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Πεπίληψη 

Ζ αηκνκημία απνηειεί έλα αθαλζώδεο θαηλόκελν, ην νπνίν παξνπζηάδεη νινέλα θαη 

κεγαιύηεξε έμαξζε ζηελ επνρή καο. Οη ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη νδπλεξέο γηα ην 

ζύκα, θαζώο επεξεάδνπλ θάζε επίπεδν ηεο δσήο ηνπ θαζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο. Οη πνηθίιεο 

ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο αλαιύνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ε 

νπνία επηζεκαίλεη όηη ε αηκνκηθηηθή ζρέζε δελ απνηειεί έλα κεκνλσκέλν γεγνλόο, αληηζέησο 

απνηειεί έγθιεκα θαη‟ εμαθνινύζεζε θαη δηαξθεί ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ γηα 

πνιιά ρξόληα. Ζ δηαδηθαζία ηεο απνθάιπςεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θπξίσο όηαλ 

ην ζύκα δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε ππνζηήξημε από ηε κεηέξα. Σέινο, γίλεηαη κηα εθηελήο 

αλαθνξά ζηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην παξειζόλ κέρξη θαη 

ζήκεξα, αιιά θαη ζε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ζεξαπείαο πνπ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ επαλαθνξά 

ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ζύκαηνο ζε έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην από απηό ηεο θαθνπνίεζεο. 
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Ειςαγωγό 

Ζ αηκνκημία εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ε νπνία 

απνηειεί ζνβαξό θνηλσληθό πξόβιεκα πνπ έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα (Αξηηλνπνύινπ, 2000). Σν γεγνλόο όηη ε αηκνκημία 

είλαη έλα ζέκα ηακπνύ, απνηέιεζε αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ θαη νη 

πξώηεο πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ έγηλαλ κέζσ θηλεκάησλ όπσο απηά, ηεο 

θεκηληζηηθήο θαη ηεο νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο. ύκθσλα κε ηελ θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ε 

αηκνκημία πεγάδεη από ηελ αληζόηεηα ησλ δπν θπιώλ, θαζώο θαη από ηηο παηξηαξρηθέο δνκέο, 

ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ε γπλαίθα θαη ην παηδί είλαη ηδηνθηεζία ηνπ άλδξα, θαη ε αηκνκημία 

απνηειεί κηα αθξαία έθθξαζε επηβνιήο ηνπ αλδξηθνύ ξόινπ. Οη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά απηήο 

ηεο θνηλσλίαο δελ είλαη παξά ζεμνπαιηθά αληηθείκελα πνπ εμππεξεηνύλ ηηο επηζπκίεο ησλ 

αλδξώλ. ύκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε αηκνκημία απνηειεί θνηλσληθό θαηλόκελν θαη 

αληαλαθιά δεηήκαηα αληζόηεηαο θαη έιιεηςεο ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ.  

Από ηελ άιιε, βαζηθή ηδέα ηεο νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αηόκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (θπζηθό θαη θνηλσληθό). Γηα έλα παηδί ε νηθνγέλεηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε γεηηνληά απνηεινύλ ηνλ κηθξό-θόζκν ηνπ, ελώ ην καθξν-πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη 

ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν. Ζ θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ πξνθύπηεη από δπν αλαγθαίεο 

ζπλζήθεο: ε πξώηε είλαη ε θνηλσληθό- πνιηηηζκηθή απνδνρή ηεο βίαο θαη ε δεύηεξε ε 

απνκόλσζε ηεο νηθνγέλεηαο από ηα βαζηθά δίθηπα ππνζηήξημεο (θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

παξνρήο βνήζεηαο). Ζ πξνζέγγηζε απηή ππνζηεξίδεη όηη νη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

παξόκνηα πξνβιήκαηα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζηα ίδηα ηνπηθά πιαίζηα, κε απνηέιεζκα 

λα επεθηείλνπλ ηνλ θνηλσληθό ραξαθηήξα ηεο θηώρεηαο (Lenski, 2015). Ζ νηθνινγηθή 

πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηηο νηθνγέλεηεο πςεινύ θηλδύλνπ θαη ζηνρεύεη ζην πεξηνξηζκό ησλ 

παξαγόλησλ πνπ θαιιηεξγνύλ ηελ αηκνκημία. 

ε γεληθέο γξακκέο, όπνηνη θαη αλ είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαιιηεξγνύλ ηελ αηκνκημία, ε 

δηεξεύλεζε ηεο δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε, θαζώο απνηειεί έλα θαιά θξπκκέλν κπζηηθό ησλ 

αηκνκηθηηθώλ νηθνγελεηώλ. Υαξαθηεξίδεηαη από αλεζηθόηεηα θαη παξαβίαζε ησλ νξίσλ ζην 

πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε ζπγθάιπςε ηεο παξαβίαζεο, δίλνληαο κηα 

παξαπιαλεηηθή εηθόλα γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ (Λάγγαξε, 2004). 

Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

αηκνκημίαο εζηηάδνληαο ζηελ ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ παηέξα-θόξεο, ε νπνία 

απνηειεί θαη ηελ πην ζπρλή κνξθή αηκνκηθηηθήο πξαθηηθήο. Κπξηόηεξνο ζηόρνο ηεο 

εθπόλεζεο ηεο, ήηαλ ε αλάδεημε ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ ζεξαπείαο, αλαιύνληαο ηόζν 
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κεζόδνπο ηνπ παξειζόληνο, όζν θαη  ηδηαίηεξσλ  πξνεγκέλσλ κεζόδσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ, όπσο απηό ηεο αηκνκημίαο. 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία μεθηλάεη κε κηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θαηλνκέλνπ. ην 

πξώην θεθάιαην παξέρεηαη έλαο ζύληνκνο νξηζκόο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, κηα κνξθή 

βίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε αηκνκημία. Δπηπξόζζεηα, γίλεηαη κηα ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ εκθάληζή ηεο θαη ηα ζρεηηθά επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία. ην 

δεύηεξν θεθάιαην επηζεκαίλεηαη ν ζπνπδαίνο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη δίλνληαη νξηζκνί 

ηεο δπζιεηηνπξγηθήο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θύθινπ ηεο βίαο. ην ίδην θεθάιαην αλαιύνληαη ηα 

ζηάδηα ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο θαη νη παξάγνληεο δηαηήξεζεο ηεο, θαζώο επίζεο θαη ην 

ζηάδην ηεο απνθάιπςεο. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ην πξνθίι ηνπ παηέξα-δξάζηε, 

ηεο κεηέξαο θαη ηεο θόξεο-ζύκα.  

Αλαιπηηθόηεξα, γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

ηνπο, ην κνξθσηηθό ηνπο επίπεδν θαη ηνλ γεληθόηεξν ξόιν ηνπο ζηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε. Σν 

θεθάιαην νινθιεξώλεηαη κε ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηεο αηκνκημίαο ζε όιε ηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία ηεο θόξεο θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο από κειέηεο πεξίπησζεο. ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εηδηθεπκέλα ζε 

αηκνκηθηηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο επίζεο θαη γηα ζύγρξνλεο κεζόδνπο ζεξαπείαο (π.ρ. 

EMDR), πνπ ζηαδηαθά απνδεηθλύνληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο. Αθόκε, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο θαη ησλ αηηηώλ ηνπ. Ζ εξγαζία 

νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ από ηελ πνξεία απηήο ηεο αλάιπζεο θαη 

ησλ ζρεηηθώλ παξαηεξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο.      
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΑΝΗΛΙΚΨΝ 

1.1  Ιςτορικό αναδρομό 

   Ζ  θαθνπνίεζε αλειίθσλ θαηά γεληθή νκνινγία, δελ απνηειεί έλα ζύγρξνλν πξόβιεκα, 

θαζώο ήδε από ην 1962, ν Henry Kempe αλαθέξεηαη ζε πεξηζηαηηθά θαθνπνηεκέλσλ παηδηώλ 

από ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, πξνθαιώληαο έληνλεο αληηδξάζεηο θαη δπζπηζηία ζην ζύλνιν ηεο 

θνηλσλίαο. 

Ο Kempe  εηζήγαγε γηα πξώηε θνξά ηνλ όξν «Σν ζύλδξνκν ηνπ θαθνπνηεκέλνπ παηδηνύ» 

κε ηνλ νπνίν, αλαθεξόηαλ ζε έλα ζύλδξνκν πνπ πεξηειάκβαλε ραξαθηεξηζηηθέο θαθώζεηο, 

ζπλήζσο ζε δηάθνξα ζηάδηα επνύισζεο, εηδηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ή ησλ ηξνθώλ, 

θαζώο επίζεο  θαη εηδηθέο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ πξνζνρή 

ηνπ θόζκνπ ζηξακκέλε ζε ζέκαηα θαθνπνίεζεο αλειίθσλ, ν όξνο «ζύλδξνκν ηνπ 

θαθνπνηεκέλνπ παηδηνύ» απέθηεζε ηε κνξθή ζηίγκαηνο θαη γηα απηό πξννδεπηηθά 

κεηνλνκάζηεθε ζε «ηξαύκα πνπ δελ νθείιεηαη ζε αηύρεκα» θαη ιίγν αξγόηεξα ζε 

«θαθνπνίεζε παηδηώλ», όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα.   

ηελ  επνρή καο, ηα δηθαηώκαηα ηα παηδηνύ είλαη θαηνρπξσκέλα κέζσ ηεο «Γηεζλνύο 

ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία:  

Παηδί ζεσξείηαη, θάζε αλζξώπηλν νλ κηθξόηεξν ησλ δεθανθηώ εηώλ, εθηόο εάλ ε ελειηθίσζε 

επέξρεηαη λσξίηεξα, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα γηα ην παηδί λνκνζεζία (Άξζξν 1). ρεηηθά κε 

ηελ θαθνπνίεζε αλειίθσλ ε ύκβαζε επηζεκαίλεη πσο «Σα πκβαιιόκελα Κξάηε 

ιακβάλνπλ όια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά κέηξα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζνπλ ην παηδί από θάζε κνξθή βίαο, πξνζβνιήο ή βηαηνπξαγηώλ 

ζσκαηηθώλ ή πλεπκαηηθώλ, εγθαηάιεηςεο ή παξακέιεζεο, θαθήο κεηαρείξηζεο ή 

εθκεηάιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο, θαηά ην ρξόλν πνπ βξίζθεηαη 

ππό ηελ επηκέιεηα ησλ γνλέσλ ηνπ ή ηνπ ελόο από ηνπο δύν, ηνπ ή ησλ λόκηκσλ εθπξνζώπσλ 

ηνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζώπνπ ζην νπνίν ην έρνπλ εκπηζηεπζεί. 

Απηά ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, όπνπ ρξεηάδεηαη, 

απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπόλεζε θνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα 

απνζθνπνύλ ζηελ παξνρή ηεο απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο ζην παηδί θαη ζε απηνύο νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ επηκέιεηά ηνπ, θαζώο θαη γηα άιιεο κνξθέο πξόλνηαο θαη γηα ην ραξαθηεξηζκό, ηελ 

αλαθνξά, ηελ παξαπνκπή ηελ αλάθξηζε ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημήο 

ηνπο ζηηο πεξηπηώζεηο θαθήο κεηαρείξηζεο ηνπ παηδηνύ πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, θαη όπνπ 

ρξεηάδεηαη, γηα δηαδηθαζίεο δηθαζηηθήο παξέκβαζεο (Άξζξν 19). 
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1.2 Κακοπούηςη ανηλύκων: εξουαλικό κακοπούηςη 

Ζ θαθνπνίεζε αλειίθσλ απνηειεί κέξνο κηαο ζθιεξήο πξαγκαηηθόηεηαο, ε νπνία 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί είλαη αλαγθαία ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο. Δπνκέλσο,  δηαθξίλνπκε 

ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηελ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ή ςπρνινγηθή 

θαθνπνίεζε, ηελ παξακέιεζε θαη ηέινο ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. ηόρνο ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αηκνκημίαο, ην νπνίν απνηειεί κηα ηδηαίηεξε 

θαηεγνξία ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, επνκέλσο ζα γίλεη αλαθνξά κόλν ζε απηή. 

Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε γηα πνιινύο κειεηεηέο ζεσξείηαη κηα δηεζηξακκέλε πηπρή 

θαθνπνίεζεο θαη απνηειεί αξθεηά ζύλζεηε θαηεγνξία, θαζώο δηαθξίλεηαη ζε δύν κεγάιεο 

ππνθαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη θαηά θύξην ιόγν κε ηελ βηνινγηθή ζρέζε ηνπ δξάζηε κε ην 

ζύκα. Με βάζε απηή ηελ δηαθνξνπνίεζε δηαθξίλνπκε ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζε: 

α)αηκνκημία θαη β)παηδνθηιία. Παηδόθηινη ραξαθηεξίδνληαη νη άλζξσπνη, νη νπνίνη 

θαθνπνηνύλ ζεμνπαιηθά έλα παηδί ή έρνπλ επαλαιακβαλόκελεο θαη επίκνλεο ζεμνπαιηθέο 

ηάζεηο θαη θαληαζηώζεηο πνπ αθνξνύλ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα κε παηδηά. Σα παηδηά 

ζύκαηα είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 13 εηώλ θαη ν ζύηεο ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 16 ρξόλσλ. Ζ 

παηδνθηιία ζεσξείηαη έλα είδνο ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο ην νπνίν θαηαηάζζεηαη ζην DSM 

(Αmerican Psychiatric Association, 1994). 

1.3 Αιμομιξύα 

Ζ αηκνκηθηηθή ζρέζε εληάζζεηαη ζην επξύηεξν πιαίζην ηεο ελδννηθνγελεηαθήο  βίαο, σο 

κηα αθξαία κνξθή πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο. Πξόθεηηαη γηα κηα πξάμε, πνπ δηαηαξάζζεη ηελ δπλακηθή θαη ηελ 

ηζνξξνπία ηεο νηθνγέλεηαο, αθνύ ε έλλνηα ηεο σο έλα αζθαιέο κέξνο γηα ην παηδί δελ 

πθίζηαηαη πηα (Gilgun & Sharma, 2008α). 

      Ζ αηκνκημία παξνπζηάδεη δηάθνξεο κνξθέο θαη δηαθξίλεηαη ζε αηκνκημία αλάκεζα ζε 

παηέξα-θόξε, ζε παηέξα-γην, ζε κεηέξα-θόξε, ζε κεηέξα-γην, ζε αδέξθηα αληίζεηνπ θύινπ, 

ζε αδέξθηα ηνπ ίδηνπ θύινπ θαη αηκνκημία κε άιια ζπγγεληθά πξόζσπα (όπσο, ζείνο, 

παππνύο, μάδεξθνο). Χζηόζν, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αηκνκημίαο σο δξάζηεο 

εληνπίδεηαη ν παηέξαο θαη σο ζύκα ε θόξε (Crosson-Tower, 1999).  ηελ παξνύζα εξγαζία, 

επηιέγεηαη λα κειεηεζεί ε αηκνκημία παηέξα-θόξεο, από ηηο άιιεο κνξθέο αηκνκημίαο γηαηί, 

ζύκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απνηειεί ηελ πιένλ ζπρλή αηκνκηθηηθή ζρέζε.  

 «Ο όξνο αηκνκημία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηε ζεμνπαιηθή ζρέζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλνπζία, ζσπεία ή επίδεημε γελλεηηθώλ νξγάλσλ κεηαμύ ζπγγελώλ εμ‟ 

αίµαηνο. Σν παηδί ππνβάιιεηαη ζε µηα δηεξγαζία εμαξηεκέλεο κάζεζεο θαη ζπρλά ε 
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αηκνκηθηηθή ζρέζε ζπλερίδεηαη γηα πνιιά ρξόληα» (Καησπόδε, 2005). Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε 

απνθάιπςε ηνπ γεγνλόηνο απνηειεί εμαηξεηηθά δύζθνιε απόθαζε, θαζώο απαηηεί ηελ αιιαγή 

ηνπ δπλακηθνύ ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ απόθαζε απηή  δηεπθνιύλεηαη όζν ηα ζύκαηα κεγαιώλνπλ 

(Θεκειή, 2010). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αηκνκηθηηθή πξάμε δελ απνηειεί έλα κεκνλσκέλν γεγνλόο, θαζώο νη 

πξάμεηο θιηκαθώλνληαη θαη γίλνληαη πεξηζζόηεξν ζνβαξέο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

(έγθιεκα θαη‟ εμαθνινύζεζε) (Priebe & Svedin, 2008). Οη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, θαηαιύνπλ ηνλ αηκνκηθηηθό θξαγµό θαζώο επίζεο, θαη ηηο 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο ξόινπο πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ νη γνλείο θαη ε 

νηθνγέλεηα ζην ζύλνιό ηεο (Olafson, 2011).  

       Γεληθόηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηκνκηθηηθήο πξαθηηθήο είλαη αξθεηά 

ζπγθαιπκκέλα (βι. Κεθάιαην 2) θαη πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

πεξηπηώζεσλ απνηεινύλ ελδείμεηο κηαο πηζαλήο αηκνκηθηηθήο πξάμεο θαη όρη απνδείμεηο. 

Δπνκέλσο, κηα ηέηνηα θαηεγνξία ρξεηάδεηαη ζηνηρεία πνπ ζα νδεγνύλ κε κεγαιύηεξε 

βεβαηόηεηα ζηελ απόδεημε ηεο πξάμεο (Paine & Hansen,  2002). Δπηπξόζζεηα, αθόκα θαη αλ 

εληνπηζηνύλ ζσκαηηθέο ελδείμεηο ζε έλα παηδί, ην νπνίν έρεη ππνζηεί ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, ζπάληα γίλνληαη αληηιεπηέο από ηνπο νηθείνπο ηνπ (Θεκειή, 2010). Λόγσ ηεο 

απνπζίαο ζπγθεθξηκέλσλ κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο θαηά απνθιεηζηηθόηεηα ζε πεξηπηώζεηο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Staller & Nelson-Gardell, 2005), ε απνθάιπςε είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν επηινγή ηνπ παηδηνύ, ην νπνίν είηε, επηιέγεη ηε ζησπή είηε, 

εκπηζηεύεηαη θάπνην από ηα πξόζσπα ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο.  

1.3.1 Παρϊγοντεσ που ευνοούν την εμφϊνιςη τησ αιμομιξύασ 

Παξά ηελ ύπαξμε ζεζκνζεηεκέλσλ δηθαησκάησλ γηα ηα παηδηά, ε αηκνκημία θαη ε 

θαθνπνίεζε ελ γέλεη ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ θιέγνληα δεηήκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ, 

θαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο θαιιηεξγνύλ είλαη πνηθίινη (Αγάζσλνο & Γεσξγνπνύινπ, 1990).  

Πξώηα-πξώηα, θαζνξηζηηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ νη γνλείο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο ζην ζύλνιό ηεο (Finkelhor & Browne, 1985). αλ θαηλόκελν, ε αηκνκημία 

απαληάηαη πην ζπρλά ζε νηθνγέλεηεο εμαξηεκέλεο από νπζίεο. Παξόια απηά, έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα απνθαιύπηνπλ όηη ε αηκνκημία δελ θάλεη δηαθξίζεηο, θαη 

πξόθεηηαη γηα έλα θαηλόκελν πνπ κπνξεί λα ζπµβεί ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαζώο νη 

ραξαθηεξηδόκελεο σο «αλώµαιεο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο» δηαπξάηηνληαη θαη από 

«θπζηνινγηθνύο» αλζξώπνπο (Babatsikos, 2010).  



11 
 

Έλα άιιν πεδίν ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη ην είδνο δεζκνύ πνπ 

αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηνλ γνλέα θαη ην παηδί. Πξόηππα ελδννηθνγελεηαθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο ππνδεηθλύνπλ όηη νη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο (είηε πνιηηηζηηθνί, είηε 

γελεηηθνί), κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ πηζαλόηεηα αηκνκηθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη Williams 

θαη Finkelhor (1990), γηα παξάδεηγκα, πξαγκαηνπνίεζαλ κηα αλαζθόπεζε ησλ κειεηώλ πνπ 

δεκνζηεύζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

όηη νη αηκνκηθηηθνί παηέξεο είραλ κηθξόηεξε εκπινθή ζηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ, ήηαλ 

πεξηζζόηεξν θνηλσληθά απνκνλσκέλνη, εκπιέθνληαλ  ιηγόηεξν ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη ήηαλ ιηγόηεξν επαίζζεηνη από ηνπο ππόινηπνπο  παηέξεο ή παηξηνύο (Lu & Lung 2012). 

Δπηπιένλ, νη Stoltenborgh, van IJzendoorn, Euser θαη Bakermans-Kranenburg (2011) 

δηαπίζησζαλ όηη νη δξάζηεο ησλ νπνίσλ ε πξώηε ζεμνπαιηθή επαθή κε έλα παηδί, ήηαλ κε έλα 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο είραλ ηελ ηάζε λα έρνπλ πην αλαζθαιή παηξηθό (65% έλαληη 

58%) θαη κεηξηθό (55% έλαληη 46%) δεζκό κε ηνπο δηθνύο ηνπο γνλείο, από ηνπο 

ζεμνπαιηθνύο παξαβάηεο ησλ νπνίσλ ε πξώηε ζεμνπαιηθή επαθή κε έλα παηδί ήηαλ κε έλα 

κε-ζπγγελή. Δπνκέλσο, ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ αλαπηύζζεη ηόζν ν γνλέαο κε ην παηδί-ζύκα, 

όζν θαη ην είδνο δεζκνύ ηνπ γνλέα-ζύηε κε ηνπο δηθνύο ηνπ γνλείο, θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ δεκηνπξγία αηκνκηθηηθώλ ζρέζεσλ (Ascherman & 

Safirer, 1990. Lukianowicz, 1972). 

      Δπηπιένλ, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη ην θνηλσληθό πιαίζην αζθνύλ κεγάιε επηξξνή, 

κε έξεπλεο λα θάλνπλ αλαθνξέο ζηελ παηξηαξρηθή θνπιηνύξα, θαη λα επηζεκαίλνπλ όηη ε 

αηκνκημία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε απηή (Gelles, 1878). Γηα παξάδεηγκα, νη Cole θαη Shapiro, 

(1995) πεξηγξάθνπλ ηελ «απόθιηζε ηζρύνο» (αγόξηα λα αληηκεησπίδνληαη θαιύηεξα, ελώ ηα 

θνξίηζηα είλαη εθπαηδεπκέλα λα ππνθύπηνπλ ζηα αγόξηα) πνπ αλαγθάδεη ηηο γπλαίθεο λα 

ππνβάιινληαη ζηελ αηκνκημία.     

Παξά ηελ ύπαξμε παξαγόλησλ πνπ επλννύλ ηελ εκθάληζε ηεο αηκνκημίαο, θαη παξόιν πνπ 

πνιινί από απηνύο ηνπο παξάγνληεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο δνκέο θαηο ηηο αξρέο ηηο 

θνηλσλίαο, νη πεξηζζόηεξεο θνηλσλίεο εμαθνινπζνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ην θαηλόκελν σο έλα 

ζέκα ηακπνύ.   

1.4 Σο ταμπού τησ αιμομιξύασ 

Μέζα από ηελ πνξεία ηεο παξνύζαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, δηαπηζηώλεηαη όηη ε 

αηκνκημία ζεσξείηαη κηα πξάμε ηακπνύ, πνπ ζέηεη ηα όξηα αλάκεζα ζην επηηξεπηό θαη ην 

απαγνξεπκέλν θαη αλαθέξεηαη ζε θάζε πνιηηηζηηθό θαλόλα ή άιιν θαλόλα πνπ απαγνξεύεη 

ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο κεηαμύ ζπγγελώλ (Shor & Simchai, 2009). Σν ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο 
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απαζρόιεζε θαη απαζρνιεί ηε δηεπηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ ηνπο δύν ηειεπηαίνπο 

αηώλεο. Αλήθεη, ζύκθσλα κε ηνλ Durkheim (1963), ζηα ηακπνύ γηα ην αίκα: Σν αίκα ζην 

ιεμηθό ζπκβόισλ θαίλεηαη λα αλαπαξηζηά ηε δσή, ελώ γηα θάπνηνπο ιανύο αλαπαξηζηά ην 

όρεκα ηεο ςπρήο. Βάζε απηνύ ηνπ ηζρπξνύ ζπκβνιηθνύ ραξαθηήξα ηνπ αίκαηνο 

θαηαζθεπάδνληαη δνμαζίεο θαη ηειεηνπξγηθά έζηκα ζρεδόλ ζε όιεο ηηο θνπιηνύξεο, θάπνηα 

από ηα νπνία δηαηεξνύληαη κέρξη θαη ζήκεξα.  

Πνηθίινη επηζηεκνληθνί θιάδνη επηρείξεζαλ λα εμεγήζνπλ ην θαηλόκελν παξέρνληαο 

δηαθνξεηηθέο εμεγήζεηο (Turner & Maryanski, 2015). ύκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνύο 

επηζηήκνλεο, ε αηκνκημία ζπλδέεηαη κε ηελ παηξηαξρηθή θνηλσλία. Μηα επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε είλαη απηή ηνπ Parsons (2010), ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο «ε αηκνκημία απνηειεί 

αξλεηηθό παξάγνληα ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο αλαζηέιινληαο ηελ νκαιή 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηώλ θαη δηαηαξάζζνληαο ηελ κεηέπεηηα ζεμνπαιηθή ηνπο πνξεία». 

Άιιεο ζεσξίεο ζεμνπαιηθνύ ελζηίθηνπ, αλαθέξνληαη ζην βηνινγηθό ππόβαζξν ηνπ 

θαηλνκέλνπ. ύκθσλα κε απηό, κηα πηζαλή εμήγεζε γηα ην ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο είλαη όηη 

νθείιεηαη ζε ελζηηθηώδε, έκθπηε απνζηξνθή πνπ ζα κπνξνύζε λα κεηώζεη ηηο αξλεηηθέο 

γελεηηθέο επηπηώζεηο ηεο ελδνγακίαο (Richardson, 2000), όπσο ε πςειόηεξε ζπρλόηεηα ησλ 

ζπγγελώλ γελεηηθώλ αλσκαιηώλ, κηα ζεσξία πνπ απνθηά νινέλα θαη κεγαιύηεξε ηζρύ κε ηελ 

άλνδν ηεο ζύγρξνλεο γελεηηθήο. Πνιιά ρξόληα πξηλ ν Henry Maine (1886), βαζηθόο 

εθπξόζσπνο ηεο βηνινγηθήο ζεσξίαο, κειέηεζε δώα ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα εμεγήζεη ην 

ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο. Δπεζήκαλε ινηπόλ, πσο  ε αηκνκημία δύλαηαη λα θέξεη ζεκαληηθά 

θιεξνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηνπο απνγόλνπο, θαζώο ελδπλακώλνληαη νη δπλαηόηεηεο 

αλαπαξαγσγήο αζζεληθώλ γνληδίσλ. Αλ γηα παξάδεηγκα έξζνπλ ζε επαθή δύν άηνκα ηεο ίδηαο 

νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ ζηίγκα, ηόηε απμάλνληαη πνιύ νη πηζαλόηεηεο ην παηδί ηνπο λα πάζρεη 

από κεζνγεηαθή αλαηκία. Πξνο ηελ ίδηα  θαηεύζπλζε ζπλεγνξνύλ θαη επξήκαηα εξεπλώλ πνπ 

έρνπλ δείμεη όηη ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από αηκνκηθηηθέο επαθέο έρνπλ πςειόηεξν βαζκό 

ζλεζηκόηεηαο από ηα άιια. 

