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 Δηζαγσγή 

 
ηελ παξνύζα εξγαζία ζα κειεηήζνπκε θαη ζα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα ησλ 

εμνπαιηθώλ ( Παξαθηιηθώλ ) Γηαηαξαρώλ. Όπσο αλαδεηθλύεηαη θαη από ηνλ ηίηιν, 

ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ην άγρνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα Γηαηαξαρώλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηηο εμνπαιηθέο ( 

Παξαθηιηθέο ) Γηαηαξαρέο, είλαη αλαγθαίν λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ νξηζκό νξηζκέλσλ 

ελλνηώλ, ώζηε λα γίλεη απξόζθνπηα ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο.  

Γηα απηό ην ιόγν, ζην πξώην θεθάιαην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γίλεηαη κηα κηθξή 

αλαθνξά ζην άγρνο. Δίλαη ζεκαληηθό λα είλαη μεθάζαξν ηί ελλννύκε όηαλ θάλνπκε 

ιόγν ζηνλ όξν άγρνο, θαζώο θαη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ από ην ζηξεο. Λαλζαζκέλα 

πνιιέο θνξέο απηνί νη δύν όξνη ζπγρένληαη. Ζ αλαθνξά καο ζην άγρνο ζα 

επηθεληξσζεί ζηνλ θιηληθό ραξαθηήξα ηνπ, αθνύ άγρνο βηώλνπκε όινη νη άλζξσπνη 

ρσξίο λα ζεκαίλεη όηη ζε όινπο αγγίδεη ηα όξηα ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Με άιια ιόγηα, 

καο ελδηαθέξεη λα εμεηάζνπκε ηηο κνξθέο άγρνπο πνπ όηαλ ηηο βηώλεη ην άηνκν 

γίλεηαη δπζιεηηνπξγηθό.  

Αθνύ γίλνπλ ζαθείο νη παξαπάλσ όξνη, ζα πξνρσξήζνπκε ζην δεύηεξν θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο, ην νπνίν αλαθέξεηαη θαη' απνθιεηζηηθόηεηα ζηνλ νξηζκό ησλ εμνπαιηθώλ 

( Παξαθηιηθώλ ) Γηαηαξαρώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα, βαζηδόκελνη ζην DSM-IV θαη ζε θάπνηεο αλαθνξέο από ην DSM-V, 

νξηζκνύ ηεο γεληθόηεξεο νξνινγίαο ησλ εμνπαιηθώλ ( Παξαθηιηθώλ ) Γηαηαξαρώλ. 

Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη ηα νρηώ είδε Παξαθηιηώλ, ηα νπνία αζθαιώο 

επεμεγνύληαη κε ηε βνήζεηα βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ. ε θάζε είδνο Παξαθηιίαο 

πνπ παξνπζηάδεηαη θαη επεμεγείηαη, γίλεηαη αλαθνξά ζην ξόιν πνπ κπνξεί λα παίδεη ή 

λα κελ παίδεη ην άγρνο ζην άηνκν κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή.   

ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ησλ δηαθόξσλ ξεπκάησλ 

ςπρνζεξαπείαο, γηα λα θαηαιήμνπκε λα αλαθεξζνύκε ζην πλζεηηθό Μνληέιν 

Φπρνζεξαπείαο, πνπ απνηειεί θαη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θεθαιαίνπ. Όπσο ζα δνύκε, γίλεηαη κία ελδειερήο αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηνπ πλζεηηθνύ Μνληέινπ Φπρνζεξαπείαο, ηνπο ζηόρνπο ηνπ θαζώο θαη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ.   

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, ζα αλαθεξζνύκε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην 

πλζεηηθό Μνληέιν Φπρνζεξαπείαο ζπκβάιεη ζηε ζεξαπεία αηόκσλ κε εμνπαιηθή ( 

Παξαθηιηθή ) Γηαηαξαρή.  
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Κεθάιαην 1 

 

Οξηζκόο θαη εξκελεία ηνπ άγρνπο 
 
<< Σν άγρνο απνηειεί θόβν, ηνπ νπνίνπ ε αηηία δελ είλαη ζαθήο θαη δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί, από ην άηνκν πνπ ηνλ βηώλεη, ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ αηηία, 

όκσο, ηνπ θόβνπ απηνύ κπνξεί λα εληνπηζηεί από ην άηνκν είηε κεηά από πεξαηηέξσ 

ζθέςε ηνπ ίδηνπ, είηε κεηά από ζπδήηεζε κε θάπνην άιιν άηνκν, όπσο ζπκβαίλεη 

θαηά ηελ ςπρνζεξαπεία >> ( Νέζηνξνο, & Βαιιηαλάηνπ, 1990). 

Όηαλ έλα άηνκν αηζζάλεηαη απεηιή, ηόηε απηόκαηα ηνπ δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηνπ 

θόβνπ, ην νπνίν έρεη πάληα δύν δηαζηάζεηο. Ζ κία δηάζηαζε είλαη ε ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε θαη ε δεύηεξε δηάζηαζε είλαη νη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο. Χο ζσκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ελλννύκε ηελ αύμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηελ ηαρπθαξδία, ώζηε 

λα αηκαησζνύλ νη ηζηνί ηνπ ζώκαηνο, αύμεζε ηνπ κπηθνύ ηόλνπ ησλ ζθειεηηθώλ 

κπώλ, αλόξζσζε ησλ ηξηρώλ ηνπ ζώκαηνο ( Kennerley, 1995). 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε πεγή ηνπ θόβνπ είλαη θάπνην εμσηεξηθό εξέζηζκα, ηόηε ην 

άηνκν δελ παξνπζηάδεη δπζθνιία λα ην αληηιεθζεί θαη λα ην αλαγλσξίζεη. Χζηόζν, 

ζε πνιιά άηνκα γίλεηαη θαλεξό ην γεγνλόο όηη παξνπζηάδνπλ δπζθνιία λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ην εθάζηνηε ζπλαίζζεκά ηνπο, θαη θαη' επέθηαζε λα ην πεξηγξάςνπλ θαη λα 

ην επηθνηλσλήζνπλ. Γη' απηό ην ιόγν, ινηπόλ, παξαηεξείηαη ζε πνιιά άηνκα ε ρξήζε 

ησλ όξσλ θόβνο ή άγρνο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε 

αληί ησλ όξσλ ζηξεο, αγσλία, λεπξηθόηεηα, αλεζπρία, δηέγεξζε ή ππεξέληαζε. Οη 

παξαπάλσ έλλνηεο είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο, θαζώο ε θαζεκηά αληαλαθιά 

δηαθνξεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ( Kennerley, 1995). 

Δίλαη ζεκαληηθό, σζηόζν, λα αλαθέξνπκε όηη ην άγρνο κπνξεί λα είλαη θαη 

δεκηνπξγηθό. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα εληζρύζεη επεξγεηηθά ην άηνκν ζηηο 

δηαθνξεηηθέο θαη δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ. Όηαλ, όκσο, ηα επίπεδα ηνπ 

άγρνπο μεπεξλνύλ θάπνηα θπζηνινγηθά όξηα, ηόηε ην άγρνο κεηαηξέπεηαη από 

δεκηνπξγηθό ζε παζνινγηθό, επηδξώληαο αλαζηαιηηθά ζηελ επίδνζε ηνπ αηόκνπ, 

πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο, κλήκεο θαη πξνζνρήο ( Kennerley, 1995).    

Έλα ζπρλό θαηλόκελν είλαη όηη ην άγρνο θαη ην ζηξεο ζπρλά ζεσξνύληαη ηαπηόζεκεο 

έλλνηεο. ύκθσλα κε ηνλ Υάλο έιπλ, σο ζηξεο νξίδεηαη, νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην 

εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνύ, ε νπνία απαηηεί από απηόλ λα 

πξνζαξκνζηεί. Λαλζαζκέλα ην ζηξεο γίλεηαη αληηιεπηό από πνιιά άηνκα σο άγρνο, 

ελώ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κπνξεί λα είλαη 

ζηξεζαξηζκέλνη ρσξίο λα έρνπλ επίγλσζε γηα απηή ηε θαηάζηαζε ( Kennerley, 1995).  

 

 

 Δξκελεία ηνπ άγρνπο κε δηάθνξεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο 

 

Φπραλαιπηηθή ζεσξία (Freud)  
 

<<Ζ Φπραλαιπηηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη όηη ην άγρνο ιεηηνπξγεί σο ζήκα θηλδύλνπ. 

ύκθσλα κε ηνλ Freud, ην άγρνο έρεη δύν δηαθξίζεηο. Σν αληηθεηκεληθό άγρνο θαη ην 

λεπξσηηθό άγρνο.  

Αληηθεηκεληθό άγρνο βηώλνπκε όηαλ ν θίλδπλνο πξνέξρεηαη από ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ην λεπξσηηθό άγρνο αληαλαθιά ηνλ θίλδπλν, ν νπνίνο 
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πξνέξρεηαη από εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άιπηεο ζπγθξνύζεηο 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εκθάληζε ηόζν ηνπ 

άγρνπο όζν θαη ησλ θνβηώλ ηνπ αηόκνπ>> ( Νέζηνξνο, & Βαιιηαλάηνπ, 1990). 

 

Θεσξία Μάζεζεο 
 

<<Δμαξηεκέλε Μάζεζε ( Παβιώθ): Όηαλ έλα νπδέηεξν εξέζηζκα, 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζπλδέεηαη ρσξνρξνληθά κε έλα θπζηθό εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί 

θόβν (π.ρ κε πόλν ή κε πξαγκαηηθή απεηιή)>> ( Νέζηνξνο, & Βαιιηαλάηνπ, 1990). 

 

<<πληειεζηηθή Μάζεζε ( θίλεξ): Λεηηνπξγία κεραληζκώλ δηαδνρηθήο 

ελίζρπζεο εξεζηζκάησλ πνπ θαζίζηαληαη αγρνγόλα>> ( Νέζηνξνο, & Βαιιηαλάηνπ, 

1990). 

 

<<Κνηλσληθή Μάζεζε ( Μπαληνύξα): Σν άηνκν πηνζεηεί ηελ αγρώδε 

ζπκπεξηθνξά ελόο πξνηύπνπ>> ( Νέζηνξνο, & Βαιιηαλάηνπ, 1990). 

 

<<Γλσζηηθόο πκπεξηθνξηζκόο: Λακβάλνληαη ππόςε ηα γλσζηηθά ζρήκαηα 

ηνπ αηόκνπ (π.ρ ην άηνκν κπνξεί λα ζεσξεί ιαλζαζκέλα όηη ην άγρνο είλαη κηα 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, γηα ηελ νπνία δελ ρξεηάδεηαη θαλελόο είδνπο ζεξαπεία)>> ( 

Νέζηνξνο, & Βαιιηαλάηνπ, 1990).  

