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  Εισαγωγή 

   

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τις σεξουαλικές διαταραχές και τις παραφιλίες. 

Ξεκινώντας από τον ορισµό της φυσιολογικής σεξουαλικής επαφής προσπαθούµε να κατανοήσουµε 

σταδιακά ποια προβλήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν, ποιες ερµηνείες αποδίδονται καθώς επίσης 

και τις τεχνικές βελτίωσης που προτείνονται από τους ειδικούς. 

Καταρχήν να αναφερθεί ότι η εργασία είναι χωρισµένη σε δυο µέρη. Στο πρώτο µέρος 

αναφέρονται οι περιοχές της σεξουαλικής επαφής που µπορεί να παρεκκλίνουν, ενώ στο δεύτερο 

θέµα αναφέρονται καθαρά οι παραφιλίες.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του όρου φυσιολογικής 

σεξουαλικής επαφής µέσω των µοντέλων EPOR, DEOR και διάφορων µελετών. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο παραθέτονται εκτενώς τα κύρια σηµεία αναφοράς ( τί και πως θεραπεύεται) ενώ στο τρίτο 

κεφάλαιο οι παραφιλίες και η αντίστοιχη θεραπεία τους. Προκειµένου να γίνει κατανοητή η 

επιστηµονική σκοπιά του θέµατος, τα εγχειρίδια DSM-IV και  ICD-10 µας δίνουν τη δική τους 

ταξινόµηση. Αυτά ανήκουν στο πρώτο µέρος. Στο δεύτερο µέρος, σειρά έχουν οι παραφιλίες 

(φετιχισµός, φετιχιστική παρενδυσία, σαδοµαζοχισµός, ηδονοβλεψία και παιδοφιλία) η αναλυτική 

τους επισκόπηση (συννοσυρότητα, επιδηµιολογία, αιτιολογία), καταλήγοντας στις παραφιλίες µη 

προσδιοριζόµενες αλλιώς και στην ανάλυση του νέου ορισµού για το DSM-V. 

 Στο συγκεκριµένο πεδίο της ψυχολογίας -ειδικά στο δεύτερο µέρος, τις παραφιλίες- τα 

όρια είναι κάπως ασαφή. Αυτό υποδηλώνει την αέναη αναζήτηση ενός καλύτερου λεξιλογίου όρων 

που θα είναι ικανό να καλύψει τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Τα εγχειρίδια ψυχολογίας από 

το 1954 και έπειτα ανέλαβαν τη διεκπαιρέωση αυτού του έργου και σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες 

αργότερα τα πράγµατα δείχνουν σηµαντική βελτίωση. Αν και γενικότερα τα δυο αυτά εγχειρίδια 

κατατάσσουν µε τον ίδιο τρόπο τις διαταραχές ωστόσο υπάρχουν καίρια σηµεία στα οποία το ένα 

«αντιτίθεται» στο άλλο, όπως παραδείγµατος χάριν στην εφαψιοµανία.  
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Σκοπός λοιπόν της εργασίας ήταν να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες για τους τοµείς 

της συνουσίας που µπορεί να υπάρξει πρόβληµα, να επισηµανθούν τα αδύναµα σηµεία και να 

αξιολογηθεί η παρούσα κατάσταση. 
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                                                      MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

1.1. Μια Απόπειρα Προσέγγισης Στον Όρο «Φυσιολογική Σεξουαλική Επαφή»   

Μελέτες 

Ένας προφανής τρόπος περιγραφής της σεξουαλικής λειτουργίας είναι να ρωτήσουµε 

τα άτοµα τι κάνουν. Οι  έρευνες παρέχουν µια επιλεκτική εικόνα της σεξουαλικής 

λειτουργίας. Τα αποτελέσµατα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την διάταξη των 

ερωτηµάτων, βασίζονται σε αυτό-αναφορές και αντιπροσωπεύουν µόνο αυτούς που είναι 

έτοιµοι να περιγράψουν τη σεξουαλική τους συµπεριφορά. Να σηµειωθεί επίσης, ότι µια 

έρευνα όπως οι παρακάτω, καταγράφουν µόνο το τι είναι σύνηθες και όχι τι είναι 

φυσιολογικό, όµως οι συνηθέστερες πρακτικές συχνά ταυτοποιούνται ως φυσιολογική 

σεξουαλική συµπεριφορά.  

  ∆υο κλασσικές µελέτες διεξήχθησαν από τον  Kinsey et al, (1948) οι οποίοι 

κατέγραψαν τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων µε 1200 άντρες το 1948 και 8000 γυναίκες 

το 1953. Η τεχνική δειγµατοληψίας αφορούσε στη συνέντευξη του συνόλου των µελών 

κάποιων ειδικών οµάδων. Η τεχνική αυτή έδωσε βολικά δείγµατα όµως δε συνιστούσε 

έγκυρη δειγµατοληψία. Αν και µη έγκυρη η δειγµατοληψία του Kinsey περιέχει ενδιαφέροντα 

στοιχεία. Μελέτες σε αυτό το θέµα εκείνη την περίοδο δίνουν αντιφατικά αποτελέσµατα.  

Μια άλλη έρευνα έρχεται από τον Berk et al, (1995) που µελέτησαν τις αναφορές 217 

φοιτητών   σχετικά µε τη σεξουαλική τους ζωή για 2 εβδοµάδες µέσω καθηµερινών 

ηµερολογίων. Τα αποτελέσµατα ήταν ότι ανέφεραν µεγαλύτερη σεξουαλική δραστηριότητα 

στις αναφορές από ότι στα ηµερολόγιά τους.  

Πιο πρόσφατη µελέτη για την σεξουαλική δραστηριότητα έγινε στην Αµερική και µε 

κάποιες παραλλαγές στο Ηνωµένο Βασίλειο. Τα αποτελέσµατα ήταν αρκετά και 

αξιοσηµείωτα. Κατά την Αµερική, οι άνδρες (πάνω από 50%) έκαναν ερωτικές σκέψεις 



7 
 

αρκετές φορές τη µέρα, ενώ οι γυναίκες από λίγες φορές την εβδοµάδα µέχρι µερικές φορές 

το µήνα. Ένα 14% ανδρών, ανέφεραν ότι δεν είχαν κάνει σεξ κατά τη διάρκεια του 

προηγούµενου έτους, 16% είχαν κάνει µερικές φορές σεξ κατά την ίδια περίοδο, 40% µερικές 

φορές το µήνα, 26% δυο µε τρεις φορές την εβδοµάδα και 8% τέσσερις φορές την εβδοµάδα. 

Οι γυναίκες κυµαίνονταν στα ίδια ποσοστά. Τα νεότερα και τα µεγαλύτερα άτοµα έκαναν σεξ 

περισσότερο µε διαφορετικούς συντρόφους. Το ένα τρίτο των γυναικών µεταξύ των ηλικιών 

18-59 ανέφερε ότι το σεξ τις αφήνει αδιάφορες, ενώ µια στις πέντε γυναίκες δήλωσε ότι το 

σεξ δεν της προσφέρει καµία απόλαυση. Το 80%  των γυναικών µεταξύ των ηλικιών 18-44, 

αξιολόγησαν την κολπική συνουσία ως πολύ απολαυστική, και ένα 18% αρκετά 

απολαυστική. Το 85% των ανδρών την χαρακτήρισε πολύ απολαυστική. Η δεύτερη λιγότερο 

ευχάριστη δραστηριότητα, µε ποσοστά 50%για τους άνδρες και 30% για τις γυναίκες,  ήταν 

να βλέπουν τον σύντροφό τους να γδύνεται. Εύρηµα που δικαιολογεί την ηδονοβλεπτική 

φύση των ανδρών και την τάση τους να πληρώνουν γυναίκες για να τις βλέπουν γυµνές ή να 

γδύνονται. Ως προς το στοµατικό σεξ και στα δυο φύλα άρεσε να το δέχονται παρά να το 

προσφέρουν. Το 68% των γυναικών είχαν προσφέρει στοµατικό σεξ ενώ το 19% είχαν βιώσει 

στοµατικό σεξ στην τελευταία τους σεξουαλική επαφή. 73% όλων των γυναικών είχαν δεχθεί 

στοµατικό σεξ, ενώ το 20% είχαν δεχθεί στοµατικό σεξ στην τελευταία τους σεξουαλική 

επαφή. Αντίστοιχα ίσχυε και για τους άνδρες. Όσον αφορά το πρωκτικό σεξ, το 87% των 

γυναικών µεταξύ των ηλικιών 18-44 δεν το θεωρούσαν καθόλου ελκυστικό, ενώ µόλις το 1-

4% το έβρισκαν πολύ ή αρκετά απολαυστικό. Το 73% των ανδρών στις ίδιες ηλικίες  δεν το 

έβρισκαν καθόλου ελκυστικό, ενώ περισσότεροι σε σύγκριση µε τις γυναίκες το έβρισκαν 

πολύ ή αρκετά απολαυστικό. Τέλος, ως προς τον αυνανισµό τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας 

είχαν τα πιο µικρά ποσοστά, γεγονός που δείχνει ότι ο αυνανισµός δεν χρησιµοποιείται για 

την αντιστάθµιση της συνολικής µείωσης στη σεξουαλική δραστηριότητα µε τους 

συντρόφους.  
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Από την µεριά του Ηνωµένου Βασιλείου, Lief (1970), οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν 

σχετικά µε το κολπικό σεξ, το πρωκτικό και το στοµατικό. Ο µέσος όρος σεξουαλικών 

επαφών µε άνδρα ή γυναίκα ήταν 5 φορές το µήνα για τις γυναίκες ηλικίας 20-29 και για τους 

άνδρες  ηλικίας 25-34, όµως έπεφτε στη µέση η τιµή των 2 ανά µήνα για τους άνδρες ηλικίας 

55-59. Κολπική συνουσία είχε αναφερθεί από όλες τις γυναίκες και τους άνδρες µέχρι τα 25 

τους. 56% των ανδρών και 57% των γυναικών ανέφεραν κολπική συνουσία την προηγούµενη 

εβδοµάδα, ενώ µη διεισδυτικό σεξ έγινε από  το 75% των ανδρών και το 82% των γυναικών. 

Η αιδοιολειξία και η πεολειξία ήταν συνήθεις, αλλά λιγότερο εφαρµοζόµενες πρακτικές σε 

σύγκριση µε την κολπική συνουσία. Από τις γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 18-44 ετών, 

60% είχαν κάνει στοµατικό σεξ το προηγούµενο έτος, όµως στην ηλικιακή οµάδα των ετών 

45-49 το ποσοστό ήταν 30% στις γυναίκες και 42% στους άνδρες. Η πρωκτική συνουσία 

ήταν ασυνήθεις, το 14% περίπου των ανδρών και το 13% των γυναικών τη δοκίµασαν κάποια 

στιγµή, ενώ µόλις το 7% των ανδρών ή των γυναικών τη δοκίµασαν κατά το προηγούµενο 

έτος. 

 

 

Το µοντέλο EPOR και η εξέλιξή του στο µοντέλο DEOR 

EPOR .  

Για να αξιολογήσουµε τη σεξουαλική λειτουργικότητα του ατόµου-«ασθενή» θα 

πρέπει να γνωρίζουµε τον φυσιολογικό κύκλο των σεξουαλικών αντιδράσεων του ανθρώπου . 

Πολλά εγχειρίδια (π.χ. Masters & Johnson 1966, Kaplan 1979) έχουν θαυµάσιες λεπτοµερείς 

περιγραφές αυτού του κύκλου. Παρακάτω παραθέτουµε µια απλή εισαγωγική ανασκόπηση. 

Τα σεξουαλικά ερεθίσµατα προκαλούν χαρακτηριστικές αντιδράσεις σε άντρες και 

γυναίκες και ολόκληρος ο κύκλος θα µπορούσε να χωριστεί σε τέσσερις φάσεις. Οι φάσεις 

αυτές έχουν περιγραφεί από τους Masters & Johnson (1970) στην έρευνά τους πάνω στην 
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ανθρώπινη σεξουαλικότητα και έχουν αποδειχθεί χρήσιµες για τους κλινικούς για την 

κατανόηση της φυσιολογικής και της διαταραγµένης σεξουαλικής λειτουργικότητας. 

Οι τέσσερις φάσεις του κύκλου της σεξουαλικής απάντησης: 

Φάση Ι ∆ιέγερση 

(Excitation phase) 

 

Φάση II 

 

Επιπέδωση 

(Plateau phase) 

 

Φάση III 

 

Οργασµός 

(Orgasmic phase) 

 

Φάση IV 

 

Λύση (Resolution 

phase) 

 

Φάση Ι: ∆ιέγερση. Σεξουαλική διέγερση επιτυγχάνεται µε ψυχολογικά ερεθίσµατα (µέσω 

φαντασιώσεων ή µε την παρουσία ενός επιθυµητού προσώπου) ή µπορεί να επιτευχθεί µε 

σωµατικά ερεθίσµατα (π.χ. φιλιά, χάδια). Η διέγερση χαρακτηρίζεται από σεξουαλική 

ευχαρίστηση και από διόγκωση του πέους (λόγω φλεβικής συµφόρησης) και στύση στους 

άντρες και από λίπανση και διάταση του κόλπου στις γυναίκες. Οι άντρες δεν µπορούν να 

έχουν συνουσία χωρίς προηγουµένως να έχουν στύση τέτοια που να επιτρέπει τη διείσδυση 

του πέους στον κόλπο. Εφόσον επιτευχθεί η στύση, συνήθως υπάρχουν διακυµάνσεις στο 

µέγεθος του πέους, ιδιαίτερα αν η φάση της διέγερσης παρατείνεται. Αυτό είναι µια φυσική 

αντίδραση και δεν υπάρχει θέµα ανησυχίας για τη σεξουαλική ικανότητα. Η διέγερση για 

άντρες και γυναίκες µπορεί να επιτευχθεί µέσα σε 10 ως 30 δευτερόλεπτα από τη στιγµή που 
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άρχισε το ερέθισµα και µπορεί να διαρκέσει από λεπτά µέχρι και ώρες. Μια άλλη 

φυσιολογική αντίδραση αυτής της φάσης είναι και η στύση της θηλής του µαστού, πιο πολύ 

στις γυναίκες παρά στους άντρες. Στις γυναίκες, επίσης, παρατηρείται εξοίδηση των µικρών 

χειλέων του αιδοίου, φλεβική συµφόρηση της πυέλου και στύση της κλειτορίδας λόγω 

διόγκωσης των φλεβών. 

Φάση ΙΙ: Επιπέδωση. Εφόσον συνεχίζουν τα σεξουαλικά ερεθίσµατα, το άτοµο φθάνει στον 

ουδό του οργασµού, µέσα από παραπέρα φυσιολογικές µεταβολές και αύξηση της 

σεξουαλικής έντασης και ευχαρίστησης και στους άντρες και στις γυναίκες. Στις γυναίκες, ο 

κόλπος συσφίγγεται στο εξωτερικό του ένα τρίτο (η οργασµική πλατφόρµα - δηµιουργείται 

από την αύξηση της τάσης των ηβοκοκκυγικών µυών και τη φλεβική στάση) και 

επιµηκύνεται και διευρύνεται στα εσωτερικά του δύο τρίτα, ενώ η κλειτορίδα ανυψώνεται και 

έλκεται πίσω από την ηβική σύµφυση. Το µέγεθος των µαστών µεγαλώνει και τα µικρά χείλη 

του αιδοίου γίνονται βαθυκόκκινα λόγω διόγκωσης των φλεβών. Ο γυναικείος κόλπος 

διευρύνεται κατά την σεξουαλική διέγερση και φυσιολογικά προσαρµόζεται στο µέγεθος του 

πέους. Ενώ επιτυγχάνεται λίπανση εσωτερικά, το εξωτερικό µέρος του αιδοίου λιπαίνεται µε 

τη βοήθεια του χεριού ή µε την επαναλαµβανόµενη εισχώρηση του πέους. Στους άντρες, οι 

όρχεις µεγαλώνουν (µέχρι και 50 τοις εκατό) και ανυψώνονται προς τον κορµό, καθώς το 

όσχεο τεντώνεται και ανυψώνεται. Σ' αυτό το σηµείο δύο ή τρεις σταγόνες βλεννώδους υγρού 

που µπορεί να περιέχουν βιώσιµο σπέρµα εκκρίνονται από το πέος, πράγµα που µπορεί να 

οδηγήσει σε εγκυµοσύνη αν γίνει συνουσία, ανεξάρτητα από το αν ο άντρας τραβηχτεί πριν 

από τον οργασµό του. Και στα δύο φύλα ο καρδιακός ρυθµός αυξάνεται, η αναπνοή γίνεται 

πιο γρήγορη, πολλές φορές παρατηρείται µια αύξηση της αρτηριακής πίεσης και εκούσιες 

συσπάσεις των µεγάλων σκελετικών µυών. Αυτή η προ-οργασµική φάση είναι βραχεία και 

διαρκεί από µισό µέχρι και τρία λεπτά. 
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Φάση III: Οργασµός. Καθώς η σεξουαλική ένταση και ευχαρίστηση αυξάνει, συνήθως τελικά 

κορυφώνεται και καταλήγει σε οργασµό. Αυτός βιώνεται σαν έντονη ευχαρίστηση και 

απελευθέρωση της σεξουαλικής έντασης και χαρακτηρίζεται από ρυθµικές συσπάσεις των 

περινεϊκών µυών και των πυελικών αναπαραγωγικών οργάνων. Οι άντρες βιώνουν δύο 

στάδια στον οργασµό. Το πρώτο είναι η στιγµή της αναπόφευκτης εκσπερµάτωσης, όταν οι 

όρχεις, ο προστάτης και οι σπερµατοδόχες κύστες εξωθούν το σπέρµα και το σπερµατικό 

υγρό στην ουρήθρα. Ο άντρας «αισθάνεται την εκσπερµάτωση να έρχεται» και σ' αυτό το 

σηµείο δεν µπορεί πια να διακόψει εκούσια αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο στάδιο είναι 

αυτό της εκσπερµάτισης όπου το σπέρµα εξωθείται µε δύναµη έξω από το πέος δια µέσου της 

ουρήθρας. Κατά τη στιγµή του οργασµού ο άντρας έχει την τάση να σταµατά κάθε κίνηση 

διείσδυσης και να κρατά το πέος σε βαθιά διείσδυση. Κατά τον οργασµό, οι γυναίκες έχουν 

την τάση να αυξάνουν τις πυελικές κινήσεις, ενώ οι κινήσεις διείσδυσης των αντρών 

σταµατούν. Ο γυναικείος οργασµός φαίνεται να ξεκινά µε ερεθισµό της κλειτορίδας, είτε απ' 

ευθείας όπως στον αυνανισµό είτε έµµεσα όπως µε τις διεισδύσεις του πέους που προκαλεί 

έλξη στα µικρά χείλη του αιδοίου µε αποτέλεσµα τον ερεθισµό της προσκείµενης σ' αυτά 

κλειτορίδας. Εποµένως, ο γυναικείος οργασµός αρχίζει µε ερεθισµό της κλειτορίδας και 

εκδηλώνεται µε συσπάσεις του κόλπου. Ο οργασµός συνίσταται σε τρεις µέχρι δεκαπέντε 

ακούσιες συσπάσεις του κάτω τριτηµορίου του κόλπου και δυνατές συσπάσεις της µήτρας 

(που δεν γίνονται πάντοτε αντιληπτές). Συσπώνται επίσης ακούσια και στους άντρες και στις 

γυναίκες οι εσωτερικοί και εξωτερικοί πρωκτικοί σφιγκτήρες. Στην κορύφωση του οργασµού 

και στα δύο φύλα οι µυϊκές συσπάσεις που αναφέραµε παραπάνω γίνονται µε 

µεσοδιαστήµατα 0.8 δευτερολέπτων και ο οργασµός διαρκεί συνήθως από 3 µέχρι 15 

δευτερόλεπτα. Άλλες εκδηλώσεις του οργασµού συχνά είναι εκούσιες και ακούσιες κινήσεις 

µεγάλων µυϊκών οµάδων (π.χ. κινήσεις της πυέλου, έκταση χεριών και ποδιών), γκριµάτσες 

του προσώπου και µυϊκοί σπασµοί. Η αρτηριακή πίεση αυξάνει µέχρι και 80 mm η 
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συστολική και 40 mm η διαστολική, ενώ οι καρδιακοί παλµοί µπορεί να φθάσουν τους 180 

ανά λεπτό και οι αναπνοές µέχρι 40 το λεπτό. Μερικά άτοµα παρουσιάζουν κάτι σαν 

«σεξουαλικό αναψοκοκκίνισµα», δηλαδή κοκκινίλα διαφόρων περιοχών του δέρµατος ή σ' 

ολόκληρο το σώµα, το οποίο όµως εξαφανίζεται µέσα σε λίγα λεπτά µετά από τον οργασµό. 

Φάση IV: Λύση. Μετά από τον οργασµό, η φάση της λύσης επαναφέρει το σώµα στην 

κατάσταση ηρεµίας, πράγµα που επιτυγχάνεται µε τη σταδιακή αποµάκρυνση του αίµατος 

από τα γεννητικά όργανα και την επιστροφή τους στο µέγεθος που έχουν σε κατάσταση 

ηρεµίας. Αν ο οργασµός συντελεσθεί, η λύση είναι γρήγορη και µπορεί να διαρκέσει µόνο 10 

ως 15 λεπτά. Αν όµως δεν συµβεί οργασµός, η λύση µπορεί να διαρκέσει δύο µε έξι ώρες (σε 

ορισµένες περιπτώσεις µέχρι και µια µέρα) και µπορεί να συνοδεύεται από πυελική 

δυσφορία. Η λύση µετά τον οργασµό χαρακτηρίζεται από αίσθηση γενικής χαλάρωσης και 

ευεξίας και από µυϊκή χαλάρωση. Για τους άντρες, µετά από τον οργασµό, υπάρχει µια 

ανερέθιστη περίοδος κατά την οποία δεν µπορούν να διεγερθούν για έναν άλλον οργασµό. 

Αυτή µπορεί να διαρκέσει από αρκετά λεπτά µέχρι πολλές ώρες. ∆εν υπάρχει τέτοιου είδους 

ανερέθιστη περίοδος στις γυναίκες, που µπορούν να έχουν πολλαπλούς διαδοχικούς 

οργασµούς. 

  

DEOR .  

Μια από τις αδυναµίες του µοντέλου EPOR ήταν το γεγονός ότι προέκυψε από µια 

µελέτη ειδικά επιλεγµένης οµάδας αµερικανών ανδρών και γυναικών εθελοντών που 

µπορούσαν να διεγερθούν ως το σηµείο του οργασµού σε ένα εργαστήριο γνωρίζοντας ότι 

παρακολουθούνται για επιστηµονικούς σκοπούς . Ο Robinson (1976) εξέτασε τη φάση Ε και 

την φάση Ρ και συµπέρανε ότι η δεύτερη ήταν κοµµάτι της πρώτης. Σε συνεργασία του µε 

την Ηelen Kaplan (1979)  συµπέραναν ότι προϋπάρχει µια φάση πριν τη φάση Ε, η D που 



13 
 

δηλώνει την επιθυµία. Εντούτοις, το µοντέλο EPOR σταδιακά αντικαταστάθηκε από το 

DEOR και συνοψίζεται κάπως έτσι: Επιθυµία, Ερεθισµός, Οργασµός και Λύση. 
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2.1. Τι Είναι Οι Σεξουαλικές ∆ιαταραχές ; 

 

Εισαγωγή 

Σε κάθε κοινωνία, υπάρχει ένα πολύπλοκο σύστηµα άγραφων κανόνων σχετικά µε τις 

µορφές συµπεριφοράς  που θεωρούνται  αρµόζουσες για τον άντρα και την γυναίκα. Οι 

κανόνες αυτοί καλύπτουν ποικίλους τοµείς, από τον τρόπο ένδυσης και την επιλογή 

δραστηριοτήτων και ενασχολήσεων, έως  τις κινήσεις του σώµατος και τον τρόπο έκφρασης 

των συναισθηµάτων.  Η  κάθε κοινωνία είναι διαφορετική από την άλλη, εποµένως ότι ορίζει 

η µια ως «φυσιολογικό» ή «µη- φυσιολογικό» µπορεί για κάποια άλλη να ισχύει το αντίθετο. 

Η τήρηση των κανόνων αυτών και η ικανοποίηση των κοινωνικών προσδοκιών για το 

στερεότυπο ρόλου του κάθε φύλου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την οµαλή ένταξη 

του ατόµου στο κοινωνικό σύνολο και την αποδοχή του από τους συνανθρώπους του. 

Η διαµόρφωση συµπεριφοράς ανάλογης µε το φύλο είναι µια διαδικασία που ξεκινά 

από τη βρεφική ηλικία και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής (Katz & Boswell, 

1986). Έχει διαπιστωθεί ότι ήδη από την ηλικία των δυο ετών, το νήπιο έχει στοιχειώδεις 

γνώσεις που αφορούν τα κοινωνικά στερεότυπα αντίστοιχα µε εκείνα των ενηλίκων 

(Weinraub et al., 1984). 

Οι σεξουαλικές διαταραχές διακρίνονται στις Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες και στις 

Παραφιλίες (ή Σεξουαλικές Παρεκκλίσεις). Οι Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες  χαρακτηρίζονται 

από διαταραχή στη σεξουαλική λειτουργία. Οι Παραφιλίες χαρακτηρίζονται από διαταραχή 

του σεξουαλικού σκοπού ή στόχου. Η διαφορά εποµένως συνίσταται στο ότι ενώ στις 

παρεκκλίσεις υπάρχει καλή και ευχάριστη σεξουαλική λειτουργικότητα, στις δυσλειτουργίες 

η λειτουργικότητα είναι διαταραγµένη.  

Πιο συγκεκριµένα, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι διαταραχές που δεν 

επιτρέπουν σ’ ένα άτοµο τη σεξουαλική ευχαρίστηση ή µερικές φορές ακόµη και την 
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οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή. Συνήθως αφορούν αναστολές φυσιολογικών αντιδράσεων – 

δηλαδή της φλεβικής διόγκωσης των σεξουαλικών οργάνων, της οργασµικής αντίδρασης ή 

και των δύο – που κάνουν την εµπειρία της σεξουαλικής δραστηριότητας τελικά δυσάρεστη.  

Οι  σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι κοινά φαινόµενα και απαντούν σε ειδικούς τύπους 

θεραπείας του σεξ ή σε συνδυασµό θεραπείας του σεξ και αποκαλυπτικής ψυχαναλυτικής 

ψυχοθεραπείας.                       

   Στο άτοµο µε σεξουαλική παρέκκλιση το σεξουαλικό αντικείµενο προτίµησης του 

διαφέρει από το συνηθισµένο. Έτσι, το παραφιλικό άτοµο διεγείρεται από ερεθίσµατα που 

δεν ερεθίζουν τα πιο πολλά άτοµα – π.χ. ένα παιδί, ένα ζώο ή ένα παπούτσι ή µπορεί να 

ερεθίζεται µόνον όταν έχει αισθήµατα υποδούλωσης, όταν τιµωρείται, µόνο βλέποντας ή 

όταν επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα ή όταν προκαλεί πόνο στους άλλους. Η διέγερση 

όµως και ο οργασµός είναι φυσιολογικοί και οδηγούν το άτοµο σε σεξουαλική ευχαρίστηση. 

Οι σεξουαλικές παρεκκλίσεις θεραπεύονται µε ορισµένα είδη θεραπείας συµπεριφοράς και µε 

αποκαλυπτική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. 
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2.2 Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες 

 

Ορισµός. Οι σεξουαλικές αναταραχές δυσλειτουργίας είναι γενικά ταξινοµηµένες σε τέσσερις 

κατηγορίες: σεξουαλικές αναταραχές επιθυµίας, σεξουαλικές αναταραχές διέγερσης, 

αναταραχές οργασµού, και σεξουαλικές αναταραχές πόνου. 

Α. Οι σεξουαλικές αναταραχές επιθυµίας ή το µειωµένο λίµπιντο µπορούν να προκληθούν από 

µια µείωση στο κανονικό οιστρογόνο (στις γυναίκες) ή την παραγωγή τεστοστερόνης (και 

στους άνδρες και στις γυναίκες). Άλλες αιτίες µπορούν, κούραση, εγκυµοσύνη, φάρµακα ή 

ψυχιατρικοί όροι, όπως η κατάθλιψη και η ανησυχία.  

Β. Οι σεξουαλικές αναταραχές διέγερσης ήταν γνωστές προηγουµένως ως ψυχρότητα στις 

γυναίκες και ανικανότητα στους άνδρες, αν και αυτές έχουν αντικατασταθεί τώρα µε τους 

λιγότερους επικριτικούς όρους. Η ανικανότητα είναι τώρα γνωστή ως στυτική δυσλειτουργία, 

και η λέξη ψυχρότητα έχει αντικατασταθεί µε διάφορους όρους περιγράφοντας τα 

συγκεκριµένα προβλήµατα µε, παραδείγµατος χάριν, την επιθυµία ή τη διέγερση. Και για 

τους άνδρες και για τις γυναίκες, αυτοί οι όροι µπορούν να φανερώσουν ως αποστροφή, και 

αποφυγή, στη σεξουαλική επαφή µε έναν συνεργάτη. Στα άτοµα, µπορεί να υπάρξει µερική ή 

πλήρης αποτυχία να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί µια ανέγερση, ή µια έλλειψη σεξουαλικού 

ενθουσιασµού και ευχαρίστηση στη σεξουαλική δραστηριότητα. Μπορούν να υπάρξουν 

ιατρικές αιτίες σε αυτές τις αναταραχές, όπως η µειωµένη ροή αίµατος ή η έλλειψη κολπικής 

λίπανσης. Η χρόνια πάθηση µπορεί επίσης να συµβάλει, καθώς επίσης και η φύση της σχέσης 

µεταξύ των συνεργατών.  

Γ. Οι αναταραχές οργασµού είναι µια επίµονη καθυστέρηση ή µια απουσία οργασµού µετά 

από µια κανονική σεξουαλική φάση ενθουσιασµού. Η αναταραχή µπορεί να εµφανιστεί και 

στις γυναίκες και στους άνδρες. Πάλι, τα αντικαταθλιπτικά χάπια είναι συχνοί ένοχοι,  αυτοί 

µπορούν να καθυστερήσουν το επίτευγµα του οργασµού ή να το αποβάλουν εξ ολοκλήρου. 
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∆. Οι σεξουαλικές αναταραχές πόνου έχουν επιπτώσεις στις γυναίκες σχεδόν αποκλειστικά 

και είναι γνωστές όπως  επίπονη επαφή (dyspareunia) και ο ακούσιος σπασµός των µυών του 

κολπικού τοίχου που παρεµποδίζει την επαφή (vaginismus). Το πρώτο µπορεί να προκληθεί 

από την ανεπαρκή λίπανση (κολπική ξηρότητα) στις γυναίκες. Η φτωχή λίπανση µπορεί να 

προκύψει από τον ανεπαρκή ενθουσιασµό και την υποκίνηση, ή από τις ορµονικές αλλαγές 

προκαλούµενες κοντά εµµηνόπαυση, εγκυµοσύνη, ή θηλάζοντας. Η ενόχληση από τις 

αντισυλληπτικές κρέµες και τους αφρούς µπορεί επίσης να προκαλέσει την ξηρότητα, όπως 

µπορεί να φοβηθεί και η ανησυχία για το φύλο. Είναι ασαφές ακριβώς τι προκαλεί το 

vaginismus, αλλά θεωρείται ότι το προηγούµενο σεξουαλικό τραύµα (όπως ο βιασµός ή η 

κατάχρηση) µπορεί να διαδραµατίσει έναν ρόλο. Μια άλλη θηλυκή σεξουαλική αναταραχή 

πόνου καλείται αιδιοδυνία (vulvodynia ή vulvar vestibulitis). Σε αυτόν τον όρο, οι γυναίκες 

δοκιµάζουν τον πόνο καψίµατος κατά τη διάρκεια του φύλου που φαίνεται να αφορά τα 

προβλήµατα µε το δέρµα στις κολπικές περιοχές. Η αιτία είναι άγνωστη. 

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι πιο κοινές τα πρώτα ενήλικα έτη, µε την 

πλειοψηφία των ανθρώπων που επιδιώκουν την προσοχή για τέτοιους όρους κατά τη διάρκεια 

του τέλους της δεκαετίας '20 τους µέχρι τις δεκαετίες του '30. Η επίπτωση αυξάνεται πάλι στο 

γηριατρικό πληθυσµό, χαρακτηριστικά µε τη βαθµιαία αρχή των συµπτωµάτων που 

συνδέονται ο συνηθέστερα µε τις ιατρικές αιτίες της σεξουαλικής δυσλειτουργίας.  

Επίσης είναι πιο κοινές στους ανθρώπους που κάνουν κακή χρήση του οινοπνεύµατος 

και των ναρκωτικών. Είναι επίσης πιθανότερο στους ανθρώπους που πάσχουν από το διαβήτη 

και τις εκφυλιστικές νευρολογικές αναταραχές. Τα τρέχοντα ψυχολογικά προβλήµατα, 

δυσκολία που διατηρούν τις σχέσεις ή τη χρόνια δυσαρµονία µε τον τρέχοντα σεξουαλικό 

συνεργάτη µπορούν επίσης να παρεµποδίσουν τη σεξουαλική λειτουργία. 
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Θεραπεία Σεξουαλικών ∆υσλειτουργιών 

Κάθε άτοµο που παραπονείται για σεξουαλικά προβλήµατα θα πρέπει να έχει µια 

λεπτοµερή εξέταση για να αποφασισθεί το είδος της θεραπείας που χρειάζεται. Η λεπτοµερής 

αυτή εξέταση θα πρέπει να περιλαµβάνει προσεκτική λήψη ιατρικού και ψυχιατρικού 

ιστορικού, προσεκτική φυσική και ψυχιατρική εξέταση και κατάλληλες εργαστηριακές 

εξετάσεις. Συχνά µπορεί να χρειασθεί και νευρολογική, ουρολογική ή γυναικολογική 

εξέταση, όπως και να χρειασθούν ειδικές εξετάσεις. Αν αποδειχθεί ότι κάποια άλλη ψυχική 

διαταραχή (π.χ. κατάθλιψη, ψύχωση κ.ά.) ευθύνεται κυρίως για τη σεξουαλική 

δυσλειτουργία, η θεραπεία θα πρέπει ν' απευθυνθεί σ' αυτήν και η βελτίωση της συνήθως 

οδηγεί και σε βελτίωση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Αν κάποια σωµατική πάθηση ή 

κάποια ουσία ή κάποιο φάρµακο συµµετέχουν ή ευθύνονται αποκλειστικά για την αιτιολογία 

της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, θα πρέπει ν' αντιµετωπισθούν µε την κατάλληλη θεραπεία 

της πάθησης, τη διακοπή της ουσίας (και τη γενικότερη αντιµετώπιση της κατάχρησης) ή τη 

διακοπή (ή αντικατάσταση) του φαρµάκου. Εφόσον καταλήξουµε ότι η σεξουαλική 

δυσλειτουργία οφείλεται αποκλειστικά (ή σε κάποιο βαθµό) σε ψυχολογικούς παράγοντες, 

τότε έχουµε να διαλέξουµε από διάφορα είδη θεραπειών που περιγράφουµε παρακάτω:  

 

Θεραπεία του σεξ σε ζευγάρι.                                                                                                       

Η θεραπεία βασίζεται στην παρατήρηση ότι το άγχος για σεξουαλική απόδοση 

(performance anxiety) αλλά και οι απαιτήσεις του/της συντρόφου για σεξουαλική απόδοση, 

εντείνουν και διαιωνίζουν τη Σεξουαλική ∆υσλειτουργία. Η θεραπεία καλύτερα γίνεται µε 

δύο συνθεραπευτές - άντρα και γυναίκα. Οι συνεδρίες εστιάζονται στη διόρθωση κάθε 

εσφαλµένης πληροφόρησης ή άγνοιας γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία, στην υποστήριξη 
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και στην ενθάρρυνση, στη βελτίωση της επικοινωνίας του ζευγαριού και στην εξάλειψη κάθε 

απαίτησης για σεξουαλική απόδοση. Μετά από µια πλήρη κλινική εκτίµηση του ζευγαριού, οι 

συνεδρίες αρχίζουν µε «ανάθεση δουλειάς στο σπίτι», όπου το ζευγάρι κάνει ορισµένες 

προκαθορισµένες ασκήσεις.  

1. H διαταραχή της σεξουαλικής διέγερσης στη γυναίκα  

Η Spence (1991) έχει προτείνει την χρησιµοποίηση από τους κλινικούς γιατρούς 

τεχνικών που διευκολύνουν την αυξηµένη διέγερση, όπως η εξάσκηση της φαντασίωσης, η 

χρησιµοποίηση ερωτικών βοηθηµάτων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσοχής-εστίασης, οι 

ασκήσεις του Kegel  (εκούσια χαλάρωση και σύσπαση του ηβοκοκκυγικού µυός) και η 

βελτίωση των σεξουαλικών δεξιοτήτων του συντρόφου. Επίσης, προτείνει τεχνικές για τη 

µείωση των παραγόντων που αναστέλλουν τη σεξουαλική διέγερση, όπως γνωσιακή 

αναδόµηση, ασκήσεις χαλάρωσης, συστηµατική απευαισθητοποίηση καταστάσεων που 

προκαλούν άγχος και αντιµετώπιση των προβληµάτων της σχέσης που δηµιουργούν αρνητικά 

συναισθήµατα.  