Δπνκέλσο, ην ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο δελ απνηειεί ζύγρξνλν θαηλόκελν, αληηζέησο είλαη 

θαηαθξηηέα πξάμε γηα ηηο πεξηζζόηεξεο θνηλσλίεο. Έηζη, γελλάηαη ην εξώηεκα, θαηά πόζν ε 

αηκνκημία απνηειεί θαηλόκελν θύζεο ή αλαηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ απαληήζεηο γηα 

ηνπο ιόγνπο δηαηήξεζήο ηεο. Ζ πην επξέσο δηαδεδνκέλε ππόζεζε πξνηείλεη όηη ε ιεγόκελε 
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επίδξαζε Westermarck
1
 απνζαξξύλεη ηνπο ελήιηθεο από ην λα εκπιαθνύλ ζε ζεμνπαιηθέο 

ζρέζεηο κε άηνκα πνπ κεγάισζαλ καδί, έλα θαηλόκελν πνπ έρεη ιάβεη εκπεηξηθή ππνζηήξημε.  

Κάπνηνη άιινη κειεηεηέο αλαθέξνπλ πσο ην ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο θαίλεηαη λα είλαη ν 

ζεκειηώδεο ιίζνο ηεο θνηλσλίαο (Αξηηλνπνύινπ, 2000), θαζώο θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε θαη ηε ζπγγέλεηα, ελώ ζύκθσλα κε ηνλ Freud (1918) είλαη ζεκειηαθό ζηνηρείν ηεο 

δόκεζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Γηα ηνλ Freud ε επηζπκία ηεο αηκνκημίαο κνηάδεη κε ην 

πξνπαληνξηθό ακάξηεκα πνπ βαξαίλεη ηελ αλζξώπηλε ζπλείδεζε θαη γη απηό απσζείηαη. 

Βάζε απηήο ηεο αζπλείδεηεο θαη απσζεκέλεο ηάζεο γηα αηκνκημία, ν ίδηνο θαηαιήγεη ζηελ 

δηακόξθσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ην ζύκπιεγκα ηνπ Οηδίπνδα ή ηεο Ζιέθηξαο, αλάινγα κε ην 

θύιν ηνπ παηδηνύ.  

Καηαιήγνληαο, ην ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην παξειζόλ θαη παξά ηηο 

όπνηεο πξνζπάζεηεο αηηηνιόγεζεο ηνπ, ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζηηγκήο δελ κπνξνύλ 

λα δώζνπλ κηα μεθάζαξε απάληεζε ζην αλ ε αηκνκημία είλαη κηα πξαθηηθή πνπ θαιιηεξγείηαη 

από ηνλ ηξόπν αλαηξνθήο ή αλ είλαη κηα έκθπηε ηάζε/δηαηαξαρή πνπ κνηάδεη κε ηελ 

παηδνθηιία (McCabe, 2008). Καηαιήγνληαο, κάιινλ πξόθεηηαη γηα κία απνηπρία 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη εζσηεξίθεπζεο ηνπ θαλόλα ηεο απαγόξεπζεο (Parsons, 2010). 

 

1.5 Επιδημιολογικϊ ςτοιχεύα 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο ζηε ζύγρξνλε επνρή εληζρύεη ηε ζπλνδεπόκελε 

αζάθεηα γύξσ από ην θαηλόκελν ηεο αηκνκημίαο. Απνηειέζκαηα εξεπλώλ, απνθαιύπηνπλ ηελ 

ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζπρλά ζπλνδεύεηαη από παηδνθηιία θαη 

επζύλεηαη γηα κεγάιν πνζνζηό νηθνγελεηαθήο βίαο θαη θαθνπνίεζεο (Middleton, 

Stavropoulos, Dorahy, Krüger, Lewis-Fernández, Martínez-Taboas & Brand, 2014). Έξεπλεο 

απνθαιύπηνπλ όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πεξηζηαηηθώλ πξνέξρεηαη από ρακειόηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα (Paine & Hansen,  2002) παξόια απηά, ππάξρεη θαη έλα 

πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 5,9% ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ πξνέξρεηαη από ηα αλώηεξα ζηξώκαηα. 

                                                           
1 

Σν  θαηλόκελν Westermarck,  είλαη κηα ππνζεηηθή ςπρνινγηθή επίδξαζε, κέζσ ηεο νπνίαο νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε 

ζηελή γεηηλίαζε θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπο γίλνληαη απεπαηζζεηνπνηεκέλνη ζηε ζεμνπαιηθή έιμε. Σν θαηλόκελν 

απηό γηα πξώηε θνξά δηαηππώζεθε από ηε θηλιαλδηθή αλζξσπνιόγνο Edvard Westermarck ζην βηβιίν ηεο Ζ Ηζηνξία ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γάκσλ (1891) σο κηα εμήγεζε γηα ην ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο.      
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Οη εξεπλεηέο ηνπ Kinsey Institute (Reinisch & Beasley, 1991) απνθαιύπηνπλ ην 70-77% ησλ 

θαηαδίθσλ γηα αηκνκημία πξνέξρεηαη από ηα ρακειά θαη ηα κεζαία ζηξώκαηα.  

ην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο εμήγεζεο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα θαηώηεξα 

θνηλσληθό-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα, δηεμήρζεζαλ άιινπ είδνπο έξεπλεο, νη νπνίεο εζηίαζαλ 

θπξίσο ζην ζέκα ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ιακβάλεη ρώξα ην πεξηζηαηηθό. Σα απνηειέζκαηα 

ινηπόλ, έδεημαλ όηη ν πεξηνξηζκέλνο ρώξνο ή ν ζπλσζηηζκόο ζε έλα ζπίηη, δελ απνηεινύλ 

αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο ηεο αηκνκηθηηθήο πξάμεο (Καιιηληθάθε,1997). Μόιηο ην 36% ησλ 

πεξηζηαηηθώλ δελ θαίλεηαη λα θαηνηθνύζε ζε αθαηάιιεινπο ρώξνπο. Δπνκέλσο, θαηαιήγεη 

θαλείο ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ πξόθεηηαη γηα ζέκα ρώξνπ, αιιά κάιινλ γηα ζέκα πξαθηηθώλ 

πνπ αθνινπζεί κηα νηθνγέλεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλήζεηεο ζπκβίσζεο ησλ κειώλ κπνξνύλ 

λα θαιιηεξγήζνπλ κηα αηκνκηθηηθή ζρέζε (παηέξαο θαη θόξε θνηκνύληαη ζην ίδην θξεβάηη ελώ 

ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο ζην ζπίηη) (Groth, 1979. Hanson, Scott, & Steffy, 1995). 

 Οη 56 από ηηο 63 εηζαγγειίεο Πξσηνδηθώλ επηζεκαίλνπλ, όηη ν αξηζκόο ησλ αλήιηθσλ 

ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο εκθαλίδεη ξαγδαία αύμεζε, θαζώο θαίλεηαη λα είλαη 

ζρεδόλ ηξηπιάζηνο από ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο.  ηα δεδνκέλα 

απηά πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη από ην ζύλνιν ησλ πξάμεσλ θαθνπνίεζεο  κόλν ην έμη ηηο 

εθαηό (6%) θαηαγγέιιεηαη θαη ην έλα ηηο εθαηό (1%)  θηάλεη ζηε δηθαηνζύλε (πηλέιιε & 

Σζήηζνπξα, 1996). 

     Μειέηεο πνπ έιαβαλ ρώξα ζην λνζνθνκείν παίδσλ «Αγία νθία», απνθαιύπηνπλ πσο 

κόιηο ην εμήληα ηηο εθαηό (60%) ησλ παηδηώλ πνπ  λνζειεύνληαη εθεί, έρνπλ ππνζηεί 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (Μαιακίηζε, 2006). Έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα 

(Παλνύζεο, 1990) απνθαιύπηνπλ όηη ην 15% ησλ θνξηηζηώλ θαη ην 12% πεξίπνπ ησλ 

αγνξηώλ έρεη ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ. Σξία ζηα 

ηέζζεξα θνξίηζηα θαη ελλέα ζηα δέθα αγόξηα δελ κηινύλ γηα ηα γεγνλόηα πνπ έδεζαλ, θαη ε 

θπξηόηεξε αηηία είλαη όηη αηζζάλνληαη θόβν. Έλα ζηα 25 θνξίηζηα έρνπλ ππνζηεί αηκνκημία ή 

απόπεηξα αηκνκημίαο, θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δξάζηεο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ζπλήζσο 

ν παηέξαο.  πλεπώο, ν κύζνο ηνπ άγλσζηνπ δξάζηε πνπ πξνζπαζεί λα παξαπιαλήζεη ηα 

ζύκαηά ηνπ θαηαξξίπηεηαη (Gilgun, & Sharma, 2008β). Οθηώ ζηηο δέθα θνξέο ην παηδί-ζύκα 

έρεη ππνζηεί επαλαιακβαλόκελεο πξάμεηο θαθνκεηαρείξηζεο. 

      Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπλδέεηαη κε πςεινύ 

βαζκνύ θνηλσληθή ελνρή, θαζώο παξαβηάδεηαη ην ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο, επηβάιιεη ην λόκν 

ηεο ζησπήο θαη απνθαιύπηεη πεξηζζόηεξν παζνινγηθέο θαη δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο. Ζ ζεμνπαιηθή παξαβίαζε απνηειεί δηεζλέο θαη δηαηαμηθό θαηλόκελν θαη ν 

Οξγαληζκόο Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζε ζρεηηθή κειέηε ηνπ ππνινγίδεη 150.000.000 θνξίηζηα ηελ 
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πθίζηαληαη ζ‟ όιν ηνλ θόζκν. Μειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηλόκελν απηό από δηάθνξεο 

ρώξεο εθηηκνύλ όηη ε  ζπρλόηεηα θπκαίλεηαη από 7% -36% ζηηο γπλαίθεο (Μαξθνπνύινπ, 

2006). Από απηέο πξνθύπηεη όηη ε ζεμνπαιηθή παξαβίαζε είλαη ζπρλόηεξε ζηα θνξίηζηα απ‟ 

όηη ζηα αγόξηα, ελώ αμηόπηζηε κειέηε ζηηο Ζ.Π.Α. ζε δείγκα 930 γπλαηθώλ πνπ 

θαθνπνηήζεθαλ ζεμνπαιηθά πξηλ ηα 18 ηνπο ρξόληα, θαηέδεημε όηη ην 29% παξαβηάζηεθαλ 

από κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ παηέξα. 

Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό, όηη ε αηκνκημία δελ απνηειεί έλα θαηλόκελν ηνπ 

ζύγρξνλνπ θόζκνπ, αιιά έλα δήηεκα πνπ απαζρόιεζε ηελ αλζξσπόηεηα πνιιέο δεθαεηίεο 

πξηλ. Παξόια απηά εμαθνινπζεί λα απνηειεί θαηλόκελν ηακπνύ θαη θάζε κνλαδηθή 

πεξίπησζε ζπγθινλίδεη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ. Πνηθίινη παξάγνληεο 

δηαδξακαηίδνπλ έλα μερσξηζηό ξόιν ζην θαηλόκελν ηεο αηκνκημίαο, όπσο ε νηθνγέλεηα σο 

ζύλνιν θαη νη επηκέξνπο ζπλήζεηέο ηεο πνπ ζπκβάιινπλ ηόζν ζηε θαιιηέξγεηα, όζν θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο αηκνκηθηηθήο θαηάζηαζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΠΡΟΥΙΛ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

2.1 Ο ρόλοσ τησ οικογϋνειασ 

 Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ πνξεία θαη ηελ αλάπηπμε πγηώλ 

πξνζσπηθνηήησλ, κε βαζηθόηεξεο ππνρξεώζεηο ηεο ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ κειώλ ηεο, θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη επεκεξίαο ζην ζπίηη 

(Allen, 2001). Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζηνξγή θαη αζθάιεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

αλάπηπμε κηαο πγηνύο πξνζσπηθόηεηαο θαζώο, σο ελήιηθεο, ηα παηδηά απηά παληξεύνληαη θαη 

κεγαιώλνπλ ηα παηδηά ηνπο, επεξεαζκέλνη από ηνλ ηξόπν πνπ κεγάισζαλ νη ίδηνη (Bales & 

Parsons, 2014). Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ην πιαίζην γηα ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

νηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ κειώλ ηεο (Θεσδνξνπνύινπ, 2003). Δπνκέλσο, όιεο απηέο νη 

έλλνηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο αηκνκημίαο ράλνπλ ηελ αμία ηνπο, κεηαβηβάδνληαο ζηα παηδηά-

ζύκαηα κηα εληειώο δηαζηξεβισκέλε εηθόλα γηα ηηο ζεμνπαιηθέο επαθέο (Σζηάληεο, 1993). 

2.2 Η δυςλειτουργικό οικογϋνεια 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο δπζιεηηνπξγηθήο νηθνγέλεηαο, εζηηάδεη ζηελ παζνινγία πνπ ελδέρεηαη λα 

παξνπζηάζεη κηα νηθνγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αζαθή έσο αλύπαξθηα όξηα 

νηθνγελεηαθώλ ξόισλ, πνπ νδεγνύλ ζε παξαβίαζε ηνπ ηακπνύ ηεο αηκνκημίαο (όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Αξηηλνπνύινπ, 2000). Οη ζπζηεκαηηθέο ζπγθξνύζεηο ησλ γνλέσλ απνηεινύλ 

ελδείμεηο κηαο δπζιεηηνπξγηθήο νηθνγέλεηαο, ε νπνία όπσο έρεη παξαηεξεζεί παξνπζηάδεη 

ραιαξνύο δεζκνύο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο. Ζ ρξήζε βίαο απνηειεί ζηελ νηθνγέλεηα ην βαζηθό 

θώδηθα επηθνηλσλίαο, ηα κέιε ηεο νπνίαο απιά ζπκβηώλνπλ ζηνλ ίδην ρώξν, θαιιηεξγώληαο 

κηα παζνινγηθή εμάξηεζε θαη αδπλακία νξηνζέηεζεο ηεο αηνκηθόηεηαο ηνπο. ην πιαίζην 

κηαο ηέηνηαο νηθνγέλεηαο νη επζύλεο ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο κνηξάδνληαη ζε όια ηα κέιε ηεο 

(Sheinberg & Fraenkel, 2001), θαζώο ην θάζε κέινο αλαιακβάλεη άηππα έλα ξόιν,  θαη 

αλακηγλύεηαη ζηελ ζρέζε παηέξα-θόξεο.  

   Ζ πξνζέγγηζε ηεο δπζιεηηνπξγηθήο νηθνγέλεηαο ζπκίδεη ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία αληηκεησπίδεη ηελ αηκνκημία σο ξπζκηζηή ή σο παξάγνληα απνθπγήο ηεο ζύγθξνπζεο 

κεηαμύ ησλ κειώλ (Widera-Wysoczańska, 2006). ε γεληθέο γξακκέο, ε πξνζέγγηζε απηή 

θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ηελ νηθνγέλεηα ζαλ έλα μερσξηζηό ηκήκα, απνκνλσκέλν από ηελ 

ππόινηπε θνηλσλία, ρσξίο ηελ ύπαξμε θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε άιια ζπζηήκαηα. 

Παξόια απηά, γηα λα γίλεη θαηαλνεηόο ν ξόινο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δπζιεηηνπξγηθήο 

νηθνγέλεηαο, απαηηείηαη δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, 
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παξακέλεη αδηεπθξίληζην ην θαηά πόζνλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δπζιεηηνπξγηθήο 

νηθνγέλεηαο  απνηεινύλ αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο ή ζπκπηώκαηα ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο 

(Καησπόδε, 2005). 

2.3 Παρϊγοντεσ κινδύνου ςτην καλλιϋργεια τησ αιμομιξύασ 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη, όπσο ζηα πεξηζζόηεξα θνηλσληθά θαηλόκελα έηζη θαη ζε απηό 

ηεο αηκνκημίαο, ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη θαη επαλαιακβάλνληαη 

ζηαζεξά (Sive, 2014). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηίδνληαη κε ην αηνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν, 

κε ηελ νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο επίζεο θαη κε ηελ ζρέζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

(Kilpatrick,  Acierno, Saunders, Resnick, Best & Schnurr, 2000). Δπνκέλσο, νη παξάγνληεο 

απηνί έρνπλ έλαλ έληνλν νηθνγελεηνθεληξηθό ραξαθηήξα.  

Από ηε κηα, νη αηνκηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ην ηζηνξηθό ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο, 

θαη ηεο θόξεο –ζύκαηνο, θαη από ηελ άιιε, νη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ (Σζηγθξήο, 2000). ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζέγγηζε ησλ 

παξαγόλησλ θηλδύλνπ ζα ήηαλ ειιηπήο, ρσξίο ηελ επηζήκαλζε ησλ θνηλσληθώλ παξαγόλησλ 

θαη ησλ επξύηεξσλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζην πιαίζην κηαο ελ δπλάκεη αηκνκηθηηθήο νηθνγέλεηαο, νη γνλείο ζπλήζσο, 

απνηεινύλ πξόζσπα, ηα νπνία έρνπλ δηακνξθώζεη έλα αξλεηηθό πξόηππν γηα ηελ κεηέξα ή 

ηνλ παηέξα ηνπο, από ηελ παηδηθή ειηθία (Mann, Hanson & Thornton, 2010). Έξεπλεο θάλνπλ 

αλαθνξέο γηα ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα απνζηέξεζεο ή έληνλνπ δεζκνύ κεηαμύ ηνπ παηέξα 

ή/θαη ηεο κεηέξαο κε ηελ πξνγνληθή ηνπο κεηέξα (Mann et al, 2010). Απηό έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, ην ελ ιόγσ πξόηππν γνλέσλ, λα έρεη αξθεηά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο λα νδεγείηαη ζε ζπκπεξηθνξά παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο ησλ 

παηδηώλ ηνπ (Ρέηζηθα, 2015). 

ρεηηθά κε ηνπο νηθνγελεηαθνύο παξάγνληεο, έξεπλεο απνδεηθλύνπλ όηη ζηελ πιεηνλόηεηα 

ησλ πεξηπηώζεσλ ηα κέιε κηαο αηκνκηθηηθήο νηθνγέλεηαο είλαη απόκαθξα κεηαμύ ηνπο 

(Ρέηζηθα, 2015). Πην ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη όηη ε δηαηαξαγκέλε ζρέζε ησλ ζπδύγσλ, 

ηνπ παηέξα κε ηελ θόξε, ηεο θόξεο κε ηε κεηέξα θαη γεληθόηεξα ησλ κειώλ (ζηελ πεξίπησζε 

ύπαξμεο θαη άιισλ παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα) νδεγεί ζε απνδηνξγάλσζε θαη απνηειεί κεγάιν 

πιήγκα ζηελ δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο (Allen, 2001).  

ρεηηθά κε ην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ε 

ζηελόηεηα ηνπ ρώξνπ κέζα ζην ζπίηη, ή εηδηθόηεξα ε έιιεηςε πξνζσπηθνύ ρώξνπ θαη ε 

απνκόλσζε ηεο νηθνγέλεηαο από θνηλσληθήο θαη γεσγξαθηθήο απόςεσο, ηα νπνία έρνπλ σο 
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αληίθηππν ηελ δηνρέηεπζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ ελζηίθηνπ ηνπ παηέξα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

(Lieberman, Tooby & Cosmides, 2003).  

Όζνλ αθνξά ζηελ γεσγξαθηθή απνκόλσζε, ν Καπειιάξεο (2000) ππνζηεξίδεη πσο ε 

αηκνκημία είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο έλα έγθιεκα αγξνηηθνύ ηύπνπ. Ζ Αξηηλνπνύινπ 

(2000), βαζηδόκελε ζε έξεπλεο ησλ Miller, (1976) θαη Wyatt, (1985),  θάλεη αλαθνξά ζηελ 

αληηθαηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Αθελόο, ζπκαηνινγηθέο αλαδξνκηθέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο 

ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη πξάγκαηη ζπρλόηεξν ην θαηλόκελν ηεο αηκνκημίαο, θαη αθεηέξνπ 

άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ πξνέξρεηαη από ηα αζηηθά 

θέληξα (Ρέηζηθα, 2015). 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ (Kilpatrick, Acierno, Saunders, Resnick, Best & 

Schnurr, 2000) ζα ήηαλ ειιηπήο ρσξίο ηνπο παξάγνληεο ζπκαηνπνίεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ηεο θόξεο, ηελ ύπαξμε ζσκαηηθήο θαη/ή δηαλνεηηθήο αλαπεξίαο θαη 

θπζηθά ηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή απνζηέξεζε από ηελ κεηέξα (βι. Κεθάιαην 3). Άιινο 

έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηκνκημίαο είλαη ε ύπαξμε 

ηεο ζε πξνεγνύκελεο γεληέο, έλα  θαηλόκελν ην νπνίν είλαη γλσζηό σο «θύθινο ηεο βίαο». 

2.4 Ο κύκλοσ τησ βύασ  

Μηα από ηηο θνηλσληθό-ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε παηδηώλ 

αλαθέξεηαη ζε έλα όξν γλσζηό σο «θύθιν ηεο βίαο» (Forsman & Långström, 2012). Ζ 

βαζηθή ππόζεζε ηνπ όξνπ απηνύ ππνζηεξίδεη όηη νη δξάζηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

ππήξμαλ θαη νη ίδηνη ζύκαηα παξόκνηαο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Απηή ε 

κεηαβίβαζε ηεο βίαο πξνσζείηαη από ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο, όπσο ε ηαύηηζε κε ηνλ 

επηηηζέκελν θαη ε κεηέπεηηα εμσηεξίθεπζε ηεο. Ο θύθινο ηεο βίαο βαζίδεηαη ζε ζεσξίεο 

εθκαζεκέλεο ζπκπεξηθνξάο.  

Έξεπλεο έρνπλ απνθαιύςεη όηη έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 30% κε κηα απόθιηζε +/-5% 

ησλ δξαζηώλ, έρνπλ ηζηνξηθό ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ή παξακέιεζεο θαηά 

ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (Μαληδηβήο, 2000). Από ηελ άιιε, κόλν ην 1/3 ησλ αηόκσλ πνπ 

έρνπλ ππνζηεί θάπνηα κνξθή θαθνπνίεζεο ή/θαη παξακέιεζεο από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ζα 

εθζέζνπλ ην παηδί ηνπο ζε θάπνηα αλάινγε κνξθή θαθνπνίεζεο, ελώ ηα 2/3 ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη έλα παηδί (Αξηηλνπνύινπ, 2000). 

Δπνκέλσο, δελ επαιεζεύεηαη ε ππόζεζε ηεο «αηκνκηθηηθήο θαξηέξαο» πνπ ζέιεη ην ζύκα λα 

αλαιάβεη ην ξόιν ηνπ ζύηε ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ.  

Δπηπξόζζεηα, ππάξρνπλ ζεκεία ζηε ζεσξία ηνπ θύθινπ ηεο βίαο πνπ έρνπλ ππνζηεί 

θξηηηθή (Fujiwara, Okuyama & Izumi, 2010). Αξρηθά, σο πξνο ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν, ε 
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ζεσξία θαίλεηαη λα κελ ζπλππνινγίδεη ηελ δπλακηθή αιιειεπίδξαζε  άιισλ παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ησλ παηδηώλ, όπσο απηώλ πνπ 

επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ην πξόηππν παζεηηθόηεηαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε παξνύζα ζεσξία, πνξίζκαηα εξεπλώλ έρνπλ απνδείμεη όηη γπλαίθεο-ζύκαηα 

ζηελ παηδηθή ειηθία δηέιπζαλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπδπγνύο ηνπο ζε κηθξόηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα ζε ζύγθξηζε κε άιιεο γπλαίθεο, πνπ δελ είραλ αλάινγεο εκπεηξίεο, ηεξκαηίδνληαο 

ηελ όπνηα πξόζεζε επαλαζπκαηνπνίεζεο (Faller, 2007).  

2.5 τϊδια αιμομικτικόσ ςχϋςησ 

Οη αηκνκηθηηθέο ζρέζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο, κε βάζε ηελ ρξνληθή 

ηνπο εκθάληζε. Ζ πξώηε θάζε είλαη απηή πξηλ ηελ αηκνκηθηηθή πξάμε, αθνινπζεί ε θπξίσο 

αηκνκηθηηθή πξάμε θαη ηέινο ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο 

(Αγάζσλνο, Σζηκπνπθά & Ενιώηα, 1999). ύκθσλα κε ηελ Αξηηλνπνύινπ, (2000) ε 

ζπρλόηεηα ησλ αηκνκηθηηθώλ επαθώλ ζηηο κηζέο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηώζεηο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

ζρεδόλ θαζεκεξηλή (2-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα). Χζηόζν, δελ πξέπεη λα αγλννύκε ην γεγνλόο 

όηη ε αηκνκημία είλαη κηα ζύλζεηε θαηάζηαζε θαη δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε ρξνληθά 

πεξηζώξηα, θαζώο ε θάζε πεξίπησζε είλαη ηδηαίηεξε θαη κνλαδηθή, ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ 

πξνζσπηθνηήησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ.  

Προ-αιμομικτική κατάςταςη  

Ζ  εηδνπνηόο δηαθνξά ηεο αηκνκημίαο ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο θαθνπνίεζεο ζε βάξνο 

παηδηώλ έγθεηηαη ζην βηνινγηθό δεζκό δξάζηε-ζύκαηνο (Ambrosio, 2005). Ζ ζρέζε πνπ 

θαιιηεξγείηαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παηξηθή θηγνύξα πνπ αζθεί εμνπζία θαη ηελ 

εκπηζηνζύλε πνπ δείρλεη ε θόξε πξνο ηνλ παηέξα, δεκηνπξγώληαο έηζη κηα ζρέζε εμάξηεζεο, 

θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθή ζύκαηνο-ζύηε (Herman & Hirschman, 2012). Πξνηνύ, ν δξάζηεο 

πξνβεί ζηελ αηκνκηθηηθή πξάμε πξνεγείηαη έλα άιιν ζηάδην, απηό ηεο πξνβνιήο ηεο 

ζεμνπαιηθόηεηαο ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη έπεηηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ 

ζεμνπαιηθνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζήο ηνπ κε αζειγείο πξάμεηο. ηελ 

πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ν ζύηεο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θαιή ζρέζε κε ην 

ζύκα ηνπ, «εμαγνξάδνληαο» πνιιέο θνξέο ηε ζησπή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη ην ζθνπό 

ηνπ.  