 

Τπαξμηζηηθή Πξνζέγγηζε 

 
<<Ο Ρόιν Μέη ζεσξεί όηη ην άγρνο απνηειεί ηελ εληύπσζε ηνπ αηόκνπ, όηη ηα 

ζηεξίγκαηά ηνπ, πνπ είλαη βαζηθά γηα ηελ ύπαξμή ηνπ σο πξνζσπηθόηεηαο, 

παξακεξίδνληαη ζε έλα βαζκό από κία απεηιή>> ( Νέζηνξνο, & Βαιιηαλάηνπ, 1990).  

 

Μνληέιν ηεο πκβαηόηεηαο ( Kelly)  

 
<<ύκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ν θάζε άλζξσπνο αληηκεησπίδεη ηε δσή όπσο θάζε 

ζσζηόο επηζηήκνλαο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ζεσξίεο θαη πεηξακαηίδεηαη κε απηέο. 

Αλαδεηά ηελ αιήζεηα, αλεμάξηεηα από ην αλ απηή είλαη επράξηζηε ή δπζάξεζηε, θαη 

θπξίσο αλεμάξηεηα από ην αλ ε αιήζεηα είλαη ζπκβαηή ή όρη κε ηε ζεσξία ηνπ. Σν 

άγρνο παξνπζηάδεηαη όηαλ ην άηνκν απνηπγράλεη λα πξνβιέςεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ>> ( 

Νέζηνξνο, & Βαιιηαλάηνπ, 1990). 
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Κεθάιαην 2 

 

εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο (Παξαθηιίεο) 
  
ύκθσλα κε ην DSM-IV νη εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο ή Παξαθηιίεο απνηεινύλ έλα 

βηνηαηξηθό όξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ζεμνπαιηθή δηέγεξζε κε 

αληηθείκελα, θαηαζηάζεηο, ή κε ζπλαηλνύληα άηνκα, θαη ε νπνία απηή δηέγεξζε 

βξίζθεηαη εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ ζπλήζνπο ζεμνπαιηθνύ ελδηαθέξνληνο (Beech & 

Harkins, 2012). Με άιια ιόγηα, ππάξρεη απόθιηζε ( παξά) ζε απηό από ην νπνίν 

ειθύεηαη ην άηνκν (θηιία) (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2010). Απνηεινύλ 

επίκνλεο θαη επαλαιακβαλόκελεο ζεμνπαιηθέο θαληαζηώζεηο, παξνξκήζεηο ή πξάμεηο 

πνπ αθνξνύλ ζε αζπλήζηζηα αληηθείκελα. Γηα λα δνζεί ε ζρεηηθή δηάγλσζε ην άηνκν 

πξέπεη λα έρεη πξάμεη ζύκθσλα κε απηέο ηηο θαληαζηώζεηο/ παξνξκήζεηο, λα βηώλεη 

θιηληθά ζεκαληηθό ππνθεηκεληθό άγρνο ή έθπησζε ζε θάπνην ηνκέα ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπ θαη ε δηαηαξαρή λα είλαη παξνύζα γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο.  

Σν παξαθηιηθό εξέζηζκα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη από απνθιεηζηηθόηεηα, δειαδή ην 

άηνκν λα κελ κπνξεί λα δηεγεξζεί κε θαλέλα άιιν εξέζηζκα, ή λα είλαη παξόλ κόλν 

ζε πεξηόδνπο έληνλνπ ζηξεο.  

Όηαλ ην άηνκν κε παξαθηιία ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε θάπνην άιιν άηνκν πνπ 

δελ ζπλαηλεί ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ή παξαβηάδεη ηα δηθαηώκαηα ησλ άιισλ κε 

επηδήκην ηξόπν, ηόηε ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από εμνπαιηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ 

λνκηθέο ζπλέπεηεο ( Kring et al., 2010).  

 ην DSM- IV, πεξηιακβάλνληαη νρηώ είδε  Παξαθηιηώλ: Δπηδεημηνκαλία 

(Exhibitionism), Ζδνλνβιεςία (Voyeurism), Φεηηρηζκόο (Fetishism), 

Σξαλζβεζηηζκόο (παξελδπζηαθόο ή ηξαλζβεζηηθόο θεηηρηζκόο, θεηηρηζηηθή 

παξελδπκαζία) (Transvestism, Transvestic Fetishism), Δθαςηνκαλία (Frotteurism, 

Toucherism), εμνπαιηθόο αδηζκόο (Sexual Sadism), εμνπαιηθόο Μαδνρηζκόο 

(Sexual Masochism), Παηδνθηιία (Παηδεξαζηία) (Pedophilia, Paedophilia, Pederasty). 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη παξαπάλσ όξνη, ζα γίλεη παξαθάησ κία 

ελδειερή πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνύ γηα θαζέλαλ από απηνύο. 

 

2.1) Δπηδεημηνκαλία 



 7 

Ζ επηδεημηνκαλία είλαη ε επαλεηιεκκέλε θαη έληνλε επηζπκία ηνπ αηόκνπ λα απνθηά 

ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε, εθζέηνληαο ηα γελλεηηθά ηνπ όξγαλα ζε θάπνην άγλσζην 

πξόζσπν πνπ δελ ζπλαηλεί, ελίνηε θαη ζε παηδηά. Ζ δηαηαξαρή απηή ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ εθεβεία. πάληα ππάξρεη απόπεηξα πξαγκαηηθήο 

επαθήο κε ην άγλσζην πξόζσπν, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εδνλνβιεςίαο, ε 

νπνία ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ. Παξ' όια απηά, νξηζκέλα άηνκα κε επηδεημηνκαλία 

ζπιιακβάλνληαη γηα άιια αδηθήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επαθή κε θάπνην ζύκα ( 

DeFazio & Cunninghan, 1987). Πνιιά άηνκα κε επηδεημηνκαλία απλαλίδνληαη είηε 

ελώ θαληαζηώλνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζε θάπνην άγλσζην άηνκν είηε αθόκε θαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο ηεο έθζεζεο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ην άηνκν κε 

επηδεημηνκαλία ζέιεη λα ζνθάξεη ή λα θέξεη ζε ακήραλε ζέζε ην άηνκν ζην νπνίν 

εθζέηεη ηα γελλεηηθά ηνπ όξγαλα. Ο απνδέθηεο ηεο επηδεηθηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

κπνξεί λα είλαη ζπλήζσο έθεβα θνξίηζηα ή λέεο γπλαίθεο, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη 

παηδηά.  

Ζ παξόξκεζε απηώλ ησλ αηόκσλ γηα έθζεζε ησλ γελλεηηθώλ ηνπο νξγάλσλ θαίλεηαη 

λα ηα θαηαθιύδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα είλαη εληειώο αλεμέιεγθηε. Ζ παξόξκεζε 

απηή θαίλεηαη λα ππξνδνηείηαη από άγρνο θαη αλεζπρία θαη όρη κόλν από ζεμνπαιηθή 

δηέγεξζε (DeFazio & Cunninghan, 1987). Ζ επηδεημηνκαλία δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ 

γπκληζκό θαη ηελ επαγγεικαηηθή επίδεημε, θαζώο εδώ έρνπκε απώιεηα ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επίδεημε ζε αλππνςίαζηα θαη κε ζπλαηλνύληα άηνκα.  

Σν άηνκν απνιακβάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πξάμεο ηνπ από ηελ έθθξαζε έθπιεμεο, 

αεδίαο, θόβνπ ή επραξίζηεζεο ζην πξόζσπν ηεο γπλαίθαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

(αδηαθνξία ή πεξηθξόλεζε) ν δξάζηεο δελ απνιακβάλεη ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε. 

Κάπνηνη επηδεημηνκαλείο θαληαζηώλνπλ όηη ε απνδέθηεο δηεγείξεηαη από ην ζέακα ή 

επηδηώθεη ζεμνπαιηθή επαθή. Βέβαηα, γηα έλα πνζνζηό επηδεημηνκαλώλ ε 

ηθαλνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ αλαθνύθηζε από ηελ εζσηεξηθή πίεζε (Kring et al., 2010). 

Δπηπιένλ, ηίζεηαη πάληα ην ζέκα ηεο ζπλλνζπξόηεηαο ηεο επηδεημηνκαλίαο κε θάπνηα 

άιιε επηθίλδπλε παξαθηιία. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηδεημηνκαλώλ έρεη δηάγλσζε 

ηνπιάρηζηνλ άιιεο κίαο παξαθηιίαο. Οη πην ζπρλά αλαθεξόκελεο είλαη ε παηδνθηιία, 

ε εθαςηνκαλία, ε εδνλνβιεςία, ν βηαζκόο. 

Οη δξάζηεο είλαη θαηά θύξην ιόγν εηεξνθπιόθηινη άλδξεο, νη νπνίνη εθθηλνύλ ηελ 

εθζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα κέζα ηεο εθεβείαο κέρξη ηα εηθνζηπέληε έηε κε ζπρλά 

επεηζόδηα θαη ηείλνπλ λα κεηώλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά κε ηελ ειηθία ( Kring et al., 

2010). 
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2.2) Ηδνλνβιεςία 

Άηνκα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κηα έληνλε θαη επίκνλε επηζπκία λα αληινύλ 

ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε, κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο άιισλ -αλππνςίαζησλ- αηόκσλ 

πνπ είλαη γπκλά ή έρνπλ ζεμνπαιηθή επαθή, αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ 

Παξαθηιηθώλ Γηαηαξαρώλ. Κάπνηνη άλδξεο έρνπλ σο κνλαδηθή ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηελ εδνλνβιεςία, ελώ θάπνηνη άιινη δηεγείξνληαη ζεμνπαιηθά θαη κε 

απηή ρσξίο, σζηόζν, λα απνηειεί γηα απηνύο απαξαίηεηε πξνππόζεζε ( Kaplan & 

Kreuger, 1997). Τπάξρεη, βέβαηα, θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία, ζηελ νπνία αλήθνπλ 

άληξεο πνπ θαηαθεύγνπλ ζηελ εδνλνβιεςία κόλν ζε πεξηόδνπο έληνλνπ ζηξεο. Σα 

ζύκαηα είλαη ζπλήζσο γπλαίθεο ή δεπγάξηα. Ζ δηάγλσζε ηεο εδνλνβιεςίαο απαηηεί 

από ην άηνκν λα παξνπζηάδεη επαλαιακβαλόκελεο θαληαζηώζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ. Ζ δπζθνξία κπνξεί λα απνπζηάδεη θαηά ηελ 

πξάμε ή λα εμαξηάηαη από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, όπσο θίλδπλνο λα 

απνθαιπθζεί. Χζηόζν, ππάξρνπλ θαη άηνκα πνπ βηώλνπλ δπζθνξία από ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ελνρινύληαη πνπ δελ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηηο παξνξκήζεηο 

ηνπο. Ζ ειηθία έλαξμεο ηεο δηαηαξαρήο ππνινγίδεηαη πξηλ από ηα δεθαπέληε έηε. 

Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί όηη, ην ζεκείν ζην νπνίν ε εδνλνβιεςία 

ραξαθηεξίδεηαη σο Παξαθηιηθή Γηαηαξαρή, είλαη εθείλν ζην νπνίν ηα άηνκα πνπ 

παξαθνινπζνύληαη, δειαδή ηα ζύκαηα, είλαη αλππνςίαζηα. Δπνκέλσο, ε 

επραξίζηεζε πνπ βηώλεη έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ παξαθνινπζώληαο παξαδείγκαηνο 

ράξε ηαηλίεο πνξλνγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ ή ζηξίπεξ, δελ ζεσξείηαη όηη βηώλνπλ 

Παξαθηιηθή Γηαηαξαρή, θαζώο ην αληηθείκελν ηεο παξαθνινύζεζεο είλαη ελήκεξν. 

Ζ εδνλνβιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη από ηελ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ, ηνπ 

θηλδύλνπ πνπ ελέρεη ε παξαθνινύζεζε. Απηό απμάλεη ηελ δηέγεξζε ηνπ αηόκνπ 

θαζώο θαη ηελ επραξίζηεζε πνπ αληιεί, ιόγσ ηεο πξνζκνλήο ηεο αληίδξαζεο πνπ ζα 

είρε ε γπλαίθα αλ αληηιακβαλόηαλ όηη ηελ παξαθνινπζεί. Ζ έλλνηα ηεο παξαβίαζεο 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ρσξίο ηηκσξία απνηειεί επίζεο βαζηθό ζηνηρείν ηεο εδνλήο ( 

Kaplan & Kreuger, 1997). 

Όπσο νη επηδεημηνκαλείο έηζη θαη νη εδνλνβιεπηηθνί δελ επηδηώθνπλ ζεμνπαιηθή 

επαθή κε ηα άηνκα πνπ παξαθνινπζνύλ, ρσξίο απηό θπζηθά λα ζεκαίλεη όηη θάπνηνη 

κπνξεί θαη λα θαληαζηώλνπλ κηα ζεμνπαιηθή επαθή κε απηά.  

Πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ηα ζύκαηα αλαθάιπςαλ ην άηνκν λα απλαλίδεηαη ελώ ηα 

παξαθνινπζνύζε αλαθέξνληαη σο επηδεημηνκαλία. Άιια είδε Παξαθηιηθώλ 
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Γηαηαξαρώλ, εθηόο ηεο επηδεημηνκαλίαο, πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηελ εδνλνβιεςία είλαη 

ε παηδνθηιία, ε εθαςηνκαλία θαη ν ζεμνπαιηθόο ζαδηζκόο, θαη ζπλήζσο δελ 

εκθαλίδεηαη πςειό πνζνζηό άιισλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ (Kring et al., 2010). 

Κξίλεηαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί θαη ην γεγνλόο όηη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

εδνλνβιεςίαο, ν απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε αλαδήηεζε ζύκαηνο γηα βηαζκό ή ν ζύηεο 

έρεη απνθηήζεη ζεμνπαιηθή εκκνλή κε κηα ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα. ε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ε δηάγλσζε είλαη ''εμνπαιηθή Γηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδόκελε αιιηώο'' ( 

Kring et al., 2010). 

 

2.3) Φεηηρηζκόο 

ε απηή ηελ κνξθή Παξαθηιηθήο Γηαηαξαρήο, ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα βηώζεη 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη ηθαλνπνίεζε βαζίδεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν (Kring et al., 2010). Σν ελ ιόγσ αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη είηε άςπρν, 

ρσξίο λα ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα  είηε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία ηνπ ζώκαηνο. Σν αληηθείκελν ηεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο ελππάξρεη ηόζν ζε 

θαληαζηαθό επίπεδν όζν θαη ζηελ ζεμνπαιηθή δσή ηνπ αηόκνπ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ώζηε ην άηνκν λα βηώζεη επραξίζηεζε. Ο θεηηρηζκόο 

εκθαλίδεηαη ζε άλδξεο, θπξίσο εηεξνθπιόθηινπο αιιά θαη νκνθπιόθηινπο. Ζ 

πεξίνδνο έλαξμεο ηεο δηαηαξαρήο ζεσξείηαη ε εθεβεία. 

Σα θεηίρ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο θαη επραξίζηεζεο 

πνηθίινπλ, θαη κπνξεί λα είλαη: ζεκεία ηνπ ζώκαηνο (πόδηα, ζηήζνο, καιιηά), είδε 

έλδπζεο ( γπλαηθεία εζώξνπρα, ςεινηάθνπλα παπνύηζηα, κπόηεο), ζπγθεθξηκέλα 

πιηθά (δέξκα, κεηάμη, ιάζηηρν ή γνύλα). Σν δηεγεξηηθό ζηνηρείν ζε έλα θεηίρ κπνξεί 

λα είλαη ε κνξθή θαη ην ζρήκα ηνπ ή πθή ηνπ. Σα θεηίρ κπνξεί λα έρνπλ κηα 

αηζζεζηαθή ζεκαζία γηα ην άηνκν ή λα ιεηηνπξγνύλ ζε ζπκβνιηθό επίπεδν, όπσο 

παξαδείγκαηνο ράξε ηα γπλαηθεία παπνύηζηα ζπκβνιίδνπλ ηελ ζειπθόηεηα ηνπ θεηίρ 

γηα εηεξνθπιόθηινπο θεηηρηζηέο θαη ηα αληξηθά παπνύηζηα ηελ αξξελσπόηεηα γηα 

νκνθπιόθηινπο θεηηρηζηέο ( Mason, 1997).  

Σν άηνκν κε ηελ δηαηαξαρή επηζπκεί λα θνηηάδεη, λα ραηδεύεη, λα κπξίδεη ή λα ηξίβεη 

ην θεηίρ ηνπ ελώ απλαλίδεηαη θαη θαληαζηώλεη, ή κπνξεί λα δεηά από ηελ ζύληξνθό 

ηνπ λα θνξέζεη ην θεηίρ ή λα ην ρξεζηκνπνηήζεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ώζηε λα 

δηεγεξζεί. Σν θεηίρ απνηειεί ην αληηθείκελν πιήξνπο πξνζνρήο ηνπ θεηηρηζηή, θαη δελ 

αζρνιείηαη κε ηελ ζύληξνθό ηνπ αλ ππάξρεη.  
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Έλα βαζηθό ζηνηρείν απηήο ηεο δηαηαξαρήο είλαη όηη ην άηνκν έιθεηαη κε 

θαηαλαγθαζηηθό ηξόπν από ην θεηίρ ηνπ θαη βηώλεη απηή ηελ έιμε αθνύζηα θαη κε 

αλεμέιεγθην ηξόπν. Ο δηαρσξηζκόο ηνπ θεηηρηζκνύ από θάπνηα άιιε κνξθή 

ζπλεζηζκέλεο έιμεο έγθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηδηόηεηα πνπ θαηέρεη ην αληηθείκελν 

σο πεγή ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο (Kring et al., 2010).  

Ο θεηηρηζκόο δελ έρεη επηπινθέο ζηελ δσή ηνπ αηόκνπ, αθνύ ηα θεηίρ γίλνληαη 

αληηθείκελν ρξήζεο θαηά ηνλ απλαληζκό ή ηελ επαθή ηνπ αηόκνπ κε θάπνην 

ζπλαηλνύληα ζύληξνθν. ε πεξηπηώζεηο, όκσο, πνπ ην άηνκν  ζπιιέγεη καλησδώο ηα 

θεηίρ ηνπ, ππάξρεη ε πηζαλόηεηα θινπήο ή άιιεο κνξθήο θηλδύλνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ην απνθηήζεη. Γηα παξάδεηγκα, ε θιεπηνκαλία ή ε ππξνκαλία πνπ ζπλνδεύνληαη από 

ζεμνπαιηθή δηέγεξζε είλαη κνξθέο θεηηρηζκνύ ( Mason, 1997). 

Ο θεηηρηζκόο κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε άιιεο παξαθηιίεο όπσο είλαη ν 

ζαδνκαδνρηζκόο, ε δσνθηιία, ε παηδνθηιία, ν παξελδπζηαθόο θεηηρηζκόο  θαη ε 

ηειεθσληθή αηζρξνθηιία. Αλαθέξνληαη, επίζεο, θεηηρηζηηθέο πξνηηκήζεηο ζε 

ζαδηζηέο, θαηά ζπξξνή βηαζηέο ή δνινθόλνπο ζε εγθιήκαηα ζεμνπαιηθήο θύζεσο..  

Ζ δηαηαξαρή απηή, ζπλήζσο, εκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ εθεβεία, αλ θαη ην 

θεηίρ κπνξεί λα έρεη απνθηήζεη μερσξηζηή ζεκαζία θαη λσξίηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Kring et al., 2010).  

 

2.4) Σξαλζβεζηηζκόο (παξελδπζηαθόο ή ηξαλζβεζηηθόο 

θεηηρηζκόο, θεηηρηζηηθή παξελδπκαζία) 

Ο Σξαλζβεζηηζκόο αθνξά εηεξνθπιόθηινπο άληξεο, νη νπνίνη δηεγείξνληαη 

ζεμνπαιηθά θνξώληαο ή θαληαζηώλνληαο όηη ληύλνληαη κε γπλαηθεία ξνύρα. ην 

DSM-IV ν ηξαλζβεζηηζκόο αλαθέξεηαη σο ηξαλζβεθηηθόο (παξελδπζηαθόο) 

θεηηρηζκόο, θαζώο ε γπλαηθεία έλδπζε έρεη ηελ κνξθή θεηίρ. Ζ παξελδπκαζία 

ζπλνδεύεηαη από απλαληζκό ή ζπλνπζία.  

Σππηθά ε δηάγλσζε αθνξά εηεξνθπιόθηινπο άληξεο, αλ θαη θάπνηνη από απηνύο 

κπνξεί λα έρνπλ πεξηζηαζηαθά θάπνηεο νκνθπινθηιηθέο εκπεηξίεο. Κξίλεηαη 

ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ε δηάγλσζε δελ αθνξά άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε 

παξελδπζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα άιινπο ιόγνπο, δειαδή ζε ηξαλζέμνπαιο θαη 

νκνθπιόθηινπο.  