  Άλλος ένας τρόπος ειναι οι ασκήσεις sensate focus που έχουν σκοπό να βοηθήσουν 

τη γυναίκα να εστιασθεί στις ερωτικές της αισθήσεις και ακολουθούνται µετά από ασκήσεις 

που περιλαµβάνουν ερεθισµό της κλειτορίδας από τη γυναίκα και από τον σύντροφο της. Το 

ζευγάρι θα προχωρήσει σε συνουσία όταν το αποφασίσει η γυναίκα και χωρίς καµιά πίεση να 

φθάσει σε οργασµό. Καθώς η γυναίκα αρχίζει να αισθάνεται άνετα στο να βιώνει διάφορα 

σεξουαλικά συναισθήµατα µε το σύντροφο της, µπορεί να καταφέρει να νιώσει σηµαντική 

ευχαρίστηση και ακόµα και οργασµό στη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.  
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2. Ο ανεσταλµένος οργασµός στη γυναίκα  

 Ο κατευθυνόµενος αυνανισµός συνίσταται σε µια σειρά ασκήσεων στο σπίτι, η οποία 

αρχίζει µε αυτεξερεύνηση και αποσκοπεί στην αυξηµένη γενετήσια διέγερση. Οι Kuriansky 

& Sharpe (1981) ανέφεραν ότι 15% των ασθενών τους δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν την 

ικανότητα επίτευξης οργασµού στην περίοδο 2 ετών της παρακολούθησης.  Με τη σειρά τους 

το ζευγάρι χαϊδεύει ο ένας τον άλλον προχωρώντας από το µη ερωτικό άγγιγµα στη 

σεξουαλική θωπεία του άλλου. Η επίτευξη οργασµού είναι ευκολότερη όταν είναι 

αυτοπροκαλούµενος, δυσκολότερη όταν επάγεται από σύντροφο που εφαρµόζει ερεθισµό µε 

το χέρι ή το στόµα και πολύ δύσκολη όταν επιχειρείται συνουσία µε ταυτόχρονο ερεθισµό µε 

το χέρι. Οι Heiman & Meston (1997) προτείνουν ότι ένας συνδυασµός σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, εξάσκησης των σεξουαλικών δεξιοτήτων, ενηµέρωσης σχετικά µε γενικά και 

σεξουαλικά ζητήµατα, την εικόνα του σώµατος και κατευθυνόµενου αυνανισµού φαίνεται να 

πιο είναι αποτελεσµατικός στην αντιµετώπιση οργασµικών διαταραχών. 

3. Η πρόωρη εκσπερµάτιση  

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, ένας αριθµός ατοµικών, συνδυασµένων και 

οµαδικών θεραπευτικών προσεγγίσεων που χρησιµοποιούν συµπεριφορικές στρατηγικές, 

όπως διακοπής-έναρξης τεχνική πίεσης, ασκήσεις προοδευτικού αισθησιακού εστιασµού, 

ασκήσεις αυνανισµού και « ήσυχου κόλπου» µε τη γυναίκα µε τα πόδια ανοιχτά, έχουν 

καθιερωθεί ως οι θεραπείες εκλογής για την αντιµετώπιση της πρόωρης εκσπερµάτισης 

(Masters, W. & Johnson, V., 1970; Kaplan, H.S., 1977; Levine, S., 1992; McCarthy, B., 

1989; Kaplan, H.S., 1989 ). Κατά τη διαδικασία διακοπής-έναρξης, ο άνδρας φτάνει 

επανειληµµένα σε υψηλά επόπεδα διέγερσης, αρχικά µέσω ερεθισµού µε το χέρι ή το στόµα 

της συντρόφου του και αργότερα µέσω κολπικής διείσδυσης, αλλά σταµατάει πριν την 

εκσπερµάτιση (Semans, J. 1956). Η παύση αυτή µειώνει τη διέγερση του άντρα κι έτσι 
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καθυστερεί τον οργασµό του. Αυτή η αλληλουχία πράξεων επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, 

µετά από τις οποίες επιτρέπεται στον άνδρα να εκσπερµατίσει.   

4. Ο ανεσταλµένος οργασµός στον άντρα  

Οι θεραπευτικές προσπάθειες καθοδηγούνται από τις υποθέσεις των διάφορων 

θεωρητικών αιτιολογικών µοντέλων. Ο Apfelbaum (1989) προτείνει θεραπείες που 

αποσκοπούν στο να αποκτήσουν οι άνδρες συνείδηση τόσο της έλλειψης επιθυµίας για 

συνουσία όσο και της αδυναµίας διέγερσης κατά τη διάρκεια της συνουσία. Το µοντέλο του 

αντικατοπτρίζει την παραδοσιακή θεραπεία για τη γυναικεία ανοργασµία, εστιάζοντας στη 

µείωση των απαιτήσεων και στη βοήθεια του ασθενούς να επικεντρώνεται στην αύξηση των 

ερωτικών αισθήσεων.  

5. Η διαταραχή της στύσης στον άντρα  

Έχει συνταχθεί ένας οδηγός για τη διαδικασία αντιµετώπισης (Process of Care, POC) 

ο οποίος αναφέρεται στη σωστή εκτίµηση και θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Οι 

συντάκτες επισηµαίνουν έξι φάσεις:                                                                                

1. Κατοχύρωση της διάγνωσης                                       

2. σχολιασµός των αρχικών ευρηµάτων, συζήτηση της βιβλιογραφίας, έναρξη της 

διαδικασίας ενηµέρωσης                                                                                      

3. τροποποίηση των αναστρέψιµων αιτιών της στυτικής δυσλειτουργίας.                               

4. εφαρµογή θεραπειών πρώτης γραµµής: ψυχοθεραπεία,  χορήγηση απο το στόµα 

φαρµάκων που επάγουν στύση, συστήµατα κενού.                                            

5. εφαρµογή θεραπειών δεύτερης γραµµής: θεραπεία µε αυτοεγχύσεις, διουρθρική θεραπεία 

6. εφαρµογή θεραπεία τρίτης γραµµής: εµφύτευση τεχνητού πέους. 
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6. ∆ιαταραχές σεξουαλικού πόνου 

Οι ιατρικές παρεµβάσεις για τη δυσπαρεύνεια στοχεύουν στη νοσολογική οντότητα 

που πιστεύεται ότι προκαλεί τον πόνο και περιλαµβάνουν διαφορετικές παρεµβάσεις, όπως 

ενδοκολπική εφαρµογή οιστρογόνων σε µορφή κρέµας ή χρήση αλοιφής αναισθητικού, 

χειρουργική διόρθωση της περιοχής του αιδοίου και εξαγωγή παθολογικών όγκων σε 

παρακείµενα εσωτερικά όργανα. Σε περίπτωση που η δυσπαρεύνεια αποτελεί µακροχρόνιο 

πρόβληµα, η ιατρική διόρθωση σπάνια αποτελεί επαρκή θεραπεία, ανεξάρτητα από την 

οργανική παθολογία ۟παραµένει ο ψυχολογικός φόβος επανεµφάνισης του πόνου. Ο κολπικός 

σπασµός αντιµετωπίζεται κατά κανόνα µε ένα συνδυασµό από τα ακόλουθα:        

1. ∆ιακοπή της συνουσίας                          

2. in vivo σταδιακή εισαγωγή από την ίδια τη γυναίκα διαστολέων αυξανόµενου µεγέθους    

3. συστηµατική απευαισθητοποίηση                                      

4. ασκήσεις Kegel                                                         

5. ερµηνεία των φόβων αντίστασης και των ψυχοδυναµικών φόβων. 

 

 

Οµαδική ψυχοθεραπεία.  

Οι οµάδες έχουν αποδειχθεί ότι είναι χρήσιµες στη θεραπεία ατόµων µε Σεξουαλικές 

∆υσλειτουργίες, καθώς δίνουν πληροφορίες γύρω από το σεξ, προσφέρουν καθησύχαση και 

ενθάρρυνση και επίσης αµοιβαία υποστήριξη σε άτοµα που πάσχουν από παρόµοιες 

δυσκολίες. Ορισµένες οµάδες αποτελούνται από άτοµα του ίδιου φύλου που έχουν το ίδιο 

πρόβληµα, ενώ άλλες αποτελούνται από ζευγάρια. Οι οµάδες είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για 
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άτοµα που χρειάζεται να διερευνήσουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις καθώς 

επίσης και συγκεκριµένες δυσκολίες γύρω από το σεξ.  

 

 

Ατοµική ψυχοθεραπεία         

Η κλασική ψυχοδυναµική θεωρία πιστεύει ότι οι Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες έχουν 

τις ρίζες τους στις εµπειρίες της πρώτης παιδικής ηλικίας και στις ενδοψυχικές συγκρούσεις, 

γι' αυτό και η θεραπεία στοχεύει στη διευκρίνιση και συνειδητοποίηση αυτών των 

απωθηµένων εµπειριών. Όταν παράλογοι φόβοι και φαντασίες βγαίνουν στην επιφάνεια και 

γίνονται κατανοητοί, τα συµπτώµατα των Σεξουαλικών ∆υσλειτουργιών συχνά µετριάζονται.  
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2.3. Παραφιλίες 

Ορισµός: Οι σεξουαλικές παρεκκλίσεις παλιότερα ονοµάζονταν σεξουαλικές διαστροφές. 

Πρόκειται για καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από τα εξής: 

Α. Για µια περίοδο τουλάχιστον 6 µηνών υπάρχουν επανειληµµένες, έντονες, σεξουαλικά 

διεγερτικές φαντασιώσεις, σεξουαλικές παρορµήσεις ή συµπεριφορές που γενικά αφορούν:  

- µη ανθρώπινα αντικείµενα  

- το να υποφέρει κανείς ή να κάνει τον σύντροφο του να υποφέρει, να ταπεινώνεται ή 

να ταπεινώνει τον σύντροφο του. 

- παιδιά ή άλλα µη συναινούντα άτοµα 

Β. Η συµπεριφορά, οι σεξουαλικές παρορµήσεις ή οί φαντασιώσεις προκαλούν κλινικά 

σηµαντική υποκειµενική ενόχληση ή έκπτωση στον κοινωνικό, επαγγελµατικό ή άλλους 

σηµαντικούς τοµείς της λειτουργικότητας.  

Οι γνωστότερες παραφιλίες, ανάλυση θα γίνει στη συνέχεια, από κοινού DSM-IV και ICD-10 

είναι οι εξής: 

Α. Επιδειξιοµανία 

Β. Φετιχισµός 

Γ. Παιδοφιλία 

∆. Σεξουαλικός  Μαζοχισµός 

Ε.        » »           Σαδισµός 

ΣΤ. Ηδονοβλεψία 

Ζ. Τρανσβεστικός φετιχισµός (κατά το DSM-IV) ή φετιχιστική παρενδυσία (κατά το ICD-

10). 
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Θεραπεία: Οι σεξουαλικές παρεκκλίσεις θεωρούνται από πολλούς ότι έχουν σαν βάση 

ψυχολογικούς παράγοντες και ότι πηγάζουν από εµπειρίες της παιδικής ηλικίας. Κατά 

συνέπεια πολλοί κλινικοί χρησιµοποιούν την ψυχοθεραπεία σαν τρόπο αντιµετώπισης αυτών 

των διαταραχών. Η ψυχανάλυση προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια και να επιλύσει παιδικές 

ψυχικές συγκρούσεις που θεωρούνται υπεύθυνες για την παρέκκλιση, αλλά πολλά άτοµα µε 

τέτοιες διαταραχές (π.χ. αυτά µε σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας) δεν µπορούν ν' 

αντέξουν τέτοιου είδους έντονη θεραπεία. Η ατοµική ψυχοθεραπεία (αποκαλυπτική - 

υποστηρικτική) µπορεί να φανεί χρήσιµη στο να βοηθήσει το άτοµο να αναγνωρίσει τα 

συναισθήµατα και τις φαντασιώσεις που παρακινούν σε παρεκκλίνουσα σεξουαλική 

συµπεριφορά, να αποκτήσει πιο παραδεκτούς τρόπους σεξουαλικής ικανοποίησης καθώς και 

να ελέγξει τον βαθµό που η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά του παρεµβαίνει στην κοινωνική 

και επαγγελµατική του ζωή. Αντιανδρογόνα, όπως η µεδροξυπρογεστερόνη, έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε άντρες µε σοβαρές σεξουαλικές παρεκκλίσεις (π.χ. σ' αυτούς που 

εµπλέκονται µε καταναγκαστικό τρόπο σε σεξουαλικές επιθέσεις) µε σκοπό να ελαττωθούν 

οι σεξουαλικές τους δραστηριότητες και κατά συνέπεια να γίνουν λιγότερο επικίνδυνοι. Σε 

περιπτώσεις, βέβαια, που η παραφιλική συµπεριφορά είναι µέρος µιας άλλης διαταραχής 

όπως π.χ. σχιζοφρένεια ή µανία, θα αντιµετωπισθούν οι διαταραχές αυτές µε αντιψυχωτικά, 

λίθιο, καρβαµαζεπίνη κτλ. 
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3.1. Πως ∆ιαχωρίζουν Και Εξηγούν Τα Εγχειρίδια Ψυχολογίας Τις Σεξουαλικές 

∆ιαταραχές  

 

3.1.1 ICD-10 ( international statistical Classification of Diseases and related health problems 

) 1 

∆ιαταραχές Ως προς Την Ταυτότητα Του Φύλου 

- ∆ιαφυλική διαταραχή 

- Παρενδυσία διπλού ρόλου 

- ∆ιαταραχή της ταυτότητας του φύλου κατά την παιδική ηλικία 

- Άλλες διαταραχές της ταυτότητας του φύλου 

- ∆ιαταραχή της ταυτότητας του φύλου, µη καθοριζόµενη 

 

∆ιαταραχές Της Σεξουαλικής Προτίµησης 

- Φετιχισµός 

- Φετιχιστική παρενδυσία 

- Επιδειξιοµανία 

- Ηδονοβλεψία 

- Παιδοφιλία 

- Σαδοµαζοχισµός 

- Πολλαπλές διαταραχές της σεξουαλικής  προτίµησης 

- Άλλες διαταραχές της σεξουαλικής προτίµησης 

- ∆ιαταραχή της σεξουαλικής προτίµησης, µη καθοριζόµενη 

 

                                            
1 (∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΟΣΩΝ 10η έκδοση)  
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3.1.2. DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of Mental Disorders)2 

Σεξουαλικές ∆ιαταραχές Και ∆ιαταραχές Της Ταυτότητας Του Φύλου 

 

Σεξουαλικές ∆υσλειτουργίες : Οι παρακάτω προσδιοριστές χρησιµοποιούνται σε όλες τις 

πρωτοπαθείς σεξουαλικές δυσλειτουργίες:  

      Ισόβιος τύπος/Επίκτητος τύπος,  

Γενικευµένος τύπος/τύπος καταστάσεων,  

Οφειλόµενη σε ψυχολογικούς παράγοντες/Οφειλόµενη σε συνδυασµό παραγόντων. 

 

∆ιαταραχές της Σεξουαλικής Επιθυµίας :  

i. ∆ιαταραχή υποτονικής σεξουαλικής επιθυµίας   

ii.  ∆ιαταραχή σεξουαλικής αποστροφής. 

 

∆ιαταραχές Σεξουαλικής ∆ιέγερσης: 

i. ∆ιαταραχή της σεξουαλικής διέγερσης στη γυναίκα  

ii.  ∆ιαταραχή στύσης στον άνδρα. 

 

∆ιαταραχές του Οργασµού:  

i. ∆ιαταραχή του οργασµού στη γυναίκα 

ii.  ∆ιαταραχή του οργασµού στον άνδρα  

iii.  Πρόωρη εκσπερµάτιση 

 

 

 

                                            
2 (∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 4η έκδοση) 
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∆ιαταραχές του Σεξουαλικού Πόνου:  

i. ∆υσπαρευνία ( µη οφειλόµενη σε γενική ιατρική κατάσταση)  

ii.     Κολεόσπασµος (µη οφειλόµενος σε γενική ιατρική κατάσταση) 

 

Σεξουαλική ∆υσλειτουργία οφειλόµενη σε γενική ιατρική κατάσταση:  

i. ∆ιαταραχή υποτονικής σεξουαλικής επιθυµίας οφειλόµενη σε …[αναγράψτε τη 

γενική ιατρική κατάσταση] 

ii.  ∆ιαταραχή υποτονικής σεξουαλικής επιθυµίας στον άντρα οφειλόµενη σε 

…[αναγράψτε τη γενική ιατρική κατάσταση]  

iii.  ∆ιαταραχή της στύσης του άνδρα οφειλόµενη σε …[αναγράψτε τη γενική ιατρική 

κατάσταση]  

iv. ∆υσπαρευνία στη γυναίκα οφειλόµενη σε …[αναγράψτε τη γενική ιατρική 

κατάσταση]  

v. ∆υσπαρευνία στον άνδρα οφειλόµενη σε …[αναγράψτε τη γενική ιατρική κατάσταση]  

vi.  Άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα οφειλόµενη σε …[αναγράψτε τη 

γενική ιατρική κατάσταση] , προσδιορίστε αν : µε έναρξη κατά τη διάρκεια τοξίκωσης  

vii.  Άλλη σεξουαλική δυσλειτουργία στον άντρα οφειλόµενη σε …[αναγράψτε τη γενική 

ιατρική κατάσταση]  

viii.  Σεξουαλική δυσλειτουργία προκαλούµενη από ουσίες, προσδιορίστε αν : µε έκπτωση 

της επιθυµίας, µε έκπτωση της διέγερσης, µε έκπτωση του οργασµού, µε σεξουαλικό πόνο, 

προσδιορίστε αν : µε έναρξη κατά τη διάρκεια τοξίκωσης , σεξουαλική δυσλειτουργία µη 

προσδιοριζόµενη περαιτέρω 
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Παραφιλίες:  

i. Επιδειξιοµανία  

ii.  Φετιχισµός  

iii.  Εφαψιοµανία  

iv. Παιδοφιλία , προσδιορίστε αν : σεξουαλικά έλκεται από το αντρικό φύλο, γυναικείο 

φύλο ή και από τα δύο φύλα, προσδιορίστε αν : περιορίζεται σε αιµοµιξία προσδιορίστε τύπο 

: µε έναρξη κατά τη διάρκεια τοξίκωσης 

v. Σεξουαλικός µαζοχισµός  

vi. Σεξουαλικός σαδισµός  

vii.  Τρανσβεστικός (παρενδυσιακός) φετιχισµός προσδιορίστε αν : µε φυλετική δυσφορία 

viii.  Ηδονοβλεψία  

ix. Παραφιλία µη προσδιοριζόµενη περαιτέρω. 

 

∆ιαταραχές της ταυτότητας του φύλου:  

i. ∆ιαταραχή της ταυτότητας του φύλου-σε παιδιά, σε εφήβους ή ενηλίκους-

προσδιορίστε αν : σεξουαλικά έλκεται από το αντρικό φύλο, γυναικείο φύλο ή και από τα δύο 

φύλα 

ii.   ∆ιαταραχή της ταυτότητας φύλου µη προσδιοριζόµενη περαιτέρω 

iii.   Σεξουαλική διαταραχή µη προσδιοριζόµενη περαιτέρω. 
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3.2.1.  Ανάλυση ICD-10 

∆ιαταραχές Της Ταυτότητας Του Φύλου 

-∆ιαφυλική ∆ιαταραχή: 

Ορισµός: Πρόκειται για την επιθυµία του ατόµου να ζει και να γίνεται αποδεκτό ως µέλος του 

αντίθετου φύλου. Συνήθως, συνοδεύεται από συναίσθηµα δυσφορίας για , και 

ακαταλληλότητας προς, το ανατοµικό φύλο του ατόµου, καθώς και από την επιθυµία του να 

υποστεί ορµονική θεραπεία ή χειρουργική επέµβαση, προκειµένου να δώσει στο σώµα του 

µορφή όσο γίνεται πιο συµβατή µε εκείνη του φύλου της προτίµησής του. 

 ∆ιάγνωση: Για να τεθεί αυτή η διάγνωση, η διαφυλική ταυτότητα πρέπει να ήταν παρούσα 

και σταθερή τουλάχιστον για 2 χρόνια και δεν πρέπει να είναι σύµπτωµα άλλης ψυχικής 

διαταραχής, όπως σχιζοφρένεια, ή να συνοδεύεται από οποιαδήποτε ερµαφροδιτική γενετική, 

ή φυλοχρωµοσωµατική ανωµαλία. 

 

 

-Παρενδυσία ∆ιπλού Ρόλου: 

Ορισµός. Κατά τη διαταραχή αυτή, το άτοµο ενδύεται τα ρούχα του αντίθετου φύλου κατά τη 

διάρκεια ενός µέρους της ζωής του, µε σκοπό να απολαύσει την παροδική εµπειρία να είναι 

µέλος του αντίθετου φύλου, χωρίς όµως επιθυµία για µονιµότερη αλλαγή φύλου συνδεόµενη 

µε χειρουργικό επαναπροσδιορισµό. Στην παρούσα διαταραχή, η ένδυση µε ρούχα του 

αντίθετου φύλου δε συνοδεύεται από σεξουαλική διέγερση, κάτι το οποίο τη διακρίνει από τη 

φετιχιστική παρενδυσία. 

Περιλαµβάνεται: ∆ιαταραχή της ταυτότητας του φύλου κατά την εφηβική ή ενήλικη ζω, µη 

διαφυλικού τύπου. 

Αποκλείεται: Φετιχιστική Παρενδυσία. 
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-∆ιαταραχή Της Ταυτότητας Του Φύλου Κατά Την Παιδική Ηλικία 

Ορισµός: Εδώ περιλαµβάνονται διαταραχές, οι οποίες εκδηλώνονται για πρώτη φορά κατά 

την πρώιµη παιδική ηλικία (και πάντοτε πολύ πριν την εφηβεία), οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από επίµονη και έντονη δυσφορία για το προσδιορισµένο από τη φύση φύλο του ατόµου µαζί 

µε την επιθυµία να ανήκει (ή επιµονή ότι ανήκει) στο άλλο φύλο. Παρατηρείται επίµονη 

υπεραπασχόληση µε τα ρούχα και τις δραστηριότητες του αντίθετου φύλου και απάρνηση 

φύλου του ασθενούς. Αυτές οι διαταραχές θεωρείται ότι είναι σχετικά ασυνήθεις και δεν 

πρέπει να συγχέονται µε την πολύ πιο συχνή µη συµβατική συµπεριφορά, την αφορώσα στα 

στερεότυπα του καθιερωµένου ρόλου του φύλου. Η διάγνωση της διαταραχής της ταυτότητας 

του φύλου στην παιδική ηλικία προϋποθέτει βαθιά διαταραχή την  φυσιολογικής αντίληψης 

για την αρρενωπότητα ή τη θηλυκότητα. Απλή συµπεριφορά τύπου «αγοροκόριτσου» στα 

κορίτσια ή ελαφρώς «κοριτσίστικη» συµπεριφορά στα αγόρια δεν επαρκεί, για να τεθεί η 

διάγνωση. Η διάγνωση δεν µπορεί επίσης να τεθεί, όταν το άτοµο δεν έχει φτάσει στην ήβη.3  

∆ιάγνωση: Το βασικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό είναι η διάχυτη και επίµονη επιθυµία του 

παιδιού να ανήκει (ή επιµονή ότι ανήκει) στο αντίθετο φύλο από το ήδη προσδιορισµένο, 

µαζί µε έντονη απόρριψη της συµπεριφοράς, των συνοδών  χαρακτηριστικών ή/και της 

εµφάνισης του προσδιορισµένου φύλου. Χαρακτηριστικά, η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται για 

πρώτη φορά κατά την προσχολική ηλικία. Οπωσδήποτε, για να τεθεί η διάγνωση, η 

διαταραχή πρέπει να ήταν εµφανής πριν από την ήβη. Και στα δυο φύλα µπορεί να υπάρχει 

απάρνηση των ανατοµικών δοµικών χαρακτηριστικών του ίδιου φύλου, αλλά αυτό είναι 

ασυνήθης και πιθανότατα σπάνια εκδήλωση. Χαρακτηριστικά, τα παιδιά µε διαταραχή της 

ταυτότητας του φύλου αρνούνται ότι ενοχλούνται από αυτήν, µολονότι µπορεί να δυσφορούν 

από τη συγκρουσιακή κατάσταση, η οποία προκύπτει από τις προσδοκίες της οικογένειας ή 

                                            
3 Επειδή η διαταραχή της ταυτότητας του φύλου στην παιδική ηλικία έχει πολλά χαρακτηριστικά κοινά µε τις άλλες 
διαταραχές ταυτότητας, η παρούσα ευρύτερη διαγνωστική ενότητα έχει ταξινοµηθεί στις «∆ιαταραχές της ταυτότητας του 
φύλου» παρά στη διαγνωστική ενότητα « ∆ιαταραχές της συµπεριφοράς και του συναισθήµατος, µε έναρξη συνήθως κατά 
την παιδική και την εφηβική ηλικία». 
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των συνοµηλίκων και από την περιπαικτική ή/και απορριπτική συµπεριφορά των άλλων στην 

οποία εκτίθενται. 

Πιο πολλά γνωρίζουµε για τις διαταραχές αυτές στα αγόρια, παρά στα κορίτσια. 

Τυπικά, από τα προσχολικά χρόνια και στη συνέχεια τα αγόρια υπεραπασχολούνται µε τους 

τύπους των παιχνιδιών και των άλλων δραστηριοτήτων που σύµφωνα µε τα επικρατούντα 

στερεότυπα σχετίζονται µε τις γυναίκες και συχνά δυνατόν να παρατηρείται προτίµηση στα 

κοριτσίστικα ή γυναικεία ρούχα. Όµως, το ντύσιµο µε τα ρούχα του άλλου φύλου δεν 

προκαλεί σεξουαλική διέγερση (αντίθετα µε τη φετιχιστική παρενδυσία στους ενηλίκους). Τα 

παιδιά αυτά έχουν έντονη επιθυµία να λαµβάνουν µέρος σε παιχνίδια και δραστηριότητες που 

χαρακτηρίζουν τον ελεύθερο χρόνο των κοριτσιών. Οι γυναικείες κούκλες είναι συνήθως τα 

αγαπηµένα τους παιχνίδια και τα κορίτσια είναι οι σταθερά προτιµώµενοι σύντροφοι στο 

παιχνίδι. Ο κοινωνικός εξοστρακισµός συνήθως αναφαίνεται κατά τα πρώτα χρόνια του 

σχολείου και συχνά κορυφώνεται στη µέση παιδική ηλικία, µε ταπεινωτική και περιπαικτική 

συµπεριφορά από τα άλλα αγόρια. Η εµφανώς θηλυπρεπής συµπεριφορά µπορεί να µειωθεί 

κατά τα πρώτα χρόνια της εφηβείας, αλλά διαχρονικές µελέτες δείχνουν ότι περίπου µεταξύ 

1/3 και 2/3 των αγοριών µε διαταραχή της ταυτότητας του φύλου στην παιδική ηλικία 

εµφανίζουν οµοφυλοφιλικό προσανατολισµό κατά και µετά την εφηβεία. Όµως, πάρα πολύ 

λίγοι εκδηλώνουν διαφυλική διαταραχή στην ενήλικη ζωή (µολονότι οι περισσότεροι 

ενήλικοι µε διαφυλική διαταραχή αναφέρουν ότι είχαν πρόβληµα ταυτότητας  φύλου στην 

παιδική ηλικία). 

Σε κλινικά δείγµατα, οι διαταραχές της ταυτότητας του φύλου είναι λιγότερο συχνές 

στα κορίτσια, παρά στα αγόρια, αλλά δεν είναι γνωστό κατά πόσον η αναλογία αυτή των 

φύλων ισχύει και στο γενικό πληθυσµό. Στα κορίτσια, όπως και στα αγόρια, υπάρχει συνήθως 

πρώιµη εκδήλωση υπεραπασχόλησης µε συµπεριφορά η οποία, σύµφωνα µε τα επικρατούντα 

στερεότυπα, συνδέεται µε το αντίθετο φύλο. Τυπικά, τα κορίτσια µε αυτές τις διαταραχές 
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έχουν ανδρική συντροφιά και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον αθλητισµό και τα σκληρά 

και τα δύσκολα παιχνίδια. ∆εν έχουν ενδιαφέρον να παίζουν µε κούκλες  ούτε να υποδύονται 

γυναικείους ρόλους σε παιχνίδια ρόλων, όπως είναι το «µητέρες και πατέρες» ή το 

«νοικοκυριό». Τα κορίτσια µε τη διαταραχή της ταυτότητας του φύλου συνήθως δε βιώνουν 

στον ίδιο βαθµό τον κοινωνικό εξοστρακισµό, όπως τα αγόρια, µολονότι µπορεί να 

υποφέρουν από την περιπαικτική συµπεριφορά των άλλων στο τέλος της παιδικής ηλικίας ή 

στην εφηβεία τους. Τα περισσότερα κορίτσια εγκαταλείπουν την υπερβολική εµµονή στις 

ανδρικές δραστηριότητες και την αγορίστικη αµφίεση όσο πλησιάζουν στην εφηβεία, αλλά 

µερικά από αυτά διατηρούν την ταυτοποίηση µε το ανδρικό φύλο και συνεχίζουν, 

εµφανίζοντας οµοφυλοφιλικό προσανατολισµό. 

 Σπάνια, η διαταραχή της ταυτότητας του φύλου συνοδεύεται από επίµονη απάρνηση 

των ανατοµικών δοµικών χαρακτηριστικών του προσδιορισµένου φύλου. Στα κορίτσια, αυτό 

µπορεί να εκδηλώνεται µε επανειληµµένες αυτοδιαβεβαιώσεις ότι έχουν ή θα αναπτύξουν 

πέος ή µε την αποφυγή της ούρησης σε καθιστική θέση ή µε την αυτοδιαβεβαίωση ότι δεν 

επιθυµούν να αναπτύξουν µαστούς ή έµµηνη ρύση. Στα αγόρια, αυτή η διαταραχή µπορεί να 

εκδηλωθεί µε επανειληµµένες αυτοδιαβεβαιώσεις ότι θα αναπτυχθούν σωµατικά για να 

φτάσουν να γίνουν γυναίκες, ότι το πέος και οι όρχεις είναι αηδιαστικοί ή ότι θα 

εξαφανιστούν ή/και ότι θα ήταν προτιµότερο να µην είχαν πέος και όρχεις. 

Αποκλείονται: ∆υστονικός προς το εγώ σεξουαλικός προσανατολισµός και ∆ιαταραχή της 

σεξουαλικής ωρίµανσης. 
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3.2.2.  Ανάλυση DSM-IV 

-∆ιαταραχή Σεξουαλικής Επιθυµίας (∆ιαταραχή Σεξουαλικής Αποστροφής) 

Α. Επίµονη ή επαναλαµβανόµενη αποστροφή ή έντονη αποφυγή όλων ή (σχεδόν όλων) των 

σεξουαλικών επαφών µε ερωτικό σύντροφο 

Β. Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική δυσφορία ή διαπροσωπικά προβλήµατα  

Γ. Η σεξουαλική δυσλειτουργία δεν οφείλεται σε άλλη διαταραχή του άξονα 1 [(Κλινικές 

διαταραχές, Άλλες κατηγορίες που µπορεί να αποτελούν επίκεντρο κλινικής 

προσοχής),(εκτός από άλλη σεξουαλική διαταραχή) 

 

 

-∆ιαταραχή Σεξουαλικής ∆ιέγερσης 

∆ιαταραχή στύσης στον άνδρα 

Α. Επίµονη ή επαναλαµβανόµενη αδυναµία επίτευξης ή διατήρησης ως την ολοκλήρωση της 

σεξουαλικής δραστηριότητας, ικανοποιητικής στύσης. 

Β. Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική δυσφορία ή διαπροσωπικά προβλήµατα. 

Γ. Η στυτική δυσλειτουργία δεν οφείλεται σε άλλη διαταραχή  του άξονα 1 [(Κλινικές 

διαταραχές, Άλλες κατηγορίες που µπορεί να αποτελούν επίκεντρο κλινικής 

προσοχής),(εκτός από άλλη σεξουαλική διαταραχή) και δεν είναι άµεσο αποτέλεσµα κάποιας 

ουσίας (π.χ. τοξικής ή φαρµάκου) ή κάποιας νόσου. 

 

 

∆ιαταραχή σεξουαλικής διέγερσης στη γυναίκα. 

Α. Επίµονη ή επαναλαµβανόµενη αδυναµία να αποκτήσει ή να διατηρήσει µέχρι την 

ολοκλήρωση της σεξουαλικής δραστηριότητας, ικανοποιητικού βαθµού εφύγρανση του 

κόλπου κατά τη φάση της σεξουαλικής διέγερσης. 
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Β. Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική δυσφορία ή διαπροσωπικά προβλήµατα. 

Γ. Η στυτική δυσλειτουργία δεν οφείλεται σε άλλη διαταραχή  του άξονα 1 [(Κλινικές 

διαταραχές, Άλλες κατηγορίες που µπορεί να αποτελούν επίκεντρο κλινικής 

προσοχής),(εκτός από άλλη σεξουαλική διαταραχή) και δεν είναι άµεσο αποτέλεσµα κάποιας 

ουσίας (π.χ. τοξικής ή φαρµάκου) ή κάποιας νόσου. 

 

 

-∆ιαταραχή Οργασµού 

∆ιαταραχή οργασµού στη γυναίκα 

Α. Επίµονη ή επαναλαµβανόµενη καθυστέρηση ή αδυναµία οργασµού µετά από φυσιολογική 

φάση σεξουαλικού ερεθισµού. Οι γυναίκες παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία ως προς τον τύπο 

ή την ένταση του ερεθισµού που πυροδοτεί τον οργασµό. Η διάγνωση της διαταραχής του 

οργασµού στη γυναίκα πρέπει να βασίζεται στην κρίση του κλινικού, που θα εκτιµήσει αν η 

οργασµική ικανότητα της γυναίκας είναι µικρότερη από την αναµενόµενη ανάλογα µε την 

ηλικία της, τη σεξουαλική εµπειρία και την επάρκεια του σεξουαλικού ερεθισµού. 

Β. Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική δυσφορία ή διαπροσωπικά προβλήµατα. 

Γ. Η διαταραχή του οργασµού δεν οφείλεται σε άλλη διαταραχή  του άξονα 1 [(Κλινικές 

διαταραχές, Άλλες κατηγορίες που µπορεί να αποτελούν επίκεντρο κλινικής 

προσοχής),(εκτός από άλλη σεξουαλική διαταραχή) και δεν είναι άµεσο αποτέλεσµα κάποιας 

ουσίας (π.χ. τοξικής ή φαρµάκου) ή κάποιας νόσου. 

 

∆ιαταραχή οργασµού στον άνδρα. 

Α. Επίµονη ή επαναλαµβανόµενη καθυστέρηση ή αδυναµία οργασµού µετά από φυσιολογική 

φάση σεξουαλικού ερεθισµού, όπου ο κλινικός γιατρός, λαµβάνοντας υπ ΄ όψιν την ηλικία 

του ατόµου, εκτιµά την επάρκεια, την ένταση και τη διάρκειά της. 
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Β.  Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική δυσφορία ή διαπροσωπικά προβλήµατα. 

Γ. Η διαταραχή του οργασµού δεν οφείλεται σε άλλη διαταραχή  του άξονα 1 [(Κλινικές 

διαταραχές, Άλλες κατηγορίες που µπορεί να αποτελούν επίκεντρο κλινικής 

προσοχής),(εκτός από άλλη σεξουαλική διαταραχή) και δεν είναι άµεσο αποτέλεσµα κάποιας 

ουσίας (π.χ. τοξικής ή φαρµάκου) ή κάποιας νόσου. 

 

Πρόωρη  εκσπερµάτιση 

Α. Επίµονη ή επαναλαµβανόµενη εκσπερµάτιση µε ελάχιστο σεξουαλικό ερεθισµό, πριν ή 

αµέσως µετά την εισαγωγή του κόλπου πριν την επιθυµία του ατόµου. Ο γιατρός πρέπει  να 

συνεκτιµήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της φάσης διέγερσης ,όπως η 

ηλικία, καινούργια ερωτική σύντροφος ή κατάσταση και η πρόσφατη συχνότητα σεξουαλικής 

δραστηριότητας. 

Β. Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική δυσφορία ή διαπροσωπικά προβλήµατα. 

Γ. Η πρόωρη εκσπερµάτιση δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις άµεσες δράσεις µίας ουσίας 

(π.χ. απόσυρση από οπιοειδή) 

 

 

-∆ιαταραχή Σεξουαλικού Πόνου 

∆υσπαρεύνια 

Α. Επίµονος ή επαναλαµβανόµενος πόνος στα γεννητικά όργανα κατά τη συνουσία στον 

άνδρα ή στη γυναίκα. 

Β. Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική δυσφορία ή διαπροσωπικά προβλήµατα. 

Γ. Η διαταραχή δεν οφείλεται αποκλειστικά από κολπικό σπασµό ή έλλειψη επαρκούς 

εφύγρανσης, δεν οφείλεται σε άλλη διαταραχή του άξονα 1 [(Κλινικές διαταραχές, Άλλες 

κατηγορίες που µπορεί να αποτελούν επίκεντρο κλινικής προσοχής), (εκτός από άλλη 
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σεξουαλική διαταραχή) και δεν είναι άµεσο αποτέλεσµα κάποιας ουσίας (π.χ. τοξικής ή 

φαρµάκου) ή κάποιας νόσου. 

 

Κολπικός σπασµός 

Α. Επίµονος ή επαναλαµβανόµενος ακούσιος σπασµός του µυϊκού συστήµατος  του έξω 

τριτηµορίου του κόλπου που παρεµποδίζει τη συνουσία. 

Β. Η διαταραχή προκαλεί σηµαντική δυσφορία ή διαπροσωπικά προβλήµατα. 

Γ. Η διαταραχή δεν οφείλεται σε άλλη διαταραχή του άξονα 1 (π.χ. σωµατόµορφη διαταραχή) 

και δεν προκαλείται αποκλειστικά ως ψυχολογική αντίδραση σε κάποια παθολογική 

κατάστας 
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                                                         ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

4.1. Τι είναι οι παραφιλίες ;  

 

Εισαγωγή 

Οι παραφιλίες αποτελούν παρεκκλίνουσες εκδηλώσεις σεξουαλικών ενδιαφερόντων 

και συµπεριφορών που δεν εντάσσονται στα φυσιολογικά ενδιαφέροντα που έχουν 

καθοριστεί πολιτισµικά. Η αλήθεια είναι ότι µέχρι ενός βαθµού όλα τα άτοµα παρουσιάζουν 

παραφιλικές τάσεις και µάλιστα µε τέτοια συχνότητα ώστε είναι δύσκολο να καθοριστεί µε 

ακρίβεια τί είναι η παραφιλία και τί όχι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα όρια καθορίζονται 

από τους νόµους, τις κοινωνικές συνθήκες, τον σεβασµό προς τους άλλους ή από τον βαθµό 

της εξάρτησης ή της αποκλειστικότητας µιας συγκεκριµένης ερωτικής συµπεριφοράς. Οι 

άνθρωποι κατά κανόνα ελέγχουν τη συµπεριφορά τους σύµφωνα µε τις κοινωνικές επιταγές, 

οι οποίες καθορίζουν τη σεξουαλική δραστηριότητα µέσα στα καθιερωµένα πολιτισµικά 

πλαίσια. Οι παραφιλικές συµπεριφορές συνίσταται σε ακραίες εκδηλώσεις της φυσιολογικής 

σεξουαλικής συµπεριφοράς και αντιπροσωπεύουν ασυνήθιστη αντίδραση, απάντηση και/ή 

ερµηνεία της φυσιολογικής, κοινωνικά αποδεκτής σεξουαλικής συµπεριφοράς (Abel  G.G. & 

Osborn, C.A.  1996).  

