγκληµάτων δεν είναι παιδόφιλοι. Ο όρος παιδόφιλος είναι µια συγκεκριµένη κλινική 

διάγνωση, η οποία σίγουρα δεν αναφέρεται σε όλους τους δράστες (Craven et al., 2006). Έτσι 

ένας λίγο διαφορετικός και πιο αναλυτικός ορισµός, δοσµένος από τον Gillespie (2002): «Η 

διαδικασία µε την οποία ένα παιδί γίνεται φίλος από έναν πιθανό δράστη σε µια προσπάθεια 

να κερδίσει την εµπιστοσύνη του παιδιού, έτσι ώστε να κάνει το παιδί να συναινέσει στην 

παράνοµη δραστηριότητα. Είναι συχνά προαπαιτούµενο για τον δράστη να αποκτήσει 

πρόσβαση στο παιδί.» (Craven et al., 2006). Θεωρίες για τις αιτίες που οδηγούν κάποιον στο 

grooming και την παιδεραστία ποικίλλουν, έχοντας κάποια κοινά σηµεία. Στο µοντέλο του 

Ward και του Siegert (2002), παρουσιάζονται 5 διαδροµές που οδηγούν σε κάτι τέτοιο. Η µη 

οµαλή λειτουργία κάποιου, περισσοτέρων ή ακόµα και όλων των παρακάτω ψυχικών 

µηχανισµών µαζί µε κάποια ευκαιρία του δράστη να προβεί στην παιδεραστία φέρνουν το 

αποτέλεσµα της σεξουαλικής παρενόχλησης των παιδιών. Μη διαχείριση συναισθηµάτων, 

ανυπαρξία οικειότητας στη ζωή του, διαστρεβλώσεις της αντίληψης καθώς και σεξουαλική 

διέγερση µε αποκλίνουσα φανταστικά σενάρια αποτελούν τα 4 µονοπάτια που αναφέρει το 

µοντέλο, ένα για κάθε από τα προβλήµατα που κυριαρχεί κάθε φορά. Το πέµπτο µονοπάτι 

προκύπτει στην περίπτωση που όλα τα προβλήµατα συνυπάρχουν στον ίδιο βαθµό(Craven et 

al., 2006). 

Κατά τη διαδικασία του grooming υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία προσβλέπουν στην όσο 

πιο εξοµαλυµένη κακοποίηση του παιδιού, ώστε είτε να µην γίνει ξεκάθαρα αντιληπτή από 
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αυτό ή να έχουν έρθει σε κοντινές σχέσεις ο δράστης και το παιδί, µε απώτερο σκοπό την 

αποσιώπηση του γεγονότος και την µη καταδίκη του κακοποιού. Αρχικά, υπάρχει το self- 

grooming, δηλαδή το grooming στον εαυτό του πιθανού δράστη. Εδώ ο δράστης πείθει τον 

εαυτό του πως οι πράξεις που πρόκειται να ακολουθήσουν είναι σωστές και δίκαιες. Επιτυχία 

της διαδικασίας δείχνει ότι αυτά που έγιναν ήταν όντως σωστά, ενώ αποτυχία µπορεί να 

οδηγήσει είτε στην επαναξιολόγηση των πράξεών του, είτε στην βελτίωση των µεθόδων που 

χρησιµοποιεί. Φυσικά υπάρχει µια διαστρεβλωµένη αντιληπτική ικανότητα για τον κόσµο. Εν 

συνεχεία, ακολουθεί το grooming του περιβάλλοντος του παιδιού και των ανθρώπων που 

είναι κοντά του. Τα παιδιά που συνήθως επιλέγονται από τους δράστες είναι ευάλωτα, είτε 

δηλαδή δεν έχουν καλές σχέσεις µε τους γονείς τους, είτε δεν έχουν πολλούς φίλους, είτε 

έχουν θυµατοποιηθεί ξανά. Ο δράστης εισέρχεται στη ζωή του θύµατος µέσα από κοινωνικές 

θέσεις που παρέχουν εµπιστοσύνη, γοητεία και βοήθεια στον περίγυρο. Έτσι φέρνουν τον 

εαυτό τους σε µια θέση που δύσκολα θα αµφισβητούσαν οι γονείς ή οι δάσκαλοι ως 

κακοποιητική, ώστε ακόµα και αν το παιδί παραπονεθεί για περίεργη συµπεριφορά να µην 

γίνει πιστευτό. Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής σεξουαλικής παρενόχλησης, ο δράστης 

βρίσκεται ήδη σε θέση εµπιστοσύνης. Εδώ, για να δηµιουργήσουν την ευκαιρία που 

χρειάζεται είτε αποµονώνουν το παιδί από τους υπόλοιπους, είτε δηµιουργούν µια 

αποκλειστική σχέση µαζί τους. Μπορούν, για παράδειγµα, να ενθαρρύνουν τη µητέρα 

µονογονεϊκής οικογένειας να έχει περισσότερο κοινωνική ζωή έξω από το σπίτι ή ακόµα και 

να αναπτύξει αλκοολική εξάρτηση για να µειώσουν τα διαπιστευτήριά της. Τέλος, έρχεται το 

grooming του ίδιου του παιδιού που είναι και το πιο σηµαντικό ώστε να µην εξιστορήσει την 

σεξουαλική του παρενόχληση. Διάφορες στρατηγικές κατασκευάζονται από τους δράστες για 

να φαίνεται ότι η ασέλγεια που πράττουν είναι κάτι φυσιολογικό ή κάτι που δεν πρέπει να 

γίνει γνωστό σε τρίτους. Σαν παραδείγµατα τέτοιων στρατηγικών, ο δράστης µπορεί να 

εµφανιστεί ως πάροχος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης του παιδιού και σιγά σιγά να κερδίζει 

την εµπιστοσύνη του και να το κάνει να αισθάνεται καλά κοντά του. Κάποια στιγµή αρχίζει 

να παραβιάζει τα επιτρεπτά όρια, όπως το να µπαίνει εσκεµµένα στο δωµάτιο όταν το παιδί 

ξεντύνεται. Γενικότερα, προσπαθεί να απευαισθητοποιήσει το παιδί στο άγγιγµα, µε 

γαργάληµα ή κοινές χειρονοµίες, και η σχέση τους σταδιακά να οδηγηθεί στη σεξουαλική 

πράξη ή σε αυτή την κατεύθυνση. Συχνό είναι το φαινόµενο οι δράστες να κάνουν το θύµα να 

αισθάνεται υπεύθυνο για τα γεγονότα, λέγοντάς τους ότι έπρεπε να σταµατήσουν άµα δεν το 

ήθελαν και υπονοώντας ότι η σεξουαλική διέγερση των σωµάτων των παιδιών, που είναι κάτι 

που δεν µπορούν να ελέγξουν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, αποτελεί συναίνεση. 

Αντίστοιχα, µπορούν να εκβιάσουν τα παιδιά να µην το εκµυστηρευτούν, ή να έχουν 

φροντίσει να είναι αυτοί οι ίδιοι τα άτοµα στα οποία τα παιδιά εκµυστηρεύονταν µυστικά. 
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Το φαινόµενο του grooming ως προς την εξαφάνιση παιδιών, µπορεί να εµφανιστεί όταν οι 

ανήλικοι λείπουν επανειληµµένα από το σπίτι ή όταν κάτι συµβεί στο οικογενειακό 

περιβάλλον και το παιδί φύγει για να βρεθεί στον περίγυρο του groomer για προστασία. 

Ακόµα, στην περίπτωση του διαδικτυακού grooming, ο ανήλικος µπορεί να εξαφανιστεί για 

να συναντήσει τον groomer, ο οποίος ακολουθεί παρόµοια βήµατα µε αυτά του φυσικού 

grooming (Connell, n.d.), επικεντρωµένο φυσικά στο συναισθηµατικό grooming µέσω των 

λέξεων και της αίσθησης οικειότητας που µπορούν πιθανά να προσφέρουν τα διαδικτυακά 

µέσα συνοµιλίας, και κάτι τέτοιο να οδηγήσει σε απαγωγή ή σε επαναλαµβανόµενη απουσία. 

Γι’ αυτό και το grooming βρίσκεται κάπου ανάµεσα στην θεληµένη και τη µη θεληµένη 

εξαφάνιση παιδιών. 

 

 
4.1.4 Ανήλικοι ασυνόδευτοι µετανάστες 

 
Μια ειδική κατηγορία εξαφανισµένων παιδιών αποτελούν οι ανήλικοι ασυνόδευτοι 

πρόσφυγες που εξαφανίζονται. Στον ορισµό που έχουµε δώσει για το εξαφανισµένο παιδί, 

φαίνεται καθαρά ότι πρέπει να υπάρχει σχετική δήλωση στην αστυνοµία, διαφορετικά δεν 

µπορούµε να γνωρίζουµε την κατάσταση οποιουδήποτε παιδιού οποιαδήποτε στιγµή. Οπότε 

εµφανίζεται ένα πρόβληµα όταν δεν υπάρχει αυτή η δήλωση και ακόµα µεγαλύτερο, όταν το 

παιδί, που στην πραγµατικότητα δε βρίσκεται µε κανέναν κηδεµόνα που να µπορεί να του 

προσφέρει ασφάλεια και είναι εκτεθειµένο σε όλους τους κινδύνους που µπορούν να 

υπάρξουν για έναν ανήλικο µόνο του χωρίς στέγη, δεν υπάρχει στα αρχεία της χώρας που 

βρίσκεται. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι και πιο συνηθισµένες 

περιπτώσεις εξαφάνισης αυτής της κατηγορίας, ο ορισµός του ανήλικου ασυνόδευτου 

µετανάστη δίνεται ως: «Ένα τρίτης χώρας ή άπατρις άτοµο κάτω από την ηλικία των 18 

χρονών, το οποίο φτάνει σε έδαφος χώρας-µέλους της Ε.Ε. χωρίς να συνοδεύεται από τον 

ενήλικα που ευθύνεται για αυτό από τον νόµο ή από την πρακτική που χρησιµοποιείται από 

την εκάστοτε χώρα-µέλος και για όσο δεν τίθεται υπό την κηδεµονία κάποιου τέτοιου 

προσώπου. Περιλαµβάνει ανηλίκους που µένουν ασυνόδευτοι αφού έχουν εισέλθει στη χώρα- 

µέλος.» (Report, 2018). Όταν οι µετανάστες φτάνουν στη νέα χώρα πρέπει να καταγραφούν 

και να συνεχίσουν οι νοµικές διαδικασίες για αυτούς, είτε δηλαδή να γίνει κάποια αίτηση για 

άσυλο από µέρος τους, είτε να υπάρξει επαναπροώθηση στη χώρα από την οποία ήρθαν. Τα 

προβλήµατα ωστόσο ξεκινάνε κατευθείαν µετά την καταγραφή αυτή. Από τα δεδοµένα που 

είναι δυνατό να καταγραφούν, αφού και πάλι υπάρχει δυσκολία στη συλλογή τους, στο 

Βέλγιο το 25% των ασυνόδευτων ανήλικων µεταναστών που ψάχνουν για άσυλο 

εξαφανίζονται στις πρώτες 48 ώρες, στο Ηνωµένο Βασίλειο το 60% εξαφανίζεται και δε 

βρίσκονται ξανά, το 2015 στη Σουηδία 1000 από τα 1900 ασυνόδευτα παιδιά που έφτασαν 
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έχουν εξαφανιστεί, στην Ιταλία το 62% των παιδιών που έφτασαν από τον Ιανουάριο του 

2015 µέχρι τον Μάιο εξαφανίστηκαν (Eurostat et al., 2015). Βλέπουµε πολύ µεγάλα ποσοστά 

εξαφάνισης σε αυτή την κατηγορία και το ποσοστό αναφοράς να φτάνει µόνο το 1% των 

συνολικών τηλεφωνηµάτων στις γραµµές που χειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις (όπως το 

116000 του Missing Children Europe) (Eurostat et al., 2015). Το µεγαλύτερο ποσοστό είναι 

σε ηλικίες 14-16 και κυρίως αγόρια (90% των συνολικών περιπτώσεων για ανήλικους) 

(Arpita, 2016). Ωστόσο τα κορίτσια έχουν αρχίσει να καταλαµβάνουν και αυτά όλο και 

µεγαλύτερο µέρος στη κατηγορία αυτή (Merriman, 2016). 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι µετανάστες συνήθως στέλνονται από τους γονείς τους στην Ευρώπη 

για την πιθανότητα ενός καλύτερου µέλλοντος από την δική τους χώρα η οποία συνήθως 

βρίσκεται σε πόλεµο. Οι πέντε κορυφαίες χώρες από τις οποίες προέρχονται ασυνόδευτοι 

ανήλικοι που κάνουν αίτηση για άσυλο, από το 2014 µέχρι το 2017, είναι το Αφγανιστάν, η 

Συρία, η Ερυθραία, το Ιράκ και η Σοµαλία (Report, 2018). Έτσι όµως µένουν ανοιχτοί σε 

πολλούς κινδύνους και βασίζονται σε επιλογές που οι ίδιοι πρέπει να κάνουν για  τους 

εαυτούς τους. Και σε αυτή την περίπτωση µπορούν οι εξαφανίσεις να χωριστούν σε 

θεληµένες ή µη θεληµένες. 

Αφού καταγραφούν τα στοιχεία τους στη χώρα άφιξης, οι ανήλικοι µετανάστες µπορεί να 

φύγουν κατευθείαν ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους για τη χώρα που θέλουν να έχουν για 

τελικό προορισµό. Το να κάνουν αίτηση για άσυλο και να παραµείνουν στη χώρα άφιξής 

τους µέχρι να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία µπορεί να πάρει πολύ χρόνο και 

χωρίς κάποια εξαρχής επιβεβαίωση για την αποδοχή τους. Έτσι πολλά παιδιά επιλέγουν να το 

σκάσουν από τα µέρη που είναι φτιαγµένα για τη διαµονή τους. Μάλιστα για να µην 

αναγνωριστούν ξανά και τους αναγκάσουν να επιστρέψουν, πολλά παιδιά καίνε ή κόβουν τις 

άκρες των δακτύλων από τα οποία παίρνονται τα δακτυλικά αποτυπώµατα (Merriman, 2016). 

Σκόπιµα προσπαθούν να αποφύγουν αστυνοµία και γενικότερα άτοµα που προσπαθούν να 

τους εντοπίσουν. Ορισµένες φορές οι φυγές αυτές γίνονται οµαδικά, καθώς οι µετανάστες 

µαζεύονται σε κέντρα που προσφέρει το εκάστοτε κράτος και, για λόγους που εξηγούνται µε 

τη θεωρία συλλογικής συµπεριφοράς, επιλέγουν να αφήσουν αυτό το µέρος. Μερικές χώρες 

ενθαρρύνουν τέτοιου είδους συµπεριφορές µη καταγράφοντας τους µετανάστες είτε για 

οικονοµικούς είτε για ιδεολογικοπολιτικούς λόγους (Merriman, 2016). Εδώ λοιπόν βλέπουµε 

µια θεληµένη εξαφάνιση πού όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, από µόνη της δεν 

αποτελεί πρόβληµα αλλά αφήνει τον ανήλικο χωρίς κάποια ασφάλεια. Για τους ανήλικους 

µετανάστες είναι ακόµα µεγαλύτερο το πρόβληµα γιατί, γνωρίζοντας αυτά τα γεγονότα, το 

οργανωµένο έγκληµα ή και απλοί εγκληµατίες στοχεύουν συγκεκριµένα αυτή την 

απροστάτευτη οµάδα προς εκµετάλλευση. Συνηθισµένες πρακτικές των εγκληµατιών είναι 

είτε να προσελκύσουν τον ανήλικο και δεδοµένης της κακής τους κατάστασης, δίνοντας 
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κάποια λεφτά, στέγη, φαγητό ή απλά υποτιθέµενη ή υπαρκτή βοήθεια για τη συνέχεια στο 

ταξίδι τους προς την επιθυµητή χώρα, να έρθουν κοντά µε αυτούς µε απώτερο στόχο την 

εγκληµατική δραστηριότητα είτε να αναγκάσουν τον ανήλικο, µε απειλές ή και βία, καθώς 

δεν υπάρχει κανένας για να τους υποστηρίξει, να παρανοµήσει ή να τους υπηρετήσει. 

Εγκληµατικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν διακίνηση ναρκωτικών, εξαναγκασµένη 

επαιτεία, δουλεία, σεξουαλική εκµετάλλευση και σωµατεµπορία (“Missing children in 

migration,” n.d.). Σε µαρτυρίες ανήλικων µεταναστών βλέπουµε, ακόµα και µέσα στα µέρη 

που παρέχει το εκάστοτε κράτος για αυτούς, να υπάρχουν βιασµοί και ξεκάθαρες ευκολίες 

για την µετάβασή τους σε νέα χώρα σε ανταλλαγή της σεξουαλικής συνεύρεσης (Arpita, 

2016). Άρα εδώ παρατηρούµε τη µη θεληµένη εξαφάνιση ανηλίκων είτε µε τη µέθοδο της 

απαγωγής, είτε κατά έναν τρόπο µε τη µέθοδο του grooming. 

 

 
4.2 Κατηγοριοποίηση λόγων εξαφάνισης 

 
4.2.1 Κατηγορίες λόγων εξαφάνισης ανά τον κόσµο 

 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχουν κατηγορίες στις οποίες µπορούν να 

βρεθούν κοινά σηµεία µεταξύ των εξαφανισµένων ατόµων. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται 

ως προς τους λόγους της εξαφάνισης και προκύπτει από τα δεδοµένα εµπειρικών ερευνών. Σε 

διάφορες χώρες ή οµάδες χωρών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, η Αυστραλία, η Ινδία, ο Καναδάς, υπάρχουν διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις γιατί 

οι κυρίαρχοι λόγοι διαφέρουν, υπάρχει όµως ένας κοινός παράγοντας που θα επισηµανθεί 

παρακάτω. 

Ειδικότερα, από έρευνες που γίνονται από το τµήµα τις δικαιοσύνης στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής (Sedlak et al., 2002), (Garry, 2017), για στατιστικές αναλύσεις οι κατηγορίες των 

χαµένων παιδιών είναι 6: 

 Έξω-οικογενειακή απαγωγή, όπου κάποιος άγνωστος απαγάγει το παιδί µε τη βία µε 

σκοπό να το κρατήσει ή να ζητήσει λύτρα για την επιστροφή του 

 Στερεοτυπική απαγωγή, όπου κάποιος άγνωστος απαγάγει το παιδί και το κρατάει 

µακριά από την οικογένειά του (πάνω από 50 µίλια) για τουλάχιστον µια νύχτα µε 

σκοπό να βλάψει ή να κρατήσει µόνιµα το παιδί 

 Ενδοοικογενειακή απαγωγή, όπου κάποιος εντός της οικογένειας, συνήθως κάποιος 

από τους γονείς που έχει χάσει τα δικαιώµατα κηδεµονίας, παίρνει το παιδί από τον 

νόµιµο κηδεµόνα µε σκοπό να φύγει από τη χώρα ή να αγνοήσει τις αποφάσεις του 

δικαστηρίου περί κηδεµονίας 
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 Παιδί-φυγάς (runaway/throwaway), όπου το παιδί φεύγει µε τη θέλησή του από το 

σπίτι ή οι γονείς του δεν του επιτρέπουν την επιστροφή 

 Εξαφανισµένο παιδί όπου δεν υπάρχει θέληση για την εξαφάνιση αλλά και δεν 

εµπλέκεται κάποιου είδους απαγωγή, συνήθως απαντάται όταν κάποιο παιδί 

τραυµατίζεται ή χάνεται στο δρόµο που είχε εξαρχής ακολουθήσει 

 Εξαφανισµένο παιδί όπου δεν είναι γνωστός ο λόγος της εξαφάνισης και δεν υπάρχει 

υποψία για κάποιους από τους παραπάνω υπόλοιπους λόγους 

Ωστόσο, η στερεοτυπική απαγωγή προσαρµόζεται και ενώνεται µε την έξω-οικογενειακή 

απαγωγή και έτσι υπάρχουν 5 κατηγορίες µε τα εξής ποσοστά στις µετρήσεις για τις ΗΠΑ (τα 

ποσοστά είναι µεγαλύτερα του 100 γιατί κάποιες περιπτώσεις επικαλύπτονται): 

Κύριες αιτίες εξαφάνισης ατόµων (ΗΠΑ) 

Έξω-οικογενειακή απαγωγή 3% 

Ενδοοικογενειακή απαγωγή 9% 

Παιδί-φυγάς (runaway/throwaway) 48% 

Εξαφάνιση λόγω τραυµατισµού ή επειδή το παιδί χάθηκε στο δρόµο 15% 

Εξαφάνιση χωρίς αιτία 28% 

Πίνακας 2: Λόγοι εξαφάνισης στις ΗΠΑ (Sedlak et al., 2002) 

 

 
Αντίστοιχα, από έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Cancedda, Day, Dimitrova, & Gosset, 

2013), (Mediators, 2015), τα παιδιά χωρίζονται στις εξής 5 κατηγορίες : 

 Παιδί-φυγάς (runaway/thrownaway) 

 Έξω-οικογενειακή απαγωγή 

 Ενδοοικογενειακή απαγωγή 

 Εξαφανισµένοι ανήλικοι ασυνόδευτοι µετανάστες 

 Χαµένα, τραυµατισµένα ή εξαφανισµένα για άλλους λόγους παιδιά 

Εδώ βλέπουµε ότι οι δύο τελευταίες κατηγορίες που χρησιµοποιούνται στις ΗΠΑ ενώνονται 

σε µία και προστίθεται η κατηγορία των ανήλικων ασυνόδευτων µεταναστών. Είναι εµφανές 

ότι η κατηγορία αυτή προστίθεται γιατί στην Ευρώπη η µετανάστευση αποτελεί πολύ 

µεγαλύτερο ζήτηµα οι εξαφανίσεις σχετιζόµενες µε αυτό δηµιουργούν την ανάγκη της 

ξεχωριστής αναφοράς. Τα ποσοστά από µετρήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι: 
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Κύριες αιτίες εξαφάνισης ατόµων (ΕΕ) 

Παιδί-φυγάς (runaway/throwaway) 57,3% 

Ενδοοικογενειακή απαγωγή 23,2% 

Εξαφάνιση κατά τη µετανάστευση 5,0% 

Χαµένα, τραυµατισµένα ή εξαφανισµένα για άλλους λόγους παιδιά 14,3% 

Έξω-οικογενειακή απαγωγή 0,2% 

Πίνακας 3: Κατηγορίες εξαφάνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Mediators, 2015) 

 

 
Παρατηρούµε την διαφορά στις έξω-οικογενειακές απαγωγές, όπου στην Ευρώπη είναι 

σχεδόν µη υπαρκτές (0,2%) και την πολύ µεγάλη διαφορά στις ενδοοικογενειακές απαγωγές. 

Αυτό µπορεί να οφείλεται στη διαφορά στον τρόπο ζωής και τη νοοτροπία των δύο 

πολιτισµών ή και στον δικαστικό παράγοντα και το πώς αυτός επηρεάζει τις αποφάσεις των 

πολιτών ή το πώς λαµβάνει υπόψη τις αποφάσεις των πολιτών. Υπάρχει ένα µεγαλύτερο 

ποσοστό παιδιών που φεύγουν και ένα µικρότερο ποσοστό εξαφανίσεων χωρίς αιτία που 

µπορεί να υπονοεί πιο ενδελεχή εξέταση των εξαφανιζόµενων παιδιών ή µεγαλύτερες 

ενδοοικογενειακές διαµάχες που ποσοστιαία οδηγούν σε εξαφανίσεις στην Ευρώπη. 

Σε παρόµοιες έρευνες στον Καναδά (“Background - 2015 Fast Fact Sheet,” n.d.), υπάρχει πιο 

εξειδικευµένος διαχωρισµός, που ωστόσο αφήνει πολλά περιθώρια για θεµατολογικές 

ενοποιήσεις, ενώ ταυτόχρονα οι περισσότερες κατηγορίες έχουν ποσοστά εµφάνισης πολύ 

κοντά στο 0. Συγκεκριµένα, υπάρχουν οι κατηγορίες (προσέγγιση στο δεύτερο δεκαδικό): 

 Απαγωγή από άγνωστο (0,05%) 

 Ατύχηµα (0,04%) 

 Μακρινή περιπλάνηση, χαµένο παιδί (0,8%) 

 Απαγωγή από γονείς µε εντολή επιτήρησης (0,1%) 

 Απαγωγή από γονείς χωρίς εντολή επιτήρησης (0,1%) 

 Απαγωγή από συγγενή (0,01%) 

 Παιδί-φυγάς (76,05%) 
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 Θεωρούνται νεκρά (0,02%) 

 Εµπόριο ανθρώπων (0,04%) 

 Άγνωστος λόγος εξαφάνισης (19,2%) 

 Άλλο (3,41%) 

Γίνεται εµφανές από τα ποσοστά που προκύπτουν από την έρευνα ότι µία ακόµα πολιτιστική 

διαφορά σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις καθιστά οριακά µη υπαρκτούς 

αρκετούς από τους λόγους εξαφάνισης παιδιών που αναλύσαµε. Ωστόσο, ακόµα και αν 

υπάρχουν ελάχιστες απαγωγές ανηλίκων στον Καναδά, είναι αδύνατο να µην υπάρξει µία 

κατηγοριοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Συνολικά, βλέπουµε ότι η κυρίαρχη κατηγορία εξαφανισµένων παιδιών είναι αυτά που 

φεύγουν ή διώχνονται από το σπίτι τους. Η απαγωγή παιδιών είναι µία ακόµη σηµαντική 

κατηγορία πού χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, την ενδοοικογενειακή απαγωγή από γονείς ή 

συγγενείς, ή την έξω-οικογενειακή απαγωγή από τρίτα άτοµα. Η πρώτη αποτελεί πολύ πιο 

συχνό φαινόµενο, αλλά είναι αρκετά διαφορετική στην αντιµετώπισή της οπότε θα υπάρξει 

ξεχωριστή αναφορά στις δύο υποκατηγορίες. Μία ακόµη κατηγορία που φαίνεται να 

συµπεριλαµβάνει άγνωστες αιτίες εξαφάνισης του παιδιού καθώς δεν υπάρχει κάποιος 

καθοριστικός παράγοντας που να γνωρίζει το άτοµο που αναφέρει τον αγνοούµενο, είναι η 

κατηγορία εξαφάνισης χωρίς αιτία ή µε άγνωστη αιτία. Παρατηρούµε ότι οι περαιτέρω 

κατηγοριοποιήσεις που γίνονται στις ΗΠΑ και στον Καναδά, όπως η µακρινή περιπλάνηση ή 

ο πιθανός τραυµατισµός είναι κάτι που µπορεί να διαπιστωθεί µόνο αφού βρεθεί το παιδί. Ο 

πραγµατικός λόγος εξαφάνισης είναι ο αναίτιος λόγος, που συµπεριλαµβάνει την απουσία 

των αιτιών που φαίνονται στις παραπάνω κατηγορίες. Τέλος, είναι επίκαιρο και απόλυτα 

λογικό και αναγκαίο να συµπεριληφθούν οι εξαφανισµένοι πρόσφυγες στις κατηγορίες, 

καθώς όπως είδαµε, οι λόγοι εξαφάνισής τους είναι αρκετά διαφορετικοί από τους 

συνηθισµένους. Άρα η τελική κατηγοριοποίηση στο πλαίσιο της παρούσας διπλωµατικής για 

τα εξαφανισµένα παιδιά είναι η παρακάτω : 

 Παιδί-φυγάς (runaway/throwaway) 

 Ενδοοικογενειακή απαγωγή 

 Έξω-οικογενειακή απαγωγή 

 Ανήλικοι ασυνόδευτοι µετανάστες 

 Εξαφάνιση χωρίς αιτία ή µε άγνωστη αιτία 



34 
 

4.2.2 Παραδείγµατα κυρίαρχων κατηγοριών εξαφάνισης 

 
Παρουσιάζεται ένα παράδειγµα για κάθε κατηγορία για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η 

πιθανή κατάσταση σε κάθε περίπτωση. 