Η αιμομικτική πράξη  

Ζ αηκνκημία απνηειεί κηα θαηάζηαζε πνπ αιιάδεη ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ζην ζύλνιό 

ηεο. Ζ παξαβίαζε ηνπ «θαλόλα» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απαγόξεπζε ηεο δηαηήξεζεο 
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ζεμνπαιηθώλ επαθώλ αλάκεζα ζε παηέξα θαη θόξε, βηώλεηαη σο κηα λέα θαλνληθόηεηα γηα 

ηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία ζαθώο αληηιακβάλεηαη ην παξάλνκν ηεο πξάμεο απηήο, θαζώο 

θαιείηαη λα ηελ θξαηήζεη κπζηηθή, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε θνηλσληθή απνκόλσζε (Fischer, 

2003). Ζ θαηάζηαζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ηελ θόξε ζε έλα θαύιν θύθιν θαζώο, ε ίδηα 

αηζζάλεηαη όηη είλαη απνδεθηή κόλν από ηελ νηθνγέλεηα ηεο, εθόζνλ ε θνηλσλία 

αληηκεησπίδεη ηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε σο αλήζηθε θαη ακαξησιή.  

 Οη ξόινη αληηζηξέθνληαη, κε ηελ θόξε λα αλαιακβάλεη ην ξόιν ηεο κεηέξαο θαη ηε 

κεηέξα ην ξόιν ηνπ παηδηνύ (Levine, 2014). ην ζεκείν απηό ζα κπνξνύζακε λα 

αλαηξέμνπκε ζηνπο παξάγνληεο πνπ θαιιηεξγνύλ ηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε (βι. Κεθάιαην 1), 

θαη λα αλαινγηζηνύκε θαηά πόζν ε δνκή θαη νη αξρέο ηεο θνηλσλίαο θαιιηεξγνύλ ηελ πξάμε 

ηεο αηκνκημίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα ε θόξε αλαιακβάλεη θάπνηνπο 

κεηξηθνύο ξόινπο αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε αηκνκηθηηθώλ θαηαζηάζεσλ (ελαζρόιεζε κε 

ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ, καγείξεκα θ.η.ι). 

2.6 Παρϊγοντεσ διατόρηςησ τησ αιμομικτικόσ ςχϋςησ 

     Γηάθνξεο ζεσξίεο επηρείξεζαλ λα εμεγήζνπλ ηε κεγάιε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ην 

αλήιηθν ζύκα ζην λα απνθαιύςεη ηε πξάμε ηεο αηκνκημίαο. Ζ  ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε κηα 

πξνζθέξεη κηα ελδηαθέξνπζα εξκελεία (Studer, Clelland, Aylwin, Reddon, & Monro, 2000), 

ε νπνία αλαθέξεηαη ζην «ύλδξνκν  πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνύ ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε», 

ζύκθσλα κε ην νπνίν, ην παηδί πξνζαξκόδεηαη ζε κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα, επηιέγεη ηε ζησπή 

θαη παγηδεύεηαη ζε απηή.  

      Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε, ε νπνία θπκαίλεηαη ζην πιαίζην ηεο 

ςπρνδπλακηθήο, είλαη απηή ηεο θαηλνκελνινγηθήο θαη πεξηγξαθηθήο νπηηθήο, ε νπνία 

επηζεκαίλεη όηη κηα αηκνκηθηηθή ζρέζε δηαηεξείηαη γηα πνηθίινπο ιόγνπο. Αξρηθά, έλα βαζηθό 

ζηνηρείν είλαη απηό ηεο κπζηηθόηεηαο, ηε ζησπήο κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ, πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (Theunissen, 2005), ε νπνία νδεγεί κε ηε 

ζεηξά ηεο ζηελ απνκόλσζε ησλ κειώλ θαη θπξίσο ζηελ απνμέλσζε ηεο κεηέξαο από ηελ 

θόξε. Ζ θόξε πείζεηαη όηη ε θαθνπνίεζε είλαη θάηη θαθό θαη επηθίλδπλν θαη ε απνθάιπςε ηεο 

ζα πξνθαιέζεη  βιάβεο ζε αγαπεκέλα ηεο πξόζσπα.  

Δπνκέλσο, ε «θπξηαξρία» ηεο ζησπήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνπζία αληηδξάζεσλ ζηηο 

ππνδείμεηο ηνπ παηέξα, θαιιηεξγνύλ αηζζήκαηα απειπηζίαο ζην ζύκα, νδεγώληαο ζε κηα 

ζρέζε ππνηαγήο (Celbis, Ozcan, & Özdemir, 2006). Δηδηθόηεξα, νη δξάζηεο πνπ επηζπκνύλ λα 

θαθνπνηήζνπλ ζεμνπαιηθά έλα παηδί θαιιηεξγνύλ πξώηα µηα ζηελή ζρέζε καδί ηνπ, µηα 
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ζρέζε βιαβεξή πνπ ζπρλά θάλεη ην παηδί λα ληώζεη ππεύζπλν θαη αλίθαλν λα απνθαιύςεη ηη 

ζπκβαίλεη. ηελ ζρέζε απηή, ε θόξε δέρεηαη κηα ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε από ηνλ παηέξα, ε 

νπνία ηελ αλαγθάδεη λα ζπλαηλεί ζε όιεο ηνπ ηηο επηζπκίεο, αλαιακβάλνληαο κε απηό ηνλ 

ηξόπν ην κεξίδην ησλ επζπλώλ. 

 Έλαο άιινο πηζαλόο ιόγνο ππνηαγήο θαη δηαηήξεζεο απηήο ηεο ζρέζεο είλαη ην έληνλν 

ζπλαίζζεκα θόβνπ πνπ βηώλεη ηόζν ε θόξε-ζύκα (Huizenga, 2000), όζν θαη ν παηέξαο-

δξάζηεο, γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο ν θαζέλαο. Ζ θόξε απεηιείηαη από ηνλ παηέξα κε ηελ 

άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο, θαη ηνλ ζηηγκαηηζκό ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη ν παηέξαο κε ηελ ζεηξά 

ηνπ θνβάηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνθάιπςεο ηνπ «ζθνηεηλνύ κπζηηθνύ» θαη γηα απηό απεηιεί 

ηελ θόξε.  

Σξαγηθή θηγνύξα ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο απνηειεί ε κεηέξα, εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε 

πνπ γλσξίδεη ή έζησ ππνςηάδεηαη ηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε αιιά, δελ ηελ απνθαιύπηεη. Ο ιόγνο 

πνπ ε κεηέξα αηζζάλεηαη θόβν λα απνθαιύςεη ην γεγνλόο, πεγάδεη θπξίσο από ην ελδερόκελν 

δηάιπζεο θαη ζηηγκαηηζκνύ ηεο νηθνγέλεηαο, από ηελ νπνία ε κεηέξα εμαξηάηαη νηθνλνκηθά 

αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο. 

2.7 Από την διατόρηςη τησ αιμομικτικόσ ςχϋςησ ςτην αποκϊλυψη 

Σν θύξην πξόζσπν πνπ δηαηεξεί ηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε, ε θόξε, είλαη θαη απηή πνπ 

επαλαζηαηεί θαη ηειηθά απνθαιύπηεη ην «κπζηηθό» θπξίσο ιίγν πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεξάζκαηνο ζηελ εθεβεία. Ζ αηκνκηθηηθή ζρέζε απνθαιύπηεηαη όηαλ δεκηνπξγείηε θάπνηα 

ξήμε αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  αηκνκηθηηθή πξαθηηθή.   

Αλαιπηηθόηεξα, παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ απνθάιπςε ηεο 

αηκνκηθηηθήο ζρέζεο είλαη: Α)ε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο ηνπ ζύκαηνο. ε γεληθέο γξακκέο, 

απηόο ν παξάγνληαο δελ απνηειεί ζπρλό θαηλόκελν απνθάιπςεο ζηελ επνρή καο, θαζώο ζηελ 

πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ρξεζηκνπνηνύληαη κέηξα αληηζύιιεςεο από ηνλ παηέξα-

δξάζηε (Αξηηλνπνύινπ, 2000). Αληηζέησο, παιαηόηεξεο έξεπλεο αλαθέξνπλ ηνλ παξάγνληα 

απηό σο αηηία απνθάιπςεο γηα ην 20% ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ θηάλνπλ ζηελ δηθαηνζύλε. 

Β)ηπραία ζπκβάληα, όπσο ε απόπεηξα απηνθηνλίαο ηνπ ζύκαηνο ή κία νηθνγελεηαθή 

ζύγθξνπζε. Έξεπλεο απνθαιύπηνπλ πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 35% ησλ ππνζέζεσλ λα 

απνθαιύπηνληαη ύζηεξα από θάπνην θαβγά ηεο κεηέξαο κε ην δξάζηε (Όπσο αλαθέξνληαη 

ζηνλ Σζηγθξή, 2000).  Γ)αζέιγεηα εηο βάξνο άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. ε πεξίπησζε 

πνπ ν παηέξαο-δξάζηεο επηζπκεί λα θαθνπνηήζεη ζεμνπαιηθά θαη άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, 

ε θόξε-ζύκα νδεγείηαη επθνιόηεξα ζηελ απόθαζε ηεο απνθάιπςεο. Έρεη παξαηεξεζεί όηη ηα 

ζύκαηα αηκνκημίαο παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξά όκνηα κε απηή θαθνπνηεκέλεο ζπδύγνπ 
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(Αξηηλνπνύινπ, 2000) πνπ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ αλέρεηαη ηε βία έσο όηνπ 

ρηππεζεί ην παηδί ηεο. 

Ζ κεηέξα, ζπάληα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απνθάιπςεο θαη ε πην ζπρλή πεξίπησζε 

πνπ κπνξεί λα ηελ νδεγήζεη ζε θαηαγγειία είλαη απηή ηνπ δηαδπγίνπ. ην πιαίζην απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ κε πεξηζζόηεξε θαρππνςία ν έλαο ηνλ άιινλ, γεγνλόο 

πνπ νδεγεί επθνιόηεξα ζηελ αλαγλώξηζε ελδείμεσλ θαθνπνίεζεο, ηηο νπνίεο παιαηόηεξα 

ελδερνκέλσο αγλννύζαλ.  

Μηα άιιε πεξίπησζε απνθάιπςεο, είλαη απηή ε νπνία πξνέξρεηαη από πξσηνβνπιία ελόο 

ηξίηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνςηάδεηαη ηελ ύπαξμε αηκνκηθηηθήο ζρέζεο. Ζ θαηαγγειία είλαη 

επώλπκε ή θαη αλώλπκε, θαη αλαηίζεηαη από ηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ ζε Κνηλσληθό 

Λεηηνπξγό ηνπ αξκόδηνπ Γήκνπ, ζηε Γηεύζπλζε Πξόλνηαο ή άιινπ θνξέα παηδηθήο 

πξνζηαζίαο, γηα λα δηεξεπλεζνύλ θαη λα εθηηκεζνύλ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ 

νηθνγέλεηα. Αλ ε αηκνκηθηηθή ζρέζε επηβεβαησζεί, ν Δηζαγγειέαο αζθεί απηεπάγγειηα δίσμε. 

Σέινο, ε απνθάιπςε ηνπ θαηλνκέλνπ ελδέρεηαη λα γίλεη θαη από πξσηνβνπιία ηεο ίδηαο  

ηεο θόξεο-ζύκαηνο. Δπηιέγεη  λα απεπζπλζεί ζε θάπνην ηξίην πξόζσπν, ην νπνίν εκπηζηεύεηαη 

θαη ηειηθά πξνηξέπεη ην θνξίηζη ζε θαηαγγειία ζε βάξνο ηνπ παηέξα. Φπζηθά, απηή ε 

πεξίπησζε απνθάιπςεο είλαη πνιύ ηδηαίηεξε θαη απαηηεί ζσζηή δηαρείξηζε από ην πξόζσπν 

πνπ ην θνξίηζη-ζύκα επηιέγεη λα θάλεη ηελ απνθάιπςε. Οη λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνύλ δελ ζα αλαιπζνύλ, θαζώο είλαη πέξα από ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο κειέηεο, 

παξόια απηά, αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη είλαη πεξίπινθεο θαη αξθεηά νδπλεξέο γηα όια ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Ζ νηθνγέλεηα κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο αηκνκημίαο βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηελ θνηλσλία, 

θαζώο πξόθεηηαη γηα έλα ζέκα ηακπνύ όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, (Turner & Maryanski, 

2015) ην νπνίν απνηειεί ζνβαξό πιήγκα γηα ην ζύλνιν ηεο. Ο παηέξαο απνθαιύπηεηαη 

θεξόκελνο σο δξάζηεο, ε θνηλσλία θαηαθξίλεη ην γεγνλόο θαη ε αηκνκηθηηθή νηθνγέλεηα 

ζηηγκαηίδεηαη. 

Καηαιήγνπκε ινηπόλ, ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αηκνκημία είλαη έλα θαηλόκελν πνπ 

θαιιηεξγείηαη ζηαδηαθά ζε κηα νηθνγέλεηα. Αθνινπζεί κηα άηππε κνξθή ζηαδίσλ, ε νπνία 

πξνεηνηκάδεη ηόζν ην ζύκα όζν θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα πξνζαξκνζηνύλ ζε 

κηα λέα θαλνληθόηεηα. Σν ζηάδην ηεο απνθάιπςεο είλαη ην πην δύζθνιν κέξνο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη αξθεηέο αηκνκηθηηθέο πεξηπηώζεηο δελ θηάλνπλ πνηέ ζε απηό. Πέξα όκσο, 

από ην θαζνξηζηηθό ξόιν ηεο νηθνγέλεηαο, ηόζν ζηε θαιιηέξγεηα, όζν θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

αηκνκημίαο, ην θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά επεξεάδεη κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν ηελ εμέιημε 

απηνύ ηνπ θαηλόκελνπ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΥΙΛ ΔΡΑΣΗ 

 

3.1 Φαρακτηριςτικϊ αιμομικτικού δρϊςτη 

ην παξόλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζην πξνθίι ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο θαη ηεο 

θόξεο-ζύκαηνο, θαη ζα πξνζδηνξηζηεί ε δξάζε ηνπ θαζελόο μερσξηζηά ζηελ εκθάληζε θαη ηελ 

πνξεία ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

ην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο δηεξεύλεζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηέξα αηκνκίθηε, 

δηαπηζηώζεθε όηη ε θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ είλαη αξθεηά ζύλζεηε, 

θαζώο κέζα από ηελ αηκνκηθηηθή πξαθηηθή εθθξάδνληαη βαζύηεξεο αζπλείδεηεο επηζπκίεο θαη 

αλάγθεο ηνπ. Έλα από ηα ζηνηρεία πνπ απνθαιύπηνπλ νη έξεπλεο είλαη όηη ζηελ πιεηνλόηεηα 

ηνπο νη αηκνκηθηηθνί δξάζηεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη γηα άιια αδηθήκαηα, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε παξαβηάζεηο ζε ζέκαηα πεξηνπζίαο, δηαηάμεσλ νδηθήο θπθινθνξίαο, 

ζσκαηηθέο βιάβεο, θαη έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό αθνξά θαηαδίθεο γηα πξνεγνύκελα 

ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα (Schetky & Green, 2014). 

Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αηκνκημία παηέξα-θόξεο δηαδξακαηίδεη ε άξζε αλαζηνιώλ ηνπ 

δξάζηε, (Herman, 1981) ε «εζηθή αλαηζζεζία», ε νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θαηαλάισζε αιθνόι (Carlson, 2000). ην ζεκείν απηό ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο 

ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηέξα- αηκνκίθηε, θαζώο θαη ησλ 

αηηηώλ πνπ πηζαλόλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηε  ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. 

 

Κοινωνικό-οικονομικό προφίλ  

Σν ειηθηαθό ζηάδην, θαηά ην νπνίν ν παηέξαο- αηκνκίθηεο μεθηλάεη λα θαιιηεξγεί ηελ 

αηκνκηθηηθή ζρέζε κε ηε θόξε ππνινγίδεηαη θαηά κέζν όξν ζηα 40 έηε (Carlson, 2000). 

Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ δξαζηώλ είλαη ζπλήζσο εξγάηεο κε θύξην γλώξηζκα 

ηελ αζηάζεηα θαη ηηο ζπρλέο αιιαγέο ζηελ εξγαζία, ή/θαη κεγάιεο πεξηόδνπο αλεξγίαο. 

ύκθσλα κε ηνλ Borneman (2012) ην 43% ησλ παηέξσλ –αηκνκηθηώλ ήηαλ άλεξγνη όζν 

δηαξθνύζε ε αηκνκηθηηθή ζρέζε. Παξόια απηά, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε, όηη ππάξρεη έλα 

πνζνζηό πνπ δηαηεξνύζε κόληκε απαζρόιεζε ζε θάπνην ρώξν εξγαζίαο, ζην νπνίν δελ 

δεκηνπξγνύζε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ απνδεηθλύνπλ όηη νη 
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δξάζηεο αηκνκημίαο όρη κόλν δελ αληηκεηώπηδαλ πξνβιήκαηα ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο, αιιά 

ήηαλ αξθεηά απνδνηηθνί ζε απηή. 

Παξόκνηεο έξεπλεο (όπσο αλαθέξεηαη ζηε Ναζηάθνπ, 2004) απνθαιύπηνπλ όηη, όζνλ 

αθνξά ην θνκκάηη ησλ ζπλαλαζηξνθώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ πεξηζηάζεσλ ελ γέλεη, ζπρλά νη 

αηκνκίθηεο ραξαθηεξίδνληαη σο ππεξβνιηθά εμσζηξεθείο από ην εξγαζηαθό θαη θνηλσληθό 

ηνπο πιαίζην. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, είλαη εμαηξεηηθά θαηαρξεζηηθνί ζσκαηηθά ζηηο 

ζπδύγνπο θαη ηα παηδηά ηνπο, θαζώο επίζεο θαη έθδεια επηζεηηθνί (Nexhipi, 1992). ε 

αληίζεζε κε ηνπο παηδεξαζηέο, δελ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηνύλ κε δπζθνιία ηα ζύκαηά ηνπο, 

επηιέγνπλ λα θαθνπνηνύλ ζεμνπαιηθά ηα παηδηά ηνπο γηα ηδηνηειή επραξίζηεζε (Pendergast, 

1995).  

Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ζρεηηθέο αλαθνξέο, ν παηέξαο– αηκνκίθηεο πξνέξρεηαη 

ζπλήζσο από ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα θαη έρεη πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (Weinberg, 1972). Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ν 

παηέξαο απηόο είρε ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο από ηελ  

παηδηθή ηνπ ειηθία κε ηνπο γνλείο ηνπ λα έρνπλ πεζάλεη ή ρσξίζεη, ειιηπείο ζρέζεηο καδί ηνπο, 

θαζώο επίζεο θαη κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Καζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ κεηέπεηηα 

πνξεία αλάπηπμεο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ε απνπζία ηεο παηξηθήο θηγνύξαο από πνιύ 

κηθξή ειηθία, θάηη πνπ απνηειεί ζπρλό θαηλόκελν ζηα άηνκα απηά (Bogaerts, Vanheule & 

Declercq, 2005). 

 

Μορφωτικό επίπεδο   

Σν κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ παηέξα-αηκνκίθηε είλαη ζπλήζσο πνιύ ρακειό, θαη κάιηζηα ζε 

πνιιέο έξεπλεο ην πνζνζηό ησλ αλαιθάβεησλ αλέξρεηαη ζην 14% (González-López, 2006). 

Δπίζεο, ην λνεηηθό επίπεδν ήηαλ θάησ ηνπ κεηξίνπ (ζην 64% ηνπ δείγκαηνο) ζε πνιιέο 

έξεπλεο (όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Αξηηλνπνύινπ, 2000) θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο πνιύ 

πςειό (ζην 9,2% ηνπ δείγκαηνο). Από ηελ άιιε, ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δηαθνξνπνηνύληαη από ην Ηλζηηηνύην Kinsey πνπ αλαθέξεη όηη ε 

πιεηνςεθία ησλ αηκνκηθηώλ παηέξσλ έρνπλ κέηξηα έσο θαλνληθή λνεκνζύλε (60-85%). 

 

Ψυχοπαθολογία δράςτη  

Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαηά ησλ παηδηώλ (αιιά θαη γεληθόηεξα) είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ςπρνπαζνινγία ησλ δξαζηώλ ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό εξεπλώλ. Οη 
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Firestone, Dixon, Nunes, θαη Bradford (2005) γηα παξάδεηγκα δηαπίζησζαλ όηη νη 

ελδννηθνγελεηαθνί παξαβάηεο, νη νπνίνη έρνπλ σο ζύκαηα ηα κηθξόηεξα παηδηά ηνπο ήηαλ ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό ςπρηαηξηθά δηαηαξαγκέλνη όπσο εθηηκήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ Brief 

Psychiatric Rating Scale θαη ήηαλ πηζαλόηεξν λα εκπιαθνύλ ζε θαηάρξεζε νπζηώλ, ζε ζρέζε 

κε όζνπο επέιεγαλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο ζύκαηα είηε εληόο, είηε εθηόο νηθνγελεηαθνύ 

πιαηζίνπ. ε έλα δείγκα δξαζηώλ ζεμνπαιηθώλ αδηθεκάησλ κε ζύκαηα παηδηά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδννηθνγελεηαθώλ παξαβαηώλ, ν Kalichman (1991) δηαπίζησζε 

όηη ε ειηθία ηνπ ζύκαηνο ήηαλ αληηζηξόθσο αλάινγε κε ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ δξάζηε.  

Δπηπξόζζεηα, άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηκνκηθηώλ είλαη νη έληνλεο λαξθηζζηζηηθέο 

δηαηαξαρέο. Σα λαξθηζζηζηηθά άγρε ηνπο εκπνδίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πγηή ζρέζε, θάηη 

πνπ νδεγεί ζε βίαηε ζπκπεξηθνξά, όπσο επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, ε νπνία πεγάδεη από ηνλ 

θόβν ζπλαηζζεκαηηθήο εκπινθήο ζηηο ζρέζεηο. Με άιια ιόγηα ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ν 

αηκνκίθηεο - παηέξαο αηζζάλεηαη πσο ν δεζκόο κε έλα άιιν πξόζσπν (ζύδπγν-παηδί) ζα 

δηαιύζεη ηε «λαξθηζζηζηηθή ηνπ παλνπιία» (όπσο αλαθέξεηαη ζην Βαζηιηά, 1998). Δπνκέλσο, 

θάησ από ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο όπσο ν γάκνο, ε επηζπκία ή απόξξηςε ηνπ παηδηνύ, ή ε 

ζρέζε κε ην παηδί, ηα λαξθηζζηζηηθά ηξαύκαηα ηνπ παηέξα-αηκνκίθηε αλαδσππξώλνληαη, κε 

απνηέιεζκα λα πξνβάιιεη ηηο επηζεηηθέο θαη ζεμνπαιηθέο ηνπ ελνξκήζεηο ζην παηδί ηνπ.  

3.2 Σύποι αιμομικτικών δραςτών 

Ζ θιαζζηθή ηππνινγία ηνπ Weinberg, (1972) θάλεη αλαθνξέο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο 

ηύπνπο αηκνκηθηώλ: α) ηνλ ελδνγακηθό β) ηνλ παηδνθηιηθό γ) θαη ηνλ εξσηηθά αζύδνην. Ο 

ελδνγακηθόο ηύπνο επηιέγεη λα εθθξάζεη θαη λα δηνρεηεύζεη ην ζεμνπαιηθό ηνπ έλζηηθην κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα. Δίλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλνο θαη δελ έρεη θακία ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηόηεηα έμσ από ην ζπίηη, αληηζέησο αλ ε νηθνγέλεηα έρεη θη άιιεο θόξεο παξελνριεί 

ζεμνπαιηθά θαη απηέο.  

Ο δεύηεξνο ηύπνο αηκνκηθηηθνύ δξάζηε θαίλεηαη λα απερζάλεηαη ηηο ελήιηθεο γπλαίθεο, 

θαζώο επηιέγεη λα έρεη ζρέζεηο θαη κε άιια παηδηά εθηόο από ηα δηθά ηνπ θαη ράλεη ην 

ζεμνπαιηθό ηνπ ελδηαθέξνλ πξνο ηελ θόξε ηνπ όηαλ απηή κεγαιώλεη. Σέινο, ν εξσηηθά 

αζύδνηνο δξάζηεο έρεη πνιιέο εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο ελώ παξάιιεια, δηαηεξεί ζεμνπαιηθέο 

ζρέζεηο κε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηελ θόξε ηνπ, ηελ νπνία παξνηξύλεη λα έρεη ζεμνπαιηθέο 

ζρέζεηο κε άιινπο άληξεο. Ο αηκνκηθηηθόο απηόο ηύπνο θαίλεηαη όηη δελ δηαηεξεί θακία 

απνιύησο ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε κε ηα πξόζσπα πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη (Λάγγαξε, 2004).  
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3.3 Παρϊγοντεσ που οδηγούν τον πατϋρα ςτην αιμομιξύα 

Αξθεηέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ επηρεηξήζεη λα εμεγήζνπλ ην θαηλόκελν ηεο 

αηκνκημίαο, θαη νη πεξηζζόηεξεο από απηέο θάλνπλ αλαθνξέο ζε πνηθίινπο παξάγνληεο. Καηά 

ην 19
ν 

αηώλα δηαθξίλνπκε ηξία βαζηθά εξεπλεηηθά πξόηππα: α)ην ςπρνπαζνινγηθό β)ην 

θιηληθό γ)ην ςπρνθνηλσληνινγηθό, πνπ επηρεηξνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα. 

 Ζ πξώηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα παζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο 

ηνπ παηέξα-αηκνκίθηε, εληάζζνληαο ςπρηαηξηθέο απόςεηο σο αίηηα απηήο ηεο πξάμεο. 

Δκπλεπζηήο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ήηαλ ν Aπζηξηαθόο ςπρίαηξνο Kraft-Ebing, ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεη ηελ αηκνκημία ζαλ κηα κνξθή «πξσηόγνλεο ζεμνπαιηθόηεηαο» πνπ πξνζβάιιεη 

εζηθά ηνλ ξόιν ηεο αγλήο νηθνγελεηαθήο δσήο. Σα παζνινγηθά ινηπόλ αίηηα απηήο ηηο πξάμεο 

είλαη α)ε ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε θαζώο επίζεο θαη β)ε κέζε, ηα 

νπνία απνηεινύλ ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηέξα-δξάζηε. 