Αξιοσηµείωτο εύρηµα αποτελεί το γεγονός ότι το 95% των παραφιλικών 

περιπτώσεων  αναφέρονται σε άντρες . Εκτός από τον σεξουαλικό µαζοχισµό, ο οποίος κι 

αυτός είναι 20 φορές συχνότερος στους άντρες απ' ότι στις γυναίκες, οι άλλες παραφιλίες 

στην κλινική πράξη ποτέ δεν διαγιγνώσκονται σε γυναίκες, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. 

Οι λόγοι γι' αυτό είναι άγνωστοι. Ένα άλλο πρόβληµα που προκύπτει κατά τη µέτρηση των 

παραφιλικών περιστατικών είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια αρκετά αξιόλογη 

µέθοδος στην αποκοµιδή αποτελεσµάτων. Ο πληθυσµογράφος  πέους  είναι µια µεζούρα που 

χρησιµοποιείται από κοινού για να αποτιµηθεί η διέγερση στα παραφιλικά άτοµα. Αν και το 
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90% των αποτελεσµάτων έχουν αποκοµισθεί από αυτή τη µέθοδο ειδικά σε έρευνες στην 

παιδοφιλία και την επιδειξιοµανία (Fedora, Reddon & Yeudall, 1986) ωστόσο προβλήµατα 

όπως προσποίηση, λάθη µέτρησης και ερωτήσεις που δεν γίνονται κατανοητές δυσχεραίνουν 

την κατάσταση (Simon & Schouten, 1991).  Οι αυτοαναφορές έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί 

για να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα αλλά χαρακτηρίστηκαν τόσο τρωτά στην κοινωνική 

επιθυµία και τις διαµορφώσεις προσδοκιών όσο και ο πληθυσµογράφος πέους (Kilmann, 

Sabalis, Gearing, Bukstel, & Scovern, 1982). Η προσωπική καταγραφή συλλήψεων για 

διάφορα σεξουαλικά εγκλήµατα είναι επίσης  ένα σηµαντικό εργαλείο µέτρησης για τη 

σεξουαλική αποκλίνουσα συµπεριφορά. Το πρόβληµα µε αυτή την προσέγγιση είναι ότι πάνω 

από τα µισά εγκλήµατα δεν αναφέρονται (Eck & Riccio, 1979). Μια δυναµική λύση στις 

ασυνέπειες της µέτρησης που βασανίζει την έρευνα στις παραφιλίες είναι να ενσωµατωθούν 

αρκετές διάφορες µεζούρες στο ίδιο προσχέδιο έρευνας.   

Πολλά άτοµα µε παραφιλίες δεν θεωρούν ότι είναι άρρωστα και προσέρχονται στις 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας µόνον όταν η συµπεριφορά τους τα φέρει σε σύγκρουση µε το 

περιβάλλον, π.χ. τη σύζυγο, την οικογένεια ή τον νόµο. Συχνά τα άτοµα αυτά δεν µπορούν ν' 

ανταποδώσουν τρυφερότητα στη σεξουαλική επαφή ή πάσχουν και από διάφορες 

σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Συχνές είναι και οι διαταραχές της προσωπικότητας.   

Οι σεξουαλικές παρεκκλίσεις γενικά εγκαθίστανται στην εφηβεία και την αρχή της 

ενήλικης ζωής, πιο συγκεκριµένα εντοπίζονται σε ηλικίες 13 και 26 ετών µε τα περισσότερα 

άτοµα να αρχίζουν την παραφιλική δραστηριότητα πριν την ηλικία των 20 ετών. Το γεγονός 

αυτό υποδεικνύει ότι η πρώιµη παρέµβαση σε ανήλικους παραφιλικούς δράστες οδηγεί σε 

εγγυηµένα αποτελέσµατα. Συµπεριφορές που συνοδεύονται από µικρή πιθανότητα σύλληψης 

(φετιχισµός, ζωοφιλία και ηδονοβλεψία) εκδηλώνονται σε µικρότερες ηλικίες. Επειδή οι 

παιδεραστές δεν είναι µόνο άτοµα που παρενοχλούσαν άλλα παιδιά ή αδέρφια όταν ήταν 

νεότερα, αλλά και άτοµα που παρενοχλούσαν σεξουαλικά και τα δικά τους παιδιά ή παιδιά 
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άλλων σε µεγαλύτερη ηλικία, η µέση ηλικία έναρξης της σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών 

είναι µεγαλύτερη από ότι εκείνη για άλλες παραφιλίες (Αbel & Osborn,  1992).  

 Οι γυναίκες που έχουν κάποια παραφιλική συµπεριφορά συνήθως πλησιάζουν τον 

ειδικό γιατί η παραφιλία τους συνοδεύει κάποια άλλη ψυχολογική διαταραχή (κατάθλιψη, 

νυµφοµανία, ή προβλήµατα σχέσης). Ως εκ τούτου πρέπει να αναρωτηθούµε το εξής: «Είναι 

τα διαγνωστικά κριτήρια και οι ψυχοδυναµικές της παραφιλίας ίδιες και για τα δυο φύλα;» 

Αν η απάντηση είναι «ναι» τότε η παραφιλία πρέπει να θεωρηθεί σαν µια διαταραχή 

ανάπτυξης της σεξουαλικής ταυτότητας. Αν η απάντηση είναι «όχι» τότε θα πρέπει να 

θεωρηθεί σαν µια αναπτυξιακή διαταραχή αρσενικού χαρακτήρα (Levin, Risen, & Althof  

1990).  

Σε γενικές γραµµές, οι προσωπικές αξίες, θρησκευτικές πεποιθήσεις και το νοµικό 

σύστηµα αποτρέπουν τα άτοµα από την εκδήλωση παραφιλικών ορµών. Η προσπάθεια 

αναγνώρισης, ταξινόµησης, διάγνωσης και θεραπείας ατόµων µε –κάποιες- παραφιλίες είναι 

συχνά δύσκολη, διότι η παραδοχή παραφιλικών ενδιαφερόντων είτε ειναι παράνοµη και/είτε  

έρχεται συνήθως σε άµεση σύγκρουση µε τις αξίες και τους κανόνες των περισσότερων 

κοινωνικών οµάδων (Abel  G.G. & Osborn, C.A.  1996).  

Έπειτα απο αυτή τη γενική εισαγωγή στον όρο παραθέτεται  στη συνέχεια η πιθανή 

αιτιολογία των παραφιλικών διαταραχών (βιολογία, περιβάλλον, ψυχοδυναµική προσέγγιση) 

καθώς και το πολιτισµικό πλαίσιο, αν και κατα πόσο επηρεάζει την εµφάνιση και την εξέλιξή 

της. 
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4.1.2.  Ποιά είναι η αιτιολογία των παραφιλιών ; 

     

Βιολογικοί Παράγοντες 

-Γονίδια. Μελέτες µε παιδόφιλους και µε µη παιδόφιλους παραφιλικούς έδειξαν ότι οι 

οικογένειες των πρώτων είχαν περισσότερα αντίστοιχα περιστατικά στην οικογένειά τους απ’ 

ότι είχαν οι µη παιδόφιλοι παραφιλικοί και οι οικογένειας τοης οµάδας ελέγχου (Gaffney, 

Lurie and Berlin 1984). 

- Αρχιτεκτονική εγκεφάλου. Για παραφιλικές συµπεριφορές έχουν αναφερθεί η επιληψία 

κροταφικού λοβού (Kolarsky, Freud, Machek and Polak, 1967). 

-Ορµόνες. Είναι πιθανό να σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τη σεξουαλικη συµπεριφορά. Οι 

Bradford & Bourget (1987) εξακρίβωσαν την παρουσία αξιοσηµείωτης σχέσης µεταξύ της 

ορµόνης τεστοστερόνης στα επίπεδα του αίµατος και στην  βία σεξουαλικών παραβάσεων σε 

µια οµάδα  146 σεξουαλικών παραβατών , δεδοµένου ότι  οι Langevin, Ben-Aron , Wright, 

Machese & Handy (1988) κατέγραψαν αυξηµένα επίπεδα τεστοστερόνης σε ένα µικρό δείγµα 

σεξουαλικών δολοφόνων. Σε αντίθεση µε αυτά τα ευρήµατα οι Lang, Langevin, Βain, Frenzel 

& Wright (1989) αναφέρουν ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης  σε µια οµάδα επιδειξιοµανών 

ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Τα πιο συνεπή ευρήµατα είναι ότι οι αντιανδρογενεις παράγοντες όπως  η οξική 

µεδροξυπρογεστερόνη, η οξική κυπροτερόνη και οι εκλυτικές ορµόνες της ωχρινοτρόπου 

ορµόνης  είναι αποτελεσµατικά στην ελαχιστοποίηση των σεξουαλικών φαντασιώσεων και 

διευθύνουν τα προβλήµατα των επιθετικών σεξουαλικών παραβατών (Bradford & Pawlak, 

1993; Cooper, Sandu, Losztyn, & Cernovsky, 1992; Meyer, Cole, & Emory, 1992). 

-Νευροδιαβιβαστές. Η σεροτονίνη που λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας της 

σεξουαλικής συµπεριφοράς, η ντοπαµίνη µε την αντίθετη δράση και ψυχοτροπικοί 

παράγοντες όπως η κλοµιπραµίνη και η φλουοξετίνη έχουν παρατηρηθεί σαν δυναµική 
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αρωγή στη θεραπεία της παραφιλικής συµπεριφοράς. Επίσης, σε έρευνα των Krueci, Fine, 

Valladares, Phillips & Rapoport (1992) έδειξαν ότι η κλοµιπραµίνη και η ντεσιπραµίνη 

(αντικαταθλιπτικό φάρµακο χωρίς τις ιδιότητες της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης) ήταν 

επίσης αποτελεσµατικά στην παραφιλική συµπεριφορά. 

Εάν η βιολογία αποδειχτεί όντως σηµαντική, το πιθανότερο είναι ότι θα αποτελεί έναν 

µόνο από τους παράγοντες που συνθέτουν ένα περίπλοκο δίκτυο αιτιών, στο οποίο ένας από 

τους σηµαντικότερους παράγοντες είναι οι εµπειρίες ζωής (Meyer,1995). 

 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Αν και η τεστοστερόνη παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη βιολογική βάση της 

αιτιολογίας θα ήταν λάθος  να τη θεωρήσουµε ως µοναδική εξήγηση, η ανθρώπινη ψυχολογία 

είναι περίπλοκη (Langevin, 1992).  

Ορισµένοι θεωρητικοί της συµπεριφορικής προσέγγισης προτείνουν ότι η αιτία των 

παραφιλιών είναι η κλασσική εξαρτηµένη µάθηση, όπου η σεξουαλική διέγερση έχει 

συνδεθεί τυχαία µε ασυνήθιστα ή ανάρµοστα ερεθίσµατα. Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό η 

θεωρία αυτή προτάθηκε για πρώτη φορά στις διάσηµες αναφορές του Kinsey για τη 

σεξουαλική συµπεριφορά Αµερικανών ανδρών και γυναικών (Kinsey et al., 1948). Οι 

Crawford, Holloway & Domjan (1993) σηµειώνουν ότι πολλές µαθηµένες αρχές, όπως τα 

προγράµµατα ενίσχυσης, η γενίκευση, η άδηλη απαγόρευση, η εκµάθηση οξυδέρκειας και η 

περιβαλλοντική προσαρµογή εµπλέκονται στην απόκτηση και διατήρηση της σεξουαλικής 

συµπεριφοράς.  

Άλλοι θεωρητικοί της συµπεριφορικής προσέγγισης εστιάζονται στη συντελεστική 

µάθηση και υποστηρίζουν ότι πολλές παραφιλίες είναι αποτέλεσµα ανεπαρκών κοινωνικών 

δεξιοτήτων ή ενίσχυσης των αντισυµβατικών συνηθειών του παιδιού από γονείς και 

συγγενείς. Υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία που όντως υποστηρίζουν την πρόταση ότι οι 
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άνδρες µε παιδοφιλία έχουν φτωχές κοινωνικές δεξιότητες (Dreznick, 2003) και ως εκ τούτου 

συνήθως ανάρµοστη συµπεριφορά στις αλληλεπιδράσεις τους µε ενήλικες γυναίκες (Jegal & 

Marshall, 1985). Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στους επιδειξιοµανείς όπου έρευνες δείχνουν 

να κατέχουν ανεπαρκείς κοινωνικές ικανότητες (Mohr, Turner & Jerry,1964), στους  βιαστές 

να έχουν ελλείµµατα στην επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών, κάτι που κάνει 

δύσκολο σε αυτούς να χρησιµοποιήσουν σωστά τον κοινωνικό τους ρόλο και να 

επικοινωνήσουν µε τις γυναίκες (Lipton, McDonel, & McFall’s 1987). 

Το ιστορικό της παιδικής ηλικίας των ατόµων µε παραφιλίες αποκαλύπτει ότι συχνά 

τα άτοµα αυτά είχαν υποστεί σωµατική και σεξουαλική κακοποίηση και είχαν φτωχές σχέσεις 

µε τους γονείς τους (Mason, 1997). Αυτές οι πρώιµες εµπειρίες µπορεέι να συµβάλλουν  στις 

φτωχές κοινωνικές δεξιότητες και στην έλλειψη στενών σχέσεων που παρατηρείται συχνα 

στα άτοµα µε παραφιλίες (Marshall, Serran, & Cortoni,2001). 

Το αλκοόλ, η χρήση παράνοµων ουσιών και τα αρνητικά συναισθήµατα συχνά 

πυροδοτούν περιστατικά παιδοφιλίας, ηδονοβλεψίας και επιδειξιοµανίας. Η παρεκκλίνουσα 

σεξουαλική συµπεριφορά µπορεί να αποτελεί για το άτοµο ένα µέσο διαφυγής (Baumeister & 

Butler, 1997). 

Oι γνωστικές στρεβλώσεις επίσης παίζουν ρόλο στις παραφιλίες . Ένα άτοµο µε 

ηδονοβλεψία µπορεί να πιστεύει ,για παράδειγµα, ότι µια γυναίκα που δεν έκλεισε τις 

κουρτίνες τη ώρα που γδυνόταν ήθελε να τη δει κάποιος (Kaplan & Krueger, 1997).  

 

Συνδυασµός Περιβάλλον-Βιολογία 

Οι Marshall & Barbaree (1990) προσέφεραν µια αλληλεπιδραστική όψη της 

σεξουαλικής παράβασης που θα µπορούσε να χρησιµεύσει σαν παράδειγµα για τις έρευνες 

της παραφιλίας. Σ’ αυτό το µοντέλο η έλλειψη γονεϊκής κοινωνικοποίησης σε συνηθισµένες 

κοινωνικές νόρµες και φτωχές οικογενεϊακες σχέσεις σε συνδυασµό µε τη βιολογία του 
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ατόµου είναι ικανά να παράγουν τα αισθήµατα της προσβολής, της εχθρικότητας και της 

αποξένωσης απο τους άλλους. Οι µεταβλητές κοινωνικής µάθησης όπως οι προσδοκίες και η 

αυτοδύναµη παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των σεξουαλικών παραβάσεων 

σύµφωνα µε τους  Marshall & Barbaree. 

 

Ψυχοδυναµική προσέγγιση 

Οι ψυχοδυναµικοί θεωρητικοί θεωρούν τις παραφιλίες µία άµυνα που προφυλάσσει το 

Εγώ από την αντιµετώπιση απωθηµένων φόβων και αναµνήσεων. Τα άτοµα µε παραφιλίες 

θεωρούνται άτοµα που φοβούνται τις συµβατικές ετεροφυλικές σχέσεις, ακόµη και όταν οι 

σχέσεις αυτές δεν περιλαµβάνουν σεξουαλική επαφή, επειδή είναι καθηλωµένα σε κάποιο 

προγεννητικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Το αναπτυξιακό επίπεδο είναι 

ανεπαρκές για τις κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις της ενήλικης ζωής (Lanyon, 1986). Αν 

και πολλές από τις ψυχοδυναµικές υποθέσεις είναι σηµαντικές και ορισµένες από αυτές έχουν 

επιλεγεί και επαναδιατυπωθεί από θεωρητικούς της γνωστικής προσέγγισης, υπάρχουν 

ελάχιστες έρευνες που ελέγχουν την ψυχοδυναµική θεωρία για τις παραφιλίες. 

 

 

4.1.3. Το πολιτισµικό περιβάλλον επηρεάζει την εµφάνιση και διατήρηση των παραφιλιών; 

Για να καταλάβουµε πώς η κουλτούρα επηρεάζει την παραφιλία καλό είναι να 

παραθετηθεί ο ορισµός της πρώτα. «Η κουλτούρα είναι αποτελούµενη από σαφή και 

ενδεχόµενα δείγµατα επίκτητων συµπεριφορών που µεταφέρονται µέσω συµβόλων (Kroeber 

& Kluckhohn, 1952). Ο απαραίτητος πυρήνας της συγκροτείται από παραδοσιακές ιδέες και 

αξίες. Μπορεί να υπάρξει στα επίπεδα των αξιοσηµείωτων φαινοµένων (µέσα στην κοινωνία) 

και στα επίπεδα της ιδέας, είτε  ατοµικής είτε συλλογικής, µε την τελευταία να 

αναπαριστάται από ένα οργανωµένο σύστηµα γνώσεων και πιστεύω (Keesing, 1976)».  
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Οι κουλτούρες ορίζουν και περιγράφουν ποιά συµπεριφορά είναι φυσιολογική και 

ποιά αποκκλίνουσα. Αυτοί οι ορισµοί διαφέρουν από κουλτούρα σε κουλτούρα και 

επηρεάζονται από έναν αριθµό παραγόντων, όπως είναι η θρησκεία. Η µελέτη του Bullough 

(1976) επιβεβαίωσε αυτή την θέση και ο ίδιος τόνισε τις διαφορές στις σεξουαλικές στάσεις 

και συµπεριφορές επί των κοινωνιών και επι των πολιτισµικών πλαισίων. Παρατήρησε 

επίσης ότι ακόµα και αν η ετεροσεξουαλική συνουσία είναι διαδεδοµένη στην πλειονότητα 

των ενηλίκων οι κοινωνίες διαφέρουν στο πως θα ανεχτούν αυτές τις συµπεριφορές. 

 Τα πολιτισµικά πλαίσια αυτά, έχουν περιγραφεί µε διάφορους τρόπους, 

παραδείγµατος χάρη αν είναι θετικές στο σεξ- αν δέχονται δηλαδή τη συνουσία που 

αποσκοπεί στην ευχαρίστηση (κι αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των συντρόφων, των 

φαντασιώσεων και των ευκαιριών) -  ή αρνητικές στο σεξ - αν δηλαδή βλέπουν τη συνουσία 

αποκλειστικά για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Ο ρόλος και η ανάπτυξη της παραφιλίας ανα 

κουλτούρα είναι επίσης ευµετάβλητη, µε τις κουλτούρες να την ορίζουν ως νόµιµη ή 

παράνοµη (Bhugra, Popelyuk & Mc Mullen, 2010). 

Παρακάτω παραθέτονται οι 5 διαστάσεις που κατά τον Hofstede (2001) µπορούν να 

κάνουν τις κουλτούρες µε συγκεκριµένο συνδυασµό να έχουν µεγαλύτερο ρίσκο για φετίχ και 

άλλα σεξουαλικά προβλήµατα. 

         

Το µοντέλο των 5 ∆ιαστάσεων   

� Ο Hofstede (1980, 1984) διαχώρισε τις κουλτούρες σε κοινωνιοκεντρικές-

κολεκτιβιστικές και εγωκεντρικές-ατοµικιστικές. Μια κολλεκτιβιστική κουλτούρα δίνει 

έµφαση στο «εµείς» και εστιάζει στην ταυτότητα της οµάδας, τη συναισθηµατική 

αλληλοεξάρτηση, την οµαδική αλληλεγγύη και το µοίρασµα καθηκόντων και υποχρεώσεων. 

Μια κολεκτιβιστική κοινωνία είναι πιο πιθανό να ενσωµατώσει στα µέλη της τις ηθικές αξίες 

εµπλέκοντας συµπεριφορές για το σεξ, τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική συµπεριφορά. 
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Μια εγωκεντρική κουλτούρα από την άλλη, δίνει έµφαση στους ελεύθερους δεσµούς 

µεταξύ των ατόµων, όπου αναµένεται από τα µέλη της κοινωνίας να προσέχουν  τον εαυτό 

τους και την οικογένειά τους. ∆ίνει επίσης έµφαση στην αυτονοµία, τη συναισθηµατική 

ανεξαρτησία, την ατοµική πρωτοβουλία, το δικαίωµα της εκούσιας αποµόνωσης, την 

αναζήτηση της ευχαρίστησης, της οικονοµικής ασφάλειας και την ανάγκη για συγκεκριµένες 

φιλικές σχέσεις. 

� Άλλη µια διάσταση όπου οι κουλτούρες διαφέρουν συστηµατικά είναι το αν 

υπερισχύει ο αντρικός χαρακτήρας ή ο γυναικείος, αν δηλαδή έιναι εύκαµπτες και φέρονται 

ίσα και στα δυο φύλα. Αυτές οι εθνικές διαφορές µπορούν να µετρηθούν και επηρεάζουν όχι 

µόνο τις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και τις επιλογές του ατόµου και τους στόχους του. Οι 

κοινωνίες µε υψηλό ανδρικό χαρακτήρα  τείνουν να δίνουν έµφαση στην οικονοµική 

ανταµοιβή, ενώ οι οι κοινωνίες µε γυναικείο χαρακτήρα είναι προσανατολισµένες πνευµατικά 

προς τις σχέσεις και εστιάζουν στο ελάχιστο στην κοινωνική διάκριση. 

� Η δύναµη της απόστασης, όπου είναι ένα µέτρο της διαπροσωπικής δύναµης ή 

επιρροής µεταξύ µιας ανώτερης και µια δευτερεύουσας και αντανακλά το βαθµό της 

ανισότητας µεταξύ των ατόµων. 

� Η αβέβαιη αποφυγή, βασίζεται στο γεγονός ότιη ακραία αβεβαιότητα προκαλέι 

ανυπόφορο άγχος, µε τις διαφορετικές κοινωνίες να προσαρµόζονται µε διαφορετικούς 

τρόπους . Αυτός ο τρόπος προσαρµογής µπορεί να περιλαµβάνει νόµους, θρησκεία και 

τεχνολογία. 

� Η µακρόχρονη κουλτούρα έναντι της µικρόχρονης δίνει µεγαλύτερη    αξία στην 

προετοιµασία για µακρόχρονο µέλλον και στόχους. 

Έπειτα από την παρουσίαση των βασικότερων σηµείων της παραφιλίας, τον ορισµό 

της, την αιτιολογία της και το κατα πόσο επηρεάζεται από τις κουλτούρες της εκάστοτε 

κοινωνίας , θα προχωρήσουµε στην παρουσίαση των επιµέρους στοιχείων που τη συντελούν .  
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Οι παραφιλίες µπορούν να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες :  

I. αυτές µε προτίµηση παθολογικού ερωτικού στόχου,  

II.  και αυτές µε παθολογική ερωτική δραστηριότητα.  

Ο διαχωρισµός αυτός, µη παραβλέποντας το γεγονός ότι οι καταστάσεις αυτές µπορεί 

να συνυπάρχουν στο ίδιο άτοµο, βοηθά στη διερεύνηση των σχέσεων ανάµεσα στις 

παραφιλίες. Στην οµάδα της παθολογικής προτίµησης σε ερωτική δραστηριότητα ανήκουν η 

ηδονοβλεψία, η επιδειξιοµανία, η εφαψιοµανία, και µία κατηγορία βιασµού που 

χαρακτηρίζεται από µη-σαδιστικού τύπου βιασµούς (Freund et al, 1997).   

 Κατά τα εγχειρίδια DSM-IV και ICD-10 οι  αναγνωρισµένες παραφιλίες από κοινού 

είναι εφτά ( επιδειξιοµανία, ηδονοβλεψία, τρανσβεστικός φετιχισµός, παιδοφιλία, 

σεξουαλικός µαζοχισµός, σεξουαλικός σαδισµός και φετιχισµός), ωστόσο οι ερευνητές έχουν 

ανακαλύψει πάνω απο 30 διαφορετικά είδη παραφιλίας (Money, 1984). Αυτές συναθροίζουν 

τις παραφιλίες Μη Προσδιοριζόµενες Αλλιώς, και η αλήθεια είναι ότι στερούν µελέτης. 
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4.2  Φετιχισµός4 

 

Τόσο το ICD-10 της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (1988), όσο και το DSM-IV  της 

Αµερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας (1994), περιλαµβάνουν τον φετιχισµό σαν ξεχωριστή 

υποκατηγορία. Το ICD-10 τον περιλαµβάνει στις "διαταραχές σεξουαλικής προτίµησης", ενώ 

το DSM-IV τον περιλαµβάνει στις "παραφιλίες". Και τα δύο ταξινοµητικά συστήµατα 

ορίζουν τον φετιχισµό σαν τη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τη χρήση ή εµµονή σε 

αντικείµενα που χρησιµοποιούνται σαν ερεθίσµατα µε σκοπό τη σεξουαλική διέγερση και την 

ευχαρίστηση. 

Πιο συγκεκριµένα η εξήγηση του φετιχισµού από το ICD-10 είναι η εξής: Το άτοµο 

προσκολλάται σε κάποιο άψυχο αντικείµενο, το οποίο χρησιµοποιείται ως ερέθισµα για την 

σεξουαλική του διέγερση και ικανοποίηση. Πολλά φετίχ είναι προέκταση του ανθρώπινου 

σώµατος, όπως είδη ενδύσεως ή υποδύσεως . Άλλα συνήθη παραδείγµατα χαρακτηρίζονται 

από κάποιο ειδικό υλικό, όπως ελαστικό, πλαστικό ή δέρµα. Τα αντικείµενα φετίχ ποικίλλουν 

στη σηµασία τους για το άτοµο. Σε µερικές περιπτώσεις, χρησιµεύουν απλώς για να 

επαυξήσουν τη σεξουαλική διέγερση, η οποία επιτυγχάνεται µε τους συνήθεις τρόπους (π.χ. 

να ενδύεται ο ερωτικός σύντροφος κάποιο συγκεκριµένο ένδυµα).     

 Κάτι αντίστοιχο αναφέρει και το DSM-IV, που ερµηνεύει τον φετιχισµό ως ένα µη 

παθολογικό σεξουαλικό πειραµατισµό µε µη ανθρώπινα αντικείµενα. Τα άτοµα αυτά, 

αισθάνονται ότι έλκονται µε καταναγκαστικό τρόπο από το αντικείµενο του πόθου τους και 

                                            
4 Η λέξη "fetish" προέρχεται από την Πορτογαλική  fetico . Οι γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι η λέξη δηµιουργήθηκε µετά την 

ανακάλυψη από τους Πορτογάλους εξερευνητές του 15ου αιώνα κάποιων ξύλινων ή πέτρινων οµοιωµάτων λατρείας 

ιθαγενών της ∆. Αφρικής. Το 1760 ο Γάλλος ανθρωπολόγος Charles de Brosses µελέτησε το ρόλο των οµοιωµάτων αυτών 

χρησιµοποιώντας τον όρο fetico. Έναν αιώνα αργότερα ο όρος fetishism χρησιµοποιήθηκε για το χαρακτηρισµό ειδικών 

σεξουαλικών συµπεριφορών από τους Binet (1887) και Krafft-Ebing (1886/1965). Όπως µε τις άλλες σεξουαλικές 

διαταραχές ο όρος "φετιχισµός" αφορά ένα φάσµα σκέψεων και συµπεριφορών που κυµαίνονται από το φυσιολογικό έως το 

ανώµαλο. 
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βιώνουν την έλξη αυτή ως ακούσια και ανεξέλεγκτη. Σ αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι 

αυτό που διαχωρίζει τον φετιχισµό από τη συνηθισµένη έλξη είναι ο βαθµός του ερωτισµού, 

δηλαδή η αποκλειστική και πολύ ιδιαίτερη ιδιότητα που κατέχει το αντικείµενο ως πηγή 

σεξουαλικής διέγερσης. Τα άτοµα µε φετιχισµό, είναι σχεδόν αποκλειστικά άντρες και 

κάποιοι απο αυτούς εκδηλώνουν τον φετιχισµό τους κρυφά, όταν είναι µόνοι τους, µε το να 

αυνανίζονται, ενώ ταυτόχρονα χαϊδεύουν , φιλούν, «πιπιλούν», βάζουν στον όρθο τους ή 

απλως κοιτάζουν το αντικείµενο λατρείας τους. Η συνήθης ηλικία έναρξης του φετιχισµού, κι 

όπως όλων των παραφιλιών, είναι η εφηβεία. Μια διαφορετική διάγνωση είναι ο 

τρανβεστισµός (εξήγηση του οποίου θα αναφερθεί παρακάτω λεπτοµερώς) αν και συχνά 

εµφανίζεται µε άλλες παραφιλίες, όπως η παιδοφιλία, ο σαδισµός και ο µαζοχισµός (Mason, 

1997). 

 

  4.2.1.  ∆ιαγνωστικά κριτήρια 

Κατά το ICD-10  

ο φετιχισµός πρέπει να διαγιγνώσκεται µόνο εάν το φετίχ είναι η πιο σηµαντική πηγή 

σεξουαλικού ερεθισµού ή το πιο βασικό µέσο για ικανοποιητική σεξουαλική απάντηση. Οι 

φετιχιστικές φαντασιώσεις είναι συνήθεις, αλλά δεν φθάνουν να αποτελούν διαταραχή, εκτός 

εάν οδηγούν σε ιεροτελεστικές πράξεις, οι οποίες είναι τόσο επιτακτικές και µη αποδεκτές 

από το άτοµο, ώστε να υπεισέρχονται στη διαδικασία της συνουσίας και να του προκαλούν 

δυσφορία. Ο φετιχισµός περιορίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, στους άρρενες.  
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Κατά το DSM-IV5   

Α. Για πάνω από 6 µήνες, επαναλαµβανόµενες και επίµονες σεξουαλικές φαντασιώσεις, 

επιθυµίες, ή συµπεριφορές που περιλαµβάνουν τη χρήση αντικειµένων (πχ. γυναικεία 

εσώρουχα). 

Β. Οι σεξουαλικές αυτές φαντασιώσεις, επιθυµίες και συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική 

κλινική δυσφορία ή διαταραχή στην κοινωνική, εργασιακή, ή άλλη σηµαντική περιοχή της 

λειτουργικότητας.  

Γ. Τα φετιχιστικά αντικείµενα δεν περιορίζονται µόνο σε είδη γυναικείων ρούχων (όπως στον 

µετενδυµατικό φετιχισµό) ή σε αντικείµενα σχεδιασµένα µε σκοπό τη γεννητική ευχαρίστηση 

(πχ. δονητής). 

           

4.2.2. Επιδηµιολογία 

Όπως µε όλες τις σεξουαλικές διαταραχές δεν υπάρχουν σαφή επιδηµιολογικά 

στοιχεία για τον φετιχισµό. Είναι ευρέως γνωστό όµως, ότι ο παθολογικός φετιχισµός είναι 

σπάνιος. Βρέθηκε ότι, µόνο 0,8% των ψυχιατρικών ασθενών που παρακολουθούνταν επί µία 

20ετία ήταν φετιχιστές (Chalkley & Powell, 1983).  

Οι Gosselin & Wilson (1980), αντίθετα, βρήκαν ότι φετιχιστικές φαντασιώσεις 

υπήρχαν στο 60% περίπου του δείγµατος των παραφιλικών και στο 18% των φυσιολογικών. 

Τα αντιτιθέµενα αυτά αποτελέσµατα, εκτός των άλλων, υποδηλώνουν ότι ένα µικρό µόνο 

                                            
5 Το DSM-IV ορίζει χωριστή κατηγορία για την µεροφιλία (partialism) στις "παραφιλίες µη-προσδιοριζόµενες αλλιώς", ενώ 

το ICD-10 αν και δεν την ορίζει, δίνει τη δυνατότητα να καταταχθεί στις "άλλες διαταραχές σεξουαλικής προτίµησης". 

Ερευνητές έχουν προτείνει τη θεώρηση της µεροφιλίας ( αποκλειστικός ερεθισµός από συγκεκριµένα µέρη του σώµατος 

όπως τα πόδια ή το στήθος) ή αποτεµνοφιλίας (η σεξουαλική διέγερση να προέρχεται από τη θέα ενός ακρωτηριασµένου 

ατόµου. Σπάνια µεν, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες το άτοµο-φετιχιστής µπορεί και να ζητήσει να ακρωτηριαστεί, 

(Money, Jobaris & Furth, 1977)) σαν φετιχισµό, αφενός γιατί έχουν κοινό υπόβαθρο και αφετέρου γιατί ο διαχωρισµός τους 

µειώνει σηµαντικά το πεδίο της έννοιας του φετιχισµού (Bancroft, 1989). Η "νεκροφιλία", η "ζωοφιλία", η "κοπροφιλία", και 

η "ουροφιλία", κατατάσσονται επίσης στις ίδιες κατηγορίες, αν και κάποιοι θεωρητικοί προτείνουν την κατάταξή τους στον 

φετιχισµό ( Stoller, 1986). 
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ποσοστό των φετιχιστών ζητούν θεραπεία. Ο φετιχισµός είναι σηµαντικά πιο συχνός στους 

άνδρες. Η επικράτηση αυτή θεωρήθηκε ότι οφείλεται στην οπτική φύση του φετιχισµού και 

στην υψηλότερη ευαισθησία των ανδρών στα οπτικά ερεθίσµατα (Gosselin & Wilson, 1980). 

O Flor-Henry (1987) ενοχοποιεί τη διαφορετική λεκτική και γνωσιακή λειτουργικότητα 

στους άνδρες, σε σχέση µε τις γυναίκες, γεγονός που οφείλεται στο διαφορετικό ρυθµό 

ανάπτυξης και τρόπο πλαγίωσης του εγκεφάλου κατά την εµβρυική ηλικία, λόγω της 

διαφορετικής έκθεσης στην τεστοστερόνη.  

Οι Chalkley και Powell (1983), µελέτησαν 48 φετιχιστές και βρήκαν ότι 

χρησιµοποιούσαν ποικίλα αντικείµενα, όπως, ρούχα, µαλακά υλικά, παπούτσια, δερµάτινα ή 

λαστιχένια εξαρτήµατα. Συγκεκριµένα βρήκαν ότι το 58% χρησιµοποιούσε σαν φετίχ ρούχα, 

το 23% λαστιχένια ή πλαστικά εξαρτήµατα, το 15% υποδήµατα, και το 15% µέρη του 

σώµατος, µε κύρια προτίµηση το πόδι. Επίσης, το 35% είχαν ένα φετίχ, και το 45% τρία ή 

περισσότερα φετίχ. 

 

4.2.3. Συνοσηρότητα 

Πέραν του φετιχισµού, οι 16 είχαν µία επιπλέον, και οι 13, δύο επιπλέον ψυχιατρικές 

διαγνώσεις. Οι Gosselin και Wilson (1980), µελέτησαν 125 φετιχιστές, συγκρίνοντάς τους µε 

φυσιολογικούς, σαδοµαζοχιστές, και µετενδυµατικούς. Βρήκαν ότι οι φετιχιστές 

παρουσίαζαν σηµαντική αλληλοεπικάλυψη του φαντασιωσικού υλικού µε τους 

σαδοµαζοχιστές, υψηλότερα σκορ στις παραµέτρους "εσωστρέφεια" και 

"συναισθηµατικότητα" στο ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας Eysenck, καθώς και 

χαµηλότερη συχνότητα αναφοράς της µητέρας τους σαν "καλή γυναίκα". Ο McConaghy 

(1993), παρατήρησε στους φετιχιστές ότι υπήρχε ισχυρό ενδιαφέρον για το φετιχιστικό 

αντικείµενο από παιδικής ηλικίας, και ότι το ενδιαφέρον µετατρέπεται σε σεξουαλική 

διέγερση κατά την εφηβεία. Σε δείγµα φετιχιστών που προέρχονταν από θεραπευτικό κέντρο 
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βρέθηκε συνυπάρχουσα διάγνωση παιδοφιλίας, µαζοχισµού και µετενδυµατικού φετιχισµού 

σε ποσοστά 41%, 33% και 33% αντίστοιχα. Επίσης βρέθηκε ότι η συνύπαρξη φετιχισµού σε 

παιδόφιλους ήταν 22%, σε ηδονοβλεψίες 15%, σε άτοµα µε τηλεφωνική σκατολογία 25%, µε 

δηµόσιο αυνανισµό 18%, και ζωοφιλία 33% (Abel & Osborn, 1992). Συχνά παρατηρείται το 

φαινόµενο ο φετιχιστής να κλέβει το φετίχ που προτιµά. Βρέθηκε ότι, το 25% των φετιχιστών 

προβαίνει σε αυτή την πράξη (Chackley & Powell, 1983). Υπάρχουν όµως και περιστατικά 

βιαιότερων εγκληµάτων. Παρατηρήθηκαν φόνοι µε κεντρικό σηµείο το φετιχιστικό 

αντικείµενο. Οι Snow & Bluestone (1969), µελετώντας τα περιστατικά αυτά υπέθεσαν ότι ο 

φετιχισµός είναι µία άµυνα απέναντι στην επιθυµία του φετιχιστή να σκοτώσει ή να βλάψει. 

Η άποψη όµως που επικρατεί είναι ότι ο φετιχισµός από µόνος του δεν συνδέεται µε τη βία, 

αλλά απαιτείται η συνύπαρξη κάποιας ψυχιατρικής διαταραχής για να εµφανιστεί . 

 

4.2.4. Η επιλογή του φετίχ 

Αν και υπάρχουν κάποιες περιγραφές µε αλλόκοτα φετίχ, κάποιοι συγκεκριµένοι τύποι 

αντικειµένων φαίνεται να χρησιµοποιούνται σταθερά από την πλειονότητα των φετιχιστών. 