Παιδί-φυγάς (Garry, 2017) 

Ο γονέας ενός 17χρονου κοριτσιού ανακάλυψε ότι η κόρη του έλεγε ψέµατα για την 

εγκυµοσύνη της και αναφέρθηκε στην ανακάλυψη αυτή. Το κορίτσι έφυγε, λέγοντας ότι δεν 

µπορούσε να αντιµετωπίσει τους συνοµήλικούς της. Το κορίτσι πήγαινε από µέρος σε µέρος 

έτσι ώστε να µην την ανακαλύψει ο γονέας παρόλο που πήρε τηλέφωνα σε σπίτια φίλων της 

και τους έβαλε να ψάξουν για αυτήν. Ο γονέας επικοινώνησε µε την αστυνοµία που βρήκε το 

κορίτσι. Ο γονέας πιστεύει ότι το κορίτσι θα φύγει ξανά. 

Ενδοοικογενειακή απαγωγή (Garry, 2017) 

Μια µητέρα παραβίασε µια δικαστική εντολή παίρνοντας το 9χρονο παιδί κατά την 

προγραµµατισµένη επίσκεψη το σαββατοκύριακο σε µία περιοχή εκτός της πολιτείας των 

ΗΠΑ, στην οποία κανονικά έµεναν, και έκρυψε τα στοιχεία της διαµονής τους. Είχε σκοπό να 

κατοικήσει στην ξένη πολιτεία καθιστώντας δύσκολη την επαφή και την επιστροφή του 

παιδιού. Ο πατέρας φοβήθηκε ότι η µητέρα θα χρησιµοποιούσε βία για να σταµατήσει το 

παιδί από το να επικοινωνήσει µαζί του. Έτσι επικοινώνησε µε την αστυνοµία για να τους 

εντοπίσουν αλλά τελικά τους βρήκε µέσω της νοµικής εταιρείας που εργαζόταν ο ίδιος. Το 

επεισόδιο κράτησε 6 µέρες. Η µητέρα επέστρεψε το παιδί µόνο µετά από απειλή δικαστή. 

Από τότε, η µητέρα έχει απειλήσει ότι θα αρνηθεί ξανά τη φυσιολογική επιστροφή του 

παιδιού µετά από επίσκεψη. 

Έξω-οικογενειακή απαγωγή (Uk et al., 2007) 

Γύρω στις 6 το απόγευµα, ένα 14χρονο κορίτσι δηλώθηκε εξαφανισµένο από το σπίτι της. Η 

αστυνοµία κατέγραψε το περιστατικό, δίνοντας προτεραιότητα. Μετά από µια µικρή 

καθυστέρηση λόγω εκτάκτου περιστατικού, στις 8 ένας αστυνοµικός επισκέφθηκε το σπίτι 

της και συνέλλεξε πληροφορίες για το χαµένο παιδί. Στο γραπτό έγγραφο σηµειώθηκε ότι το 

κορίτσι ήταν ευάλωτο για σεξουαλική κακοποίηση και ότι είχε εξαφανιστεί ξανά. Επίσης 

σηµειώθηκε ότι ο κηδεµόνας της πίστευε πως ίσως ήταν στην περιοχή από όπου ήταν γιατί το 

είχε ξανακάνει. Αυτά δεν καταγράφηκαν στο ηλεκτρονικό σύστηµα της αστυνοµίας, 

αφήνοντας έτσι την επικινδυνότητα του περιστατικού στο «µεσαίο επίπεδο». Την επόµενη 

µέρα στις 2 το µεσηµέρι, έγινε ένα τηλεφώνηµα στην αστυνοµία από ένα µέλος του 

καταφυγίου αστέγων, αναφέροντας ότι υπήρχαν υποψίες για ένα ανήλικο κορίτσι που 

βρέθηκε στο δωµάτιο ενός µεγαλύτερου άνδρα που έµενε εκεί. Δόθηκε όνοµα για το κορίτσι 

και για τον άνδρα. Αν είχαν ελεγχθεί θα είχε διαπιστωθεί ότι το όνοµα του κοριτσιού ήταν 

παρατσούκλι της και το όνοµα του άνδρα υπήρχε σε καταδίκες για επιθέσεις και 
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προηγούµενες απαγωγές ανηλίκων. Το ίδιο απόγευµα το κορίτσι επέστρεψε, αναφέροντας ότι 

είχε σεξουαλική επαφή µε τον άνδρα. 

Ανήλικοι ασυνόδευτοι µετανάστες (Merriman, 2016) 

Ο Gulwali Passarlay έφυγε από το Αφγανιστάν στην ηλικία των 12 και του πήρε πάνω από 

ένα χρόνο να φτάσει µέχρι τη Βρετανία. Διαχωρίστηκε από τον αδερφό του από τους 

διακινητές αµέσως. Περπάτησε για µέρες, κρύφτηκε σε φορτηγά, πήδηξε από τρένα και 

πέρασε 2 εβδοµάδες σε ενήλικη φυλακή στην Τουρκία πριν καταφέρει να φτάσει στην 

Τούρκικη ακτή. Εκεί, µπήκε σε µια βάρκα που χώραγε 20 άτοµα ενώ είχε 120 µέσα. Η βάρκα 

βούλιαξε, η Ελληνική ακτοφυλακή τους µάζεψε και τους έφερε σε ελληνικό έδαφος όπου 

πήραν αποτυπώµατα από τον Gulwali και του είπαν ότι πρέπει να φύγει σε ένα µήνα ή θα τον 

απελάσουν. Μέχρι τότε είχε ανακαλύψει ότι ο αδερφός του ήταν στη Βρετανία οπότε έφυγε 

από το µέρος που τους παρείχαν και εξαφανίστηκε. Κρατώντας χαµηλό προφίλ κατάφερε να 

φτάσει µέχρι το Calais της Γαλλίας και µετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε, όντας 

κρυµµένος σε ένα φορτηγό µε µπανάνες, να µπει στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ύστερα από 5 

χρόνια του δόθηκε προσφυγικό άσυλο. Ξεκίνησε το σχολείο, πήγε στο πανεπιστήµιο και 

έγραψε ένα βιβλίο για το ταξίδι του (“The Lightless Sky”). 

Εξαφάνιση χωρίς αιτία ή µε άγνωστη αιτία (Garry, 2017) 

Ένα 7χρονο αγόρι ήταν γνωστό ότι έπαιζε στο σπίτι ενός φίλου του. Όταν πέρασε η ώρα, η 

µητέρα πήγε σε αυτό το σπίτι και δεν ήταν εκεί. Αυτή και ο άντρας της έψαξαν σε όλη τη 

γειτονιά δύο φορές καθώς και στο σχολείο του και όπου θα µπορούσε να είναι. Δεν 

µπορούσαν να τον βρουν οπότε επικοινώνησαν µε την αστυνοµία. Σύντοµα µετά από την 

καταγραφή του περιστατικού, το αγόρι επέστρεψε, έχοντας περπατήσει µέχρι το σπίτι. Έπαιζε 

σε εξωτερικό χώρο σε µια περιοχή πάρκου. 

 

 
4.3 Ανάλυση ρίσκου της εξαφάνισης 

 
Τα περιστατικά εξαφάνισης που αναφέρονται στην αστυνοµία, είναι πολλά περισσότερα από 

αυτά που µπορεί να αντιµετωπίσει ολοκληρωµένα. Στο Ηνωµένο Βασίλειο το έτος 2011-2012 

313.00 περιστατικά καταγράφηκαν και η µεγάλη πλειοψηφία αυτών (περίπου 90%) 

λύνονται µε την εύρεση του εξαφανισµένου σε κοντινή περιοχή (Policing & Agency, 2010). 

Γίνεται έτσι φανερή η διαχώριση των περιστατικών ανάλογα µε την προτεραιότητά τους. 

Ένας αρχικός µεγάλος διαχωρισµός είναι τα εξαφανισµένα άτοµα και τα άτοµα που είναι 

απόντα. Στην πρώτη περίπτωση, το άτοµο δεν µπορεί να βρεθεί και θεωρείται εξαφανισµένο 

µέχρι να εντοπιστεί και να επιβεβαιωθεί η υγεία τους, ενώ στη δεύτερη, δεν υπάρχει κανένας 

εµφανής κίνδυνος για το άτοµο και το κοινό (Police, 2018). Τα παιδιά κάτω των 18 δεν 
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θεωρούνται απόντα σε καµία περίπτωση, µόνο εξαφανισµένα. Η κατηγορία των 

εξαφανισµένων ατόµων χωρίζεται σε τρεις ακόµα υποκατηγορίες, χαµηλού ρίσκου, µεσαίου 

ρίσκου και υψηλού ρίσκου. Για το χαµηλό ρίσκο, η επικινδυνότητα για τον εξαφανισµένο ή 

το κοινό έχει κριθεί ελάχιστη. Για το µεσαίο ρίσκο, η επικινδυνότητα για τον εξαφανισµένο 

και το κοινό έχει κριθεί ως πιθανή αλλά όχι σοβαρή. Για το υψηλό ρίσκο, η επικινδυνότητα 

για τον εξαφανισµένο και το κοινό έχει κριθεί ως πολύ πιθανή. Η πολύ πιθανή 

επικινδυνότητα έχει οριστεί ως «Ένας κίνδυνος ο οποίος απειλεί τη ζωή ή τον τραυµατισµό 

αυτής µε τέτοιο τρόπο ώστε, η ανάρρωση από αυτόν, είτε φυσική είτε ψυχολογική 

αναµένεται να είναι δύσκολη ή αδύνατη» (Police, 2018). Τα παιδιά κάτω των 18 δεν 

θεωρούνται σε καµία περίπτωση χαµηλού ρίσκου. 

Η κάθε κατηγορία ρίσκου έχει διαφορετική αντιµετώπιση από την αστυνοµία. Στην 

κατηγορία όπου ένα άτοµο είναι απών, γίνονται ενέργειες για τον εντοπισµό του και 

συλλέγονται πληροφορίες µόνο µετά από τη σύµφωνη γνώµη του πληροφοριοδότη του 

περιστατικού και αφού γίνει επαναξιολόγηση της επικινδυνότητας του περιστατικού. Στην 

κατηγορία χαµηλού ρίσκου γίνονται αναλογικά αρκετές ενέργειες για τη διασφάλιση της µη 

ύπαρξης βλάβης για τον εξαφανισµένο. Στην κατηγορία µεσαίου ρίσκου υπάρχει ενεργή αλλά 

περιορισµένη απόκριση από την αστυνοµία και άλλες υπηρεσίες για τον εντοπισµό του 

εξαφανισµένου και την υποστήριξη του πληροφοριοδότη. Στην κατηγορία υψηλού ρίσκου 

υπάρχει άµεση χρήση αστυνοµικών πόρων, δηµιουργείται οµάδα οργάνωσης των πόρων 

αυτών ενώ διορίζεται αξιωµατικός έρευνας και πιθανά και κάποιος σύµβουλος αστυνοµικής 

έρευνας. Τα περιστατικά υψηλού ρίσκου επίσης καταγράφονται σε επιπλέον πληροφοριακά 

συστήµατα για την υποβοήθηση της έρευνας και χρήζουν άµεσης και έντονης απόκρισης 

(Police, 2018). 

 

 
4.4 Διαδικασίες που ακολουθούν την εξαφάνιση 

 
Μόλις γίνεται αντιληπτό ότι ένα άτοµο δε βρίσκεται στο µέρος που θα περίµενε ο κοινωνικός 

του περίγυρος να βρίσκεται, τότε υπάρχουν τέσσερις πιθανές επιλογές : 

1. Κανένας δεν ενεργεί µε κανέναν τρόπο ως προς την επιστροφή του ατόµου στο µέρος 

που θα περίµενε κάποιος να είναι, συµπεριλαµβανοµένου του ίδιου του ατόµου. 

2. Ο κοινωνικός περίγυρος αναζητεί το άτοµο ανεξάρτητα από αστυνοµικές ή άλλες 

αρχές. 

3. Ο κοινωνικός περίγυρος αναφέρει το γεγονός στην αστυνοµία, όπου και γίνεται η 

καταγραφή ως εξαφανισµένο άτοµο. 
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4. Ο κοινωνικός περίγυρος αναφέρει το γεγονός σε ανεξάρτητες αρχές όπως κοινωνικές 

δοµές ή µη κυβερνητικές οργανώσεις για τη βοήθεια στην αναζήτηση. Αν δεν έχει 

προηγηθεί αναφορά στην αστυνοµία, τότε το άτοµο δε θεωρείται επίσηµα 

εξαφανισµένο και αρκετές κοινωνικές δοµές δεν µπορούν να επέµβουν. 

Είναι εµφανές ότι για την πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει καµία διαδικασία να κινηθεί, καθώς 

αυτοί που γνωρίζουν το περιστατικό δεν πράττουν προς καµία κατεύθυνση και αυτοί που δεν 

το γνωρίζουν π.χ. αστυνοµία δεν µπορούν να το γνωρίσουν χωρίς αναφορά. Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν αρκετά περιστατικά εξαφανισµένων ανήλικων µεταναστών. 

Για τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση, υπάρχουν γενικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί 

είτε από την αστυνοµία είτε από ανεξάρτητες αρχές για να βοηθήσουν τον κοινωνικό 

περίγυρο των εξαφανισµένων ατόµων. Σε βοηθητικές οδηγίες που εξέδωσε το τµήµα 

εκπαίδευσης του Ηνωµένου Βασιλείου (Protection & Police, 2015), για την περίπτωση των 

παιδιών-φυγάδων, τα σπίτια των παιδιών πρέπει να έχουν αναλυτικές διαδικασίες έτοιµες 

ώστε να αποτρέψουν το παιδί από το να φύγει ή αφού φύγει να το εντοπίσουν. Αυτές οι 

διαδικασίες πρέπει να είναι σχετικές µε τα τοπικά πρωτόκολλα της αρχής που φιλοξενεί το 

παιδί. Ο κηδεµόνας πρέπει να ακολουθήσει πρώτα τις διαδικασίες που υπάρχουν για την 

εκάστοτε οικία φιλοξενίας για να εντοπίσουν το παιδί και αν δεν µπορούν να βρουν το παιδί, 

τότε να ειδοποιήσουν την αστυνοµία. Ως χρήσιµες πληροφορίες για να αναφέρουν στην 

αστυνοµία παραθέτονται οι εξής : 

 Όνοµα παιδιού, ηµεροµηνία γέννησης, περιγραφή και µια πρόσφατη φωτογραφία. 

 Λεπτοµέρειες για το πού και πότε το παιδί φάνηκε τελευταία φορά, µε ποιόν 

βρισκόταν κ.τ.λ. 

 Λεπτοµέρειες της οικογένειας, φίλων και συνεργατών. 

 Λεπτοµέρειες για την υπεύθυνη αρχή. 

Αφού βρεθεί το παιδί, η υπεύθυνη αρχή και η αστυνοµία πρέπει να ειδοποιηθούν. Οι 

κηδεµόνες πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν συνεχή στοργή και ζεστασιά στο παιδί και να µην 

δείχνουν ότι αυτό που έκαναν τα παιδιά είναι κάτι για το οποίο πρέπει να τιµωρηθούν. Τα 

σπίτια των παιδιών πρέπει να παρέχουν πληροφορίες περιστατικών εξαφάνισης παιδιών σε 

περίπτωση που κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. 

Παρατηρούµε ότι δίνονται µόνο οι γενικές κατευθύνσεις στους κηδεµόνες των παιδιών και 

όχι πολύ συγκεκριµένες διαδικασίες. Ειδικά, στις λεπτοµέρειες για το πού και πότε το παιδί 

φάνηκε τελευταία φορά, ακολουθείται από «κ.τ.λ.» χωρίς να προσδιορίζονται παραπάνω 

πληροφορίες. Αυτό γίνεται επειδή οι τηλεφωνητές σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 

εκπαιδευµένοι για να γνωρίζουν τα στοιχεία που πρέπει να καταγράψουν, ακολουθώντας 

διαδικασίες της αστυνοµίας. Όπως θα δούµε και παρακάτω, δεν είναι εύκολη η εξεύρεση των 
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µεθόδων που χρησιµοποιεί η αστυνοµία διότι είτε τα έγγραφα που καταγράφονται για τις 

υποθέσεις είναι εµπιστευτικά είτε τα ηλεκτρονικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για 

την καταγραφή είναι κλειστού κώδικα και υπάρχει πρόσβαση µόνο από την εκάστοτε 

αστυνοµική ή δικαστική αρχή. 

Σε µια διαφορετική έκδοση οδηγιών της αστυνοµίας του Ηνωµένου Βασιλείου (Protection & 

Police, 2015) προτείνεται µια βάση πρωτοκόλλου σε περίπτωση φυγής ή εξαφάνισης 

ανηλίκου. Προσδιορίζεται ότι τα πρωτόκολλα (RMHF protocols (Runaway and  Missing 

From Home and Care)) πρέπει να συµφωνούνται από τις τοπικές αρχές µε την τοπική 

αστυνοµία και άλλους εταίρους (Παράρτηµα 1). Βλέπουµε ότι οι οδηγίες αναφέρονται 

γενικότερα στον κοινωνικό περίγυρο των παιδιών παρά συγκεκριµένα µόνο στους κηδεµόνες 

τους και πάλι δεν αναγράφονται συγκεκριµένες ενέργειες, αλλά αφήνονται αυτές να 

συµφωνηθούν µε την αστυνοµία. 

Σε αντίστοιχες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το τοπικό συµβούλιο προστασίας παιδιών του 

Somerset (March et al., 2017), διαχωρίζεται και πάλι η στάση των γονέων από τη στάση των 

φροντιστών όταν εξαφανίζεται ένα παιδί. Στους γονείς προτείνεται η άµεση αναφορά στην 

αστυνοµία από τη στιγµή που θεωρούν ότι δεν είναι γνωστή η θέση του παιδιού παρέχοντας 

«όσες περισσότερες πληροφορίες ταυτοποίησης και λεπτοµέρειες των περιστάσεων», 

παρατηρώντας πάλι την έλλειψη συγκεκριµενοποίησης. Στους φροντιστές παιδιών 

προτείνεται η αναφορά στην αστυνοµία αφού έχει προηγηθεί η εκτέλεση του πρωτοκόλλου 

που έχει συµφωνηθεί στον οργανισµό τους και έχουν υπάρξει αρχικές προσπάθειες 

εντοπισµού του παιδιού από µέρους τους. Στις οδηγίες αναφέρεται γενικά η ύπαρξη πλάνου 

για την αποτροπή, την προσπάθεια εντοπισµού και την ανάλυση ρίσκου των περιπτώσεων 

εξαφανισµένων παιδιών, δίνοντας έµφαση στη χρονική περίοδο πριν την εξαφάνιση του 

παιδιού. Ένα σχετικό διάγραµµα διαδικασιών στην περίπτωση που ένα παιδί εξαφανίζεται 

αναφέρει τις ενέργειες των γονέων, των φροντιστών αλλά και της αστυνοµίας και της 

κοινωνικής πρόνοιας (Παράρτηµα αριθµός 2). 

Το συµβούλιο της επαρχίας του Essex (Guidance, 2014) παρουσιάζει πιο αναλυτικά τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση εξαφάνισης. Αρχικά, στην 

περίπτωση που µένει σε εγκαταστάσεις πρόνοιας, αν το παιδί έχει καθιερώσει ένα πρότυπο 

φυγής µε επαναλαµβανόµενα περιστατικά, τότε πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ασφαλείας µε 

τις πιθανές διαδροµές και µέρη που πηγαίνει, µε επισήµανση για την πιθανή σεξουαλική 

εκµετάλλευσή του. Επίσης το µέρος στέγασης του παιδιού πρέπει να : 

 Έχει φωτογραφία του παιδιού 

 Έχει τηλέφωνα επικοινωνίας µε οικογενειακά µέλη ή φίλους 

 Έχει διευθύνσεις πιθανών κατοικιών που µπορεί να πάει το παιδί 
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 Γίνονται συζητήσεις για το πλάνο και τους διακανονισµούς σε περίπτωση 

εξαφάνισης 

Γίνονται αναφορές για το πώς άλλοι επαγγελµατίες που σχετίζονται µε το παιδί, όπως το 

σχολείο, θα έχουν επικοινωνία µε τους φροντιστές. Το πρωτόκολλο διαδικασιών που 

προτείνεται (Παράρτηµα 3) αναφέρει να περάσουν 6 ώρες (µέγιστο) ή να κριθεί αρκετά 

σηµαντική η κατάσταση ώστε να ειδοποιηθεί η αστυνοµία. Προηγείται δηλαδή η εφαρµογή 

των έτοιµων κανόνων και η αναζήτηση του παιδιού από τους φροντιστές. Στην περίπτωση 

που το παιδί ζει σπίτι µε την οικογένειά του, προτείνεται η άµεση αναφορά στην αστυνοµία 

µε µερικώς διαφοροποιηµένο πρωτόκολλο διαδικασιών (Παράρτηµα 4). Το πρόγραµµα 

Family Operations που αναφέρεται είναι για την υποστήριξη οικογενειών. 

Το τοπικό συµβούλιο προστασίας παιδιών του Peterborough (Control & Protocol, 2017) 

προτρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις που ένα παιδί δε βρίσκεται εκεί που αναµένεται, πριν την 

επικοινωνία µε την αστυνοµία, να γίνονται προσπάθειες εντοπισµού του ελέγχοντας το σπίτι, 

εξωτερικούς χώρους όπως γκαράζ, πάρκα, επαφής µέσω τηλεφωνικού τηλεφώνου, 

µηνυµάτων και επικοινωνώντας µε την ευρύτερη οικογένεια και φίλους για να δουν αν το 

παιδί έχει έρθει σε επικοινωνία µαζί τους. Οι ενέργειες που γίνονται πρέπει να καταγράφονται 

για να αναφερθούν στην αστυνοµία. Αν οι προσπάθειες αυτές αποτύχουν, τότε, ανεξάρτητα 

από την ώρα που έχει περάσει, πρέπει να ειδοποιείται η αστυνοµία εκτός αν πιστεύεται ότι 

υπάρχει άµεσος κίνδυνος, οπότε καλείται η γραµµή έκτακτης ανάγκης (999). Αν ένα παιδί µε 

φροντιστές εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια εξωτερικής δραστηριότητας, ο φροντιστής ή το 

αρµόδιο άτοµο πρέπει να φροντίσει για την αρχική έρευνα στο µέρος που εξαφανίστηκε, να 

ειδοποιήσει την τοπική αστυνοµία, την αστυνοµία του τόπου που µένει το παιδί, τον 

κοινωνικό λειτουργό του παιδιού, και την οµάδα “Youth Offending Team” εάν το παιδί είναι 

προσωρινά κρατούµενος, µε αναστολή ή µε περιοριστικά µέτρα. 

Η αστυνοµία του Bexley Borough (Home, 2017) σε οδηγίες που απευθύνονται κυρίως σε 

αστυνοµικούς, αναφέρει ότι όλα τα επεισόδια εξαφάνισης ανηλίκου πρέπει να αναφέρονται 

στην αστυνοµία µε ευθύνη του κηδεµόνα. Επιπρόσθετα, αναφερόµενη σε παιδιά που λείπουν 

από την υποχρεωτική τους εκπαίδευση στο σχολείο, προτρέπει όλα τα σχολεία να αναφέρουν 

γεγονότα συστηµατικής απουσίας παιδιών. Τέτοια περιστατικά, που µπορεί να παραπέµπουν 

σε πιθανή εκµετάλλευση παιδιών, θεωρούνται υπαρκτά όταν το παιδί δε βρίσκεται στην 

τελευταία γνωστή τους διεύθυνση και είτε: 

 Δεν έχουν ξεκινήσει στο σχολείο που τους έχει ανατεθεί 

 Λείπουν περισσότερο από 10 συνεχόµενες µέρες από το σχολείο χωρίς εξήγηση 

 Έφυγαν από το σχολείο ξαφνικά και ο προορισµός τους είναι γνωστός ή άγνωστος 

 Είναι στο όριο να διαγραφούν από το σχολείο λόγω εικοσαήµερης απουσίας 
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Παρατηρούµε συνολικά ότι, όσον αφορά το Ηνωµένο Βασίλειο, οι κατευθυντήριες που 

δίνονται στους γονείς είναι απευθείας επικοινωνία µε τις αστυνοµικές αρχές από τη στιγµή 

που υποψιαστούν την πιθανή εξαφάνιση του παιδιού, αφήνοντας τις υπόλοιπες πληροφορίες 

να τις χειριστούν οι τηλεφωνητές και οι αστυνοµικοί υπηρεσίας. Για τα ιδρύµατα µε παιδιά ή 

παιδιά σε θετές οικογένειες ή παιδιά µε φροντιστές, τις περισσότερες φορές παροτρύνεται η 

δηµιουργία διαδικασιών δράσης πριν εξαφανιστεί το παιδί µαζί µε την υπόδειξη να 

ακολουθούνται αυτές οι διαδικασίες και η αρχική έρευνα από µέρους των ιδρυµάτων πριν 

ειδοποιηθεί η αστυνοµία. Οι οδηγίες αυτές έχουν δοθεί είτε από την αστυνοµία είτε από 

ανεξάρτητες αρχές είτε από κοινοτικά συµβούλια. 

Υπάρχουν και πιο ολοκληρωµένες διαδικασίες για τις ενέργειες κηδεµόνων, φροντιστών και 

γενικότερα του κοινωνικού περίγυρου σε περίπτωση εξαφάνισης των παιδιών. Ωστόσο, 

πραγµατοποιούνται από ανεξάρτητες αρχές όπως οργανισµούς που είτε βοηθάνε τις 

οικογένειες ψυχολογικά είτε βοηθάνε την αστυνοµία για τον εντοπισµό. Μια λίστα που 

επισηµαίνει τα στοιχεία που είναι χρήσιµα να αναφερθούν στην αστυνοµία παρουσιάζει η 

επιτροπή για τα εξαφανισµένα άτοµα της επαρχίας του Saskatchewan στον Καναδά 

(Παράρτηµα αριθµός 5) (Provincial, Committee, & Version, 2014). Όµως, τα στοιχεία που 

εµφανίζονται σε αυτή τη λίστα για υποβοήθηση των οικογενειών είναι οι ερωτήσεις που τους 

απευθύνει η αστυνοµία και από έρευνα της επιτροπής έχουν γίνει γνωστά, όχι από επίσηµη 

ανακοίνωση της αστυνοµίας. Άρα τα πρώτα στοιχεία δε χρειάζεται να τους είναι γνωστά, 

αφού µε το που επικοινωνήσουν µε τις αρχές θα τους ζητηθούν. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται πρόσθετα βοηθητικά στοιχεία. Προτείνεται, µετά από την καταγραφή της 

αναφοράς του εξαφανισµένου ατόµου, να ζητηθούν από την οικογένεια στοιχεία 

επικοινωνίας µε τον επικεφαλής επιθεωρητή, να κρατηθούν ανέπαφα τα προσωπικά 

αντικείµενα του εξαφανισµένου, να αρχίσει καταγραφή των γεγονότων σε προσωπικό 

ηµερολόγιο και εάν ο εξαφανισµένος είναι παιδί να επικοινωνήσουν µε τον οργανισµό “Child 

Find”, δωρεάν 24 ώρες όλη τη βδοµάδα γραµµή βοήθειας για τέτοιες περιπτώσεις. Ως 

πρόσθετες ενέργειες µαζί µε την έρευνα της αστυνοµίας αναφέρονται οι τηλεφωνικές επαφές 

µε οικογένεια και φίλους για πληροφορίες, τύπωµα και διανοµή εντύπων µε τη φωτογραφία 

του εξαφανισµένου, επαφές µε τον άµεσο κοινωνικό περίγυρο του εξαφανισµένου ατόµου 

όπως ο εργοδότης τους, η τράπεζά τους, ο γιατρός τους ή το σχολείο τους σε περίπτωση 

παιδιού. Δίνονται επίσης οδηγίες για την διατήρηση του επιπέδου ζωής της οικογένειας του 

εξαφανισµένου, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Επισηµαίνεται η ανάγκη για κανονικότητα 

σε φαγητό, ύπνο και σωµατική άσκηση και κυρίως η εγκαθίδρυση ορίων, ώστε να µην 

εξουθενωθούν τα µέλη της οικογένειας, σωµατικά και ψυχικά. 