Παξάιιεια όκσο, ππάξρνπλ θαη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ 

αηκνκημία, όπσο είλαη: ην δηαδύγην ή ε απνκάθξπλζε ησλ ζπδύγσλ, ε θνηλσληθή ηάμε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε, θαζώο θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο. 

      Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ, ζύκθσλα κε ηελ Αξηηλνπνύινπ, 

δηαθξίλνληαη δπν θαηεπζύλζεηο: ε 1)βηνςπρηθή θαη ε 2)ςπρνεζηθή. Ζ πξώηε θαηεύζπλζε έρεη 

σο βαζηθό εθπξόζσπό ηεο ηνλ Ηηαιό  DiTullio, ν νπνίνο επηζεκαίλεη όηη «ε αηκνκηθηηθή 

πξάμε ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή ζεμνπαιηθή δηαζηξνθή πνπ πξνθύπηεη πάληνηε από κηα 

θαηάζηαζε επηθηλδπλόηεηαο, κηα θαηάζηαζε ςπρνπαζνινγηθή ζε ζπλδπαζκό κε  

ηδηνζπγθξαζηαθά ζηνηρεία ηνπ δξάζηε πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηηζκνύ ηνπ 

θαη ηελ άξζε ησλ εζσηεξηθώλ ηνπ αλαζηνιώλ». Ζ αηνκηθή πξνδηάζεζε ζην έγθιεκα 

βξίζθεηαη ζε εξσηηθήο θύζεσο πξνβιήκαηα, όπσο γηα παξαδείγκαηα είλαη ε αλαηζζεζία, ε 

ζεμνπαιηθή ππεξ-αηζζεζία ή ε ζεμνπαιηθή ππό-αηζζεζία. Καηαιήγνληαο, ν DiTullio 

πεξηγξάθεη ηε δπλακηθή ηνπ εγθιήκαηνο κε έλα παηέξα-αηκνκίθηε πνπ πεξλά από ην ζηάδην 

ηεο άξζεο ησλ αλαζηνιώλ ζε απηό ηεο πξάμεο ηεο αηκνκημίαο. 

Ζ δεύηεξε θαηεύζπλζε ε ςπρνεζηθή, πεξηιακβάλεη ςπραλαιπηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

εξκελείεο ηεο παηδνθηιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηέξα-δξάζηε. Ζ αηκνκηθηηθή πξαθηηθή 

αλαιύεηαη ζηε βάζε ηεο παηδνθηιίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία,  απηό πνπ νδεγεί ηνλ παηέξα 

ζηελ πξάμε ηεο αηκνκημίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, ηα νπνία θαλεξώλνπλ ην ζεμνπαιηθό ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα παηδηά 

γεληθόηεξα. Οξηζκέλνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο αηκνκηθηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη νη 

αλσκαιίεο ζηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ δξάζηε, ζηελ εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ζηηο 

αλάγθεο θαη ζην βαζκό απηνεθηίκεζήο ηνπ, ζηηο κε-θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε 
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ελήιηθεο, ζηηο ζπγθξνύζεηο κε ηελ κεηέξα ηνπ, ζηηο θαηαρξήζεηο νπζηώλ θαη ζην ςπρνινγηθό 

ζνθ ηεο πξώηεο ζεμνπαιηθήο εκπεηξίαο. 

 Όζνλ αθνξά ην ςπρνθνηλσληνινγηθό πξόηππν, ε αλαδήηεζε ησλ αηηηώλ επηθεληξώλεηαη 

ζηελ παζνινγία ηεο αηκνκηθηηθήο νηθνγέλεηαο, ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζε νηθνλνκηθνύο θαη 

θνηλσληθνύο παξάγνληεο, θαζώο επίζεο θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ. Κπξηόηεξνη 

αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ζεσξνύληαη θπζηθά, ε ζπλαηζζεκαηηθή έιιεηςε ησλ γνλέσλ, νη 

θαθέο ζρέζεηο ηνπ δεπγαξηνύ, θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά. 

 

Προφύλ μητϋρασ 

Καζώο ην επίθεληξν κηαο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο είλαη ν παηέξαο, εθηεηακέλεο έξεπλεο γηα 

ηηο κεηέξεο αηκνκηθηηθώλ νηθνγελεηώλ δελ έρνπλ γίλεη. Ο ξόινο θαη ε πξνζσπηθόηεηα  ηεο 

κεηέξαο, όκσο, ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηελ δηακόξθσζε, όζν θαη κε ηελ εμέιημε ηεο 

αηκνκηθηηθήο ζρέζεο, αιιά ηα επξήκαηα γηα ην πώο απηή ηελ επεξεάδεη είλαη ακθηιεγόκελα.  

3.4 Ο αναποτελεςματικόσ ρόλοσ τησ μητϋρασ 

Μηα έξεπλα ησλ Stroebel, O'keefe, Beard, Kuo, Swindell, θαη Kommor (2012) επηζεκαίλεη 

όηη ε ηάζε πνπ επηθξαηεί είλαη απηή ηεο ελαπόζεζεο επζπλώλ ζην πξόζσπν ηεο κεηέξαο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο «αλεπαξθήο» ζην ξόιν ηεο ζπδύγνπ θαη κεηέξαο, όηαλ απνπζηάδεη 

πνιιέο ώξεο από ην ζπίηη, ή όηαλ πάζρεη από θάπνηα αζζέλεηα. Δπηπιένλ, σο αδπλακία 

εθιακβάλεηαη θαη ε πεξίπησζε εγθπκνζύλεο ηεο κεηέξαο πνπ θαηλνκεληθά δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνλ αηκνκίθηε παηέξα λα δηακνξθώζεη ηε ζρέζε κε ηελ θόξε-ζύκα.  

 

Συναιςθηματική ςχέςη τησ μητέρασ με την κόρη -θύμα  

Καζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο δηαδξακαηίδεη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηεο θόξεο κε ηελ κεηέξα, θαζώο έλα κεγάιν πνζνζηό εξεπλώλ 

αλαθέξεη όηη ε ζρέζε απηή είλαη αλεπαξθήο γηα ην 40% ησλ πεξηπηώζεσλ αηκνκημίαο (όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Αξηηλνπνύινπ, 2000). Δπηπξόζζεηα, έλα κεγάιν πνζνζηό, αλαθέξεη όηη ε 

κεηέξα πίεδε ηελ θόξε λα αλαιάβεη ξόινπο ελειίθσλ θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ «κεηέξα». 

Μηα πηζαλή εμήγεζε ζε απηό είλαη όηη νη κεηέξεο πνπ έρνπλ βηώζεη παξόκνηεο εκπεηξίεο, 

απνζησπνύλ ηελ θαηάζηαζε, απελνρνπνηεηνύληαη, θαη ληώζνπλ πσο αθνύ θαη εθείλεο ην 

πέξαζαλ θαη «δελ έπαζαλ ηίπνηα», θαη ε θόξε ηώξα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά 

(Καπειιάξεο, 2000). ηε πεξίπησζε απηή νη εξεπλεηέο ηεο αηκνκημίαο επηζεκαίλνπλ όηη ε 

κεηέξα ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, θαιιηεξγνύζε ηελ αλάπηπμε ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο (Lev-
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Wiesel, 2006). Δπηπιενλ, νη Kaufman, Peck & Tagiuri, (1954) επηζήκαλαλ όηη ε αηκνκηθηηθή 

ζρέζε αξρίδεη όηαλ ν παηέξαο θαη ε θόξε ληώζνπλ εγθαηαιειεηκκέλνη από ηελ ζύδπγν θαη 

κεηέξα αληίζηνηρα.  

Δπνκέλσο, ε κεηέξα πξνβάιιεη παζεηηθή σο πξνζσπηθόηεηα, ηόζν απέλαληη ζην 

ηπξαλληθό ζπλήζσο ζύδπγν, όζν απέλαληη θαη ζηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε παηέξα-θόξεο. ε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο, είλαη εμαξηεκέλε ζπλαηζζεκαηηθά από ηνλ ζύδπγό ηεο, θάηη πνπ ηελ 

νδεγεί ζε κηα ζπκπεξηθνξά αλσξηκόηεηαο θαη αδπλακίαο λα εθθξάζεη θαη λα εθπιεξώζεη ηηο 

δηθέο ηηο αλάγθεο. ύκθσλα θαη κε ηνλ Βαζηιηά  (1998), ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε κεηέξα 

γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη είηε γηαηί ηεο ην έρεη εθκπζηεξεπηεί ην παηδί, είηε γηαηί ε ίδηα ην έρεη 

αληηιεθζεί, παξόια απηά, ζπλήζσο απνδέρεηαη ην γεγνλόο, πξνθαλώο επεηδή αδπλαηεί λα ην 

απνηξέςεη.  

Ζ γπλαίθα- ζύδπγνο αηκνκίθηε θαίλεηαη αδύλακε θαη άηνικε, θαζώο επηρεηξεί λα 

δηαηεξήζεη ηνλ νηθνγελεηαθό δεζκό, αιιά θαη ηελ εηθόλα ηεο νηθνγέλεηαο ζύκθσλα κε ηηο 

θνηλά απνδεθηέο θνηλσληθέο αμίεο θαη πνιιέο θνξέο όρη κόλν δε ζηεξίδεη ην παηδί ηεο ζηελ 

απνθάιπςε ηεο θαθνπνίεζεο, αιιά ην παξνηξύλεη λα κελ αληηδξά, ή αθόκε ην θαηεγνξεί 

πσο ιέεη ςέκαηα. ην ζεκείν απηό, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη ζηνλ θαλόλα ππάξρνπλ 

θαη εμαηξέζεηο, επνκέλσο, κεξηθέο κεηέξεο όηαλ αλαθαιύπηεηαη ην γεγνλόο γίλνληαη αξθεηά 

επηζεηηθέο πξνο ην ζύδπγν, ππεξαζπίδνληαη ηελ θόξε θαη ηελ ζηεξίδνπλ ςπρνινγηθά, ελώ 

άιιεο ζπιιέγνπλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζνύλ γηα ηελ ύπαξμε 

θαθνπνίεζεο (Lev-Wiesel, 2006). 

 

Σχέςη ςυζύγων  

 Ζ θαθνπνίεζε ηεο κεηέξαο θαη ησλ παηδηώλ από ηνλ παηέξα απνηειεί ζύλεζεο 

θαηλόκελν ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αηκνκημίαο. Όζνλ αθνξά ηε κεηέξα ζπγθεθξηκέλα, 

ζύκθσλα κε έξεπλεο ηεο Αξηηλνπνύινπ (2000) ζε αηκνκηθηηθέο νηθνγέλεηεο παξαηεξήζεθαλ 

μπινδαξκνί από ην παηέξα ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην δεπγάξη δνύζε καδί (26). ην 1/3 

ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ ε θαθνπνίεζε αθνξνύζε βαξηέο ζσκαηηθέο βιάβεο, νη νπνίεο 

έρξεδαλ λνζειείαο θαη ηαηξηθήο αγσγήο. ε 5 από 24 πεξηπηώζεηο παξαηεξήζεθε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε ηεο κεηέξαο από ηνλ παηέξα θαη αθνξνύζε ηελ αθνύζηα ζπκκεηνρή ηεο ζε 

αζειγείο πξάμεηο. 

Δπηπξόζζεηα, ε πιεηνλόηεηα ησλ εξεπλώλ, αλαθέξνπλ όηη νη κεηέξεο αηκνκηθηηθώλ 

νηθνγελεηώλ είλαη απόκαθξεο από ηνπο ζπδύγνπο ηνπο ή ηνπο απνξξίπηνπλ ζεμνπαιηθά 

(Maisch, 1972), θαζώο ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνθαιύπηνπλ όηη θαηά ηελ πεξίνδν 
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αλάπηπμεο ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο ν παηέξαο δελ είρε ζεμνπαιηθέο επαθέο κε ηελ κεηέξα. 

Οη δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο ησλ ζπδύγσλ ινηπόλ, θαζώο θαη ε κεησκέλε επίδεημε ηεο αγάπεο 

κεηαμύ ησλ γνλέσλ απνηεινύλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο θαιιηέξγεηαο ησλ αηκνκηθηηθώλ 

ζρέζεσλ.  

 

Ψυχοπαθολογία μητέρασ  

Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθό είλαη ν «καδνρηζκόο», όπσο ραξαθηεξίδεη ν Weinberg (1972) ην 

γεγνλόο ηεο παζεηηθήο απνδνρήο ησλ νηθνγελεηαθώλ ζπγθξνύζεσλ από ηελ κεηέξα. πλήζσο 

νη κεηέξεο δελ έρνπλ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή ή κεησκέλε αληίιεςε, θαζώο ηα ζρεηηθά 

πνζνζηά είλαη πνιύ ρακειά  2% θαη 4% αληίζηνηρα (Schwab, Stephenson & Ice, 1993), 

επνκέλσο, ε αλνρή ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο από πιεπξάο ηεο θαληάδεη παξάινγε ζην κπαιό 

ησλ πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ε 

γπλαίθα-ζύδπγνο ηνπ αηκνκίθηε-παηέξα, δελ πξνζηαηεύηεθε θαη δε κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη, 

κνηάδεη παζεηηθή, θιεηζκέλε ζηνλ εαπηό ηεο, ακίιεηε ζηηο δηακαξηπξίεο ηνπ παηδηνύ, δίρσο 

λα κπνξεί λα απνδερηεί απηό πνπ γίλεηαη. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ε παξαίηεζε ηεο από ηε 

θξνληίδα ηνπ παηδηνύ δίλεη αξρηθά ηε δπλαηόηεηα ζηνλ παηέξα λα αλαιάβεη εθείλνο ην ξόιν 

ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θόξε ηεο λα αλαιάβεη πξώηκεο επζύλεο.  

Όπσο επηζεκάλζεθε θαη παξαπάλσ, ε θόξε αλαιακβάλεη κεηξηθό ξόιν, ν νπνίνο 

ζύκθσλα κε ηελ ςπρνδπλακηθή εξκελεία πξνσζείηαη αζπλείδεηα από ηελ κεηέξα. Έηζη, ε 

κεηέξα κπαίλεη ζηε ζέζε ηεο θόξεο, επηδηώθνληαο λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή πνπ δελ είρε ζηελ 

παηδηθή ηεο ειηθία θαη λα απνθηήζεη κε ηελ θόξε ηεο ηε ζρέζε πνπ ήζειε λα έρεη κε ηε δηθή 

ηεο απνξξηπηηθή κεηέξα (Λάγγαξε, 2004).. Ζ αλάιεςε ζεμνπαιηθνύ ξόινπ είλαη ην 

ηειεπηαίν ζηάδην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ζεσξείηαη ηξαπκαηηθή θαη θαηαζηξεπηηθή γηα 

ηελ θόξε, αθνύ αλαγθάδεηαη λα αλαιάβεη ππνρξεώζεηο αθαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηεο, νη 

νπνίεο παξαβηάδνπλ ηε θπζηνινγηθή ζεηξά ησλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο θαη σξίκαλζήο ηεο 

(Λάγγαξε, 2004).  

 

Συνενοχή μητέρασ  

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα ζηνηρεία, ζα κπνξνύζε θαλείο λα ζεσξήζεη ηελ κεηέξα σο 

εζηθό απηνπξγό ζηε πξάμε ηεο αηκνκημίαο. Γηα λα κπνξέζνπκε όκσο, λα επηξξίςνπκε ζηε 

κεηέξα απηή ηελ θαηεγνξία πξέπεη λα αλαιπζνύλ θάπνηνη άιινη παξάκεηξνη (Wattenberg, 
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1985). πλήζσο ε κεηέξα δπζθνιεύεηαη λα πηζηέςεη ηη έρεη ζπκβεί, πξνηηκά λα απνθιείζεη ην 

γεγνλόο ή λα δείμεη άξλεζε ζηηο ζθέςεηο απηέο. Απνθεύγεη λα θαηαγγείιεη ηνλ ζύδπγν γηα 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή αθόκα απνθεύγεη θαη λα ξσηήζεη ην παηδί αλ όλησο ζπκβαίλεη θάηη 

ηέηνην.  

Οη κεηέξεο-ζύδπγνη ζηα πιαίζηα κηαο αηκνκηθηηθήο νηθνγέλεηαο πνιύ ζπρλά πεξηγξάθνληαη 

απνύζεο ζπλαηζζεκαηηθά. Ζ θύξηα αηηία ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

πεξηπηώζεσλ θαίλεηαη λα πεγάδεη από ηνλ εζηζκό ησλ γπλαηθώλ ζην αιθνόι, θάηη πνπ 

επηβεβαηώλεηαη από έξεπλεο (76% ησλ κεηέξσλ θάλνπλ ρξήζε αιθνόι) (Laviola, 1992).  

Δπηπξόζζεηα, ε απόκαθξε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ζρεηίδεηαη θαη κε εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο 

ηεο ειηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ δηθή ηεο κεηέξα, νη νπνίεο ζηελ 

πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ είλαη ειιηπείο. Παξάιιεια, έξεπλεο απνδεηθλύνπλ όηη κεγάιν 

πνζνζηό κεηέξσλ πνπ απνηεινύλ κέιε αηκνκηθηηθώλ νηθνγελεηώλ, ππέζηεζαλ βηαζκό από 

ηνπο βηνινγηθνύο παηέξεο ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (Λάγγαξε, 2004).   

ε γεληθέο γξακκέο, γίλεηαη θαλεξό όηη ε κεηέξα ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα εκπιέθεηαη ζηελ 

αηκνκηθηηθή ζρέζε παηέξα-θόξεο, κηα ζηάζε ε νπνία ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο  

ακθηζπκηθή. Ο ραξαθηεξηζκόο απηόο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη ζπλήζσο ε κεηέξα 

θαίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηεί από ηε κηα ηελ ηξαγηθόηεηα ηεο ζρέζεο παηέξα- θόξεο, ελώ από 

ηελ άιιε δελ ζηεξίδεη ηελ θαηαγγειία ηεο θόξεο όηαλ εθείλε παίξλεη ηελ απόθαζε λα 

απνθαιύςεη ην γεγνλόο (Bell, 2003). Ζ ζηάζε ηεο απηή αθνινπζείηαη ηδηαίηεξα όηαλ ην 

γεγνλόο απνθαιύπηεηαη ελώπηνλ όισλ ησλ ζπγγελώλ. 

Ζ ζπλελνρή ηεο ζπληξόθνπ κπνξεί λα έρεη πξνζβάζεηο ζε αζπλείδεηνπο κεραληζκνύο, 

θαζώο θαη ζε δηεζηξακκέλεο πξνζέζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, όκσο, ε κεηέξα απνηειεί 

ηξαγηθή θηγνύξα ζηε ζρέζε παηέξα-θόξεο θαη ε αλάπηπμε ηεο (γλσζηηθή- ςπρνινγηθή)  

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο αηκνκηθηηθήο 

ζρέζεο. 

Προφύλ κόρησ 

3.5  Φαρακτηριςτικϊ θύματοσ 

Όπσο αθξηβώο ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηέξαο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θόξεο, ηα 

επξήκαηα πνπ ζθηαγξαθνύλ ην πξνθίι ηεο είλαη αληηθαηηθά.  

Ηλικία και Σωματική διάπλαςη  

Ο κέζνο όξνο ειηθίαο έλαξμεο ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο θαίλεηαη λα είλαη πεξίπνπ ηα 9-14 

έηε, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ λα πξνζεγγίδεη ηα 12-14 έηε. Φπζηθά, ππάξρνπλ 
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κεγάιεο απνθιίζεηο από ηνλ κέζν όξν, ζύκθσλα κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα (όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Αξηηλνπνύινπ, 2000). ηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ν παηέξαο 

επηιέγεη λα ζπλάςεη εξσηηθή ζρέζε κε ηελ πξσηόηνθε θόξε,  ελώ δελ απνθιείεηαη λα έρεη 

ζπλάςεη ή λα πξόθεηηαη λα ζπλάςεη εξσηηθέο ζρέζεηο θαη κε ηηο άιιεο θόξεο ηεο νηθνγέλεηαο.  

εκαληηθό εύξεκα, απνηειεί ε ζσκαηηθή δηάπιαζε ηεο θόξεο σο παξάγνληα γηα ηελ 

έλαξμε ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο (Russell, 1986). Ζ ειηθία ησλ 12-14 είλαη θαζνξηζηηθή 

θαζώο, είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ε θόξε βξίζθεηαη ζηελ εθεβεία, ςειώλεη, νη κεξνί  

"δέλνπλ", ην θνξκί ζηξνγγπιεύεη, απνθηά θακπύιεο. Δπνκέλσο, απνηειεί έλα ειθπζηηθό 

«ζύκα», ζηα κάηηα ηνπ παηέξα.  

 

Μορφωτικό επίπεδο  

Έξεπλεο απνθαιύπηνπλ όηη, νη κηζέο θαηά κέζν όξν θόξεο θνηηνύλ θαλνληθά ζην ζρνιείν, 

ζεκεηώλνληαο κεησκέλε απόδνζε ζηα καζήκαηα ρσξίο, όκσο, λα ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη απηό 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε ή κε καζεζηαθέο κεηνλεμίεο, ελώ νη άιιεο κηζέο θαίλεηαη 

λα εξγάδνληαη ζε ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο (Καησπόδε, 2005). Από ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη 

έξεπλεο πνπ δελ ζεκεηώλνπλ θακία δηαθνξνπνίεζε όζνλ αθνξά ην λνεηηθό επίπεδν, αλάκεζα 

ζηηο θόξεο ζύκαηα αηκνκημίαο θαη ηνλ γεληθό πιεζπζκό (Schachter & Cotte, 1960).  

3.6 Ο ρόλοσ τησ κόρησ ςτη διαδικαςύα θυματοπούηςησ 

Τπάξρνπλ αλαθνξέο πνπ κειεηνύλ ην ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ίδηα ε θόξε ζηε 

δηαδηθαζία ζπκαηνπνίεζε ηεο, κε αλαθνξέο ζε δπν είδε ζηάζεσλ: 1) ηελ παζεηηθή, ελδνηηθή 

θαη ππνρσξεηηθή ζηάζε θαη 2) ηελ αληηδξαζηηθή, κε δηακαξηπξίεο ζηάζε. Ο Szabo (1982) 

ζπζρέηηζε ηηο δπν παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ε θόξε κε ηελ 

ειηθία ηεο.  

Γίλεηαη ινηπόλ, θαλεξό όηη ζπλήζσο ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο νη θόξεο αληηζηέθνληαη ζηνλ 

παηέξα –αηκνκίθηε, ελώ ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο δηαηεξνύλ κηα πην παζεηηθή ζηάζε, ε νπνία 

επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ ρξήζε βίαο από ηνλ παηέξα, πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο ζπλνδεύεη ηηο αηκνκηθηηθέο ζπλεπξέζεηο (Ναζηάθνπ, 2004). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην εύξεκα όηη, ζύκθσλα κε νκνινγίεο δξαζηώλ, ησλ 50% ησλ ζπκάησλ ηνπο 

ελζάξξπλε λα αλαπηύμνπλ ζεμνπαιηθή ζρέζε καδί ηνπο θαηά ηελ δηθή ηνπο άπνςε (Gebhard, 

Gagnon, Pomeroy, & Christenson, 1965). Σν παξαπάλσ εύξεκα απνηειεί πόξηζκα από 

καξηπξίεο ησλ παηέξσλ θαη από ςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο πνπ ρνξεγήζεθαλ  ζηηο  θόξεο- 

ζύκαηα.  
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Δπνκέλσο, κεηά ηελ απνθάιπςε ηεο αηκνκηθηηθήο ζρέζεο, νη θόξεο απηό-ραξαθηεξίδνληαη  

«πξνθιεηηθέο» πξνο ηνλ παηέξα-αηκνκίθηε, ελώ θάηη ηέηνην δελ ζπλέβε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ζύκθσλα κε ηνπο θιηληθνύο (Yates, 1982). Μηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά δηθαηνινγείηαη 

πηζαλόηαηα ιόγν αηζζεκάησλ ελνρήο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην όηη θαη νη ίδηεο επέηξεςαλ 

λα ζπκβεί. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, (de Young, 1982. Herman, 1981) ηα ζύκαηα πηζηεύνπλ 

όηη πξνβάιινπλ ην ζώκα ηνπο κε ηέηνην ηξόπν, πνπ πξνθαινύλ ηνλ παηέξα-δξάζηε, 

θαηαξγώληαο ηα όξηα θαη επηηξέπνληαο ηνπ λα ηηο πξνζεγγίζεη εξσηηθά. αθέζηαηα, έξεπλεο 

απνθαιύπηνπλ όηη νη απόςεηο απηέο θαιιηεξγήζεθαλ ζην ζύκα, από ηνλ ίδην ην δξάζηε ζε κηα 

πξνζπάζεηα ηνπ λα κεηαβηβάζεη ην κεξίδην ησλ επζπλώλ ησλ πξάμεσλ ηνπ (Βίιιε, Γαιάλε & 

Μπνγηαηδόγινπ, 2015).  

. 

 3.7 υμπτώματα των θυμϊτων αιμομιξύασ 

Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη όηη ηα πην ζπλήζε ζπκπηώκαηα ησλ ζπκάησλ αηκνκημίαο, 

ζρεηίδνληαη κε δηαηαξαρέο ύπλνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ εθηάιηεο, παξάιπζε, αθππλίζεηο ην 

βξάδπ, έληνλε  αγσλία, θαη ζπρλά αηζζήκαηα θόπσζεο (Βίιιε et al, 2015).  

ηνλ θαηάινγν ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πξνζηίζεληαη ζύκθσλα 

κε ηνπο Gilgun & Sharma (2008) νη ζσκαηηθνί ηξαπκαηηζκνί, ζνβαξνί θαη κε, ηα 

ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα, νη ρακειέο επηδόζεηο ζην ζρνιείν, ηα γεληθόηεξα 

πξνβιήκαηα κάζεζεο πξηλ ηα 4, ε ππεξθηλεηηθόηεηα, ηα ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα, θαζώο 

επίζεο θαη ε παιηλδξόκεζε ζε πξνεγνύκελα αλαπηπμηαθά ζηάδηα, π.ρ. ηελ  ελνύξεζε θαηά 

ηνλ ύπλν, ζύγρπζε ηεο ηαπηόηεηαο θύινπ,  θαη ζύγρπζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηόηεηαο. 