Ο παξελδπζηαθόο θεηηρηζηήο κπνξεί λα θνξά έλα κόλν είδνο γπλαηθείνπ εζσξνύρνπ, 

ή λα βάθεηαη, λα ρηελίδεηαη, λα ληύλεηαη ζαλ γπλαίθα θαη λα θπθινθνξεί δεκόζηα ή 



 11 

κεηαμύ άιισλ παξελδπζηαθώλ θεηηρηζηώλ. Γηα θάπνηνπο ε παξελδπκαζία απνηειεί 

πεγή ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο, ελώ θάπνηνη άιινη άιινη ληύλνληαη κε γπλαηθεία ξνύρα 

ζε πεξηόδνπο έληνλνπ ζηξεο πξνθεηκέλνπ λα ραιαξώζνπλ. Ζ δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αιιά ε ζπκπεξηθνξά πηνζεηείηαη θαηά ηελ εθεβεία. 

Χζηόζν, ην άηνκν δελ εθδειώλεη δεκόζηα ηελ ζπκπεξηθνξά πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπ 

( Zucker & Blanchard, 1997). 

Αλ θαη νη πεξηζζόηεξνη παξελδπζηαθνί θεηηρηζηέο δελ εθδειώλνπλ παξάλνκε ή 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, έρνπλ αλαθεξζεί ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε 

ηξαλζβεζηηζκό θαη ζαδνκαδνρηζκό, βηαζκό, ή ζεμνπαιηθό ζαδηζηηθό θόλν.  

ην ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη δηαθνξνδηάγλσζε ηνπ 

ηξαλζβεζηηζκνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ θεηηρηζκό, ηνλ ηξαλζεμνπαιηζκό, ηελ 

δηαηαξαρή ηαπηόηεηαο θύινπ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζεμνπαιηθνύ καδνρηζκνύ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ θεηηρηζκό ε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ηνπ αηόκνπ, όπσο 

πξναλαθέξζεθε, πξνέξρεηαη από ην θεηίρ πνπ ην άηνκν αγγίδεη, κπξίδεη ή ραηδεύεη, 

αιιά δελ θνξάεη, ελώ ζηνλ ηξαλζβεζηηζκό ε δηέγεξζε νθείιεηαη ζηελ ίδηα ηελ πξάμε 

ηεο έλδπζεο. Όζνλ αθνξά ηελ δηάθξηζε κεηαμύ ηξαλζβεζηηζκνύ θαη 

ηξαλζεμνπαιηζκνύ, ε παξελδπκαζία ζηελ πξώηε πεξίπησζε είλαη δηεγεξηηθή θαη ην 

άηνκν δηαηεξεί ηελ ζσζηή αληίιεςε γηα ην θύιν ηνπ,  ελώ ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε ε 

παξελδπκαζία δελ είλαη ζεμνπαιηθά δηεγεξηηθή αιιά ην άηνκν πηζηεύεη όηη αλήθεη 

ζην αληίζεην θύιν θαη δελ ληώζεη άλεηα αλαηνκηθά. Ζ δηαθνξνδηάγλσζε από ηελ 

δηαηαξαρή ηαπηόηεηαο θύινπ κπνξεί λα γίλεη κε δπζθνιία ζε πεξηπηώζεηο αηόκσλ 

πνπ ε παξελδπκαζία δελ ιεηηνπξγεί ζεμνπαιηθώο δηεγεξηηθά αιιά ραιαξσηηθά. 

Σέινο, ππάξρεη κηα κνξθή καδνρηζκόπ ζηελ νπνία έλαο άληξαο ληύλεηαη κε γπλαηθεία 

ξνύρα. Ζ πξάμε απηή θαζαπηή δελ είλαη ζεμνπαιηθά δηεγεξηηθή γηα ην άηνκν αιιά 

έρεη ηελ κνξθή εμεπηειηζκνύ. ε άιιεο πεξηπηώζεηο ν ηξαλζβεζηηθόο καδνρηζκόο 

ζπλππάξρεη κε ηνλ ζεμνπαιηθό καδνρηζκό ( Zucker & Blanchard, 1997).  

 

2.5) Δθαςηνκαλία 

Ζ εθαςηνκαλία αθνξά ην άγγηγκα ελόο κε ζπλαηλνύληνο- αλππνςίαζηνπ αηόκνπ κε 

ζεμνπαιηθή πξόζεζε (Kring et al., 2010). Δλδεηθηηθά, ν εθαςηνκαλήο άληξαο 

πιεζηάδεη κηα γπλαίθα ζε έλα δεκόζην ρώξν κε πνιύ θόζκν, παξαδείγκαηνο ράξε ζην 

ιεσθνξείν, ή ζε εκπνξηθό θέληξν θαη αγγίδεη ην ζηήζνο, ηνπο γινπηνύο ή ηελ πεξηνρή 

ησλ γελλεηηθώλ ηεο νξγάλσλ ή ηξίβεη ηα δηθά ηνπ γελλεηηθά όξγαλα πάλσ ηεο.  
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Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ζηνρεύεη ζηελ ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη επραξίζηεζε θαη θαηά 

ηελ δηάξθεηά ηεο ην άηνκν θαληαζηώλεη ζεμνπαιηθή επαθή κε ην ζύκα ηνπ. Οη 

εθαςηνκαλείο επηιέγνπλ θπξηώο γπλαίθεο γηα ηελ εθδήισζε ηεο παξαθηιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπαληόηεξα άληξεο. Γελ έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο γπλαηθώλ 

εθαςηνκαλώλ. Όηαλ ηα ζύκαηα είλαη παηδηά ηόηε ε δηάγλσζε είλαη παηδνθηιία. Ζ 

δηάγλσζε δελ δίλεηαη όηαλ ε παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά επεθηείλεηαη ζε πεξαηηέξσ 

ζεμνπαιηθή επαθή ή όηαλ νθείιεηαη ζε έθπησζε ηεο θξίζεο π.ρ. ζε λνεηηθή 

πζηέξεζε, ειαηησκαηηθέο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ή ζε πξνβιήκαηα ειέγρνπ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ εθεβεία θαη ζπλήζσο 

παξνπζηάδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο παξαθηιίεο (Kreuger & Kaplan, 2000). 

  

2.6) εμνπαιηθόο αδηζκόο 

ηελ δεδνκέλε παξαθηιηθή δηαηαξαρή ε έλλνηα ηεο ζσκαηηθήο ή/θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

θαθνπνίεζεο παίδεη θεληξηθό ξόιν.  

ύκθσλα κε ην DSM-IV, ε δηάγλσζε πξνππνζέηεη ην άηνκν λα παξνπζηάδεη γηα 

ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο επαλαιακβαλόκελεο ζθέςεηο, θαληαζηώζεηο ή ζπκπεξηθνξέο 

πνπ αθνξνύλ ζηελ πξόθιεζε πόλνπ ή ζηνλ εμεπηειηζκό θάπνηνπ άιινπ αηόκνπ. Οη 

ζθέςεηο, νη θαληαζηώζεηο ή νη ζπκπεξηθνξέο απηέο είλαη ζεμνπαιηθά δηεγεξηηθέο γηα 

ην άηνκν. Γηα λα δνζεί ε δηάγλσζε ζα πξέπεη λα ζπλππάξρεη θαη θιηληθά ζεκαληηθή 

δπζθνξία ηνπ αηόκνπ ή ζεκαληηθή έθπησζε ζε θάπνην ηνκέα ηεο δσήο ηνπ. Ζ έλαξμε 

ηεο δηαηαξαρήο γίλεηαη ζπλήζσο ζηελ ελήιηθε δσή.  

πλήζσο, νη ζπκπεξηθνξέο απηέο δελ πξνθαινύλ πξαγκαηηθό πόλν θαη δελ απνηεινύλ 

πξαγκαηηθό θίλδπλν γηα ηελ αθεξαηόηεηα ή θαη ηε δσή ηνπ εξσηηθνύ ζπληξόθνπ. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ ζαδηζκνύ από ηηο κε παξαθηιηθέο ζρεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο έγθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθόηεηα ηνπ ζαδηζηηθνύ ζηνηρείνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ζεμνπαιηθόο ζαδηζηήο αδπλαηεί λα ληώζεη ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ή 

επραξίζηεζε ρσξίο λα θαληάδεηαη ή λα πξνθαιεί πόλν ή εμεπηειηζκό ( Spengler, 

1977).  

Ζ δηαηαξαρή αθνξά εηεξνθπιόθηινπο άληξεο, κε ηελ δηαηαξαρή λα παξακέλεη 

ζηαζεξή ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Χζηόζν, ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο 

απαηηείηαη ζηαζεξά κεγαιύηεξε αύμεζε πόλνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηόκνπ, 

γεγνλόο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο γηα εγθιεκαηηθή ελέξγεηα. Πνιινί ζαδηζηέο 
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επηιέγνπλ σο ζύληξνθν έλα ζεμνπαιηθό καδνρηζηή, ελώ άιινη άηνκα άγλσζηα θαη κε 

ζπλαηλνύληα ( Spengler, 1977). 

 

 

2.7) εμνπαιηθόο Μαδνρηζκόο 

Όπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ζεμνπαιηθό ζαδηζκό, έηζη θαη ζηνλ ζεμνπαιηθό καδνρηζκό 

παξαηεξείηαη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο πνπ ελέρεη ζε κηθξό ή ζπκβνιηθό 

βαζκό ζηηο κε παξαθηιηθέο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Αλ θαη ηα άηνκα κπνξνύλ λα 

πηνζεηνύλ ηόζν ηνλ θπξίαξρν ξόιν όζν θαη ηνλ ππνηαθηηθό, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα  

άηνκα κε ζεμνπαιηθό καδνρηζκό απ' όηη κε ζεμνπαιηθό ζαδηζκό (Kring et al., 2010).  

Σα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV γηα ηνλ ζεμνπαιηθό καδνρηζκό πξνππνζέηνπλ ηελ ύπαξμε 

επαλειεκκέλσλ θαη έληνλσλ ζεμνπαιηθώο δηεγεξηηθώλ θαληαζηώζεσλ, παξνξκήζεηο 

ή ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνύλ πξάμεηο ( θαη όρη ηελ αληίζηνηρε θαληαζίσζε) ζηηο 

νπνίεο ηνάηνκν ηαπεηλώλεηαη ή δέξλεηαη, θαη νη νπνίεο εκθαλίδνληαη γηα δηάζηεκα έμη 

κελώλ. Παξάιιεια ην άηνκν βηώλεη έληνλν άγρνο ή ππάξρεη ζεκαληηθή έθπησζε ζε 

θάπνην ηνκέα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπ. Ζ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο παξαηεξείηαη ζηελ 

ελήιηθε δσή, αιιά νη θαληαζηώζεηο κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ από ηελ παηδηθή ειηθία.  