Μια    φιλανθρωπική    οργάνωση   στο   Ηνωµένο   Βασίλειο,    “The    Children’s   Society”, 

παρουσιάζει επίσης περαιτέρω οδηγίες για τους γονείς καθώς και µερικές από τις ερωτήσεις 
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που θα τους τεθούν από την αστυνοµία (“What to do if your child goes missing Practical 

advice for parents and carers,” n.d.), όχι όµως στο ίδιο εύρος µε τη λίστα της επαρχίας του 

Καναδά. Πριν την επικοινωνία µε την αστυνοµία προτείνονται οι ενέργειες που συνήθως 

µέχρι τώρα είχαµε δει να προτείνονται σε φροντιστές και όχι σε γονείς, όπως η προσωπική 

έρευνα µέσα και γύρω από το σπίτι, καθώς και σε σπίτια φίλων, γνωστών ή το σχολείο, η 

προσπάθεια επικοινωνίας µε το παιδί µέσω τηλεφώνου, γραπτών µηνυµάτων ή διαδικτυακών 

κοινωνικών µέσων. Σε περίπτωση µη εντοπισµού, ασχέτως µε το αν έχουν περάσει 24 ώρες, 

πρέπει να ειδοποιηθεί η αστυνοµία. Αναφέρονται µερικές ερωτήσεις που θα τεθούν από την 

αστυνοµία (Παράρτηµα 6) και προτείνονται κάποια πράγµατα που δεν εµφανίστηκαν σε 

άλλες οδηγίες, όπως ο έλεγχος των προσωπικών υπολογιστών τους για στοιχεία όπως 

διαδικτυακές επαφές ή σχεδιασµένες συναντήσεις, ο έλεγχος σε φίλους των παιδιών για την 

πιθανότητα οµαδικής εξαφάνισης καθώς και ο έλεγχος παλιών τηλεφωνικών λογαριασµών 

για περίεργες κλήσεις. Μετά από την επιστροφή του παιδιού, πρέπει να ανακοινωθεί το 

γεγονός στην αστυνοµία, το παιδί να δεχθεί την ψυχολογική υποστήριξη των γονιών του, να 

γίνουν ιατρικές εξετάσεις και ίσως να χρειαστεί λάβει υποστήριξη από κάποια ανεξάρτητη 

οργάνωση που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, έχει αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα για την υποβοήθηση στην 

εξεύρεση παιδιών που εξαφανίζονται σε µαγαζιά και την αποτροπή απαγωγών ανηλίκων. Το 

πρόγραµµα “Code Adam” έχει ένα δωρεάν εργαλείο εκπαίδευσης για τους εργαζοµένους του 

καταστήµατος µε ένα πεντάλεπτο βίντεο που παρουσιάζει ένα παράδειγµα εφαρµογής του και 

λίστες για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών (Παράρτηµα 7). Το πρόγραµµα έχει 

αναπτυχθεί από το εθνικό κέντρο για εξαφανισµένα και εκµεταλλευόµενα παιδιά των 

Ηνωµένων Πολιτειών, που, όπως θα δούµε και παρακάτω, έχει συµβάλει αρκετά στην 

δηµόσια έρευνα για θέµατα που αφορούν εξαφανίσεις παιδιών. Σε γενικό επίπεδο, οι οδηγίες 

λένε ότι όταν κάποιος γονέας ειδοποιήσει για την εξαφάνιση παιδιού, τότε ενεργοποιείται ο 

«κωδικός Άνταµ», δηλαδή καλύπτεται η έξοδος του καταστήµατος από κάποιον υπάλληλο 

που ελέγχει για κάποιο παιδί µε τα χαρακτηριστικά του εξαφανισµένου, όλοι οι υπάλληλοι 

αρχίζουν να ψάχνουν σε µέρη που µπορεί να έχει κρυφτεί το παιδί, η αστυνοµία 

ενηµερώνεται άµεσα και αν το παιδί βρεθεί µε κάποιον που δεν είναι ο γονέας, γίνονται 

προσπάθειες για την καθυστέρηση του αγνώστου ως προς την έξοδό του από το κατάστηµα 

αλλά χωρίς να βάλουν οι υπάλληλοι τους εαυτούς τους σε κίνδυνο. Αν βρεθεί το παιδί και 

επιστραφεί, ο «κωδικός Άνταµ» ακυρώνεται. Βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχουν και 

πρωτόκολλα ξεκάθαρα για τον κοινωνικό περίγυρο των παιδιών. 

Συνολικά, παρατηρούµε ότι υπάρχει ένας βασικός κορµός οδηγιών, πάνω στον οποίο 

βασίζονται όλες αυτές οι έρευνες και ανακοινώσεις για την υποβοήθηση των οικογενειών. Οι 

οδηγίες θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: 
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1. Τη στιγµή την οποία υποπέσει στην αντίληψη του κηδεµόνα ότι το παιδί ίσως έχει 

εξαφανιστεί, άµεσα επικοινωνεί µε την αστυνοµία. 

2. Η αστυνοµία κάνει τις απαραίτητες ενέργειες από µέρους της και δίνει περαιτέρω 

οδηγίες στον κηδεµόνα. 

3. Ο κηδεµόνας ειδοποιεί πρόσθετες οργανώσεις που βοηθούν στην ψυχολογική 

υποστήριξη ή και στην εξεύρεση του εξαφανισµένου παιδιού. 

4. Ο κηδεµόνας ενεργεί σε βοηθητικό πλαίσιο δίνοντας όσο περισσότερες πληροφορίες 

µπορεί στους επικεφαλής της έρευνας, συµπεριλαµβανοµένου της αναζήτησης 

επιπλέον πληροφοριών στους κοντινούς του κύκλους (φίλοι παιδιού, συγγενείς) 

5. Μετά την επιστροφή του παιδιού ο κηδεµόνας το υποδέχεται µε στοργή και όχι 

εκδικητικότητα, φροντίζει να διεξαχθούν σωστά οι έλεγχοι της αστυνοµίας (safe and 

well checks) και αν θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, το υποβάλει σε ιατρικές 

εξετάσεις και αναζητεί ψυχολογική βοήθεια από τις οργανώσεις που την προσφέρουν 

δωρεάν σε τέτοια γεγονότα. 

Σε περίπτωση που το παιδί φιλοξενείται από κοινωνικές δοµές ή ζει µε τους φροντιστές τους, 

τότε το πρώτο βήµα αντικαθίσταται µε την εκτέλεση των πρωτοκόλλων που έχουν 

συµφωνηθεί στο εσωτερικό της δοµής σε συνεργασία µε την αστυνοµία. 
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5 Ανάλυση ολοκληρωµένων 
πλαισίων εργασίας για τη 

δηµιουργία προφίλ 

 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τους 

κηδεµόνες, τους φροντιστές και γενικότερα από τον κοινωνικό περίγυρο στην περίπτωση 

εξαφάνισης ενός παιδιού. Αυτές οι διαδικασίες λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις 

ενέργειες της αστυνοµίας οι οποίες σκόπιµα δεν αναλύθηκαν διότι αποτελούν το κεντρικό 

µέρος της διπλωµατικής και έχουν µεγαλύτερο εύρος και βαρύτητα. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν έγγραφα τα οποία συµπληρώνουν αστυνοµικοί για την καταγραφή 

πληροφοριών σχετιζόµενων µε τα εξαφανισµένα παιδιά. 

 

 
5.1 Ανάλυση πλαισίων εργασίας και οδηγιών 

 
Μετά από επικοινωνία µε την αγγλική αστυνοµία παραχωρήθηκε το έγγραφο που θα 

αναλυθεί για τα χαµένα άτοµα, ενώ η αναφορά για έρευνα πιθανής κακοποίησης ανηλίκου 

(Metropolitan Police) βρέθηκε στο διαδίκτυο. Η οργάνωση NCMEC (National Center for 

Missing and Exploited Children) είναι µια ιδιωτική µη κερδοσκοπική οργάνωση στις ΗΠΑ η 

οποία έχει κάνει την αντίστοιχη έρευνα προκειµένου να δηµιουργήσουν µια λίστα 

ερωτήσεων. Αυτή η λίστα ερωτήσεων είναι οδηγός για τους χειριστές τηλεφώνων 

περιπτώσεων εξαφανίσεων παιδιών και χρησιµοποιείται όταν λαµβάνονται τηλεφωνήµατα 

για την αναφορά εξαφανισµένων παιδιών. Η έρευνα αυτή έχει γίνει για λογαριασµό του 

τµήµατος δικαιοσύνης των Ηνωµένων Πολιτειών (U.S. Department of Justice). Τέλος, η 
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ακριβής διαδικασία και τα έγγραφα της ινδικής αστυνοµίας (Indian Police Service) βρέθηκαν 

διαθέσιµα στο διαδίκτυο ως ένδειξη της διαφάνειας που προσφέρεται µε το νέο 

πληροφοριακό σύστηµα που χρησιµοποιείται (CCTNS(Crime and Criminal Tracking 

Network & Systems))(National Crime Records Bureau, n.d.). 

Συνολικά παρουσιάζονται: 

 µία φόρµα συµπλήρωσης από τον υπεύθυνο αστυνοµικό σε εντολή έρευνας πιθανής 

κακοποίησης παιδιού (Ηνωµένο Βασίλειο), 

 το έγγραφο συµπλήρωσης από τον υπεύθυνο αστυνοµικό σε περίπτωση εξαφάνισης 

(ανηλίκου ή ενηλίκου) µαζί µε τις διαδικασίες που ορίζονται για αυτόν (Ηνωµένο 

Βασίλειο), 

 απαραίτητες ερωτήσεις για τους χειριστές τηλεφώνων σε περιπτώσεις εξαφάνισης 

παιδιών (Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής), 

 το έγγραφο συµπλήρωσης από τον υπεύθυνο αστυνοµικό σε περίπτωση εξαφάνισης 

παιδιού (Ινδία). 

 

 
5.1.1 Ηνωµένο Βασίλειο 

 
Αρχικά θα εξετάσουµε την δοµή της φόρµας σε εντολή έρευνας πιθανής κακοποίησης 

παιδιού (Παράρτηµα 8). Ξεκινάει µε τα στοιχεία του υπεύθυνου της αστυνοµίας ο οποίος 

συµπληρώνει τη φόρµα για την έρευνα. 

Ηµεροµηνία της αναφοράς, ώρα της αναφοράς, όνοµα του αστυνοµικού που δέχτηκε την 

καταγγελία είναι αρχικά τυπικά στοιχεία που κρατούνται για το αρχείο και τη διαµοίραση 

διαδικασιών και ευθυνών. Μια αρχική κατηγοριοποίηση που παραλληλίζεται µε την 

κατηγοριοποίηση για τα εξαφανισµένα παιδιά, ώστε να υπάρχει µια αρχική σχετική 

κατεύθυνση στον τρόπο αντίδρασης της αστυνοµίας. 

Ακολουθεί το όνοµα του ατόµου που καταγγέλλει, η διεύθυνση του φορέα στον οποίο 

στεγάζεται το παιδί, αριθµός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία. Αυτά 

είναι κυρίως στοιχεία για την επικοινωνία της αστυνοµίας σε περίπτωση που χρειαστούν 

περαιτέρω πληροφορίες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία του παιδιού. Οικογενειακό όνοµα, µικρό όνοµα, 

ηµέρα γέννησης, φύλο, εθνικότητα, θρησκεία, µητρική γλώσσα, πιθανότητα ανάγκης 

διερµηνέα, διεύθυνση του σπιτιού, τοποθεσία που µένει αυτή την περίοδο το παιδί, διεύθυνση 

του σχολείου, τηλέφωνο του παιδιού και λεπτοµέρειες του προσωπικού του γιατρού. Εδώ 

παρατηρείται η προσπάθεια απλή καταγραφής των βασικών στοιχείων του παιδιού χωρίς τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, καθώς το παιδί δεν είναι χαµένο, όπως στις επόµενες 
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περιπτώσεις. Η εµφάνισή του λοιπόν δεν ενδιαφέρει τόσο, όσο το γένος, όπου η απάντηση 

θηλυκό ήδη προδιαθέτει περισσότερο την αναφορά για µια θετική απάντηση σε σεξουαλική 

κακοποίηση. Η διεύθυνση του σπιτιού και του σχολείου φτιάχνουν ένα µικρό κοινωνικό 

περίγυρο για το παιδί το οποίο µπορεί να µεταφραστεί σε κοινωνικό δίκτυο µε τις κατάλληλες 

µετατροπές, όπως για παράδειγµα συνδέσεις του κόµβου του παιδιού µε κόµβους γειτόνων, 

δασκάλων ή µαθητών. Η ηµεροµηνία γέννησης είναι αναγκαία για τον προσδιορισµό της 

ηλικίας του παιδιού που επίσης παίζει κρίσιµο ρόλο για την ανάλυση ρίσκου καθώς ηλικίες 

κοντά στην εφηβεία έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες για σεξουαλική κακοποίηση, όπως 

είδαµε. Γενικά, η ηλικία είναι ένας ποσοτικοποιηµένος παράγοντας ο οποίος µπορεί να 

κατευθύνει την έρευνα σε κάποια κατηγορία, µέσω ανάλυσης στατιστικών. 

Μέλη της οικογένειας και άτοµα που µένουν στον ίδιο χώρο µε το παιδί θα δηµιουργήσουν το 

κυρίαρχο κοινωνικό δίκτυο του παιδιού. Η ηµεροµηνία γέννησης καθώς και η σχέση που 

αυτοί έχουν µε το παιδί θα δώσει διαφορετικά βάρη στις ακµές του κοινωνικού δικτύου γιατί, 

αν υποθέσουµε ότι το κοινωνικό δίκτυο δηµιουργείται µε ακµές µε βάρη και τα βάρη 

εξαρτούνται µε την απλή σχέση της συγγενικής εγγύτητας, τότε ο πατέρας θα έχει 

µεγαλύτερη σχέση µε το παιδί από ότι ξάδερφος του παιδιού ο οποίος µπορεί να µένει µαζί 

του. Το γένος και η εθνικότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης για την σύνταξη της 

φόρµας που θα ορίζει τα βάρη στο κοινωνικό δίκτυο ή για την πολύ απλή αναγνώριση από 

οπτική παρατήρηση. 

Οι ύποπτοι έχουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο µε τα άλλα µέλη της οικογένειας, δηλαδή 

συµβάλλουν στην δηµιουργία του κοινωνικού δικτύου του παιδιού, είναι όµως αυτοί οι 

οποίοι θα έχουν µια πιο ειδική µεταχείριση µέσα στο δίκτυο, καθώς είναι τα άτοµα που 

πιθανά έχουν υποπέσει σε εγκληµατική ενέργεια, σύµφωνα µε τη γνώµη του ατόµου που 

υποβάλλει την καταγγελία. Υπάρχει επιπλέον το πεδίο της διεύθυνσης καθώς δεν είναι 

αναγκαίο ότι αυτοί θα µένουν µαζί µε το παιδί. 

Οι υπάρχοντες παράγοντες ρίσκου για το θύµα όπως παρατίθενται στην αναφορά, 

δηµιουργούν ένα προφίλ πιθανών ενεργειών του παιδιού, τα µέρη του οποίου µπορούν να 

εξηγηθούν µε την θεωρία δραστηριοτήτων. Η πρώτη ερώτηση για την επαναληψιµότητα 

θυµατοποίησης τους τελευταίους 12 µήνες όπως και οι επόµενες τρείς, προδιαθέτουν πάλι για 

ένα αποτέλεσµα υπαρκτής κακοποίησης. Όπως παρατηρήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

τα άτοµα που εξαφανίζονται µε επανάληψη, είναι πιθανό να γίνονται αντικείµενα 

εκµετάλλευσης. Το ίδιο συµβαίνει και για ένα παιδί που έχει µπει σε πρόγραµµα προστασίας 

παιδιών. Η σεξουαλική συµπεριφορά του παιδιού µπορεί να είναι εξωτερίκευση κάποιας 

συνειδητής ή ασυνείδητης σκέψης του παιδιού, που να σχετίζεται µε την θυµατοποίησή του. 

Τραυµατισµός από όπλο ή εξάρτηµα µπορεί να είναι αποτέλεσµα ενέργειας κάποιου πιθανού 

υπόπτου. Το νεαρό της ηλικίας και η προ-κινητική ηλικία µπορεί να βοηθήσει στην 
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περαιτέρω κατηγοριοποίηση. Χρήση ουσιών κατατάσσει το παιδί σε υποκουλτούρα η οποία 

πρέπει να ερευνηθεί παραπάνω γιατί κάτι τέτοιο µπορεί να σηµαίνει ότι η ανησυχητική 

συµπεριφορά που έκανε το άτοµο να υποβάλλει καταγγελία µπορεί να προέρχεται από τη 

χρήση ναρκωτικών και όχι από κακοποίηση. Μπορεί και να σηµαίνει την κακοποίησή από 

κάποιον από τον περίγυρο της υποκουλτούρας. Αναπηρία και πνευµατικές ασθένειες µπορούν 

να σηµαίνουν αυξηµένο κίνδυνο για την υγεία του παιδιού άρα υψηλό ρίσκο και πιο γρήγορη 

δροµολόγηση της έρευνας από τους αστυνοµικούς. Η εκπαίδευση στο σπίτι περιορίζει το 

κοινωνικό δίκτυο του παιδιού και θέτει µεγαλύτερο βάρος στις ακµές των δασκάλων του 

παιδιού. Το τράφικινγκ είναι σηµαντικό σηµάδι κακοποίησης του παιδιού. 

Για τον ύποπτο, στοιχεία ελέγχου ή “grooming” του παιδιού αποτελούν ισχυρούς παράγοντες 

πιθανής κακοποίησης. Ιστορικό προηγούµενης κακοποίησης ή οικογενειακής κακοποίησης 

µπορεί µε ανάλυση στατιστικών να συνδεθεί µε πιθανότητα επανάληψης της κακοποίησης. 

Το ίδιο και η τάση για βίαιη συµπεριφορά. Χρήση ουσιών ή υπερκατανάλωση αλκοόλ όπως 

και πνευµατικές ασθένειες µπορούν να οδηγήσουν τον ύποπτο σε ενέργειες που να µη 

θυµάται ή να µην έχει κάνει µε συνειδητή γνώση του, αυξάνοντας και πάλι την πιθανότητα 

κακοποίησης, ακόµα και αν το άτοµο δεν είναι αρκετά ύποπτο. 

Παρουσιάζονται οι καταστάσεις και τα γεγονότα που υπάρχουν στην οικία του παιδιού. Ο 

κυρίαρχος στόχος σε αυτό το τµήµα της αναφοράς είναι η κατανόηση πιθανών ψυχικών 

καταστάσεων του παιδιού και µια ποσοτικοποιηµένη προσέγγιση για την εύρεση υπόπτου σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει. Πνευµατικά προβλήµατα της οικογένειας, χαοτικές καταστάσεις 

ύπνου, συναισθηµατικοί παράγοντες για άγχος στην οικία και µια διαιρεµένη δοµή της 

οικογένειας (π.χ. χωρισµένο παιδί από τα αδέρφια του) δηµιουργούν ένα ψυχολογικό προφίλ 

για την µεγαλύτερη κατανόηση της κατάστασης του παιδιού αλλά και του περίγυρού του. Η 

είσοδος νέου ατόµου στη ζωή του παιδιού µπορεί να σηµαίνει υποψία για το συγκεκριµένο 

άτοµο ή απλά κάποια αλλαγή στην ψυχική κατάσταση του παιδιού που πάλι χρειάζεται 

ανάλυση. Κακή κατάσταση στην περιοχή του σπιτιού ή κατάχρηση ουσιών µέσα στην 

οικογένεια ή στην οικία προδιαθέτει για ύπαρξη υποκουλτούρας στον κοινωνικό περίγυρο 

του παιδιού και πάλι χρειάζεται µεγαλύτερη ανάλυση και προσέγγιση µέσω αυτής της 

σκοπιάς. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία πεδία στα οποία παρουσιάζονται απόψεις των 

αστυνοµικών. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι ποσοτικοποιηµένα και η γραφή τους παραπέµπει σε 

ελεύθερο κείµενο το οποίο δεν είναι τόσο εύκολα αναλύσιµο από υπολογιστικά συστήµατα, 

χωρίς κάτι τέτοιο να είναι αδύνατο (π.χ. µε text analysis). Οι αστυνοµικοί κρίνουν εάν 

πιστεύουν ότι ο κηδεµόνας χειραγωγεί το παιδί ή λέει ψέµατα στην αστυνοµία έτσι ώστε να 

γνωρίζουν την αξιοπιστία των δεδοµένων που λαµβάνουν ή για την προσθήκη στους 

πιθανούς υπόπτους. Αναγράφονται οι παράγοντες κινδύνου και η ανάλυση ρίσκου που έχει 
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γίνει µέχρι τη δεδοµένη στιγµή καθώς και λεπτοµέρειες µε τη συζήτηση για τις κινήσεις που 

θα γίνουν από µέρος της αστυνοµίας. 

Τέλος, γράφονται ξανά κάποια στοιχεία της αστυνοµίας για τον έλεγχο και διαµοίραση 

ευθυνών. 

Συνολικά, το έγγραφο αυτό είναι για την εκτέλεση περαιτέρω έρευνας σε περίπτωση που κάτι 

τέτοιο κριθεί αναγκαίο για ένα άτοµο που είναι παρόν. Έτσι, υπάρχει ελλιπής σωµατική 

περιγραφή και περιγραφή των λεπτοµερειών του παιδιού καθώς κάτι τέτοιο δε χρειάζεται. Ο 

κύριος στόχος που προσπαθεί να επιτευχθεί είναι να βρεθεί εάν υπάρχει κάποιος 

συγκεκριµένος ύποπτος προς εξέταση ή αν οι γενικές συνθήκες ζωής του παιδιού δείχνουν 

κάποια ανησυχία για πιθανή εκµετάλλευσή του. Υπάρχει ποσοτικοποίηση των ερωτήσεων µε 

τρόπο που µπορεί να αναλυθεί εύκολα από πληροφοριακό σύστηµα, όπως για παράδειγµα η 

προσθήκη βαρών σε κάθε απάντηση έτσι ώστε αν ξεπεραστεί ένας συγκεκριµένος αριθµός 

βάρους να κρίνεται αναγκαία η έρευνα καθώς και η δηµιουργία ενός κοινωνικού δικτύου σε 

γράφο ώστε να είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες των εµπλεκοµένων στους αστυνοµικούς. 

Υπάρχουν και στοιχεία που χρειάζονται ανάγνωση από ανθρώπους, κυρίως επειδή δεν είναι 

αναγκαίο να βγει κάποιο συµπέρασµα από αυτά, αλλά απλά να µεταφερθεί το ιστορικό των 

ενεργειών σε αυτόν που διαβάζει την αναφορά. Παρατηρείται η προσπάθεια ανάλυσης των 

ενεργειών του παιδιού και του περίγυρού του, δηλαδή η εξωτερίκευση των σκέψεων των 

ατόµων αυτών, όπως αυτό αναλύθηκε στη θεωρία δραστηριοτήτων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει 

σε πιθανά κίνητρα ή σκέψεις για µελλοντικές ενέργειες οι οποίες θα αναγνωριστούν από 

κάποιον ειδικό ή από κάποιο εξειδικευµένο σύστηµα παραγωγής αποφάσεων. 

Στη συνέχεια θα αναλυθεί η αναφορά η οποία στάλθηκε από τη αστυνοµία του Essex στο 

Ηνωµένο Βασίλειο (Παράρτηµα 9). Όταν γίνεται µια αναφορά για εξαφανισµένο άτοµο, το 

γραφείο ελέγχου της αστυνοµικής δύναµης (Force Control Room) στέλνει µια αστυνοµική 

µονάδα για έρευνα. Συµπληρώνεται το CID94 έγγραφο για τα χαµένα άτοµα στο οποίο ο 

αστυνοµικός κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις και γράφει τις πληροφορίες στο έγγραφο. 

Δηµιουργείται µια ενεργή δραστηριότητα στο COMPACT (“WPC Software: COMPACT,” 

n.d.), πληροφοριακό σύστηµα που έχει αναπτυχθεί από την WPC Software σε συνεργασία µε 

την αγγλική αστυνοµία για τη βοήθεια σε έρευνες σχετικές µε εξαφανισµένα άτοµα. Η 

συµπλήρωση των πεδίων στο COMPACT σύστηµα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που γράφονται 

στο έγγραφο CID94, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες που παραχωρήθηκαν. Στη συνέχεια 

χρησιµοποιείται µόνο το COMPACT για την προσθήκη νέων πληροφοριών ή ανανέωση των 

υπαρχόντων. Στο έγγραφο αναφέρεται αριθµός καταγραφής στο STORM. Το STORM 

(System for Tasking and Operational Resource Management) (“STORM - Command &amp; 

Control System - Staffordshire Police,” n.d.) είναι το κύριο σύστηµα καταγραφής και ελέγχου 

περιστατικών που αναφέρονται από τους πολίτες αλλά είναι κατάλληλο και για τη διαχείριση 



48 
 

λειτουργικών πόρων για τις επιχειρήσεις της αστυνοµίας. Χρησιµοποιείται από 22 

διαφορετικές δυνάµεις της αστυνοµίας του Ηνωµένου Βασιλείου καθώς και παγκοσµίως, από 

την αστυνοµία της Σουηδίας, του Άµπου Ντάµπι, τις Βαλεαρίδες το Δουβλίνο και την 

υπηρεσία ασθενοφόρων (“STORM - Command &amp; Control System - Staffordshire 

Police,” n.d.). 

Το έγγραφο ξεκινάει µε το όνοµα του αγνοουµένου, την ηλικία του, την µέρα που 

αναφέρθηκε η εξαφάνισή του, το παράρτηµα της αστυνοµίας που είναι υπεύθυνο για το µέρος 

που έγινε η εξαφάνιση, ο αριθµός ταυτοποίησης της αναφοράς στο COMPACT, ο αριθµός 

ταυτοποίησης του ατόµου στο COMPACT και ο αριθµός καταχώρησης στο STORM. Αυτά 

είναι τα πολύ βασικά στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για να ανατρέξει στις καταχωρήσεις 

που έχουν γίνει στα ηλεκτρονικά συστήµατα ώστε να βρει τις τελικές πληροφορίες σε 

περίπτωση που η υπόθεση έχει εξελιχθεί. 

Δίνονται οδηγίες για τον αστυνοµικό που βρίσκεται στο µέρος για να πάρει τις πληροφορίες 

για την αναφορά. Συνοµιλία µε τον πληροφοριοδότη, προσπάθεια καθορισµού της 

τοποθεσίας που ειδώθηκε ο αγνοούµενος, περιγραφή του και του οχήµατός του. Συµπλήρωση 

της φόρµας και παραλαβή µιας φωτογραφίας σε καλή ποιότητα, κατά προτίµηση ψηφιακή. 