Καηαιήγνληαο, ην παηδί πξνδίδεηαη από ην ίδην ην πξόζσπν από ην νπνίν αλακέλεη 

πξνζηαζία,  αζθάιεηα θαη παξεγνξηά. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηε ξήμε ηεο εκπηζηνζύλεο αιιά 

θαη ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ. Ζ δπζθνξία είλαη ην ζύκπησκα από ην νπνίν κε δπζθνιία ζα 

απαιιαγεί θαη δύλαηαη λα ην νδεγήζεη ζηελ εμάξηεζε από νπζίεο, ζηελ νκνθπινθηιία αθόκε 

θαη ζηελ ςύρσζε (Ney, 2013). Ο θαηάινγνο ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ ηξαπκαηηθνύ απηνύ 

γεγνλόηνο δελ έρεη ηέινο, επεξεάδνληαο θάζε πηπρή ηεο αλάπηπμεο (ζπλαηζζεκαηηθή, 

θνηλσληθή, ςπρηθή) ηνπ ζύκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο πνξείαο ηεο δσήο ηνπ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΑΙΜΟΜΙΚΣΙΚΗ ΦΕΗ 

 4.1 υνϋπειεσ τησ αιμομικτικόσ ςχϋςησ ςτην ανϊπτυξη τησ κόρησ  

     Ζ πνιιαπιή αηηηνινγία ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ζρεηίδεηαη, κε ηε ζρέζε ηνπ 

παηδηνύ κε ην δξάζηε, ηε ζύκπξαμε ηεο κεηέξαο θαη ηελ αλάπηπμε (γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή) ηεο θόξεο. Αλαιπηηθόηεξα, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη ζπλδεδεκέλε 

κε ηε θύζε ηεο ζεμνπαιηθήο εκπινθήο, ηηο πεξηζηάζεηο θάησ από ηηο νπνίεο έγηλε ε 

παξαβίαζε, ηε κνξθή ηεο θαθνπνίεζεο, ηε ρξήζε βίαο, ηελ αληίζηαζε πνπ πξνέβαιε ην 

παηδί, ην βαζκό ππνρσξεηηθόηεηάο ηνπ, ηελ παξνπζία ηξαπκαηηζκνύ, ηε ρξήζε εθθνβηζκνύ 

από ηνλ δξάζηε, ηελ ειηθία θαη ηελ αλαπηπμηαθή θάζε ηνπ παηδηνύ, θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θύζε ηεο βίαηεο ζρέζεο (Καησπόδε,  2005). 

Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε από ηνλ παηέξα, ιακβάλνληαο ππόςε όινπο ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο, επεξεάδεη πνιιέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ηεο θόξεο, έρνληαο ηόζν 

βξαρππξόζεζκεο, όζν θαη καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο. αθέζηαηα, νη πην επηθίλδπλεο είλαη 

νη καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο, νη νπνίεο δηαηεξνύληαη γηα κεγαιύηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ζηα ζύκαηα, πνπ ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ηα 

αθινπζνύλ αθόκα θαη ζηελ ελήιηθε δσή.      

Φπζηθά, δελ κπνξνύκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε κε απόιπηε αθξίβεηα ηηο δξακαηηθέο 

ζπλέπεηεο ηνπ ηξαπκαηηθνύ απηνύ γεγνλόηνο, όκσο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ-ζπκάησλ ππνθέξνπλ από θαηάζιηςε ζε πνζνζηό πνπ αγγίδεη ην 

100%, νδεγνύληαη ζε θαηάρξεζε νπζηώλ πεξίπνπ νη κηζέο (50%), αληηκεησπίδνπλ θαηά 80% 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, κε πην ζπρλέο ηελ παρπζαξθία θαη ηελ λεπξηθή αλνξεμία (Huang, 

2004). Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

θαίλεηαη λα ζπκνύληαη ην γεγνλόο (79%), ελώ έλα άιιν πνζνζηό πεξλάεη ζε δηαδηθαζία 

απώζεζεο. 

 Δπηπξόζζεηα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο αηκνκημίαο παξαηεξείηαη απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά (ζε 

πνζνζηό 87%, ηα ζύκαηα θιείλνληαη ζηνλ εαπηό ηνπο, δελ επηθνηλσλνύλ εύθνια κε ηνπο 

άιινπο, δελ ηα πάλε θαιά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο),  ηα ζύκαηα εθθξάδνπλ θόβν πξνο 

ηνπο γηαηξνύο θαη θπξίσο ηνπο νδνληηάηξνπο, θαζώο κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία αλαβίσζεο 

αλακλήζεσλ θαη ηέινο βπζίδνληαη ζε ζθέςεηο πνπ παξεκβαίλνπλ θαη δηαηαξάζζνπλ  ηε  

ζπκπεξηθνξά ηνπο (McElroy, Shevlin, Elklit, Hyland, Murphy & Murphy, 2016).  

ύκθσλα κε ηνπο Browne & Finkelhor (1985), αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο από ηνλ παηέξα απνηειεί ν ζηηγκαηηζκόο ηεο πξάμεο απηήο από ηελ θνηλσλία, 
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γηα ηελ νηθνγέλεηα ζην ζύλνιν ηεο. Σα ζύκαηα ζπρλά ληώζνπλ πξνδνκέλα θαη αβνήζεηα 

κπξνζηά ζην ηξαπκαηηθό απηό γεγνλόο, θάηη πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ην απσζνύλ ζην 

αζπλείδεην, είηε απιά λα απνθεύγνπλ λα κηιήζνπλ γηα απηό. Παξαθάησ, ζα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ζηηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηεο θόξε-ζύκαηνο. 

4.2 υναιςθηματικό και ψυχολογικό επύπεδο  

Όπσο έρεη γίλεη ήδε θαλεξό, ν ξόινο ηεο κεηέξαο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξνο ζηα πιαίζηα 

κηαο αηκνκηθηηθήο νηθνγέλεηαο. Μειέηεο έρνπλ απνθαιύςεη όηη ε αηκνκημία θαιιηεξγείηαη 

πνιιέο θνξέο κεηά από ην ζάλαην ηεο κεηέξαο, όηαλ νη θόξεο, θαηά κηα έλλνηα, 

αλαιακβάλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπ παηεξά γηα ζηνξγή (Bandelow, Krause, 

Wedekind,  Broocks,  Hajak, & Rüther, 2005). Καη‟ επέθηαζε, κηα από ηηο πην ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ηεο αηκνκημίαο παηεξά-θόξεο, είλαη απηή ηεο πξνδνζίαο θαη ηεο έιιεηςεο 

πξνζηαζίαο πνπ αηζζάλεηαη ην παηδί, θαη από ηνπο δπν γνλείο, θαζώο θαη ε κεηέξα 

εκπιέθεηαη έζησ θαη παζεηηθά (ιόγσ ζαλάηνπ ή αδπλακίαο λα αληηδξάζεη) ζηε ζρέζε απηή. 

ε πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα δελ έρεη πεζάλεη, ηα ζύκαηα αηκνκημίαο θαίλεηαη λα είλαη 

απόκαθξα θαη από ηνπο δύν γνλείο ή καθξηά από ηνλ παηέξα θαη θνληά ζηε κεηέξα 

(Huizenga, 2000).  

Ζ αηκνκημία είλαη έλα είδνο «ρξόληνπ ηξαπκαηηθνύ ζηξεο», ην νπνίν ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ ζπκάησλ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θαθνπνίεζεο, ν ηύπνο ηεο νηθνγέλεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπλακηθώλ θαη ησλ ακπλώλ ηεο, ε εμάξηεζε ηνπ παηδηνύ από ηελ 

νηθνγέλεηα, ε αθνζίσζε αιιά θαη ν εγθισβηζκόο ηνπ κέζα ζε απηήλ, θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε 

ρξήζε ηζρπξώλ ακπλώλ από ην παηδί ώζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζε απηνύ ηνπ είδνπο 

ηηο θαηαζηάζεηο (Van der Kolk, 2003). Ζ άξλεζε θαη ε απώζεζε επηηξέπνπλ ζην ζύκα λα 

ειαρηζηνπνηήζεη, ή αθόκα θαη λα εμαθαλίζεη (έζησ πξόζθαηξα) ηελ αλάκλεζε ηεο 

θαθνπνίεζεο. Απηνί νη ακπληηθνί κεραληζκνί ζπρλά ζπλερίδνπλ λα «δξνπλ» θαη ζηελ ελήιηθε 

δσή ηνπ ζύκαηνο, νδεγώληαο ην ζε θάζε ζπλαηζζεκαηηθήο αλαζηνιήο. 

Μία από ηηο πην θνηλέο ηαθηηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα παηδηά-ζύκαηα είλαη ε «λέθξσζε 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο», ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηνπ πόλνπ πνπ 

αηζζάλνληαη. Σα παηδηά-ζύκαηα αηκνκημίαο ζπρλά ππνθέξνπλ από ην γλσζηό σο «πεξίπινθν 

ηξαύκα»
2
, εμαηηίαο ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπο αλσξηκόηεηαο, ηεο επαλαιακβαλόκελεο 

αηκνκηθηηθήο πξαθηηθήο θαη ηεο ζπλερνύο πίεζεο πνπ δέρνληαη γηα αλνρή θαη παζεηηθόηεηα 

ζηελ αηκνκηθηηθή θαηάζηαζε (Pearlma & Courtois, 2005). 

                                                           
2
 Απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ όξνπ “complex trauma”.  
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 Αθόκε κία από ηηο άκπλεο πνπ ην παηδί-ζύκα αηκνκημίαο επηζηξαηεύεηαη γηα λα 

απνθύγεη ηε δηάιπζε ηνπ εαπηνύ ηνπ είλαη, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ε ακλεζία. Απηή ε 

θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθιεζεί από έλα ηξαπκαηηθό γεγνλόο, όπσο ηε ζεμνπαιηθή επίζεζε, 

ε νπνία επηθέξεη ελδνθξηλνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο αιιαγέο ζην ζώκα, κε απνηέιεζκα 

κεξηθή ή νιηθή ακλεζία ζρεηηθά κε ην γεγνλόο (Kluft, 2011). Οπνηαδήπνηε άκεζε ή 

ιαλζάλνπζα κλήκε πνπ αθνξά ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο απσζείηαη. 

Δπηπξόζζεηα, ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ν ρακειόο απηνζεβαζκόο, ε θαηάζιηςε θαη νη 

ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο (απόπεηξεο απηνθηνλίαο) είλαη νη θπξηόηεξεο καθξνρξόληεο 

επηδξάζεηο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Halligan, 2009). Μειέηεο ζε 

πξώελ ζύκαηα αλαθέξνληαη ζε δπζθνιία αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, 

ζπλαηζζεκαηηθήο θύζεσο δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηθή επηθνηλσλία κε ηα ίδηα ηνπο ηα παηδηά, 

δπζθνιία εκπηζηνζύλεο ζηνπο άιινπο (Mrazek & Bentovim, 1981).  

Δπνκέλσο, νη ζπλέπεηεο ηεο θαθνπνίεζεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε παηδηθή ειηθία. Σα κηθξά 

θνξίηζηα κεγαιώλνπλ θαη γίλνληαη γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπρλά αηζζάλνληαη δπζηπρηζκέλεο, 

θιαίλε ζε θξπθά κέξε, θαηαλαιώλνπλ πνζόηεηεο αιθνόι ή λαξθσηηθέο νπζίεο, πξνθεηκέλνπ 

λα λαξθώλνπλ ηε κλήκε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζήο ηνπο θαη λα δξαπεηεύνπλ από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα επεηδή δελ κπνξνύλ λα ηελ αληέμνπλ. Δπηπξόζζεηα, ζπλήζσο είλαη ακέηνρεο 

ζε ζπδεηήζεηο, δπζθνιεύνληαη λα θνηκεζνύλ, ζπρλά βιέπνπλ εθηάιηεο, βξίζθνληαη ζε 

ππεξδηέγεξζε, αληηδξνύλ ππεξβνιηθά, ληώζνπλ έιιεηςε αζθάιεηαο θαη ληξέπνληαη γηα ηηο 

πιεγέο πνπ δέρηεθαλ, γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, γηα ην παηέξα- δξάζηε θαη πάλσ απ‟ όια, γηα 

ηε ύπαξμή ηνπο (Kluft, 2011).  

Δπηπξόζζεηα, ραξαθηεξίδνληαη από απώιεηα εκπηζηνζύλεο, θαζώο ε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε θιόληζε θνβεξά ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ζύκαηνο πξνο ηνλ εαπηόλ ηνπ θαη πξνο ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηό ζπλεπάγεηαη κεγάιε δπζπηζηία πξνο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο (θνηλσληθό, νηθνγελεηαθό, δηαπξνζσπηθό), θαη εμαηηίαο ηνπ θόβνπ πνπ 

ζπλεπάγεηαη απηήο ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζύλεο ζηνλ εαπηό, νδεγνύληαη ζε απνκόλσζε ή ζε  

απαγόξεπζε ιόγνπ (Pearlma & Courtois, 2005). Δπνκέλσο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζηε δηθή 

ηνπο δύλακε, θαζώο ζεσξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο σο αλππεξάζπηζηα όληα άλεπ αμίαο. 

Μηα από ηηο βαζηθόηεξεο επηπηώζεηο ηεο θαθνπνίεζεο είλαη ηα αηζζήκαηα ελνρώλ πνπ 

θαηαθιύδνπλ ηα ζύκαηα. ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο αηκνκημίαο, ζηελ νπνία ε ζρέζε 

ζύκαηνο-ζύηε είλαη ηόζν ηζρπξή (βηνινγηθά) θαιιηεξγείηαη πξηλ ηελ αηκνκηθηηθή πξάμε έλα 

θιίκα εκπηζηνζύλεο, εμάξηεζεο θαη ζηνξγήο (Halligan, 2009). Έηζη, ην παηδί ζύκα 

αηζζάλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο όηη ην ίδην έδσζε αθνξκή γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

ή αηζζάλεηαη ελνρέο κόλν θαη κόλν πνπ ην ίδην ζπκκεηείρε ζ‟ απηήλ, αθνύ δελ κπόξεζε  λα 
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πεη «όρη». Γεδνκέλνπ όηη παηδηά πνπ έρνπλ πέζεη ζύκαηα, αγαπνύλ ηνλ δξάζηε, ςάρλνπλ λα 

βξνπλ δηθαηνινγεκέλεο θαη εμνξζνινγηζηηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ θαθνπνίεζε, επεηδή απιά δελ 

κπνξνύλ λα πηζηέςνπλ όηη απηόο ηνπο θάλεη θάηη «θαθό». Οη ηύςεηο θαη νη ελνρέο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο αθνινπζνύλ ηηο γπλαίθεο ζύκαηα, νη νπνίεο ζπάληα θαηεγνξνύλ θαη κηζνύλ 

ην δξάζηε. 

Από ηνλ καθξύ θαηάινγν ησλ ζπλεπεηώλ ηεο αηκνκηθηηθήο πξαθηηθήο δελ ζα κπνξνύζακε 

λα παξαιείςνπκε ηα αηζζήκαηα αδπλακίαο θαη θόβνπ. Οη θόξεο-ζύκαηα βαζαλίδνληαη από 

ηνλ παηέξα, ηνλ άλζξσπν πνπ έπξεπε λα ηνπο παξέρεη πξνζηαζία θαη αζθάιεηα. Ζ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη  δνινθνλία ςπρήο, όπσο αλαθέξνπλ σο ελήιηθεο, πνπ ηηο 

ζηεξεί  ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο,  θαη ηηο νδεγεί ζε ηπθιή ππαθνή (Middleton, 2013). Ο 

θόβνο γίλεηαη ην θύξην ζπλαίζζεκα ζηηο δσέο ησλ παζρόλησλ: ν θόβνο ηεο επίζεζεο, ν θόβνο 

ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ κπζηεξίνπ, ν θόβνο ηεο δηάιπζεο ηεο νηθνγέλεηαο, ν θόβνο ησλ 

αληηδξάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ν θόβνο ηεο απώιεηαο ηεο αγάπεο. Ζ βαζεηά απειπηζία 

νδεγεί ζε πνιύπινθνπο κεραληζκνύο δηαρσξηζκνύ πνπ πξνζπαζνύλ λα απνμελώζνπλ ην 

ζώκα, λα ην πξνζδηνξίζνπλ σο «ιάζνο».  Ο εαπηόο ηνπο απνζύξεηαη ζε έλα πξνζηαηεπηηθό 

ππξήλα, γηα λα κελ κπνξεί λα ηνλ πιεγώζεη ε θαθνπνίεζε, κε απνηέιεζκα λα θιείλνληαη ζε 

απηόλ,  θαη παξάιιεια λα κέλνπλ εμίζνπ καθξηά θαη από θηιηθέο επαθέο κε άιινπο 

αλζξώπνπο (Martínez-Taboas, Dorahy, Sar, Middleton & Krüger, 2013). 

Έλα άιιν είδνο δηαηαξαρήο πνπ ζπρλά παξαηεξείηαη ζε ζύκαηα αηκνκημίαο είλαη ε 

δηαζπαζηηθή δηαηαξαρή (Pipe, Lamb, Orbach, Cederborg, 2013). Ζ απώιεηα κλήκεο, όζνλ 

αθνξά ζπλαηζζήκαηα θαη γεγνλόηα, θαζώο θαη ε απώιεηα αίζζεζεο ηεο ηαπηόηεηαο θάπνηνπ, 

είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαζπαζηηθήο απηήο δηαηαξαρήο, ε νπνία ζηελ νπζία ηεο, 

είλαη έλαο κεραληζκόο άκπλαο ηνπ αηόκνπ, όπνπ δηαρσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ από κία νδπλεξή ή 

ηξαπκαηηθή θαηάζηαζε, όπσο είλαη ε αηκνκημία, ζε ηέηνην απόιπην βαζκό, πνπ πιένλ ην 

γεγνλόο πνπ πξνθαιεί ην ηξαύκα, παύεη λα ζπλδέεηαη κε ηηο ζπλεηδεηέο δηεξγαζίεο ηνπ 

εγθεθάινπ ηνπ, αιιά θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ (Pipe et al, 2013). Πξσηαξρηθό ξόιν ζε 

απηή ηελ αζπλείδεηε δηεξγαζία, απνδξάζεσο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δηαδξακαηίδνπλ νη 

«πξνζσπηθόηεηεο» πνπ δεκηνπξγνύληαη από ην άηνκν, νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζαλ 

«αληηθαηαζηάηεο» ηεο θύξηαο πξνζσπηθόηεηαο, θάζε θνξά πνπ ην άηνκν απηό, έξρεηαη 

αληηκέησπν κε ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο ή κε θάπνην εξέζηζκα, πνπ ππνζπλείδεηα σζεί ηελ 

αιιαγή ηαπηόηεηαο  (Martínez-Taboas et al, 2013). Οη πξνζσπηθόηεηεο απηέο δεκηνπξγνύληαη 

γηα λα θαιύςνπλ θελά ή αδπλακίεο ηεο θύξηαο πξνζσπηθόηεηαο. 

Σέινο, έρεη παξαηεξεζεί κία «καδνρηζηηθή αλαδήηεζε ηηκσξίαο», ε νπνία εθδειώλεηαη 

κέζα από κία θαηαλαγθαζηηθή επαλάιεςε θαθνπνηεηηθώλ ζρέζεσλ, πνπ ηειηθά νδεγνύλ 
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ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπκαηνπνίεζεο (Middleton, 2013). Απηή ε καδνρηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

έρεη λα θάλεη κε ηνλ ρακειό απηνζεβαζκό θαη ηε κεησκέλε ηθαλόηεηα απηνπξνζηαζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα απηά. Πνιιέο γπλαίθεο πνπ έρνπλ πέζεη ζύκαηα βηαζκνύ 

επαλεηιεκκέλα, ππήξμαλ ζύκαηα αηκνκημίαο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Αθόκα, πνιιά πξώελ 

ζύκαηα αηκνκημίαο αλέρνληαη ηε βία (ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή) θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο 

από ηνπο ζπδύγνπο ηνπο (Kendall-Tacket, Williams & Finkehlor ην 1993). 

Από ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε εκπεηξία ηεο αηκνκημίαο θαιιηεξγεί γπλαίθεο 

κε αδύλακεο πξνζσπηθόηεηεο, κε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη δπζθνιίεο ηόζν ζε 

ζεμνπαιηθό επίπεδν, όζν θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

4.3 εξουαλικότητα 

     Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηα ζύκαηα αηκνκημίαο είραλ πην πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζηελ ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε, θαη ηε ζεμνπαιηθή νηθεηόηεηα κε θάπνην ζύληξνθν, ζε ζρέζε 

κε ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό (Westerlund, 1992). Σα ζύκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα έιεγρνπ απαηνύζαλ ηνπο ζπδύγνπο ή ηνπο ζπληξόθνπο ηνπο ζπρλόηεξα 

από ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηνπο νπνίνπο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ δελ είραλ 

απνθαιύςεη ην γεγνλόο ηεο θαθνπνίεζεο ηνπο. Δπηπξόζζεηα, νη νκάδεο ζπκάησλ κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ 18 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο είραλ απμεκέλε πηζαλόηεηα λα έρνπλ ζεμνπαιηθή 

επαθή κε έλα κεγαιύηεξν αξηζκό ελήιηθσλ αξζεληθώλ ζπληξόθσλ, κε πεξηνξηζκέλα πνζνζηά 

ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (Herman, 1981. Meiselman,  1990. Russell, 

1986).  

Έξεπλεο έρνπλ απνθαιύςεη όηη ε αηκνκημία κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζεμνπαιηθό 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ζύκαηνο θαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηόηεηα γεληθόηεξα, ιόγσ έιιεηςεο 

νηθεηόηεηαο, ζεμνπαιηθήο αληαπόθξηζεο, θαη ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο (Herman, 1981. 

Meiselman, 1990. Westerlund, 1992).  πρλά νδεγεί ζε αζπδνζία, πνξλεία, ή απνρή από 

ζεμνπαιηθέο επαθέο θαη πξνβιήκαηα ζηελ παξνρή θαηάιιειεο θξνληίδαο πξνο ηα παηδηά ηνπ 

ζύκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζειαζκνύ (Herman, 1981. Meiselman, 1990). 

4.4 Διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ 

Έρεη παξαηεξεζεί πσο ηα παηδηά-ζύκαηα αηκνκημίαο απνκνλώλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά αιιά 

θαη θνηλσληθά, ιόγσ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ληξνπήο πνπ βηώλνπλ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηνρέηεπζε ησλ ζεμνπαιηθώλ νξκώλ ησλ γνλέσλ ζε απηά (Easton, Coohey, O‟leary, Zhang & 

Hua, 2011). 
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Τπάξρνπλ ππνζέζεηο ζρεηηθά κε καθξνπξόζεζκα πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ηα νπνία κπνξεί ζπλδένληαη κε ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ έρεη ππνζηεί ε θόξε 

από ηνλ παηέξα (DiLillo, 2001). Σα ζύκαηα, δπζθνιεύνληαη λα αλαιάβνπλ θνηλσληθνύο 

ξόινπο θαη ζε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ ζπγθιίλνπζεο ελδείμεηο (Westerlund, 1992) γηα 

θαθή πνηόηεηα ζηελώλ ζρέζεσλ, πξνβιήκαηα αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άλδξεο, αλαζθαιείο 

δεζκνύο ζε ελήιηθεο ζρέζεηο, θαη γεληθόηεξα νηθνγελεηαθή αλαζηάησζε (Π.ρ., δηαδύγην, 

εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο)(Crowe & Dare, 1998).    

4.5 ωματικό υγεύα 

Όζνλ αθνξά ηηο ζσκαηηθέο επηπηώζεηο ηεο αηκνκημίαο, ηα επξήκαηα είλαη πνιύ 

πεξηνξηζκέλα, θαζώο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ ε νμεία θάζε ηεο θαθνπνίεζεο 

απέρεη πνιύ από ηελ απνθάιπςε (Lev-Wiesel, 2006). Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα όπνηα 

ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζην ζύκα λα εμαιείθνληαη. 

Πάξαπηα, νη ζσκαηηθέο επηπηώζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, θαζώο ζσκαηνπνηνύλ ην πόλν 

ηεο θαθνπνίεζεο. Από ηηο πην επηβιαβείο επηπηώζεηο πνπ ζπρλά απαληάηαη είλαη ε 

εγθπκνζύλε ζηελ εθεβεία, αλ θαη ζηελ επνρή καο ην θαηλόκελν ηεο εγθπκνζύλεο είλαη 

εμαηξεηηθά ζπάλην ζηηο πεξηπηώζεηο αηκνκημίαο, ιόγσ ησλ κέηξσλ αληηζύιιεςεο πνπ 

ιακβάλνπλ νη δξάζηεο. Από ηελ άιιε , δελ είλαη ζπάληεο νη κνιύλζεηο πνπ κεηαδίδνληαη κε ηε 

ζσκαηηθή επαθή ή κε άιιεο πξάμεηο ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ.  

Δπηπιένλ, είλαη πηζαλό λα παξαηεξεζνύλ δπζιεηηνπξγίεο ζε δσηηθά όξγαλα, όπσο π.ρ. 

ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ζην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα, ηξαπκαηηζκνί ζηελ πεξηνρή ησλ 

γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα (Okami, Weisner & 

Olmstead, 2002).  Σέινο, ςπρνζσκαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο είλαη αθόκα πην πηζαλό λα 

εκθαληζηνύλ κεηά ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή ηελ αζέιγεηα πξνο ηε θόξε-ζύκα όπσο: 

θνηιηαθά άιγε, πνλνθέθαινη, νπξνινηκώμεηο, παρπζαξθία θ.α.  

4.6 Αυτοκαταςτροφικϋσ τϊςεισ 
Σα θνξίηζηα ζύκαηα αηκνκημίαο νδεγνύληαη ζε κηα πιεζώξα απηνθαηαζηξνθηθώλ ηάζεσλ, 

όπσο απην-αθξσηεξηαζκνύο, απόπεηξεο απηνθηνλίαο ή αθόκα θαη εξγαζηνκαλία. Έξεπλεο 

έρνπλ απνθαιύςεη όηη ηα θνξίηζηα ηηκσξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο, ζβήλνληαο αλακκέλα 

ηζηγάξα πάλσ ζην δέξκα  ηνπο ή ραξάδνληαο ην ζώκα ηνπο (Middleton, 2013).  

ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο όκσο, νη απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο έρνπλ έλα ζθνπό. Γηα 

παξάδεηγκα, ν απηό-ηξαπκαηηζκόο ζηόρν έρεη λα θάλεη ηα παηδηά ζύκαηα λα αηζζαλζνύλ ηνλ 

πόλν, λα δνπλ ην αίκα, πξνθεηκέλνπ λα ληώζνπλ όηη εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ, όηη είλαη 

αθόκα δσληαλά. Από ηελ άιιε, ε απηνθηνλία θαληάδεη γηα πνιιά ζύκαηα σο ηε κόλε 



39 
 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ελάληηα ζηηο θαηαπαηήζεηο ηνπ δξάζηε. Φαίλεηαη λα είλαη ν 

κνλαδηθόο ηξόπνο γηα λα ζέζνπλ ηέινο ζηα αηζζήκαηα κίζνπο γηα ηνλ εαπηό, ηελ ληξνπή θαη 

ηελ απειπηζία.  