Ο εμνπαιηθόο Μαδνρηζκόο παξαηεξείηαη ζε άλδξεο ή γπλαίθεο, εηεξνθπιόθηινπο ή 

νκνθπιόθηινπο, θαηά ηνλ απλαληζκό ή ηελ επαθή κε άιινπο. Ζ έληαζε ηνπ πόλνπ ή 

ηεο ηαπείλσζεο πνπ απαηηείηαη ώζηε λα δηεγεξζεί θάπνηνο ζεμνπαιηθά, δηαθέξεη από 

άηνκν ζε άηνκν. Κάπνηνη δηεγείξνληαη απιώο κε ηελ ιεθηηθή θαθνπνίεζε, ελώ 

θάπνηνη άιινη θηάλνπλ ζηνλ αθξσηεξηαζκό ηνπο. Ο εμνπαιηθόο Μαδνρηζκόο 

δηαθξίλεηαη από ηξία ζηνηρεία: πόλν, απώιεηα ειέγρνπ θαη ηαπείλσζε.  

ην ζεκείν απηό θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί όηη ηα άηνκα κε ηελ δηαηαξαρή 

βηώλνπλ ηνλ πόλν ζε πξαγκαηηθό βαζκό, ρσξίο λα επέξρεηαη θάπνηνπ είδνπο 

επραξίζηεζε. Απόξξνηα ηνπ πόλνπ πνπ πξνθαινύλ ζηνλ εαπηό ηνπο, κπνξεί λα είλαη 

ζνβαξά θαη κόληκα πξνβιήκαηα ή αθόκε θαη ν ζάλαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ 

ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο επραξίζηεζε, ηα άηνκα θαηαθεύγνπλ ζε ηερληθέο όπσο είλαη 

αζθπμηνθηιία ή ππνμπθηιία, κεηώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ην ιακβαλόκελν νμπγόλν 

ρξεζηκνπνηώληαο πιαζηηθή ζαθνύια, ζειηά θηι. Ζ δηαηαξαρή απηή θαηαηάζζεηαη 

ζηηο πιένλ επηθίλδπλεο γηα ηελ δσή παξαθηιίεο.  

 

2.8) Παηδνθηιία (παηδεξαζηία) 
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ύκθσλα κε ην DSM-IV, ν όξνο παηδνθηιία αθνξά ζηελ πξόζεζε, δηάζεζε ή 

ζπκπεξηθνξά ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο ή θαθνπνίεζεο παηδηώλ ή εθήβσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο έθδειεο ζπκπεξηθνξάο. Σν DSM-IV πξνβιέπεη όηη ε 

δηάγλσζε ηεο Παηδνθηιίαο απαηηεί <<κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ κε 

επαλεηιεκκέλεο, έληνλεο ζεμνπαιηθά δηεγεηξηθέο θαληαζηώζεηο, παξνξκήζεηο ή 

ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνύλ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα κε έλα παηδί ή παηδηά ηεο 

πξνεθεβηθήο ειηθίαο (13 ρξνλώλ ή κηθξόηεξα)>>.  

Ο παηδόθηινο παξαθηλείηαη από κηα ηζρπξή ππνθεηκεληθή έιμε, όπσο ζπκβαίλεη θαη 

ζηηο πεξηζζόηεξεο παξαθηιίεο (Kring et al., 2010). Μάιηζηα, επηρεηξεί λα πείζεη ην 

ζύκα ηνπ γηα ην επηηξεπόκελν ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο επαθήο. Μεξηθέο ηππηθέο 

παηδνθηιηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη ην άηνκν λα ραηδεύεη ην παηδί θαζώο απλαλίδεηαη 

θξπθά ή θαλεξά, γδύλεη ην παηδί θαη ην θνηηάδεη, ραηδεύεη ηα γελλεηηθά όξγαλα ηνπ 

παηδηνύ ή επηδεηθλύεη ηα δηθά ηνπ, απλαλίδεηαη αλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ παηδηνύ, 

πξνηξέπεη ην παηδί λα ηνλ δηεγείξεη ζηνκαηηθά ή κε ην ρέξη. Μάιηζηα, νξηζκέλνη 

παηδόθηινη ρξεζηκνπνηνύλ νκάδα παηδηώλ γηα ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα ή 

θσηνγξαθήζεηο πνξλνγξαθηθήο θύζεο.  

Σν DSM-IV πξνζδηνξίδεη ηξεηο παηδνθηιηθέο δηαζηάζεηο: 

1) εμνπαιηθή έιμε από ην αληξηθό θύιν/ην γπλαηθείν θύιν/θαη από ηα δύν θύια. 

Παξ' όιν πνπ ε πιεηνλόηεηα ησλ παηδόθηισλ ειθύεηαη πεξηζζόηεξν από θνξίηζηα 

παξά από αγόξηα, ηα ζηνηρεία απνθαιύπηνπλ όηη ηα ζύκαηα απηώλ πνπ πξνηηκνύλ 

αγόξηα αλέξρνληαη ζε πνιύ πεξηζζόηεξα. εκαληηθό, κάιηζηα, είλαη ην γεγνλόο όηη νη 

παηδόθηινη πνπ ειθύνληαη από αγόξηα, δελ ηνπο ειθύνπλ νη ελήιηθνη άληξεο. 

2) Αηκνκημία. Ζ αηκνκημία απνηειεί δηαθξηηό ηύπν παηδνθηιίαο ζην DSM-IV, θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ κεηαμύ αηόκσλ κε 

ζπγγεληθή ζρέζε, ζηα νπνία απαγνξεύεηαη ν γάκνο (Kring et al., 2010). Ζ αηκνκημία 

ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ αθνξά αδέξθηα αληίζεηνπ θύινπ, ελώ ε ακέζσο 

επόκελε θαηεγνξία αηκνκημίαο, ε νπνία θαη ζεσξείηαη πεξηζζόηεξν παζνινγηθή, 

αθνξά παηέξα θαη θόξε (Kring et al., 2010).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη θάπνηα αηκνκηθηηθή 

ζρέζε, είλαη δνκεκέλεο κε βάζε ην παηξηαξρηθό πξόηππν (Alexander & Lupfer, 

1987). ε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο παξαηεξείηαη ζπλήζσο κηα παξακέιεζε ησλ παηδηώλ 

εθ κέξνπο ησλ γνληώλ θαζώο θαη ειιηπείο ζπλαηζζεκαηηθά ζρέζεηο (Madonna, Van 

Scoyk, & Jones, 1991).  
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Ζ παηδνθηιία εληόο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη σο ζύκαηα θπξίσο ηα θνξίηζηα, θαζώο ηα 

αγόξηα ζπλήζσο θαθνπνηνύληαη από νηθνγελεηαθνύο θίινπο ή μέλνπο.  

3) Απνθιεηζηηθόο ηύπνο/ κε απνθιεηζηηθόο ηύπνο. ηνλ απνθιεηζηηθό ηύπν ην άηνκν 

έρεη ζεμνπαιηθό ελδηαθέξνλ ή / θαη δξαζηεξηόηεηα κόλν κε παηδηά. Αληίζεηα, ν κε 

απνθιεηζηηθόο ηύπνο ειθύεηαη θαη από ελήιηθεο, ηνπ αληίζεηνπ θύινπ. 

Οη παηδόθηινη, ζπλήζσο, επηιέγνπλ παηδηά κίαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο, ηα 

νπνία έρνπλ ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηέηνηα πνπ ν παηδόθηινο ζεσξεί δηεγεξηηθά. 

πλεζηζκέλν θαηλόκελν απνηειεί θαη ην ζπλαηζζεκαηηθό δέζηκν ηνπ παηδόθηινπ κε 

ην ζύηε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ, κάιηζηα, λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζησπή ηνπ παηδηνύ ζρεηηθά 

κε ηελ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα, θαηαθεύγνπλ ζε δσξνδνθίεο θαη εθθνβηζκνύο.  

Ζ παηδνθηιία κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζε γπλαίθεο, κε ηελ δηάγλσζε γςναικεία 

παιδοθιλία, όπσο απαληάηαη ζην DSM-IV. Βέβαηα, είλαη πην ζπάληα θαη είλαη 

αλαγλσξηζκέλνη δύν ηύπνη γπλαηθώλ παηδόθηισλ. Ο πξώηνο ηύπνο αθνξά αλήιηθεο 

πνπ ζπλήζσο θαθνπνηνύλ ζπγγεληθά πξόζσπα, θαη ν δεύηεξνο ηύπνο αθνξά ελήιηθεο 

πνπ επηιέγνπλ άηνκα πνπ γλσξίδνπλ, αιιά δελ ρξεζηκνπνηνύλ βία.  

Ζ παηδνθηιία είλαη από ηνπο πην ζπρλνύο ηύπνπο εκθάληζεο παξαθηιίαο, καδί κε ηελ 

επηδεημηνκαλία. Θεσξείηαη όηη εκθαλίδεη ζπλλνζεξόηεα κε αιθννιηζκό, θαη κε 

θάπνηα ςπρνινγηθή δηαηαξαρή αιιά όρη ςπρσζηθή. πλήζεο είλαη θαη ε δηάγλσζε ηεο 

ζρηδνεηδνύο πξνζσπηθόηεηαο ζε ελήιηθεο παηδόθηινπο θαη ηεο δηαηαξαρήο δηαγσγήο 

κε θησρό έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο αλήιηθνπο 

παηδόθηινπο.  

 

2.9) Παξαθηιίεο κε πξνζδηνξηδόκελεο αιιηώο 

Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά παξεθθιίζεηο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, παξά κόλν ηα θξηηήξηα 

πνπ νξίδνπλ όιεο ηηο παξαθηιηθέο δηαηαξαρέο. Έηζη, ινηπόλ, σο πξώην θξηηήξην 

απαηηνύληαη γηα δηάζηεκα έμη κελώλ επαλεηιιεκέλεο, έληνλεο ζεμνπαιηθά δηεγεξηηθέο 

θαληαζηώζεηο, παξνξκήζεηο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνύλ ζε άςπρα αληηθείκελα, 

ζηελ πξόθιεζε πόλνπ ή ηαπείλσζεο ηνπ εαπηνύ ή ηνπ άιινπ, ζε αλήιηθνπο ή άιια 

κε ζπλαηλνύληα άηνκα. Σν δεύηεξν θξηηήξην απαηηεί απηέο νη θαληαζηώζεηο, 

παξνξκήζεηο, ή ζπκπεξηθνξέο λα πξνθαινύλ θιηληθά ζεκαληηθή έθπησζε ζε ηνκείο 

ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ.  