Ολοκλήρωση της ανάλυσης ρίσκου. Αν κριθεί υψηλού ρίσκου, ενηµερώνεται άµεσα το 

γραφείο ελέγχου της αστυνοµικής δύναµης. Έρευνα των περιχώρων µέσα και έξω από το 

κτίριο. Δεν πρέπει να αφεθούν στην οικογένεια, τους φίλους ή τους φροντιστές. Καταγραφή 

περιοχών που έγινε έρευνα αλλά και αυτών που δεν έγινε έρευνα και των ατόµων που ήταν 

παρόντες. Το εξαφανισµένο άτοµο πρέπει να καταγραφεί στο COMPACT σύστηµα το 

συντοµότερο και πρακτικότερο δυνατόν, χωρίς ο χρόνος της αναφοράς από γραφείο ελέγχου 

στην καταγραφή να είναι µεγαλύτερος των 3 ωρών. Αν υπάρχει ιστορικό οικογενειακής βίας, 

γίνεται έλεγχος στην κεντρική βάση δεδοµένων της αγγλικής αστυνοµίας για τον 

πληροφοριοδότη, τον σύντροφο και το εξαφανισµένο άτοµο. Αν εντοπιστούν ύποπτες 

περιστάσεις, ο χώρος αντιµετωπίζεται ως χώρος εγκλήµατος και ο αστυνοµικός δε φεύγει από 

αυτόν. Υπάρχει άµεση ενηµέρωση του γραφείου ελέγχου και επείγων αίτηµα να είναι παρών 

ανώτερος αστυνοµικός. Σε περίπτωση επιστροφής του εξαφανισµένου ατόµου πριν 

ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του εγγράφου ή η δηµιουργία ενεργής δραστηριότητας, 

συµπληρώνεται ολόκληρο το έγγραφο και η αναφορά ανεύρεσης, λαµβάνεται φωτογραφία, 

προστίθεται αναφορά αγνοουµένου µε συγκεκριµένη αναφορά στις περιστάσεις ως άτοµο 

που βρέθηκε και προστίθεται αναφορά ανεύρεσης µε επίσης συγκεκριµένη αναφορά. Αυτές 

είναι οι ρητές οδηγίες που δίνονται στον αστυνοµικό που παρευρίσκεται και οφείλει να τις 

ακολουθήσει κατά γράµµα. Παρατηρείται η ύπαρξη της κρίσης του αστυνοµικού για το 

συµβάν και στη συνέχεια η συµπλήρωση του εγγράφου, έτσι ώστε σε περίπτωση που η 

κατάσταση είναι κρίσιµη να επέµβει σύντοµα υπόλοιπη αστυνοµική δύναµη. Γίνεται επίσης 
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έρευνα για τον πιθανό εντοπισµό του εξαφανισµένου σε κοινότυπα µέρη που ίσως ο 

πληροφοριοδότης δεν έχει δοκιµάσει να ψάξει. Τα υπόλοιπα είναι διαδικασίες για τη σωστή 

αντιµετώπιση και καταγραφή του περιστατικού. 

Ακολουθούν δύο σελίδες οι οποίες πρέπει να αποκοπούν από το έγγραφο και να δοθούν στο 

άτοµο που κάνει την αναφορά. Περιέχουν αναφορές για τις ενέργειες που θα κάνει η 

αστυνοµία και οδηγίες για τις ενέργειες που µπορεί να κάνει η οικογένεια για να βοηθήσει. 

Δίνονται πληροφορίες για το εξαφανισµένο άτοµο όπως το ότι µπορεί να µην θέλει να βρεθεί, 

την πιθανότητα να είναι θύµα κάποιου εγκλήµατος και την αναγκαιότητα διατήρησης 

στοιχείων του εξαφανισµένου. Προτείνεται η καταγραφή του τηλεφώνου του τοπικού 

αστυνοµικού και ο αριθµός καταγραφής στο σύστηµα STORM, καθώς και µια ηλεκτρονική 

διεύθυνση για την αποστολή φωτογραφίας του αγνοουµένου. Η αστυνοµία θα ψάξει το σπίτι 

του αγνοουµένου µαζί µε άλλα σχετικά µέρη, όπως τον εργασιακό του χώρο, νοσοκοµεία και 

σπίτια συγγενών και φίλων και θα αναθέσει τους κατάλληλους πόρους για την έρευνα. Οι 

οδηγίες για τις βοηθητικές ενέργειες της οικογένειες είναι να υπάρχει ένα ηµερολόγιο 

καταγραφής των προσπαθειών, των πληροφοριών και των ερωτήσεων της οικογένειας, των 

φίλων και των παραπάνω γραφείων εύρεσης εξαφανισµένων ατόµων που µπορεί να 

λαµβάνουν µέρος στην έρευνα. Επικοινωνία µε τη γραµµή βοήθειας εξαφανισµένων ατόµων 

για την παραγωγή δωρεάν φωτογραφικών πόστερ για τον αγνοούµενο. Η οικογένεια 

παρακαλείται να επικοινωνεί στην αστυνοµία τις ενέργειες που σκοπεύει να κάνει. Αν το 

άτοµο εµφανιστεί και είναι σε υγιή κατάσταση, να ειδοποιηθεί η αστυνοµία πρώτα και αφού 

ένας αστυνοµικός κάνει την αναφορά ανεύρεσης η υπόθεση θα κλείσει. Η αστυνοµία θα 

ενηµερώσει τα ενδιαφερόµενα άτοµα ότι ο αγνοούµενος βρέθηκε και είναι καλά, θα µιλήσει 

µε το άτοµο για να σιγουρευτεί για την καλή του κατάσταση αλλά δεν θα δώσει τις 

συντεταγµένες του ατόµου, αν αυτό είναι ενήλικας, χωρίς την συγκατάθεσή του. Ακολουθούν 

χρήσιµα τηλέφωνα και οργανώσεις στις οποίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθυνθούν 

για παραπάνω βοήθεια. 

Στη συνέχεια υπάρχει η αναφορά την οποία συµπληρώνει ο αστυνοµικός µε τις πληροφορίες 

που είναι απαραίτητες κατά την κρίση της αγγλικής αστυνοµίας. Όνοµα του αστυνοµικού που 

συµπληρώνει τη φόρµα, περιοχή και τµήµα τοπικής αστυνοµίας υπεύθυνο για την έρευνα, 

αριθµός καταχώρησης στο STORM και στο COMPACT, ερώτηση για το αν έχει εξαφανιστεί 

ξανά το άτοµο µε έλεγχο στο COMPACT καθώς και ο βαθµός και το όνοµα του επιβλέπων 

αστυνοµικού. Αυτά είναι τυπικά στοιχεία για την διαµοίραση εργασιών και ευθυνών και την 

εύχρηστη ανεύρεση του περιστατικού στα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται. 

Το αν έχει εξαφανιστεί ξανά το άτοµο µπορεί να σηµαίνει πολλά πράγµατα, από την ύπαρξη 

κακού κλίµατος στο σπίτι του κατ’ επανάληψη αγνοούµενου µέχρι την εκµετάλλευσή του 

κάπου µακριά από το σπίτι ή την ύπαρξη πνευµατικών προβληµάτων, όπως άνια. Αν είναι 
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παιδί, το πιο πιθανό από την ανάλυση που έχει γίνει στα προηγούµενα κεφάλαια είναι να 

ανήκει στην κατηγορία παιδί-φυγάς, κάτι που δίνει πολλές πληροφορίες για την ανεύρεσή 

του, καθώς αφού θα έχει καταγραφεί στο COMPACT σύστηµα, θα υπάρχουν τα µέρη που 

έχει βρεθεί ξανά, µε µεγάλη πιθανότητα να βρίσκεται πάλι εκεί. 

Επίθετο, όνοµα, ψευδώνυµα που χρησιµοποιεί, κατάσταση ταυτοποίησης (γνωστή ταυτότητα 

αλλά όχι ταυτοποιηµένη µε τα στοιχεία της αστυνοµίας ακόµα, γνωστά λανθασµένη 

ταυτότητα, γνωστή και επιβεβαιωµένη ταυτότητα), ηµεροµηνία γέννησης, µέρος γέννησης, 

πατρικό επώνυµο, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα, έλεγχος για πιθανή ενεργή 

δραστηριότητα στη βάση δεδοµένων της αστυνοµίας και καταγραφή του αριθµού 

δραστηριότητας αν υπάρχει, αριθµός ασφάλισης σε περίπτωση που ο αγνοούµενος είναι άνω 

των 16 ετών. Τα πρώτα είναι για την αναγνώριση του ατόµου σε περίπτωση που βρεθεί 

κάποιος που µοιάζει µε τον αγνοούµενο. Η ηλικία του είναι σηµαντική για την 

κατηγοριοποίηση της αιτίας εξαφάνισης, όπως και το φύλο του, αφού τα παιδιά από 0-3 

έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν απαχθεί από ένα 40χρονο ενήλικα. Το µέρος 

γέννησης µπορεί στις κατάλληλες περιστάσεις να αποτελέσει µέρος ενδιαφέροντος για 

έρευνα. Η οικογενειακή κατάσταση µπορεί να δηµιουργήσει ένα αρχικό κοινωνικό δίκτυο για 

τον εξαφανισµένο αλλά και να προσδιορίσει κάποιον πιθανό λόγο εξαφάνισης. Η εθνικότητα, 

µε κατάλληλη ανάλυση στατιστικών επίσης µπορεί να προσδιορίσει αιτία εξαφάνισης αλλά 

και µέρη ενδιαφέροντος για έρευνα. Η ύπαρξη ενεργής δραστηριότητας στη βάση δεδοµένων 

θα δώσει στην αστυνοµία πολλές πρόσθετες πληροφορίες όπως το υπάρχον κοινωνικό δίκτυό 

του, υπάρχουσες εξωτερικοποιήσεις των σκέψεων του και άρα µια αρχική δηµιουργία 

ψυχολογικού προφίλ. Ο αριθµός ασφάλισής του είναι για πρόσθετη ευκολία αναγνώρισης και 

σε κάποιες ειδικές περιστάσεις µπορεί να υπάρξει πρόσβαση στα αρχεία υγείας τους (Parkin, 

2018). 

Ερώτηση για ύπαρξη φωτογραφίας και σε περίπτωση µη ύπαρξης αιτιολόγηση, αριθµός 

κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όνοµα Facebook, Twitter ή 

παρόµοιων κοινωνικών δικτύων, ερώτηση για προηγούµενη εξαφάνιση ξανά, µαζί µε 

πληροφορίες για του πού και πότε βρέθηκε, ερώτηση για τη λήψη δείγµατος DNA µαζί µε 

την τοποθεσία της λήψης. Η φωτογραφία είναι για την αναγνώριση του αγνοουµένου και την 

πιθανή δηµιουργία αφισών για την επικοινωνία της εξαφάνισης στο κοινό αν κάτι τέτοιο 

κριθεί σκόπιµο από την αστυνοµία. Τα επόµενα τρία µπορούν να δηµιουργήσουν ένα πολύ 

ολοκληρωµένο διαδικτυακό κοινωνικό προφίλ για τον εξαφανισµένο µε την εφαρµογή 

κατάλληλων αλγορίθµων. Σε περίπτωση που µπορεί να αποκτηθεί και πρόσβαση στους 

λογαριασµού αυτούς, όπως για παράδειγµα να επιτρέψει η οικογένεια στην αστυνοµία τον 

έλεγχο του υπολογιστή του εξαφανισµένου τους παιδιού, η εξέταση των δράσεών του στο 

διαδίκτυο µπορεί να δώσει πολλές χρήσιµες πληροφορίες. Ένα τέτοιο παράδειγµα θα ήταν 
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µια υπόθεση grooming µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων στο Facebook. Η επαναληψιµότητα της 

εξαφάνισης όπως αναφέραµε πριν δίνει πολύ χρήσιµες πληροφορίες για την έρευνα. Το 

δείγµα DNA αποτελεί πρόσθετο δεδοµένων για αναγνώριση. 

Πληροφορίες για την διεύθυνση της κατοικίας του αγνοουµένου όπως ταχυδροµικός κώδικας, 

όνοµα ανθρωπιστικής οργάνωσης, αν το παιδί φιλοξενείται, οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη, 

τηλέφωνο οικίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, αριθµός grid(κάτι αντίστοιχα 

µοναδικό µε τις καρτεσιανές συντεταγµένες). Το σπίτι και οι άνθρωποι που συνδέονται µε 

αυτό αποτελούν πρώτες πηγές πληροφορίας και δηµιουργίας κοινωνικού δικτύου για το 

χαµένο άτοµο οπότε είναι απαραίτητη η καταγραφή των στοιχείων του. 

Στη συνέχεια γίνονται προσπάθειες να περιγραφεί όσο πιο διεξοδικά γίνεται το 

παρουσιαστικό του αγνοουµένου µαζί µε αντικείµενα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ή που 

έχει πάνω του. Εθνικό παρουσιαστικό µε επιλογές (π.χ. Ασιάτης), δοµικό σωµατότυπο µε 

επιλογές, ύψος σε πόδια και ίντσες και σε µέτρα και εκατοστά, αριθµός παπουτσιού, 

δεξιόχειρας, αριστερόχειρας, αµφιδέξιος, φοράει γυαλιά ή φακούς επαφής, τύπος µαλλιών 

(π.χ. κοντά), χρώµα µαλλιών, χαρακτηριστικά µαλλιών, χρώµα µατιών, προσθετικά 

αντικείµενα για δόντια, ύπαρξη τριχών στο πρόσωπο (π.χ. µουστάκι), προφορά, 

σεξουαλικότητα µε επιλογές (π.χ. τρανσέξουαλ). Μέχρι εδώ δίνεται η προσωπική περιγραφή 

του ατόµου µαζί µε κάποια στοιχεία που µε µελέτη ειδικού µπορούν να σχηµατίσουν 

ψυχολογικό προφίλ του αγνοουµένου αλλά και να δώσουν µικροστοιχεία για ενέργειές του. 

Για παράδειγµα, η σεξουαλικότητα του ατόµου ή η χρήση κάποιου από τα δύο χέρια µπορεί 

να επιβεβαιώνει ή να ακυρώνει κάποιες πιθανές πράξεις του ατόµου. Όχηµα µε 

κατασκευαστή, µοντέλο, χρώµα και αριθµός καταχώρησης, κοσµήµατα µε χρώµατα, 

χαρακτηριστικά και επιγραφές, ρουχισµός µε χρώµατα, µεγέθη και ετικέτες, συνήθειες του 

ατόµου και ιδιαιτερότητες. Η ύπαρξη οχήµατος διευρύνει τις πιθανές διαδροµές που µπορεί 

να έχει πάρει ο αγνοούµενος αλλά µπορεί να εντοπιστεί µε συστήµατα της αστυνοµίας (Law, 

Agencies, Infrastructure, Lea, & Standards, 2016), ο ρουχισµός είναι για την αναγνώριση του 

ατόµου ενώ οι συνήθειες και οι ιδιαιτερότητες του µπορούν να δώσουν πάρα πολλές 

πληροφορίες για την έρευνα. Μέρη που συχνάζει, χόµπι, εξωτερικές δραστηριότητες και 

πάρα πολλές ενέργειες που κάνει κάποιος µπορεί να βοηθήσουν σηµαντικά σε µια έρευνα. 

Εδώ δεν υπάρχει καµία ποσοτικοποίηση της ερώτησης είναι όµως αρκετά δύσκολο να 

ποσοτικοποιηθεί αυτό το κοµµάτι µιας και οι απαντήσεις ενδέχεται να είναι εντελώς 

διαφορετικές για κάθε άτοµο. 

Πιθανά σηµάδια κινδύνου µε επιλογές (π.χ. τάσεις αυτοκτονίας, κατοχή εκρηκτικών), 

κακοποίηση σχετική µε οικογενειακή τιµή, µε σχόλια (να µη γίνει η ερώτηση στον 

πληροφοριοδότη), αναγνωριστικά σηµάδια µε πλήρη περιγραφή, πιθανή αναπηρία του 

αγνοουµένου µε επιλογές. Τα σηµάδια κινδύνου είναι σηµαντικά για την ανάλυση ρίσκου και 
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κυρίως για την κατανόηση περιστατικών µε πολύ υψηλό ρίσκο, είτε για το άτοµο είτε για 

τους πολίτες, ώστε να υπάρξει άµεση και κατάλληλη ανταπόκριση από την αστυνοµία. 

Κακοποίηση σχετικά µε την οικογενειακή τιµή µπορεί να κατηγοριοποιήσει την εξαφάνιση 

του ατόµου και να δώσει µεγαλύτερη έµφαση σε κάποια άτοµα στο κοινωνικό δίκτυό του. 

Επίσης µπορεί να επισηµάνει ότι ο πληροφοριοδότης δεν είναι αξιόπιστος ή ότι υπάρχουν 

στοιχεία που δεν επικοινωνούνται στην αστυνοµία. Τα αναγνωριστικά σηµάδια είναι για την 

αναγνώριση του αγνοουµένου ωστόσο δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση, υπάρχει ελεύθερο 

κείµενο ξανά. Η πιθανή αναπηρία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση ρίσκου αλλά 

και για την πρόβλεψη των ενεργειών του ατόµου µε την θεωρία δραστηριοτήτων καθώς η 

αναπηρία επηρεάζει τα αντικείµενα που χρησιµοποιεί το υποκείµενο για την εξωτερίκευση 

των ιδεών του. 

Στοιχεία του περισσότερο συγγενικού ή κοντινού ατόµου του εξαφανισµένου. Τίτλος (π.χ. 

κύριος, κυρία, δεσποινίς), επίθετο, όνοµα, ταχυδροµικός κώδικας, τηλέφωνο σπιτιού, 

δουλειάς, κινητό, οδός αριθµός, περιοχή, πόλη και αριθµός grid για την οικία του, σχέση του 

ατόµου µε τον εξαφανισµένο, ηµεροµηνία γέννησης. Το πιο κοντινό άτοµο για τον 

εξαφανισµένο θα αποτελέσει πολύ κεντρικό κόµβο συσχέτισης στο κοινωνικό δίκτυο οπότε 

θα επηρεάσει σηµαντικά το αποτέλεσµα της ανάλυσής του. 

Πρόσθετες πληροφορίες όπως το αν το εξαφανισµένο άτοµο είναι φυγάς από κάποιο αδίκηµα 

µαζί µε την ηµεροµηνία και την ώρα λήξης της κράτησης στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται 

(φυλακή, φροντίδα, νοσοκοµείο), ερώτηση για την πνευµατική υγεία του αγνοουµένου µαζί 

µε λεπτοµέρειες της αρρώστιας ή της φαρµακευτικής του αγωγής, λεπτοµέρειες του 

οδοντιάτρου. Αυτά είναι πληροφορίες για την ανάλυση ρίσκου του περιστατικού. Αν ο 

εξαφανισµένος είναι φυγάς γίνεται η συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση ώστε να ερευνηθεί µε 

τον σωστό τρόπο. 

Οι πληροφορίες στη συνέχεια είναι συγκεχυµένες και γίνεται προσπάθεια να συλλεχθούν 

πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόηση των ενεργειών του αγνοουµένου. Ερώτηση για το 

αν η ηµέρα εξαφάνισης συµπίπτει µε κάποια σηµαντική µέρα, όπως η ηµέρα θανάτου 

κάποιου φίλου ή συγγενή, µε λεπτοµέρειες. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε το άτοµο µε το οποίο 

σχετίζεται η σηµαντική µέρα, θα έχει µεγάλη βαρύτητα στο κοινωνικό δίκτυο. Πληροφορίες 

γιατρού µαζί µε το τηλέφωνο του γιατρού, εργασία του αγνοουµένου µαζί µε τη διεύθυνση 

του χώρου εργασίας και τηλέφωνο επικοινωνίας, λεπτοµέρειες εργοδότη/σχολείου µε 

τηλέφωνο επικοινωνίας, θρήσκευµα, αριθµός διπλώµατος οδήγησης, γλώσσες που µιλάει ο 

αγνοούµενος. Αυτά τα δεδοµένα µπορούν να αξιοποιηθούν από ειδικούς στην ανάλυση της 

υπόθεσης αν και φαίνεται δύσκολο να χρησιµοποιηθούν από πληροφοριακό σύστηµα για 

εξαγωγή συµπερασµάτων. Πληροφορίες κοινωνικού φροντιστή που ασχολείται µε τον 

αγνοούµενο όπως προηγουµένως δηλαδή τίτλος, επίθετο, όνοµα, ταχυδροµικός κώδικας, 
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κτιριακές εγκαταστάσεις, περιοχή, οδός, αριθµός, αριθµός grid, τηλέφωνο επικοινωνίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση. Πληροφορίες κάρτας τραπέζης όπως προµηθευτής της κάρτας, 

αριθµός κάρτας, τύπος κάρτας, ερώτηση για σύνδεση µε λογαριασµό, όνοµα στην κάρτα, 

ηµεροµηνία λήξης/έναρξης. Πιθανή χρήση της κάρτας του εξαφανισµένου µπορεί να 

βοηθήσει την αστυνοµία να ακολουθήσει τα µέρη που αυτή χρησιµοποιήθηκε κατανοώντας 

βαθύτερα το περιστατικό. Μετρητά που πιστεύεται ότι έχει πάρει µαζί του το άτοµο. Κάτι 

τέτοιο δείχνει πρόθεση για φυγή ή απαγωγή µαζί µε κλοπή. Και στις δύο περιπτώσεις, γίνεται 

κατηγοριοποίηση για πιο συγκεκριµένη ανάλυση. Οµάδα αίµατος του αγνοουµένου, για την 

αναγνώρισή του. Λεπτοµέρειες του τελευταίου γεύµατος σε περίπτωση που η εξαφάνιση 

είναι υψηλού ρίσκου, για ανάλυση από ειδικούς. 

Λεπτοµέρειες της αναφοράς του περιστατικού όπως ηµεροµηνία που εξαφανίστηκε το άτοµο, 

ώρα εξαφάνισης, ηµεροµηνία, ώρα και άτοµο που το είδε τελευταία φορά, αναφορά STORM, 

ηµέρα εισόδου στο STORM για έλεγχο, αριθµός αναφοράς εγκλήµατος, τοποθεσία που τον 

είδαν τελευταία φορά, µέρος από το οποία λείπει και παρατηρήθηκε η απουσία του, 

αστυνοµικός που συµπληρώνει τη φόρµα, περιοχή και τµήµα αστυνοµίας. Πάλι στοιχεία για 

την εύρεση της αναφοράς και για το άτοµο που τον είδε τελευταία φορά το οποίο θα έχει και 

αυτό µεγάλη βαρύτητα στο κοινωνικό δίκτυο. Η τοποθεσία που τον είδαν τελευταία φορά 

µπορεί να είναι σηµείο εκκίνησης των πιθανών διαδροµών που µπορεί να έχει κάνει ο 

εξαφανισµένος. Το µέρος από το οποίο παρατηρήθηκε η απουσία του είναι επίσης σηµαντικό 

γιατί θέτει το γενικό πλαίσιο της εξαφάνισης και τον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί η 

έρευνα. Διαφορετικά θα αντιµετωπιστεί µια περίπτωση που ένα παιδί λείπει από το σχολείο 

και αλλιώς αν εξαφανίστηκε σε στο κέντρο της πόλης ενώ βρισκόταν µε τους γονείς του. 

Ερώτηση για το αν εξουσιοδοτείται η δηµοσιοποίηση πληροφοριών σχετικών µε το 

περιστατικό και υπεύθυνος για την εξουσιοδότηση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

δηµοσιοποίηση πληροφοριών µπορεί να είναι επιβλαβής για τον εξαφανισµένο, οπότε κάτι 

τέτοιο πρέπει να κριθεί από την αστυνοµία. 

Ακολουθούν ερωτήσεις για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η εξαφάνιση. Ποιες 

ήταν οι προθέσεις του ατόµου όταν το είδαν τελευταία φορά, προετοιµάστηκε το άτοµο για 

την απουσία (π.χ. πήρε ρούχα, πήρε λεφτά). Καταγραφή πληροφοριών και πεποιθήσεων για 

το περιστατικό που ο πληροφοριοδότης επιθυµεί να πει. Έτσι µπορεί να γίνει 

κατηγοριοποίηση αλλά και να δηµιουργηθούν πιθανά µονοπάτια για τις διαδροµές του. 

Υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση πάρα πολλές απαντήσεις µε την δυσκολία να 

ποσοτικοποιηθούν, γίνεται ωστόσο µετά από την ανθρώπινη παρέµβαση αστυνοµικών οι 

πληροφορίες που λήφθηκαν να συγκεκριµενοποιηθούν και να χρησιµοποιηθούν από 

πληροφοριακό σύστηµα. 
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Στη συνέχεια υπάρχουν 7 ερωτήσεις για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού, σε 

ελεύθερο κείµενο. Μερικές από αυτές τις αυτές τις ερωτήσεις έχουν απαντηθεί παραπάνω 

αλλά εδώ όλες µαζί δίνουν την πλήρη εικόνα στον αναγνώστη. Πρώτη ερώτηση είναι η 

τοποθεσία που εµφανίστηκε τελευταία φορά µαζί µε ποιους ήταν. Όπως αναφέρθηκε πριν, 

έτσι δηµιουργείται κοινωνικό δίκτυο και πιθανές διαδροµές από την τοποθεσία αυτή. 

Δεύτερη ερώτηση είναι εάν η εξαφάνιση προκλήθηκε από κάποια διαµάχη ή κακή 

οικογενειακή κατάσταση. Βοηθάει στην κατηγοριοποίηση του περιστατικού και αντίστοιχα 

µπορούν να προταθούν τοποθεσίες ενδιαφέροντος. Τρίτη ερώτηση για το αν το εξαφανισµένο 

άτοµο είναι υπό περιοριστική εντολή, έξω από τη φυλακή µε εγγύηση, υποκείµενο σε 

δικαστική απόφαση, άτοµο µε αντικοινωνική συµπεριφορά (ASBO) ή µε εγκληµατική 

αντικοινωνική συµπεριφορά (CRASBO). Γίνεται ανάλυση ρίσκου της κατάστασης και 

κατηγοριοποίηση σε υποκουλτούρα. Τέταρτη ερώτηση είναι για τη συγκεκριµενοποίηση 

λεπτοµερειών που οδήγησαν στην εξαφάνιση. Πολλές απαντήσεις οι οποίες διαφέρουν πολύ 

ανάλογα µε την περίπτωση αλλά µπορεί να δώσουν σηµαντικά στοιχεία στους αστυνοµικούς 

για τη γενική εικόνα. Πέµπτη ερώτηση για το αν ο αγνοούµενος είναι σε κατάσταση 

κοινωνικής πρόνοιας, ποιας κοινωνικής πρόνοιας, για πόσο καιρό είναι σε αυτή την 

κατάσταση και τον λόγο για την κατάσταση αυτή. Έχουν αναλυθεί παραπάνω στοιχεία για 

την κοινωνική πρόνοια. Έκτη ερώτηση για το αν το εξαφανισµένο άτοµο είναι υπό την 

προστασία κάποιου νοσοκοµείου ή δοµή για την πνευµατική του υγεία, καταγραφή της 

περιόδου και των αιτιών αυτής της προστασίας καθώς και λεπτοµέρειες για τη δοµή και τις 

ηµεροµηνίες λήξης της προστασίας. Ερώτηση για την ανάλυση ρίσκου καθώς τα άτοµα µε 

πνευµατικές δυσκολίες έχουν υψηλό ρίσκο αλλά και προτάσεις για µέρη ενδιαφέροντος και 

δηµιουργία κοινωνικού δικτύου µε τα άτοµα που τον συναναστρέφονται στις δοµές. Έβδοµη 

ερώτηση για την ύπαρξη κακοποίησης σχετικά µε την οικογενειακή τιµή µαζί µε τις αιτίες. 

Έχουν αναλυθεί παραπάνω στοιχεία για τέτοιου είδους κακοποίηση. 