Οι ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί κάποια αντικείµενα χρησιµοποιούνται 

συχνότερα σαν φετίχ, ενώ συγχρόνως έγιναν προσπάθειες οµαδοποίησης των αντικειµένων 

αυτών. Παλαιότερες οµαδοποιήσεις πρότειναν το φετίχ: σαν µέρος του γυναικείου σώµατος, 

σαν µέρος της γυναικείας ενδυµασίας, και σαν κάποιο ειδικό υλικό (Krafft- Ebing 

(1886/1965). Άλλοι, το οµαδοποιούν στο φετίχ σαν άψυχο αντικείµενο και στο φετίχ σαν 

µέρος τού σώµατος, δίνοντας βάση επίσης στην υφή του υλικού ,όπως δερµάτινη, λαστιχένια, 

µαλακή, και στη λειτουργία του υλικού , όπως, παπούτσια, ζώνη, ζαρτιέρες (Gebhard, 1969). 

Ο Epstein (1969)  µελέτησε τα κυριότερα χαρακτηριστικά των φετιχιστικών αντικειµένων, 

όπως, λαµπερότητα , υφή, σχήµα και µυρωδιά, εξετάζοντας τις ποιότητες αυτές µε όρους 

ανάπτυξης του φύλου και αντιληπτικής προτίµησης. Υποστήριξε ότι υπάρχει ισχυρή 
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συσχέτιση των φετίχ µε την µητέρα καθώς και µε άλλα σηµαντικά πρόσωπα του ατόµου, ενώ 

συγχρόνως υπάρχει συσχέτιση µε µέρη του σώµατος ή µε όλο το σώµα και ταυτόχρονα έχουν 

την ιδιότητα να εφαρµόζονται στο σώµα. Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι το φετίχ συµβολίζει 

την ταυτοποίηση, ή ακόµα και την ενσωµάτωση, µε το επιθυµητό  πρόσωπο και 

δηµιουργείται σε κάποιο κριτικό στάδιο της ανάπτυξης.  

Ο Bancroft (1989), εντόπισε τρεις βασικές κατηγορίες σεξουαλικών ερεθισµάτων 

στους φετιχιστές:  

1. Ένα µέρος του σώµατος 

 2. Μία άψυχη επέκταση του σώµατος, όπως ένα εξάρτηµα ενδυµασίας, και  

3. Μία πηγή ειδικού ερεθίσµατος αφής, όπως η υφή ενός ειδικού υλικού. Η ταξινόµηση αυτή 

µοιάζει αρκετά µε αυτήν του Krafft-Ebing που περιγράφηκε ένα αιώνα πριν.  

Στη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν δηµοφιλή για τους φετιχιστές το βελούδο και το 

µετάξι, ενώ στις µέρες µας αυτά έχουν αντικατασταθεί σε µεγάλο βαθµό µε το λάστιχο και το 

δέρµα. Εκτός από τη διαθεσιµότητα, πολιτισµικοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την 

επιλογή ενός φετίχ.  

Τέλος, έχει µελετηθεί ο ρόλος της οσµής του φετίχ, αν και τα περισσότερα θεωρητικά 

µοντέλα δίνουν έµφαση στη σπουδαιότητα του οπτικού ερεθίσµατος για την επιλογή του. 

 

 

4.2.5.  Αιτιολογία 

Ψυχαναλυτική προσέγγιση 

Στις ψυχαναλυτικές υποθέσεις η αναπαράσταση του φετίχ έχει έναν κεντρικό ρόλο. Ο 

Freud (1905/1962), δήλωσε ότι η επιλογή του φετίχ προσδιορίζεται από τραυµατικές 

εµπειρίες της παιδικής περιόδου. Ανέπτυξε την έννοια του "άγχους ευνουχισµού", 

υποθέτοντας ότι το φετιχιστικό αντικείµενο αναπαριστά το πέος που προστατεύει τον άνδρα 
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από το φόβο του ευνουχισµού. Ο Nagler (1957), συνοψίζοντας τις ψυχαναλυτικές απόψεις 

σχετικά µε τον φετιχισµό, τόνισε ότι ο φετιχιστής είναι ένα άτοµο που προσπαθεί να 

ξεπεράσει τη χαµηλή αυτοπεποίθηση και τα αισθήµατα ανικανότητας µέσα από τη χρήση 

ενός άψυχου αντικειµένου, του φετίχ. Προχωρώντας πέρα από τις απόψεις αυτές, ο 

Zavitsianos (1971), περιγράφοντας µία ασθενή, υπέθεσε ότι το φετίχ λειτουργούσε σαν 

µεταβατικό αντικείµενο µε σκοπό να διατηρηθεί η αίσθηση της ταυτότητας του εγώ ενώ ο 

Stoller (1979), είδε τη φετιχιστική πράξη σαν έναν θρίαµβο έναντι κάποιου πρώιµου 

τραύµατος. 

 

Συµπεριφοριστική  Προσέγγιση 

Οι θεωρίες αυτές προτείνουν ότι το σύστηµα κλασσικής εξάρτησης µπορεί να 

επηρεαστεί από ποικίλα ερεθίσµατα τα οποία µοιάζουν συνήθως µε κάποια χαρακτηριστικά 

του δυνητικού συντρόφου. Στην περίπτωση του φετιχιστή η σεξουαλική απάντηση είναι 

εξαρτηµένη µε ένα ασυνήθιστο ερέθισµα, όπως, παπούτσι, τσάντα, ή πόδι. Η σεξουαλική 

αυτή έλξη καταλήγει να γίνει ισχυρότερη από την έλξη για τη σύντροφο. Κάποιοι ερευνητές 

έχουν κατορθώσει, µέσω της κλασσικής εξάρτησης, να αναπτύξουν την ικανότητα σε 

φυσιολογικούς άνδρες να έχουν στύση, σαν απάντηση σε ένα ασυνήθιστο αντικείµενο. Η 

απάντηση όµως αυτή έδειξε ότι ελαττώνεται σύντοµα µε το χρόνο, γεγονός που υποδεικνύει 

ότι το µοντέλο αυτό δεν είναι σε θέση να δικαιολογήσει την δια βίου πορεία του φετιχισµού.  

Συγκεκριµένα, στο πείραµα του Rachman (1966), φωτογραφίες µε γυναικείες µπότες 

που δεν προκαλούσαν αρχικά σεξουαλική διέγερση, αφού συνδυάστηκαν επανειληµµένα µε 

φωτογραφίες γυµνών γυναικών (µη- εξαρτηµένο ερέθισµα) προκάλεσαν  τελικά σεξουαλική 

διέγερση όταν ξαναπαρουσιάστηκαν µόνες (εξαρτηµένη απάντηση). Η απάντηση αυτή έτεινε 

να µειώνεται όταν συνεχιζόταν η επίδειξη µόνο φωτογραφιών µε µπότες. Υπενθυµίζεται ότι 
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σηµαντικοί ενισχυτικοί παράγοντες για τη διατήρηση τέτοιων φαινοµένων είναι ο αυνανισµός 

και ο οργασµός.   

O  Money (1980, 1984), στήριξε το θεωρητικό της µοντέλο στις έννοιες των 

προτύπων, που ονόµασε "love maps". Μίλησε για "σχήµατα εµφυτευµένα στο µυαλό µας" τα 

οποία δεν ολοκληρώνονται κατά την γέννηση αλλά απαιτούν διαρκή τροφοδότηση από το 

περιβάλλον. Οι Freund & Blanchard (1993), υποστήριξαν ότι, στους παραφιλικούς  γενικά, 

αλλά και στους φετιχιστές ειδικότερα, υπάρχουν κάποια αναπτυξιακά λάθη στην εντόπιση 

του σεξουαλικού στόχου. Τα λάθη αυτά στους φετιχιστές οδηγούν σε προσανατολισµό προς 

µη-ουσιαστικά χαρακτηριστικά του επιθυµώµενου αντικειµένου, για παράδειγµα προς το 

εσώρουχο της γυναίκας αντί της ίδιας της γυναίκας. 

 

Προσέγγιση µέσω  Θεωρίας Κοινωνικής  Μάθησης 

Η ανάπτυξη του φετιχισµού µπορεί εν µέρει να κατανοηθεί µέσα από το πλαίσιο 

εµπειριών στο οποίο το άτοµο απορρίπτεται από τους άλλους στη διάρκεια καταστάσεων 

σεξουαλικής έντασης. Ο La Torre (1980), προσπάθησε να δείξει την ανάπτυξη φετιχιστικής 

απάντησης σε ένα πείραµα στο οποίο 60 άνδρες εκτέθηκαν σε φωτογραφίες γυναικών που, 

όπως τους ειπώθηκε, θα µπορούσαν να είναι µελλοντικές σύντροφοι. Στους 30 άνδρες 

ανακοινώθηκε ότι είχαν απορριφθεί από τις γυναίκες αυτές, ενώ στους  άλλους 30 ότι 

επιλέχτηκαν. Κατόπιν, ζητήθηκε από όλους να βαθµολογήσουν την έλξη που ένοιωθαν για 

την κάθε µία γυναίκα, καταρχήν για το σύνολό της, κατόπιν για τα µέρη της (π.χ. πόδι), και  

τέλος για τα συνωδά αντικείµενα της γυναίκας. Οι άνδρες στους οποίους δηλώθηκε ότι είχαν 

απορριφθεί βαθµολόγησαν ολόκληρη τη γυναίκα σαν λιγότερο ελκυστική, τα δε µέρη του 

σώµατός της παρόµοια µε τη βαθµολόγηση των ανδρών που τους δηλώθηκε ότι είχαν 

επιλεγεί. Η έρευνα αυτή δηµιουργεί ενδιαφέροντα ερωτήµατα σχετικά µε το ρόλο της 

αυτοπεποίθησης, των προηγούµενων εµπειριών, και της αντίληψης της ανασφάλειας, στην 
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ανάπτυξη φετιχιστικής φαντασίωσης και συµπεριφοράς. Εξετάζοντας επίσης θέµατα 

κοινωνικής µάθησης βρέθηκε ότι, άνδρες στην προεφηβική και εφηβική ηλικία είναι πιο 

ευάλωτοι στο να συνδυάζουν τη σεξουαλική λειτουργία µε "σύµβολα"  

 

Βιολογική Προσέγγιση 

Πρώιµες αναφορές περιστατικών προσπάθησαν να συνδέσουν την εγκεφαλική 

δυσλειτουργία µε την ανάπτυξη φετιχισµού. Για παράδειγµα, αναφέρθηκε περιστατικό µε 

φετίχ τις παραµάνες, οι οποίες αρχικά ασκούσαν αγχολυτική δράση και αργότερα σεξουαλική 

διέγερση. Αριστερή κροταφική λοβεκτοµή είχε σαν αποτέλεσµα την υποχώρηση της 

παρέκκλισης (Mitchell et al, 1954). Παρόµοια, περιστατικό µε όγκο αριστερού κροταφικού 

λοβού εµφάνισε φετιχισµό. Κάποιο άλλο περιστατικό εµφάνισε υπερ-σεξουαλισµό και 

φετιχισµό µε εστίαση στα πόδια µετά την ανάπτυξη σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο ασθενής 

παρουσίαζε σύνδροµο µετωπιαίου φλοιού και διάχυτη εγκεφαλική βλάβη µε κυριότερη 

εντόπιση στις κροταφικές περιοχές. Αναφέρθηκε επίσης ανάπτυξη φετιχισµού σε άτοµο µε 

κρανιο-εγκεφαλική βλάβη και έντονα παθολογικό εγκεφαλογράφηµα. Πάντως, είναι αρκετά 

πρώιµο να δεχθούµε ότι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες µπορεί να είναι αποκλειστική αιτία 

ανάπτυξης φετιχισµού. Για το λόγο αυτό, περισσότερες έρευνες θα πρέπει να εστιασθούν 

στην οργανική διερεύνηση των ατόµων αυτών (Mason, 1997).                                                  

Ο Wilson (1987), συνοψίζοντας τα  µοντέλα για την ανάπτυξη του φετιχισµού 

εξέτασε το ρόλο του ενστίκτου στην συµπεριφορά ανθρώπων και ζώων. Υποστήριξε ότι η 

σεξουαλική ορµή ενέχεται στη διατήρηση των γονιδίων και ότι οι στρατηγικές συµπεριφοράς 

που εξυπηρετούν τα σεξουαλικά ένστικτα είναι αρκετά ισχυρές και διακατέχονται από 

άκαµπτα συναισθήµατα που είναι βαθειά ριζωµένα σε κάποια "αρχαία" κοµµάτια του 

εγκεφάλου. Ταυτοποίησε τους δύο κύριους ενστικτώδεις  µηχανισµούς που ενέχονται, 

διευκρινίζοντας αρχικά το ρόλο των πρωταρχικών µηχανισµών σύµφωνα µε τους οποίους ο 
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οργανισµός αντιδρά σε σεξουαλικά ερεθίσµατα, ακόµα και όταν είναι αποµονωµένος από το 

αντίθετο φύλο. Κατόπιν, διευκρίνισε το ρόλο της εγγραφής (imprinting), έναν τύπο ειδικής 

µάθησης στη διάρκεια µιας κριτικής περιόδου της ανάπτυξης, ο οποίος καθορίζει τον τύπο 

της σεξουαλικής διέγερσης στην µετέπειτα ζωή. Αυτό πιθανότατα σχετίζεται µε το οπτικό 

ερέθισµα στο οποίο εκτίθεται το ζώο στη διάρκεια µιας κριτικής περιόδου κατά την παιδική 

ηλικία. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, στην περίπτωση του φετιχισµού ο µηχανισµός εγγραφής 

οδηγεί σε µία λανθασµένη εντόπιση του σεξουαλικού αντικειµένου. Οι Wilson (1987) και 

Epstein (1987), δίνοντας έµφαση στους κοινωνιο-βιολογικούς παράγοντες συµπέραναν ότι, 

φετιχιστική συµπεριφορά παρατηρείται και στα ανώτερα θηλαστικά, πιθανόν αναπαριστά µία 

υψηλής βαθµίδας συµπεριφοριστική απάντηση-διέγερση που έχει την έδρα του στην 

κροταφική  περιοχή, ο δε µηχανισµός της έχει πιθανόν γενετικό υπόβαθρο. Επιπλέον, µη-

σεξουαλικά ένστικτα, όπως ένα ισχυρό ενδιαφέρον για εξωτερικά αντικείµενα, παίζουν 

πιθανόν σηµαντικό ρόλο στο µηχανισµό δηµιουργίας της 
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4.3  Φετιχιστική Παρενδυσία6 

 

Η κλινική σεξολογία και το DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) 

χρησιµοποιούν τον όρο "transvestism" για να περιγράψουν άνδρες που ντύνονται µε 

γυναικεία ρούχα, και συγχρόνως, τουλάχιστον λίγες φορές, νοιώθουν σεξουαλική διέγερση 

από το γεγονός αυτό. Η φετιχιστική παρενδυσία αναφέρεται στην επανειληµµένη και έντονη  

σεξουαλική διέγερση του ατόµου, όταν ντύνεται µε ρούχα του αντίθετου φύλου. Η 

παρενδυσία παρουσιάζεται σε ποκίλους βαθµούς, από το να φορά κανείς γυναικεία εσώρουχα 

κάτω από συµβατική ένδυση µέχρι την πλήρη ένδυση µε ρούχα του αντίθετου φύλου. Αν η 

ένδυση δεν σχετίζεται µε την σεξουαλική διέγερση δεν υπάρχει συσχέτιση µε τη 

συγκεκριµένη διαταραχή.      

Η ηλικία έναρξης τοποθετείται στην µέση παιδική ηλικία ή την εφηβεία όπου εκεί τα 

άτοµα αρχικά ενδύονται µε ένα µέρος των ρούχων του αντίθετου φύλου. Τα περισσότερα 

άτοµα που ντύνονται µε τέτοιο τρόπο  τείνουν να εµφανίζουν τη συµπεριφορά αυτή µε τη 

µορφή επεισοδίων παρά συστηµατικά. Πολλοί είναι παντρεµένοι και ζουνε µια συµβατική 

ζωή, χωρίς οι σύζυγοι των περισσοτέρων να γνωρίζουν την έµφυτη τάση τους προς 

τρανσβεστισµό. Με την πάροδο του χρόνου όµως το άτοµο νιώθει όλο και εντονότερα  την 

ανάγκη να ενδύεται τοιουτοτρόπως  (Zucker & Blanchard, 1977).    

 Η παλιά έννοια όρου "transvestism" ήταν το να φοράει κάποιος ρούχα του αντίθετου 

φύλου (Hirschfeld, 1910). Πρόκειται για ένα φαινόµενο που συµβαίνει αποκλειστικά σε 

άνδρες, αν και έγιναν ελάχιστες απόπειρες περιγραφής σε γυναίκες (Gamman & Makinen, 

1994).  Στην πορεία της βιβλιογραφίας όµως, συναντά κανείς πολλές διαφορετικές έννοιες οι 

οποίες περιπλέκουν την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ερευνών και δηµιουργούν 

σύγχυση. Ο όρος "transexual" εννοεί το άτοµο εκείνο που βιώνει τον εαυτό του σαν µέλος 

                                            
6 Υπάρχουν κι άλλες ονοµασίες για αυτή τη διαταραχή, όπως παρενδυσιακός φετιχισµός  ή τρανσβεστικός φετιχισµός 
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του αντίθετου φύλου, εύχεται να τον αντιλαµβάνονται και οι άλλοι κάπως έτσι, και αναζητά 

ορµονικές ή χειρουργικές µεθόδους µε σκοπό την αναστροφή του φύλου (Housden, 1965). Ο 

όρος "drag queen" εννοεί το άτοµο που ντύνεται γυναικεία στα πλαίσια της οµοφυλοφιλίας, 

αλλά δεν δηµιουργείται σεξουαλική διέγερση εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας (Pettiway, 

1996). Ο όρος "transvestism" έχει χρησιµοποιηθεί επίσης για να περιγράψει αγόρια που 

ντύνονται γυναικεία, έχουν ισχυρή ταυτοποίηση µε το αντίθετο φύλο, ισχυρή επιθυµία για 

αλλαγή φύλου, αλλά η γυναικεία ένδυση δεν συνοδεύεται από σεξουαλική διέγερση.  

Ο όρος Μετενδυµατικός Φετιχισµός (Μ.Φ.) έχει µακρά ιστορία στο DSM, αφού έχει 

περιληφθεί σε όλες τις εκδόσεις του (American Psychiatric Association, 1952, 1968, 1980, 

1987, 1994). Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τις άλλες σεξολογικού τύπου διαγνώσεις καθώς 

και µε τις διαταραχές ταυτότητας φύλου που εµφανίστηκαν µόλις στο DSM-III. Στο DSM-IV 

η Μ.Φ. τοποθετήθηκε στην ενότητα µε τον τίτλο "∆ιαταραχές γένους και σεξουαλικής 

ταυτότητας". 

 

 

4.3.1. ∆ιαγνωστικά κριτήρια: 

Κατά το DSM-III:  

Α. Επαναλαµβανόµενη και επίµονη ένδυση άνδρα µε ρούχα γυναίκας  

Β. Χρησιµοποίηση της ένδυσης αυτής µε σκοπό τη σεξουαλική                                               

διέγερση, τουλάχιστον στην έναρξη της διαταραχής.  

Γ. Έντονη µαταίωση όταν η ένδυση αυτή παρεµποδίζεται.  

∆. ∆εν πληρούνται τα κριτήρια για τρανσεξουαλισµό (transexualism)  

 

 

Κατά το DSM-III-R:  
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Α. Επαναλαµβανόµενες τάσεις και σεξουαλικά διεγείρουσες φαντασιώσεις, σε άνδρες, που 

περιλαµβάνουν σκηνές ένδυσης µε γυναικεία ρούχα, για µία περίοδο τουλάχιστον έξι µηνών.  

Β. Το άτοµο αισθάνεται δυσφορία από το γεγονός αυτό.  

Γ. ∆εν πληρούνται τα κριτήρια για ∆ιαταραχή Ταυτότητας Φύλου ή Τρανσεξουαλισµό.  

 

Κατά το DSM-IV:  

Α. Επαναλαµβανόµενες και έντονες σεξουαλικά διεγείρουσες φαντασιώσεις, τάσεις και 

συµπεριφορές, σε άνδρες, που περιλαµβάνουν ένδυση µε γυναικεία ρούχα, για µία περίοδο 

τουλάχιστον έξι µηνών.  

Β. Οι φαντασιώσεις, σεξουαλικές τάσεις και συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική κλινική 

δυσφορία ή διαταραχή στην κοινωνική, εργασιακή ή άλλη σηµαντική πλευρά της 

λειτουργικότητας.  

Προσδιόρισε εάν: Με ∆υσφορία που αφορά το Γένος: Εάν το άτοµο έχει επίµονη δυσφορία 

µε το ρόλο ή τη ταυτότητα γένους.  

 

Κατά το ΙCD-10 

Η διαταραχή πρέπει να διακρίνεται από τον απλό φετιχισµό, κατά το ότι το άτοµο δεν 

περιορίζεται µόνο στην ένδυση µε τα φετιχιστικά ρούχα, αλλά µε την ένδυση αυτή 

επιδιώκεται η δηµιουργία της εντύπωσης ατόµου που ανήκει στο αντίθετο φύλο. Συνήθως, 

φοριούνται περισσότερα από ένα αντικείµενα και συχνά πλήρης εµφάνιση µαζί µε περούκα 

και καλλυντικά προσώπου. Η φετιχιστική παρενδυσία διακρίνεται από τη διαφυλική 

παρενδυσία από τη σαφή σύνδεσή της µε τη σεξουαλική διέγερση και την έντονη επιθυµία 

για αποβολή των ρούχων από τη στιγµή που επέρχεται ο οργασµός και η σεξουαλική 

διέγερση υποχωρεί. Ιστορικό φετιχιστικής παρενδυσίας συνήθως αναφέρεται στην πρώιµη 
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φάση της διαφυλικής διαταραχής και πιθανώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, παριστά ένα στάδιο 

στην ανάπτυξη της διαφυλικής διαταραχής.  

 

 

4.3.2. Προβληµατισµοί που αφορούν τα διαγνωστικά κριτήρια 

Μπορεί να διακρίνει κανείς ότι έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια 

του Μ.Φ. Το κριτήριο Β στο DSM-III-R και στο DSM-IV δηµιουργούν σηµαντικούς 

εννοιολογικούς προβληµατισµούς. Σύµφωνα µε το DSM-III-R θα µπορούσε κανείς να δώσει 

τη διάγνωση του Μ.Φ. µε την απουσία "δυσφορίας", επειδή το κριτήριο Β πληρούται απλώς 

εάν το άτοµο πραγµατοποιήσει ένδυση µε γυναικεία ρούχα. Στο DSM-IV, το κριτήριο Β δεν 

πληρούται µε την απουσία δυσφορίας ή διαταραχής στην "κοινωνική, εργασιακή, ή άλλη 

σηµαντική περιοχή της λειτουργικότητας". Σύµφωνα µε αυτό, δεν µπορούν να διαγνωστούν 

µε Μ.Φ. άτοµα που φορούν γυναικεία ρούχα µε σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής διέγερσης, 

αλλά συγχρόνως δεν έχουν δυσφορία ή διαταραχή στην κοινωνική ή εργασιακή ή άλλη 

λειτουργικότητα. Το γεγονός αυτό συγχέει σηµαντικά τους κλινικούς, αν σκεφτεί κανείς ότι η 

ίδια παράγραφος ισχύει και για τις άλλες παραφιλίες.  

Έτσι, όπως ειπώθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, δεν µπορεί να δοθεί η διάγνωση της 

παιδοφιλίας σε άτοµα που επιδίδονται σε παιδοφιλική δραστηριότητα, αλλά συγχρόνως δεν 

αντιµετωπίζουν δυσφορία ή διαταραχή στην κοινωνική ή εργασιακή ή άλλη λειτουργικότητα 

(Zucker & Blanchard, 1997).  

Εδώ και αρκετές δεκαετίες οι κλινικοί παρατήρησαν ότι µία υποοµάδα ανδρών µε Μ.Φ. 

βίωναν επίσης δυσφορία για το φύλο τους. Τα άτοµα αυτά κατατάσσονται µε την διάγνωση 

transexualism σύµφωνα µε το DSM-III και DSM-III-R, και µε την διάγνωση διαταραχή 

ταυτότητας γένους, σύµφωνα µε το DSM-IV. H συνύπαρξη transexualism ήταν κριτήριο 

αποκλεισµού για τα DSM-III και DSM-III-R, ενώ µπορεί να υφίσταται στο DSM-IV.  
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4.3.3. Κίνηση να αποµακρυνθεί η Φετιχιστική Παρενδυσία από το DSM-IV-R 

Υπάρχει µια αναπτυσσόµενη προσπάθεια να αποµακρυνθεί η ∆ιαταραχή ∆ιάγνωσης 

Φύλου ολοκληρωτικά από τα ψυχιατρικά εγχειρίδια. Κάποιες οµάδες υποστηρίζουν πως 

αυτού του είδους η διάγνωση στιγµατίζει τους ανθρώπους µε ψυχιατρικούς όρους. Επίσης 

παίρνουν τη θέση ότι η δυσφορία φύλου είναι απλά µια φυσιολογική διαφοροποίηση από την 

ανθρώπινη κατάσταση. Κάτι παρόµοιο συνέβη και µε την οµοφυλοφιλία που αφαιρέθηκε από 

τα διαγνωστικά κριτήρια στα µέσα του ’70. Βέβαια, η άρση της οµοφυλοφιλίας επετράπη 

ύστερα από µια µακρόχρονη αντιπαράθεση.  

Τα πράγµατα όµως δεν είναι τα ίδια για τον τρανσβεστισµό. Πρώτον, δεν απαντάται 

τόσο συχνά όσο η οµοφυλοφιλία εποµένως υπάρχουν διαφορές στο να παραδεχτούν οι ειδικοί 

ότι πρόκειται για µια απλή παραλλαγή στις συνηθισµένες καταστάσεις. ∆εύτερον, ένας 

οµοφυλόφυλος δεν είναι υποχρεωµένος να εξηγήσει τον τρόπο ζωής του, µε εξαίρεση το 

άτοµο που νιώθει µια διαµάχη για τον σεξουαλικό προσανατολισµό του. Το άτοµο µε ∆.∆.Φ. 

απαιτεί αξιολόγηση από τους ειδικούς ώστε να προσαρτηθούν οι αναφορές για ορµονικές 

θεραπείες. 

Ένας άλλος λόγος γιατί αποµακρύνθηκε η οµοφυλοφιλία, είναι γιατί τα δείγµατα 

οµοφυλοφίλων δεν έδειξαν περισσότερη ψυχοπαθολογία από τους ετεροφυλόφιλους. Τα 

άτοµα µε ∆.∆.Φ. σχετίζονται µε τις διαταραχές διάθεσεις στον άξονα ΙΙ της παθολογίας. 

Αυτός είναι ο επιπλέον λόγος που ακόµα παραµένει στα πλαίσια των ψυχιατρικών 

εγχειριδίων.  

Ο τελευταίος λόγος, σε σειρά και όχι σε σηµασία, είναι πιο πρακτικός καθώς αν µια 

κατάσταση ταξινοµηθεί σαν διαταραχή τότε η ασφαλιστική δεν θα πληρώσει το άτοµο για 

την επαγγελµατική φροντίδα. Έχουν δοθεί πολλές  µάχες τις οποίες τις έχουν κερδίσει οι 

τρανσέξουαλ των οποίων η φαρµακευτική, χειρουργική και ψυχιατρική φροντίδα έχει 

πληρωθεί από τις ασφαλιστικές. Παρ’ όλα αυτά το θέµα αναδύεται πάλι από κάποιους που 
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πιστεύουν ότι η ταξινόµηση του τρανσεξουαλισµού στα ψυχιατρικά εγχειρίδια στιγµατίζει 

όντως τα άτοµα.   
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4.4. Σεξουαλικός Μαζοχισµός7 

 

Ο σεξουαλικός µαζοχισµός χαρακτηρίζεται από την έντονη και επανειληµµένη 

επιθυµία του ατόµου να αποκτήσει ή να αυξήσει τη σεξουαλική του ικανοποίηση 

υποβάλλοντας τον εαυτό του σε πόνο ή ταπείνωση. Ορισµένα άτοµα µε µαζοχισµό 

επιτυγχάνουν τον οργασµό µόνο όταν υποστούν τον πόνο.             

 Με την πάροδο των χρόνων οι αντίστοιχες σεξουαλικές συµπεριφορές έχουν γίνει πιο 

αποδεκτές: το 5 µε 10% του πληθυσµού έχει δοκιµάσει κάποια µορφή µαζοχιστικής 

δραστηριότητας (εµπλέκεται στενά και ο σαδισµός µια σεξουαλικά αντίθετη αποκλίνουσα 

συµπεριφορά) όπως, το δέσιµο των µατιών του συντρόφου κ.α. (Baumeister & Butler, 1997). 

Στις µέρες µας υπάρχουν λέσχες που απευθύνονται σε άτοµα µε τέτοιες αναζητήσεις και 

προσφέρουν ευκαιρίες για σεξουαλική ευχαρίστηση. Τα περισσότερα άτοµα που εµπλέκονται 

σε σαδοµαζοχιστικές συµπεριφορές αισθάνονται σχετικά άνετα µε τις σεξουαλικές τους 

πρακτικές ( Spengler, 1977). Για να επέλθει σεξουαλική ικανοποίηση σε ένα άτοµο µε 

µαζοχισµό πρέπει ο συνεργάτης του να έχει τάσεις σαδισµού. Αν και πολλά άτοµα µπορούν 

να υιοθετούν τόσο τον κυρίαρχο ρόλο όσο και τον υποτακτικό, υπάρχει µια κλίση προς τον 

µαζοχισµό. Για τον λόγο αυτό σεξουαλικές υπηρεσίες όπως είναι το δέσιµο και η επιβολή 

πειθαρχίας µπορεί να αποτελούν σηµαντικό µέρος της δουλειάς των ιερόδουλων. Στις 

συµπεριφορές των µαζοχιστών, οι οποίες διασπείρονται σε ευρή φάσµα, εντάσσεται ο 

περιορισµός (δέσιµο του σώµατος), το δέσιµο των µατιών, τα χτυπήµατα στα οπίσθια, το 

µαστίγωµα, το ηλεκτροσόκ, τα κοψίµατα, η ταπείνωση (π.χ. το να δεχτεί κανείς πάνω του τα 

ούρα ή τα κόπρανα κάποιου άλλου, το να εξαναγκαστεί να φορέσει κολάρο και να γαβγίζει 
                                            
7 Οι ρίζες του ορισµού βρίσκεται στα έργα του Leopold von Sacher-Masoch ενός αυστριακού συγγραφέα της µεσαίας τάξης. 
Έπειτα από τον πρώτο του έρωτα για µια µεγαλύτερη γυναίκα που τον προσέβαλλε και τον ταπείνωνε σε κάθε ευκαιρία, 
σχετίστηκε µε µια ρωσίδα υπηρέτρια που τον χειριζόταν ως υπηρέτη. Τελικά παντρεύτηκε την A. von Rumelin, µια 
υπερβολικά άσχηµη γυναίκα, η οποία ικανοποίησε στο έπακρον τον πόθο του για τιµωρία. Το 1886, βρέθηκε µπλεγµένος σε 
µια σκανδαλώδη υπόθεση διαζυγίου που αποκάλυψε τις παράξενες σεξουαλικές συνήθειες των δύο συζύγων, που 
περιλαµβάνονται σε πολλά δικά του βιβλία που ανακαλύφθηκαν από τον ψυχίατρο Krafft-Ebing. Μεταξύ των έργων του 
συγκαταλέγονται: η ∆ερµάτινη Αφροδίτη (1870), Ψεύτικο Κουνάβι (1873-1879), Βιενέζες Μεσσαλίνες (1874) και διάφορα 
ιστορικά ηθογραφικά διηγήµατα.  
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σα σκυλί ή το να εκτεθεί σε κοινή θέα γυµνός), όπως η υιοθέτηση του ρόλου του σκλάβου 

και η υποταγή σε εντολές και διαταγές. Εκτός από αυτές τις ακραίες περιπτώσεις ο 

µαζοχισµός συνήθως δεν προκαλεί ζηµιά στο άτοµο. Αντίθετα, δείχνει να είναι επιθυµητός σε 

αρκετούς ανθρώπους που δείχνουν φυσιολογικοί και καλά προσαρµοσµένοι στους 

περισσότερους τοµείς.  

  Ανάµεσα στις ποικίλες σεξουαλικές διαστροφές, ο µαζοχισµός συγκεντρώνει ειδικό 

ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Για παράδειγµα, πώς µπορεί να εξηγηθεί το παράδοξο 

γεγονός η πρόκληση πόνου να εκλύει ευχαρίστηση; Η πολιτισµική και ιστορική κατανοµή 

του µαζοχισµού παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Μελέτες ανασκόπησης (Baumeister, 1988, 

1989) συµπέραναν ότι η κατανοµή του µαζοχισµού είναι διαφορετική σε σχέση µε την 

κατανοµή των άλλων σεξουαλικών δραστηριοτήτων. Ο µαζοχισµός όµως φαίνεται να 

αποτελεί φαινόµενο των σύγχρονων ∆υτικών πολιτισµών. Υπάρχει τέλεια έλλειψη αναφορών 

πριν το 1500, οπότε και εµφανίζονται τα πρώτα στοιχεία, ενώ φαίνεται αρκετά διαδεδοµένος 

στην Ευρώπη και στην Αµερική από τον 18ο αιώνα. Στις αντιλήψεις της κοινωνίας των ΗΠΑ 

η σεξουαλική µαζοχιστική εµπειρία βρίσκεται στα όρια της σεξουαλικής διαστροφής. 

Πρακτικές όπως ο στοµατικός έρωτας ή ο αυνανισµός έχουν περιέλθει σε γενική αποδοχή, 

ενώ άλλες όπως ο φετιχισµός παραµένουν στο χώρο της διαστροφής. Ο µαζοχισµός φαίνεται 

να βρίσκεται ανάµεσα στα όρια της αποδοχής και της καταδίκης. Σαν θέµα εµφανίζεται 

συχνά σε βιβλία ή ταινίες και φαίνεται να αποτελεί ακραία έκφραση ερωτισµού ατόµων µε 

αυξηµένη σεξουαλικότητα (Baumeister & Butler, 1997).  
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4.4.1.  ∆ιαγνωστικά κριτήρια8: 

Κατά το DSM-IV:  

Α. Επανειληµµένες και έντονες σεξουαλικά διεγερτικές φαντασιώσεις, παρορµήσεις ή 

συµπεριφορές που αφορούν πράξεις (και όχι την αντίστοιχη φαντασίωση) στις οποίες το 

άτοµο ταπεινώνεται ή δέρνεται, οι οποίες εµφανίζονται σε διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών  

Β. Η διαταραχή προκαλεί έντονη δυσφορία ή εκπτωση στη λειτουργικότητα. 

 

Κατά το ΙCD-109 

Πρόκειται για προτίµηση σεξουαλικής δραστηριότητας, η οποία περιλαµβάνει υποταγή. 

Συχνά το άτοµο προσπορίζεται σεξουαλική διέγερση τόσο από σαδιστικές όσο και από 

µαζοχιστικές δραστηριότητες. Ένας ελαφρύς βαθµός σαδοµαζοχιστικού ερεθισµού 

επιστρατεύεται συνήθως για να αυξήσει την κατά τα άλλα φυσιολογική σεξουαλική 

δραστηριότητα. Η παρούσα διαγνωστική κατηγορία πρέπει να χρησιµοποιείται, µόνο εάν η 

σαδοµαζοχιστική δραστηριότητα είναι η πιο σηµαντική πηγή διέγερσης ή εαν είναι 

απαραίτητη για τη σεξουαλική ικανοποίηση.  

 

 

4.4.2. Ψυχικός και ηθικός µαζοχισµός 

Πρόσφατα, οι κλινικοί άρχισαν να διαχωρίζουν τον ψυχικό (psychic) ή ηθικό (moral) 

µαζοχισµό από τον σεξουαλικό µαζοχισµό. Ο ηθικός µαζοχισµός χαρακτηρίζεται από τη 

χρήση αυτο-καταστροφικής συµπεριφοράς µε σκοπό την επίλυση εσωτερικών προβληµάτων, 

                                            
8 Στον µαζοχισµό εντάσσεται και η σεξουαλική διαταραχή του «παιδισµού», κατά την οποία το άτοµο επιθυµεί να του 
φέρονται σαν αβοήθητο βρέφος και να του φορούν πάνες. Άλλη µια διαταραχή που επίσης αποτελεί σκέλος του µαζοχισµού 
είναι η «υποξυφιλία», ιδιαίτερα επικίνδυνη µορφή µαζοχισµού κατά την οποία το άτοµο διεγείτεραι σεξουαλικά µέσω της 
αποστέρησης οξυγόνου, είτε µε βρόχο στο λαιµό, µε πλαστική σακούλα στο πρόσωπο, µε αποσυµπίεση του θώρακα ή µε 
χηµικά που προκαλούν προσωρινή µείωση της οξυγόνωσης του εγκεφάλου µέσω της περιφερικής αγγειοδιαστολής 
(American Psychiatric Assosiation, 1994). 
 
9 Για τον µαζοχισµό και τον σαδισµό το ICD-10 τα εξηγεί στον ίδιο ορισµό, ωστόσο εδώ θα ειπωθεί µόνο ότι αναφέρεται 
στο µαζοχισµό, και στο σαδισµό θα γίνει το αντίστοιχο. 
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όπως η τιµωρία του εαυτού για την κακή του συµπεριφορά (Maleson, 1984), ή η αποφυγή 

επιθετικότητας απέναντι στους άλλους και η κατεύθυνσή της στον εαυτό (MacGregor, 1991). 

Μερικοί έχουν προτείνει ότι ο ηθικός µαζοχισµός συνδέεται µε την κατάθλιψη (Cartwright & 

Wood, 1993). Φαίνεται να υπάρχουν θεµελιώδεις διαφορές ανάµεσα στον ηθικό και στον 

σεξουαλικό µαζοχισµό. O στόχος του ηθικού µαζοχισµού φαίνεται να είναι η τιµωρία του 

ανήθικου, ενώ ο στόχος του σεξουαλικού µαζοχισµού είναι η σεξουαλική διέγερση και 

ευχαρίστηση. Ο σεξουαλικός µαζοχισµός απαιτεί την ύπαρξη σχέσης (πραγµατικής ή 

φαντασιωσικής), ενώ ο ηθικός µαζοχισµός χαρακτηρίζεται από µοναχικότητα (Κernberg, 

1991). Έχει προταθεί ότι οι διαταραχές σίτισης είναι πιθανόν µορφές ηθικού µαζοχισµού 

(Zerbe, 1992). Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι γυναίκες που παραµένουν σε σχέσεις όπου 

κυριαρχεί η κακοποίηση ανήκουν στην κατηγορία αυτή (Young & Gerson, 1991). Οι 

ενδείξεις που υπάρχουν µέχρι στιγµής δείχνουν ότι υπάρχει λίγη έως καθόλου 

αλληλοεπικάλυψη µεταξύ σεξουαλικού µαζοχισµού και µη-σεξουαλικού τύπου αυτο-

ηττώµενες συµπεριφορές, όπως ηθικός µαζοχισµός, και οι οµοιότητές τους φαίνεται να είναι 

µάλλον επιφανειακές (Baumeister, 1991).  