Σέινο, πνιιά ζύκαηα αληηδξνύλ κε κηα αθξαία πξνζπάζεηα γηα επηδόζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρύζνπλ ηελ εμαζζελεκέλε απηνεθηίκεζε ηνπο θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ έγθαηξε 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία από ην παηξηθό ζπίηη. 

4.7 Μελϋτεσ περύπτωςησ  

Ζ αλαθνξά ζε κειέηεο πεξίπησζεο ζηνρεύεη ζηελ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

ζηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη πνιιαπιέο επηπηώζεηο ηεο 

αηκνκηθηηθήο πξαθηηθήο θαη ν μερσξηζηόο ξόινο ηεο κεηέξαο. 

Ζ Μπέηε άξρηζε λα θαθνπνηείηαη ζεμνπαιηθά  από ηνλ παηέξα ηεο από ηελ ειηθία ησλ 2 

έσο όηνπ ηελ ειηθία ησλ 35, όηαλ είρε επηηέινπο ην ζάξξνο λα ηνλ αληηκεησπίζεη. Ζ ίδηα είρε 

απνθαιύςεη ηελ θαθνπνίεζε ζηε κεηέξα ηεο όηαλ ήηαλ 10 ρξνλώλ, αιιά ε κεηέξα ηεο είρε 

αξλεζεί ηελ ύπαξμε ηεο θαη δελ έθαλε ηίπνηα γηα λα παξέκβεη. 

Ζ Jennifer ππέζηε ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε από ηνλ παηέξα ηεο από ηελ 

παηδηθή ειηθία ησλ 10 εηώλ, έσο όηνπ έθπγε από ην ζπίηη ζηελ ειηθία ησλ 22. Σελ αλάγθαδε 

λα θάλεη ζηνκαηηθό έξσηα θαη, από ηελ ειηθία ησλ 11 εηώλ, αλαγθάζηεθε λα έξζεη ζε 

ζπλνπζία καδί ηνπ. Από ηελ θαηαλαγθαζηηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε από ηνλ παηέξα 

πξνθιήζεθαλ ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί, ζσκαηηθνί θαη ςπρνινγηθνί. 

Ζ Μαξία απνηειεί κηα πεξίπησζε αηκνκημίαο, πνπ δηήξθεζε πνιιά ρξόληα. Ζ ηδία δελ 

γλώξηδε ηη ήηαλ απηό πνπ ηελ βαζάληδε ηόζα ρξόληα, κέρξη πνπ άξρηζε ζεξαπεία πξηλ από 2 

ρξόληα (ζε ειηθία 43 εηώλ). Ο παηέξαο ηεο, ηεο είρε πεη όηη «όιεο νη γπλαίθεο ην ζέινπλ», 

επνκέλσο ε ζπλνπζία καδί ηνπ δελ ήηαλ θάηη θαθό. Ζ ίδηα ήηαλ ζπρλά θαηαζιηπηηθή είρε 

απηνθηνληθέο ηάζεηο θαη ήηαλ παρύζαξθε, σο απνηέιεζκα ηνπ ηξαύκαηνο απηνύ θαη δήισλε: 

«Φνβάκαη ηνπο άλδξεο, θαη πνηέ δελ είρα κηα ζρέζε κε έλαλ άλδξα. Γελ εκπηζηεύνκαη ηνπο 

αλζξώπνπο γεληθόηεξα. Μηζώ ηηο νκάδεο. Μηζώ ηνλ εαπηό κνπ. Δίκαη ζρεδόλ 

αληηθνηλσληθή». 

       Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξό όηη νη ζπλέπεηεο ηεο αηκνκημίαο θαη ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ελ γέλεη επεξεάδνπλ έλα επξύ θάζκα ηεο αλάπηπμεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπκάησλ. Όπσο επηζεκάλζεθε, νη επηπηώζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη ηόζν βξαρππξόζεζκεο 

θαη λα είλαη άκεζα νξαηέο, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη καθξνπξόζεζκεο θαη λα δηαηεξνύληαη 

ζην ρξόλν, πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ζηε γεληθόηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπκάησλ αθόκα 
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θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη επηηαθηηθόο ν ζρεδηαζκόο ζεξαπεπηηθώλ 

παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ νη ζνβαξέο επηπηώζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη λα κεηξηαζζεί θπξίσο ν ςπρνινγηθόο ηξαπκαηηζκόο ησλ ζπκάησλ.                                                                                        



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

5.1 Σι εύναι το τραύμα; 

      ύκθσλα κε ηνλ Levine (1997): «Αληίζεηα κε ηελ θνηλή πεπνίζεζε, ην ηξαύκα κπνξεί 

λα ζεξαπεπηεί. Όρη κόλν κπνξεί λα ζεξαπεπηεί αιιά, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κπνξεί, ρσξίο 

πνιιέο ώξεο ζεξαπείαο, δίρσο ηελ νδπλεξή αλαβίσζε ησλ αλακλήζεσλ θαη ρσξίο ηε ζπλερή 

εμάξηεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη δελ είλαη νύηε 

αλαγθαίν, νύηε δπλαηό λα αιιάμνπκε  ηα γεγνλόηα ηνπ παξειζόληνο. Σν παξειζόλ δελ έρεη 

ζεκαζία όηαλ καζαίλνπκε λα δνύκε ζην παξόλ, θάζε ζηηγκή γίλεηαη θαηλνύξηα θαη 

δεκηνπξγηθή. Πξέπεη λα ζεξαπεύζνπκε ηα ησξηλά καο ζπκπηώκαηα θαη λα εμειηζζόκαζηε». 

      Γεληθόηεξα, ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηεο αηκνκημίαο είλαη έλα κνλαδηθό γεγνλόο γηα 

θάζε άηνκν θαη επνκέλσο, ε πξνζέγγηζε πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά δηαθνξνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή. ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, παξάιιεια κε κηα 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ρνξεγνύληαη θαη θάξκαθα. ύκθσλα κε 

ηνπο Rief θαη Doering (2012), ε θαξκαθνζεξαπεία, θαη ηδηαίηεξα ε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθώλ, 

κπνξεί λα απνδεηρζεί επαξθήο ζε αξθεηέο θαηαζηάζεηο. Ο ξόινο ησλ θαξκάθσλ είλαη λα 

επαλαθέξνπλ ην βηνινγηθό θνκκάηη ηνπ ηξαύκαηνο, ελώ από ηελ άιιε, ε ςπρνζεξαπεία 

ζηνρεύεη ζην λα θάλεη ην άηνκν πην ηζρπξό θαη δπλακηθό απέλαληη ζηα εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ππνηξνπή ην ζύκα (Rief, 2004, 

αλαθ. ζην Καξαδήκαο, 2005). ηε παξνύζα εξγαζία δελ ζα γίλεη αλαθνξά ζηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, αιιά ζα δνζεί έκθαζε ζην ςπρνινγηθό θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο. 

5.2 Θεραπευτικϋσ παρεμβϊςεισ 

      Σν ζεξαπεπηηθό κνληέιν πνπ πιαηζηώλεη θάζε θνξά ηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθό. Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξεο κνξθέο παξέκβαζεο, ηόζν άκεζεο όζν θαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν. Αξρηθά, ζα 

γίλεη κηα αλαθνξά ζε ηξία ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο είλαη νη εμήο: ην 

Πξόγξακκα Θεξαπείαο ηεο Παηδηθήο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο, ην νπνίν εζηηάδεη ζε 

παξεκβάζεηο ζηε ζρέζε γνλέα-παηδηνύ, θαζώο θαη ζε όιε ηελ νηθνγέλεηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηηο πεξηπηώζεηο αηκνκημίαο. Δπηπξόζζεηα, άιια πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο είλαη 

απηά ηεο Γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθήο Θεξαπείαο, πνπ εζηηάδεη ζην Σξαύκα θαη ηεο ζεξαπείαο 

κέζσ ηνπ Γπλακηθνύ Παηρληδηνύ, γηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα. Οη 
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δπν ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο, δίλνπλ θπξίσο έκθαζε ζην ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλν παηδί, 

αιιά πξνζθέξνπλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ππεξεζίεο ζε άιια εκπιεθόκελα πξόζσπα, 

όπσο ζην γνληό ή ην δξάζηε. Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ζπζηεκηθήο 

ζεξαπείαο, θαζώο εζηηάδνπλ ζην ζύζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο, ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ 

ηεο, ζηνλ ηξόπν πνπ αιιειεπηδξνύλ ηα κέιε, θαζώο επίζεο θαη ζηηο κεηαμύ ηνπο 

ζπγθξνύζεηο. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ςπρνζεξαπεία, ζηελ ζεξαπεία Gestalt, ζηε 

ζεξαπεπηηθή ύπλσζε,  θαη ζηε κέζνδν EMDR. 

5.2.1 Πρόγραμμα Θεραπεύασ τησ Παιδικόσ εξουαλικόσ Κακοπούηςησ  

   Σν Πξόγξακκα Θεξαπείαο ηεο Παηδηθήο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο έρεη αμηόινγε δνκή 

θαη ζηειερώλεηαη από επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, εζεινληέο θαη νκάδεο απηνβνήζεηαο, πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηήξημε ηόζν ζηα ζεμνπαιηθώο θαθνπνηεκέλα παηδηά όζν θαη ζηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο (Giarretto, 1982). Οη νκάδεο απηέο ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δεμηόηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ςπρνινγηθά θαη ζα θάλνπλ ηα κέιε ηεο 

αηκνκηθηηθήο νηθνγέλεηαο θνηλσληθά ππεύζπλα (Cornille, 1989). ε γεληθέο γξακκέο, ν 

ζεσξεηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαηά βάζε γλσζηηθό-ζπκπεξηθνξηθόο 

(Saunders, Berliner & Hanson, 2004).  

      πνπδαίνο θαίλεηε λα είλαη ν ξόινο ησλ νκάδσλ απηνβνήζεηαο (Parents United, 

Daughters and Sons United), νη νπνίεο παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε όζνπο ζπκκεηέρνπλ λα 

κνηξάδνληαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο κε άιια άηνκα, ηα νπνία είραλ παξόκνηεο εκπεηξίεο. 

Μέζσ απηήο ηεο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο ηα άηνκα αλαιακβάλνπλ θνηλσληθή δξάζε κε ζθνπό 

λα επηιύζνπλ δηθά ηνπο πξνβιήκαηα (Giarretto, 1982), θαζώο αληαιιάζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη 

ρξήζηκεο ζπκβνπιέο αληηκεηώπηζεο δπζθνιηώλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζεξαπεπηέο βνεζνύλ ηελ 

κεηέξα λα έξζεη ζε επαθή κε κεηέξεο πνπ έρνπλ έξζεη αληηκέησπεο κε ην ίδην πεξηζηαηηθό, 

βνεζώληαο ηηο λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ λέα ηνπο πξαγκαηηθόηεηα (Cornille, 1989). 

      Αλαιπηηθόηεξα, ην πξόγξακκα απηό πεξηιακβάλεη αηνκηθή ζεξαπεία γηα ην παηδί – 

ζύκα, ηελ κεηέξα θαη ηνλ παηέξα, δπαδηθή ζεξαπεία αλάκεζα ζην παηδί – ζύκα θαη ηελ 

κεηέξα ή ζην παηδί – ζύκα θαη ηα αδέξθηα, ζεξαπεία δεπγαξηνύ, νκαδηθή ζεξαπεία π.ρ. γηα 

παηδηά – ζύκαηα ή γηα δξάζηεο θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ην παηδί – 

ζύκα, ε κεηέξα, ν παηέξαο θαη ηα αδέξθηα (αλ ππάξρνπλ) (Forseth, 1981). Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη όηη νη παξαπάλσ ηύπνη ζεξαπείαο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλαζύζηαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο (Giarretto, 1982).  

 Δπηπξόζζεηα, ζπνπδαίν ξόιν έρεη θαη ε νκαδηθή ζεξαπεία (δξαζηώλ, ζπκάησλ, κεηέξσλ 

ζπκάησλ) θαζώο επίζεο, θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα απηήο. 
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Γύζθνινη ζηόρνη πξνο επίηεπμε ζην πιαίζην ηεο νκαδηθήο ζεξαπείαο, είλαη απηνί ηεο νκάδαο 

ησλ δξαζηώλ, νη νπνίνη θαινύληαη λα κπνπλ ζε κηα δηαδηθαζία εμάιεηςεο ηεο άξλεζεο, 

πξνζδηνξηζκνύ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, αύμεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ αηζζήκαηνο 

επζύλεο, απόθηεζεο δεμηνηήησλ απηνειέγρνπ, δεκηνπξγίαο πγηώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, 

αιιά θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο απηνθαηαζηξνθηθήο επίδξαζεο ηεο θαθνπνίεζεο. Γηα λα 

επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη απηνί, ηα κέιε ησλ νκάδσλ δηδάζθνληαη δεμηόηεηεο δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθώλ ηερληθώλ. Οη ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ 

δηεμάγνληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα δηάζηεκα πεξίπνπ νθηώ εβδνκάδσλ (Saunders et al., 

2004).  

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηθίιεη θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

(Giarretto, 1982) θαη αθνινπζνύληαη ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο από ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην 

πξόγξακκα: ηε θάζε ηεο δηεξεύλεζεο, ηε θάζε πξηλ ηε δίθε, ηε θάζε πξηλ ηελ επηβνιή ηεο 

πνηλήο θαη ηε θάζε ηεο επηηήξεζεο.  

 ηε πξώηε θάζε, απηή ηεο δηεξεύλεζεο ε νκάδα θνηλσληθνύ ειέγρνπ αλαιακβάλεη λα 

αλαθαιύςεη εάλ ην εθάζηνηε πεξηζηαηηθό ζπληζηά πεξίπησζε παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, θαη αλ απηό επηβεβαησζεί, ηόηε ε νκάδα παξεκβαίλεη. ηε ζπλέρεηα, ε 

ζεξαπεπηηθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα γηα λα βνεζήζεη 

ηνπο γνλείο λα δηαρεηξηζηνύλ ην γεγνλόο, αιιά ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, ν 

παηέξαο – δξάζηεο δελ βξίζθεηαη ζην ζπίηη δπζθνιεύνληαο ηε δνπιεηά ηεο ζεξαπεπηηθήο 

νκάδαο.  

 Έπεηηα, αθνινπζνύλ νη ζπλαληήζεηο κε ην παηδί – ζύκα, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ, ν 

ζεξαπεπηήο πξνζπαζεί λα ην εξεκήζεη θαη λα θαζεζπράζεη ηνπο θόβνπο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

γίλνληαη δπαδηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο αλάκεζα ζηελ κεηέξα θαη ην παηδί (Giarretto, 

1982).  Παξάιιεια, ην παηδί ζπκκεηέρεη  θαη ζε νκαδηθή ζεξαπεία κε άιια παηδηά- ζύκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα αιιειεπηδξάζεη κε άηνκα κε παξόκνηεο εκπεηξίεο θαη λα αλαπηύμεη έλα 

ππνζηεξηθηηθό δίθηπν (Cornille, 1989). Σν πην θξίζηκν θνκκάηη απηήο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε 

ζπλάληεζε ηνπ ζύηε κε ην ζύκα.  Όηαλ ηα δπν πξόζσπα είλαη έηνηκα λα αληηθξίζνπλ ην έλα 

ην άιιν (θάηη ην νπνίν θξίλεη ε ζεξαπεπηηθή νκάδα) ηόηε, πξνγξακκαηίδνληαη ζπλεδξίεο, ζηηο 

νπνίεο ζηαδηαθά αξρίδεη λα ιακβάλεη κέξνο θαη ε κεηέξα θαη ηέινο, νιόθιεξε ε νηθνγέλεηα 

(Giarretto, 1982).  

       Καηά ηελ θάζε πξηλ ηε δίθε ε ζεξαπεπηηθή νκάδα δηαδξακαηίδεη αθόκα πην 

ζεκαληηθό ξόιν, θαζώο βνεζά ηνλ παηέξα – δξάζηε λα πξνζαξκνζηεί ζε έλαλ λέν ηξόπν 

δσήο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ έρεη ζέζεη ν δηθαζηήο.  Δάλ ην δηθαζηήξην δελ θπιαθίζεη 

ηνλ δξάζηε, αιιά ηνλ ζέζε ππό επηηήξεζε, ηόηε ν ίδηνο θαη ε ζύδπγνο ππνβάιινληαη ζε έλα 
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πξόγξακκα ζεξαπείαο, αθνύ θπζηθά ν δξάζηεο αλαιάβεη όιν ην κεξίδην ηεο επζύλεο γηα ηελ 

πξάμε ηνπ, θαη ε κεηέξα δειώζεη πξόζπκε λα ιεηηνπξγήζεη πξνζηαηεπηηθά απέλαληη ζηα 

παηδηά ηεο, κέλνληαο ζην πιεπξό ηνπ ζύκαηνο πνπ απνθαζίδεη λα δεηήζεη βνήζεηα. Σν 

δύζθνιν κέξνο ηεο θάζεο απηήο είλαη ε εμάιεηςε ησλ κεραληζκώλ άκπλαο όπσο άξλεζε, 

πξνβνιή θαη εθινγίθεπζε πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ νη δξάζηεο.  

     Ζ ηειεπηαία θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πην θξίζηκε, θαζώο ν δηθαζηήο 

απνθαζίδεη γηα ην αλ ζα επηβιεζεί ζην δξάζηε πνηλή θπιάθηζεο ή αλ ζα ηεζεί ππό επηηήξεζε 

(Giarretto, 1982). ηελ πεξίπησζε θπιάθηζεο, ε ζεξαπεπηηθή νκάδα πάιη παξέρεη βνήζεηα, 

ώζηε ε νηθνγέλεηα λα κελ απνκνλσζεί. Από ηελ άιιε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δξάζηεο ηίζεηαη 

ππό επηηήξεζε, ην πξόγξακκα εζηηάδεη ζηε πξνζηαζία ησλ παηδηώλ. Παξάιιεια, παξέρεη 

βνήζεηα ζην δεπγάξη, πξνθεηκέλνπ λα δόκεζε κηα ζηαζεξή ζπδπγηθή ζρέζε θαη λα πξνζθέξεη 

ζηα παηδηά έλα αζθαιέο θαη πγηέο νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ (Cornille, 1989).  

     ε γεληθέο γξακκέο, βάζεη εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, ην Πξόγξακκα Θεξαπείαο ηεο 

Παηδηθήο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθό, θαζώο νη 

δξάζηεο θαη νη ζύδπγνί ηνπο, πνπ ην νινθιήξσζαλ κε επηηπρία, αλέπηπμαλ θαιύηεξεο ζρέζεηο 

κε ηνπο θίινπο ηνπο, θαη εκθάληδαλ κηθξόηεξα πνζνζηά ππνηξνπήο (Kolko, 1987). Δπηπιένλ, 

ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα επηδξά ζεηηθά ζηε κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε ησλ ζπκάησλ, ηα 

πξνζηαηεύεη από ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ θαη βειηηώλεη ζεκαληηθά ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία.  

      Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο  ησλ ζπκάησλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηα άιια κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, αθόκα θαη κε ηνλ δξάζηε, ζεκεηώλεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε. ηε ηειεπηαία 

θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αηζζάλνληαη ιηγόηεξεο ελνρέο 

γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαθνπνίεζε (Giarretto, 1982).   

      Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ επηβεβαηώλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Βagley & La Chance ην 2000. ηελ έξεπλα απηή, ζπκκεηείραλ λεαξά άηνκα ηα νπνία ήηαλ 

ζύκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε δπν ρξόλσλ ζην πξόγξακκα απηό ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο 

απηνεθηίκεζήο ηνπο θαζώο επίζεο, θαη κείσζε ηεο θαηάζιηςεο. Όζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, παξαηεξήζεθε κηα αμηόινγε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 41% (από 48% ζην 7%), 

ελώ, ε ππνηξνπή ησλ δξαζηώλ κεηώζεθε ζε πνζνζηό 13% (από 20% ζην 7%).  

5.2.2 Γνωςτικό-ςυμπεριφορικό Θεραπεύα που εςτιϊζει ςτο Σραύμα  

      Ζ Γλσζηηθό-ζπκπεξηθνξηθή Θεξαπεία απνηειεί κηα βξαρππξόζεζκε κέζνδνο 

παξέκβαζεο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε 12 κε 18 ζπλεδξίεο (Cohen, Deblinger, Mannarino, 

Wilson, Taylor, & Igelman, 2007). ηε βάζε ηεο γλσζηηθό-ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο 
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βξίζθνληαη νη ζεσξίεο κάζεζεο θαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο. Ο θεληξηθόο ζηόρνο ηεο εληνπίδεηαη 

ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, θαη ε πηνζέηεζε πεξηζζόηεξν ιεηηνπξγηθώλ ζηάζεσλ θαη απόςεσλ γηα ηελ ίδηα 

ηελ πξάμε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Saunders et al, 2004).  

     Αλαιπηηθόηεξα, ε παξνύζα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζπλδπάδεη ζηνηρεία από ηε 

γλσζηηθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία (Cohen et al., 2007) θαη ζηνρεύεη ζηελ 

αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε αλαιπηηθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηζηαηηθό 

ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη ζπδεηήζεηο απηέο ζηόρν έρνπλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα 

ζηαδηαθή θαη νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ην πεξηζηαηηθό (Cohen, Mannarino & Knudsen, 

2005) θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηό ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο ηερληθέο όπσο, ε 

πξνθνξηθή, γξαπηή ή θαη ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξαπκαηηθνύ γεγνλόηνο ηεο 

θαθνπνίεζεο. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη 

απηό ηεο γλσζηηθήο αλαπιαηζίσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη θπξίσο 

ην ζύκα θαη ν δξάζηεο, κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ησλ ιαλζαζκέλσλ 

απνδόζεσλ γηα ηηο αηηίεο ησλ γεγνλόησλ, θαη πξνζπαζνύλ λα ηηο δηνξζώζνπλ. 

      ε κηα δεύηεξε θάζε, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο καζαίλνπλ θάπνηεο δεμηόηεηεο  πγηνύο 

ζεμνπαιηθόηεηαο (Saunders et al., 2004). Όζνλ αθνξά ηνπο γνλείο, δηδάζθνληαη επηπιένλ 

δεμηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο γνληθέο πξαθηηθέο (Cohen et al., 

2005). Σειεπηαίν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο παξνύζαο ζεξαπείαο είλαη νη ζπλεδξίεο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη όιε ε νηθνγέλεηα, κε ζηόρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζηα κέιε θαη θπζηθά ηελ παξνρή επθαηξηώλ γηα ζπδήηεζε ηνπ ηξαπκαηηθνύ 

γεγνλόηνο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πάληα ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

νκάδαο (Saunders et al., 2004).  

     Σν πξόγξακκα γλσζηηθό-ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζεσξείηαη από ηα πην 

απνηειεζκαηηθά ζην ρώξν ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Οη  Cohen, Deblinger, Mannarino 

& Steer (2004) επεζήκαλαλ όηη, ηα παηδηά-ζύκαηα πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πξόγξακκα κείσζαλ 

ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ αλεζπρία ηνπο, ηα επίπεδα θαηάζιηςήο ηνπο, θαζώο επίζεο 

πεξηόξηζαλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Δπηπξόζζεηα, ηα 

παηδηά-ζύκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζεκείσζαλ κηθξόηεξα 

πνζνζηά ληξνπήο γηα ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο ην νπνίν βίσζαλ, έδεηρλαλ κεγαιύηεξε 

εκπηζηνζύλε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ήηαλ πεξηζζόηεξν θνηλσληθά (Cohen et al., 

2005).  

       Από ηελ άιιε, ε παξνύζα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ζεσξείηαη αθαηάιιειε ζε 

πεξηπηώζεηο παηδηώλ πνπ ζην παξειζόλ είραλ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, ή 
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απηνηξαπκαηίδνληαλ (Cohen et al., 2007). Οη πεξηνξηζκνί απηνί ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπκπεξηθνξηθό θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο επνκέλσο, ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε θαηάιιειε 

ιήςε ηζηνξηθνύ ηνπ πεξηζηαηηθνύ πνπ εμεηάδεηαη. 

5.2.3 Γνωςτικο-ςυμπεριφορικό θεραπεύα μϋςω του Δυναμικού Παιχνιδιού  

      H παξνύζα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε απεπζύλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 6-12 εηώλ, θαζώο 

επίζεο θαη ζηνπο θξνληηζηέο ηνπο. Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη ζύληνκε θαζώο ην ζεξαπεπηηθό 

πξόγξακκα νινθιεξώλεηαη ζε 12 ζπλεδξίεο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη ηόζν ζην παηδί-ζύκα, 

όζν θαη ζην παηέξα-δξάζηε. ηε βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ εληνπίδεηαη ε αληίιεςε όηη 

ηα παηδηά-ζύκαηα ζα εθδειώζνπλ έλα είδνο αθαηάιιειεο ή αθόκα θαη επηζεηηθήο  

ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, επνκέλσο ζηόρνο είλαη ν πεξηνξηζκόο ηεο εκθάληζεο ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκπεξηθνξώλ.  

      Οη ζεσξεηηθέο βάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληνπίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο γλσζηηθό-

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο θαη ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηνπ δπλακηθνύ παηρληδηνύ, ζπκίδνληαο 

έλα είδνο δηδαζθαιίαο- κάζεζεο.  Οη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη κε κεραληζκνύο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ζε απνδόζεηο αηηηώλ, θαζώο θαη ζε 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ, ελώ νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξαθηηθέο εζηηάδνπλ ζηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο θαη ζηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά. Απηέο νη δπν πξνζεγγίζεηο ζε 

ζπλδπαζκό, ζηόρν έρνπλ ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζηξαηεγηθώλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε γλσζηηθνύο θαλόλεο, κε ηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ θαη κε ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. 

      Αλαπόζπαζην θνκκάηη απηήο ηεο ζεξαπείαο απνηειεί ην παηρλίδη θαη είλαη, ίζσο, έλα 

από ηα πην πεξίηερλα ηκήκαηα ηεο, θαζώο απνηειεί κηα ηερληθή πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζύκαηνο θαη ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. ην 

πιαίζην ηνπ παηρληδηνύ παξέρεηαη ζην παηδί ε δπλαηόηεηα λα εθθξάζεη ειεύζεξα όηη 

αηζζάλεηαη, πξνζθέξνληαο ηνπ ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα 

εληζρύζεη ηνλ δπλακηζκό ηνπ, λα αλαγλσξίζεη ηηο αμίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα κάζεη 

ηξόπνπο, θνηλσληθά απνδεθηνύο, λα ηηο ηθαλνπνηεί.  