Ακολουθούν τα στοιχεία του πληροφοριοδότη. Τίτλος, επίθετο, όνοµα, µέρος και ηµεροµηνία 

γέννησης, ταχυδροµικός κώδικας, αν η διεύθυνση οικίας είναι ίδια µε του εξαφανισµένου 

ατόµου ή µε του πιο κοντινού του προσώπου, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδός, αριθµός, πόλη, 

περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας, εναλλακτικό τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό τηλέφωνο, 

αριθµός grid, σχέση που έχει µε τον αγνοούµενο. Εδώ δηµιουργείται ένα απλό προφίλ για να 

χρησιµοποιηθεί στο κοινωνικό δίκτυο. Η βαρύτητα της σύνδεσής τους θα εξαρτηθεί από τη 

σχέση που έχουν. 

Διεύθυνση αναφοράς, δηλαδή το µέρος από το οποίο το άτοµο εξαφανίστηκε. Ταχυδροµικός 

κώδικας, αν η διεύθυνση αυτή είναι ίδια µε την οικία του εξαφανισµένου ατόµου ή µε του πιο 

κοντινού του προσώπου, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδός, αριθµός, πόλη, περιοχή, σταθερό 

τηλέφωνο, εναλλακτικό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο. Η διεύθυνση που εξαφανίστηκε είναι 
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σηµαντικό µέρος για την δηµιουργία πιθανών µονοπατιών για τις τοποθεσίες ενδιαφέροντος 

αλλά και για την κατηγοριοποίηση. Αν για παράδειγµα η περιοχή που εξαφανίστηκε είναι 

πολύ κακόφηµη (π.χ. να έχει πολύ χαµηλό σκορ στη βάση δεδοµένων της αστυνοµίας ως 

προς την ασφάλεια) µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως περιστατικό απαγωγής µε στοιχεία 

υποκουλτούρας. 

Στη συνέχεια υπάρχει µια σελίδα πλήρως ποσοτικοποιηµένη για την ανάλυση ρίσκου, µαζί µε 

σχόλια για κάθε περίπτωση. Οι απαντήσεις αυτές περνάνε στη συνέχεια στο COMPACT 

όπως αναφέρθηκε και θα επεξεργάζονται αυτόµατα για την ανάλυση ρίσκου, αν και δεν είναι 

ο µοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό, όπως θα δούµε στη συνέχεια της αναφοράς. Οι 

ερωτήσεις αφορούν όλες την ανάλυση ρίσκου και είναι οι εξής 19: 

1. Είναι το άτοµο ευάλωτο εξαιτίας ηλικίας, αναπηρίας ή άλλου παρόµοιου παράγοντα; 

2. Συµπεριφορά που δεν είναι συνηθισµένη είναι συνήθως ισχυρός παράγοντας ρίσκου, 

οι περιστάσεις εξαφάνισης διαφέρουν από τα συνηθισµένα συµπεριφορικά πρότυπα 

του ατόµου; 

3. Υπάρχουν υποψίες ότι το άτοµο θύµα σηµαντικού εγκλήµατος σε εξέλιξη; 

4. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το άτοµο είναι πιθανό να αυτοκτονήσει; 

5. Υπάρχει λόγος για την εξαφάνιση του ατόµου; 

6. Υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει γίνει προετοιµασία για την εξαφάνιση; 

7. Τι σκόπευε να κάνει το άτοµο όταν το είδαν τελευταία φορά, π.χ. πήγαινε στα 

µαγαζιά ή να προλάβει ένα λεωφορείο και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον σκοπό 

αυτό; 

8. Υπάρχουν προβλήµατα στην οικογένεια ή στη σχέση του ατόµου ή πρόσφατο 

ιστορικό οικογενειακών διαµαχών ή/και κακοποίησης; 

9. Είναι θύµα ή θύτης οικογενειακής βίας; 

10. Έχει το άτοµο κάποια φυσική ασθένεια ή προβλήµατα πνευµατικής υγείας; 

11. Είναι σε λίστα παιδικής προστασίας; 

12. Έχει εξαφανιστεί και έχει υποστεί κακό ξανά; 

13. Υπάρχει πεποίθηση ότι το άτοµο δεν έχει την ικανότητα να αλληλεπιδράσει µε 

ασφάλεια σε ξένο περιβάλλον; 

14. Υπάρχει ανάγκη του ατόµου για λήψη φαρµάκων που δεν έχει µαζί του; 

15. Υπάρχει ενεργή παρενόχληση ή “bullying” π.χ. ρατσιστικά, σεξουαλικά ή οµοφοβικά 

θέµατα στην κοινότητά του; 

16. Ήταν εµπλεκόµενο σε βίαιο ή/και ρατσιστικό επεισόδιο άµεσα πριν από την 

εξαφάνισή του; 
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17. Υπάρχουν προβλήµατα στο σχολείο/κολλέγιο/πανεπιστήµιο/εργασία/οικονοµία του; 

18. Υπάρχει εξάρτηση από αλκοόλ ή ναρκωτικά; 

19. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που ο αστυνοµικός ή ο επιβλέπων πρέπει να λάβει 

υπόψιν του για την ολοκλήρωση της ανάλυσης ρίσκου π.χ. παιδική σεξουαλική 

εκµετάλλευση; 

Επεξηγούνται τα τρία επίπεδα ρίσκου που υπάρχουν. Υψηλό ρίσκο σηµαίνει ότι υπάρχουν 

βάσιµες υποψίες ότι το άτοµο βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της δικής τους ευπάθειας, είναι 

πιθανό να είναι κίνδυνος για τον εαυτό τους, κάποιον άλλο ή το δηµόσιο κοινό, είναι πιθανό 

να είναι το θύµα ή ο θύτης ενός σοβαρού εγκλήµατος και πρέπει το γραφείο ελέγχου και ο 

υπεύθυνος επιθεωρητής υπηρεσίας να ενηµερωθούν άµεσα. Μεσαίο ρίσκο σηµαίνει ότι είναι 

πιθανό το άτοµο να θέσει τον εαυτό του ή άλλους σε κίνδυνο. Μικρό ρίσκο σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχει εµφανής κίνδυνος για το άτοµο ή το δηµόσιο κοινό. 

Στη συνέχεια ο αστυνοµικός που συµπληρώνει τη φόρµα ζητείται να κρίνει την κατάσταση 

και το ρίσκο που εµπεριέχει, διαλέγοντας επίπεδο ρίσκου και δικαιολογώντας την επιλογή 

του. Ο αστυνοµικός και ο επιβλέπων του υπογράφουν και ο επιβλέπων επιβεβαιώνει την 

ανάλυση ρίσκου ή την αλλάζει, µαζί µε το λόγο της αλλαγής. 

Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση ρίσκου, όποια αν είναι και η απόφαση, ακολουθούν έλεγχοι. 

Οδηγίες για την έρευνα στο σπίτι και καταγραφή των ευρηµάτων βρίσκονται στη συνέχεια 

του εγγράφου. Ο έλεγχος πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα δωµάτια, ντουλάπια, αποθήκες, 

εδάφη και εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να γίνει από αστυνοµικούς και όχι από φίλους, 

συγγενείς ή φροντιστές. Αν δε γίνεται να διεξαχθεί κανονικά έρευνα λόγω έλλειψης 

φωτισµού ή αστυνοµικών, κάτι τέτοιο πρέπει να σηµειωθεί στο COMPACT ώστε να 

ξεκινήσει ξανά έρευνα. Αν υπάρχει γενική αµφιβολία, η οδηγία είναι να µην εγκαταλειφθεί ο 

χώρος και να θεωρηθεί σηµείο εγκλήµατος. Ακολουθεί η γραπτή αναφορά για τον έλεγχο. 

Όνοµα αστυνοµικού που κάνει τον έλεγχο και ώρα έναρξης. Στο δωµάτιο του 

εξαφανισµένου, παραθέτονται λεπτοµέρειες της έρευνες, λεπτοµέρειες των αντικειµένων, 

ποια από αυτά πήρε ο αστυνοµικός για στοιχεία και ποια από αυτά είναι έντονου 

ενδιαφέροντος π.χ. υπολογιστής. Για το υπόλοιπο σπίτι, καταγράφονται λεπτοµέρειες της 

έρευνας. Επισηµαίνεται η πιθανότητα να ζητηθεί βοήθεια από ειδικούς αστυνοµικούς, όπως 

σκυλιά και βοηθητικοί σύµβουλοι για την αστυνοµία. Αναφέρονται αντικείµενα που 

βρέθηκαν ή έχουν ενδιαφέρον για παραπάνω έρευνα µαζί µε το µέρος στο οποίο βρέθηκαν. 

Αν λείπουν κλειδιά αυτό καταγράφεται µαζί µε το είδος των κλειδιών που λείπουν και 

λεπτοµέρειες. Μέρη τα οποία είναι πιθανό να επισκεφθεί το άτοµο επίσης καταγράφονται µε 

λεπτοµέρειες. 

Αν το εξαφανισµένο άτοµο είναι ανήλικο πρέπει να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες. 

Λεπτοµέρειες επικοινωνίας, τηλέφωνα και διευθύνσεις των ακόλουθων ατόµων, φυσικοί 
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γονείς, θετοί γονείς, αδέρφια, θετά αδέρφια, παππούδες/γιαγιάδες, φίλοι, ερωτικοί σύντροφοι. 

Εδώ δηµιουργείται το κοινωνικό δίκτυο του ατόµου σε µεγάλο βαθµό. Προσθέτονται 

συγγενείς και φίλοι οι οποίοι πρέπει να ελεγχθούν από την αστυνοµία µε τα ονόµατά τους, τις 

διευθύνσεις, τα τηλέφωνά τους και τη σχέση που έχουν µε τον αγνοούµενο. 

Έτσι τελειώνει η αναφορά της εξαφάνισης αλλά ακολουθεί η αναφορά ανεύρεσης, που είναι 

επίσης πολύ σηµαντική. Η αναφορά ανεύρεσης είναι αυτή που θα δείξει πώς έληξε το 

περιστατικό και θα αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για τη στατιστική ανάλυση από υπολογιστικά 

συστήµατα. Ηµεροµηνία και ώρα ανεύρεσης, αριθµός STORM και αναφοράς εγκλήµατος, 

περιφέρεια, ηµεροµηνία καταγραφής του αρχικού συµβάντος, περιοχή, επιβεβαίωση 

ηµεροµηνίας γέννησης του ατόµου, όνοµα και επίθετο του αστυνοµικού που συµπληρώνει 

την αναφορά. Η ηµεροµηνία ανεύρεσης θα δείξει πόσες µέρες έλειψε το άτοµο το οποίο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση περιστατικών π.χ. εξαφάνιση 3 

εβδοµάδων έχει µεγαλύτερη πιθανότητα θνησιµότητας από εξαφάνιση 1 ώρας. Το άτοµο 

επιβεβαιώνει την ηµεροµηνία γέννησής του για σιγουριά και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι για 

διαµοίραση ευθυνών και εύκολη ανεύρεση του περιστατικού σε περίπτωση αναζήτησης. 

Ερώτηση για το αν το άτοµο έλειψε µε τη θέλησή του µαζί µε λεπτοµέρειες για να γίνει και 

πάλι κατηγοριοποίηση του αποτελέσµατος. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει και η ερώτηση αν 

χάθηκε ή τραυµατίστηκε µαζί µε λεπτοµέρειες. Το µέρος που βρέθηκε µαζί µε επιλογές και 

λεπτοµέρειες. Το µέρος που βρέθηκε έχει ίσως τη µέγιστη σηµασία γιατί θα είναι σίγουρο 

µέρος ενδιαφέροντος σε περίπτωση που εξαφανιστεί ξανά το άτοµο αλλά και σε στατιστική 

ανάλυση. Αν πολλοί εξαφανισµένοι ναρκοµανείς βρίσκονται σε συγκεκριµένο σηµείο, τότε 

θα προτείνεται σε περίπτωση που κάποιος ναρκοµανής αγνοείται. Ποιος βρήκε τον 

εξαφανισµένο µαζί µε επιλογές και λεπτοµέρειες. Επίσης σηµαντικό καθώς θα βρεθεί τι θέση 

είχε στο κοινωνικό δίκτυο που είχε φτιαχτεί για τον εξαφανισµένο. Μέσο µεταφοράς της 

επιστροφής µαζί µε επιλογές και λεπτοµέρειες. Ερώτηση για το αν υπέστη κακό µαζί µε 

επιλογές. Χρήση για κατηγοριοποίηση του περιστατικού. 

Ακολουθούν οι λεπτοµέρειες των περιστάσεων όσο ήταν εξαφανισµένο το άτοµο, που θα 

δώσουν τη συνολική εικόνα του περιστατικού. Επιλογές για το µέρος στο οποίο έµεινε όσο 

έλειπε µαζί µε λεπτοµέρειες της τοποθεσίας και άτοµα που πιθανώς τον συνόδευσαν. Το 

µέρος που έµεινε και το άτοµο µε το οποίο πέρασε µαζί το χρόνο του έχουν εξίσου µεγάλη 

σηµασία µε το µέρος που βρέθηκε και το άτοµο που τον βρήκε. Εγκληµατική δραστηριότητα 

όσο έλειψε µε λεπτοµέρειες, χρονικό διάστηµα που έλειψε, απόσταση από το σηµείο που 

εξαφανίστηκε µε λεπτοµέρειες, λόγος εξαφάνισης µε λεπτοµέρειες. Όλα τα παραπάνω έχουν 

πιθανές ποσοτικοποιηµένες επιλογές οι οποίες έχουν προκύψει από ανάλυση παλαιότερων 

περιστατικών ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και χώρος για πρόσθετες πληροφορίες. Περιγράφουν 
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τα σηµαντικότερα στοιχεία της εξαφάνισης και κάποιες από τις κατηγορίες που εξετάστηκαν 

στο προηγούµενο κεφάλαιο έχουν άµεση συσχέτιση µε αυτό το µέρος της αναφοράς. 

Σε περίπτωση που το άτοµο είναι κάτω των 18 υπάρχουν πρόσθετες ερωτήσεις για να κριθεί 

εάν χρειάζεται βοήθεια από κάποια κοινωνική υπηρεσία. Αν το παιδί έλειψε από το σπίτι, αν 

υπάρχει κάποια ανησυχία, πόσο συχνά λείπει, υπάρχει πρόβληµα µε αλκοόλ/ναρκωτικά ή 

επιστρέφει µε δώρα, ρούχα/τηλέφωνο/κοσµήµατα. Ανάλογα µε τις απαντήσεις, που είναι σε 

ελεύθερο κείµενο, το παιδί παραπέµπεται σε αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες που 

προτείνονται αµέσως µετά µε τη συγκατάθεση του νόµιµου κηδεµόνα. Συµπληρώνονται ξανά 

οι λεπτοµέρειες του πληροφοριοδότη µε ακριβώς όµοιο τρόπο όπως στην αναφορά 

εξαφάνισης. 

Για τα παιδιά υπάρχει µια ακόµα αναφορά να συµπληρωθεί, αφού βρεθεί ο εξαφανισµένος 

ανήλικος. Η αναφορά αυτή συµπληρώνεται µετά από συνέντευξη µε το ίδιο το παιδί το οποίο 

ενθαρρύνεται να απαντήσει στις ερωτήσεις οι οποίες έχουν δοµηθεί ώστε να είναι φιλικές 

προς τον πρόσφατα εξαφανισµένο ανήλικο. 

Ηµεροµηνία και µέρος της συνέντευξης, σχολείο του παιδιού, άτοµα που παρευρίσκονται, 

αστυνοµικός που συµπληρώνει, αριθµός STORM και COMPACT και ATHENA, ένα ακόµη 

σύστηµα που χρησιµοποιεί η αστυνοµία για την καλύτερη εσωτερική επικοινωνία 

πληροφοριών. Όλες οι ερωτήσεις είναι γραµµένες σε απλή και φιλική γλώσσα. 

1. Η ζωή στο σπίτι, τι είναι καλό, τι δεν είναι τόσο καλό; 

2. Έχεις χαθεί ξανά; Έγινε για τους ίδιους λόγους που έγινε και τώρα; 

3. Γιατί εξαφανίστηκες; Προβλήµατα στο σπίτι, στο σχολείο, κάτι άλλο; 

4. Επικοινώνησες µε κάποιον από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν εξαφανιστείς; 

Με ποιόν; Ήταν κάποιος µε τον οποίο θα βρισκόσουν όσο δεν ήσουν σπίτι; 

5. Πες µου τι έγινε όσο έλειψες. Πού έµεινες; Πώς έτρωγες, πλενόσουν, ντυνόσουν; Σε 

βοήθησε κάποιος; Για πόσο έµεινες µακριά; Τι σε οδήγησε στην επιστροφή; 

6. Πώς είναι τα πράγµατα τώρα; 

7. Πιστεύεις ότι θα εξαφανιστείς ξανά; 

8. Τα πράγµατα που σε έκαναν να εξαφανιστείς υπάρχουν ακόµα; Τι εναλλακτικές 

επιλογές υπάρχουν; Τι θα ήθελες να αλλάξει ώστε να µην εξαφανιστείς; 

Υπάρχουν τρία ακόµη στοιχεία, για τον αστυνοµικό. Ποιο πιστεύει ότι είναι το ρίσκο να 

φύγει ξανά το παιδί µε τρεις επιλογές χαµηλό, µεσαίο υψηλό. Υπάρχει προστασία για το 

παιδί(ρυθµίσεις ασφαλείας στα κοινωνικά δίκτυα) και αν έχει γίνει αναφορά σε κάποια 

κοινωνική οργάνωση. 

Αυτή η αναφορά είναι επικεντρωµένη στην περίπτωση όπου το παιδί έχει φύγει µε τη θέλησή 

του και γίνεται προσπάθεια να συλλεχθούν οι ίδιες πληροφορίες µε πριν αλλά από τη σκοπιά 
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του εξαφανισµένου παιδιού. Αν οι απαντήσεις δοθούν είναι συνετό να ληφθούν σοβαρά 

υπόψιν για αυτό και υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για κάτι τέτοιο. 

Το συνολικό έγγραφο που αναλύθηκε τελειώνει µε µια φωτογραφία του εξαφανισµένου. 

Παρατηρείται ότι δίνονται αναλυτικά οδηγίες για τις συνολικές ενέργειες του αστυνοµικού 

και το πώς πρέπει να δράσει αλλά και για τα ειδικότερα σηµεία, όπως το τι ερωτήσεις να 

κάνει, πώς να συµπεριφερθεί στον εξαφανισµένο που γύρισε αν είναι παιδί. Ως προς τον 

εξαφανισµένο, η αναφορά επικεντρώνεται σε τέσσερις κεντρικούς άξονες, την αναλυτική 

περιγραφή του ως προς την εµφάνιση αλλά και την ζωή του γενικότερα όπως την ηλικία και 

την εργασία του, την δηµιουργία του κοινωνικού δικτύου του, µε δηµιουργία µικρότερων και 

πιο απλών προφίλ των ατόµων που σχετίζονται µε αυτόν, την κατανόηση των περιστάσεων 

της εξαφάνισης και την ανάλυση ρίσκου του περιστατικού. Οι περιστάσεις της εξαφάνισης 

κάθε φορά είναι µοναδικές, γίνεται ωστόσο προσπάθεια να αναλυθούν οι κεντρικές 

δυνατότητες για κάθε εξαφάνιση. Τοποθεσίες που συνδέονται µε τον εξαφανισµένο είναι µια 

σηµαντική πληροφορία, µε πιο χρήσιµο τον τόπο εξαφάνισής του, η συνολική κατάσταση στο 

σπίτι και στην οικογένεια του εξαφανισµένου και διάφορα χρήσιµα στοιχεία που πολλές 

φορές κατευθύνουν σηµαντικά την έρευνα όπως η λεπτοµέρεια του αν πήρε µαζί του λεφτά ή 

κλειδιά ή κάτι άλλο σηµαντικό που βρέθηκε στο σπίτι του. Τέλος αναλύεται προσεκτικά η 

επικινδυνότητα του περιστατικού µε συγκεκριµένες ερωτήσεις που βοηθούν στην άµεση 

κατανόηση του ρίσκου που διατρέχει το άτοµο ή το δηµόσιο κοινό από το άτοµο. 

Ως προς την καταλληλότητα του εγγράφου για χρήση από υπολογιστικά συστήµατα, το 

γεγονός ότι ήδη χρησιµοποιείται µε αυτό τον σκοπό είναι ενθαρρυντικό. Το µεγαλύτερο 

µέρος της αναφοράς αποτελείται από έτοιµες επιλογές σε κουτάκια οι οποίες διαλέγονται και 

λεπτοµέρειες για το συµβάν συµπληρώνονται. Η χρήση τους για τη δηµιουργία πεδίων σε 

βάση δεδοµένων είναι εύκολη. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις σε ελεύθερο κείµενο, όµως µε 

την ανθρώπινη παρέµβαση µπορούν εύκολα να εξαχθούν πολλές πληροφορίες για τη χρήση 

τους από υπολογιστές. Το σηµαντικότερα ποσοτικοποιηµένο στοιχείο της αναφοράς είναι η 

ανάλυση ρίσκου, όπου οι 19 ερωτήσεις, µε αυτόµατη ανάλυση, βάζοντας ένα σκορ σε κάθε 

επιλογή και ένα όριο για την κρίση της επικινδυνότητας, µπορούν να παράγουν αποτέλεσµα 

που θα ισχύει για µεγάλο µέρος των περιστατικών εξαφάνισης, καθώς καλύπτονται όλες οι 

περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Υπάρχει επίσης η γνώµη του 

αστυνοµικού που συµπληρώνει για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση, η οποία µεταφράζεται 

και αυτή σε µία από τις επιλογές χαµηλό, µεσαίο, υψηλό, έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψιν 

για το σύστηµα της απόφασης. 

Μοναδική διαφοροποίηση από τα στοιχεία που αναλύθηκαν, είναι η ολοκληρωτική έλλειψη 

ερωτήσεων και εύρεσης στοιχείων σε περίπτωση που ο εξαφανισµένος είναι ανήλικος 

µετανάστης. Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν αντιµετωπίζει την ίδια κρίση σε ροή µεταναστών 
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όπως άλλες χώρες, κυρίως της Μεσογείου, οπότε το ποσοστό των εξαφανισµένων ανήλικων 

µεταναστών είναι αµελητέο. Κάποια µέρη της αναφοράς βοηθούν στην αναζήτηση τέτοιων 

περιστατικών και σε συνδυασµό µε τις επόµενες αναφορές να χρησιµοποιηθούν για την 

κάλυψη και αυτών των περιστατικών. 

 

 
5.1.2 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

 
Η έρευνα που έχει γίνει για την δηµιουργία των βασικών αξόνων πληροφοριών που πρέπει να 

καταγράψουν οι τηλεφωνητές της αστυνοµίας αλλά και ολοκληρωµένων ερωτηµατολογίων 

(“Checklist for Public-Safety Telecommunicators When Responding to Calls Pertaining to 

Missing , Abducted , and Sexually Exploited Children,” n.d.) αναλύεται στη συνέχεια. 

Αρχικά, ο τηλεφωνητής ρωτάει για τη γενική κατάσταση που υπάρχει και προσπαθεί να 

προσδιορίσει αν υπάρχει τραυµατισµός ή χρησιµοποιήθηκαν όπλα. Ζητάει την ακριβή 

τοποθεσία του περιστατικού όπως διεύθυνση, ονόµατα οδών, διευκρινιστικά κατευθύνσεων, 

ορόσηµα της περιοχής και πινακίδες µιλίων µαζί µε τις πληροφορίες επικοινωνίας του 

πληροφοριοδότη. Λέει στον πληροφοριοδότη και στους µάρτυρες να µείνουν στην τοποθεσία 

που βρίσκονται µέχρι να έρθουν οι αστυνοµικές αρχές, εκτός αν κρίνουν ότι κάτι τέτοιο δεν 

είναι ασφαλές. Ζητάει τα ονόµατα και τις τοποθεσίες του πληροφοριοδότη και των 

µαρτύρων. Στη συνέχεια γίνεται απευθείας κατηγοριοποίηση του περιστατικού σε µία από τις 

τρεις κατηγορίες που χρησιµοποιούν στις ΗΠΑ (οι κατηγορίες της απαγωγής χειρίζονται ως 

µία και η περίπτωση τραυµατισµού και εξαφάνισης από άγνωστη αιτία επίσης), απαγωγή, 

φυγή του παιδιού, χαµένο/τραυµατισµένο/εξαφανισµένο για άγνωστη αιτία παιδί. Γίνεται 

µετάβαση του τηλεφωνητή στην αντίστοιχη κατηγορία για τη συνέχιση του κατάλληλου 

ερωτηµατολογίου. Τα ερωτηµατολόγια είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό όµοια, µε διαφορά σε 

κάποιες από τις αρχικές ερωτήσεις. Ανάλογα µε την κατηγορία ωστόσο, διαφοροποιείται ο 

παράγοντας ρίσκου του περιστατικού αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν οι 

πληροφορίες. 

Στην περίπτωση της απαγωγής, υπάρχουν 7 ερωτήσεις : 

1. Πότε έγινε το περιστατικό; Βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη; 

2. Πότε είδαν τελευταία φορά το παιδί; 

3. Υπάρχουν ειδικές ανησυχίες για τον τόπο της εξαφάνισης, όπως άγρια ζωή, άσχηµος 

καιρός; 

4. Ποιος ήταν µαζί µε το παιδί όταν το είδαν τελευταία φορά; 
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5. Ποιος είδε το παιδί τελευταία φορά; Είναι το ίδιο άτοµο µε αυτό της ερώτησης 4;Αν 

ναι, σιγουρευτείτε ότι η πληροφορία αυτή φτάνει στο ερευνητικό προσωπικό και 

ολοκληρώστε την έρευνα ιστορικού για το άτοµο. 

6. Ποια ήταν η κατεύθυνση του ταξιδιού; 

7. Ποια είναι η σχέση του παιδιού µε τον ύποπτο και τον πληροφοριοδότη; 

Με αυτές τις ερωτήσεις γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί η γενική κατάσταση του 

περιστατικού αλλά και να συνδεθεί το εξαφανισµένο παιδί στο κοινωνικό του δίκτυο µε δύο 

κόµβους που θα έχουν πάρα πολύ µεγάλη βαρύτητα σε αυτό, καθώς και την τοποθεσία που 

έχει κεντρικό ρόλο για την δηµιουργία πιθανών µονοπατιών. Η κατεύθυνση του ταξιδιού, αν 

υπάρχει και είναι γνωστή βοηθάει επίσης σηµαντικά στον προσδιορισµό των µονοπατιών. 

Ακολουθεί η καταγραφή των χαρακτηριστικών του παιδιού. Όνοµα, φύλο, φυλή, ηµεροµηνία 

γέννησης, µητρική γλώσσα, γνώση αγγλικών, ύψος, βάρος, χρώµα µαλλιών, χρώµα µατιών, 

επιδερµίδα, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως σηµάδια, τατουάζ ή έλλειψη κάποιου άκρου, 

τα ρούχα που φόραγε όταν το είδαν τελευταία φορά όπως καπέλο/ρουχισµός στο κεφάλι, 

παλτό, µπλούζα, φόρεµα/φούστα, παντελόνι/σορτς, παπούτσια, κάλτσες και ειδικά 

χαρακτηριστικά στο ρουχισµό όπως κάποιο ιδιαίτερο χρώµα, λογότυπο ή λέξη. Η περιγραφή 

αυτή είναι για την καλύτερη αναγνώριση του παιδιού αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για 

στατιστική ανάλυση. 