Είναι ο µαζοχισµός ψυχική διαταραχή; Μελέτες σε δείγµατα µαζοχιστών έδειξαν ότι 

πρόκειται για άτοµα σε γενικές γραµµές υγιή, επιτυχηµένα, και µε καλές δυνατότητες 

προσαρµογής. Τείνουν να είναι αξιόπιστα και να έχουν υψηλές προσδοκίες για τον εαυτό 

τους αλλά και για τους άλλους (Κernberg, 1988). Επιπλέον, η πρακτική του µαζοχισµού 

φαίνεται να γίνεται σχεδόν πάντα σε πλαίσια ασφάλειας (Scott, 1983). Μερικά άτοµα µπορεί 

όµως να επιδοθούν σε επικίνδυνες συµπεριφορές στη διάρκεια µαζοχιστικών πρακτικών. Οι 

συµπεριφορές αυτές πιθανόν να υποκρύπτουν κάποια βαθειά παθολογία ή απλώς κακή κρίση. 

Σε κάποιες ακραίες µορφές αυτό-ερωτικού ερεθισµού τα άτοµα αυτά µπορεί να αναζητήσουν 

απειλητικό για τη ζωή πόνο.  
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  Είναι φυσικό εποµένως να προκύπτουν αρκετά ερωτηµατικά, όπως, εάν ο µαζοχισµός 

δεν είναι νόσος, τότε χρειάζεται να τον θεραπεύσουµε; Η άποψη που υπερισχύει είναι ότι δεν 

θα πρέπει να οδηγούνται σε θεραπεία άτοµα που απλώς έχουν µαζοχιστικές επιθυµίες, 

φαντασιώσεις ή πρακτικές, και δεν θα πρέπει να θεωρείται επιτυχηµένη θεραπευτική έκβαση 

η απόσβεση, µέσω θεραπευτικών τεχνικών, της ευχαρίστησης από τυχόν µαζοχιστικές 

πρακτικές. Εκείνο που θα ήταν χρήσιµο θεραπευτικά είναι η βαθύτερη διερεύνηση των 

µαζοχιστικών απαιτήσεων (Baumeister & Butler, 1997).  

 

 

4.4.3.  Ψυχοπαθολογία  

Αντίθετα µε τις απόψεις των Baumeister & Butler (1997), υπάρχουν ενδείξεις 

ύπαρξης ψυχοπαθολογικών παραµέτρων στην οµάδα των µαζοχιστών. Παρόµοια, οι 

Thornton et al (1996a), βρήκαν ότι κάποιου βαθµού σεξουαλικό µαζοχιστικό ενδιαφέρον 

ήταν συχνό ανάµεσα σε σεξουαλικούς παραπτωµατίες. Το ενδιαφέρον αυτών για το 

µαζοχισµό σχετιζόταν σηµαντικά µε γνώσεις όπως, αποδοχή των µύθων περί βιασµού και 

αποδοχή στο γεγονός οι ενήλικες µπορούν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις µε παιδιά. Επίσης, 

τα µαζοχιστικά τους ενδιαφέροντα σχετιζόταν στενά µε τα σαδιστικά ενδιαφέροντα, µε 

σεξουαλικές πρακτικές µε πολλούς και άγνωστους συντρόφους, καθώς και µε συντρόφους 

εξαιρετικά ακραίων ηλικιών. Σε έρευνα φοιτητών επίσης, βρέθηκε ότι τα άτοµα που είχαν 

µαζοχιστικά ενδιαφέροντα δεν ήταν σε θέση να διακρίνουν εύκολα το είδος της σεξουαλικής 

εκείνης προσέγγισης που θα µπορούσε να ενοχλήσει µία γυναίκα (Thornton et al, 1996b). Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών αυτών υποδεικνύουν κάποια σύνδεση µεταξύ µαζοχισµού και 

σεξουαλικής παραπτωµατικότητας. Επιπλέον, η συνοδή σύνδεση µε γνωσιακές διαστροφές 

υποδεικνύει εµφανή δυσχέρεια στη δηµιουργία συναισθηµατικών ερωτικών σχέσεων.  
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4.4.4.  Eπιδηµιολογία  

Υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στον υπολογισµό του επιπολασµού του µαζοχισµού. 

Εκτός του ότι υπάρχει δυσκολία των ατόµων στο να αναφερθούν σ’ αυτόν, παρατηρείται 

επιπλέον µεγάλη διάσταση µεταξύ φαντασίωσης και πρακτικής, ίσως επειδή σε αρκετούς 

υπάρχει δυσκολία στην ανεύρεση συντρόφου για το µοίρασµα των εµπειριών. Μετά από 

ανασκόπηση αρκετών ερευνών πάνω στο µαζοχισµό, ο Baumeister (1989) υπολόγισε ότι      

5-10% του πληθυσµού έχει εµπλακεί σε κάποια µορφή µαζοχιστικού σεξουαλικού παιγνιδιού, 

και τουλάχιστον διπλάσιοι έχουν παρόµοιες φαντασιώσεις. Υπολογίζεται όµως ότι το 

ποσοστό των ατόµων που χρησιµοποιεί τον µαζοχισµό σαν αποκλειστική πηγή σεξουαλικής 

ευχαρίστησης δεν ξεπερνά το 1%. Έχει αναφερθεί ότι οι άνδρες αναπτύσσουν συχνότερα 

µαζοχιστική δραστηριότητα σε σχέση µε τις γυναίκες (Scott, 1983), αλλά αυτό πιθανόν να 

µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και να αντανακλά µάλλον την µεγαλύτερη τάση 

των ανδρών να αναζητούν σεξουαλική δραστηριότητα (Baumeister & Butler, 1997). Αρκετό 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινωνικοοικονοµική κατανοµή του µαζοχισµού, αφού φαίνεται 

ότι είναι επικρατέστερος στα ανώτερα στρώµατα (Scott, 1983). Πόρνες που εργάζονται µε 

άτοµα ή περιοχές που ανήκουν σε ανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα δέχονται 

περισσότερες κλήσεις για κυριαρχικού τύπου σεξ, σε σχέση µε πόρνες που εργάζονται σε 

κατώτερες κοινωνικοοικονοµικά περιοχές. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο µαζοχισµός είναι πιο 

δηµοφιλής ανάµεσα στους λευκούς παρά στους µαύρους, αλλά πιθανόν αυτό να αναπαριστά 

απλώς την κοινωνικοοικονοµική κατανοµή (Moser & Levitt, 1987). Αρκετό θεωρητικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο µαζοχισµός είναι πολύ πιο συχνός από τον, κατά τα 

φαινόµενα συµπληρωµατικό του, σαδισµό. Ο Friday (1980), µελετώντας όλων των ειδών 

σεξουαλικές φαντασιώσεις βρήκε ότι οι υποτακτικές, σε σχέση µε τις κυριαρχικές 

φαντασιώσεις, βρίσκονται σε αναλογία 4:1.  
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Μελέτη που αφορά αναφορές από πόρνες, σε σχέση µε απαιτήσεις των πελατών, 

ανεβάζει την αναλογία αυτή πολύ υψηλότερα . Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρηµα ότι 

οι περισσότεροι από αυτούς που ευχαριστούνται να έχουν κυριαρχικό ή σαδιστικό ρόλο, 

άρχισαν κάποτε σαν µαζοχιστές και άλλαξαν µε την πάροδο του χρόνου (Baumeister, 1989).  

 

 

4.4.5.  Αιτιολογία 

Η παράδοξη φύση του µαζοχισµού έχει από καιρό αποτελέσει πρόκληση για 

ανάπτυξη ψυχολογικών θεωριών. Η αναζήτηση εµπειριών πόνου, παράλληλα µε την απώλεια 

ελέγχου, δείχνει να έρχεται σε αντίθεση µε την ανθρώπινη φύση. Για δεκαετίες, οι πλέον 

περιεκτικές θεωρίες περί µαζοχισµού προήλθαν από τον χώρο της ψυχανάλυσης. Ο Freud 

(1924/1961), πρότεινε ότι ο µαζοχισµός προέρχεται από το σαδισµό.  

Συγκεκριµένα, το άτοµο επιθυµεί να κυριαρχεί και να πληγώνει τους άλλους. Η 

επιθυµία αυτή δίνει γένεση σε ενοχές οι οποίες τελικά µετατρέπονται σε επιθυµία να 

κυριαρχείται από τους άλλους. Η άποψη αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πρόσφατες 

ενδείξεις. Η τάση για µαζοχισµό φαίνεται να είναι πιο συχνή από το σαδισµό, και συγχρόνως, 

φαίνεται ότι στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν και οι δύο καταστάσεις, ο µαζοχισµός 

προϋπήρχε του σαδισµού (Baumeister, 1988). Πρόβληµα επίσης µε την ψυχαναλυτική θεωρία 

φαίνεται να δηµιουργεί η ερµηνεία που αφορά την ενοχή. Φαίνεται σε αρκετά περιστατικά 

ότι η µαζοχιστική πρακτική µοιάζει µε τιµωρία η οποία πηγάζει από µία εσωτερική αίσθηση 

ενοχής.  

Πρόσφατες έρευνες όµως στο πεδίο της ενοχής έδειξαν ότι η ενοχή δεν ωθεί 

απαραίτητα τους ανθρώπους να ζητούν τιµωρία. Επιπλέον, το ποσοστό των µαζοχιστών µε 

τέτοιου τύπου δοµή δεν φαίνεται να είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό του γενικού 

πληθυσµού, οι δε ενοχές τους δεν σχετίζονται συνήθως µε τη σεξουαλική τους 
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δραστηριότητα (Baumeister et al, 1994). Οι Stolorow & Lachmann (1980), πρότειναν µία 

διαφορετική ψυχοδυναµική άποψη. Θεωρούν ότι οι µαζοχιστές είναι ναρκισσιστικές 

προσωπικότητες, οι οποίες, έχοντας βιώσει κάποιο τραύµα, αναζητούν τις µαζοχιστικές 

εµπειρίες µε σκοπό να δοµήσουν τον εαυτό τους. Ο πόνος, αλλά και η προσοχή που 

λαµβάνουν από το κυριαρχικό άτοµο, ερµηνεύεται για τους µαζοχιστές σαν απόδειξη της 

ύπαρξής τους. Ο Kernberg (1988), τονίζει ότι οι µαζοχιστές δείχνουν σαν να κερδίζουν 

δύναµη µέσω του πόνου και της ταπείνωσης, γεγονός που τους κάνει να δείχνουν πιο δυνατοί 

από τους άλλους. Η θεωρία αυτή µοιάζει αντίθετη µε τις απόψεις περί σαδισµού, αφού στον 

σαδιστή φαίνεται να επιχειρείται η δόµηση ενός ισχυρού εαυτού µέσω της χορήγησης πόνου 

στους άλλους.          

Μία αντίθετη θεώρηση αντιµετωπίζει τη µαζοχιστική πρακτική σαν προσπάθεια 

απώθησης της αίσθησης του εαυτού. Η θεωρία αυτή της "δραπέτευσης" από τον εαυτό έχει 

κερδίσει έδαφος την τελευταία δεκαετία. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή (Baumeister, 1991), 

η επίγνωση της πραγµατικότητας, κάτω από κάποιες περιστάσεις, θεωρείται δυσάρεστη και 

το άτοµο ωθείται στο να δραπετεύσει από αυτήν. Η απώλεια του ελέγχου ελευθερώνει το 

άτοµο από ένα πυρηνικό χαρακτηριστικό του εαυτού, τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις. Η 

σπουδαιότερη κριτική της θεωρίας αυτής είναι η δυσκολία να εξηγηθεί η εσωτερική τάση των 

µαζοχιστών να αναλαµβάνουν υποτακτικό ρόλο. Κάποιοι θεωρητικοί µάλιστα πρότειναν ότι 

ο µαζοχισµός είναι µία θεραπευτική διαδικασία που προάγει την ενδοσκόπηση και την αυτο-

επίγνωση και βοηθά το άτοµο να βελτιωθεί , ενώ κάποιοι άλλοι, ότι βοηθά το άτοµο να 

αναδείξει κάποιες αληθινές πτυχές του εαυτού του (Storolow et al, 1988) ή να αναπτύξει τη 

βούληση και τον αυτοέλεγχο (Money, 1987). Οι ίδιοι οι µαζοχιστές δηλώνουν πολλές φορές 

ότι η µαζοχιστική τους πρακτική τους βοηθά να αντιµετωπίσουν ποικίλα προβλήµατα, όπως 

το άγχος, αναπτύσσοντας έτσι µία θετική άποψη για αυτήν. Παρόλα αυτά, η άποψη ότι ο 

µαζοχισµός είναι µία θεραπευτική διαδικασία δηµιουργεί αρκετό προβληµατισµό. Αν και 
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πρόκειται για άτοµα µε σχετικά καλή υγεία και προσαρµογή, δεν είναι σίγουρο αν τα 

σεξουαλικά τους παιγνίδια είναι µέρος της καλής προσαρµογής ή αντίθετα κάποιων 

εντοπισµένων ψυχολογικών προβληµάτων. Οι αναφορές τους ότι αντλούν ευχαρίστηση από 

τις πρακτικές αυτές µπορεί να αναπαριστούν απλώς µία εκλογίκευση της παρεκκλίνουσας 

σεξουαλικότητας ή µία αγχολυτική επίδραση της δραπέτευσης από τον εαυτό. Εξάλλου, δεν 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι µαζοχιστικές εµπειρίες µπορεί να έχουν θεραπευτικά οφέλη 

(Baumeister, Butler, 1997). Τόσο η θεωρία της δραπέτευσης όσο και η θεωρία της 

θεραπευτικής διαδικασίας περιέχουν την έννοια ότι ο µαζοχισµός παρέχει ψυχολογικά οφέλη. 

Οι διαφορές βρίσκονται στη φύση και τη διάρκεια αυτών. Εάν ο µαζοχισµός είναι 

θεραπευτικός τότε τα οφέλη θα πρέπει να είναι µακροχρόνια και σταθερά. Αντίθετα, εάν η 

απόδραση από την πραγµατικότητα είναι θεραπευτική τότε τα οφέλη θα πρέπει να είναι 

περιστασιακά.          Τέλος, η 

θεωρία της µάθησης συνεισφέρει σηµαντικά στην κατανόηση του µαζοχισµού. Αυτή 

υποστηρίζει ότι ο µαζοχισµός κατανοείται µε το µηχανισµό της εξάρτησης, τονίζοντας ότι, 

πρώιµες εµπειρίες δηµιουργούν ισχυρή σύνδεση της σεξουαλικής ευχαρίστησης και του 

πόνου. Για παράδειγµα, ένα παιδί µπορεί να τιµωρήθηκε µε ξυλιές στο πισινό, να αισθάνθηκε 

τη γυµνότητα και την επαφή αυτή διεγερτική, και να σχηµάτισε έτσι µία σύνδεση η οποία θα 

αναπτύξει µαζοχιστική επιθυµία στη µετέπειτα ζωή (Cooper, 1993). Σε αντίθεση µε την 

άποψη αυτή έρχονται τα ευρήµατα που δείχνουν ότι πολλοί µαζοχιστές δεν έχουν ανάλογες 

πρώιµες εµπειρίες, καθώς επίσης και ότι άτοµα µε ανάλογες εµπειρίες δεν αναπτύσσουν 

τελικά µαζοχισµό (Scott, 1983).  
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4.5.  Σεξουαλικός Σαδισµός 

 

Ο όρος "σαδισµός" χρησιµοποιήθηκε αρχικά στη Γαλλική ιατρική βιβλιογραφία των 

αρχών του 19ου αιώνα σε συνδιασµό µε τα γραπτά του Μαρκήσιου ντε Σαντ10, τα οποία 

περιείχαν σκηνές βίας µε σκοπό τον ερωτισµό. Τα γραπτά του Krafft-Ebing (1886/1965) 

επίσης αποτελούν αποτελούν κλασσική πηγή ανεύρεσης υλικού για τον σεξουαλικό σαδισµό. 

Περιγράφει ότι η αίσθηση σεξουαλικής ευχαρίστησης παράγεται µε πράξεις κακοποίησης ή 

τιµωρίας του ερωτικού αντικειµένου από ζώα ή ανθρώπους και συνίσταται από µία αρχική 

επιθυµία να πονέσει, να πληγώσει ή ακόµα και να καταστρέψει το σεξουαλικό αντικείµενο, 

ώστε να επιτευχθεί η σεξουαλική ευχαρίστηση. Άλλοι συγγραφείς δίνουν έµφαση στην 

έννοια του πόνου σαν κύριο στοιχείο του σαδισµού. Ο Schrenck-Notzing (1895/1956), 

πρότεινε τον όρο "αλγολαγνία" "algolgnia", και διαχώρισε στον ενεργό (σαδισµό) και στον 

παθητικό (µαζοχισµό) τύπο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δύο πόλους της ίδιας 

διαταραχής. O Eulenberg (1911), επέκτεινε τον ορισµό περιλαµβάνοντας τόσο τον σωµατικό 

όσο και τον ψυχικό πόνο. Ο Karpman (1954), έδωσε έµφαση στην επιθυµία για δύναµη, η 

οποία προκαλεί το φόβο, το θυµό και την κακοποίηση του θύµατος. Έτσι, ο πόνος είναι 

σηµαντικός περισσότερο επειδή συµβολίζει τη δύναµη και τον έλεγχο.  

 

 

 

 

                                            
10 Ο Donatien-Alphonse-Franois, µαρκήσιος de Sade, έζησε µια αµφίβολη και ελεύθερη ζωή. Το 1763 παντρεύτηκε στην 
Rene Pelagie. Κατηγορήθηκε για δηλητηρίαση και σοδοµισµό και καταδικάστηκε σε θάνατο στη Μασσαλία το 1772 αλλά 
διέφυγε στη Γαλλία µε την κουνιάδα του. Από το 1778 ως και το 1884 φυλακίστηκε στο Βανσέν και τη Βαστίλη. Έργο αυτης 
της περιόδου είναι το έργο 120 µέρες στα Σόδοµα καθώς και το Οι βασανισµένοι από την αρετή (1787). Μετά την 
αποφυλάκιση έγραψε το η Justine ή τα βάσανα από την αρετή (1791). Ξαναφυλακίστηκε µέχρι το 1794. Στο η νέα Justine 
(1797) και τη συνέχειά της, Η ιστορία της Ιουλιέττας ενίσχυσε την εικόνα του σατανιστή. Το έργο του Zoloe και οι ακόλουθοί 
του (1800) τον οδήγησε στο σανατόριο του Σαρεντόν όπου και πέθανε. Υπήρξε µια διαταραγµένη προσωπικότητα βαρύτατα 
ψυχοπαθητική: κατηγορήθηκε για πράξεις βιαιότητας, χορήγηση δηλητηριωδών αφροδισιακών ναρκωτικών, ότι έκοψε τις 
φλέβες µιας ιερόδουλης, για πολλαπλά χτυπήµατα που έφερε στον εαυτό του κ.α. 
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4.5.1.  ∆ιαγνωστικά κριτήρια  

Κατά το ΙCD-10 

Πρόκειται για προτίµηση σεξουαλικής δραστηριότητας, η οποία περιλαµβάνει την 

πρόκληση πόνου ή ταπείνωσης. Συχνά το άτοµο προσπορίζεται σεξουαλική διέγερση τόσο 

από σαδιστικές όσο και από µαζοχιστικές δραστηριότητες. Ένας ελαφρύς βαθµός 

σαδοµαζοχιστικού ερεθισµού επιστρατεύεται συνήθως για να αυξήσει την κατά τα άλλα 

φυσιολογική σεξουαλική δραστηριότητα. Η παρούσα διαγνωστική κατηγορία πρέπει να 

χρησιµοποιείται, µόνο εάν η σαδοµαζοχιστική δραστηριότητα είναι η πιο σηµαντική πηγή 

διέγερσης ή εαν είναι απαραίτητη για τη σεξουαλική ικανοποίηση. Ο σεξουαλικός σαδισµός 

µερικές φορές είναι δύσκολο να διακριθεί από την αγριότητα σε συνθήκες γενετήσιας 

διέγερσης ή από το θυµό που δεν σχετίζεται µε τον ερωτισµό. Όπου η βία είναι απαραίτητη 

για την ερωτική διέγερση, η διάγνωση µπορεί να τεθεί µε σαφήνεια.  

 

Κατά το DSM-IV 

Α. Για περίοδο τουλάχιστον 6 µηνών, το άτοµο έχει επίµονες σεξουαλικές φαντασιώσεις, 

τάσεις ή συµπεριφορές που περιλαµβάνουν πράξεις (πραγµατικές ή προσοµοιωτικές), στις 

οποίες ο ψυχικός ή σωµατικός πόνος του θύµατος το διεγείρει σεξουαλικά.  

Β. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις ή συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική κλινική 

δυσφορία ή διαταραχή στη κοινωνική, εργασιακή ή άλλη σηµαντική περιοχή της 

λειτουργικότητας.  

Χρησιµοποιώντας τα κριτήρια του DSM-III-R οι Hucker et al (1988), βρήκαν υψηλή 

διαγνωστική συµφωνία σε δείγµα σαδιστών, αλλά δεν συνέβη το ίδιο στο δείγµα των Knight 

et al (1994), όπου παρουσιάστηκε δυσκολία διαφοροποίησης µεταξύ σεξουαλικού σαδισµού 

και άλλων τύπων σεξουαλικής επιθετικότητας.  
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4.5.2.  Επιδηµιολογία  

∆εν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη επικράτηση του σεξουαλικού σαδισµού. Οι 

Kinsey et al (1953), βρήκαν ότι το 3-12% των γυναικών και το 10-20% των ανδρών δείχνουν 

να διεγείρονται σε σαδοµαζοχιστικού τύπου διηγήσεις. Οι Crepault & Couture (1980), 

µελετώντας άνδρες γενικού πληθυσµού βρήκαν ότι το 15% είχαν φαντασιώσεις κακοποίησης 

γυναίκας και το 10,7% φαντασιώσεις να χτυπούν γυναίκα. Οι Arndt et al (1985), βρήκαν ότι 

το ένα τρίτο των γυναικών και το ήµισυ των ανδρών είχαν σεξουαλικές φαντασιώσεις να 

δένουν τον/την σύντροφό τους, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν αυτές οι συµπεριφορές αφορούν 

προτίµηση ή απλώς είναι µέρος ενός σεξουαλικού ρεπερτορίου δραστηριοτήτων που 

συµβαίνουν ενίοτε. Επιπλέον, βρέθηκε ότι το 5% των ανδρών και το 2% των γυναικών 

ανέφεραν ότι έπαιρναν σεξουαλική ικανοποίηση προκαλώντας πόνο (Hunt, 1974). Tο 10-

20% του πορνογραφικού υλικού των περιοδικών αποτελείται από σαδιστικά θέµατα (Dietz & 

Evans, 1982), ενώ αποτελεί παράδοξο το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του υλικού αυτού 

αποτελείται από σκηνές µε γυναίκες σε κυριαρχικό ρόλο (Weinberg, 1987).  

Πολλοί κλινικοί θεωρούν το σαδισµό και το µαζοχισµό συµπληρωµατικές διαταραχές. 

Η παρατήρηση ότι τα άτοµα µε µαζοχιστικές φαντασιώσεις έχουν συγχρόνως και σαδιστικές 

φαντασιώσεις, ενισχύει την άποψη αυτή (Arndt et al, 1985). Σε δείγµα σαδοµαζοχιστών, στη 

∆υτική Γερµανία, βρέθηκε ότι στο 29% υπήρχε εναλλαγή µεταξύ κυρίαρχου και υποτακτικού 

ρόλου (Spengler, 1977). Eπίσης, παρατηρήθηκε σχέση µεταξύ ασφυξιοφιλίας και σαδιστικού 

φόνου (Hucker & Blanchard, 1992). Σηµαντικά επίσης είναι τα ευρήµατα συνύπαρξης 

σεξουαλικού σαδισµού και άλλων παραφιλιών. Οι Abel et al (1988), βρήκαν ότι το 18% των 

σαδιστών ήταν επίσης µαζοχιστές, το 46% είχε διαπράξει βιασµό, το 21% επιδειξιοµανία, το 

25% ηδονοβλεψία, και το 30% παιδοφιλική δραστηριότητα. Άλλοι ερευνητές βρήκαν 

σηµαντική συνύπαρξη µεταξύ σαδισµού, µαζοχισµού, φετιχισµού, και µετενδυµατικού 
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φετιχισµού, εντοπίζοντας µάλιστα ότι οι βαρύτερες περιπτώσεις σαδιστών σχετίζονται 

περισσότερο µε το φετιχισµό και το µετενδυµατικό φετιχισµό (Dietz et al, 1990).  

  Aρκετοί ψυχαναλυτές υποστήριξαν την ύπαρξη σαδιστικής προσωπικότητας 

(Kernberg, 1970), ενώ το DSM-III-R πρότεινε την ύπαρξη µιας τέτοιας προσωπικότητας. Τα 

σπουδαιότερα στοιχεία ήταν ένα διεστραµένο πρότυπο µε µειωτική και επιθετική 

συµπεριφορά που κατευθυνόταν στους άλλους και που άρχιζε από την πρώιµη ενήλικη ζωή. 

Η σηµαντική αλληλεπικάλυψή της όµως µε την ψυχοπαθητική και τη ναρκισσιστική 

διαταραχή προσωπικότητας ήταν η αιτία της µη κατηγοριοποίησής της στο DSM-IV.  

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι δεν είναι απαραίτητο, τα άτοµα που δείχνουν 

συµπεριφορά κακοποίησης, να διεγείρονται σεξουαλικά από τη συµπεριφορά αυτή (Dietz et 

al, 1990).  

 

 

4.5.3. Τύποι σαδιστικής συµπεριφοράς  

Ο Krafft-Ebing (1886/1965) οµαδοποίησε τα περιστατικά µε σεξουαλικό σαδισµό στις 

εξής κατηγορίες: 

1. Σεξουαλικός πόθος για φόνο: Πρόκειται για περιπτώσεις που συνδέεται η σεξουαλική 

διέγερση µε το φόνο, σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις µε καννιβαλισµό.  

2. Κακοποίηση πτώµατος ή νεκροφιλία.  

3. Σωµατική βλάβη γυναικών, για παράδειγµα χαράκωµα, µαστίγωµα.  

4. Μόλυνση  γυναικών.  

5. Άλλα είδη κακοποίησης γυναικών, κυρίως συµβολικού περιεχοµένου, όπως, το κόψιµο των 

µαλλιών του θύµατος.  

6. Σαδιστικές φαντασιώσεις χωρίς πράξη κακοποίησης.  

7. Σαδισµός µε άλλα αντικείµενα, για παράδειγµα µαστίγωµα αγοριών.  
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8. Σαδιστικές πράξεις µε ζώα.  

Ο Hirscfeld (1956), οµαδοποίησε σε µείζονες και ελλάσονες κατηγορίες, θεωρώντας 

σαν µείζονες τον σεξουαλικό πόθο για φόνο, το χαράκωµα, και την νεκροφιλία. Στις 

περιπτώσεις που υπάρχει συµµετοχή µε συγκατάθεση σε πράξεις ελλάσονος σεξουαλικής 

σαδιστικής δραστηριότητας το κυριαρχικό άτοµο θέτει το υποτακτικό σε θέση αβοήθητου και 

κατόπιν το υποβάλλει σε ποικίλες µορφές υποταγής ή τιµωρίας. Ο πόνος ή η κακοποίηση 

πραγµατοποιείται µέσω ποικίλων πράξεων, όπως µαστίγωµα ή γρονθοκτυπήµατα. Η 

χρησιµοποίηση ρόλων όπως κυρίου-σκλάβου ενισχύει την ένταση της κακοποίησης, ενώ 

συνήθεις είναι οι πρακτικές ποικίλης ένδυσης του υποτακτικού ατόµου, η αντιµετώπισή του 

σαν ζώο, η ούρηση ή εγκόπριση επάνω του, και η υποχρέωση να πιεί τα ούρα. Το υποτακτικό 

άτοµο µπορεί να υποχρεωθεί να φορέσει πάνες ή να γλυψει τα παπούτσια του κυριαρχικού. 

Το µαστίγωµα εφαρµόζεται σχεδόν αποκλειστικά στα οπίσθια του υποτακτικού ατόµου. Το 

δέσιµο µε χρησιµοποίηση φίµωτρου ή περίδεση µατιών, που ενισχύουν την αίσθηση 

αβοήθητου του υποτακτικού ατόµου, είναι επίσης απαραίτητα στοιχεία. Οι µαστοί της 

γυναίκας υποτακτικής δένονται σφιχτά ή εφαρµόζονται παραµάνες στις θηλές, ανεξαρτήτως 

φύλου ή στο πέος, όταν πρόκειται για άνδρα σε ρόλο υποτακτικού. Συχνά εφαρµόζονται 

υποκλισµοί µε σκοπό τον έλεγχο των σωµατικών λειτουργειών του υποτακτικού ατόµου, ενώ 

συχνά υποχρεώνονται να διατηρούν τον υποκλισµό για µακρύ χρονικό διάστηµα. Η 

σαδοµαζοχιστική συµπεριφορά αποτελεί επίσης ειδική µορφή συµπεριφοράς στην κοινωνία 

των οµοφυλοφίλων. Είναι αρκετά δύσκολη η πρώιµη αναγνώριση της επικίνδυνης µορφής 

σαδισµού. Μερικοί βιαστές αρχίζουν τη δραστηριότητά τους µε µη εµφανή σεξουαλικά 

εγκλήµατα, όπως ληστεία µετά την οποία βιάζουν το θύµα, αλλά αργότερα εµφανίζουν 

ξεκάθαρα σεξουαλική σαδιστική συµπεριφορά (Ressler et al, 1983).  
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Σαδιστικός και σεξουαλικός πόθος για φόνο. Είναι αυτός κατά τον οποίο ο δολοφόνος 

λαµβάνει σεξουαλική ευχαρίστηση σκοτώνοντας (Arndt, 1991). Ο σεξουαλικός σαδισµός 

είναι η συνήθης παραφιλία που υποκρύπτεται (Dietz et al, 1990). Τα άτοµα αυτά 

περιγράφονται σαν υπερελεγχόµενα, εσωστρεφή, ντροπαλά, και κοινωνικά αποµονωµένα. 

∆ιαθέτουν πολύ χαµηλή αυτοεκτίµηση και το έγκληµα τους δίνει την αίσθηση ανωτερότητας 

(Brittain, 1970). Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να µην υπάρχει πραγµατική επαφή µε το 

θύµα, αφού ο φόνος υποκαθιστά τελείως τη σεξουαλική πράξη (Podolsky, 1965). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα ευρήµατα που προκύπτουν από στοιχεία που συλλέγησαν από το FBI, και 

αφορούν ακραίες µορφές σεξουαλικού σαδισµού (Dietz et al, 1990). Βρέθηκε ότι η 

πλειονότητα ήταν λευκοί, σχεδόν οι µισοί ήταν έγγαµοι, το 43% είχαν ιστορικό 

οµοφυλόφιλης εµπειρίας, στο 20% συνυπήρχε άλλη διαστροφή, σχεδόν οι µισοί είχαν γονείς 

µε διαταραγµένες σχέσεις ή διαζύγιο, το 23% ανέφερε σωµατική και το 20% σεξουαλική 

κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία. Πολλοί από αυτούς είχαν την τάση να οδηγούν µε το 

αυτοκίνητό τους χωρίς εµφανή σκοπό. Επίσης, είχαν την τάση να µετατρέπουν το αυτοκίνητό 

τους ώστε να µοιάζει µε αυτοκίνητο της αστυνοµίας. Σχεδόν όλοι είχαν προσχεδιάσει το 

έγκληµα. Η κατακράτηση του θύµατος για πάνω από 24 ώρες ήταν συνήθης και συνδιαζόταν 

µε δέσιµο, κάλυψη των µατιών ή απειλή µε όπλο. Η σεξουαλική δραστηριότητα 

περιελάµβανε δέσιµο, πρωκτική και στοµατική πράξη, και εισαγωγή ξένων σωµάτων. Το 

73% των θυµάτων θανατώνονταν. Περισσότεροι από τους µισούς δράστες κατέγραφαν τη 

δραστηριότητά τους σε ηµερολόγια ή σε κασσετόφωνο, βιντεοταινία, φωτογραφίες, και 

σκίτσα. Το 40% κρατούσαν στην κατοχή τους ένα αντικείµενο του θύµατος. Oι Dietz et al 

(1990), παρατήρησαν ότι όλοι οι σαδιστές παραπτωµατίες είχαν ναρκισσιστικά 

χαρακτηριστικά στη προσωπικότητά τους, ενώ το 40% είχαν ιστορικό χρήσης εθιστικών 

ουσιών, άλλων εκτός του αλκοόλ. Ο Brittain (1970), βρήκε ότι στο 40% είχαν ψυχοπαθητικές 

προσωπικότητες µε ισχυρά ναρκισσιστικά στοιχεία, ενώ οι Langevin et al (1988), ότι το 75% 
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έκανε χρήση εθιστικών ουσιών, το 50% κατάχρηση αλκοόλ, είχαν για cross-dressing ή 

ένιωθαν δυσφορία για το φύλο τους. Οι Gratzer & Bradford (1995), συγκρίνοντας σαδιστές 

και µη-σαδιστές σεξουαλικούς παραπτωµατίες αµφισβήτησαν τα συµπεράσµατα των Dietz et 

al (1990), θεωρώντας µη αντιπροσωπευτικό το δείγµα από το FBI. Ο Grubin (1994), 

συγκρίνοντας βιαστές µε βιαστές που σκότωσαν το θύµα τους, δεν βρήκε ότι τα κλασσικά 

σαδιστικά χαρακτηριστικά µπορούσαν να διαχωρίσουν τα δύο δείγµατα. Παρατήρησε όµως 

ότι οι βιαστές που σκοτώνουν χαρακτηρίζονται από µόνιµες δυσκολίες στις 

ετεροσεξουαλικές σχέσεις και κοινωνική αποµόνωση.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο ένα τρίτο περίπου των περιπτώσεων υπάρχει 

κάποια σύντροφος που βοηθά το δράστη. Η συνύπαρξη αυτή τονίζει την κυριαρχικότητα του 

ενός ατόµου έναντι του άλλου. Οι γυναίκες αυτές, µέσω της ψυχολογικής, σωµατικής, και 

σεξουαλικής κακοποίησης, γίνονται σταδιακά "συµπληρωµατικό εξάρτηµα" του άνδρα 

σαδιστή (Hazelwood et al, 1993).  

 

Σαδιστικός βιασµός. Ο βιασµός είναι µία σύνθετη και πολλαπλά καθοριζόµενη 

συµπεριφορά και οι βιαστές δεν είναι µία ξεκάθαρα οµογενής οµάδα (Prentky & Knight, 

1991). Ο βαθµός της παρεκκλίνουσας σεξουαλικής διέγερσης, όπως µετρήθηκε µε τη 

φαλλοµετρία, φαίνεται να σχετίζεται µε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της σεξουαλικής 

επίθεσης (Abel et al, 1977). Τα άτοµα λοιπόν µε µεγαλύτερη παρεκκλίνουσα σεξουαλική 

διέγερση δείχνουν ισχυρή προτίµηση σε επιθετικά σεξουαλικά ερεθίσµατα, γεγονός που τους 

οδηγεί σε τέτοιου τύπου σεξουαλικές σχέσεις. Η συµπεριφορά αυτή αναφέρεται σαν 

"preferential rape pattern" (Freund et al, 1984), "paraphilic coercive disorder" (Abel, 1989) ή 

"biastophilia" (Money, 1990). ∆εν υπάρχουν εµφανή σηµεία που διαφορίζουν το σεξουαλικό 

σαδισµό και τον preferantial βιαστή. Ο σεξουαλικός σαδιστής διεγείρεται από τη χρήση 

υπερβολικής βίας έναντι των θυµάτων, ενώ ο preferential βιαστής δεν χρησιµοποιεί βία 
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µεγαλύτερη από όση θα χρειαζόταν για την συµµετοχή του θύµατος. Και στις δύο 

καταστάσεις ο δράστης εστιάζεται σε ερωτικό στόχο που του ήταν άγνωστος, γεγονός που 

παραπέµπει στις διαταραχές ερωτικής σχέσης (courtship disorders) (Freund et al, 1983). 