 16 

Τπάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηνπιάρηζηνλ 37 είδε Παξαθηιηθώλ Γηαηαξαρώλ, αιιά νη 

πεξηζζόηεξεο ζρεηίδνληαη ή επηθαιύπηνληαη από έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα νρηώ είδε 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Μεξηθέο από ηηο πην γλσζηέο είλαη ε δσνθηιία, ε λεθξνθηιία, ε 

θιπζκαθηιία, ε νπξνιαγλία, ε ηειεθσληθή αηζρξνινγία θαη ε ππνμπθηιία 

(αζθπμηνθηιία).    

 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζεκεξηλή αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ DSM, ην DSM-5 δειαδή, 

έρνπλ γίλεη κεξηθέο κόλν ηξνπνπνηήζεηο. Ο όξνο παξαθηιία επαλαπξνζδηνξίδεηαη 

ώζηε λα αλαθέξεηαη ζε έλα επίκνλν, έληνλν, άηππν ζεμνπαιηθό κνηίβν δηέγεξζεο, 

αλεμάξηεηα από ην εάλ απηό πξνθαιεί δπζθνξία ή βιάβε, ην νπνίν από κόλν ηνπ δελ 

πξέπεη  λα ζεσξεζεί  δηαηαξαρή. Γίλεηαη, ινηπόλ, δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ όξν 

παξαθηιία θαη ηνλ όξν παξαθηιηθή δηαηαξαρή. θνπόο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη 

ε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη νη άηππεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο 

δηέγεξζεο δελ απνηεινύλ απόδεημε ςπρνπαζνινγίαο.  

Δπηπιένλ, ζην DSM-5 πεξηγξάθεηαη όηη ε δηάγλσζε απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ απαηηεί 

ην άηνκν λα εθδειώλεη κηα άηππε εζηίαζε ηεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο θαη έλα κνηίβν 

δηέγεξζεο, πνπ είλαη έληνλα επαλαιακβαλόκελα θαη επηκέλνπλ γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ (Κξηηήξην Α). Δπηπιένλ, πξνζηίζεηαη ην ζηνηρείν ηεο βιάβεο, 

πνπ απαηηεί ηελ παξνπζία δπζθνξίαο, ηε δπζιεηηνπξγία θαη ηε ζπκκεηνρή κε 

ζπλαηλνύλησλ ζπκάησλ (Κξηηήξην Β).  

ην DSM-5, ινηπόλ, ζπλαληάηαη ε παξνπζία ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ πξνηύπσλ 

δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ. Σν πξώην αθνξά Παξαθηιηθή Γηαηαξαρή πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηε ζπκκεηνρή κε ζπλαηλνύλησλ αηόκσλ (Ζδνλνβιεπηηθή Γηαηαξαρή, Δπηδεηθηηθή 

Γηαηαξαρή, εμνπαιηθή αδηζηηθή Γηαηαξαρή). Σν δεύηεξν αθνξά ζηε Παηδνθηιηθή 

Γηαηαξαρή πνπ δελ πεξηιακβάλεη κε ζπλαηλνύληα άηνκα (εμνπαιηθή Μαδνρηζηηθή 

Γηαηαξαρή, Φεηηρηζηηθή Γηαηαξαρή, Σξαλζβεζηηθή Γηαηαξαρή), θαη ην ηξίην αθνξά 

ζηελ Παηδνθηιηθή Γηαηαξαρή.  

ην DSM-5 παξαηεξείηαη κηα αιιαγή ζηελ ζπλνιηθή δνκή ηνπ Κξηηεξίνπ Α, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί έλα ζεκαληηθό ηαηξνδηθαζηηθό ζθάικα πνπ 

πεξηειάκβαλε ην DSM-IV. Ζ αιιαγή, ινηπόλ, ζην Κξηηήξην Α απν <<πνπ 

πεξηιακβάλεη επαθή ή ηξηβή ζε κε ζπλαηλνύληα πξόζσπα>> ζε <<άγγηγκα ή ηξηβή 

ζε κε ζπλαηλνύληα πξόζσπα>>, επηηξέπεη ζηε δηάγλσζε κηαο παξαθηιίαο λα 

βαζίδεηαη νινθιεξσηηθά ζηελ ύπαξμε ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηώθεηαη 
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πνηληθά, παξαθάκπηνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ πξνππόζεζε ε ζπκπεξηθνξά λα είλαη 

εθδήισζε ελόο απνθιίλνληνο κνηίβνπ ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο ( First, 2014).  

Οη αλαζεσξήζεηο ζηνπο νξηζκνύο ηεο εμνπαιηθήο αδηζηηθήο Γηαηαξαρήο, ηεο 

Σξαλζβεζηηθήο Γηαηαξαρήο θαη ηεο Φεηηρηζηηθήο Γηαηαξαρήο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ 

ζε κηα πην νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην DSM-IV ην Κξηηήξην Α γηα ηελ εμνπαιηθή αδηζηηθή 

Γηαηαξαρή, ζε αληίζεζε κε ην DSM-5 δελ πεξηιακβάλεη ηελ πξνππόζεζε νη 

ζαδηζηηθέο πξάμεηο λα είλαη ''πξαγκαηηθέο'' θαη όρη πξνζνκνίσζε. Όζνλ αθνξά ηνλ 

πεξηνξηζκό ζην DSM-IV γηα ηελ Σξαλζβεζηηθή Γηαηαξαρή ζηνπο εηεξνθπιόθηινπο 

άλδξεο, έρεη αθαηξεζεί επηηξέπνληαο ε δηάγλσζε λα πεξηιακβάλεη γπλαίθεο θαη 

νκνθπιόθηινπο άλδξεο. Σέινο, ν νξηζκόο γηα ηελ Φεηηρηζηηθή Γηαηαξαρή έρεη 

επεθηαζεί πέξα από ηελ εζηίαζε ζε άςπρα αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη θεηίρ γηα κε γελεηηθά κέξε ηνπ ζώκαηνο ( First, 2014). 

Όζνλ αθνξά ην Κξηηήξην Β, δηεπθξηλίδεηαη ζην DSM-5 όηη νη παξαθηιηθέο 

παξνξκήζεηο πιεξνύλ ηηο πξνππνζέζεηο γηα δηάγλσζε Παξαθηιηθήο Γηαηαξαρήο κόλν 

εάλ ε ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη κε ζπλαηλνύληα άηνκα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειώλεηαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ εηαίξνπ, όπσο ε ζαδηζηηθή 

ζεμνπαιηθή δξάζε κε έλαλ έηαηξν κε ζεμνπαιηθό καδνρηζκό, εμαηξείηαη από ηελ 

δηάγλσζε. Σν δεύηεξν κηζό ηνπ θξηηεξίνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί, κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο θξάζεο ηνπ DSM-IV ''ζεκεηώλνληαη δπζθνξία ή δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο'' ζε 

''θιηληθά ζεκαληηθή δπζθνξία ή βιάβε ζηελ θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή, ή άιινπο 

ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο''. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

πεξηνξίδεη ηελ δηάγλσζε ζε δηαπξνζσπηθό επίπεδν, αιιά ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο.  

Σέινο, ζην DSM-5 εηζάγεηαη έλα λέν Κξηηήξην, ην Κξηηήξην Γ. Σν Κξηηήξην απηό έρεη 

πξνζηεζεί γηα ηηο πξνππνζέζεηο δηάγλσζεο ηεο Ζδνλνβιεπηηθήο Γηαηαξαρήο, θαη 

απαηηεί κηα ειάρηζηε ειηθία εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο ζηα δεθανρηώ έηε. ύκθσλα 

κε ην DSM-5 ''ιόγσ ηεο εθεβείαο απμάλεηαη γεληθά ε ζεμνπαιηθή πεξηέξγεηα θαη 

δξαζηεξηόηεηα''. Σν θξηηήξην απηό πξνζηέζεθε ''γηα λα αλαθνπθίζεη από ηνλ θίλδπλν 

παζνινγίαο θαλνληζηηθνύ ζεμνπαιηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ 

εθεβεία''. Έηζη, ινηπόλ, νη έληνλεο θαη επίκνλεο εδνλνβιεπηηθέο παξνξκήζεηο, 

θαληαζηώζεηο, ή ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ελδεηθηηθέο Παξαθηιηθήο 

Γηαηαξαρήο κόλν εάλ επηκέλνπλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή.  
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Γηα λα ζπλνςίζνπκε, ινηπόλ, ε δηάγλσζε κηαο Παξαθηιηθήο Γηαηαξαρήο, ζύκθσλα κε 

ην DSM-5, απαηηεί ηα άηνκα λα αηζζάλνληαη κηα πξνζσπηθή αγσλία ζρεηηθά κε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, θαη όρη απιώο δπζθνξία πνπ πξνθύπηεη από ηελ απνδνθηκαζία ηεο 

θνηλσλίαο θαη επηπιένλ, λα εκθαλίδνπλ κηα ζεμνπαιηθή επηζπκία/ ζπκπεξηθνξά πνπ 

πεξηιακβάλεη ςπρνινγηθή θαηαπόλεζε, ηξαπκαηηζκό ή ζάλαηνπ θάπνηνπ άιινπ, ή 

κηα επηζπκία γηα ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνύλ απξόζπκα πξόζσπα ή 

πξόζσπα πνπ αδπλαηνύλ λα δώζνπλ λνκηθή ζπγθαηάζεζε (McManus et al., 2013).  

Σν DSM-5 πεξηιακβάλεη, ινηπόλ, ηα ίδηα νρηώ είδε Παξαθηιηθώλ Γηαηαξαρώλ, ηα 

νπνία έρνπλ επηιεγεί αθελόο επεηδή είλαη ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα θαη αθεηέξνπ 

επεηδεί νξηζκέλεο από απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο δηώθνληαη πνηληθά.  
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Κεθάιαην 3 

Παξαδνζηαθά κνληέια ςπρνζεξαπείαο 

<<Κάζε κνξθή ςπρνζεξαπείαο ζηεξίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γηα ηελ 

αλζξώπηλε θύζε, ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηελ ςπρνπαζνινγίαθαη ηελ ςπρνζεξαπεία. 

ηηο αξρέο ζηνπ 20νύ αηώλα ππήξμαλ θπξίσο ηξία ξεύκαηα ζηελ ςπρνζεξαπεία: ε 

ςπρνδπλακηθή ζρνιή, όπνπ θπξίαξρν ξόιν έρνπλ νη αζπλείδεηεο ζπγθξνύζεηο, ε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρνιή, όπνπ ε θπζηνινγηθή θαη ε παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά 

ζεσξνύληαη πξνηόλ κάζεζεο, θαη ε αλζξσπηζηηθή-ππαξμηαθή ζρνιή, πνπ δίλεη 

πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ ειεπζεξία βνύιεζεο ηνπ αηόκνπ.>> (Νέζηνξνο, 2012).  