Στη συνέχεια υπάρχουν ερωτήσεις γενικής φύσης που δίνουν σηµαντικές πληροφορίες για 

την ανάλυση ρίσκου και τη σκιαγράφηση του περιστατικού. Ερώτηση για το αν το παιδί είχε 

µαζί του κάποιο µεγάλο αντικείµενο όπως ποδήλατο, σανίδα για skate, σακίδιο ή µεγάλο 

παιχνίδι, µαζί µε περιγραφή του. Ένα µεγάλο αντικείµενο µπορεί να παρατηρηθεί εύκολα και 

ταυτόχρονα µπορεί να κατευθύνει την έρευνα για πιθανά µονοπάτια καθώς αν το παιδί έφυγε 

µε ποδήλατο τότε είναι πιθανό η διαδροµή που θα ακολουθήσει να έχει γίνει µε αυτό, ή αν 

βρεθεί ένα παρατηµένο ποδήλατο µπορεί να θεωρηθεί στοιχείο προς εξέταση. Είναι δηλαδή 

ένα πιθανά σηµαντικό εργαλείο για την εξωτερίκευση της σκέψης του παιδιού. Ερώτηση για 

το αν το παιδί βρισκόταν µε κάποιον ακόµα ενήλικο, παιδί ή κατοικίδιο. Σηµαντικός 

κοινωνικός κόµβος, αν ήταν άνθρωπος, και σηµαντικό στοιχείο για τον εντοπισµό του 

παιδιού, αν ήταν κατοικίδιο, καθώς η εύρεση του κατοικίδιου µπορεί να συνδεθεί άµεσα µε 

την υπόλοιπη έρευνα. Ερώτηση για το αν τραυµατίστηκε κανείς. Χρησιµεύει για την ανάλυση 

ρίσκου. Ερώτηση για το αν το παιδί λάµβανε κάποια φαρµακευτική αγωγή ή αν έχει κάποιες 

αναπηρίες, είτε πνευµατικές είτε φυσικές. Αν υπάρχει κρίσιµη φαρµακευτική αγωγή, 

ερώτηση για το πότε είναι η επόµενη δόση που πρέπει να πάρει το παιδί. Επίσης 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση ρίσκου του περιστατικού. Ερώτηση για το αν το παιδί έχει 

κινητό τηλέφωνο. Αν έχει, να υπάρξει ενηµέρωση έτσι ώστε να µη γίνει κλήση στο κινητό 

διότι η αστυνοµία µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή την πληροφορία για τον εντοπισµό του 
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κινητού χωρίς να θέσεις σε κίνδυνο το παιδί. Αυτή η πληροφορία έρχεται σε αντίθεση µε 

οδηγίες που δίνει η αγγλική αστυνοµία σε γονείς όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

όπου προτείνεται η προσπάθεια εντοπισµού και η κλήση του κινητού του τηλεφώνου. 

Ο ύποπτος για την πιθανή απαγωγή περιγράφεται µε εντελώς όµοιο τρόπο µε το παιδί. 

Συµπεραίνεται έτσι ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που η έρευνα θεωρεί απαραιτήτως να 

είναι γνωστά για ένα άτοµο για τον εντοπισµό αυτού και την αναγνώρισή του. Ακολουθούν 

ερωτήσεις σχετικά µε τον ύποπτο. Ερώτηση για το αν το παιδί είναι οικείο µε τον ύποπτο και 

αν ναι, τι σχέση έχει µε αυτόν, ποιος έχει την κηδεµονία του παιδιού και αν υπάρχουν 

διαµάχες για την κηδεµονία. Αυτή η ερώτηση θα κατηγοριοποιήσει το περιστατικό ως πιθανή 

ενδοοικογενειακή απαγωγή αν δοθούν οι αντίστοιχες απαντήσεις. Ερώτηση για το αν το 

περιστατικό περιλαµβάνει όπλα. Χρησιµοποιείται για την ανάλυση ρίσκου αλλά και για την 

κατανόηση πιθανών εξωτερικεύσεων ιδεών των εµπλεκοµένων όπως προτείνει η θεωρία 

δραστηριοτήτων. Ερώτηση για το αν ο ύποπτος έχει ιστορικό βίας ή πνευµατικής ασθένειας. 

Χρησιµοποιείται όµοια µε την προηγούµενη. Ερώτηση για το αν ο ύποπτος έχει κινητό 

τηλέφωνο. Δίνεται η ίδια πληροφορία για την αποφυγή κλήσης του κινητού καθώς υπάρχει 

δυνατότητα εντοπισµού µε µέσα της αστυνοµίας. 

Σε περίπτωση που το περιστατικό περιλαµβάνει χρήση αµαξιού, οι πληροφορίες που 

χρειάζεται να λάβει ο τηλεφωνητής είναι το χρώµα, η χρονιά, το µοντέλο, ο αριθµός 

πινακίδας και η πολιτεία που αναγράφεται στην πινακίδα του αυτοκινήτου καθώς και 

περιγραφές για το σώµα του αυτοκινήτου όπως ύπαρξη σκουριάς, αυτοκόλλητα ή κάποια 

ζηµιά. Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται για την ανεύρεση και αναγνώριση του 

αυτοκινήτου αλλά και τη σύνδεση του περιστατικού µε περαιτέρω κοινωνικού κόµβους όπως 

παλιοί κάτοχοι του αυτοκινήτου. 

Μετά την ολοκλήρωση της κλήσης, οι οδηγίες του τηλεφωνητή είναι να βοηθήσει την 

αστυνοµική αρχή που ανταποκρίνεται στο περιστατικό βρίσκοντας παραπάνω πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν όλες τις εισαγωγές που υπάρχουν στο πληροφοριακό 

σύστηµα που χρησιµοποιείται για τον ύποπτο, το παιδί, την οικογένεια και την τοποθεσία. 

Οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή και το παρελθόν απαγωγών εκεί. Όλες τις 

προηγούµενες ενέργειες που υπάρχουν καταγραµµένες σχετικά µε σεξουαλική παρενόχληση 

για τα εµπλεκόµενα άτοµα και πιθανά δηµόσια αρχεία ή έρευνες στο διαδίκτυο που θα βρει ή 

θα κάνει ο τηλεφωνητής. 

Αν η περίπτωση κατηγοριοποιηθεί ως χαµένο/τραυµατισµένο/εξαφανισµένο µε άγνωστη 

αιτία παιδί, τότε η διαδικασία που ακολουθείται ξεκινάει µε 11 αντί για 7 ερωτήσεις µε τις 4 

παραπάνω ερωτήσεις να είναι οι εξής : 
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1. Τι χρησιµοποιούσε το παιδί για να ταξιδεύει; Περπατούσε ή χρησιµοποιούσε 

εναλλακτικό µέσο όπως ποδήλατο, σανίδα του skate, αµάξι; Συλλέξτε πληροφορίες 

για το µέσο µεταφοράς όπως χρώµα, στυλ, µάρκα και πιο εξειδικευµένες περιγραφές. 

2. Υπάρχουν ύποπτες περιστάσεις και αν ναι, περιγράψτε τες. 

3. Τι βήµατα έχουν γίνει για να βρεθεί το παιδί; Έχει επικοινωνήσει κάποιος µε άτοµα 

που µπορεί να το έχουν δει όπως φίλοι, συγγενείς, γείτονες ή άτοµα από το σχολικό 

του περιβάλλον; 

4. Έχει επαναληφθεί παρόµοιο περιστατικό και αν ναι πότε; 

Οι παραπάνω αυτές ερωτήσεις βοηθούν στην κατανόηση πιθανών δράσεων του παιδιού για 

την εξαγωγή πιθανών διαδροµών του και θέτουν, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, το 

γενικό πλαίσιο του περιστατικού της εξαφάνισης. 

Αν η κατηγοριοποίηση γίνει ως φυγή του παιδιού, υπάρχουν δύο πρόσθετες ερωτήσεις : 

1. Τι ιδέες ή υποψίες υπάρχουν για το πού µπορεί να έχει πάει το παιδί; 

2. Τι σηµειώσεις, γράµµατα ή απειλές, αν υπάρχουν, βρέθηκαν σχετικές µε το 

περιστατικό; 

Οι απόψεις του πληροφοριοδότη µπορούν να είναι πολύ χρήσιµες για την ανάλυση του κάθε 

περιστατικού, ειδικά στην περίπτωση που το παιδί έχει φύγει από το σπίτι µε τη θέλησή του. 

Το υπόλοιπο ερωτηµατολόγιο είναι επίσης εντελώς όµοιο µε τις άλλες δύο περιπτώσεις. 

 
 

Συνολικά, βλέπουµε µια πολύ λιγότερο λεπτοµερή περιγραφή από το έγγραφο που 

αναλύθηκε από την αγγλική αστυνοµία. Αυτό κυρίως γίνεται επειδή υπάρχει τηλεφωνική 

επικοινωνία και όχι φυσική παρουσία κάποιου αστυνοµικού. Επίσης, η εργασία που γίνεται 

µέσω αυτών των ερωτήσεων, είναι περισσότερο η ανάλυση ρίσκου ώστε να κατανοηθεί κατά 

πόσο υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ερευνηθεί το περιστατικό άµεσα ή ο κίνδυνος για το παιδί 

είναι µικρός οπότε η χρήση πόρων της αστυνοµίας δε χρειάζεται να είναι τόσο άµεση. Το ίδιο 

το ερωτηµατολόγιο είναι ελάχιστα έως καθόλου ποσοτικοποιηµένο και δεν είναι εύκολη η 

χρήση των απαντήσεών του από κάποιο πληροφοριακό σύστηµα. Ωστόσο, αυτές είναι οι 

ερωτήσεις που ρωτάει ο τηλεφωνητής και όχι οι πληροφορίες που περνάει στο πληροφοριακό 

σύστηµα που χρησιµοποιείται, οι οποίες µπορεί να είναι απόλυτα ποσοτικοποιηµένες. Για 

παράδειγµα, όταν γίνεται η ερώτηση της τοποθεσίας εξαφάνισης µαζί µε την κατεύθυνση του 

ταξιδιού του παιδιού, µπορεί να συµπληρώνεται ένα κουτί από γεωγραφικές 

κατευθύνσεις(βορράς, νότος κ.τ.λ.) µαζί µε την τοποθεσία σε συντεταγµένες. Ακριβώς επειδή 

δεν υπάρχει η ίδια λεπτοµερής περιγραφή µε την άλλη αναφορά, υπάρχει µεγάλο κέρδος στο 

χρόνο χειρισµού της υπόθεσης. Συλλέγονται οι πολύ σηµαντικές πληροφορίες και δίνονται 

στους υπεύθυνους για την έρευνα και αν χρειάζονται παραπάνω από αυτές που υπάρχουν, 
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αυτές συλλέγονται στη συνέχεια. Ο χρόνος είναι κρίσιµος παράγοντας στην εύρεση του 

παιδιού σε υγιή κατάσταση, όπως έχει περιγραφεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. Δηµιουργείται 

κοινωνικό δίκτυο µόνο µε πολύ σηµαντικούς κοινωνικούς κόµβους και για έναρξη της 

έρευνας χρησιµοποιείται µόνο η τοποθεσία εξαφάνισης του παιδιού. Η προσέγγιση αυτή είναι 

διαφορετική από της προηγούµενης αναφοράς αλλά όχι χειρότερη αυτής, καθώς εστιάζει στις 

σηµαντικές πληροφορίες και στη µικρή χρονική διάρκεια ως την έναρξη της έρευνας. 

 

 
5.1.3 Ινδία 

 
Εδώ θα αναλυθεί το έγγραφο της ινδικής αστυνοµίας που συµπληρώνεται από έναν 

αστυνοµικό όταν εξαφανίζεται ένα παιδί (Παράρτηµα αριθµός 10). Το έγγραφο αυτό, όπως 

και της αγγλικής αστυνοµίας, έχει δύο µέρη, ένα για το περιστατικό εξαφάνισης κι ένα για το 

περιστατικό ανεύρεσης του παιδιού. 

Αρχικά περιγράφονται οι προσωπικές πληροφορίες του παιδιού. Μικρό και µεσαίο όνοµα, 

επίθετο, πιθανά ψευδώνυµα, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης/ηλικία, εκπαίδευση. Πολύ βασικές 

πληροφορίες για το εξαφανισµένο παιδί. Η συµπλήρωση του πεδίου της εκπαίδευσης 

συνοδεύεται από πιθανές επιλογές στο παράρτηµα του εγγράφου. Μικρό, µεσαίο όνοµα και 

επώνυµο του πατέρα, πιθανό ψευδώνυµο το πατέρα, µικρό, µεσαίο όνοµα και επώνυµο της 

µητέρας, πιθανό ψευδώνυµο της µητέρας, µικρό, µεσαίο όνοµα και επώνυµο συζύγου, αν 

είναι διαζευγµένοι οι γονείς, αριθµός αδελφών, ονόµατα αδελφών, µικρό, µεσαίο όνοµα και 

επώνυµο του τοπικού κηδεµόνα, σχέση µε τον τοπικό κηδεµόνα (πατέρας, µητέρα, σύζυγος, 

άλλο), εθνικότητα, θρήσκευµα, µητρική γλώσσα, αριθµός Aadhaar. Δηµιουργείται ένα αρχικό 

κοινωνικό δίκτυο µε τα µέλη της οικογένειας του παιδιού και τον κηδεµόνα του. Η 

εθνικότητα, το θρήσκευµα και η µητρική γλώσσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

στατιστική ανάλυση αλλά και για την έρευνα των αστυνοµικών. Το θρήσκευµα και η µητρική 

γλώσσα συνοδεύονται από πιθανές επιλογές στο παράρτηµα του εγγράφου. Ο αριθµός 

Aadhaar είναι ένας µοναδικός αριθµός που δίνεται σε κάθε πολίτη στην Ινδία έτσι ώστε να 

γίνεται εύκολη αναγνώρισή τους (“About UIDAI - Unique Identification Authority of India | 

Government of India,” n.d.). 

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας, όπως αναφέρεται στο συγκεκριµένο µέρος 

της αναφοράς. Αριθµός οικίας, δρόµος, gram panchayat(τοπική υποδιαίρεση όµοια µε τον 

δήµο), αριθµός τετραγώνου, ταχυδροµείο, αστυνοµικό τµήµα, πόλη, υπο-περιφέρεια, 

περιφέρεια, πολιτεία, ταχυδροµικός κώδικας, αριθµός τηλεφώνου, κινητό, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα στοιχεία αυτά δεν συγκεκριµενοποιείται αν είναι του 

εξαφανισµένου παιδιού ή του πληροφοριοδότη αλλά µπορούµε να υποθέσουµε το πρώτο. 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάθεση διαδικασιών και ευθυνών στην αντίστοιχη 
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αστυνοµική δύναµη αλλά και να θέσουν µία πρώτη τοποθεσία ενδιαφέροντος. Το κινητό 

µπορεί να εντοπιστεί µε αντίστοιχη διαδικασία όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ. 

Το επόµενο µέρος έχει λεπτοµέρειες για το περιστατικό της εξαφάνισης. Τοποθεσία 

εξαφάνισης, χωριό, πολιτεία, περιφέρεια, αστυνοµικό τµήµα, ηµεροµηνία εξαφάνισης, ώρα 

εξαφάνισης, αιτία εξαφάνισης, πληροφορίες του περιστατικού, τύπος εξαφάνισης 

(εγκατάλειψη, φυγή, απαγωγή, εξαφάνιση, καταζητούµενος). Η τοποθεσία εξαφάνισης είναι 

πολύ σηµαντική για την δηµιουργία πιθανών διαδροµών του παιδιού ενώ η ώρα εξαφάνισης 

χρησιµεύει στην ανάλυση ρίσκου. Η συγκεκριµενοποίηση της κατηγορίας της εξαφάνισης 

βάζει το γενικό πλαίσιο του περιστατικού όπως έχουµε δει ότι γίνεται και στις προηγούµενες 

αναφορές. Παρατηρείται η πρόσθετη κατηγορία του καταζητούµενου παιδιού η οποία µαζί µε 

την αιτία της εξαφάνισης, αν είναι γνωστή, να ενταχθεί σε µία από τις υπόλοιπες κατηγορίες 

που έχουν προταθεί. Διαφορετικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση της 

επικινδυνότητας του περιστατικού. 

Στη συνέχεια υπάρχει ένα µέρος για λεπτοµέρειες παραπόνων στην αστυνοµία. Ερώτηση για 

το αν έχει αρχίσει η έρευνα, αριθµός και ηµεροµηνία γενικού ηµερολογίου (έγγραφο της 

ινδικής αστυνοµίας), αριθµός και ηµεροµηνία πρώτης αναφοράς, µαζί µε πληροφορίες για 

την αστυνοµική δύναµη που είναι υπεύθυνη. Αυτό το µέρος είναι για την κατανοµή 

διεργασιών και ευθυνών και την εύκολη πρόσβαση στο περιστατικό. 

Ακολουθεί το µέρος της καταγραφής του υπόπτου, καθώς υπάρχει χώρος µόνο για την 

καταγραφή ενός ατόµου. Τύπος υπόπτου (ανήλικος, ενήλικος), µικρό, µεσαίο όνοµα, 

επώνυµο, πιθανό ψευδώνυµο, φύλο, ηλικία, λεπτοµέρειες υπόπτου, αριθµός σπιτιού, δρόµος, 

χωριό, ταχυδροµείο, αστυνοµικό τµήµα, περιοχή, πολιτεία, ταχυδροµικός κώδικας, αριθµός 

τηλεφώνου, κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η περιγραφή ακολουθεί τον 

τύπο που ανάλυσης που έχει γίνει και για τα άλλα άτοµα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο παραπάνω 

χαρακτηριστικό. 

Μετά από την προσωπική περιγραφή του εξαφανισµένου παιδιού, η περιγραφή των φυσικών 

χαρακτηριστικών του ολοκληρώνει την περιγραφή του. Χρώµα επιδερµίδας (µε επιλογές), 

τύπος σώµατος (µε επιλογές), µάτια (µε επιλογές στο παράρτηµα), µαλλιά (µε επιλογές στο 

παράρτηµα), χαρακτηριστικά δοντιών (µε επιλογές στο παράρτηµα), ύψος, βάρος, ρουχισµός 

στο άνω µέρος (σε ελεύθερο κείµενο), ρουχισµός στο κάτω µέρος(σε ελεύθερο κείµενο), 

οµάδα αίµατος. Ειδικά σηµάδια για ταυτοποίηση όπως σηµάδια καψίµατος και τατουάζ (µε 

επιλογές στο παράρτηµα), δοµή του προσώπου (µε επιλογές στο παράρτηµα), µύτη (µε 

επιλογές στο παράρτηµα), φωνή (µε επιλογές στο παράρτηµα). Τέλος, ιδιαιτερότητες και 

αναπηρίες που βρίσκονται στο πρόσωπο (µε επιλογές στο παράρτηµα), σε άλλα µέρη του 

σώµατος(µε επιλογές στο παράρτηµα), γενικές αναπηρίες (µε επιλογές στο παράρτηµα) και 

συνήθειες του παιδιού (µε επιλογές στο παράρτηµα). Σε αυτό το µέρος της αναφοράς 
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παρατηρείται µία απόλυτα ποσοτικοποιηµένη περιγραφή του παιδιού, κυρίως ως προς την 

εµφάνισή του. Οι επιλογές που δίνονται στο παράρτηµα είναι εκτενής και µπορούν να 

περιγράψουν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια το άτοµο. Υπάρχουν 

επίσης στοιχεία, όπως η οµάδα αίµατος, τα χαρακτηριστικά των δοντιών αλλά και τα ειδικά 

σηµάδια για ταυτοποίηση που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ακριβή αναγνώριση των 

παιδιών. Κάτι τέτοιο είναι πολύ χρήσιµο στην περίπτωση των ανήλικων µεταναστών, όπου 

εµφανίζεται η δυσκολία της ταυτοποίησης και της αναγνώρισης των παιδιών. Οι συνήθειες 

του παιδιού, όπως περιγράφονται στο παράρτηµα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιλογών όπως 

χαρτοπαιξία, δάγκωµα του κάτω χείλους, οµοφυλοφιλία, λάτρης του κινηµατογράφου, 

δηλαδή πράγµατα που µπορούν να οδηγήσουν την έρευνα σε συγκεκριµένα µέρη που ίσως 

συχνάζει το παιδί ή που κάποια συγκεκριµένη συνήθειά του να υπονοεί. Για παράδειγµα, αν 

το παιδί είναι λάτρης των στοιχηµάτων, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο έγκληµα για 

οικονοµικού λόγους ή να βρεθεί σε µέρη που παίζονται στοιχήµατα, όπως χαρτοπαικτικές 

λέσχες. Τέλος, όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το µέρος, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για στατιστική ανάλυση και συγκρίσεις για εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Στο επόµενο µέρος της αναφοράς παρατίθενται τοποθεσίες που είναι σηµαντικές για το 

περιστατικό. Μαντίρ (ναός των Ινδών), στάση λεωφορείου, σταθµός τραίνου, σχολείο, τοπική 

αγορά µε µαγαζιά, τοπικό πανηγύρι, λεπτοµέρειες για την τοποθεσία εξαφάνισης, κοντινό 

ποτάµι, όνοµα µέλους panchayat(τοπική υποδιαίρεση όµοια µε τον δήµο), λοιπές 

πληροφορίες. Αυτές οι τοποθεσίες είναι συνηθισµένα µέρη που µπορεί να βρεθεί ένα παιδί σε 

οποιαδήποτε µορφή εξαφάνισης. Είναι δηλαδή τοποθεσίες ενδιαφέροντος, ανάλογα µε την 

κατηγοριοποίηση του περιστατικού κάποιες είναι πιο πιθανές από άλλες. Είναι ήδη 

ποσοτικοποιηµένη δηλαδή η έρευνα για αυτές, απλά παρατίθενται ονόµατα που βρίσκονται 

κοντά στο περιστατικό της εξαφάνισης. 

Σε αυτό το σηµείο τελειώνει το κύριο µέρος της αναφοράς ως προς τις λεπτοµέρειες της 

εξαφάνισης και του εξαφανιζόµενου και ακολουθεί η ανάλυση ρίσκου του περιστατικού. 

Υπάρχουν 19 ερωτήσεις οι οποίες συµπληρώνονται σε ελεύθερο κείµενο ως προς τις 

λεπτοµέρειες και τις περιστάσεις του γεγονότος µαζί µε το άτοµο που δίνει τη συγκεκριµένη 

πληροφορία : 

1. Αν το παιδί είναι κάτω από 14 χρονών. 

2. Αν το παιδί είναι κορίτσι. 

3. Αν το παιδί είναι από οικονοµικά ασθενή περιοχή της Ινδίας. 

4. Αν το παιδί έχει αναφερθεί ως εξαφανισµένο ξανά ή έχει εξαφανιστεί ξανά και 

κακοποιηθεί. 

5. Αν το παιδί έχει υπάρξει θύµα ή µάρτυρας σε έρευνα για έγκληµα. 
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6. Αν το παιδί υποφέρει από πνευµατική ή φυσική αναπηρία ή από κάποια σοβαρή 

ασθένεια ή χρειάζεται άµεσα φαρµακευτική αγωγή που δεν του είναι διαθέσιµη. 

7. Αν το παιδί είναι γνωστό ότι σχετίζεται µε ενηλίκους που είναι παράγοντες ρίσκου 

όπως δράστες σεξουαλικών εγκληµάτων, διακινητές ναρκωτικών κ.τ.λ. 

8. Αν το παιδί σχετίζεται µε γνωστούς κακοποιούς. 

9. Αν το παιδί αλληλοεπιδρά µε ενηλίκους στο διαδίκτυο. 

10. Αν το παιδί έχει αλκοολική ή εξάρτηση από τα ναρκωτικά. 

11. Αν οι πληροφοριοδότες έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το εξαφανισµένο παιδί έχει 

απαχθεί. 

12. Αν υπάρχουν υποψίες για αυτοκτονία ή αυτοτραυµατισµό. 

13. Αν το παιδί συµµετείχε σε βίαια επεισόδια πριν. 

14. Αν το παιδί έχει ιστορικό µε κακοποίηση στο σπίτι. 

15. Αν το παιδί χειραγωγείται σε µία κατάσταση εκµετάλλευσης µε ή χωρίς τη γνώση 

των γονέων/οικογένειας/νόµιµου κηδεµόνα. 

16. Αν υπάρχει υψηλή πιθανότητα το παιδί να δελεαστεί σε κατάσταση trafficking. 

17. Αν το παιδί απειλείται από ενήλικες που σχετίζονται ή δε σχετίζονται µαζί του ώστε 

να κάνει ακατάλληλη εργασία. 

18. Αν υπάρχει πιθανότητα το παιδί να πουληθεί από άτοµα που σχετίζονται ή δε 

σχετίζονται µαζί του. 

19. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά κακές ώστε να του βάλουν σε κίνδυνο την 

υγεία του. 

Οι ερωτήσεις αυτές δείχνουν τον βαθµό επικινδυνότητας του περιστατικού και το πόσο 

γρήγορα η αστυνοµία πρέπει να ασχοληθεί µε την υπόθεση. Ωστόσο, πολλές από αυτές 

δίνουν και σηµαντικά στοιχεία για την έρευνα. Αν το παιδί έχει εξαφανιστεί ξανά, µια 

τοποθεσία ενδιαφέροντος είναι η τοποθεσία που βρέθηκε στο προηγούµενο περιστατικό. Αν 

το παιδί σχετίζεται µε επικίνδυνους ή ύποπτους ενηλίκους, δηµιουργείται ένα κοινωνικό 

δίκτυο που µπορεί να ελεγχθεί από την αστυνοµία. Αν υπάρχει εξάρτηση από τα ναρκωτικά 

µέρη που συχνάζουν ναρκοµανείς θα είναι τοποθεσίες ενδιαφέροντος. Αν πιστεύεται ότι το 

παιδί έχει απαχθεί, τότε θα υπάρξει η αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και αντιµετώπιση, αν και 

αυτό απαντάται παραπάνω στην αναφορά στον τύπο εξαφάνισης. Οι καιρικές συνθήκες 

µπορούν να περιορίσουν τις πιθανές διαδροµές του εξαφανισµένου ή του απαγωγέα του. 

Συνολικά, το µέρος αυτό της αναφοράς επικεντρώνεται στην ανάλυση ρίσκου αλλά δεν 

περιορίζεται σε αυτή και οι ερωτήσεις δίνουν πληρέστερη εικόνα για το περιστατικό, κάτι 

που δεν υπήρξε στην υπόλοιπη αναφορά. Οι ερωτήσεις µπορούν να είναι ποσοτικοποιηµένες 
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καθώς είναι δυνατή η απάντηση µε ναι ή όχι και η αντιστοίχιση της κάθε απάντηση µε 

βαθµολογία, όπως στην αναφορά της αγγλικής αστυνοµίας, και η χρήση τους από 

πληροφοριακό σύστηµα. 