Υποστηρικτικό αυτής της άποψης ήταν το εύρηµα ότι 9 από 17 κατα συρροήν  σεξουαλικών 

δολοφόνων έδειχναν ενδιαφέρον σε ηδονοβλεψία, τηλεφωνική σκατολογία, και 

επιδειξιοµανία (Warren et al, 1992). H τηλεφωνική αισχρολογία όµως των σεξουαλικών 

σαδιστών είναι άτυπη, αφού συχνά περιλαµβάνει απειλές, ενώ η ηδονοβλεψία µπορεί να είναι 

το αποτέλεσµα της έρευνας που κάνει ο δράστης για την ανακάλυψη του θύµατος στη 

διάρκεια της νύχτας. Ο σεξουαλικός σαδιστής επίσης δείχνει να διαφοροποιείται µε τις 

φαλλοµετρικές µεθόδους αφού φαίνεται ότι παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα διέγερσης σε 

περιγραφές φυσικής και όχι σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών (Abel, 1989). Πάντως ο 

διαχωρισµός αυτός µεταξύ σαδιστικού και µη-σαδιστικού βιασµού δεν υποστηρίχθηκε από 

τις έρευνες των Knight & Prentky (1994), γεγονός που υποδηλώνει ότι ο βαθµός βίας που 

ασκείται για την υποταγή του θύµατος θα πρέπει µάλλον να ειδωθεί σαν ένα συνεχές και όχι 

σαν µία παράµετρος που θα µπορούσε να κατηγοριοποιήσει τους δράστες. Οι περισσότερες 

µελέτες δείχνουν ότι µόνο 5-10% των βιαστών πληρούν τα κριτήρια για σεξουαλικό σαδισµό, 

σύµφωνα µε το DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987) (Abel et al, 1988), ενώ 

υπάρχουν κάποιες που ανεβάζουν το ποσοστό σε 45% (Fedora et al, 1992). Τα διαφορετικά 

αυτά ευρήµατα αναπαριστούν πιθανόν το γεγονός ότι είτε τα άτοµα που µελετήθηκαν 

προέρχονταν από διαφοτερικούς πληθυσµούς ή ότι υπήρχε διαφορετική αντίληψη των 

ερευνητών για τον σεξουαλικό σαδισµό. Η αντίληψη για τον σεξουαλικό σαδισµό 

περιπλέκεται περισσότερο µετά τα ευρήµατα ότι αρκετοί "φυσιολογικοί" µη-παραπτωµατίες 

αναφέρουν σεξουαλική διέγερση όταν φαντασιώνουν βιασµό ή κακοποίηση γυναίκας. Το 15-

20% των ατόµων αυτών δείχνουν µεγάλη διέγερση σε περιγραφές σαδοµαζοχιστικών σκηνών 

(Malamuth et al, 1980), και σε σκηνές που το θύµα βιώνει πόνο (Malamuth & Check, 1983). 
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Παρόµοια, πολλοί νέοι άνδρες δείχνουν να διεγείρονται από περισσότερο από σκηνές 

δεµένων γυναικών παρά από σκηνές µε συνεργάσιµες ή χαµογελαστές γυναίκες (Heilbrun & 

Leif, 1988), οι µισοί εκφράζουν την επιθυµία να εµπλέκονται σε σκηνές µε δέσιµο, και το ένα 

τρίτο σε µαστίγωµα και ράπισµα στα οπίσθια (Malamuth, 1988). Το 30% περίπου του 

γενικού ανδρικού πληθυσµού αναφέρουν φαντασιώσεις δεσίµατος και βιασµού γυναίκας, αν 

και δεν είναι γνωστή η συχνότητα και η ένταση αυτών (Crepault & Couture, 1980). Το 45% 

άρρενων φοιτητών δήλωσαν ότι θα µπορούσαν να επιχειρήσουν βιασµό αν ήταν σίγουροι ότι 

δεν θα συλληφθούν, και το 32% των φοιτητριών ότι θα µπορούσαν να ευχαριστηθούν έναν 

ενδεχόµενο βιασµό αν ήταν σίγουρες ότι δεν θα το µάθει κανείς (Malamuth et al, 1980). 

Άλλη µελέτη ανεβάζει το ποσοστό των αρρένων στο 60% (Briere & Malamuth, 1983). Αυτό 

που φαίνεται να διεγείρει τους άνδρες αυτούς είναι η φαντασίωση της εµπλοκής σε επιθετική 

σεξουαλική δραστηριότητα µε µία τελείως άγνωστη, η υπερκέραση της αρχικής της 

αντίστασης, και η ενδεχόµενη ευχαρίστηση από πλευράς της. Τα στοιχεία αυτά είναι παρόντα 

επίσης στις φαντασιώσεις µερικών σεξουαλικών σαδιστών και συσχετίζονται µε την αποδοχή 

κάποιων από τους µύθους που αφορούν το βιασµό (Malamuth, 1981). Επιπλέον, το 10-15% 

των γυναικών ανέφεραν ότι αρχικά πιέστηκαν σηµαντικά και αργότερα ευχαριστήθηκαν 

κάποια σεξουαλική δραστηριότητα (McConaghy, 1993). Φαίνεται ότι η ύπαρξη κάποιου 

βαθµού επιθετικότητας στη σεξουαλική δραστηριότητα, αφενός οδηγεί σε διέγερση και 

ευχαρίστηση και στα δύο φύλα, και αφετέρου αποτελεί µέρος της κλασσικής 

ετεροσεξουαλικής συµπεριφοράς (Ellis, 1936). Η επιθετικότητα λοιπόν φαίνεται να βρίσκεται 

τουλάχιστον ανάµεσα στα φαντασιωσικά θέµατα µιας ερωτικής σχέσης, αλλά δεν υπάρχουν 

πληροφορίες σχετικά µε τη συχνότητα και την ένταση αυτής (Hucker, 1997).  
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4.6  Ηδονοβλεψία 

 

Ηδονοβλεψία είναι η παρακολούθηση κάποιας σεξουαλικής δραστηριότητας µε 

συνοδό σεξουαλική διέγερση. Για να χαρακτηριστεί σαν σεξουαλική διαταραχή ή παραφιλία, 

η ηδονοβλεψία πρέπει να παρουσιάζει παρακολούθηση ανυποψίαστων ατόµων, συνήθως 

ξένων, που είναι γυµνά ή επιδίδονται σε σεξουαλική δραστηριότητα, µε σκοπό τη σεξουαλική 

διέγερση.  Συνήθως ο ηδονοβλεψίας δεν επιζητά σεξουαλική επαφή µε το παρακολουθούµενο 

άτοµο. Οργασµός πραγµατοποιείται µέσω αυνανισµού, τη στιγµή της παρακολούθησης ή 

λίγο αργότερα. Συνήθως υπάρχει η φαντασίωση της σεξουαλικής πράξης µε το 

παρατηρούµενο άτοµο,αλλά αυτό σπάνια καταλήγει να συµβεί.      

Ο Freud (1962), υποστήριξε ότι για να µετατραπεί η φυσιολογική ηδονοβλεψία σε 

παθολογική θα πρέπει αυτή, από προδιαθεσιακή της σεξουαλικής διέγερσης, να την 

υποκαταστήσει. Άλλοι όροι που έχουν χρησιµοποιηθεί αντί της ηδονοβλεψίας είναι: 

"peepers"  (µατάκηδες) (Gebhard et al, 1965), "inspectionalism" (επιθεωρητές) (Coleman, 

1964), και "mixoscopia" (Money, 1996).        

 Επιπλέον, έχουν περιγραφεί διάφορες σχετικές διαταραχές που περιλαµβάνουν την 

ηδονοβλεπτική δραστηριότητα, όπως, scoptolagnia ή scoptophilia (σεξουαλική ευχαρίστηση 

από την παρακολούθηση σεξουαλικής δρστηριότητας άλλων), scopophilia (η σεξουαλική 

ανάγκη να παρακολουθεί άλλους να γδύνονται), troilism ή triolism (η ευχαρίστηση κάποιου 

να παρακολουθεί κρυφά την/τον σύντροφό του/της να επιδίδεται σε σεξουαλική 

δραστηριότητα µε τρίτο άτοµο), pictophilia (η εξάρτηση κάποιου στη παρακολούθηση 

πορνογραφικού υλικού) (Money, 1996).  
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4.6.1.  ∆ιαγνωστικά κριτήρια  

Κατά το DSM-IV 

Α. Επαναλαµβανόµενες και έντονες σεξουαλικά διεγείρουσες φαντασιώσεις, τάσεις ή 

συµπεριφορές που αφορούν την παρατήρηση ανυποψίαστων ατόµων, ενώ είναι γυµνά ή 

έχουν σεξουαλική επαφή, οι οποίες εµφανίζονται για διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών. 

Β. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις ή συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική κλινική 

δυσφορία ή διαταραχή στην κοινωνική, εργασιακή, ή άλλη σηµαντική περιοχή της 

λειτουργικότητας.  

 

Κατά το ΙCD-10 

Επαναλαµβανόµενη ή έµµονη τάση να θεάται κάποιος ανθρώπους, οι οποίοι εµπλέκονται σε 

σεξουαλική ή πολύ ιδιωτική συµπεριφορα, όπως είναι το γδύσιµο. Αυτό συνήθως οδηγεί σε 

σεξουαλική διέγερση και αυνανισµό και συνεχίζεται χωρίς οι παρατηρούµενοι άνθρωποι να 

είναι ενήµεροι αυτής της δραστηριότητας του θεατή.  

Για µερικά άτοµα η ηδονοβλεψία αποτελεί τη µοναδική πλευρά της σεξουαλικής 

δραστηριότητας. Για άλλους, οι φαντασιώσεις αυτές προτιµώνται, αλλά δεν είναι η µόνη 

πηγή διέγερσης. Σε άλλους, οι φαντασιώσεις αυτές έρχονται κυρίως σε περιόδους ψυχικής 

έντασης. Αρκετά άτοµα περιλαµβάνουν ηδονοβλεπτικές φαντασιώσεις στο φάσµα των 

σεξουαλικών τους φαντασιώσεων.  

 

 

4.6.2.  Ηλικία έναρξης  

Σύµφωνα µε το DSM-IV η έναρξη της ηδονοβλεπτικής δραστηριότητας είναι 

συνήθως πριν τα 15 και η πορεία τείνει να είναι χρόνια. Οι Abel & Rouleau (1990), 

µελετώντας ένα µεγάλο δείγµα σεξουαλικών παραπτωµατιών βρήκαν ότι στο 50% η έναρξη 
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της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς ήταν πριν τα 15. Σε δείγµα 133 ηδονοβλεψιών, βρέθηκε 

ότι η µέση ηλικία έναρξης της ηδονοβλεπτικής δραστηριότητας ήταν 18, ενώ το ποσοστό 

αυτών που παρουσίασαν κάποια παραφιλική δραστηριότητα µέχρι την ηλικία των 17 ετών 

ήταν 65% (Abel et al, 1993).  

 

 

4.6.3. Επιδηµιολογία  

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, το σεξουαλικό ενδιαφέρον για παρακολούθηση 

γυµνής γυναίκας ή άνδρα δεν θα πρέπει να θεωρείται παρέκκλιση, αφού πρόκειται για ένα 

αναπόσπαστο και σηµαντικό κοµµάτι της σεξουαλικής διεργασίας.    

 Έρευνα σε γενικό πληθυσµό έδειξε ότι το 50% των ανδρών έχουν τη φαντασίωση να 

παρακολουθούν άλλους σε σεξουαλική δράση (Crepault & Couture, 1980). Άλλη έρευνα σε 

άρρενες µαθητές κολλεγίου έδειξε ότι το 53% είχε κάποιο ηδονοβλεπτικό ενδιαφέρον και το 

42% κάποια ηδονοβλεπτική δραστηριότητα (Templeman & Stinnett, 1991). Όταν το 

ηδονοβλεπτικό ενδιαφέρον καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της σεξουαλικής δραστηριότητας 

του ατόµου αναφερόµαστε στην ηδονοβλεψία σαν παραφιλική διαταραχή. Η ακριβής έκταση 

του φαινοµένου είναι άγνωστη, δεδοµένου ότι η πράξη διώκεται ποινικά και οι δράστες 

φοβούνται να το αναφέρουν. Κάποια στοιχεία προέρχονται από το δικαστικό σύστηµα, αλλά 

αυτά σίγουρα δεν είναι αξιόπιστα, δεδοµένου ότι πολλοί ηδονοβλεψίες δεν συλλαµβάνονται. 

Από στοιχεία σε δείγµα γυναικών (Meyer, 1995), φάνηκε ότι το 20% των γυναικών έχουν 

υπάρξει θύµατα επιδειξιοµανίας ή ηδονοβλεψίας.      

Μία άλλη πηγή δεδοµένων είναι τα κέντρα θεραπείας των παραφιλικών, τα οποία 

φυσικά δεν αναπαριστούν όλο το δείγµα. Από τους παραφιλικούς αυτούς που ζήτησαν 

θεραπεία σαν εξωτερικοί ασθενείς σε κλινική της Ατλάντα, το 13,9 % των εφήβων και το 

12,9% των ενηλίκων ήταν ηδονοβλεψίες. Ο µέσος αριθµός αναφερόµενων ηδονοβλεπτικών 
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πράξεων ανά ασθενή ήταν 17 (Abel, 1989). Η ακριβής έκταση του φαινοµένου της 

ηδονοβλεψίας στις γυναίκες είναι επίσης άγνωστη. Υπολογίζεται ότι το 90% των 

σεξουαλικών εγκληµάτων γενικά πραγµατοποιούνται από άνδρες (Finkelhor, 1986), οι δε 

γυναίκες που εµπλέκονται σ’ αυτά συνήθως πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή 

προηγούµενη σεξουαλική κακοποίηση (McCarty, 1986). Οι γυναίκες σεξουαλικές 

παραπτωµατίες είναι ένα ελάχιστα µελετηµένο δείγµα, ενώ συγχρόνως δείχνει να έχει 

σταµατήσει η µελέτη του φαινοµένου της ηδονοβλεψίας σ’ αυτές.     

 Έχοντας υπόψιν την ήπια µορφή µε την οποία εµφανίζεται η σεξουαλική διαστροφή 

στις γυναίκες, καθώς και την πολιτισµική ανοχή στα γυναικεία ισοδύναµα των παραφιλικών 

δραστηριοτήτων, ο Meyer (1995, σελ. 1346), υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι, "εάν ένας 

άνδρας σταµατήσει σε ένα παράθυρο για να παρακολουθήσει µία γυναίκα να γδύνεται, θα 

συλληφθεί για ηδονοβλεψία, ενώ αν µία γυναίκα κάνει το ίδιο για να παρακολουθήσει έναν 

άνδρα να γδύνεται, τότε ο άνδρας θα συλληφθεί σαν επιδειξίας".  

 

 

4.6.4. Συνοσηρότητα 

Οι παραφιλίες τείνουν να είναι πολλαπλές, αλλά και να παρουσιάζουν υψηλή 

συχνότητα πράξεων ανά άτοµο. Για παράδειγµα βρέθηκε ότι 411 παραφιλικοί 

πραγµατοποίησαν 218.900 σεξουαλικά παραπτώµατα σε 138.137 θύµατα. Από την οµάδα 

αυτή 13% (62 άνδρες) διαγνώστηκαν σαν ηδονοβλεψίες, οι οποίοι ανέφεραν 52.669 

ηδονοβλεπτικές πράξεις σε 55.887 θύµατα (Abel & Rouleau, 1990). Από τη οµάδα αυτή των 

ηδονοβλεψιών, σχεδόν όλοι ανέφεραν συνοδές παραφιλικές δραστηριότητες. Συγκεκριµένα, 

το 37% είχε διαπράξει βιασµό, το 52% παιδοφιλική δραστηριότητα σε κορίτσια, το 63% 

επιδειξιοµανική, και το 11% σαδιστική δραστηριότητα. Σε άλλη µελέτη βρέθηκε ότι η 

ηδονοβλεψία ήταν η αρχική παραφιλική δραστηριότητα στο 9% των βιαστών, και στο 3% 
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των παιδόφιλων. Συνολικά, το 20% των βιαστών και το 14% των παιδόφιλων είχαν 

παράλληλα ηδονοβλεπτική δραστηριότητα (Abel et al, 1985). Λίγα δεδοµένα υπάρχουν 

σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του ηδονοβλεψία.       

Γενικά, συµπτώµατα κατάθλιψης είναι συχνά, τόσο σε εφήβους όσο και σε ενήλικες 

παραφιλικούς (Kafka & Prentky, 1994). Βρέθηκε επίσης αυξηµένη συχνότητα ιστορικού 

παιδικής κακοποίησης (Becker et al, 1986), σεξουαλικής δυσλειτουργίας (Marshal & Eccles, 

1991), καθώς και έλλειµα ενσυναισθησίας (Finkelhor, 1984). Οι Gebhard et al (1965), στους 

ηδονοβλεψίες που µελέτησαν βρήκαν ότι αυτοί ποτέ δεν είχαν παρακολουθήσει γνωστή 

γυναίκα και ότι το 45% ήταν έγγαµοι. Επίσης, το 30% αυτών είχαν συλληφθεί σαν έφηβοι, 

αλλά µόνο στο 11% το παράπτωµα ήταν σεξουαλικό.     

Οι γνωσιακές διαστροφές και η τάση για εκλογίκευση είναι ένα συχνό εύρηµα στους 

παραφιλικούς, αλλά και στους ηδονοβλεψίες ειδικότερα. Αναφέρουν για παράδειγµα: "Πολύς 

κόσµος αφήνει τα στόρια ανοιχτά γιατί τους αρέσει να γδύνονται και να τους βλέπουν", "∆εν 

υπάρχει τίποτα κακό στο να παρακολουθείς ένα κορίτσι ν’ αλλάζει ρούχα", "∆εν παθαίνει 

κανένα κακό µία γυναίκα όταν την παρακολουθείς να κάνει το µπάνιο της". Κάποιοι έδωσαν 

έµφαση στο στοιχείο του "απαγορευµένου" που ενέχει η ηδονοβλεπτική δραστηριότητα, και 

το θεώρησαν βασικό στοιχείο του σεξουαλικού ενδιαφέροντος του ηδονοβλεψία (Yalom, 

1960). Αυτό όµως αργότερα αµφισβητήθηκε έντονα. Ο Kutchinsky (1976) για παράδειγµα, 

ανέφερε ότι όταν στη Κοπεγχάγη επιτράπηκε ελεύθερα η κυκλοφορία πορνογραφικών 

εντύπων, οι ετήσιες αναφορές της αστυνοµίας για αδικήµατα ηδονοβλεψίας µειώθηκαν 

σηµαντικά. 
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4.6.5. Αιτιολογία 

Ψυχαναλυτική Θεωρία 

Η ψυχαναλυτική θεωρία βλέπει τη διαστροφή σαν σύµπτωµα ψυχοπαθολογίας η 

οποία πηγάζει από ανεπίλυτες συγκρούσεις στη διάρκεια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 

(Freud, 1969). O Freud τονίζει ότι η διαστροφή αναπαριστά πιθανόν µία παλλινδρόµηση 

σένα προηγούµενο επίπεδο ανάπτυξης που έρχεται για να προλάβει και να προστατέψει από 

την είσοδο απειλητικών ενορµήσεων στο συνειδητό. Ο Meyer (1995), τονίζει ότι το 

αντικείµενο της διαστροφής επιλέγεται έτσι ώστε να διευκολυνθεί η υποκατάσταση της 

µητέρας, σαν αντίδραση στο άγχος αποχωρισµού και ευνουχισµού. Ο ηδονοβλεψίας 

παρακολουθεί τη γυναίκα ώστε να αντιληφθεί την ακριβή φύση των γεννητικών της οργάνων 

και να ταυτοποιηθεί µαζί της. Κατόπιν επιβεβαιώνει τον εαυτό του, µέσω του αυνανισµού 

διαπιστώνοντας ότι το πέος του είναι άθικτο.  

 

Θεωρία κοινωνικής µάθησης  

Η θεωρία αυτή τονίζει ότι, το είδος των ερεθισµάτων που προκαλούν σεξουαλική 

διέγερση προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη µάθηση, η δε ανοιχτή συµπεριφορά µε την 

οποία εκφράζεται η διέγερση εξαρτάται κυρίως από την προηγούµενη εµπειρία του ατόµου 

(Ford & Beach, 1951). Οι Laws & Marshal (1990), υπέθεσαν ότι η παρεκκλίνουσα 

σεξουαλική συµπεριφορά µαθαίνεται µε τον ίδιο τρόπο που µαθαίνεται και η µη-

παρεκκλίνουσα. Τα πρότυπα σεξουαλικής διέγερσης εγκαθίστανται µέσω µηχανισµών 

εξαρτηµένης µάθησης και τροποποιούνται ανάλογα µε τις περιστάσεις. Ο αυνανισµός και ο 

οργασµός αυξάνει την υψηλής τάξης εξαρτηµένη µάθηση και ενισχύει τη συµπεριφορά.  
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Η θεωρία διαταραχής της ερωτικής σχέσης 

Η ηδονοβλεψία έχει προταθεί να συγκαταλέγεται σαν διαταραχή της ερωτικής σχέσης 

(courtship disorder), µαζί µε τη επιδειξιοµανία, την εφαψιοµανία και τον preferential 

(προνοµιούχο) βιασµό (Freund & Blanchard, 1986, Freund, 1990).  

Περιγράφηκαν 4 φάσεις ερωτικής αλληλεπίδρασης:      

α. Ο εντοπισµός του πιθανού συντρόφου,  

β. η προ της αφής φάση, όπως κοίταγµα, χαµόγελο, και οµιλία, 

γ. η φάση της αφής,  

δ. και η φάση της γεννετήσιας ένωσης.  

Με βάση τη θεωρία αυτή, η ηδονοβλεψία έχει ειδωθεί σαν διαταραχή της πρώτης φάσης, 

δηλαδή της επιλογής µέσω της όρασης του δυνητικού ερωτικού συντρόφου. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός της υψηλής συνύπαρξης ηδονοβλεψίας, επιδειξιοµανίας και 

εφαψιοµανίας, γεγονός που υποδεικνύει κάποιο κοινό µηχανισµό έναρξης και διατήρησης 

του φαινοµένου (Hanson & Harris, 1997).  

 

Βιολογικά ευρήµατα  

Πρόσφατα, έχει υποστηρηχθεί ότι οι βιολογικοί παράγοντες παίζουν κάποιο ρόλο 

στην ανάπτυξη της παραφιλίας. Αρκετοί ερευνητές έχουν µελετήσει το ρόλο των 

ανδρογόνων, κυρίως της τεστοστερόνης, στην σεξουαλική συµπεριφορά (Bradford & 

McLean, 1984). Άλλοι χρησιµοποίησαν οξεική µεδροξυπρογεστερόνη για τη µελέτη της 

ανδρικής σεξουαλικής ορµής (Money, 1970), και θεραπεία µε αντιανδρογόνα για τη θεραπεία 

των σεξουαλικών παραπτωµατιών (Berlin & Meinecke, 1981), και άλλοι µελέτησαν την 

ύπαρξη χρωµοσωµατικών ανωµαλιών σε σεξουαλικούς παραπτωµατίες (Schiavi et al, 1984). 

O Flor-Henry (1987), υποστήριξε ότι υπεύθυνες για τις παραφιλίες είναι κάποια 

νευροψυχολογικά ελλείµατα. Τέλος, η έρευνα στο χώρο των υποδοχέων φαίνεται να 
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υπόσχεται πολλά, µετά τις ενδείξεις ότι οι εκλεκτικοί αναστολείς της σεροτονίνης, 

αντιµετωπίζουν τις παραφιλίες, περιλαµβανοµένης της ηδονοβλεψίας (Bradford et al, 1992).  
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4.7. Παιδοφιλία 

 

Η σεξουαλική ενόχληση παιδιών αποτελεί τη συχνότερη παραφιλία που εµπίπτει στην 

προσοχή των λειτουργών ψυχικής υγείας. Η παιδοφιλία περιλαµβάνει σεξουαλική επαφή µε 

παιδί τουλάχιστον 5 χρόνια µικρότερο από το δράστη, µε το δράστη να είναι τουλάχιστο 16 

ετών ή µεγαλύτερος.    

Η παιδοφιλία πρέπει να διακρίνεται από την παιδεραστία . Ο όρος «παιδεραστία» 

αφορά σε άτοµα που έρχονται σε σεξουαλική επαφή µε παιδιά. ∆εν είναι όλοι οι παιδεραστές 

παιδόφιλοι. Κάποιοι παιδεραστές παρενοχλούν παιδιά, όχι λόγω παιδοφιλίας, αλλά λόγω 

απουσίας κατάλληλου σεξουαλικού συντρόφου, χρήσης φαρµάκων που επηρεάζουν τη 

νόηση, εγκεφαλικής βλάβης µε συνυπάρχουσα αδυναµία ελέγχου των παρορµήσεων ή 

διανοητικής καθυστέρησης. Σε άλλες περιπτώσεις, άτοµα έρχονται σε σεξουαλική επαφή µε 

παιδιά σε µια προσπάθεια να αντιµετωπίσουν προβληµατικά συναισθήµατα ή ως εκδίκηση 

εναντίον ενός αγαπηµένου προσώπου του παιδιού. 

Οι παιδόφιλοι, όπως οι άλλοι παραφιλικοί, δεν σχεδιάζουν να αναπτύξουν παραφιλικό 

ενδιαφέρον, αλλά φαίνεται ότι το κάνουν χωρίς τη θέλησή τους. Σύµφωνα µε το κριτήριο 

αυτο δεν απαιτείται σωµατική δραστηριότητα και εποµένως η διάγνωση της παιδοφιλίας θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε άτοµα που έχουν επιθυµία αλλά δεν την διαπράττουν, ενώ 

δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε άτοµα που δεν έχουν παρεκκλίνουσες φαντασιώσεις 

και επιθυµίες αλλά έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά ένα παιδί. Ο Marshall (1997), βρήκε ότι 

δεν υπήρχαν επαναλαµβανόµενες επιθυµίες και φαντασιώσεις στο 60% των παιδοφίλων και 

στο 75% των αιµοµικτών. Εποµένως οι επαναλαµβανόµενες επιθυµίες και φαντασιώσεις δεν 

είναι παθογνωµονικές για όλα τα άτοµα που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά. Αρκετοί 

κλινικοί αγνοούν τα κριτήρια του DSM, ιδίως όταν πρόκειται να εισάγουν τα άτοµα αυτά σε 
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θεραπεία, και χρησιµοποιούν τον όρο "child molesters" (άτοµα που κακοποιούν σεξουαλικά 

τα παιδιά) αντί του όρου "pedophiles" (παιδόφιλοι).  

 

 

4.7.1.  ∆ιαγνωστικά Κριτήρια 

Κατά το DSM 

DSM-III: µία ειδική κατηγορία ατόµων που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά (child 

molesters), και παρουσιάζουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά.  

DSM-III-R: επαναλαµβανόµενες και επίµονες σεξουαλικές τάσεις και φαντασιώσεις που 

αφορούν σεξουαλική δραστηριότητα µε παιδιά. 

DSM-IV: Α. Επαναλαµβανόµενες και επίµονες σεξουαλικές τάσεις, φαντασιώσεις ή συµπεριφορές 

που περιλαµβάνουν σεξουαλική δραστηριότητα µε παιδιά (µικρότερα των 13 ετών)". Αυτές οι τάσεις, 

φαντασιώσεις ή συµπεριφορές υποδεικνύουν παιδοφιλία µόνο εάν  

Β. Προκαλούν κλινικά σηµαντική δυσφορία ή διαταραχή στην κοινωνική, εργασιακή ή 

άλλη σηµαντική περιοχή της λειτουργικότητας". Ο παιδόφιλος επίσης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 16 ετών και τουλάχιστον 5 έτη µεγαλύτερος από το παιδί.  

 

Κατά το ΙCD-10 

Πρόκειται για σεξουαλική προτίµηση προς παιδιά, συνήθως προ της ήβης ή κατά την αρχή 

της ενήβωσης. Μερικοί παιδόφιλοι ελκύονται µόνο από κορίτσια, άλλοι µόνο από αγόρια και 

άλλοι πάλι µπορεί να ενδιαφέρονται και για τα δυο φύλα.  

 

Στην περίπτωση όµως των εφήβων δραστών αυτός ο περιορισµός ενδέχεται να µην 

ισχύει και η απόφαση για την διάγνωση έγκειται στην κρίση του κλινικού.  

Εκτός από τα κριτήρια αυτά το DSM-IV κάνει κάποια σχόλια σχετικά µε τους 

παιδόφιλους. Για παράδειγµα τονίζει ότι, "αυτοί που έλκονται από κορίτσια προτιµούν 
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ηλικίες 8-10 ετών, ενώ αυτοί που έλκονται από αγόρια προτιµούν λίγο µεγαλύτερες ηλικίες", 

και "αυτοί που έλκονται από αγόρια έχουν διπλάσιες πιθανότητες για υποτροπή". Το DSM-IV 

αν και δεν κάνει λόγο για επικράτηση φύλου στην περίπτωση της παιδοφιλίας, στο γενικό 

µέρος αναφέρει ότι "εκτός από την περίπτωση του µαζοχισµού οι παραφιλίες σπανιότατα 

διαγνώσκονται σε γυναίκες". Από κλινικές παρατηρήσεις φαίνεται ότι κάποιοι παιδόφιλοι 

φαίνεται να έλκονται αποκλειστικά από παιδιά, ενώ κάποιοι άλλοι και από ενήλικες.  

 

 

4.7.2.  Σχολιασµός κριτηρίων  

Αρκετοί κλινικοί εκδηλώνουν τον προβληµατισµό τους σχετικα µε την ικανότητα των 

διαγνωστικών κριτηρίων (Marshall, 1997). Το γεγονός ότι για να διαγνωστεί παιδοφιλία 

απαιτείται η ύπαρξη σηµαντικής δυσφορίας ή διαταραχής στη λειτουργικότητα µπορεί να 

δυσχεράνει τη διάγνωση κάποιων περιστατικών. Για παράδειγµα, ένα άτοµο που κακοποιεί 

σεξουαλικά τα παιδιά και οδηγείται σαυτό από συνεχείς φαντασιώσεις και επιθυµίες αλλά δεν 

παρουσιάζει δυσφορία ή ενοχλήσεις από τη συµπεριφορά αυτή, µπορεί να µην χαρακτηριστεί 

παιδόφιλος;  

Η ηλικία του παιδιού επίσης φαίνεται να δηµιουργεί προβλήµατα. Αν και η ύπαρξη 

ορίου ηλικίας είναι απαραίτητη, ο καθορισµός της έναρξης της εφηβίας στα 13 δείχνει λίγο 

αυθαίρετος. Είναι ο κλινικός σε θέση να καθορίσει την ηλικία του θύµατος σύµφωνα µε τις 

δηλώσεις του δράστη; Πολλοί από τους δράστες δηλώνουν ότι το θύµα είχε πρώιµη ανάπτυξη 

και εφηβεία ή ότι έδρασαν πριν το θύµα κλείσει τα 13. Πολλοί κακοποιούν σεξουαλικά 

εφήβους οι οποίες/οι δείχνουν πολύ νεώτερες/οι. ∆εν θα µπορούσαν αυτοί να διαγνωστούν 

σαν παιδόφιλοι; Εάν στο DSM υπήρχε διάγνωση για "σεξουαλικά επιθετική πράξη" (αυτό 

που ευρέως ονοµάζεται "βιασµός"), πιθανόν το πρόβληµα αυτό να είχε λυθεί, δεδοµένου ότι 
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η ηλικία του θύµατος θα ήταν ανεξάρτητη από µία αρχική ένταξη του ατόµου σε κάποια 

διαγνωστική κατηγορία.  

Το θέµα επίσης της ηλικίας του δράστη δηµιουργεί διαγνωστικά προβλήµατα. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του DSM, σχετικά µε τη διαφορά ηλικίας δράστη και θύµατος, δεν 

θα πρέπει να θεωρείται παιδόφιλος ο δράστης που βρίσκεται στην εφηβική ηλικία. 

∆εδοµένου του µεγάλου αριθµού εφήβων σεξουαλικών παραπτωµατιών η διαγνωστική 

προσπέλαση στην οµάδα των ατόµων αυτών είναι δυσχερέστατη.  

Ο Marshall (1997), διατυπώνει τις αµφιβολίες του για την παρατήρηση του DSM-IV, 

σχετικά µε την παιδοφιλική προτίµηση κοριτσιών 8-10 χρονών. Επιπλέον, για την 

παιδοφιλική προτίµηση αγοριών βρήκε ότι, τα δύο τρίτα των δραστών που ήταν 

ετεροφυλόφιλοι είχαν προτίµηση για αγόρια 5-10 ετών, ενώ το ένα τρίτο που ήταν 

οµοφυλόφιλοι είχαν προτίµηση για αγόρια εφηβηκής ηλικίας (Marshall et al, 1988). Σχετικά 

µε την παρατήρηση του DSM-IV για την έναρξη της διαταραχής περι την εφηβεία, βρέθηκε 

ότι οι µισοί τουλάχιστον παιδόφιλοι αρχίζουν τη δράση τους κατά την ενηλικίωση, 

αρνούµενοι επιπλέον τέτοιου τύπου φαντασιώσεις νωρίτερα (Marshall et al, 1991). Σχετικά 

µε την παρατήρηση του DSM-IV για µεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής των δραστών µε 

αγόρια, µακροχρόνια παρακολούθηση έδειξε ίση επικινδυνότητα υποτροπής σε δράστες 

έναντι αγοριών και έναντι κοριτσιών (Marshall & Barbaree, 1988).    

 Τέλος, σύµφωνα µε τα τελευταία δεδοµένα, η συµµετοχή των γυναικών σε τέτοιου 

τύπου σεξουαλική παραπτωµατικότητα δεν φαίνεται να είναι αµελητέα (Matthews et al, 

1989). Η ασαφής φύση των διαγνωστικών κριτηρίων ώθησαν αρκετούς ερευνητές να 

υιοθετήσουν πιο χαλαρά κριτήρια. Για παράδειγµα, οι Abel et al (1988), µη χρησιµοποιώντας 

το κριτήριο που απαιτεί 6µηνη παρουσία των συµπτωµάτων, βρήκαν ότι, 61,4% των 

παιδόφιλων µε προτίµηση κορίτσια, 54,2% των παιδόφιλων που προτιµούν αγόρια, και 46% 

των αιµοµικτών, έχουν τουλάχιστον τρείς παραφιλίες. Αντίθετα, οι Marshall et al (1991), 
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υιοθετώντας αυστηρότερα κριτήρια βρήκαν ότι µόνο 12% των παιδόφιλων ανέφεραν 

τουλάχιστον µία παραφιλία.  

 

 

4.7.3.  Κατηγοριοποίηση  

Τα άτοµα που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά οµαδοποιούνται συχνά σύµφωνα µε 

το φύλο του θύµατος και τη σχέση του δράστη µε το θύµα. ∆ιαχωρίζονται λοιπόν στα άτοµα 

που διαπράττουν αιµοµιξία, τα οποία έχουν σεξουαλική σχέση µε τα παιδιά τους, και στα 

άτοµα που που δεν έχουν κάποια βιολογική ή νοµική σχέση µε το θύµα.  

Η δεύτερη οµάδα διαχωρίζεται επιπλέον ανάλογα µε το φύλο του θύµατος, σε 

ετεροφυλόφιλους και οµοφυλόφιλους. Το γεγονός όµως αυτό περιπλέκει την κατάσταση εάν 

σκεφτεί κανείς ότι η αναλογία ετεροφυλόφιλων και οµοφυλόφιλων, σύµφωνα µε την 

επιθυµία έναντι των ενηλίκων, είναι 2:1. ∆ιαχωρισµός επίσης θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα 

µε την παιδοφιλική κατεύθυνση των ατόµων που κακοποιούν τα παιδιά. Όπως 

προαναφέρθηκε, δεν είναι παιδόφιλοι όλοι αυτοί που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά, ενώ 

µπορεί να υπάρχουν παιδόφιλοι που δεν έχουν κακοποιήσει παιδιά. Ο ορισµός του DSM-IV 

δεν είναι σε θέση να οριοθετήσει επαρκώς τα περιστατικά. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον 

κλασσικό ορισµό που απαιτεί ο δράστης να είναι τουλάχιστον 16 ετών και 5 χρόνια 

µεγαλύτερος από το θύµα, υπάρχει δυσκολία στην ταξινόµηση των εφήβων δραστών.  

 

 

4.7.4. Επιδηµιολογία 

 Έρευνες σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι τουλάχιστον 7% των γυναικών και 3% των 

ανδρών έχουν κάποια εµπειρία σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία 

(Finkelhor, 1994). Οι κοινωνικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο, αφού έχει 



95 
 

φανεί ότι µπορεί να προκληθούν ποικίλες ψυχολογικές καταστάσεις, όπως, κατάχρηση 

ουσιών, σεξουαλική εκδραµάτιση, και αυτοκτονική συµπεριφορά (Beitchman, 1992). 

Υπάρχει έντονη τάση να υπο-αναφέρεται η δράση των ατόµων αυτών, ενώ συγχρόνως 

υπάρχει αυξηµένη τάση υποτροπής σε παρόµοια δράση µετά την σύλληψή τους (Hanson et 

al, 1993).         

Ευρεία έρευνα στις ΗΠΑ (American Humane Association, 1988), έδειξε ότι 2 

εκατοµµύρια παιδιών στη χώρα αυτή έχουν κακοποιηθεί, ενώ το 16% αυτών έχει 

κακοποιηθεί σεξουαλικά. Οι αριθµοί αυτοί υποδεικνύουν 300.000 περίπου περιπτώσεις 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης ανά έτος. Τα θύµατα υπολογίζονται ότι στο 77% είναι 

κορίτσια µέσης ηλικίας 9,2 έτη. Οι δράστες στο 82% υπολογίζεται ότι είναι άνδρες.  

 Έρευνα στον Καναδά (Committee on Sexual Offenses against Children and Youths, 

1984), έδειξε ότι το ένα τρίτο των ανδρών και πάνω από τις µισές γυναίκες στη χώρα αυτή 

ανέφεραν ότι είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά, ενώ σε πάνω από τα τέσσερα πέµπτα το γεγονός 

αυτό συνέβη πριν τα 18. Είναι γενικά γνωστό ότι τα δεδοµένα από τις επίσηµες αναφορές 

τείνουν να υποεκτιµούν σηµαντικά τη πραγµατική συχνότητα της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης. Οι έρευνες σε δείγµατα γενικού πληθισµού φαινεται να αναπαριστούν 

καλύτερα την πραγµατική εικόνα, µπορεί όµως να µην περιέχουν ενδιαφέροντα δεδοµένα από 

άτοµα που αρνούνται να συµµετάσχουν. Η συµµετοχή σε τέτοιου τύπου έρευνες κυµαίνεται 

από 60-90%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρηµα ότι το ποσοστό των θυµάτων µειώθηκε 

σηµαντικά όταν η συµµετοχή αυξήθηκε (Haugaard, 1987), γεγονός που υποδεικνύει ότι ο 

βαθµός συµµετοχής στις έρευνες αυτές φαίνεται να επηρρεάζει τα αποτελέσµατα µε έναν µη 

κατανοητό τρόπο. Οι µέχρι στιγµής έρευνες επίσης έχουν χρησιµοποιήσει δείγµατα που δεν 

είναι αντιπροσωπευτικά του γενικού πληθυσµού, ενώ επιπλέον δεν είµαστε σε θέση να 

εκτιµήσουµε την ειλικρίνεια των απαντήσεων (Marshall, 1997).  
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4.7.5.  Αιτιολογία 

Ένας παράγοντας που µπορούµε να πούµε µε ασφάλεια ότι αποτελεί προδιαθεσικό 

παράγοντα για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι το ανδρικό φύλο, δηλαδή, ότι οι 

άνδρες έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να κακοποιήσουν σε σχέση µε τις γυναίκες.  

 Ένας άλλος παράγοντας είναι η ενσυναισθησία (empathy). Βρέθηκε ότι, τα άτοµα που 

κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά έχουν ιδιαίτερη έλλειψη ενσυναισθησίας απέναντι στα 

θύµατά τους, παρουσιάζουν κάποια ενσυναισθησία απέναντι στα θύµατα των άλλων 

δραστών, και δείχνουν φυσιολογική ενσυναισθησία απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά 

(Marshall, et al, 1994). Το εύρηµα αυτό δείχνει ότι οι δράστες έχουν την ιδιότητα να 

περιορίζουν την ενσυναισθησία απένατι στα θύµατά τους, να διαστρέφουν τον τρόπο που τα 

αντιλαµβάνονται, φτάνοντας έτσι εύκολα στην κακοποίηση.    