 

Φπρνδπλακηθό κνληέιν 

Ζ ςπρνδπλακηθή ζρνιή ηδξύζεθε από ηνλ Sigmund Freud (1856-1939). Ζ 

ςπρνδπλακηθή ζρνιή πξσηνεκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, αιιά γξήγνξα 

γλώξηζε κεγάιε απήρεζε, ώζπνπ από ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα έσο ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 ήηαλ ε θπξίαξρε δύλακε.  

Σα έξγα πνπ δεκνζίεπζε ζηαδηαθά ν Freud, νδήγεζαλ ζηελ ζπγθξόηεζε πξώηα ηεο 

Φπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο ηεο Βηέλλεο θαη έπεηηα ην 1910, ζηελ ζπγθξόηεζε ηεο 

Γηεζλνύο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο, κε πξόεδξν ηνλ Carl G. Jung. Ζ απνρώξεζε ηνπ 

Alfred Adler θαη ηνπ Carl G. Jung από ηνλ ςπραλαιπηηθό θύθιν ηνπ Freud, νδήγεζε 

ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ξεπκάησλ, κε ηνπο ζπλερηζηέο ηνπ Freud απνθαινύληαη 

λενθξνπδηζηέο, ελώ νη δηαθσλήζαληεο ζρηζκαηηθνί (Νέζηνξνο, 2012).  

 

πκπεξηθνξηζηηθό κνληέιν 

Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζρνιή εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηε δεύηεξε  δεθαεηία ηνπ 

20νύ αηώλα. Ηδξπηήο ηεο ήηαλ ν John B. Watson ( 1878-1958). Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή 

ςπρνζεξαπεία έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ ελππάξρνπλ 

ζε έλα άηνκν θαη παξεκβάιινληαη κεηαμύ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο. Απηέο 

απνηειόπλ ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηεο αληίιεςεο, ηεο κλήκεο θαη ηεο θξίζεο 

(Νέζηνξνο, 2012). Έηζη, ν γλσζηηθόο ζπκπεξηθνξηζκόο πιεζίαζε ηελ ςπρνδπλακηθή 

ςπρνζεξαπεία (Lobitz et al., 1986). 
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Αλζξσπηζηηθό- Τπαξμηαθό κνληέιν 

Σν κνληέιν απηό δίλεη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ ειεπζεξία βνύιεζεο ηνπ αηόκνπ 

(Νέζηνξνο, 2012). Ζ πξώηε εκθάληζε απηνύ ηνπ ξεύκαηνο έγηλε ην 1940 κε θύξην 

εθπξόζσπό ηνπ ηνλ Carl Rogers (Rogers, 1951).  

 

Βηνινγηθό κνληέιν 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ είλαη ε πεπνίζεζε όηη ππάξρεη κία βηνινγηθή βάζε, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη θπζηνινγηθέο θαη παζνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηαπηίδνληαη κε 

ηηο αλώηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Έηζη, θαηαλνώληαο ηελ βηνινγία, 

θαηαλννύκε θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ αηόκνπ (Νέζηνξνο, 2012).  

Μία ζεηξά αλαθαιύςεσλ έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη ην βηνινγηθό κνληέιν. Ζ 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηελ κειαγρνιία, ηελ ζρηδνθξέλεηα 

θαζώο θαη άιιεο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο κέζσ ηεο κεζόδνπ κέηξεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ξαδηελεξγνύ γιπθόδεο από ηνλ εγθέθαιν, απνηειεί κηα απνθάιπςε πνπ 

πξνζθέξεη γεξά ζεκέιηα ζην βηνινγηθό κνληέιν. Έλα δεύηεξν ζηνηρείν είλαη ε 

αλαθάιπςε όηη ε ρνξήγεζε θπζνζηηγκίλεο πνπ απμάλεη ηα επίπεδα αθεηπινρνιίλεο 

ζηνλ εγθέθαιν, έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο εθδειώζεηο ηεο καλίαο. Γίλεηαη, ινηπόλ, 

εκθαλήο ε επίδξαζε ηεο ρεκείαο ζηελ ζπκπεξηθνξά (Νέζηνξνο, 2012).  

 

πλζεηηθό κνληέιν ςπρνζεξαπείαο 

 

Αλάπηπμε θαη εμέιημε ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο 

Ο Thomas French ππήξμε ν πξώηνο πνπ ηόικεζε ηελ ζύλζεζε κνληέισλ 

ςπρνζεξαπείαο, θάλνληαο κηα πξνζπάζεηα ζύλζεζεο ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηεο 

θιαζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο ηνπ Pavlov (French, 1933). Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλα 

θίλεκα ζύλζεζεο, νδεγώληαο ην 1983 ζηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε Γηεξεύλεζε 

ηεο ύλζεζεο ζηελ Φπρνζεξαπεία, θαζώο θαη δεκνζηεύζεηο πιεζώξαο ζρεηηθώλ 

άξζξσλ θαη βηβιίσλ (Νέζηνξνο, 2012). Ζ δηνξγάλσζε παλειιήλησλ θαη δηεζλώλ 

ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα, ζπλέβαιε ζηελ παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο 

ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο (Νέζηνξνο, 2012). 
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Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ν αξηζκόο ησλ ςπρνζεξαπεπηώλ πνπ αζπάδεηαη απηή ηελ 

πξνζέγγηζε αλέξρεηαη ζην 30% ( Norcross, Prochasha, & Farber, 1993), αιιά 

ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ κηινύλ γηα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 68% (Norcross & 

Newman, 1992).  

Οη ςπρνζεξαπεπηέο πνπ επηιέγνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε, πέξα από ηελ πιαηηά 

εθπαίδεπζή ηνπο ζην ζπλζεηηθό κνληέιν ςπρνζεξαπείαο, είλαη έκπεηξνη θαη ζε άιια 

κνληέια ςπρνζεξαπείαο, όπσο είλαη ην ςπρνδπλακηθό, ην ζπκπεξηθνξηζηηθό, ην 

αλζξσπηζηηθό- ππαξμηαθό, ηε ζεξαπεία πειαηνθεληξηθήο Gestalt, ηελ νηθνγελεηαθή 

ςπρνζεξαπεία, ηελ νκαδηθή ςπρνζεξαπεία, ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, θαζώο επίζεο 

θαη έλα κνληέιν θιηληθήο ύπλσζεο πνπ απνηειεί ζπλδπαζκό ςπρνδπλακηθώλ θαη 

αλζξσπηζηηθώλ ζηνηρείσλ (Νέζηνξνο, 2012).  

Κάπνπ εδώ θξίλεηαη ζεκαληηθό λα γίλεη κλεία ζε θάπνηνπο από ηνπο παξάγνληεο πνπ 

έδσζαλ ην έλαπζκα ηεο ζύλζεζεο ησλ ςπρνζεξαπεηώλ. Πξώηα απ' όια, έλαο 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο απνηέιεζε ν κεγάινο αξηζκόο κνληέισλ πνπ πθίζηαλην ην 

1986, θάλνληαο ζεξαπεπηέο θαη ζεξαπεπόκελνπο λα πξνβιεκαηίδνληαη σο ην πνην λα 

αθνινπζήζνπλ (Karasu, 1986). Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο ήηαλ ε ακθηβνιία 

νξηζκέλσλ ζεξαπεπηώλ ζρεηηθά κε θάπνηα κνληέια γηα ην αλ ήηαλ ζε ζέζε λα 

θαιύςνπλ όιν ην εύξνο ησλ θιηληθώλ πεξηπηώζεσλ. Αθόκα, νη πνιιέο νκνηόηεηεο 

πνπ εκθαλίδνπλ ηα κνληέια ςπρνζεξαπείαο ζπλέβαιε επίζεο ζηελ ζύλζεζε ησλ 

ςπρνζεξαπεηώλ. Σέινο, ζεκαληηθόο παξάγνληαο ήηαλ θαη ε αλαθάιπςε όηη ζηε βάζε 

ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο όισλ ησλ κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο ππάξρνπλ 

θνηλέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο (Νέζηνξνο, 2012).  

Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο ζηελ Διιάδα, ε πξόηαζε 

έγηλε από ηνλ θαζεγεηή Η. Ν Νέζηνξνο, ζην Ά Παλειιήλην πλέδξην Θεσξηώλ θαη 

Σερληθώλ Φπρνζεξαπείαο πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Αζήλα ην 1990, κε ηελ αλάπηπμή ηεο 

κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα ζην βηβιίν ηνπ Σςνθεηική Ψςσοθεπαπεία (Νέζηνξνο & 

Βαιιηαλάηνπ, 1990). Αθνινύζεζε ην ζύγγξακκα Σηον κόζμο ηηρ τύσυζηρ, ην 1993, 

κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ίδηνπ, παξνπζηάδνληαο ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ςπρώζεσλ 

ζύκθσλα κε ηελ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, αθνινύζεζαλ 

ζπγγξάκκαηα θαη άξζξα γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ζηελ αγγιηθή γιώζζα, ελώ 

ην 2012 θπθινθόξεζε κηα αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ ζπγγξάκκαηνο Σηον κόζμο ηηρ 

τύσυζηρ.  
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ηόρνο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο 

<<Βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε απόθηεζε από ην ζεξαπεπόκελν άηνκν 

ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο θαη λνεηηθήο επεμίαο θαη ηζνξξνπίαο>> 

(Νέζηνξνο, 2012). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζθνπόο, ε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπ άγρνπο, ηνπ θόβνπ, ηνπ ζύκνπ θαη νπνηνπδήπνηε αξλεηηθνύ 

ζπλαηζζήκαηνο, απνηεινύλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία, 

θαζώο πηζηεύεηαη όηη ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε θαη δηαηήξεζε ηεο ςπρνινγηθήο 

δηαηαξαρήο (Hawkins & Nestoros, 1997). Με ηελ κείσζε ησλ παξαπάλσ επλννύληαη 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε πξνζνρή, ε κλήκε, ε ζπγθέληξσζε, ε αληίιεςε θηι. 

(Νέζηνξνο, 2012). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε πηνζέηεζε ινγηθήο ζθέςεο θαη 

ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα επηιύεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηά 

ηνπ. Ζ αύμεζε ηεο απηνπνεπνίζεζεο, ε εγθαζίδξπζε θηινζνθηθήο ζθέςεο θαη ε 

ζέζπηζε ξεαιηζηηθώλ ζηόρσλ, ζεσξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ (Νέζηνξνο, 2012). 

 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο 

Σν ζπλζεηηθό κνληέιν ςπρνζεξαπείαο, δηέπνπλ 16 αξρέο πνπ απνηεινύλ ηηο θύξηεο 

ζεξαπεπηηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο (Νέζηνξνο, 2012). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη εθηελώο 

θαζώο θαη ηα βαζηθά ζεκεία θαζεκίαο από απηέο. 