Το τελευταίο µέρος της αναφοράς περιέχει 18 ερωτήσεις που υποβοηθούν την έρευνα και 

τους αστυνοµικούς που την διεξάγουν. Αποτελεί ουσιαστικά µια λίστα µε ερωτήσεις για το 

αν έγιναν οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν για την εξαφάνιση. Δεν δίνουν κάποια 

καινούρια πληροφορία, µόνο καταγράφουν τι έχει µείνει να ελεγχθεί. 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, υπάρχει η αναφορά ανεύρεσης του παιδιού, η 

οποία είναι εξίσου σηµαντική µε αυτή της εξαφάνισης, καθώς πολλά στοιχεία της ανεύρεσης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για στατιστικές αναλύσεις ή σε περίπτωση πολλαπλών 

περιστατικών εξαφάνισης του ίδιου παιδιού ή κάποιου από τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Το πρώτο και δεύτερο µέρος της αναφοράς ανεύρεσης είναι ακριβώς ίδιο µε την αναφορά της 

εξαφάνισης, καλύπτοντας στοιχεία του παιδιού. Το τρίτο µέρος περιλαµβάνει λεπτοµέρειες 

της ανεύρεσης. Τοποθεσία που βρέθηκε το παιδί, µαζί µε της συγκεκριµενοποιήσεις της 

Ινδίας όπως έγινε για όλες τις τοποθεσίες που περιγράφονται σε αυτές τις 2 αναφορές, 

ηµεροµηνία του εντοπισµού, ώρα του εντοπισµού, ερώτηση για το αν βρέθηκε ζωντανό ή 

νεκρό είτε από έγκληµα είτε από ατυχή θάνατο είτε από άλλη αιτία, η παρούσα τοποθεσία 

του παιδιού, λεπτοµέρειες παραπόνων προς την αστυνοµία, τύπος ατόµου (συνελήφθη, έγινε 

δράστης εγκλήµατος, εντοπίστηκε/βρέθηκε, µη ταυτοποιηµένο σώµα, µη ταυτοποιηµένο 

άτοµο), τύπος περιστατικού (διάσωση από σεξουαλική εκµετάλλευση, από παιδική εργασία, 

από εξαναγκασµένο γάµο, αστυνοµική επιµέλεια, επαιτεία, κέντρο περίθαλψης, νοσοκοµείο, 

προφυλάκιση, άσυλο, άλλο). Αν η υπόθεση έχει ερευνηθεί από την αστυνοµία τότε 

αναγράφονται και τα στοιχεία της υπόθεσης. Το µέρος που βρέθηκε το παιδί είναι σηµαντική 

τοποθεσία ενδιαφέροντος για την περίπτωση που εξαφανιστεί ξανά αλλά και για στατιστική 

ανάλυση των τόπων που βρίσκονται εξαφανισµένα παιδιά. Ο τύπος του περιστατικού και το 

αν βρέθηκε ζωντανό ή νεκρό, µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

στατιστική ανάλυση τέτοιων γεγονότων. 

Το επόµενο µέρος της αναφοράς αποτελείται από πληροφορίες για το πού παραδόθηκε το 

παιδί µετά από την ανεύρεσή του. Ερώτηση για το αν παραδόθηκε στην αστυνοµία, σε 

επιτροπή για την υγεία των παιδιών, σε επιτροπή δικαιοσύνης για ανηλίκους, στην οικογένειά 

του ή σε κάποια άλλη οργάνωση. Αν παραδόθηκε σε µία από τις τρεις πρώτες επιλογές τότε 

αναγράφεται η πολιτεία, η περιοχή και το όνοµα της οργάνωσης µαζί µε την ηµεροµηνία 

παράδοσης. Αν παραδόθηκε στην οικογένειά του τότε αναγράφεται το µικρό, µεσαίο όνοµα 

και το επίθετο του ατόµου που το παρέλαβε, τα στοιχεία του σπιτιού όπως αναγράφονται τα 

στοιχεία των τοποθεσιών σε όλη την αναφορά καθώς και η ηµεροµηνία παράδοσης. Αν 

παραδόθηκε σε άλλη οργάνωση τότε αναγράφεται η οργάνωση (π.χ. ξενοδοχείο, οικία 
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νοσηλείας κ.τ.λ.), το όνοµα της οργάνωσης, µαζί µε τα στοιχεία της τοποθεσίας της 

οργάνωσης. Αυτά τα στοιχεία βοηθούν σε πιθανές µελλοντικές εξαφανίσεις για να υπάρχει 

γνώση του προηγούµενου περιστατικού και σε ποιόν πρέπει να απευθυνθούν οι αρχές. 

Τέλος, συµπληρώνονται τα στοιχεία του πληροφοριοδότη, τα υπόλοιπα µέρη της αναφοράς 

ανεύρεσης είναι εντελώς όµοια µε της αναφοράς εξαφάνισης. Μικρό, µεσαίο όνοµα, επίθετο, 

διεύθυνση, αριθµός επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σχέση µε το παιδί 

που βρέθηκε. Ο πληροφοριοδότης µπορεί να είναι σηµαντικός κόµβος στο κοινωνικό δίκτυο 

σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι σχετικά µε την υπόθεση ξανά στο µέλλον, οπότε τα 

στοιχεία του είναι χρήσιµα. 

Η αναφορά που αναλύθηκε είναι αρκετά διαφορετική από την αντίστοιχη που χρησιµοποιεί η 

αγγλική αστυνοµία. Δίνεται πολύ µεγάλη έµφαση στην ποσοτικοποιηµένη παρουσίαση του 

εξαφανισµένου ατόµου τόσο στην εµφάνισή του όσο και στον τρόπο που δρα και σκέφτεται. 

Τα παραρτήµατα που περιέχουν επιλογές για τις ερωτήσεις που χρειάζονται συµπλήρωση 

έχουν πολλές επιλογές και καλύπτουν πολύ µεγάλο φάσµα των πιθανών καταστάσεων. Οι 

τοποθεσίες ενδιαφέροντος είναι επίσης καλά ορισµένες και ποικίλουν ανάλογα µε την 

κατηγορία της εξαφάνισης. Η κατηγοριοποίηση φαίνεται επαρκής µε τα δεδοµένα της Ινδίας. 

Δεν υπάρχει κατηγορία για ανήλικους µετανάστες, όµως, όπως και στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

δεν είναι αρκετά µεγάλο το ποσοστό τους ώστε να δηµιουργηθεί ξεχωριστή κατηγορία. 

Ωστόσο, το κοινωνικό δίκτυο που κατασκευάζεται για τον εξαφανισµένο είναι πολύ 

περιορισµένο, περιέχοντας στοιχεία µόνο για τους γονείς ή κηδεµόνες και τον ύποπτο. Κάτι 

τέτοιο βοηθάει µόνο σε συγκεκριµένο είδος εξαφάνισης, κυρίως αυτό της απαγωγής. Επίσης, 

µε αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καµία σύνδεση του περιστατικού µε άλλα περιστατικά 

εξαφάνισης, αποκλείοντας τη θεωρία της συλλογικής συµπεριφοράς από τη χρήση της σε 

αυτό το πεδίο. 

Για τη χρήση της αναφοράς αυτής από υπολογιστικά συστήµατα, τα θέµατα που θίγονται σε 

αυτή είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό ποσοτικοποιηµένα. Η επεξεργασία από υπολογιστές 

κάποιου προφίλ παιδιού που θα σχηµατιστεί µε αυτές τις πληροφορίες είναι πολύ εύκολη. 

Επίσης, διευκολύνεται η στατιστική ανάλυση όλων των περιστατικών. Το σηµαντικότερο 

στοιχείο ποσοτικοποίησης είναι η περιγραφή της εµφάνισης του εξαφανισµένου παιδιού και 

των δραστηριοτήτων του. Η ακριβής αυτή περιγραφή µπορεί να βοηθήσει πολύ στην 

δηµιουργία προφίλ για τους ανήλικους µετανάστες, διότι ένα µεγάλο πρόβληµα σε αυτή την 

κατηγορία είναι η µη αναγνωρισιµότητά τους. Μοναδικά σηµάδια, οµάδα αίµατος, στοιχεία 

των δοντιών, µπορούν να είναι στοιχεία που µονοσήµαντα να ορίζουν ένα άτοµο αν 

χρησιµοποιηθούν σωστά. 
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5.1.4 Συνολικά συµπεράσµατα 

 
Οι τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω για την καταγραφή 

πληροφοριών εξαφανισµένων ατόµων ή κακοποιηµένων παιδιών έχουν αρκετά κοινά σηµεία 

ως προς τον τρόπο που δοµούνται, αλλά υπάρχουν ειδοποιοί διαφορές και όλες ξεχωρίζουν 

µεταξύ τους. Όλες οι µεθοδολογίες καταγραφής πληροφοριών ακολουθούν τις θεωρίες που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3 και το διαχωρισµό σε κατηγορίες όπως παρουσιάστηκαν 

στο κεφάλαιο 4. 

Η θεωρία δραστηριοτήτων παράγει συλλογισµούς για την εξωτερίκευση των σκέψεων των 

εµπλεκοµένων ατόµων στο περιστατικό, µαζί µε τα εργαλεία που αυτοί χρησιµοποιούν για 

την επικοινωνία της ιδέας τους. Αυτά τα εργαλεία µπορεί να είναι όπλα, µέσα µεταφοράς ή 

τα κλειδιά ενός αµαξιού τα οποία υποδεικνύουν τη σκέψη του υποκειµένου, δηλαδή να 

βλάψει, να µεταφερθεί ή να χρησιµοποιήσει ένα αµάξι για να πραγµατοποιήσει την ιδέα του, 

για παράδειγµα να το σκάσει από το σπίτι. Έτσι µπορούν και ποσοτικοποιούνται όλες αυτές 

οι ερωτήσεις ώστε να χρησιµοποιηθούν µε πιο φιλικό προς την επιστήµη των υπολογιστών 

τρόπο. 

Η θεωρία συλλογικής συµπεριφοράς χρησιµεύει για την εξειδικευµένη περίπτωση όπου 

πολλά παιδιά αποφασίζουν να κάνουν µια ενέργεια οµαδικά. Η ενέργεια αυτή µπορεί να είναι 

η φυγή από το σπίτι ή απλά µια δραστηριότητα που έχει οδηγήσει στην οµαδική τους 

εξαφάνιση, για παράδειγµα µια φυσική καταστροφή. Αυτή η θεωρία χρησιµοποιείται σε 

συνδυασµό µε το κοινωνικό δίκτυο που δηµιουργείται για το εξαφανισµένο παιδί. Αν κάποιος 

κόµβος που συνδέεται µαζί του είναι και αυτός εξαφανισµένος, τότε µπορεί να γίνει χρήση 

για την καλύτερη κατανόηση του περιστατικού. 

Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων είναι ίσως το πιο σηµαντικό εργαλείο στην ανάλυση και στη 

δηµιουργία τέτοιων µεθοδολογιών. Το κοινωνικό δίκτυο που δηµιουργείται για τον 

εξαφανισµένο περιέχει κόµβους µε πεδία πληροφοριών για τον καθένα. Οι κόµβοι αυτοί 

µπορεί να είναι πολύ µεγάλης σηµασίας, όπως κάποιος ύποπτος για την απαγωγή του 

εξαφανισµένου παιδιού, ή µικρής σηµασίας, όπως κάποιος γείτονας για τον οποίο δεν 

υπάρχει υποψία για συµµετοχή στο περιστατικό. Οι κόµβοι αυτοί όµως µπορεί να έχουν και 

αυτοί σύνδεση µε άλλους κόµβους που δεν έχουν απευθείας σύνδεση µε το εξαφανισµένο 

παιδί, αλλά να έχουν σηµασία για το περιστατικό. Έτσι δηµιουργείται ένα συνολικό δίκτυο 

του οποίου η συνολική ανάλυση, µε κέντρο τον αγνοούµενο, να προτείνει άτοµα-υπόπτους 

και τοποθεσίες ενδιαφέροντος. 

Η θεωρία υποκουλτούρας είναι χρήσιµη µε τον εξής τρόπο, όταν ένα άτοµο στο κοινωνικό 

δίκτυο κατηγοριοποιηθεί σε µια υποκουλτούρα, µπορεί η µελέτη της υποκουλτούρας αυτής 

να βοηθήσει στη συνολική πορεία της έρευνας. Με αυτόµατο τρόπο, η κατηγοριοποίηση σε 
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υποκουλτούρα µπορεί να προτείνει τοποθεσίες ενδιαφέροντος τις οποίες τα άτοµα της 

υποκουλτούρας χρησιµοποιούν συχνά, ή ακόµα και να κατηγοριοποιήσει περαιτέρω το 

εξαφανισµένο άτοµο. Αν για παράδειγµα η συγκεκριµένη υποκουλτούρα έχει την τάση να 

χρησιµοποιεί ναρκωτικές ουσίες, τότε το περιστατικό µπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως 

θεληµένη φυγή από το σπίτι έτσι ώστε το άτοµο να κάνει χρήση αυτών µε άλλα άτοµα της 

υποκουλτούρας. 

Και οι τρεις χώρες χρησιµοποιούν κάποιες από τις κατηγορίες εξαφανισµένων παιδιών που 

έχουν παρουσιαστεί, αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στις χώρες τους. Υπάρχει ξεκάθαρος 

διαχωρισµός σε κάθε αναφορά, µε τις ΗΠΑ µάλιστα να παρουσιάζουν διαφορετικό τρόπο 

προσέγγισης του ίδιου του ερωτηµατολογίου ανάλογα µε την κατηγορία. 

Οι σηµαντικές διαφορές που παρουσιάζουν οι αναφορές είναι το µέγεθος του κοινωνικού 

δικτύου που δηµιουργούν, το ποσοστό ποσοτικοποίησης των πληροφοριών και η ποσότητα 

των πληροφοριών. Οι δύο αναφορές από το Ηνωµένο Βασίλειο είναι επικεντρωµένες στη 

δηµιουργία κοινωνικού δικτύου και στην ποσότητα των πληροφοριών, ακόµα και αν αυτές 

δεν είναι εντελώς ποσοτικοποιηµένες. Η αναφορά της Ινδίας έχει πολύ µεγάλο ποσοστό 

ποσοτικοποίησης ενώ έχει έλλειψη κοινωνικού δικτύου αλλά αρκετά καλή ποσότητα 

πληροφοριών. Αντίθετα, ο τρόπος προσέγγισης στο ερωτηµατολόγιο των ΗΠΑ είναι 

διαφορετικός καθώς ο χρόνος κρίνεται ως σηµαντικότερος αρχικός παράγοντας, οπότε η 

ποσότητα των πληροφοριών είναι µικρή αλλά στοχευµένη. Η ανάλυση ρίσκου του 

περιστατικού σε κάθε περίπτωση συνδέεται µε την ποσότητα των πληροφοριών που 

λαµβάνονται, οπότε είναι πιο αναλυτική στις αναφορές του Ηνωµένου Βασιλείου και της 

Ινδίας και λιγότερο αναλυτική αλλά ταχύτερη στις ΗΠΑ. 

Συνολικά, παρατηρείται ότι τα προφίλ που δηµιουργούνται µέσα από αυτές τις αναφορές 

αλληλοσυµπληρώνονται για να φτιάξουν ένα συνολικό πιο ολοκληρωµένο προφίλ το οποίο 

θα παρουσιαστεί στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

 
5.2  Στατιστική ανάλυση δεδοµένων για τη 

δηµιουργία προφίλ 

Η διαδικασία δηµιουργίας προφίλ (profiling) είναι µια διαδικασία που όλοι οι ζωντανοί 

οργανισµοί αναγκάζονται να κάνουν για να επιβιώσουν (Fritsch, 2008). Από την επιβίωση, 

µέχρι την αστυνοµική έρευνα, η δηµιουργία προφίλ είναι πολύ σηµαντική για τον άνθρωπο, 

για αυτό το λόγο γίνεται έρευνα για την εφαρµογή της στη σύγχρονη τεχνολογία, τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ένας απλός ορισµός για την αυτόµατη δηµιουργία προφίλ 
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(automated profiling) θα µπορούσε να είναι: «Η διαδικασία της ανακάλυψης σχέσεων µεταξύ 

δεδοµένων σε βάσεις δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν και 

να αναπαραστήσουν ένα ανθρώπινο ή µη ανθρώπινο υποκείµενο(άτοµο ή οµάδα) ή/και την 

εφαρµογή προφίλ (οµάδες συσχετιζόµενων δεδοµένων) για την εξατοµίκευση και 

αναπαράσταση ενός υποκειµένου ή για την ταυτοποίηση ενός υποκειµένου ως µέλος µιας 

οµάδας ή κατηγορίας» (Fritsch, 2008). Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας, παρατίθεται 

και ο σκοπός της αυτόµατης δηµιουργίας προφίλ ως «Η ανάλυση των κινδύνων και των 

ευκαιριών ως προς το άτοµο για το οποίο δηµιουργείται το προφίλ» (Fritsch, 2008). 

Οι τεχνικές δηµιουργίας προφίλ παράγουν συσχετισµούς µεταξύ δεδοµένων. Για παράδειγµα, 

ένας συσχετισµός µπορεί να βρεθεί ανάµεσα σε άτοµα τα οποία είναι αριστερόχειρες και 

έχουν µπλε µάτια µε µια συγκεκριµένη ασθένεια, ή ο συσχετισµός µεταξύ των ατόµων που 

ζουν σε µια συγκεκριµένη γειτονιά και ένα επίπεδο εισοδήµατος. Για να γίνουν αυτοί οι 

συσχετισµοί µε αξιόπιστο τρόπο, πρέπει να γίνει συλλογή, συνάθροιση και αποθήκευση των 

σχετικών δεδοµένων για µια εκτεταµένη χρονική περίοδο, ίσως ενώνοντας διαφορετικές 

βάσεις δεδοµένων που περιέχουν τέτοια δεδοµένα. Όταν η διαδικασία της εξόρυξης 

δεδοµένων από αυτές τις βάσεις καθορίζει τις συσχετίσεις, δύο σχετιζόµενα πράγµατα 

συµβαίνουν: (1) µια συγκεκριµένη κατηγορία δηµιουργείται (2) ώστε να έχουν συγκεκριµένα 

κοινά χαρακτηριστικά. Η κατηγορία αυτή ονοµάζεται οµάδα και το σύνολο των 

χαρακτηριστικών ονοµάζεται προφίλ της οµάδας. 

Έτσι, όταν ένα άτοµο βρίσκεται σε µία οµάδα εξαιτίας των χαρακτηριστικών του, 

περιγράφεται η πιθανότητα ότι µια συγκεκριµένη συσχέτιση που έχει συµβεί, θα συµβεί ξανά 

για το συγκεκριµένο άτοµο. Η συσχέτιση αυτή δεν υποθέτει ότι υπάρχει κάποια αιτιατή 

συσχέτιση µεταξύ των δεδοµένων, απλά ότι το γεγονός ότι έγινε µια φορά µπορεί να 

συµπίπτει µε το γεγονός να γίνει ξανά. Για παράδειγµα, στο γενετικό profiling, µπορεί να 

παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη ενός συγκεκριµένου γονιδίου σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη 

ασθένεια. Ανάλογα µε το ποσοστό στο οποίο αυτή η συσχέτιση ισχύει, µπορεί να προβλεφθεί 

µε την αντίστοιχη πιθανότητα το γεγονός ένα άτοµο που έχει αυτό το γονίδιο να πάθει τη 

συγκεκριµένη ασθένεια. 

Αντιστοιχίζοντας τα παραπάνω δεδοµένα στο πρόβληµα των εξαφανισµένων παιδιών, οι 

πληροφορίες που συλλέγονται από την αστυνοµία, οργανωµένες σε µια βάση δεδοµένων, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αλγόριθµους και τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων για την 

δηµιουργία προφίλ οµάδων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Αν για παράδειγµα 

δηµιουργηθεί µία οµάδα στην οποία τα παιδιά που το έχουν σκάσει από το σπίτι τους και 

έχουν ξανθά µαλλιά, το αποτέλεσµα της εξαφάνισης για αυτά είναι θανατηφόρο σε ένα 

δεδοµένο ποσοστό, αν κάποιο παιδί προστεθεί σε αυτή την οµάδα µετά από την επεξεργασία 

των πληροφοριών για αυτό, τότε το υπάρχει αντίστοιχη πιθανότητα µε το δεδοµένο ποσοστό 
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ώστε το παιδί να βρεθεί νεκρό. Αυτή η ανάλυση των δεδοµένων δεν είναι τόσο µονοδιάστατη 

και µπορεί να υπάρχει πολλαπλή εξάρτηση χαρακτηριστικών του κάθε ατόµου, ακόµα και µε 

µη γραµµικό τρόπο. Αυτό ακριβώς ανιχνεύεται µε τις τεχνικές αυτές και µπορούν να 

προταθούν τοποθεσίες ενδιαφέροντος, αποτελέσµατα του περιστατικού ή κοινωνικοί κόµβοι 

οι οποίοι µπορεί να σχετίζονται ενεργά µε την εξαφάνιση του παιδιού στο συγκεκριµένο 

περιστατικό. Κάποια εµφανή παραδείγµατα τέτοιων προτάσεων, στην περίπτωση 

ενδοοικογενειακής απαγωγής, µια τοποθεσία ενδιαφέροντος θα είναι η οικία του απαγωγέα 

γονιού. Αντίστοιχα, η τοποθεσία ανεύρεσης πολλών ανήλικων ασυνόδευτων µεταναστών που 

µόλις έχουν εξαφανιστεί από κάποιο ίδρυµα φιλοξενίας θα είναι µια τοποθεσία 

ενδιαφέροντος για έναν ανήλικο ασυνόδευτο µετανάστη που µόλις έχει εξαφανιστεί από το 

ίδιο ίδρυµα φιλοξενίας. Αυτά είναι λογικά συµπεράσµατα που µπορεί να παράξει ένας 

γραµµικός και αιτιατός τρόπος σκέψης, πολλά όµως παραδείγµατα προτάσεων µπορεί να µην 

µπορούν να αιτιολογηθούν από έναν ανθρώπινο εγκέφαλο. Εκεί είναι που το πληροφοριακό 

σύστηµα υποβοηθάει την έρευνα µε προτάσεις. 
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6 Προτεινόµενο πλαίσιο 

εργασίας 
 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το πλαίσιο εργασίας που προτείνεται για την 

δηµιουργία προφίλ εξαφανισµένων παιδιών. Θα βασιστεί στα πλαίσια εργασίας που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

 
6.1 Γενική περιγραφή 

 
Το κάθε ένα από τα προφίλ που δηµιουργήθηκαν µέσω των αναφορών και των µεθοδολογιών 

από τις 3 χώρες έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Γίνεται προσπάθεια στο πλαίσιο που 

προτείνεται να συνδυάζονται όλα τα θετικά των αναφορών. 

Αρχικά, θα υιοθετηθεί η ιδέα πίσω από το ερωτηµατολόγιο των ΗΠΑ ώστε να δηµιουργείται 

ένα προφίλ σχετικά γρήγορα, µε κρίσιµο παράγοντα τον χρόνο δηλαδή. Όταν εξαφανίζεται 

ένα παιδί, οι πρώτες ώρες είναι πολύ κρίσιµες για την έκβαση του περιστατικού, οπότε µε την 

πρώτη επαφή µε τον πληροφοριοδότη θα δοµείται ένα προφίλ µε τα πολύ σηµαντικά στοιχεία 

της υπόθεσης και επικεντρωµένο στην ανάλυση ρίσκου. Αν η ανάλυση ρίσκου δείξει το 

περιστατικό ως κάτι στο οποίο πρέπει να υπάρξει άµεση ανταπόκριση, τότε προτείνονται οι 

αρχικές τοποθεσίες ενδιαφέροντος και ξεκινάει εκ νέου επικοινωνία µε τον πληροφοριοδότη 

ή συνεχίζεται αν δεν έχει σταµατήσει ώστε να συµπληρωθεί το επόµενο προφίλ. Αν δεν είναι 

κάτι που πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα, τότε όταν βρεθεί χρόνος γίνονται ενέργειες για τη 

συµπλήρωση του επόµενου προφίλ. Το δεύτερο προφίλ, θα είναι πιο αναλυτικό, µε κρίσιµο 

παράγοντα τις πληροφορίες οι οποίες θα µπορέσουν να σκιαγραφήσουν καλύτερα το 

περιστατικό και να προτείνουν πιο ακριβής τοποθεσίες ενδιαφέροντος, άτοµα και πιθανές 
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εκβάσεις του. Οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τους τρόπους που έχουν 

αναφερθεί, οπότε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία µπορούν να καταγραφούν σε 

ποσοτικοποιηµένη µορφή θα λαµβάνονται υπόψιν. 

Έτσι, το πρώτο µέρος του προφίλ θα περιλαµβάνει τους απόλυτα σηµαντικούς κοινωνικούς 

κόµβους που σχετίζονται µε το εξαφανισµένο παιδί, τις κυρίαρχες ερωτήσεις για την ανάλυση 

ρίσκου και κατηγοριοποίηση του περιστατικού καθώς και τοποθεσίες ενδιαφέροντος που 

πιστεύει ο πληροφοριοδότης ότι είναι χρήσιµες για την έρευνα. Το δεύτερο µέρος του προφίλ 

θα συνεχίζει µε την ολοκλήρωση του κοινωνικού δικτύου, αναλυτικότερες ερωτήσεις για την 

ανάλυση ρίσκου και όλες τις λεπτοµέρειες του περιστατικού. 

 

 
6.2 Πρώτο µέρος 

 
Το πρώτο µέρος του πλαισίου εργασίας που θα δηµιουργηθεί θα είναι ακριβώς αυτό που 

προτείνεται από την οργάνωση NCMEC των ΗΠΑ µε την πρόσθετη κατηγορία των ανήλικων 

ασυνόδευτων µεταναστών καθώς και το διαχωρισµό της ενδοοικογενειακής από την έξω- 

οικογενειακή απαγωγή. Άρα στην αρχική κατηγοριοποίηση θα γίνεται ο διαχωρισµός που 

έχει επιλεγεί για να ακολουθηθεί στο πλαίσιο της διπλωµατικής και στη συνέχεια θα 

ακολουθούν όλες οι ερωτήσεις που γίνονται στην κατηγορία των runaways, καθώς 

περιλαµβάνουν και τις ερωτήσεις για τις άλλες δύο κατηγορίες. 

Πιο αναλυτικά, ο τηλεφωνητής ρωτάει για τη γενική κατάσταση που υπάρχει και προσπαθεί 

να προσδιορίσει αν υπάρχει τραυµατισµός ή χρησιµοποιήθηκαν όπλα. Ζητάει την ακριβή 

τοποθεσία του περιστατικού όπως διεύθυνση, ονόµατα οδών, διευκρινιστικά κατευθύνσεων, 

ορόσηµα της περιοχής και πινακίδες µιλίων µαζί µε τις πληροφορίες επικοινωνίας του 

πληροφοριοδότη. Λέει στον πληροφοριοδότη και στους µάρτυρες να µείνουν στην τοποθεσία 

που βρίσκονται µέχρι να έρθουν οι αστυνοµικές αρχές, εκτός αν κρίνουν ότι κάτι τέτοιο δεν 

είναι ασφαλές. Ζητάει τα ονόµατα και τις τοποθεσίες του πληροφοριοδότη και των 

µαρτύρων. Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση του περιστατικού σε µία από τις πέντε κατηγορίες, 

παιδί-φυγάς, ενδοοικογενειακή απαγωγή, έξω-οικογενειακή απαγωγή, ανήλικος ασυνόδευτος 

µετανάστης, εξαφάνιση χωρίς αιτία ή µε άγνωστη αιτία. Στη συνέχεια οι 13 ερωτήσεις : 

1. Πότε έγινε το περιστατικό; Βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη; 

2. Πότε είδαν τελευταία φορά το παιδί; 

3. Υπάρχουν ειδικές ανησυχίες για τον τόπο της εξαφάνισης, όπως άγρια ζωή, άσχηµος 

καιρός; 

4. Ποιος ήταν µαζί µε το παιδί όταν το είδαν τελευταία φορά; 
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5. Ποιος είδε το παιδί τελευταία φορά; Είναι το ίδιο άτοµο µε αυτό της ερώτησης 4;Αν 

ναι, σιγουρευτείτε ότι η πληροφορία αυτή φτάνει στο ερευνητικό προσωπικό και 

ολοκληρώστε την έρευνα ιστορικού για το άτοµο. 

6. Τι χρησιµοποιούσε το παιδί για να ταξιδεύει; Περπατούσε ή χρησιµοποιούσε 

εναλλακτικό µέσο όπως ποδήλατο, σανίδα του skate, αµάξι; Συλλέξτε πληροφορίες 

για το µέσο µεταφοράς όπως χρώµα, στυλ, µάρκα και πιο εξειδικευµένες περιγραφές. 

7. Υπάρχουν ύποπτες περιστάσεις και αν ναι, περιγράψτε τες. 