     ην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηνπ δπλακηθνύ παηρληδηνύ, εληνπίδνληαη ζηνηρεία ηόζν 

πειαηνθεληξηθήο, όζν θαη ςπρνδπλακηθήο ζεξαπείαο. ηελ πξώηε πεξίπησζε, ν 

ζπκκεηέρνληαο αηζζάλεηαη ηθαλόο λα αιιάμεη κόλνο ηνπ ηνλ εαπηό ηνπ, απνθηώληαο κηα 

αίζζεζε ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ εαπηνύ, ελώ παξάιιεια, ε ςπρνδπλακηθή νπηηθή νδεγεί ζε 

έλα είδνο αιιειεπίδξαζεο κε ηα κέιε ηεο νκάδαο πξάγκα πνπ βνεζάεη ζηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ (Saunders et al., 2004).    
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  Δλ θαηαθιείδη, ε γλσζηηθό-ζπκπεξηθνξηθή  ζεξαπεία γεληθόηεξα, πξνζπαζεί λα αιιάμεη 

ηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ παηδηώλ θαη ηνλ ιαλζαζκέλν ηξόπν έθθξαζήο ηνπο, εληζρύνληαο ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο (Bonner, Walker & Berliner, 2000). Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ 

ηξόπνπ ζθέςεο ησλ παηδηώλ,  απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ έθθξαζήο ηνπο, επνκέλσο, 

όηαλ έλα παηδί ξσηά «γηαηί δελ κπνξώ λα ην ζηακαηήζσ απηό;» εθθξάδεη ηελ αδπλακία θαη 

ηελ απώιεηα ειέγρνπ ηνπ εαπηνύ ηνπ, ελώ όηαλ ξσηά «γηαηί δελ κπνξεί θάπνηνο λα κε 

βνεζήζεη;» εθθξάδεη ηελ αίζζεζε ηνπ αβνήζεηνπ, αλαζθάιεηα θαη έιιεηςε εκπηζηνζύλεο 

πξνο ηνπο άιινπο.  

5.3  Ετεροχρονιςμϋνεσ παρεμβϊςεισ 

       Οη παξαπάλσ ζεξαπείεο θξίλνληαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο, δηαδξακαηίδνληαο ε θάζε 

κηα έλα μερσξηζηό ξόιν ζηηο ηδηαίηεξεο θαη κνλαδηθέο πεξηπηώζεηο ηεο αηκνκημίαο (Dorado, 

1996).  ε θάζε πεξίπησζε, όκσο, πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιό καο όηη παξά ηελ πξόνδν ηεο 

θνηλσλίαο ε αηκνκημία εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα ζέκα ηακπνύ γηα ην ζύλνιν ηεο.  

        Δπνκέλσο, ε έγθπξε θαη έγθαηξε παξέκβαζε θαη ε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία δελ 

είλαη πάληα εθηθηή, θάλνληαο πνιιά παηδηά-ζύκαηα λα «θνπβαιάλε» ην θνξηίν ηεο 

θαθνπνίεζεο γηα πνιιά ρξόληα. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε έρεη έλαλ 

εληειώο δηαθνξεηηθό ξόιν (Ventegodt, 2003. Ventegodt, Andersen & Merrick, 2003-α).  

Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζε μερσξηζηέο κεζόδνπο παξέκβαζεο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη 

ζε άηνκα ηα νπνία, είηε έρνπλ απσζήζεη ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο από ηνλ παηέξα, είηε δελ είραλ ηελ ηύρε λα δερζνύλ ζεξαπεία ακέζσο κεηά ηελ 

απνθάιπςε, είηε ζπλερίδνπλ λα δέρνληαη βνήζεηα κε θάπνην άιιν είδνο ζεξαπείαο πέξα από 

ηα αξρηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο (Ventegodt, Clausen, Langhorn, Kromann, Andersen & 

Merrick, 2004). Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ Άλλα, κηα θνπέια πνπ δελ είρε ηελ ηύρε λα 

δερζεί έγθαηξα ηελ απαηηνύκελε παξέκβαζε, πνπ ηελ νδήγεζε ζε κηα ζεηξά από παξάινγεο 

ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο δελ κπνξνύζε λα εμεγήζεη (Ventegodt, Clausen, Langhorn, 

Kromann, Andersen, & Merrick, 2004. Ventegodt, Merrick, & Andersen, 2003-β). 

5.3.1 Θεραπεύα μϋςω τϋχνησ 

     Ζ ηέρλε σο κνξθή ζεξαπείαο αλαθέξεηαη σο κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, όπσο απηή ηεο αηκνκημίαο (Ellis, Laidlaw, Malmo, 1990). Ο Pifalo 

(2002) δηαπίζησζε όηη ππήξρε κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηξαύκαηνο ζε 

ζεμνπαιηθώο θαθνπνηεκέλα παηδηά κεηά ηε ζεξαπεία κέζσ ηέρλεο. Μηα κειέηε πνπ 

ζπλέθξηλε  νκάδεο ιεθηηθήο ζεξαπείαο κε ηηο νκάδεο ζεξαπείαο ηέρλεο γηα ηα άηνκα κε 

εκπεηξία αηκνκημίαο, βξήθε όηη ε ζεξαπεία κέζσ ηέρλεο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε 
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πεξηπηώζεηο καθξνπξόζεζκεο έθζεζεο ζηελ εκπεηξία ηεο αηκνκημίαο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία 

(Devi, 1988. Huss, 2007, 2009). Ζ ηέρλε ελεξγνπνηεί ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ επειημία, ηε 

δηάζεζε γηα παηρλίδη, ηελ γλσζηηθή επαλαζύλδεζε κε ην γεγνλόο, θαη παξέρεη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία, βνεζώληαο έηζη ηα παηδηά-ζύκαηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ αθακςία 

ησλ ηξαπκαηηθώλ αληηδξάζεσλ (Hass & Carr, 2008. Huss, Sarid & Cwikel, 2010. Klingman, 

Koenigsfield,  & Markman, 1987. Mallay,  2002. Nuttman-Shwartz & Huss 2010. Sarid & 

Huss, 2010). 

      Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζηε ζεξαπεία κέζσ ηέρλεο ζπλδπάδνπλ, ην επίπεδν 

ζπκβνιηζκνύ ηεο εκπεηξίαο ηεο αηκνκημίαο, θαζώο επίζεο θαιιηεξγνύλ θαη ηα επηθνηλσληαθά 

επίπεδα ηνπ ζύκαηνο, εθθξαδόκελα κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ (Liebman, 1996). Σέινο, ηα 

«πξντόληα» ηέρλεο πνπ παξάγνληαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κελύκαηα, ηα νπνία 

ζπλδένληαη απεπζείαο, κε ηελ θνηλσλία (Harrington, 2004).  

5.3.2  Η δύναμη τησ τϋχνησ ςε ομϊδεσ 

      Ζ ζεξαπεία κέζσ ηέρλεο πεξηιακβάλεη θαη ζηνηρεία νκαδηθήο ζεξαπείαο,  

πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό θαη ηελ 

αλαδηαηύπσζε ηνπ ηξαπκαηηθνύ γεγνλόηνο, ηα νπνία εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ θαιιηηερληθνύ 

πξντόληνο θαη δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζην παηδί-ζύκα λα αιιειεπηδξάζεη εληόο ηεο νκάδαο 

κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο ηέρλεο (Betinsky, 2003. Lev-Wiesel,Goldblatt, Sarid & Huss, 

2010). Σα παξαπάλσ είδε ζεξαπείαο ζπλδπάδνληαη αξκνληθά απνηειώληαο ζπκβνιηθά δνρεία 

ησλ ηξαπκαηηθώλ αλακλήζεσλ. 

      Εεηήκαηα όπσο ηα όξηα, ε εκπηζηνζύλε, ε νηθεηόηεηα, απνηεινύλ θνηλά πξνβιήκαηα 

ηόζν ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο νκάδαο όζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζεξαπείαο 

κέζσ ηέρλεο (Skaife & Huet,1998). Γηα ηα παηδηά- ζύκαηα, ηα νπνία έρνπλ βηώζεη ηελ 

εκπεηξία ηεο αηκνκημίαο θαη έρνπλ βαζηά πξνβιήκαηα κε ηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο, κπνξεί 

λα είλαη πην εύθνιν λα αιιειεπηδξνύλ κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ζπκβνιηθνύ έξγνπ ηέρλεο, ζε 

ζρέζε κε ηελ  απ 'επζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο.  

       Δπηπξόζζεηα, ε αβεβαηόηεηα γηα ηνλ εαπηό, ε άπνςε γηα ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο, ηε 

ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηε δεκνζηνπνίεζε,  είλαη ζέκαηα πνπ δηεξεπλνύληαη θαη αλαιύνληαη  ζην 

πιαίζην ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηέρλεο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο νκάδαο. Ζ ρξήζε ηεο ηέρλεο 

κέζα ζε νκάδεο δηπιαζηάδεη, ή εληαηηθνπνηεί ηε ζπλνιηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, θαη 

εληζρύεη ηελ απηνπεπνίζεζε ελόο ζεμνπαιηθώο θαθνπνηεκέλνπ παηδηνύ (Lev-Wiesel, 2010).  
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5.3.3  Χυχοθεραπεύα 

      Γηα ηελ ςπρνζεξαπεία ην ηξαύκα απνηειεί κέξνο ηεο δσήο, θάηη θπζηθό θαη όρη θάπνην 

είδνο δηαηαξαρήο. Ζ ςπρνζσκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηόκνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν, 

ώζηε λα ζεξαπεύεη ηηο αθξαίεο θαη έληνλεο εκπεηξίεο θαη κηα επηηπρεκέλε ζεξαπεία απαηηεί ην 

άηνκν λα είλαη γεκάην απνθαζηζηηθόηεηα θαη γλώζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ. ηόρνο είλαη ε  νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςπρηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη μαλά 

ε ηζνξξνπία ηνπ νξγαληζκνύ κεηά ην ηξαύκα (Levine,1997). Από ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο ηεο 

αηκνκημίαο ζπρλά παξνπζηάδνληαη θαηλόκελα ζσκαηνπνίεζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Άλλαο πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ, ε νπνία έλησζε πνιύ έληνλν πόλν ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θόιπνπ ρσξίο θακία έλδεημε πξνβιήκαηνο από ηαηξηθήο απόςεσο.  Με ηελ 

επαλαθνξά ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ νξγαληζκνύ επηηπγράλεηαη αθξηβώο ν ζηόρνο απηόο απνθπγήο 

ηεο ζσκαηνπνίεζεο (Trepper & Barrett, 2014). 

     Ηδηαίηεξε θαηεγνξία είλαη ε ςπρνζεξαπεία ζπκπεξηθνξηθήο θαηεύζπλζεο, θαηά ηελ 

νπνία ν ζεξαπεπόκελνο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζεξαπεπηή δεκηνπξγεί κηα λέα ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζε θάπνην γεγνλόο πνπ ηνπ πξνθαιεί θόβν (Trepper & Barrett, 2014). Αληίζηνηρα, 

ζηε γλσζηαθή ςπρνζεξαπεία επηρεηξείηαη  ε δεκηνπξγία κηαο λέαο άπνςεο γηα εξεζίζκαηα πνπ 

πξνθαινύλ θόβν ή άγρνο ζηνλ ζεξαπεπόκελν, θαζώο ζε θάζε πεξίπησζε, νη θόβνη θαη νη 

αλεζπρίεο ησλ ζπκάησλ απνηεινύλ ζύκβνια βαζύηεξσλ αηηηώλ πνπ ν ζεξαπεπηήο θαιείηαη λα 

αλαθαιύςεη.  

      ηελ ζύλζεηε πεξίπησζε ηεο αηκνκημίαο, ε ςπρνζεξαπεία γίλεηαη ζε κεηαγελέζηεξν 

ρξόλν από απηόλ ηνπ γεγνλόηνο θαη ζηνρεύεη ζηελ απνθάιπςε ηεο ζπκβνιηθήο ηζρύνο ησλ 

θόβσλ ηνπ ζύκαηνο. Οη θόβνη θαη νη αλεζπρίεο ελόο ζύκαηνο αηκνκημίαο ζρεηίδνληαη ζπλήζσο 

κε ηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο πξνο ηνπο άιινπο,  θαη θπξίσο 

κε ην θνκκάηη ησλ ζεμνπαιηθώλ επαθώλ (Rachman, 2016). 

       Ζ ςπρνζεξαπεία βνεζάεη λα απαιιαρηνύλ νη ζεξαπεπόκελνη από ηα εζσηεξηθά 

εκπόδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο αλακλήζεηο ηνπο. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο παηδηώλ- ζπκάησλ 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ πόηε νη πξνηάζεηο ηνπο είλαη 

ςεπδείο, αθόκε θαη αλ δελ κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ ην γηαηί (Rachman, 2016). Ζ απάληεζε ζε 

απηό ην «γηαηί» είλαη νη εζσηεξηθέο άκπλεο ηνπ αηόκνπ, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηηο αλακλήζεηο 

λα πεξάζνπλ ζηε ζπλείδεζε (Reagan,, 1999). Δπνκέλσο, ηα παηδηά ζύκαηα αηκνκημίαο, είλαη 

ζαλ λα «μερλνύλ» ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο, πξνθαιώληαο έλα είδνο ακλεζίαο πνπ αθνινπζεί 

κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Απηό ην είδνο είλαη  γλσζηό σο ηξαπκαηηθή ακλεζία θαη 

αλαπηύζζεηαη όηαλ έλαο παζνινγηθόο κεραληζκόο ιήζεο, θαηαθεξκαηίδεη ηνλ βησκαηηθό θαη 
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ζηνραζηηθό εαπηό θαη επαλαθέξεηαη όηαλ έλαο εηδηθόο κεραληζκόο αλάθιεζεο, ππνζηεξίδεη 

ηελ έληαμε απηήο ηεο αλάκλεζεο (Yalom & Leszcz, 2005).  

5.3.4 Θεραπεύα Gestalt 

       Ζ ζεξαπεία Gestalt απνηειεί έλα είδνο ςπρνζεξαπείαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ην 

άηνκν αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά, δειαδή σο κηα βηνινγηθή νληόηεηα πνπ αιιειεπηδξά κε ηνλ 

εμσηεξηθό θόζκν, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα ζπζηήκαηα (νηθνγέλεηα, θίινη, ζύληξνθνη) 

θαη ζηα βηώκαηα ησλ ζεξαπεπκέλσλ (Μνπδαθίηεο,1993) 

       Ζ ζεξαπεία απηή βξίζθεη εθαξκνγή ηόζν ζε αηνκηθό επίπεδν, όζν θαη ζε νκαδηθό, κε 

βαζηθό θνκκάηη ηεο ηελ εξκελεία ξόισλ (Yontef, 1993), κε ζηόρν ηελ ζπλνιηθή πξνώζεζε 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ δπλακηζκνύ θάζε κνλαδηθνύ εαπηνύ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

αηκνκημίαο, ε ζεσξία Gestalt  επηρεηξεί λα βνεζήζεη ην άηνκν λα απνθηήζεη ζπλείδεζε όισλ 

ησλ πιεπξώλ ηεο δνκήο ηνπ εαπηνύ ηνπ- κνξθνδνκή (Gestalt), λα  απνθηήζεη πιήξε επζύλε 

γηα ηνλ εαπηό ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ πξνβιήκαηα θαη λα εθθξαζηνύλ ζπλαηζζήκαηα 

εκπεηξηώλ πνπ ήηαλ θαιά θαιπκκέλα (Ambrosio, 2005).  

       Σέινο, ε ζεξαπεία επηθεληξώλεηαη ζην εδώ θαη ην ηώξα, αθνύ ζηε βάζε απηήο ηεο 

κεζόδνπ βξίζθεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ζεξαπεπηή κε ηνλ ζεξαπεπόκελν, νπνύ ν πξώηνο 

αλαιακβάλεη ηαπηόρξνλα ην ξόιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ δαζθάινπ (Kembler,1981). Ζ 

πνιππινθόηεηα ηνπ ξόινπ απηνύ επηρεηξεί λα βνεζήζεη ην άηνκν λα εζηηάζεη ζε έλα γεγνλόο, 

ην νπνίν ζα απνηειέζεη έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ αλαθάιπςε ηνπ εαπηνύ θαη ησλ ηξαπκαηηθώλ 

πηπρώλ ηνπ. Ζ ζεξαπεία Gestalt είλαη ιηγόηεξν ρξνλνβόξα από ηελ ςπραλάιπζε, αιιά 

ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα από ηνλ ζεξαπεπόκελν πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζε πιήξε 

ζπλεηδεηόηεηα ησλ ηξαπκαηηθώλ πηπρώλ ηνπ, θαη παξάιιεια απαηηεί ηελ δξάζε ελόο 

εμεηδηθεπκέλνπ επαγγεικαηία, ν νπνίνο ζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία απηή (Ambrosio, 2005).  

5.3.5 Θεραπευτικό ύπνωςη 

      Ζ ύπλσζε, αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά δηαδηθαζηώλ θαηά ηηο νπνίεο ν ζεξαπεπόκελνο 

θαιείηαη λα βηώζεη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζε ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, αθόκα θαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζεξαπεπηή (Αξκαηά, 2001). ύκθσλα κε ηνπο 

Hilgard & Hilgard (2013), απνηειεί ηελ κεηέξα όισλ ησλ ζύγρξνλσλ ζεξαπεπηηθώλ 

κεζόδσλ, θαη δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: ηελ ειαθξά ύπλσζε (Καηαιεςία βιεθάξσλ θαη 

αδπλακία θίλεζεο θάπνησλ κπώλ, θαηαιεςία ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ κπώλ θαη αίζζεζε 

αηώξεζεο ή βαξύηεηαο), ηελ κέηξηα ύπλσζε (Καηαιεςία κεγάινπ κέξνπο ηνπ ζώκαηνο θαη 

αιινίσζε ησλ αηζζήζεσλ ηεο γεύζεο θαη ηεο όζθξεζεο, πξόθιεζε ακλεζίαο, αλαιγεζίαο 

θαη κεξηθήο αλαηζζεζίαο ζε δηάθνξα κέιε ηνπ ζώκαηνο), θαη ηελ βαζηά ύπλσζε (Θεηηθέο 



52 
 

ςεπδαηζζήζεηο: ην άηνκν βιέπεη θάηη πνπ δελ ππάξρεη), πξόθιεζε νιηθήο αλαηζζεζίαο, 

(Τπλνβαζίεο θαη αξλεηηθέο ςεπδαηζζήζεηο). 

    Ζ  ύπλσζε έρεη πνιιέο εθαξκνγέο (Αιεμάλδξνπ, 2009)  ηόζν ζε ελήιηθεο όζν θαη ζε 

παηδηά θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο αηκνκημίαο, πνπ ην ζύκα κπνξεί λα βηώλεη 

ζπκπηώκαηα κεηαηξαπκαηηθνύ ζπλδξόκνπ ή θαηάζιηςεο. Σν άηνκν δηεπθνιύλεηαη λα 

μεπεξάζεη ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο ληώζνληαο θόβν, αλαβηώλνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

ηξαύκαηνο, ζην πιαίζην όκσο ελόο αζθαινύο ρώξνπ πνπ κνηάδεη κε όλεηξν (Briere, 1992).  ε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο, θαη κηα κόλν ζπλεδξία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ζεξαπεπόκελν λα δεη 

κηα κηθξή δηαθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ  θαη επνκέλσο, λα πηζηέςεη ζηελ αιιαγή (Brown  

& Fromm, 2013).  

5.3.6  Η μϋθοδοσ EMDR 

Ζ κέζνδνο EMDR βαζίδεηαη ζηελ αξρή όηη ε ειεγρόκελε θίλεζε ησλ καηηώλ κεηώλεη ηελ 

έληαζε ησλ αξλεηηθώλ ζθέςεσλ πνπ πξνθαινύλ δπζθνξία. Ζ Francine Shapiro (2001), 

αλαθάιπςε ζρεδόλ ηπραία ηελ ζεξαπεπηηθή απηή κέζνδν, πνπ απνδεδεηγκέλα πιένλ ζήκεξα 

κεηώλεη ζε κεγάιν βαζκό ηα ζπκπηώκαηα ησλ ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ ησλ ζεξαπεπόκελσλ.  

Ζ EMDR ζπλδπάδεη ζηνηρεία γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο, ζσκαηό-

πξνζαλαηνιηζκέλεο  ζεξαπείαο, ηελ ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο, ηεο νηθνγελεηαθήο-ζπζηεκηθήο 

πξνζέγγηζεο, θαζώο θαη ηελ ελαιιάμ ελεξγνπνίεζε ησλ δεμηώλ θαη αξηζηεξώλ εκηζθαηξίσλ 

ηνπ εγθεθάινπ κε ηελ θίλεζε ησλ καηηώλ, ην άγγηγκα, ή ηνπο αθνπζηηθνύο ηόλνπο.  Ζ θίλεζε 

ησλ καηηώλ νδεγεί ζε ελαιιαγή ηεο επίγλσζεο  αλάκεζα ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ ζώκαηόο, κε 

απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη θαιύηεξε πξόζβαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε κηαο 

ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο (Παηνύιε, 2008). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη πεξηζηαηηθά όπσο απηά 

ηεο αηκνκημίαο, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα βησκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζρέξεηεο, επηιύνληαη ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπ. 

     Ο  βαζηθόηεξνο ζηόρνο είλαη ε κεηαηξνπή κηαο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο, ζε ιεηηνπξγηθή 

ζην πιαίζην ελόο αζθαινύο ζεξαπεπηηθνύ πιαηζίνπ, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

βαζύηεξεο επεμεξγαζίαο ηνπ ηξαπκαηηθνύ γεγνλόηνο, θαζώο θαη όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ (ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα ζε ςπρνινγηθό, ζσκαηηθό θαη λεπξνθπζηνινγηθό 

ππόβαζξν). 

      Δπνκέλσο, ν ζεξαπεπόκελνο επηρεηξεί λα επηιύζεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ηξαπκαηηθέο αλακλήζεηο από ην γεγνλόο ηεο αηκνκημίαο, λα απεπαηζζεηνπνηεζεί από ηα 

εξεζίζκαηα πνπ  πξνθαινύλ ηηο αλακλήζεηο απηέο, λα ελζσκαηώζεη πξνζαξκνζηηθέο ζηάζεηο 

θαη λα αλαπηύμεη δεμηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ. Γελ γίλεηαη 

https://afigisizois.wordpress.com/2011/07/06/%CF%84%CE%BF-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1/
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πξνζπάζεηα, δηαγξαθήο ηνπ ηξαπκαηηθνύ γεγνλόηνο, πξάγκα ην νπνίν είλαη θαηλνκεληθά 

αδύλαην, αληηζέησο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απεπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεγνλόηνο θαη 

κεηαηξνπήο ηνπ ζε έλα εξέζηζκα νπδέηεξν ή αλώδπλν όηαλ απηό επαλαθέξεηαη ζηε κλήκε. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε ζεξαπεία δηαθξίλεηαη ζε 8 θάζεηο. Ζ πξώηε θάζε, πεξηνξίδεηαη ζε 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ζεξαπεπκέλνπ (ιήςε ηζηνξηθνύ), ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν 

ζεξαπεπηήο επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο. Αθνύ 

εληνπηζηεί ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο, νξγαλώλεηαη ε θάζε ηεο ζεξαπείαο κόλν εάλ ν 

ζεξαπεπηήο θξίλεη όηη ν ζεξαπεπόκελνο είλαη έηνηκνο λα μεθηλήζεη. 

       Ζ δεύηεξε θάζε μεθηλάεη, αθνύ ν εηδηθόο βεβαησζεί όηη ν ζεξαπεπόκελνο βξίζθεηαη 

ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε θαη όηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε πνπ 

πηζαλόλ λα πξνθύςεη. Από ηελ ηξίηε κέρξη θαη ηελ έθηε θάζε, ν ζεξαπεπόκελνο 

επεμεξγάδεηαη ην ηξαύκα-ζηόρν. Αλαιπηηθόηεξα, επηρεηξεί λα αλαθαιέζεη κηα παξαζηαηηθή 

εηθόλα ηνπ γεγνλόηνο, ηελ ζπλνδεπόκελε από απηό ην γεγνλόο αξλεηηθή πεπνίζεζε γηα ηνλ 

εαπηό ηνπ,  ηα ζρεηηθά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο αηκνκημίαο, 

αηζζήζεηο ηνπ ζώκαηνο πνπ δηεγέξζεθαλ. Σέινο, θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα αληίιεςε 

(ζεηηθή) πνπ ζα πξνηηκνύζε λα έρεη γηα ην γεγνλόο απηό. 

  Έπεηηα, ν ζεξαπεπόκελνο θαιείηαη λα ζηξέςεη ηε κλήκε ηνπ ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ (ηξαύκα-ζηόρν, αξλεηηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ, εαπηό αηζζήζεηο ηνπ ζώκαηνο θαη 

ζρεηηθά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα) θαη παξάιιεια λα θνπλήζεη ηα κάηηα ηνπ δεμηά-αξηζηεξά 

πξνζειώλνληαο ην βιέκκα ηνπ γηα 20 -30 δεπηεξόιεπηα ζην ρέξη ηνπ εηδηθνύ πνπ θηλείηε. 

Πέξα από ην θνύλεκα ησλ ρεξηώλ, νη εηδηθνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιινπ είδνπο 

εξεζίζκαηα, όπσο αθνπζηηθνύο ηόλνπο ή ειαθξά ρηππήκαηα. Καζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ν ζπκκεηέρνληαο είλαη ειεύζεξνο λα εθθξάζεη ηηο αλακλήζεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

ζσκαηηθέο ηνπ αηζζήζεηο. 

     Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δηαδηθαζίαο ν ζπκκεηέρνληαο επηρεηξεί λα εθθξάζεη ζην 

ζεξαπεπηή ηνπ θάζε ζπλαίζζεκα, ζθέςε ή εηθόλα πνπ ηνπ ήξζε ζην κπαιό. Με βάζε απηή 

ηελ αλαθνξά ηνπ ζεξαπεπκέλνπ ν εηδηθόο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνπ ππνδείμεη ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα πξνζέμεη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε όιε δηαδηθαζία ζηελ επόκελε ζπλεδξία. 

Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηελ έθηε ζπλεδξία θαη ν εγθέθαινο, επεμεξγάδεηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο ζε ζέζε «πξνζαξκνζηηθήο 

επίιπζεο». Ο ζηόρνο επηηπγράλεηαη όηαλ ν ζεξαπεπόκελνο δελ έρεη θακία αξλεηηθή ζθέςε γηα 

ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο-ζηόρν, θαη έπεηηα αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζεηηθήο 

ελαιιαθηηθήο αληίιεςεο γηα ην ηξαπκαηηθό γεγνλόο, όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή.  
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       Ζ έβδνκε θάζε πεξηιακβάλεη αζθήζεηο ζηηο νπνίεο ππόθεηηαη ν ζπκκεηέρνληαο 

πξνθεηκέλνπ λα ραιαξώζεη θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ζεηηθή ελαιιαθηηθή πεπνίζεζε γηα 

ην ηξαύκα ηνπ. Σέινο, ε όγδνε θάζε επηθεληξώλεηαη ζηελ πξόνδν πνπ έρεη ζεκεηώζεη ν 

ζπκκεηέρνληαο από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ζεξαπεπηηθή κέζνδν EMDR. Ζ δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο θπκαίλεηαη από 1-4 ζπλεδξίεο ή αθόκα θαη γηα ρξόληα ζε δύζθνιεο πεξηπηώζεηο. ε 

γεληθέο γξακκέο, πξόθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηή, παξόιν πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα πεξηπηώζεηο ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ, όπσο απηή ηεο 

αηκνκημίαο. 