Αναφέρθηκε επίσης ότι τα άτοµα που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά έχουν 

εξαιρετικά χαµηλή αυτοπεποίθηση (self-esteem), ενώ το 60% αυτών έχουν σηµαντική πτώση 

στην αυτοεκτίµηση το χρονικό διάστηµα πριν την διάπραξη (Pithers et al, 1989). Η έλλειψη 

ερωτικής σχέσης και η µοναχικότης των ατόµων αυτών φαίνεται να πηγάζει από την 

υιοθέτηση δυσλειτουργικών και ανεπαρκών µορφών προσκόλλησης (Garlick et al, 1996). 

 Η µορφή και ο χρόνος έναρξης των παρεκκλινοντων φαντασιώσεων αποτελεί 

σηµαντικό κινητήριο παράγοντα, αν και τα αποτελέσµατα για την επικράτησή τους είναι 

αντικρουόµενα. Ποσοστά που κυµαίνονται από 20-50% των δραστών ανέφεραν ύπαρξη 

φαντασιώσεων πριν τη διάπραξη (Abel et al, 1987). Ένας άλλος σηµαντικός προδιαθεσικός 

παράγοντας είναι οι γνωσιακές διαστροφές. Οι ερευνητές χρησιµοποιούν τον όρο αυτό για να 

συµπεριλάβουν ποικίλα χαρακτηριστικά σκέψης, όπως, ελαχιστοποίηση, άρνηση, και 

απόδοση ευθυνών σε άλλους ή διαταραγµένες αντιλήψεις σχετικά µε τη συµπεριφορά των 

παιδιών, ή ακόµα και την σεξουαλικότητα των παιδιών (Pithers et al, 1989). Οι Abel et al 

(1989), χρησιµοποιώντας την Γνωσιακή Κλίµακα των Abel et al (1984), βρήκαν ότι τα άτοµα 
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που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά έχουν πληθώρα διαταραγµένων γνωσιών όπως ότι, τα 

παιδιά ενδιαφέρονται να έχουν σεξουαλικές εµπειρίες µε τους µεγάλους ή ότι διασκεδάζουν 

και οφελούνται από τις εµπειρίες αυτές.     

Ανάµεσα στους πρώιµους προδιαθεδικούς παράγοντες περιλαµβάνονται οι σχέσεις 

γονέα-παιδιού. Πράγµατι ανιχνεύθηκαν διαταραγµένες σχέσεις µεταξύ δράστη στη παιδική 

ηλικία και γονέων του. Ο τύπος µάλιστα των σχέσεων αυτών θεωρήθηκε αιτιολογικός για την 

µετάπειτα πορεία του δράστη (Marshall et al, 1993). Συχνές επίσης είναι οι αναφορές για 

πρώιµη σεξουαλική κακοποίηση των δραστών στη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Τα 

ποσοστά κυµαίνονται από 0-67%, ανάλογα µε τον ορισµό της σεξουαλικής κακοποίησης 

(Hanson & Slater, 1988). Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι το 50% των σεξουαλικών και το 20% 

µη-σεξουαλικών φυλακισµένων παραπτωµατιών υπήρξαν θύµατα σωµατικής σεξουαλικής 

κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία (Dhawan & Marshall, 1996). Ερώτηµα παραµένει 

γιατί αυτή η εµπειρία να οδηγεί σε διάπραξη κακοποίησης κατά την ενηλικίωση αντί στην 

αναστολή τέτοιων πράξεων. Εάν η πρώιµη σεξουαλική κακοποίηση βιώνεται σαν τραυµατική 

γιατί τότε ένα άτοµο να κακοποιεί κάποιο άλλο; Η έφηβοι που κακοποιούν σεξουαλικά τα 

παιδιά.        

Τα τελευταία χρόνια η βιβλιογραφία δείχνει ότι ένα µεγάλο µέρος των εφήβων που 

κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά είναι πραγµατικοί και όχι περιστασιακοί δράστες. Για τον 

λόγο αυτόν, η οµάδα αυτή των δραστών διερευνάται µε παρόµοιο τρόπο που διερευνώνται οι 

ενήλικες δράστες. Έφηβοι δράστες έχουν εκτιµηθεί µε τη φαλλοµετρική µέθοδο, έχοντας 

όµως ανακύψει δεοντολογικά προβλήµατα. Υπήρξε ο φόβος ότι η παρουσίαση σε νεαρά 

αγόρια ερωτικού υλικού µε µικρά παιδιά θα µπορούσε να ενθαρρύνει την παρέκκλιση 

(Marshall, 1997). Έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των ατόµων 

αυτών που µεγαλώνοντας κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά. Κάποιοι υποθέτουν έναν κύκλο 

κακοποίησης όπου η παιδική σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί µοντέλο για την µετέπειτα 
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σεξουαλική κακοποίηση µε δράστες τα πρώην θύµατα. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι ένας 

δυσανάλογα µεγάλος αριθµός ατόµων που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά είτε έχουν 

κακοποιηθεί ενώ ήταν παιδιά, είτε έχουν δοκιµαστεί από στέρηση ή γενικότερου τύπου 

κακοποίηση (Marshall et al, 1993). Για παράδειγµα, βρέθηκε ότι η παιδική ηλικία των 

ατόµων που κακοποιούν σεξουαλικά τα παιδιά χαρακτηρίζεται από ασταθείς (Awad et al, 

1984) ή διαταραγµένες οικογενειακές σχέσεις (Saunders et al, 1986). Επίσης βρέθηκαν 

αυξηµένα επίπεδα εχθρικότητας και σωµατικής κακοποίησης (Finkelhor, 1979), καθώς και 

αµέλειας από πλευράς των γονέων τους (Davidson, 1983). Με βάση τα δεδοµένα αυτά οι 

Marshall et al (1993), υπέθεσαν ότι υπάρχει δυσλειτουργικότητα στο δεσµό προσκόλλησης 

µεταξύ γονέων και νέου αγοριού, γεγονός που προδιαθέτει σε ανεπιτυχή πρότυπα για 

µελλοντικές σχέσεις. Ο νέος ενήλικας συνεπώς, αναπτύσοντας δυσπιστία ή αµφιβολία στις 

ερωτικές σχέσεις, θα οδηγηθεί εύκολα σε σχέσεις µε παιδιά τα οποία ελέγχονται εύκολα και 

δεν φαντάζουν απειλητικά. Το συνυπάρχον µάλιστα ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης θα 

οδηγήσει σε σχέση µε παιδιά χωρίς ίχνος ενσυναισθησίας. Όλα αυτά τα ελλείµατα, µαζί µε 

την ανάγκη για κυριαρχία, µπορεί να οδηγήσουν τον νέο ενήλικα σε σεξουαλική σχέση µε 

παιδιά, σαν αποτέλεσµα συνάντησης των σεξουαλικών αναγκών των µε την ανάγκη για 

δηµιουργία κάποιας σεξουαλικής σχέσης. 

 

 

4.7.6.  Εκτίµηση  

Η διάγνωση της παιδοφιλίας µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια: 

1. Της συνέντευξης του ατόµου σχετικά µε τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις και 

συµπεριφορές 

2. Των ψυχοµετρικών κλιµάκων που µετρούν σεξουαλικές επιθυµίες 
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3. Των φαλλοµετρικών µεθόδων που µετρούν σεξουαλική διέγερση έναντι ποικίλων 

ηλικιακών οµάδων και φύλων. 

Απαραίτητη φυσικά είναι η λήψη λεπτοµερούς ιατρικού και ψυχιατρικού ιστορικού, 

περιλαµβανοµένων πληροφοριών που αφορούν ιστορικό κακοποίησης, αριθµό και ποιότητα 

ερωτικών σχέσεων, ηλικία έναρξης παρεκκλίνουσας σεξουαλικής συµπεριφοράς, συνύπαρξη 

άλλων παραφιλιών, και λεπτοµερές σεξουαλικό εγκληµατολογικό ιστορικό. Εξακολουθεί να 

µην είναι ξεκάθαρο το µέγεθος παιδοφιλικής διέγερσης των ατόµων που κακοποιούν 

σεξουαλικά τα παιδιά. Οι µη-αιµοµίκτες παρουσιάζουν σαφώς υψηλότερη διέγερση, ενώ οι 

αιµοµίκτες φαίνεται ότι παρουσιάζουν παρόµοια διέγερση µε αυτή του γενικού πληθυσµού 

(Freund 1987, Abel et al, 1981). Οι Barbaree και Marshall (1989), βρήκαν ότι το 48% των 

µη-αιµοµικτών µε κορίτσια, το 28% των αµοµικτών µε κόρη, αλλά και το 15% του 

φυσιολογικού δείγµατος έδειξαν ισχυρή σεξουαλική διάγερση µε παιδιά.    

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήµατα σχετικά µε την ψυχοπαθολογία των ατόµων 

αυτών. Βρέθηκε ότι λιγότεροι από 5% πάσχουν από ψυχωσική συνδροµή, ενώ η κύρια 

διάγνωση σε επίπεδο προσωπικότητας είναι η διαταραχή προσωπικότητας ψυχοπαθητικού 

τύπου. Οι Abel et al (1985) όµως βρήκαν ότι µόνο 12% αυτών που παρακολουθούντο στα 

εξωτερικά ιατρεία είχαν διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας ψυχοπαθητικού τύπου, ενώ 

οι Serin et al (1994), βρήκαν ότι 7,5% µόνο σκόραραν υψηλά στην κλίµακα 

ψυχοπαθητικότητας του Hare. 

 

Κλίµακες 

Αρκετές κλίµακες έχουν χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του σεξουαλικού 

ενδιαφέροντος για παιδιά. Σπουδαιότερες είναι η Abel Child Cognitions Scale (Abel et al, 

1989), η Clarke Sexual History Questionnaire (Paitich et al, 1977), και η Multiphasic Sex 

Inventory (Nichols & Molinder, 1984). Αυτές, αν και έχουν δείξει κάποια αξιοπιστία, δεν έχει 
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αποδειχθεί η χρησιµότητά τους σε άτοµα που κακοποιούν σεξουαλικά παιδιά. Οι 

αυτοσυµπληρούµενες κλίµακες, λόγω της φύσης των ερωτήσεων, είναι αρκετά ευάλωτες και 

οι δράστες συχνά αρνούνται το σεξουαλικό τους ενδιαφέρον για τα παιδιά. Αυτός είναι ο 

λόγος που από παλιά δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε ανάπτυξη τεχνικών, όπως η φαλλοµετρία, 

η οποία δεν επηρεάζεται από την προσποίηση.  

Πολλές έρευνες που χρησιµοποίησαν το MMPI έδειξαν ποικίλου βαθµού µη-ειδικές 

παρεκκλίσεις. Πρόσφατη ανασκόπηση όµως έδειξε ότι ελάχιστες από τις µελέτες αυτές 

έδειξαν ότι κάποια δείγµατα είναι πράγµατι εκτός των φυσιολογικών ορίων (Μarshall & Hall, 

1995).    

 

Φαλοµετρικές Μέθοδοι 

Υπήρξαν αρκετές ενδείξεις διακριτικής ικανότητας των φαλλοµετρικών µεθόδων. 

Βρέθηκε ότι, οι µη-παραπτωµατίες δείχνουν ισχυρή διέγερση σε ερεθίσµατα που αφορούν 

ενήλικες γυναίκες, και λιγότερη διέγερση σε γυναίκες µικρότερες των 15 ετών. Οι παιδόφιλοι 

έδειξαν µεγαλύτερη απαντητικότητα σε παιδιά, ενώ οι αιµοµίκτες έδειξαν προφίλ 

απαντητικότητας αρκετά κοντά στο φυσιολογικό, µε µικρότερη όµως διέγερση στις ενήλικες 

γυναίκες σε σχέση µε τους µη-παραπτωµατίες (Quinsey, 1993).  

Οι Barbaree & Marshall (1989), χρησιµοποιώντας τη φαλλοµετρική µέθοδο, 

παρουσίασαν πέντε ξεχωριστά µοντέλα απαντητικότητας σε άτοµα που κακοποιούν 

σεξουαλικά παιδιά και σε µη-παραπτωµατίες.     

α. Το προφίλ “προτίµησης ενηλίκων” χαρακτηρίζεται από ισχυρή απάντηση σε ενήλικες 

γυναίκες και ελάχιστη σε παιδιά.      

β. Το προφίλ “προτίµησης εφήβων και ενηλίκων” είναι παρόµοιο µε το προηγούµενο, µε 

ισχυρότερη την απάντηση απέναντι στις εφήβους.    
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γ. Ένας µεγάλος αριθµός ανδρών δεν ήταν σε θέση να διαχωριστεί επειδή έδειχνε 

“ενδιάµεση” απαντητικότητα απέναντι σε όλες τις ηλικίες.    

δ. Ένας µικρός αριθµός χαρακτηρίζεται από ισχυρή απάντηση, και συνεπώς “προτίµηση 

παιδιών” και µικρότερη εφήβων και ενηλίκων.    

ε. Τέλος, το µοντέλο “προτίµησης παιδιών και ενηλίκων”, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

διφασική ισχυρή απαντητικότητα τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, αλλά µε µικρή 

απαντητικότητα απέναντι σε εφήβους.     

Η µεγαλύτερη πλειονότητα των µη-παραπτωµατιών ανήκει στο µοντέλο προτίµησης 

ενηλίκων, και οι υπόλοιποι ανήκουν στο µοντέλο προτίµησης εφήβου ή ενήλικα ή στο 

µοντέλο της ενδιάµεσης απαντητικότητας. Οι αιµοµίκτες δείχνουν προφίλ ανάµεσα στο 

µοντέλο προτίµησης ενήλικων και στο µοντέλο της ενδιάµεσης απαντητικότητας. 

 Τέλος, τα άτοµα που κακοποιούν παιδιά δείχνουν να είναι µία ετερογενής οµάδα 

όπου, το 35% αυτών ανήκουν στο µοντέλο προτίµησης παιδιών και οι υπόλοιποι µοιράζονται 

οµοιόµορφα στις υπόλοιπες οµάδες. Επιπλέον φάνηκε ότι τα άτοµα που ανήκαν στο µοντέλο 

προτίµησης παιδιών ή παιδιών και ενηλήκων είχαν χαµηλότερη νοηµοσύνη και 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, ενώ συγχρόνως παρουσίαζαν µεγαλύτερο αριθµό θυµάτων 

σε σχέση µε τους άλλους παραπτωµατίες. Τα άτοµα αυτά επίσης έδειχναν να µην 

αναστέλλονται από σκηνές που περιείχαν βία, σε αντίθεση µε τα άτοµα των άλλων οµάδων.  

Αναµφίβολα, οι φαλλοµετρικές µέθοδοι µπορούν να βοηθήσουν στην εκτίµηση των 

θεραπευτικών αναγκών καθώς και στην εκτίµηση του κινδύνου υποτροπής. Σίγουρα όµως δεν 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις δικαστικές διαδικασίες δεδοµένης της χαµηλής 

ευαισθησίας που παρουσιάζουν. Άτοµα που έχουν σεξουαλική δραστηριότητα έναντι των 

παιδιών δεν παρουσίασαν τυπικό προφίλ παρεκκλίνουσας σεξουαλικότητας σύµφωνα µε τις 

µεθόδους αυτές.  
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4.8. Παραφιλιές Μη προσδιοριζόµενες Αλλιώς 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, στις παραφιλίες µη προσδιοριζόµενες αλλιώς 

εντάσσονται πάνω απο 30 παραφιλίες που όµως στερούν µελέτης για να ευσταθίσουν ως 

ξεχωριστές κατηγορίες. Άλλο ένα πρόβληµα που υφίσταται είναι το γεγονός ότι κάποιες 

παραφιλίες επισυνάπτονται ως επιπλέον στοιχεία στις ήδη υπάρχουσες. Για παράδειγµα, η 

κοπρολαγνεία συναντάται σε µαζοχιστές σαν τρόπος µείωσης και ταπείνωσης του εαυτού 

τους.  

Εδώ θα αναφερεθεί η εφαψιοµανία, η παραφιλία που δεν αναγνωρίζεται απο το ICD-

10 ως ξεχωριστή κατηγορία µόνο από το DSM-IV. Η εφαψιοµανία είναι δύσκολο να 

παρατηρηθεί γι αυτό και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία απο µελέτες, παρ’ αυτα η παρούσα 

εργασία είναι σε θέση να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες. 

   

 

4.8.1 Εφαψιοµανία 

O Krafft-Ebing (1886/1925), θεώρησε την εφαψιοµανία σαν µορφή της 

επιδειξιοµανίας, ενώ ο Freud (1905/1925), πρόσθεσε τον όρο "scoptophilia" για να τονίσει τη 

σχέση µεταξύ ηδονοβλεψίας και επιδειξιοµανίας. Αρκετές µελέτες έδειξαν την υψηλή 

συνύπαρξη αυτων των παραφιλιών (Taylor, 1947). Η εφαψιοµανία είναι µία παραφιλία που 

χαρακτηρίζεται από το άγγιγµα ερωτογόνων περιοχών ενός άγνωστου ατόµου σε µέρη όπου 

υπάρχει πολυκοσµία ή όπου η διαφυγή θα ήταν εύκολη άν γινόταν αντιληπτός.  
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4.8.1.1.  ∆ιαγνωστικά Κριτήρια 

Κατά το DSM-IV 

Α. Πάνω από µία περίοδο 6 µηνών µε επαναλαµβανόµενες και επίµονες σεξουαλικές 

φαντασιώσεις, τάσεις και συµπεριφορές που περιλαµβάνουν άγγιγµα και τρίψιµο έναντι µη-

συγκατατιθέµενου ατόµου  και  

Β. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις και συµπεριφορές προκαλούν σηµαντική κλινική 

δυσφορία ή διαταραχή στη κοινωνική, εργασιακή, ή άλλη σηµαντική περιοχή της 

λειτουργικότητας. 

 

 

4.8.1.2. Επιδηµιολογία  

Η βιβλιογραφία για την εφαψιοµανία είναι αρκετά µικρή σε σχέση µε αυτήν των 

παραφιλιών. Για παράδειγµα, σε σχετική έρευνα για τα έτη 1966-1997, βρέθηκαν µόνο 17 

µελέτες µε το θέµα αυτό. Οι Abel et al (1987), τόνισαν ότι η εφαψιοµανία είναι πολύ συχνή 

παραφιλική δραστηριότητα, και η συχνότητα της δραστηριότητας θα πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψιν από τον κλινικό. Ο µέσος όρος των εφαψιοµανικών πράξεων των 62 ατόµων µε 

πρώτη διάγνωση την εφαψιοµανία, που µελέτησαν, ήταν 850. Σε δείγµα ατόµων που είχαν 

συλληφθεί για ηδονοβλεπτική δραστηριότητα το 66% είχαν παράλληλα επιδείξει 

εφαψιοµανική δραστηριότητα (Bradford et al, 1992). Οι Freund et al (1997), βρήκαν στοιχεία 

εφαψιοµανικής δραστηριότητας στο 15-30% των ανδρών, όµως είναι άγνωστο το ποσοστό 

της πρόθεσης των ατόµων αυτών να συνεχίσουν σε πράξη βιασµού.  
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4.8.1.3. Συνοσηρότητα  

Από τις διαταραχές στη διαδικασία ερωτικής σχέσης (courtship disorders) (Freund & 

Kolarsky, 1965), φαίνεται ότι η επιδειξιοµανία και η δραστηριότητα µη-σαδιστικού βιασµού 

παρουσιάζονται µε τη λιγότερο συχνή συνύπαρξη µε άλλες παραφιλίες. Η ηδονοβλεψία 

παρουσιάζει την πλέον συχνή συνύπαρξη, ενώ η εφαψιοµανία παρουσιάζει µία ενδιάµεση 

κατάσταση. H ισχυρότερη συνύπαρξη φαίνεται να υπάρχει ανάµεσα στην ηδονοβλεψία και 

την επιδειξιοµανία. Μετα-αναλύσεις δεδοµένων έδειξαν επίσης ότι η συσχέτιση ανάµεσα στο 

βιασµό µη-σαδιστικού τύπου και στις καταστάσεις επιδειξιοµανία, ηδονοβλεψία και 

εφαψιοµανία είναι ισχυρότερη σε σχέση µε τις καταστάσεις σαδισµός και µαζοχισµός, 

γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι ο βιασµός µη-σαδιστικού τύπου θα µπορούσε να 

συµπεριληφθεί στις διαταραχές της διαδικασίας της ερωτικής σχέσης (Freund et al, 1997). Οι 

Abel & Rouleau (1990), τόνισαν την ποικιλότητα των παραφιλικών καταστάσεων που µπορεί 

να κυµαίνονται όχι µόνο από άτοµο σε άτοµο αλλά και µέσα στο ίδιο το άτοµο στη διάρκεια 

της ζωής του. Η δυναµική αυτή φαίνεται από το γεγονός ότι κάποια παραφιλία µπορεί να 

µειώνεται στη διάρκεια του χρόνου και κάποια άλλη να αναλαµβάνει σταδιακά τον πρώτο 

ρόλο. Οι Abel et al (1988), µελετώντας 561 παραφιλικούς βρήκαν ότι µόνο 21% των ατόµων 

µε εφαψιοµανία είχαν σαν µοναδική δραστηριότητα την εφαψιοµανία ενώ οι υπόλοιποι είχαν 

κατά µέσο όρο επιπλέον 4,8 παραφιλίες. Οι Bradford et al (1992), µελετώντας 443 

παραφιλικούς άνδρες που παρακολουθούσαν συµπεριφορικού τύπου θεραπευτικό πρόγραµµα 

στο νοσοκοµείο της Οτάβα, βρήκαν ότι, από τα άτοµα µε εφαψιοµανία το 24% είχε επιπλέον 

ετεροφιλική παιδοφιλική, το 35% ετεροφιλική ηβηφιλική, το 21% οµοφυλιφιλική 

παιδοφιλική, το 17% οµοφυλοφιλική ηβηφιλική, το 17% µετενδυµατική, το 66% 

ηδονοβλεπτική, και το 31% επιδειξιοµανική δραστηριότητα. Επιπλέον, το 31 % και 16% 

αντίστοιχα επιχείρησαν ή διέπραξαν βιασµό.  
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4.8.1.4. Αιτιολογία 

Οι Freund και Kolarsky (1965), περιέγραψαν την ιδανική διαδικασία µιας ερωτικής 

σχέσης που αποτελείται από 4 στάδια : την εντόπιση του στόχου-συντρόφου, την φάση µη-

λεκτικής και λεκτικής προσέγγισης, την φάση όπου αναπτύσσεται κάποια σωµατική επαφή, 

και τέλος τη φάση φάση της σεξουαλικής επαφής. Η θεωρία που αναφέρεται στη διαταραχή 

της διαδικασίας της ερωτικής σχέσης (courtship disorder) υποστηρίζει ότι στη παρίπτωση των 

παραφιλιών υπάρχει κάποια ανακολουθία ή διαστροφή της πορείας αυτής, ή ακόµα και τέλεια 

παράλειψη κάποιας ή κάποιων από τις φάσεις αυτές. Στην περίπτωση της εφαψιοµανίας η 

διαταραχή τοποθετείται στην τρίτη φάση, τη φάση της αλληλεπίδρασης δια της αφής.           

 

 

4.8.1.5. Εκτίµηση 

Οι Freund και Kolarsky (1965), περιέγραψαν την ιδανική διαδικασία µιας ερωτικής 

σχέσης που αποτελείται από 4 στάδια: 

� την εντόπιση του στόχου-συντρόφου 

� την φάση µη-λεκτικής και λεκτικής προσέγγισης 

� την φάση όπου αναπτύσσεται κάποια σωµατική επαφή 

� τη φάση φάση της σεξουαλικής επαφής. 

Η θεωρία που αναφέρεται στη διαταραχή της διαδικασίας της ερωτικής σχέσης 

(courtship disorder) υποστηρίζει ότι στη παρίπτωση των παραφιλιών υπάρχει κάποια 

ανακολουθία ή διαστροφή της πορείας αυτής, ή ακόµα και τέλεια παράλειψη κάποιας ή 

κάποιων από τις φάσεις αυτές. Στην περίπτωση της εφαψιοµανίας η διαταραχή τοποθετείται 

στην τρίτη φάση, τη φάση της αλληλεπίδρασης δια της αφής. 
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4.8.2. Τηλεφωνήµατα Με Αισχρό Περιεχόµενο 

Τα άτοµα που επιδίδονται σε τηλεφωνήµατα µε αισχρό περιεχόµενο είναι κατά 

κανόνα ετεροφυλόφιλοι άνδρες οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους τηλεφωνούν σε 

γυναίκες γνωστές ή άγνωστες για να πραγµατοποιήσουν σεξουαλικά ερεθιστικές συνοµιλίες.  

 

 

4.8.3. Νεκροφιλία  

Αποτελεί µια σπάνια παραφιλία και αναφέρεται στην  σεξουαλική έλξη για ερωτικές 

δραστηριότητες µε το πτώµα νεκρής γυναίκας. ∆εν συνυπάρχει συχνά µε άλλες παραφιλίες, 

πράγµα που σηµαίνει ότι ίσως είναι αντανάκλαση µιας άλλης σοβαρής ψυχιατρικής 

διαταραχής. 

 

 

4.8.4. Εστιασµένος Φετιχισµός 

Αφορά σε ένα ακραίο σεξουαλικό ενδιαφέρον για συγκεκριµένο µέρος του σώµατος. 

Οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες εκδηλώνουν υπερβολικό σεξουαλικό ενδιαφέρον για τους 

γλουτούς και τα στήθη, τα µέρη του σώµατος που διακρίνουν εύκολα στους άνδρες από τις 

γυναίκες. Οι οµοφυλόφιλοι, αντίστοιχα, έλκονται από τα γεννητικά όργανα, τους γλουτούς 

και το στήθος άλλων ανδρών, περιοχές του σώµατος που διακρίνουν τους άνδρες από τις 

γυναίκες. Ο εστιασµένος φετιχισµός µπορεί επίσης να αφορά σε υπερβολικό σεξουαλικό 

ενδιαφέρον για ένα µέρος του σώµατος στο οποίο δε δίνεται κατά κανόνα ιδιαίτερη 

σεξουαλική έµφαση, όπως οι µύες της κνήµης, τα πόδια ή τα χέρια. 
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4.8.5 Κοπρολαγνεία (κοπροφιλία)/ Ουρολαγνεία (ουροφιλία) 

Τα άτοµα µε προτιµήσεις στα κόπρανα και στα ούρα αντίστοιχα είναι είτε 

ετεροφυλόφιλοι είτε οµοφυλόφιλοι άνδρες που εκδηλώνουν νωρίς κατά της ωρίµανσή τους 

µια σεξουαλική τάση για να συµπεριλάβουν τις δραστηριότητες αυτές στη σεξουαλική τους 

συνουσία. Επειδή όµως είναι ιδιαίτερα αποκρουστική η προτίµησή τους συνήθως 

περιορίζονται στο να τις πραγµατοποιούν την ώρα του αυνανισµού. 

 

 

4.8.6. Ζωοφιλία / Κτηνοβασία 

Η ζωοφιλία αφορά σε µια δραστηριότητα που συνίσταται στη σεξουαλική διέγερση 

από την επανειληµµένη πραγµατοποίηση σεξουαλικών δραστηριοτήτων µε ζώα. Οι ζωόφιλοι 

αρχίζουν να πειραµατίζονται στην αρχή µε το να αυνανίζονται µε ζώα, να διεισδύουν σε αυτά 

ή τα αρσενικά ζώα να διεισδύουν σε αυτούς κάτι που στην πορεία τους κάνει να αγνοούν ε΄να 

αριθµό ερεθισµάτων που φυσιολογικά αναστέλλουν τη σεξουαλική διέγερση, όπως κόπρανα, 

γούνα και η αγριότητα του ζώου. 

Έπειτα απο την παρουσίαση των συχνότερων παραφιλιών µη προσδιοριζόµενων 

αλλιώς, τώρα θα αναφέρουµε µόνο τις παραφιλίες όπου συναντάµε σε χαµηλότερη ένταση.  

 

 

4.8.7. Λοιπές Παραφιλίες  

1. Αβασιοφιλία (Abasiophilia): Ερωτική έλξη ή ερεθισµός προς άτοµα που είναι κουλά ή 

κουτσά ή γενικά ανάπηρα και/ή που φοράνε ορθοπαιδικά προσθετικά ή βοηθήµατα. 

2. Αγαλµατοφιλία ή Πυγµαλιονισµός (Agalmatophilia Pygmalionism): Ερωτική έλξη ή 

ερεθισµός από αγάλµατα, µανεκέν ή την ακινησία γενικά. 

3. Αιµατολαγνεία (Hematolagnia): Ερωτική έλξη ή διέγερση από το αίµα. 



108 
 

4. Αιµοµιξιφιλία (Incestophilia): Ερωτική έλξη ή διέγερση από άτοµα της οικογένειας. 

5. Ακουστικοφιλία (Acousticophilia): Ερωτική έλξη ή ερεθισµός από κάποιους ήχους. 

6. Ακροβυστίολαγνεία (Foreskin fetishism). 

7. Ακροτοµοφιλία και αποτεµνοφιλία (Acrotomophilia and apotemnophilia): Ερωτική έλξη ή 

ερεθισµός στον ακρωτηριασµό ή στους ακρωτηριασµένους. 

8. Αλγολαγνεία (Algolagnia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από τον πόνο. 

9. Αµατολαγνεία ή Αιµατολαγνεία (Blood fetishism or haematophilia). 

10. Αµαυροφιλία (Amaurophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από σύντροφο ο 

οποίος δεν µπορεί (λόγω τεχνητών µέσων) να δει ή να ειδωθεί λόγω δεσίµατος των µατιών ή 

από την ερωτική πράξη σε πλήρες ή απόλυτο σκοτάδι. 

11. Αναισθησιοφιλία (Anesthesiophilia). 

12. Ανασκολοπισµός (Impalement) 

13. Ανδροµιµιτοφιλία (Andromimetophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από 

γυναίκες ντυµένες ως άνδρες ή που έκαναν εγχείριση αλλαγής φύλου. 

14. Αντικειµενισµός και Επιπλοφιλία (Sexual objectification and fornfilia): Ερωτική 

ανικειµενοποίηση στην οποία το σώµα ενσωµατώνεται σε έπιπλα. 

15. Αποξύριση ή απολέπιση (Abrasion) 

16. Αποστέρηση Αισθήσεων (sensory deprivation) 

17. Αποτεµνοφιλία (Αpotemnophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από τον ακρωτηριασµό 

(άκρου, δακτύλου ή γεννητικού οργάνου) 

18. Αραχνοφιλία (Arachnophilia): Ερωτικό παιγνίδι ρόλων µε θέµα τις αράχνες. 

19. Αρετιφισµός (Aretifism): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός προς άτοµα που δεν 

φοράνε υποδήµατα. 

20. Αρπαξοφιλία (Harpaxophilia): Η ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από το την ληστεία. 

21. Αστραγαλολαγνεία (Ankle fetishism): Στην Βικτωριανή Αγγλία. 
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22. Ασφυξιοφιλία (Αsphyxiophilia): Σεξουαλική έλξη στην ασφυξία (έλεγχο αναπνοής) 

περιλαµβανοµένης και της αυτοερωτικής ασφυξίας. 

23. Αυτογυναιφιλία (Autogynephilia): Αγάπη του εαυτού της ως γυναίκα. 

24. Αυτοφονοφιλία (Autoassassinophilia): Ερωτική έλξη ή ερεθισµός από την φαντασίωση 

για στήσιµο σκηνής του φόνου του ιδίου του εαυτού του. 

25. Αφηγηµατοφιλία (Narratophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την χρήση 

βρώµικων, άσεµνων ή αισχρών λέξεων. 

26. Βιαστοφιλία (Biastophilia): Ερωτική έλξη ή ερεθισµός από διάπραξη επίθεσης και 

βιασµού ή από προσυµφωνηµένη δηµόσια πράξη βιασµού. 

27. Βοραρεφιλία ή Φαγοφιλία (Vorarephilia or phagophilia or gynophagia): Ερωτική 

διέγερση ή ερεθισµός από την σκέψη βρώσης ή φάγωµατος από άλλο άτοµο ή την βρώση ή 

φάγωµα άλλου ατόµου ή πλάσµατος. 

28. Γαλακτοφιλία ή λακτοφιλία ή φετιχισµός γάλακτος (Galactophilia or lactophilia, Milk 

fetishism): Ερωτική έλξη ή ερεθισµός ή διέγερση από λεχώνες ή το ανθρώπινο γάλα. 

29. Γεροντοφιλία (Gerontophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από τους 

ηλικιωµένους. 

30. Γιγαντολαγνεία (Giant fetishism) (βλέπετε επίσης µακροφιλία). 

31. Γυναιµιµιτοφιλία (Gynaemimitophilia). 

32. ∆ακρυφιλία (Dacryphilia): Ερωτικός ερεθισµός από την πρόκληση δακρύων σε άλλους ή 

στον ίδιο. 

33. ∆ενδροφιλία (Dendrophilia): Ερωτική έλξη ή ερεθισµός από δένδρα ή άλλα µεγάλα φυτά. 

34. Εικονοφιλία (Pictophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από εικόνες µε πορνογραφικό 

περιεχόµενο ή ερωτική τέχνη. 

35. Εµετοφιλία (Emetophilia or vomerophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός στον 

έµετο. 
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36. Ενδοσοµατοφιλία (endosomataphillia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την σκέψη του 

να βρίσκεται κάποιος µέσα στο σώµα κάποιου ή από την σκέψη ότι κάποιος θα τον φάει 

ολόκληρο και ζωντανό. 

37. Επιδειξιµανία ή παιοδεικτοφιλία (Exhibitionism or autagonistophilia or peodeiktophilia): 

Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από την σεξουαλική συµπεριφορά υπό την 

παρακολούθηση τρίτων περιλαµβανοµένης και της επαναλαµβανόµενης παρόρµησης για 

έκθεση των γεννητικών οργάνων σε ανυποψίαστα άτοµα. 

38. Επιπλοφιλία (Forniphilia): Βλέπετε αντικειµενισµός. 

39. Ερωτική ή αυτοερωτική ασφυξία (Erotic or autoerotic asphyxiaton or breath control play 

or strangulation play): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός στην ασφυξία. 

40. Ερωτικός θηλασµός (Erotic lactation): Βλέπετε γαλακτοφιλία.. 

41. Εφηβοφιλία ή ηβηφιλία (Ephebophilia or hebephilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή 

ερεθισµός από έφηβους. 

42. Ζηλοφιλία (Zelophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την ζήλια. 

43. Ζωωσαδισµός (Zoosadism): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από τον βασανισµό ή 

την θανάτωση ζώων. 

44. Ηβηφιλία (βλέπετε Εφηβοφιλία). 

45. Κάθισµα στο πρόσωπο (Face sitting ή Queening) ή Κατάπνιξη (Smothering). Βλέπετε 

ασφυξιοφιλία. 

46. Καπνολαγνεία ή Φετιχισµός στον καπνό ή τα καπνικά προϊόντα (Smoking fetishism or 

Capnolagnia). 

47. Κατοπτροφιλία (Katoptrophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την ερωτική πράξη 

µπροστά σε καθρέφτες. 

48. Κλεπτοφιλία (Kleptophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την κλοπή πραγµάτων. 

49. Κλυσµατοφιλία (Klismatophilia or Klismaphilia) Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από το 
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κλύσµα. 

50. Κοπροφαγία (Coprophagia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός ή απόλαυση από την 

βορά κοπράνων. 

51. Κουκλολαγνεία (Doll fetish). 

52. Λιποφιλία (Fat fetishism or lipophilia). 

53. Λουτρινοφιλία (Plushophilia) Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός σε λούτρινα παιγνίδια 

ή άτοµα ντυµένα ως ζωάκια. 

54. Μαιεσιοφιλία (Maiesiophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός στην γέννα ή στις εγκύους 

γυναίκες. 

55. Μακροφιλία (Macrophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από γίγαντες ή γιγαντόσωµα 

άτοµα ή γιγάντια µέρη το σώµατος όπως γιγάντια στήθη ή γεννητικά όργανα. 

56. Μερική αντί-γέννηση (partial unbirthing): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την 

εισαγωγή του κεφαλιού µέσα στον κόλπο µιας γυναίκας. 

57. Μερµηγκοφιλία (Formicophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από µικρά ζώα, 

έντοµα κ.τ.λ. που έρπουν σε σηµεία του σώµατος. 

58. Μικροφιλία (Microphilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός προς άτοµα που είναι 

µικροσκοπικά ή έχουν µικροσκοπικά µέρη του σώµατος. 

59. Μπαλονολαγνεία (Balloon fetishism). 

60. Μποτολαγνεία (Boot fetishism). 

61. Μυσοφιλία (Mysophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός προς λερωµένα, 

ακάθαρτα, βρωµερά ή σάπια υλικά ή αντικείµενα. 

62. Νεκροζωωφιλία (Νecrozoophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από τα νεκρά 

σώµατα ή στις θανατώσεις ή στην νεκροκτηνοβασία. 

63. Νεκροσαδισµός (Necrosadism): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από τον ακρωτηριασµό ή 

τον διαµελισµό πτωµάτων. 
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64. Νηπιοφιλία (Nepiophilia or infantophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός προς 

παιδιά µικρότερα των τριών ετών. 

65. Νιοταιµόρι (Nyotaimori): Ιαπωνία: Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την βρώση 

sashimi or sushi από το σώµα (συνήθως γυµνής) γυναίκας. 

66. Ξενοφιλία (Xenophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από ξένους ή αλλογενείς. 

67. Ξυλολαγνεία (Πυγοράπισµα, spanking) ή Φραγγέλωση (flogging). 

68. Οδοντολαγνεία (Odaxelagnia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από παθητικό ή ενεργητικό 

δάγκωµα. 

69. Οµοιοενδυσία (Homeovestism): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από το να ντύνεται ή να 

φορά κάποιος ρούχα του φύλου του. 

70. Οµοράσι (Omorashi): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την γεµάτη κύστη του ερωτικού 

συντρόφου. 

71. Οµφαλολαγνεία (Belly button or Navel fetishism). 