8. Τι βήµατα έχουν γίνει για να βρεθεί το παιδί; Έχει επικοινωνήσει κάποιος µε άτοµα 

που µπορεί να το έχουν δει όπως φίλοι, συγγενείς, γείτονες ή άτοµα από το σχολικό 

του περιβάλλον; 

9. Έχει επαναληφθεί παρόµοιο περιστατικό και αν ναι πότε; 

10. Ποια ήταν η κατεύθυνση του ταξιδιού; 

11. Τι ιδέες ή υποψίες υπάρχουν για το πού µπορεί να έχει πάει το παιδί; 

12. Τι σηµειώσεις, γράµµατα ή απειλές, αν υπάρχουν, βρέθηκαν σχετικές µε το 

περιστατικό; 

13. Ποια είναι η σχέση του παιδιού µε τον ύποπτο και τον πληροφοριοδότη; 

Όνοµα, φύλο, φυλή, ηµεροµηνία γέννησης, µητρική γλώσσα, γνώση αγγλικών, ύψος, βάρος, 

χρώµα µαλλιών, χρώµα µατιών, επιδερµίδα, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως σηµάδια, 

τατουάζ ή έλλειψη κάποιου άκρου, τα ρούχα που φόραγε όταν το είδαν τελευταία φορά όπως 

καπέλο/ρουχισµός στο κεφάλι, παλτό, µπλούζα, φόρεµα/φούστα, παντελόνι/σορτς, 

παπούτσια, κάλτσες και ειδικά χαρακτηριστικά στο ρουχισµό όπως κάποιο ιδιαίτερο χρώµα, 

λογότυπο ή λέξη. Αυτή η περιγραφή είναι για το παιδί και για τον ύποπτο ή άτοµο που το 

συνόδευε όταν εξαφανίστηκε. 

Ερώτηση για το αν το παιδί είχε µαζί του κάποιο µεγάλο αντικείµενο όπως ποδήλατο, σανίδα 

για skate, σακίδιο ή µεγάλο παιχνίδι, µαζί µε περιγραφή του. Ερώτηση για το αν το παιδί 

βρισκόταν µε κάποιον ακόµα ενήλικο, παιδί ή κατοικίδιο. Ερώτηση για το αν τραυµατίστηκε 

κανείς. Ερώτηση για το αν το παιδί λάµβανε κάποια φαρµακευτική αγωγή ή αν έχει κάποιες 

αναπηρίες, είτε πνευµατικές είτε φυσικές. Αν υπάρχει κρίσιµη φαρµακευτική αγωγή, 

ερώτηση για το πότε είναι η επόµενη δόση που πρέπει να πάρει το παιδί. Ερώτηση για το αν 

το παιδί έχει κινητό τηλέφωνο. Αν έχει, να υπάρξει ενηµέρωση έτσι ώστε να µη γίνει κλήση 

στο κινητό διότι η αστυνοµία µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή την πληροφορία για τον 

εντοπισµό του κινητού χωρίς να θέσεις σε κίνδυνο το παιδί. Ερώτηση για το αν το παιδί είναι 

οικείο µε τον ύποπτο και αν ναι, τι σχέση έχει µε αυτόν, ποιος έχει την κηδεµονία του παιδιού 

και αν υπάρχουν διαµάχες για την κηδεµονία. Ερώτηση για το αν το περιστατικό 

περιλαµβάνει όπλα. Ερώτηση για το αν ο ύποπτος έχει ιστορικό βίας ή πνευµατικής 
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ασθένειας. Ερώτηση για το αν ο ύποπτος έχει κινητό τηλέφωνο. Δίνεται η ίδια πληροφορία 

για την αποφυγή κλήσης του κινητού καθώς υπάρχει δυνατότητα εντοπισµού µε µέσα της 

αστυνοµίας. Σε περίπτωση που το περιστατικό περιλαµβάνει χρήση αµαξιού, οι πληροφορίες 

που χρειάζεται να λάβει ο τηλεφωνητής είναι το χρώµα, η χρονιά, το µοντέλο, ο αριθµός 

πινακίδας και η πολιτεία που αναγράφεται στην πινακίδα του αυτοκινήτου καθώς και 

περιγραφές για το σώµα του αυτοκινήτου όπως ύπαρξη σκουριάς, αυτοκόλλητα ή κάποια 

ζηµιά. 

 

 
6.3 Δεύτερο µέρος 

 
Στο δεύτερο µέρος θα συγκεντρώνονται όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται µε έµφαση 

ωστόσο σε αυτές που είναι ποσοτικοποιηµένες. Αρχικά θα επιλεχθεί η πιο ολοκληρωµένη 

περιγραφή προσωπικών πληροφοριών για το εξαφανισµένο παιδί. Συνδυάζοντας τα στοιχεία 

από όλες τις αναφορές προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία. Μικρό όνοµα, µεσαίο όνοµα, 

επίθετο, κατάσταση ταυτοποίησης (είναι σίγουρα αυτό το όνοµα του εξαφανισµένου), 

ψευδώνυµα, ηµεροµηνία γέννησης, τοποθεσία γέννησης, φύλο, εθνικότητα, έλεγχος για 

ύπαρξη στοιχείων σε υπάρχουσα βάση δεδοµένων, αριθµός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, λογαριασµός σε facebook/twitter/άλλο µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης, µητρική γλώσσα, διεύθυνση του σχολείου του(µε τον τρόπο που περιγράφεται σε 

κάθε χώρα, µαζί µε γεωγραφικές συντεταγµένες και ταχυδροµικό κώδικα), διεύθυνση 

κατοικίας, επίπεδο εκπαίδευσης(µαζί µε το παράρτηµα που προσφέρει η Ινδία, Annexure I 

στην αναφορά της Ινδίας), θρησκεία (Annexure II στην αναφορά της Ινδίας), υλικό DNA 

µαζί µε την τοποθεσία στην οποία συλλέχθηκε. Μόνο µία, όσο πιο πρόσφατη φωτογραφία 

γίνεται να αποκτηθεί και αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να αναφερθεί ο λόγος για τον οποίο 

δε γίνεται. 

Στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η περιγραφή του παρουσιαστικού του εξαφανισµένου παιδιού. 

Θα χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία από την αναφορά του Ηνωµένου Βασιλείου για το 

εξαφανισµένο άτοµο και από την αναφορά της Ινδίας µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργείται 

µια όσο πιο ολοκληρωµένη περιγραφή γίνεται. Εθνική εµφάνιση (άσπρος ευρωπαίος, 

σκούρος ευρωπαίος, αφρικανός-καραϊβική καταγωγή, ασιάτης, ανατολικός, άραβας), 

σωµατότυπος (χοντρός, στιβαρός, βαρύς, ευρύς, ορθός, µεσαίος, λεπτός, ελαφρός, µικρός), 

ύψος, βάρος, νούµερο παπουτσιού, δεξιόχειρας/αριστερόχειρας/αµφιδέξιος, αξεσουάρ για τα 

µάτια, µαλλιά (Annexure V στην αναφορά της Ινδίας), µάτια(Annexure IV στην αναφορά της 

Ινδίας), χρώµα επιδερµίδας (µαύρη, ασπρίζον, ανοιχτόχρωµη, πολύ ανοιχτόχρωµη, ωχρή), 

ύπαρξη οδοντοστοιχίας, χαρακτηριστικά δοντιών (Annexure VI στην αναφορά της Ινδίας), 

τρίχες στο πρόσωπο, προφορά, σεξουαλικός προσανατολισµός, κοσµήµατα, ρουχισµός στο 
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πάνω µέρος του σώµατος, ρουχισµός στο κάτω µέρος του σώµατος, οµάδα αίµατος, γενικά 

αναγνωριστικά σηµάδια (Annexure VII στην αναφορά της Ινδίας), πρόσωπο (Annexure VIII 

στην αναφορά της Ινδίας), µύτη (Annexure IX στην αναφορά της Ινδίας), οµιλία/φωνή 

(Annexure X στην αναφορά της Ινδίας), ιδιαιτερότητες στο κεφάλι (Annexure XI στην 

αναφορά της Ινδίας), σε άλλα µέρη του σώµατος (Annexure XII στην αναφορά της Ινδίας), 

αναπηρίες (Annexure XIII στην αναφορά της Ινδίας µαζί µε τις επιλογές της αναφοράς του 

Ηνωµένου Βασιλείου δηλαδή δυσλεξία, µαθησιακές δυσκολίες, µειωµένη κινητικότητα, 

µειωµένη σωµατική ικανότητα, ακουστικές δυσκολίες, σοβαρή δυσµορφία). Σε όλες τις 

επιλογές υπάρχει και πρόσθετο προαιρετικό ελεύθερο κείµενο. 

Ακολουθεί η δηµιουργία του κοινωνικού δικτύου που απαρτίζεται από τους κοινωνικούς 

κόµβους που συνδέονται µε το εξαφανισµένο παιδί αλλά και τις πληροφορίες που τους 

περιγράφουν. Σε ιδανικό επίπεδο, κάθε κοινωνικός κόµβος θα περιγράφεται µε τον 

ολοκληρωµένο τρόπο που περιγράφεται και το εξαφανισµένο παιδί, συλλέγοντας όσο 

περισσότερες πληροφορίες γίνεται προς επεξεργασία. Κάτι τέτοιο ίσως να µην είναι εφικτό 

οπότε συµπληρώνονται µόνο οι γνωστές πληροφορίες. Αν ωστόσο αυτό είναι συχνό 

φαινόµενο, κάτι που είναι αναµενόµενο, τότε υπάρχουν πολλά πεδία στη βάση τα οποία 

µένουν κενά και λειτουργούν αρνητικά στο χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθµων εξόρυξης 

δεδοµένων. Για αυτή την περίπτωση που προτιµάται κέρδος στην επεξεργασία έναντι της πιο 

ολοκληρωµένης πληροφορίας, προτείνεται το πιο απλό προφίλ που εφαρµόζεται µόνο για 

τους κοινωνικούς κόµβους που συνδέονται µε το εξαφανισµένο παιδί. Μικρό όνοµα, µεσαίο 

όνοµα, επίθετο, ψευδώνυµα, φύλο, εθνικότητα, ηµεροµηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας 

(µε τον τρόπο που περιγράφεται σε κάθε χώρα, µαζί µε γεωγραφικές συντεταγµένες και 

ταχυδροµικό κώδικα), τηλέφωνο επικοινωνίας, σχέση µε το εξαφανισµένο παιδί. Το πλήρες 

κοινωνικό δίκτυο για το παιδί θα ήταν στη βέλτιστη περίπτωση όλα τα άτοµα τα οποία αυτό 

συναναστρέφεται. Επειδή και αυτό είναι ένα δύσκολο σενάριο, συµπληρώνονται όσο 

περισσότεροι κοινωνικοί κόµβοι είναι δυνατό µε πιο σηµαντικούς τους εξής : 

γονείς/κηδεµόνες του παιδιού, θετοί γονείς, υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός, 

κάποιος/κάποιοι ύποπτοι σχετικά µε το περιστατικό, πληροφοριοδότης, το πιο κοντινό άτοµο 

για το παιδί (αναφέρεται next of kin στην αναφορά του Ηνωµένου Βασιλείου), αδέρφια, θετά 

αδέρφια, άλλα άτοµα που µένουν στον ίδιο χώρο µε το παιδί, παππούς/γιαγιά, φίλοι, 

δάσκαλος/οι στο σχολείο, λοιπές γνωριµίες. Οι κοινωνικοί κόµβοι δηµιουργούνται από τις 

φυσικές αλλά και διαδικτυακές σχέσεις του εξαφανισµένου παιδιού. 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να παρατίθεται έτοιµο είναι κάποιες τοποθεσίες 

ενδιαφέροντος εκτός από αυτές που θα παράγονται µε αυτόµατο τρόπο από το υπολογιστικό 

σύστηµα. Τέτοιες τοποθεσίες θα είναι, η τοποθεσία που είδαν τελευταία φορά το παιδί, 

τοποθεσίες που προτείνει ως σηµαντικές ο πληροφοριοδότης, τοποθεσίες που έχει βρεθεί το 
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παιδί σε παλαιότερες εξαφανίσεις του, το σχολείο του παιδιού, τόπος εργασίας του παιδιού, 

ναοί-στάσεις λεωφορείων-στάσεις τραίνων-καταστήµατα-ποτάµια κοντά στην τοποθεσία που 

είδαν τελευταία φορά το παιδί, νοσοκοµείο-κοιµητήριο-σπίτι συγγενών/φίλων που 

σχετίζονται µε το παιδί. 

Γενικές πληροφορίες οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν στο περιστατικό µε τους τρόπους που 

αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Δίνεται έµφαση στις ποσοτικοποιηµένες αλλά δεν 

είναι δυνατό να µην συµπεριληφθούν και αυτές σε ελεύθερο κείµενο. Συνήθειες του ατόµου 

(Annexure XIV στην αναφορά της Ινδίας), ύπαρξη κακοποίησης σχετική µε οικογενειακή 

τιµή, ερώτηση για το αν το παιδί είναι φυγόδικο (φυγόδικο από νοσοκοµείο, από πρόνοια, 

από φυλακή), λεπτοµέρειες ψυχική ασθένειας (αν υπάρχει) µαζί µε τη φαρµακευτική αγωγή, 

λεπτοµέρειες που παραχωρεί ο οδοντίατρος του ατόµου, ερώτηση για το αν η ηµεροµηνία 

εξαφάνισης συµπέφτει µε κάποια άλλη σηµαντική για το άτοµο ηµεροµηνία όπως το θάνατο 

ενός φίλου (µε λεπτοµέρειες σε ελεύθερο κείµενο), λεπτοµέρειες που παραχωρεί ο γιατρός 

του ατόµου, εργασία του εξαφανισµένου, αριθµός διπλώµατος οδήγησης, γλώσσες που µιλάει 

το άτοµο, πληροφορίες κάρτας τραπέζης όπως προµηθευτής της κάρτας, αριθµός κάρτας, 

τύπος κάρτας, ερώτηση για σύνδεση µε λογαριασµό, όνοµα στην κάρτα, ηµεροµηνία 

λήξης/έναρξης, µετρητά που έχει πάνω του το άτοµο, λεπτοµέρειες του τελευταίου γεύµατός 

του, προθέσεις του ατόµου όταν το είδαν για τελευταία φορά, ερώτηση για το αν 

προετοιµάστηκε για αυτή την απουσία µαζί µε λεπτοµέρειες (πήρε ρούχα, λεφτά κ.τ.λ.), 

ερώτηση για το αν η εξαφάνιση έγινε µετά από οικογενειακή διαµάχη, ερώτηση για το αν το 

εξαφανισµένο άτοµο είναι υπό περιοριστική εντολή, έξω από τη φυλακή µε εγγύηση, 

υποκείµενο σε δικαστική απόφαση, άτοµο µε αντικοινωνική συµπεριφορά (ASBO) ή µε 

εγκληµατική αντικοινωνική συµπεριφορά (CRASBO), ερώτηση για τη συγκεκριµενοποίηση 

λεπτοµερειών που οδήγησαν στην εξαφάνιση, ερώτηση για το αν ο αγνοούµενος είναι σε 

κατάσταση κοινωνικής πρόνοιας, ποιας κοινωνικής πρόνοιας, για πόσο καιρό είναι σε αυτή 

την κατάσταση και τον λόγο για την κατάσταση αυτή, ερώτηση για το αν το εξαφανισµένο 

άτοµο είναι υπό την προστασία κάποιου νοσοκοµείου ή δοµή για την πνευµατική του υγεία, 

καταγραφή της περιόδου και των αιτιών αυτής της προστασίας καθώς και λεπτοµέρειες για τη 

δοµή και τις ηµεροµηνίες λήξης της προστασίας. Αφού γίνει έρευνα του δωµατίου του 

εξαφανισµένου λεπτοµέρειες της έρευνας, λεπτοµέρειες των αντικειµένων, ποια από αυτά 

πήρε ο αστυνοµικός για στοιχεία και ποια από αυτά είναι έντονου ενδιαφέροντος π.χ. 

υπολογιστής, αν λείπουν κλειδιά αυτό καταγράφεται µαζί µε το είδος των κλειδιών που 

λείπουν και λεπτοµέρειες. 

Η ανάλυση ρίσκου θα συγκροτηθεί µε τις ερωτήσεις που παρατίθενται και στις 3 αναφορές οι 

οποίες δεν αλληλοκαλύπτονται. 
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1. Είναι το άτοµο ευάλωτο εξαιτίας της ηλικίας του, της αναπηρίας του ή κάποιου 

σχετικού παράγοντα; 

2. Είναι το άτοµο κάτω των 14 χρονών; 

3. Είναι το άτοµο κορίτσι; 

4. Είναι το άτοµο από οικονοµικά ασθενή περιοχή; 

5. Έχει εξαφανιστεί ξανά το άτοµο και κακοποιηθεί; 

6. Ήταν το άτοµο εκτός της συνηθισµένης του συµπεριφοράς; 

7. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το άτοµο θα αυτοκτονήσει; 

8. Σχετίζεται το άτοµο µε ενήλικες ή παιδιά που είναι παράγοντες ρίσκου(π.χ. 

διακινητές ναρκωτικών, δράστες σεξουαλικών εγκληµάτων κ.τ.λ.); 

9. Σχετίζεται το άτοµο µε γνωστούς εγκληµατίες; 

10. Είχε επαφή το άτοµο µε ενήλικες στο διαδίκτυο; 

11. Έχει ο πληροφοριοδότης λόγους να πιστεύει ότι το άτοµο έχει απαχθεί; 

12. Έχει απειληθεί το άτοµο ώστε να κάνει ακατάλληλες εργασίες; 

13. Υπάρχει πιθανότητα το άτοµο να πουληθεί; 

14. Υπάρχει κάποιος λόγος για να έχει εξαφανιστεί το άτοµο; 

15. Υπάρχουν ενδείξεις ότι έγιναν προετοιµασίες για την απουσία του ατόµου; 

16. Τι σκόπευε να κάνει το άτοµο όταν το είδαν τελευταία φορά, π.χ. πήγαινε στα 

µαγαζιά ή να προλάβει ένα λεωφορείο και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον σκοπό 

αυτό; 

17. Υπάρχουν προβλήµατα στην οικογένεια ή στη σχέση του ατόµου ή πρόσφατο 

ιστορικό οικογενειακών διαµαχών ή/και κακοποίησης; 

18. Είναι θύµα ή θύτης οικογενειακής βίας; 

19. Έχει το άτοµο κάποια φυσική ασθένεια ή προβλήµατα πνευµατικής υγείας; 

20. Είναι σε λίστα παιδικής προστασίας; 

21. Υπάρχει πεποίθηση ότι το άτοµο δεν έχει την ικανότητα να αλληλεπιδράσει µε 

ασφάλεια σε ξένο περιβάλλον; 

22. Υπάρχει ανάγκη του ατόµου για λήψη φαρµάκων που δεν έχει µαζί του; 

23. Υπάρχει ενεργή παρενόχληση ή “bullying” π.χ. ρατσιστικά, σεξουαλικά ή οµοφοβικά 

θέµατα στην κοινότητά του; 

24. Ήταν εµπλεκόµενο σε βίαιο ή/και ρατσιστικό επεισόδιο άµεσα πριν από την 

εξαφάνισή του; 

25. Υπάρχουν προβλήµατα στο σχολείο/κολλέγιο/πανεπιστήµιο/εργασία/οικονοµία του; 
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26. Υπάρχει εξάρτηση από αλκοόλ ή ναρκωτικά; 

27. Υπάρχουν καιρικές συνθήκες που να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ατόµου; 

28. Το άτοµο λαµβάνει εκπαίδευση στο σπίτι του; 

29. Υπάρχουν χαοτικές συνθήκες ύπνου στην οικία του ατόµου; 

30. Υπάρχει διαχωρισµένη οικογενειακή δοµή; 

31. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που ο αστυνοµικός ή ο επιβλέπων πρέπει να λάβει 

υπόψιν του για την ολοκλήρωση της ανάλυσης ρίσκου π.χ. παιδική σεξουαλική 

εκµετάλλευση; 

Προστίθεται η προσωπική άποψη του αστυνοµικού για την επικινδυνότητα του περιστατικού 

µαζί µε την αιτία της άποψης αυτής. 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ένα µέρος στο οποίο θα αναφέρονται τα γεγονότα 

ανεύρεσης σε περίπτωση που το παιδί έχει εξαφανιστεί ξανά. Τοποθεσία στην οποία βρέθηκε 

(γύρισε µόνο του, βρέθηκε στο σπίτι, βρέθηκε σε οικία συγγενή, βρέθηκε αλλού), άτοµο από 

το οποίο βρέθηκαν (αστυνοµία, φροντιστές, άλλο άτοµο, συνελήφθη, άλλο), µέσο µεταφοράς 

για την επιστροφή τους (το παρείχε η αστυνοµία, το παρείχαν οι φροντιστές, δε χρειάστηκε, 

χρειάστηκε ασθενοφόρο), βλάβες που υπέστη(δεν υπέστη, φυσικός τραυµατισµός, 

σεξουαλική παρενόχληση, άλλο έγκληµα, γονική απαγωγή, απαγωγή, ανεξήγητος θάνατος, 

φόνος), περιστάσεις όσο έλειπε (κοιµήθηκε στο δρόµο, έµεινε µε φίλο, έµεινε σε ξενοδοχείο, 

πήγε σε µέρος που ζούσε παλιά ή σύχναζε, αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες, συναντήθηκε µε 

άλλο άτοµο, πήγε απλά στην τοποθεσία στην οποία βρέθηκε), εγκληµατική δραστηριότητα 

όσο έλειπε (δεν έγινε έγκληµα, έγινε έγκληµα, έγινε εκπόρνευση του παιδιού), χρονική 

διάρκεια που έλλειψε (λιγότερο από 24 ώρες, 24-48 ώρες, 3-5 µέρες, περισσότερο από 6 

µέρες), απόσταση που βρέθηκε από το σηµείο εξαφάνισης (0-5 µίλια, 6-10 µίλια, 11-20 

µίλια, 21-40 µίλια, 41-80 µίλια, πάνω από 81 µίλια, εκτός χώρας), λόγος εξαφάνισης 

(προβλήµατα στο σπίτι, προσωπικά προβλήµατα, προβλήµατα στο σχολείο, άλλος λόγος, δεν 

έδωσε αιτία). Η διαδροµή που έκανε κατά την απουσία του ή κάποια διαδροµή που είχε 

σκεφτεί να χρησιµοποιήσει αποτελούν επίσης σηµαντικά στοιχεία. 

Οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί η οποία δεν περιέχεται στις 

προεπιλεγµένες απαντήσεις που δίνονται από το πλαίσιο εργασίας µπορεί να συµπληρωθεί σε 

ελεύθερο κείµενο στο τέλος. Τα πεδία που υπάρχουν είναι πολλά αλλά αναγκαία για την 

πλήρη περιγραφή ενός εξαφανισµένου παιδιού, ώστε να υποβοηθηθεί όσο περισσότερο 

γίνεται η ανεύρεσή του από το πληροφοριακό σύστηµα. 
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7 Συµπεράσµατα και 

προοπτικές 
 

 
Τα θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε η διπλωµατική συνοψίζονται παρακάτω. 

 

 
 

7.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

 
H συγκεκριµένη διπλωµατική, προσέγγισε το θέµα της εξαφάνισης ανηλίκων, µέσα από µια 

τέτοια οπτική που θα βοηθήσει στην κατανόηση της δηµιουργίας του προφίλ ενός παιδιού, 

για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πληροφοριακά συστήµατα, που έχουν ως στόχο να 

βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία. Έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση στους άξονες στους 

οποίους βασίζεται µια έρευνα για ένα εξαφανισµένο παιδί ανά τον κόσµο. Η 

κατηγοριοποίηση στην οποία υποβάλλονται τέτοια περιστατικά αναλύθηκε εκτενώς και 

προτάθηκε µια κατηγοριοποίηση η οποία συνδυάζει τις πιο χρήσιµες πληροφορίες από κάθε 

χώρα. Ίδια διεργασία έγινε και σε πλαίσια εργασίας που χρησιµοποιούν κάποιες χώρες µε την 

τελική πρόταση του συνδυασµένου πλαισίου εργασίας. Τέλος, παρουσιάστηκε επιγραµµατικά 

ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιούνται αυτές οι πληροφορίες από ένα υπολογιστικό 

σύστηµα, δηλαδή την εξόρυξη δεδοµένων από βάσεις δεδοµένων για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων. 
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7.2 Περιορισµοί 

 
Υπήρξε δυσκολία στην ανεύρεση των ακριβών στοιχείων τα οποία συλλέγονται σε µια 

εξαφάνιση ενός ατόµου είτε επειδή ο τρόπος της συλλογής ήταν διαδικασία της αστυνοµίας 

και ήταν εµπιστευτικός είτε επειδή ο τρόπος της συλλογής γινόταν µε κάποιο υπολογιστικό 

πρόγραµµα και ήταν κλειστού κώδικα. Μόνο µετά από επικοινωνία µε την αστυνοµία του 

Ηνωµένου Βασιλείου και την αντίστοιχη αίτηση παροχής δεδοµένων στην αστυνοµία του 

Essex έγινε διαθέσιµη η αναφορά που υποβάλει ο αστυνοµικός που συλλέγει τα στοιχεία σε 

µια περίπτωση εξαφάνισης. Η αντίστοιχη της Ινδίας υπήρχε στο διαδίκτυο ως ένδειξη καλής 

θέλησης και διαφάνειας του νέου τους πληροφοριακού δικτύου, όπως αναφέρθηκε. 

 

 
7.3 Μελλοντικές επεκτάσεις 

 
Σηµαντική επέκταση της διπλωµατικής θα ήταν η έρευνα και χρήση αλγορίθµων που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το profiling όπως αυτό παρουσιάστηκε στο τέλος του 

κεφαλαίου 5. Δηλαδή η δηµιουργία µιας βάσης µε τις πληροφορίες που συλλέγονται από το 

πλαίσιο εργασίας της συγκεκριµένης διπλωµατικής και η εξόρυξη και παραγωγή 

συµπερασµάτων από αυτή. 
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8 Παράρτηµα 
1. Πρωτόκολλο διαδικασιών για την εξαφάνιση ανηλίκων 
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2. Ενέργειες που ακολουθούνται όταν ένα παιδί εξαφανίζεται, από τη 

συνειδητοποίηση της εξαφάνισης από το γονέα µέχρι τις δράσεις της 

αστυνοµίας 
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3. Πρωτόκολλο διαδικασιών σε περίπτωση φυγής ανηλίκου 
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4. Πρωτόκολλο διαδικασιών σε περίπτωση εξαφάνισης ανηλίκου αν 

υπάγεται σε προστασία από την οργάνωση “Family Operations” 
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5. Λίστα ερωτήσεων για τη συλλογή πληροφοριών για το εξαφανισµένο 

άτοµο από την επιτροπή για τα εξαφανισµένα άτοµα του Saskatchewan, 

στον Καναδά 
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6. Δράσεις που µπορεί να κάνει ένας γονέας κατά την εξαφάνιση του παιδιού 

του 
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7. Πρωτόκολλο διαδικασιών για επιχειρήσεις στις ΗΠΑ σε περίπτωση εξαφάνισης 

ανηλίκου από µαγαζί σε εµπορικό κέντρο 
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8. Αναφορά για εκτέλεση διερεύνησης περιστατικού πιθανής κακοποίησης ανηλίκου 
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8. Πλήρης αναφορά εξαφάνισης ατόµου, της αστυνοµίας του Ηνωµένου 

Βασιλείου 



105 
 

 

 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 

 

 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 

 

 



112 
 

 

 



113 
 

 



114 
 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

10. Πλήρης αναφορά εξαφάνισης ατόµου, της αστυνοµίας της 

Ινδίας 
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