5.4 Η περύπτωςη τησ Ωννασ 
     Ζ Άλλα είλαη κηα 22 Υξόλε γπλαίθα, ε νπνία θαθνπνηήζεθε ζεμνπαιηθά από ηνλ 

παηέξα ηεο ζε ειηθία 2-7 ρξνλώλ. Ζ πξώηε ηεο επαθή κε θιηληθό ςπρνιόγν έγηλε όηαλ ήηαλ 

θνηηήηξηα, θαη αληηκεηώπηδε πνηθίια πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηεο.  Πξώηα- πξώηα, 

είρε αλεμέιεγθηεο εθξήμεηο θιάκαηνο, ζηηο νπνίεο δελ κπνξνύζε λα δώζεη κηα ινγηθή 

εμήγεζε. Δπηπιένλ, αληηκεηώπηδε ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα, έλησζε όηη είρε ράζεη ηελ 

εκπηζηνζύλε ηεο ζηνπο αλζξώπνπο, θαη δηαθαηέρνληαλ από πεξίεξγεο ζθέςεηο. Σα 

ζπκπηώκαηα ηεο ζύκηδαλ έλα είδνο ζρηδνθξέλεηαο ζε αξθεηά πξώηκν ζηάδην, θαη έηζη 

μεθίλεζε ζεξαπεία. Αλαιπηηθόηεξα, ε πξώηε ζπλεδξία πεξηνξίζηεθε ζηελ πνηόηεηα δσήο ηεο 

Άλλαο (ιήςε ηζηνξηθνύ). Ζ Άλλα αλαθέξζεθε ζηελ νηθνγέλεηα ηεο ελ ζπληνκία θαη ζηε 

ζρέζε ηεο. ηε δεύηεξε ζπλάληεζε, ε Άλλα αλέθεξε όηη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο βίσζε θαη 

βηώλεη έληνλα ηελ έιιεηςε θξνληίδαο, ηελ νξγή, θαη ηε βία ηνπ παηέξα. ε γεληθέο γξακκέο, ε 

Άλλα ραξαθηήξηζε ηελ νηθνγέλεηα ηεο σο πξόηππν κηαο «δπζιεηηνπξγηθήο νηθνγέλεηαο» (βι. 

θεθάιαην 2). Ζ απνγνήηεπζε θαη ε νξγή ηεο Άλλαο γηα ηνλ παηέξα ηεο ήηαλ νινθάλεξε ζηα 

ιόγηα ηεο, ελώ παξάιιεια εμέθξαδε θαη ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο γηα ηελ κεηέξα. ηελ 

ηξίηε ζπλεδξία, ε Άλλα επηζεκαίλεη όηη δελ είλαη ζεκαληηθή γηα θαλέλα θαη όηη κόλν ν 

παηέξαο ηεο είλαη ζεκαληηθόο, θάηη πνπ γηα λα ζηεξίμεη θαηαβάιιεη πνιύ κεγάιε πξνζπάζεηα. 

Πέξα από ηελ αλαθνξά ζην παηέξα ηόληζε πσο νύηε γηα ηνλ ζύληξνθό ηεο είλαη ζεκαληηθή, 

θαζώο όπσο επεζήκαλε, έλησζε όηη δελ ππνιόγηδε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο. Δπηπιένλ, 

ηόληζε θαη δεηήκαηα ζεμνπαιηθόηεηαο ηα νπνία δπζρέξαηλαλ ηελ ζρέζε ηνπο. Οη ζπλεδξίεο 

ζπλερίζηεθαλ, θαη ζηελ ελδέθαηε ζπλάληεζε ε Άλλα είλαη εληειώο αλαλεσκέλε, γεκάηε 

δπλακηζκό θαη απνθαζηζηηθόηεηα. Ζ ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη θαη ε Άλλα εθθξάδεη ηελ αλάγθε 

ηεο λα αγαπεζεί. Οη ππνςίεο ηεο ςπρνιόγνπ γηα ην ελδερόκελν ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

ήδε από ηηο πξώηεο αλαθνξέο ηεο Άλλαο γηα ηα παηδηθά ηεο ρξόληα θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ 

παηέξα ηεο εληζρύνληαη. Οη ζπλεδξίεο ζπλερίζηεθαλ θαη κεηά από έλα κεγάιν ρξνληθό 
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δηάζηεκα θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Άλλαο ζε νκαδηθά πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο, απνθαιύπηεη 

απζόξκεηα πσο είρε θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά από ηνλ παηέξα ηεο πνιιέο θνξέο. Έλαο 

πηζαλόο ιόγνο απηήο ηεο απνθάιπςεο είλαη ην ππνζηεξηθηηθό θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε από 

ηνπο ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, θαζώο επίζεο θαη νη απνθαιύςεηο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο 

εκπεηξηώλ. Ζ Άλλα έλησζε αζθάιεηα θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ εαπηνύ ηεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ κε ηελ ςπρνιόγν, εθθξάζηεθε ειεύζεξα θαη βαζύηεξα. 

      ηελ δέθαηε ηξίηε ζπλάληεζε, πξνθύπηνπλ θαη πάιη πξνβιήκαηα κε ηελ 

ζεμνπαιηθόηεηα ηεο Άλλαο. Ζ ίδηα ππνθέξεη από ςπρνζσκαηηθέο ελνριήζεηο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ θόιπνπ, εθόζνλ νη γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο δελ έδεημαλ θάπνην ηαηξηθό πξόβιεκα. 

Δπνκέλσο, ε Άλλα θαηά ην άγγηγκα ηεο θιεηηνξίδαο, έκπαηλε ζε κηα δξακαηηθή Gestalt 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία αλαβίσλε ην πεξηζηαηηθό ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο από ηνλ 

παηέξα ηεο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλόηνο, βνεζάεη ηελ Άλλα λα δηαρεηξηζηεί ηα 

ζεμνπαιηθά ηεο πξνβιήκαηα. Σν ηξαύκα ηεο αηκνκημίαο ήηαλ πξνθαλώο ε αηηία ησλ 

ζεμνπαιηθώλ πξνβιεκάησλ ηεο. ηελ δέθαηε ηέηαξηε ζπλάληεζε κέζσ ηεο κεζόδνπ Gestalt  

απνθαιύπηνληαη θαη άιια ζηνηρεία γηα ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ηεο Άλλαο. Σα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη πνιύ βίαηα θαη νη ςπρηθέο πξνβνιέο πνιύ έληνλεο. Ζ ζεξαπεία 

ζπλερίζηεθε γηα κήλεο, όπσο θαη ε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά πξνγξάκκαηα κε ζεμνπαιηθώο 

θαθνπνηεκέλα άηνκα. Οη ζπλεδξίεο νινθιεξώλνληαη, όηαλ ε Άλλα αλαθέξεη «Γελ έρσ μαλά 

ληώζεη έηζη πνηέ πξηλ. Ήκνπλ πάληα αβέβαηε. Πάληα άθελα ηνπο άιινπο λα κε ειέγρνπλ. 

Σώξα είλαη εληειώο δηαθνξεηηθά, θαη ηώξα είκαη κόλν εγώ ζην ηηκόλη. Καη από ηόηε είκαη 

θαιά».  

        Έλα ζέκα πνπ ζπρλά εληνπίδεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

είλαη απηό ηεο θαηαζηνιήο ηνπ ηξαύκαηνο (Ventegodt, Clausen, Omar, & Merrick, 2006). Ζ 

θαηαζηνιή ηνπ ηξαύκαηνο πεξηέρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε πνπ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη θπξηνιεθηηθά παξαθξνζύλε. Έηζη, όηαλ έλα λεαξό θνξίηζη δείρλεη ηα ζεκάδηα 

ηεο λεπξηθήο θξίζεο ή κηα νξηαθή εηθόλα ή παξόκνηα ζπκπηώκαηα, είλαη  πηζαλό λα έρεη 

ππνζηεί αηκνκημία ή θάπνηαο άιιεο κνξθήο θαθνπνίεζεο.  

ηελ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο Άλλαο, ε απνθάιπςε ηνπ γεγνλόηνο ήηαλ αξθεηά 

ηξαπκαηηθή, ζε γεληθέο όκσο γξακκέο, ε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε θάλεθε λα 

είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. 
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υμπερϊςματα-παρατηρόςεισ 

Ζ παξνύζα εξγαζία επηρείξεζε λα θάλεη κηα αλαζθόπεζε ζην δήηεκα ηεο αηκνκημίαο, ην 

νπνίν εληνπίδεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ησλ αλζξώπηλσλ θνηλσληώλ, ζε 

δηαθνξεηηθέο πάληα πνιηηηζκηθέο βάζεηο θαη κε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα, από ηα αξραία 

ρξόληα κέρξη θαη ζήκεξα. Μέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο εύθνια κπνξεί λα δηαπηζηώζεη 

θαλείο πσο ε αηκνκημία απνηειεί έλα ζύλζεην θαη πνιπδηάζηαην ζέκα, ηνπ νπνίνπ ηα 

βαζύηεξα αίηηα εληνπίδνληαη ζηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο. Ζ άληζε θαηαλνκή δύλακεο ελειίθσλ 

θαη αλειίθσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθό δήηεκα, θαζώο ην παηδί βξίζθεηαη ζε ρακειή 

θνηλσληθή ζέζε θαη κεγαιώλεη ζην πιαίζην κηαο θνηλσλίαο πνπ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

απνδέρεηαη ηελ βία.   

Όπσο απνθαιύθζεθε κέζσ ηεο παξνύζαο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, νη αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο ηνπ θαηλνκέλνπ δελ πεξηνξίδνληαη κνλάρα ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ δξάζηε, 

αιιά ζε κηα πνηθηιία θαηεγνξηώλ. Πξώηα -πξώηα, εληνπίδνληαη αηνκηθνί παξάγνληεο, νη 

νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ ζύκαηνο, όπσο δηαλνεηηθέο ή 

θπζηθέο κεηνλεμίεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηελ αληζόηεηα ησλ δύν θύισλ (θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε), ζηελ απνδνρή ηεο 

βίαο θαη ηε απνκόλσζε ηεο νηθνγέλεηαο (νηθνινγηθή πξνζέγγηζε). Σέινο, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη θνηλσληθνςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, όπσο απηή ηνπ θύθινπ βίαο, ε νπνία 

θάλεη αλαθνξέο γηα πξνεγνύκελε θαθνπνίεζε ηνπ ζύηε από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, θαη ε 

πξνζέγγηζε ηεο δπζιεηηνπξγηθήο νηθνγέλεηαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε βίαο, ζηε 

γεληθόηεξε ζύγρπζε ξόισλ θαη ηνλ αζαθή πξνζδηνξηζκό νξίσλ. 

Γεληθόηεξα, ζρεηηθά κε ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ αηκνκηθηηθή θαηάζηαζε, έξεπλεο 

έρνπλ απνθαιύςεη όηη ζηε πιεηνλόηεηα ηνπο ηα ζύκαηα είλαη θνξίηζηα, θαη ζπρλά 

εληνπίδνληαη ζσκαηηθέο ή ςπρηθέο αζζέλεηεο ζηνπο γνλείο ή/θαη ζην ζύκα. Όζνλ αθνξά, ην 

κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ, είλαη ζπλήζσο ρακειό θαη ε εξγαζηαθή ηνπο απαζρόιεζε 

αζηαζήο ή αλύπαξθηε, κε απνηέιεζκα νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.  

 Ο παηέξα-δξάζηεο, ζπλήζσο πάζρεη από θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή θαη δηαθαηέρεηαη 

από αηζζήκαηα θπξηαξρίαο πάλσ ζην ζύκα, θαιύπηνληαο έηζη ηελ αδπλακία ηνπ, 

επηξξίπηνληαο ηηο επζύλεο ηεο πξάμεο ηνπ ζηε θόξε ή ζηε ζύδπγν ηνπ. Ζ κεηέξα-ζύληξνθνο, 

ζπλήζσο έρεη έλα εμαξηεκέλν θαη άβνπιν ξόιν ζηελ αηκνκηθηηθή ζρέζε, αθόκα θαη αλ 

γλσξίδεη ην γεγνλόο. ην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο επηθξαηεί ε θνηλσληθή απνκόλσζε, ν λόκνο 

ηεο ζησπήο, θαη ε βία. ρεηηθά κε ηηο  ζπλζήθεο δηαβίσζεο κηαο αηκνκηθηηθήο νηθνγέλεηαο, δελ 
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θαίλεηαη λα είλαη νη θαηάιιειεο, κε απνηέιεζκα λα επλνείηε ε αηκνκηθηηθή πξάμε, ε νπνία 

είλαη ζπλήζσο νινθιεξσκέλε θαη θαη‟ εμαθνινύζεζε, ζπλνδεπόκελε από βία.  

Ζ απνθάιπςε ηεο αηκνκημίαο γίλεηαη ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ κε πξσηνβνπιία 

ηνπ ζύκαηνο, αιιά επεηδή ε κεηέξα ζπαλίσο ζηεξίδεη ην ζύκα ζηελ απόθαζε απηή, ππάξρεη 

θαη ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηνπ αδηθήκαηνο από ηξίην πξόζσπν, ρσξίο ηελ πξσηνβνπιία 

ηνπ ζύκαηνο. Από έλα ζύλνιν γπλαηθώλ- ζπκάησλ αηκνκημίαο, νη πεξηζζόηεξεο δήισζαλ όηη 

εθείλεο ήηαλ πνπ έπξεπε λα θύγνπλ από ην ζπίηη, θαζώο απνθάζηδαλ λα κελ απνθαιύςνπλ 

ηελ θαθνπνίεζε, αθήλνληαο αλεπεξέαζηε ηελ δπάδα (κακά-κπακπάο) (Ambrosio, 2005). 

αθέζηαηα, ε έιιεηςε γνληθήο ππνζηήξημεο ή ππνζηήξημεο γηα κηα θαηάιιειε αλαρώξεζε 

απνηεινύλ ζπκπιεξσκαηηθνύο παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απόθαζε ηεο θόξεο λα 

εγθαηαιείςεη ην ζπίηη ηεο. Δπηπιένλ, πνιιέο γπλαίθεο επέιεγαλ λα ππνζηνύλ ηελ 

θαθνπνίεζε, θαζώο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δηαδξακάηηδαλ έλα θξίζηκν ξόιν, απηόλ ηεο 

δηαηήξεζεο, ηεο έζησ θαη νξηαθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Ζ αηκνκημία θέξεη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ηνπ ζύκαηνο, 

θαζώο θαη ζηε ζεμνπαιηθή ηνπ δσή θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. Οη ζπλέπεηεο απηέο 

ζπλήζσο ζπλνδεύνπλ ην ζύκα ζηε πνξεία ηεο δσήο ηνπ θαη εκπνδίδνπλ ηε θπζηνινγηθή 

εμέιημή ηεο, θάλνληαο ηε ζεξαπεία κηα αξθεηά επώδπλε δηαδηθαζία (Korbin, 1981).  

Οη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ επηιέγνληαη θάζε θνξά γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, κπνξεί λα είλαη αηνκηθέο, δπαδηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη νκαδηθέο, κε άιια ζύκαηα 

αηκνκημίαο. Μέζσ ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο επηρεηξείηαη ε απνδνρή ηεο θαθνπνίεζεο σο 

κέξνο ηνπ παξειζόληνο, ε πηνζέηεζε λέσλ κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο, ε έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ε απνθπγή 

πηνζέηεζεο δπζιεηηνπξγηθώλ ξόισλ θαη ε ζηαδηαθή επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία.   

Καηά γεληθή νκνινγία, ε αηκνκημία αληηκεησπίδεηαη σο θάηη απερζέο, εζηθά θαηαθξηηέν, 

θαη παξάλνκν. Αθόκα θαη ζηελ επνρή καο απνηειεί έλα ζέκα ηακπνύ πνπ αλ εληαρζεί ζην 

γεληθόηεξν πιαίζην ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απμάλεη ζε ζπρλόηεηα νινέλα θαη πην πνιύ 

(Σζηάληεο, 2000). Δπνκέλσο, ν ελήιηθαο πνπ πιεζηάδεη έλα παηδί µε ζεμνπαιηθέο πξνζέζεηο 

ρξεηάδεηαη όρη απιώο ηηκσξία, αιιά θπξίσο ηαηξηθή θαη ςπρηαηξηθή παξαθνινύζεζε. Ζ ιύζε 

ζην πξόβιεµα δελ βξίζθεηαη µόλν ζην λα θαηαδηθάζνπκε ηνλ έλνρν αθνύ δηαπξάμεη ηελ 

αζέιγεηα, αιιά ζην λα πξνθπιάμνπκε ηα παηδηά πξνηνύ ην θάλεη. Καη απηό ζα επηηεπρζεί 

µόλν ζε µηα θνηλσλία πνπ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή, ζέβεηαη θαη πξνζηαηεύεη ηελ αλειηθόηεηα 

θαη όπνπ νη γνλείο έρνπλ ζπλείδεζε ηνπ θηλδύλνπ θαη γλώζε ηεο αζειγνύο πξάμεο ηνπο. 

εκαληηθό εύξεκα απνηειεί ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ ηξόπνη θαηαγξαθήο θαη εληνπηζκνύ 

ησλ νηθνγελεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, µε ηε ζπκβνιή εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκόλσλ, 
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όπσο είλαη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, νη ςπρνιόγνη θαη νη παηδίαηξνη. Δπνκέλσο, θξίλεηαη 

αλαγθαίνο ν εληνπηζκόο θαη ε ζηήξημε απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ από νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο 

θαη ςπρνινγηθήο απόςεσο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κε θάζε κέζν ε θαθνπνίεζε ήδε από 

ηελ βξεθηθή ειηθία (Barlow, 2012). 

Μέζα από ηελ  κειέηε απηνύ ηνπ αθαλζώδνπο θαηλνκέλνπ, ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο 

πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ γηα ηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζε ηνπ, ηνλ επθνιόηεξν εληνπηζκό 

αηκνκηθηηθώλ πεξηπηώζεσλ, θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 

ζύκαηνο θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο νηθνγέλεηαο.   

Αξρηθά, απαηηείηαη πην νξγαλσκέλε εθπόλεζε  εξεπλώλ  γηα ιεπηνκεξέζηεξε  πεξηγξαθή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ δξάζηε. Δπηπιένλ, κέζσ 

ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ γίλεηαη θαλεξόο ν θαζνξηζηηθόο ξόινο ηεο πξόιεςεο ηεο 

θαθνπνίεζεο, κηα δηαδηθαζία ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα, ηελ πξσηνγελή, 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή πξόιεςε. 

Αλαιπηηθόηεξα, η ππυηογενήρ ππόλητη έρεη πην γεληθό ραξαθηήξα, ζηνρεύεη ζηνλ ζύλνιν 

ηνπ πιεζπζκνύ θαη αλαθέξεηαη ζε: 1)Καιύηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, δειαδή βειηίσζε ηεο 

πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελ γέλεη, ηεο πγείαο θαη γεληθόηεξα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο αλεξγίαο, ηεο θνηλσληθήο απνκόλσζεο, ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ (Babatsikos, 2010) 2)Ζ θνηλόηεηα ζην ζύλνιό ηεο νθείιεη λα αλαιάβεη πην 

ελεξγό ξόιν ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηεο θαθνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνύκε ζε 

ξηδηθή αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη αμηώλ πνπ πξνβάιινπλ ηηο αληζόηεηεο αλάκεζα ζηα 

δύν θύια, πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ επηβνιή ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θαη επηβάιινπλ ηνλ θαλόλα 

ηεο ζησπήο ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ θηλεηνπνίεζε πξέπεη λα είλαη αθόκε πην ηζρπξή όηαλ έλα 

παηδί βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. 3)Καζνξηζηηθό ξόιν θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ηα 

νηθνγελεηαθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία παξέρνπλ ζηήξημε ζε λένπο γνλείο ή ζε γνλείο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ θαιύηεξεο γνληθέο 4)Ο ξόινο 

ηξίησλ αηόκσλ θξίλεηαη εμίζνπ ζεκαληηθόο, γηα απηό ην θνηλό πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν 

γηα ηνλ ηξόπν πνπ νθείιεη λα αληηδξάζεη ζε κηα ελδερόκελε πεξίπησζε ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο. 5)Σέινο, ηα ίδηα ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο, κηα  ελεκέξσζε πνπ κπνξεί λα παξέρεηαη κέζσ ηνπ ζρνιείνπ, ησλ Μ.Μ.Δ, 

ή αθόκα θαη κέζσ ηεο δηάδνζεο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ κε 

ζηόρν ηελ απηνπξνζηαζία ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, ε πξσηνγελήο πξόιεςε θαίλεηαη λα 

δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην επξύ θνηλό, ζηνπο ζεζκνύο, θαη ζηα ίδηα ηα παηδηά (Ambrosio, 

2005). 
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Ο ξόινο ηεο δεςηεπογενούρ ππόλητηρ πξνρσξάεη έλα βήκα παξαθάησ, θαη ζηνρεύεη ζηελ 

αλαθάιπςε ησλ  επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, είηε πξόθεηηαη γηα νιόθιεξεο νηθνγέλεηεο 

είηε γηα κεκνλσκέλα άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνύλ ελδερόκελεο ζπκπεξηθνξέο 

«πςεινύ θηλδύλνπ» ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ.
3
 Οη νηθνγέλεηεο ή ηα άηνκα 

απηά δηαζέηνπλ  πεξηζζόηεξνπο «παξάγνληεο θηλδύλνπ» (risk factors) θαη θξίλεηαη αλαγθαίν 

λα πξνζδηνξηζηνύλ έγθαηξα, θαζώο εκπεηξηθέο έξεπλεο, πηζαλνινγνύλ θάπνηα πξνδηάζεζε γηα 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Μεξηθνί από απηνύο ηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ε λεαξή 

ειηθία ηνπ δεπγαξηνύ κε παηδί, ε θηώρεηα, ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, ε θαηάρξεζε 

νπζηώλ εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ, ηα πξνβιήκαηα αλαπεξίαο ηνπ παηδηνύ, ή ε ύπαξμε ηζηνξηθνύ 

θαθνπνίεζεο πνπ ν ίδηνο ν γνληόο είρε ππνζηεί ζε κηθξή ειηθία, ε αλεξγία (παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ ζρνιηαζηεί ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα). Δπνκέλσο, ε δεπηεξνγελήο πξόιεςε 

ιεηηνπξγεί έγθαηξα γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξόβιεκα, θαη ε θύξηα δξάζε ηεο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ (εθπαηδεπηηθώλ ή παξνρώλ ππεξεζηώλ) ώζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηνπο ελδερόκελνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο 

δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο, παξέρεηαη θαη ε αλάινγε ππνζηήξημε ζηα δεπγάξηα κηθξήο ειηθίαο 

ώζηε λα κπνξνύλ λα αληεπεμέξρνληαη ζην θαζεκεξηλό ζηξεο ηεο αλαηξνθήο ελόο παηδηνύ. 

Σέινο, ε δεπηεξνγελήο πξόιεςε παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα πιεξνθόξεζεο θαη θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ζε νηθνγέλεηεο κε πνιύ ρακειό εηζόδεκα θαζώο θαη, δεκόζηεο πνιηηηθέο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θ.ά.  

Από ηελ άιιε, ε ηπιηογενήρ ππόλητη ζηόρν έρεη ηελ ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο όηαλ ε 

θαθνπνίεζε έρεη ήδε ζπκβεί. Αλαθέξεηαη ζε παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη 

αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ γεγνλόηνο ηεο θαθνπνίεζεο θαη λα απνθεπρζεί ε 

επαλαζπκαηνπνίεζε ηνπ παηδηνύ (de Young, 1982. Westerlund, 1992). Δπηπξόζζεηα, 

πεξηιακβάλεη κέηξα λνκηθά θαη άιια, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ 

παηδηνύ-ζύκαηνο, θαζώο ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, θξίλεηαη απαξαίηεηε αθόκα θαη ε 

απνκάθξπλζε ηνπ από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, όπσο επίζεο θαη ε παξνρή ζεξαπείαο θαη 

ζηήξημεο ζην ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  

Ζ δηάθξηζε ηεο πξόιεςεο ζηηο ηξείο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, είλαη ιεηηνπξγηθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηεπθνιύλεη ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ κειέηε ηνπ δεηήκαηνο θαη δελ ζηνρεύεη 

ζηνλ απζηεξό δηαρσξηζκό ησλ εηδώλ πξόιεςεο. Αληηζέησο, νη ηξεηο θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα 

                                                           
3
 Βι. Αγάζσλνο-Γεσξγνπνύινπ Δ. (επηκ.) (1998), Οδεγόο γηα ηελ Αλαγλώξηζε θαη Αληηκεηώπηζε ηεο 

Καθνπνίεζεο θαη Παξακέιεζεο ηνπ Παηδηνύ, Αζήλα, Ηλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, ζ. 41. Δπίζεο, 

Agathonos-Georgopoulou H., Browne K., (1997), “The Prediction of Child Maltreatment in Greek 

Families”, Child Abuse and Neglect, Volume 21, pp. 722. 
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ζπλππάξρνπλ ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο θαη κάιινλ αλαγλσξίδνληαη σο έλα 

ζπλερέο. 

Καηαιήγνληαο, κέζσ ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηηο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξόλσλ ζε δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλήιηθσλ, ζα ήζεια λα ηνλίζσ ηελ 

επηηαθηηθή αλάγθε πεξηνξηζκνύ ηεο βίαο θάζε είδνπο, θαηά ηεο ηξπθεξήο θαη επαίζζεηεο 

αλειηθόηεηαο. ηόρνο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε «ξίδα» ηνπ, κε ηελ ιήςε 

νπζηαζηηθώλ θαη απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ πξόιεςεο, θαζώο θαη ε απνθπγή 

επαλαζπκαηνπνίεζεο ησλ αλειίθσλ, θαη ε πξνζηαζία ηνπο κε θάζε κέζν. Πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνύλ νη ζηόρνη απηνί απαηηείηαη ε επαγξύπλεζε θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, 

όπσο επίζεο θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε όισλ εθείλσλ ησλ κειώλ πνπ απνηεινύλ ηκήκα 

θνξέσλ (αζηπλνκία, δηθαζηήξηα θ.α.) πνπ εκπιέθνληαη ζηα ζέκαηα θαθνπνίεζεο αλειίθσλ. 
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