72. Οσµολαγνεία (Olfactophilia or Osmolagnia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από 

µυρωδιές η οσµές. 

73. Ουακαµεζάκε (Wakamezake): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την πόση 

οινοπνευµατώδους ποτού από το κορµί µιας γυναίκας. 

74. Ουροφαγία (Urophagia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την πόση ούρων ή την 

θέαση άλλων που πίνουν ούρα. 

75. Παρθενοφιλία (Parthenophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από τις παρθένες. 

76. Ποδοφιλία (Foot fetishism or podophilia). 

77. Πορδολαγνεία (Fart fetishism). 

78. Πυροφιλία (pyrophilia): Ερωτική διέγερση από την θέαση, θέσιµο, άκουσµα, συζήτηση, 

φαντασίωση γύρω από την φωτιά. 

79. Σαλιροφιλία (Salirophila): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την αποπάτηση (µόνον την 
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όψη) του επιθυµούµενου συντρόφου. 

80. Σθενολαγνεία (Sthenolagnia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την επίδειξη δύναµης ή 

µυώνων. 

81. Σιτοφιλία (Sitophilia): Η ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την χρήση φαγητού στο σεξ. 

82. Σκατοφιλία (Fecophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από την αφόδευση ή από την 

παρατήρηση άλλων να αφοδεύουν ιδιαίτερα πάνω στον παρατηρητή. 

83. Σκοπτοφιλία (scoptophilia). Η επαναλαµβανόµενη ακατανίκητη τάση ή συµπεριφορά για 

παρακολούθηση ανυποψίαστων προσώπων να ξεντύνονται ή να ασχολούνται µε σεξουαλικές 

δραστηριότητες. 

84. Συγκαλυµµένη αιµοµικτοφιλία (Covert incestiphilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από 

σεξουαλική συµπεριφορά µε παιδί χωρίς να υπάρχει φυσική επαφή. 

85. Συγκρουσιλαγνέια ή Φετιχισµός συντριβής (Crush Fetishism): Η ερωτική διέγερση από 

την θέαση µικρών πλασµάτων συνήθως εντόµων να συντρίβονται από µέλος του αντίθετου 

φύλου, ή από την συντριβή του ιδίου του φετιχιστή, π.χ. σε αυτοκινητιστικά δυστυχήµατα. 

86. Σχεδιοφιλία (Schediaphilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από χαρακτήρες κινουµένων 

σχεδίων. 

87. Ταµακέρι (Tamakeri): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από το κτύπηµα ενός άνδρα στα 

γεννητικά όργανα από µία γυναίκα. 

88. Τερατοφιλία (Teratophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από παραµορφωµένα ή 

θηριόµορφα άτοµα. sexual attraction to deformed or monstrous people 

89. Τριβιδισµός (Frottage, Frotteurism): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από την 

επαναλαµβανόµενη παρόρµηση ή συµπεριφορά του αγγίγµατος ή της τριβής του ατόµου 

πάνω σε άλλο άτοµο που δεν συναινεί ή άγνωστο πρόσωπο δηµόσια. 

90. Τριχοφιλία (Trichophilia): Ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από τρίχες. 

91. Τροιλισµός (Troilism): Η ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από τη ιδέα της παρτούζας και 
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ιδιαίτερα από το να υπάρχει τρίτο άτοµο που να βλέπει τα άλλα δύο να επιδίδονται σε 

σεξουαλικές πράξεις. 

92. Τυφλολαγνεία (Blindness fetishism). 

93. Υβριστοφιλία (Hybristophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός σε άτοµα που 

διέπραξαν εγκλήµατα, ιδιαίτερα που διέπραξαν σκληρά, ανήλεα, αποτρόπαια, ή αισχρά 

εγκλήµατα. 

94. Υγρός και βρόµικος φετιχισµός (Wet and messy fetishism): Ερωτική διέγερση ή 

ερεθισµός από το εσκεµµένο και µπόλικο άπλωµα ουσιών στο γυµνό δέρµα ή τα ρούχα που 

φορούν οι άνθρωποι. 

95. Υδροφιλία (Aquaphilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από το νερό ή 

περιβάλλοντα που περιέχουν νερό περιλαµβανοµένων λουτρών, µπάνιών και πισίνων. 

96. Υπηρετοφιλία (Serviphilia): Η ερωτική διέγερση ή ερεθισµός από το να είναι κάποιος ή 

να υποδύεται τον υπηρέτη. 

97. Υπνοφετιχισµός (Hypnofetishism). 

98. Υπνοφιλία (Somnophilia): Ερωτική διέγερση, έλξη ή ερεθισµός από κοιµώµενα ή 

αναίσθητα άτοµα. 

99. Φoνολαγνεία ή ερωτοφονοφιλία (Lust murder or homicidophilia or erotophonophilia): 

Ερωτική έλξη ή ερεθισµός από την διάπραξη (ή προσπάθεια διάπραξης) φόνου. 

100. Φωτογραφοφιλία (Pictophilia): Η αδυναµία για διέγερση εκτός µέσω της χρήσεως 

πορνογραφίας. 

101. Χρονοφιλία (Chronophilia): Ερωτική έλξη ή ερεθισµός σε σύντροφο µε την ίδια 

χρονολογική ηλικία αλλά µε σεξoερωτική ηλικία που δεν συνάδει µε την χρονολογική ηλικία. 
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4.9 Θεραπεία Παραφιλιών 

 

Οι γενικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στοχεύουν στην κατανόηση της δυναµικής 

της σεξουαλικής παραπτωµατικότητας, στην αύξηση της υπευθυνότητας του δράστη, στην 

αύξηση της ενσυναισθησίας, στη µείωση των γνωσιακών διαστροφών, στη βελτίωση της 

κοινωνικής λειτουργικότητας, στο χειρισµό του άγχους, και στη σεξουαλική εκπαίδευση. 

Αρκετές από αυτές τις προσεγγίσεις δεν αναπτύχθηκαν ειδικά για σεξουαλικούς 

παραπτωµατίες. Αναφέρονται αρκετά θεραπευτικά προγράµµατα τέτοιου τύπου στη 

βιβλιογραφία. Οι Castell & Yalom (1972) περιέγραψαν ένα τέτοιο πρόγραµµα 

ψυχοδυναµικής προσέγγισης, ενώ υπάρχουν αρκετές αναφορές οµαδικής ψυχοδυναµικού 

τύπου ψυχοθεραπείας σε φυλακές (Brancale et al, 1972). Μετα-αναλύσεις όµως έδειξαν ότι οι 

γενικού τύπου ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις δεν ήταν σε θέση να µειώσουν την υποτροπή 

των υπό θεραπεία δραστών (Furby et al, 1989).  

 

 

4.9.1. Συµπεριφορικές θεραπείες 

Οι περισσότεροι ερευνητές υποθέτουν ότι η παρεκκλίνουσα σεξουαλική διέγερση 

είναι αποτέλεσµα διαδικασίας µάθησης ή εξάρτησης. Οι θεραπείες αυτές εστιάζονται στην 

αλλαγή του προτύπου της σεξουαλικής απάντησης και της παιδοφιλικής κατεύθυνσης προς 

την σεξουαλική προτίµηση των ενηλίκων. Αν και υπάρχουν ενδείξεις θετικής επίδρασης στα 

πρότυπα σεξουαλικής διέγερσης δεν φαίνεται ότι η σεξουαλική προτίµηση θα µπορούσε να 

τροποποιηθεί. Οι συµπεριφορικές προσεγγίσεις στη θεραπεία των παιδόφιλων κατευθύνονται 

στην τροποποίηση των προτύπων διέγερσης µειώνοντας την παρεκκλίνουσα διέγερση και 

αυξάνοντας την φυσιολογική διέγερση. Γενικά, τρεις είναι οι πλέον χρησιµοποιηµένες 

µέθοδοι για την µείωση της παιδοφιλικής παρεκκλίνουσας διέγερσης, οι “ τεχνικές 
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αποστροφής” , η “ συγκαλυµµένη ευαισθητοποίηση” , και η “ τεχνική κορεσµού” . Αν και 

υπάρχουν ενδείξεις µείωσης και πιθανόν τροποποίησης της παρεκκλίνουσας διέγερσης, δεν 

φαίνεται να µειώνονται τα ποσοστά υποτροπής.     

Οι πλέον ενδιαφέρουσες µελέτες στον τοµέα της θεραπείας αποστροφής 

δηµοσιεύτηκαν από τους Quinsey et al (1980). Χρησιµοποίησαν “ βιοανάδραση µε αποστροφή 

µέσω ηλεκτρικής εκκένωσης” µε σκοπό τη µείωση της παιδοφιλικής διέγερσης. Οι 

περισσότεροι ετεροφιλοφυλικοί παιδόφιλοι έδειξαν βελτίωση στα πρότυπα διέγερσης. 

Οι Laws & Marshall (1991), εξέτασαν τη χρησιµότητα της συµπεριφορικής τεχνικής 

“επανεξάρτηση µέσω του αυνανισµού”. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής αυτής είναι η µη 

χρησιµοποίηση τεχνικών αποστροφής, που από ορισµένους θεωρούνται αντιδεοντολογικές, 

και η δυνατότητά της να γίνει ακόµα και στο σπίτι του θεραπευοµένου. Μία µορφή της 

τεχνικής αυτής είναι η “οργασµική επανεξάρτηση”, κατά την οποία, στη διάρκεια του 

αυνανισµού, τη στιγµή του οργασµού το άτοµο τροποποιεί την παρεκκλίνουσα φαντασίωση 

και φαντασιώνει ένα φυσιολογικό ερέθισµα. Μία άλλη τεχνική είναι η “τροποποίηση της 

φαντασίωσης”  κατά την οποία το άτοµο τροποποιεί το περιεχόµενο των φαντασιώσεών του 

σύµφωνα µε ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, αλλά όχι στη διάρκεια αυνανισµού. Μία άλλη 

µορφή είναι ο “ κατευθυνόµενος αυνανισµός” κατά τον οποίο το άτοµο ενισχύεται και 

κατευθύνεται να αυνανίζεται αποκλειστικά µε φυσιολογικά ερεθίσµατα. Τέλος, η “ θεραπεία 

κορεσµού” , κατά την οποία το άτοµο ενθαρρύνεται να φαντασιώνει και να αυνανίζεται µε 

αποκλίνοντα ερεθίσµατα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, κυρίως µάλιστα αµέσως µετά την 

εκσπερµάτιση, ώστε να προκληθεί κορεσµός, κόπωση και τελικά απέχθεια. Γενικά, υπάρχουν 

κάποιες ενδείξεις για αποτελεσµατικότητα των τεχνικών αυτών, αλλά είναι αµφίβολη η 

µακροχρόνια αποτελεσµατικότητά τους. Έχει φανεί επίσης ότι στις τεχνικές αυτές υπάρχει 

ιδιοσυγκρασιακού τύπου απαντητικότητα. Τέλος, φάνηκε ότι θα µπορούσαν να 
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χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µία τεχνικές ταυτόχρονα, µε σκοπό την ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας.  

Παράλληλα µε τις τεχνικές αυτές είναι χρήσιµη η κατανόηση από το άτοµο των 

παραγόντων εκείνων που οδηγούν στη σεξουαλική παραπτωµατικότητα. Για παράδειγµα, το 

άτοµο µπορεί να κατανοήσει ότι οι παρεκκλίνουσες φαντασιώσεις είναι περισσότερο πιθανό 

να συµβούν όταν αισθάνεται ψυχολογικά πιεσµένο ή υπάρχουν συναισθήµατα µοναξιάς και 

αναξιότητας.     

 

Πρόληψη υποτροπής 

Η έννοια της πρόληψης υποτροπής για τους σεξουαλικούς παραπτωµατίες 

υιοθετήθηκε από έρευνες στους χρήστες ουσιών. Οι Marlett & Gordon (1985), εξέφρασαν 

την εξής στρατηγική για την πρόληψη υποτροπής στα άτοµα που κάνουν χρήση ουσιών: 

Ανίχνευση των ατόµων που έχουν υψηλή πιθανότητα υποτροπής, εκπαίδευση των ατόµων 

στην ανίχνευση καταστάσεων που αυξάνουν την πιθανότητα υποτροπής ή καταστάσεων που 

προδιαθέτουν σε υποτροπή, και εκπαίδευση σε διάφορες τεχνικές που στοχεύουν στην 

µείωση των πιθανοτήτων υποτροπής. Οι Pithers et al. (1983), επέκτειναν την στρατηγική 

αυτή στους σεξουαλικούς παραπτωµατίες, δίνοντας έµφαση καταρχήν στην ανίχνευση 

καταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας και αργότερα στην εκπαίδευση χειρισµού των 

καταστάσεων αυτών µε σκοπό την πρόληψη ης υποτροπής. Γενικά, οι παρεµβάσεις µε σκοπό 

την πρόληψη υποτροπής θα µπορούσαν να οµαδοποιηθούν σε αυτές που στοχεύουν στην 

αύξηση της ικανότητας αυτοδιαχείρισης και σε αυτές που τροποποιούν το περιβάλλον.  

∆ίνεται έµφαση σε γνωσιακές-συµπεριφορικές τεχνικές, έχοντας υπόψη ότι τα σεξουαλικά 

παραπτώµατα δεν είναι µεµονωµένα συµβάντα αλλά αποτελούν κοµµάτια στην γνωσιακή-

συµπεριφορική αλυσίδα. Στην αλυσίδα αυτή περιγράφονται τα στάδια της συγκεκριµένης 

δοµής της προσωπικότητας, του δυσφορικού συναισθήµατος εγκατάλειψης, της εισόδου σε 
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καταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας και αναζήτησης πιθανού θύµατος, και τέλος της 

δράσης επάνω σε κάποιο παιδί.  

Οι Ward et al. (1995), διερευνώντας τις γνωσίες της αλυσίδας αυτής υποστήριξαν τη 

σπουδαιότητα της εκτίµησης που κάνει ο δράστης σχετικά µε τη σχέση του µε το παιδί. Εάν η 

εκτίµηση για τη σχέση του είναι θετική η πιθανότητα υποτροπής στο µέλλον είναι αυξηµένη, 

ενώ εάν η εκτίµηση είναι αρνητική, ο δράστης θα αντισταθεί σε µελλοντικές τάσεις 

κακοποίησης παιδιού. Ο θεραπευτής θα πρέπει να σχεδιάσει λεπτοµερή χάρτη της αλυσίδας 

των γεγονότων που οδηγούν στην κακοποίηση. Οι γνωσιακοί-συµπεριφορικοί στόχοι θα 

πρέπει να εστιάζονται µε βάση την αλυσίδα αυτή. Για παράδειγµα, θα πρέπει να 

διευκρινίζεται εάν παράγοντες όπως ανεργία ή κοινωνική αποµόνωση είναι σε θέση να 

οδηγήσουν σε αναζήτηση κάποιας σχέσης µε παιδιά, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε 

φαντασιώσεις σεξουαλικής σχέσης µαζί τους και τέλος στη σεξουαλική δράση πάνω σε αυτά. 

Θεραπευτικοί στόχοι εποµένως είναι η ενηµέρωση, ο χειρισµός του άγχους, η εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων, η σεξουαλική εκπαίδευση, και οι συµπεριφορικές παρεµβάσεις που 

µειώνουν την παρεκκλίνουσα σεξουαλική διέγερση.  

 

 

4.9.2. Οργανικές θεραπείες 

Σκοπός των οργανικών θεραπειών είναι να καταστείλει τις σεξουαλικές τάσεις και 

συµπεριφορές ώστε η παρεκκλίνουσα σεξουαλικότητα να περιοριστεί. Αυτή η καταστολή 

µπορεί να επιτευχθεί :       

1. Αναστέλλοντας την υποφυσιακή γοναδοτροπική λειτουργικότητα χορηγώντας 

αντιανδρογόνα, όπως οξεική µεδρόξυπρογεστερόνη,     

2. Μπλοκάροντας την ανδρογενετική δράση των οργάνων στόχων χορηγώντας 

αντιανδρογόνα, όπως οξεική κυπροτερόνη,      
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3. Αφαιρώντας τα κύρια κέντρα παραγωγής τεστοστερόνης µε χειρουργικό ευνουχισµό, και  

4. Καταστρέφοντας νευροχειρουργικά τις εγκεφαλικές περιοχές που επηρεάζουν τη 

σεξουαλική λειτουργία. Οι δύο τελευταίες µέθοδοι δεν χρησιµοποιούνται πλέον για 

δεοντολογικούς λόγους (Bradford, 1985). 

Σκοπός της φαρµακοθεραπείας είναι η µείωση της λίµπιντο, της αποκκλίνουσας 

σεξουαλικής φαντασίωσης και διέγερσης, και της συχνότητας της παρεκκλίνουσας 

συµπεριφοράς. Υποστηρίχθηκε αρχικά ότι η φαρµακοθεραπεία είναι σε θέση όχι µόνο να 

µειώσει τη λίµπιντο αλλά και να τροποποιήσει την κατεύθυνση της σεξουαλικής ορµής. 

Μελλοντικές έρευνες δεν έδειξαν κάτι τέτοιο, ενώ επιπλέον δεν φάνηκε κάποια εκλεκτική 

επίδραση στην παρεκκλίνουσα σεξουαλική διέγερση (Cooper et al, 1992).  

Κάποιες µελέτες εντοπίστηκαν στην επίδραση της φαρµακοθεραπείας στην υποτροπή 

της σεξουαλικής παραπτωµατικότητας. Μετα-ανάλυση έδειξε ότι η αποτελεσµατικότητα 

στην υποτροπή δεν διάφερε σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα των γνωσιακών-

συµπεριφορικών τεχνικών (Halls,1995). Η οξεική µεδρόξυπρογεστερόνη χρησιµοποιήθηκε 

για πρώτη φορά το 1970 (Money, 1970), και έκτοτε χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές σε 

ποικίλους πληθυσµούς. Οι Cooper et al (1992), βρήκαν ότι τόσο η οξεική 

µεδρόξυπρογεστρόνη όσο και η οξεική κυπροτερόνη είναι εξίσου αποτελεσµατικές στη 

µείωση των σεξουαλικών φαντασιώσεων και αυνανισµών. Το µεγαλύτερο πρόβληµα της 

φαρµακοθεραπείας είναι η µη-συµµόρφωση και η διακοπή. Τα ποσοστά µη-συµµόρφωσης 

κυµαίνονται από 30% (Meyer et al, 1985) έως 100% (Langevin et al, 1979). Η πληθώρα 

ανεπιθύµητων ενεργειών συνεισφέρει σηµαντικά στα ποσοστά της µη-συµµόρφωσης. Η 

οξεική µεδρόξυπρογεστερόνη για παράδειγµα µπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους, 

σµίκρυνση όρχεων, αύξηση αρτηριακής πίεσης, χολολιθίαση, και ήπιο υπερινσουλινισµό. 

Ανεξάρτητα µε την µείωση στη λίµπιντο που προκαλείται µε την φαρµακοθεραπεία, δεν 

φαίνεται να προκαλούνται επιθυµητές αλλαγές στις γνωσιακές διαστροφές και στα 
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παρεκκλίνοντα σεξουαλικά ενδιαφέροντα. Η φαρµακοθεραπεία µε ουσίες που αναστέλλουν 

την επαναπρόσληψη σεροτονίνης (SSRIs) δείχνει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα µε καλή 

ανοχή και συνεπώς συµµόρφωση. Τέλος τονίζεται ότι η φαρµακοθεραπεία αποτελεί πιθανόν 

πολύ καλή συµπληρωµατική θεραπεία σε ένα ολοκληρωµένο ψυχοθεραπευτικό πρόγραµµα 

(Gijs & Gooren, 1996). 
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5.1 Ενας Νέος Προτεινόµενος Ορισµός Για Τις Παραφιλίες Του DSM-V 

 

Ο Blanchard (2009a, 2009b, 2009c) πρότεινε έναν ορισµό της παραφιλίας για το 

DSM-V που προσδιορίζει πρώτον ένα συγκεκριµένο πεδίο για τα αναφερόµενα ώς 

φυσιολογικά σεξουαλικά ενδιαφέροντα (νορµοφιλία) και δεύτερον τον όρο παραφιλία ως το 

έντονο και επίµονο σεξουαλικό ενδιαφέρον εκτός αυτού του πεδίου, τον ορισµό αυτόν τον 

ονοµάζει «ορισµός προερχόµενος από την εξαίρεση».  

DSM-IV-TR. Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά µιας παραφιλίας είναι 

επαναλαµβανόµενες, έντονες, σεξουαλικά διεγερτικές φαντασιώσεις, ορµές ή συµπεριφορές 

που γενικότερα περιλαµβάνουν i. µη ανθρώπινα αντικείµενα ii. τον πόνο και την ταπείνωση 

στον εαυτό ή στον σύντροφό iii. Παιδιά ή άλλα µη συναινούντα άτοµα κι όλα αυτά 

απαντώνται σε ένα διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών. 

Προτεινόµενος ορισµός για το DSM-V: ο όρος «παραφιλία» αναφέρεται περισσότερο 

στο οποιοδήποτε  έντονο και επίµονο ενδιαφέρον παρά στη διέγερση των γεννητικών 

οργάνων ή τα προκαταρκτικά µε ένα φαινοτυπικό φυσιολογικό συναινούντα σύντροφο. 

Ο Blanchard (2009c) ασκεί κριτική στο DSM-IV-TR για τον ορισµό που έχει δώσει 

στηνπαραφιλία , διότι δεν καλύπτει τίποτα από όσα κατατάσσονται στις Παραφιλίες Μη 

Προσδιοριζόµενες Αλλιώς. 

Από την άλλη, ο DeGlue (2009a) ασκεί µε τη σειρά του κριτική στον Blanchard, 

τονίζοντας αφενός  την περίπτωση της U.S. v Carta (2009) όπου δυο ειδικοί έδωσαν 

αντιφατικές ερµηνείες για τον ορισµό της παραφιλίας στο DSM-IV-TR και αφετέρου, αν θα 

µπορούσε να θεωρηθεί η εφηβοφιλία στη διάγνωση σαν µια αιτιολογηµένη παραφιλία παρά 

ως µια παραφιλία µη προσδιοριζόµενη αλλιώς. Ο Blanchard βέβαια πρότεινε έναν ορισµό 

που θα έδινε ακόµα λιγότερη διαφώτιση απ’ ότι το DSM-IV-TR, ειδικά όταν η διαφώτιση 

είναι απαραίτητη. Ο DeGlue συµπέρανε το εξής: οποιαδήποτε νοητική κάθαρση θα 
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προσέθετε στη διάγνωση ο ορισµός από την εξαιρεση, η αναστάτωση που θα προκαλούσε στις 

νοµικές υποθέσεις θα καταπίεζε πιθανά πλεονεκτήµατα (σελ. 20). 

Οι Cantor, Blanchard, & Barbaree (2009) έδωσαν έναν ταυτοποιητικό ορισµό, τον 

οποίο ο Blanchard επανέλαβε στις αναφορές του για την παιδοφιλία και τον φετιχιστικό 

τρανσβεστισµό (Blanchard 2010b). 

Ο όρος παραφιλία δηλώνει οποιοδήποτε δυναµικό (έντονο) και επίµονο σεξουαλικό 

ενδιαφέρον διαφορετικό από το σεξουαλικό ενδιαφέρον για την συνουσιαστική ή 

προσυνουσιαστική συµπεριφορά (διέγερση γεννητικών οργάνων ή προκαταρκτικά) µε 

φαινοτυπικά φυσιολογικούς, συναινούντες, ενήλικους συντρόφους (Cantor et al., 2009). 

΄Επειτα από αυτή τη πρόταση έδωσαν την εξής εξήγηση: οι παραφιλίες µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε δυο κατηγορίες: 

1) Σ’ αυτές που το αντικείµενο σεξουαλικού ενδιαφέροντος είναι κάτι άλλο από 

φαινοτυπικά φυσιολογικούς ανθρώπους µεταξύ των ηλικιών της φυσικής ωριµότητας και της 

φυσικής γήρανσης. 

2) Σ’ αυτές που η δραστηριότητα σεξουαλικού ενδιαφέροντος είναι κάτι άλλο από τη 

συνουσιαστική ή προσυνουσιαστική συµπεριφορά µε ένα συναινούντα σύντροφο (σελ. 527). 

Έπειτα ξεχώρισαν τέσσερεις κατηγορίες σχετικά µε το ερωτικό ενδιαφέρον για τις 

ηλικίες:  

� Παιδοφιλία 

� Εφηβοφιλία 

� Τελειοφιλία – η φυσιολογική ηλικία για σεξουαλική δραστηριότητα 

� Γεροντοφιλία  

Με την ένταξη της γεροντοφιλίας αντανακλώνται δυο πρβλήµατα: πρώτον, δεν 

υπάρχει κάτι στον ορισµό που καταδικάζει την γεροντοφιλία ως παραφιλία ۟ και δεύτερον, επί 
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της ουσίας η πρόταση σηµαινει ότι το ερωτικό ενδιαφέρον κάποιου είναι παραφιλικό όταν ο 

σύντροφός του δεν είναι ανάµεσα στις ηλικίες µεταξύ των 17-45 ετών. 

Στο DSM-II και στις περισσότερες παραφιλίες του DSM-III οι σεξουαλικές 

παρεκκλίσεις ορίζονται µε λέξεις όπως σχετικό/ πρώιµο/ προτιµητέο σεξουαλικό ενδιαφέρον. 

Ο ορισµός άλλαξε εντελώς στο DSM-III-R όπου η παραφιλία ορίζεται µε τους όρους « 

έντονες επαναλαµβανόµενες σεξ. ορµές και σεξ. διεγερτικές φαντασιώσεις» (σελ. 279)  οι 

οποίοι χρησιµοποιούνται στα διαγνωστικά κριτήρια κάθε παραφιλίας. 

Η ερµηνεία του «έντονου» που πρότεινε ο Blanchard (2009c) είναι ισοδύναµη µε τις 

λέξεις ΄΄έντονο, επαναλαµβανόµενο..́ ΄ που χρησιµοποιήθηκαν στο DSM-III-R, αλλά σκοπό 

είχε να γίνει κατανοητό και µε τους όρους του DSM-II και DSM-III. Φαίνεται λοιπόν, ότι η 

σκόπιµη σηµασία του έντονου και επίµονου σεξ. ενδιαφέροντος δεν είναι το έντονο και 

επίµονο σεξ. ενδιαφέρον αλλά κάτι κοντά στην σεξουαλική προτίµηση. Ο Blanchard (2009) 

έδωσε λίστες µε το τί ερµηνεύει ως παραφιλίες και τι όχι. 

Παραφιλικά:  

- Κλύσµατα 

- Περιττώµατα 

- Ούρα 

- Γενικευµένο ενδιαφέρον σε ακρωτηριασµένους, παράλυτους ανθρώπους, µε φυσικές 

παραµορφώσεις  

- Αναγκαστική κράτηση 

- Μαστίγωµα 

- Κόψιµο 

- Υποξία 

- Πρόστυχα τηλεφωνήµατα 
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Μη παραφιλικά: 

- Αιδιολειξία 

- Πεολειξία 

- ∆ιείσδυση µε το δάχτυλο, πέος ή δονητή 

- Πρωκτική συνουσία 

- ∆ιασταυρωτός αυνανισµός 

- Φίληµα 

- Θώπευµα 

Από αυτή τη λίστα, η επιρροή στην αλλαγή των πιστεύω σχετικά µε τη 

σεξουαλικότητα στη ∆υτική κουλτούρα είναι ολοφάνερη –αυνανισµός, στοµατικό και 

πρωκτικό σεξ (και η οµοφυλοφιλία που προσέθεσε  αργότερα) δεν αναφέρονται πια ως 

αποκκλίνουσες συµπεριφορές. Τώρα προοδευτικά είναι αποδεκτοί ως φυσιολογικοί. Ωστόσο 

προσπαθεί να προτείνει έναν ορισµό που δεν επισηµαίνεται ο ρόλος που παίζει η κουλτούρα 

και οι αλλαγµένες συµπεριφορές. 

 

  

5.2.   Ανάλυση Ορισµού  

∆ιέγερση γεννητικών οργάνων ή πρωταρχικό θώπευµα. Στη λίστα για τον ορισµό του 

µη παραφιλικού θέτει το φίληµα και την πρωκτική διείσδυση µε δάχτυλο ή δονητή. Το 

ερώτηµα που τίθεται είναι το εξής: θεωρούνται αυτά διέγερση των γεννητικών οργάνων ή 

πρωταρχικό χάϊδεµα; ∆εν φαίνεται να είναι το πρώτο, αλλά για να ανταποκρίνεται στο 

δεύτερο θα απαιτούσε µια καλύτερη ιδιοσυγκρατική κατανόηση του θωπεύµατος. 

Επιπλέον, έθεσε το κλύσµα ως παραφιλικό αλλά δεν ξεκαθαρίζει πως προτείνει ορισµό όσον 

αφορά το σεξουαλικό ενδιαφέρον για πρωκτική διείσδυση µε δονητή σαν µη παραφιλικό ενώ 

µε το ακροφύσιο του κλύσµατος η πρωκτική διείσδυση είναι παραφιλική. 
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Φαινοτυπικά φυσιολογικο. Ο Blanchard λέει το ακόλουθο: 

«Η σεξουαλική έλξη σε ένα συγκεκριµένο άτοµο που τυχαίνει να είναι ακρωτηριασµένο ή 

παραµορφωµένο δεν θεωρείται παραφιλία. Ο ορισµός του λέει ότι είναι παραφιλία µόνο όταν 

υπάρχει έντονη σεξουαλική έλξη.» Εδώ όµως έρχονται σε αντίθεση τα δικαιώµατα των 

ανθρώπων µε ιδιαίτερες ανάγκες, που συχνά αναρέρονται στην βιβλιογραφία ως 

ασεξουαλικά. 

Συναίνεση. Με αυτό τον όρο δηµιουργείται πρόβληµα στο αν οι σεξουαλικές 

φαντασιώσεις πρεπει να συµπεριληφθούν. Για παράδειγµα οι Greenlinger and Byrne (1987) 

διερεύνησαν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις για συνουσία σε ένα δείγµα ανδρών του 

κολλεγίουαπό τους οποίους το 51% υποστήριζαν την ερώτηση « φαντασιώνοµαι να ασκώ 

δύναµη σε γυναίκα για να κάνω σεξ».  Επιπλέον, το 36% υποστήριζαν την ερώτηση 

«φαντασιώνοµαι να βιάζω µια γυναίκα» 

Ενήλικας. Ένα πρόβληµα µε αυτόν τον ορισµό είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιος 

θεωρείται ενήλικος ένας άνθρωπος. Η απάντηση βρίσκεται στο τί κάνει η πλειοψηφία; Ή σε 

κάποιο αυθαίρετο βαθµό της φυσικής ωριµότητας; 

Ανθρώπινοι συνεργάτες.Σε µια µελέτη ο DeClue’s (2009a) τόνισε ότι οι συντρόφοι θα 

έκαναν τον αυνανισµό παραφιλικό αν εµπλέκονταν περισσότερα άτοµα. Ο Blanchard είπε οτι 

πρόκειται για παρεννόηση, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. 

Παραθέτοντας αυτές τις πληροφορίες καταλήγουµε στο οτι δεν µπορεί να ευσταθίσει 

ο συγκεκριµένος ορισµός της παραφιλίας, όµως κανένας καλύτερος σεν έχει προταθεί κι αυτό 

για δυο λόγους: σκεπτικισµός ότι η παραφιλία ορίζεται µέσω κουλτούρας και σκεπτικισµός 

ότι η παραφιλία ανήκει στο DSM. 
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                                                Επίλογος 

 

Έπειτα από µια αρκετά ενηµερωτική µελέτη, όσο αυτό ήταν εφικτό µιας και το εύρος 

του θέµατος ήταν αρκετά µεγάλο, είµαστε σε θέση να αντιληφθούµε βασικές και όχι µόνο, 

έννοιες που περιπλέκονται στον σεξουαλικό τοµέα. Εκ των πραγµάτων είναι δύσκολο να 

έχουµε µια πλήρης εικόνα για το τί ακριβώς συµβαίνει µιας και αυτό το θέµα αποτελεί 

ταµπού σε πάρα πολλές κοινωνίες. Αρκετοί τρόποι συλλογής πληροφοριών, όπως τα 

ερωτηµατολόγια και οι αυτοαναφορές -προσωπικά ηµερολόγια δηλαδή- δεν µπορούν να 

δώσουν αληθή αποτελέσµατα. Τα άτοµα ντρέπονται να δώσουν πληροφορίες για την ερωτική 

τους ζωή κυρίως λόγω της κοινωνίας που ζούνε. Η πληθυσµογράφιση πέους στάθηκε πιο 

αξιόπιστη έρευνα µελέτης από όλες, αν και αυτή παρουσιάζει κάποια µειονεκτήµατα. Οι 

ειδικοί ωστόσο προτείνουν µια ένωση αυτών των ειδών για την παροχή έγκυρων και 

αξιόπιστων αποτελεσµάτων.  

Η διαφοροποίηση και ταξινόµηση των παραφιλιών αποτέλεσε το µεγαλύτερο µέρος 

αυτής της εργασίας καθώς είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί συνεχώς τους ειδικούς. Στις 

πρώτες εκδόσεις του DSM η οµοφυλοφιλία πρωτοστατούσε ανάµεσα στις υπόλοιπες 

παραφιλίες, όµως από τα µέσα του ’70 και έπειτα σταµάτησε να θεωρείται παραφιλία και 

πλέον ένας οµοφυλόφιλος δεν συνιστά δείγµα παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς. Τον ίδιο 

δρόµο επιδιώκει να ακολουθήσει ένας τρανσέξουαλ και ένας παιδόφιλος. Μάλιστα, στην 

επόµενη έκδοση του DSM (5) ορισµένοι ειδικοί αντιτείνονται στην παιδοφιλία σαν 

διαταραχή και προτείνουν την αποµάκρυνσή της από το πλαίσιο της ψυχοπαθολογίας. Ήδη 

µειώνεται η σηµασία της ξεκινώντας από το DSM I και το DSM II ως µια σεξουαλική 

απόκλιση, περίπου όπως είχε αρχικά χαρακτηρισθεί η οµοφυλοφιλία. To DSM III άλλαξε την 

«παιδοφιλία», σε «παραφιλία», η οποία είναι λιγότερο «σοβαρή» από µια σεξουαλική 

διαστροφή. Το DSM IV µείωσε περαιτέρω την σηµασία της «κατάστασης» αυτής, µε το να 



127 
 

προσθέτει πως πρέπει να θεωρείται «παραφιλία», µόνο εφ’ όσον η συµπεριφορά προξενεί 

απόγνωση ή εµποδίζει την λειτουργία – εν ολίγοις, πρόκειται για διαταραχή, µόνο όταν ο 

ίδιος ο παιδόφιλος το θεωρήσει ως διαταραχή. 

Μέσα από αυτή τη σύγκρουση των ειδικών αναδύονται και σεξιστικές τάσεις εις 

βάρος των κοριτσιών, καθώς µε τα παραποιηµένα στοιχεία των υποστηρικτών φαίνεται να 

έχουν υπάρξει «πρόθυµα» σε τέτοιες καταστάσεις. Εδώ σύσσωµη η κοινή γνώµη θα 

επαναστατήσει λέγοντας ΄΄ Τι, στ’ αλήθεια, σηµαίνει «ηθεληµένα», αν οι «πρόθυµοι» 

γυναικείοι συµµέτοχοι περιγράφουν τον εαυτόν τους στη συνέχεια να αισθάνεται βρώµικο 

και χρησιµοποιηµένο;΄΄ Τελικά µοιάζει περισσότερο µε «συγκατάβαση», ακριβώς όπως 

ερµηνεύεται και σε τόσα άλλα πράγµατα της σεξιστικής κοινωνίας.  

Η παιδοφιλία είναι το κραυγαλέο παράδειγµα ανάγκης για µια προσεκτική και σωστή 

αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών εγχειριδίων. Αν και οι θεσµοί διαφέρουν από κοινωνία σε 

κοινωνία κι ενώ κάποιες κουλτούρες είναι µήτρα λιµπεραλισµού, σε κάποιες άλλες ακόµα και 

η συνουσία είναι αποδεκτή µόνο για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Φυσικά είναι δύσκολο να 

βρεθεί ένας όρος που µπορεί να καλύψει επαρκώς δυο αντίθετες κοινωνίες, και πάντα θα 

υπάρχουν υπόνοιες για µεροληψία. 

Επιπλέον, η συγκάληψη που υφίσταται µεταξύ των παραφιλιών είναι άλλο ένα ζήτηµα 

που καλείται να εξερευνήσει ο ειδικός. Αν για παράδειγµα κάποιος διαγνωσθεί µε µαζοχισµό 

αλλά έχει κ έντονες τάσεις επιδειξιοµανίας τότε έρχεται το δίληµα για το ποια κατηγορία 

αντιπροσωπεύει. 

Σε κάθε περίπτωση όµως, όσο περνάει ο καιρός και οι µελέτες συνεχίζονται είµαστε 

σε καταλληλότερη θέση να δώσουµε πιο σαφείς απαντήσεις σε ότι σχετίζεται µε το σεξ. 

Αναµφισβήτητα, συνδέεται µε τη σωµατική και ψυχική υγεία, αποτελεί µια ενστικτώδης 

δράση για τη διαιώνιση του είδους και ένα είδος ευχαρίστησης. Καθώς αλλάζει η κοινωνία, 

αναµένεται να αλλάξει µαζί της και ο ορισµός της ψυχικής νόσου. Συνεπώς, καθώς η 
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κοινωνία µας έρχεται ολοένα και περισσότερο να δίνει αξία στην σεξουαλική απελευθέρωση, 

θα αυξάνεται ολοένα και η πίεση στο ψυχιατρικό κατεστηµένο να παύσει να ερµηνεύει 

παθολογικά κάποιες καταστάσεις όπως είναι η σεξουαλική έκφραση σε παιδιά, η ασυµφωνία 

των φύλων (τρανσεξουαλισµός/τρανσβεστισµός), η επιδειξιοµανία, και η οµοφυλοφιλία. 

Αιώνεια χρεία είναι ο επιστήµονας να ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας και να πορεύεται 

σύµφωνα µε αυτές.  

Ενα κατακλείδι, η Ψυχιατρική δεν δύναται να πει στον λαϊκό πως η οµοφυλοφιλία, ή 

η παιδοφιλία, ή το σαδοµαζοχιστικό σεξ είναι «υγιή», αφού η Επιστήµη δεν διαθέτει καµία 

έννοια περί «υγιούς σεξ» που να µην εµπεριέχει αξίες.  
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