1) Φηινζνθηθή θαη ηδεαιηζηηθή αξρή. ηεξηδόκελε ζε κηα βαζηθή αξρή ηνπ 

Ζξάθιεηηνπ (544-484 π.Υ), ππνζηεξίδεη όηη απηό πνπ σζεί ηνπο αλζξώπνπο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία είλαη ε απειπηζία πνπ αηζζάλνληαη, ηελ νπνία παύνπλ λα ληώζνπλ όηαλ 

κάζνπλ όηη κπνξνύλ λα γηαηξεπηνύλ. Έηζη, ν ςπρνζεξαπεπηήο πξέπεη λα εμεξεπλεί ην 

πξόβιεκα, θαη λα κελ ππνζηεξίδεη εμ' αξρήο όηη δελ κπνξεί λα ην αληηκεησπίζεη 

(Νέζηνξνο, 2012). 

2) Οη ζέζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηα, ηελ αλζξώπηλε θύζε θαη ηελ ςπρνζεξαπεία δελ αληηθξνύνληαη, 

θαζηζηώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηθαλή ηελ ζύλζεζή ηνπο (Andrews, 1989, Lazarus, 

1992). Βάζηκνο, κάιηζηα, ζα ήηαλ ν ηζρπξηζκόο όηη νη πνηθίιεο ζεσξίεο ηεο 

ςπρνζεξαπείαο αιιεινζπκπιεξώλνληαη (Νέζηνξνο, 2012).  

Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη όιε ηελ γθάκα ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ζε δηάθνξα ζηάδηα (Beitman, 1987, Garfield, 1980). Ο 
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ζεξαπεπηήο αληηκεησπίδεη ηνλ ζεξαπεπόκελν σο έλα άηνκν πνπ έρεη θάζε δπλαηόηεηα 

λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, κε ηελ βνήζεηα βέβαηα ηνπ ζεξαπεπηή, 

θάλνληάο ηνλ λα αλαθαιύςεη θαη λα εθαξκόζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δπλάκεηο πνπ ζα 

πξνσζήζνπλ ηελ αιιαγή (Hawkins & Nestroros, 1997). 

Ζ ζύλζεζε, ινηπόλ, ησλ δηαθόξσλ κνληέισλ επηρεηξεκαηνινγείηαη από ηα αθόινπζα: 

α) Ζ βαζηθή ζέζε ηνπ βηνινγηθνύ κνληέινπ είλαη όηη ηόζν ε θπζηνινγηθή όζν θαη ε 

παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά αληηζηνηρνύλ ζε κεηαβνιέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, 

θαζώο θαη ζε κεηαβνιέο ησλ ππόινηπσλ βηνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο. Δπνκέλσο, βιέπνπκε όηη δελ ζπγθξνύεηαη κε θάπνην άιιν κνληέιν 

(Νέζηνξνο, 2012). 

β) ύγθξνπζε δελ παξαηεξείηαη νύηε κεηαμύ ζπκπεξηθνξηζηηθνύ θαη ςπρνδπλακηθνύ 

κνληέινπ (Νέζηνξνο, 2012), αθνύ <<ε ςπραλάιπζε απνηειεί κηα εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία>> (Marmor, 1975). Μάιηζηα, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηειεί ηελ 

βάζε ησλ ζηαδίσλ ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπ Freud (Νέζηνξνο, 1990).  

γ) Σν κνληέιν ηεο κάζεζεο πνπ έρεη θαηεγνξεζεί γηα <<πεξηβαιινληηθή 

αηηηνθξαηία> θαη ην αλζξσπηζηηθό- ππαξμηαθό κνληέιν πνπ σο βαζηθή ηνπ ζέζε είλαη 

ε ειεπζεξία βνύιεζεο ηνπ αηόκνπ, θαίλνληαη λα ζπγθξνύνληαη (Νέζηνξνο, 2012). 

Χζηόζν, ην άηνκν επεξεάδεηαη από ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ κέρξη λα 

απνθηήζεη ηελ ειεπζεξία λα εθδειώλεη ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο 

κέρξη ηόηε εκπεηξίεο ηνπ (Νέζηνξνο, 2012). 

δ) Σν αλζξσπηζηηθό- ππαξμηαθό κνληέιν δελ ζπγθξνύεηαη κε ην ςπρνδπλακηθό, θάηη 

πνπ γίλεηαη θαλεξό από ηελ θξάζε πνπ ζπλνςίδεη ηηο ςπρνδπλακηθέο ζέζεηο όηη ν 

άλζξσπνο <<δελ είλαη από ηελ θύζε ηνπ ππνρξεσηηθά ειεύζεξνο, αιιά δπλάκεη 

ειέπζεξνο>> (Νέζηνξνο, 2012), ζπλζέηνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηηο δύν πξνζεγγίζεηο.  

3) Ο ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη από αηζηνδνμία γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, θαη λα κεηαδίδεη απηό ην αίζζεκα ηεο αηζηνδνμίαο θαη ζηνλ 

ζεξαπεπόκελν (Νέζηνξνο, 2012). Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ παύζε ησλ αξλεηηθώλ απηνεθπιεξνύκελσλ πξνθεηεηώλ, νη νπνίεο εληείλνπλ ηηο 

κε ιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηόκνπ, εκπνδίδνληάο ην λα πξνβεί ζε 

αιιαγή (Νέζηνξνο,  2012).  

4) Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο (Νέζηνξνο, 2012). Ζ πγηήο 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε παίδεη ζπνπδαίν ξόιν ζηε ζεηηθή ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη ην απνηέιεζκα απηήο (Νέζηνξνο, 2012). 
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Ζ ζπκκαρία ζεξαπεπηή-ζεξαπεπόκελνπ, ε κεηαβίβαζε θαη αληηκεηαβίβαζε (Luborsky 

et al., 1994) θαζώο θαη ε ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αιεζή εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ άιινπ απνηεινύλ βαζηθά ζπζηαηηθά επηηπρίαο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζρέζεο (Νέζηνξνο, 2012).  

5) Μείσζε ηνπ άγρνπο ηνπ ζεξαπεπόκελνπ θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε (Νέζηνξνο, 

2012). Ζ κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ άγρνπο επηηπγράλεηαη κε <<ήξεκν ηόλν ζηε θσλή, 

θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε>> (Νέζηνξνο, 2012). 

6) Έκθαζε ζηηο εκπεηξίεο ηνπ παξειζόληνο (Νέζηνξνο, 2012). Ζ αλάπηπμε 

ςπρνπαζνινγίαο ηνπ αηόκνπ θαζώο θαη ε αλάδξαζε ζηελ ζεξαπεία ζεσξείηαη όηη 

εδξάδνπλ ζηηο εκπεηξίεο ηνπ αηόκνπ από ηα πξώηα θηόιαο ζηάδηα ηεο παηδηθήο ηνπ 

ειηθίαο, ζύκθσλα κε ςπρνδπλακηθέο ζρνιέο θαη ζπλζεηηθά κνληέια. Γη' απηό ηνλ 

ιόγν, ινηπόλ, ζεσξείηαη αλαγθαία δηαδηθαζία ε ιήςε ηζηνξηθνύ θαη ε ζύλδεζε ησλ 

δηαθόξσλ ηύπσλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζηελ παηδηθή ειηθία 

(Νέζηνξνο, 2012), κε ζθνπό λα αληηιεθζεί ηνπο ιόγνπο εθδήισζεο θάπνησλ 

ζπκπεξηθνξώλ θαη λα ηνπο ηξνπνπνηήζεη (Νέζηνξνο, 2012).  

7) <<Ζ αληίζηαζε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ θαη ν θόβνο ηεο αιιαγήο, θαζώο θαη νη 

νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ απνηεινύλ θπζηθά 

θαηλόκελα>> (Νέζηνξνο, 2012). Ζ αξρή απηή αθνξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

ζεξαπεπόκελνπ λα <<αληηκεησπίδεη ηελ αιιαγή ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα 

πξνζαξκόδεηαη ζε κηα λέα θαηάζηαζε>> (Νέζηνξνο, 2012). Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο 

αληίζηαζεο, ππνζηεξίδεηαη όηη νη ζπλεηδεηέο πξάμεηο θαη αληηδξάζεηο ηνπ αηόκνπ 

είλαη απηνπνηεκέλεο όηαλ έρνπλ εγθαζηδξπζεί, δηόηη ε ζπκπεξηθνξά είλαη πξνηόλ 

κάζεζεο (Νέζηνξνο, 2012). Βιέπνπκε, ινηπόλ, πσο ε αληίζηαζε ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

αξρή ηεο νκνηόζηαζεο, εμεγώληαο ην γηαηί ν νξγαληζκόο αληηδξά κε ηνλ ίδην ηξόπν 

ζην ίδην εμσηεξηθό εξέζηζκα (Νέζηνξνο, 2012).  

8) <<Δθπαίδεπζε ηνπ ζεξαπεπόκελνπ ώζηε λα κπνξεί λα εληνπίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ, θαη λα θαηαλνεί ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ζηνλ θαζνξηζκό ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ>> (Νέζηνξνο, 2012). 

9) Οξζή επηρεηξεκαηνινγία ζηνλ ζεξαπεπόκελν θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνύ 

πιαηζίνπ (Νέζηνξνο, 2012). Ο ζεξαπεπόκελνο έρεη ηελ πεπνίζεζε πνιιέο θνξέο όηη ε 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλεη θξύβεη πεξηζζόηεξεο απεηιέο (Νέζηνξνο, 2012). Έηζη, ε 

γλσζηηθή αλαδόκεζε ζεσξείηαη αλαγθαία πξνππόζεζε πξνθεηκέλνπ ν ζεξαπεπόκελνο 

λα απνθηήζεη κηα πεξηζζόηεξν αηζηόδνμε ζθέςε (Νέζηνξνο, 2012). 
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10) <<Σειηθόο ζηόρνο ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ε απόθηεζε ζεηηθήο δηάζεζεο θαη 

λνεηηθήο ηζνξξνπίαο>> (Νέζηνξνο, 2012). Ζ κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ θόβνπ θαη 

ηνπ άγρνπο, κέζσ θαξκαθνζεξαπείαο θαη ςπρνζεξαπείαο, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά λα 

ακβιεζνύλ ηα ζπκπηώκαηα δηάθνξσλ ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ. Χο εθ ηνύηνπ 

παξαηεξείηαη βειηίσζε αλώηαησλ γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ (Νέζηνξνο , 2012). 

11) <<Σν άηνκν είλαη ππεύζπλν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (κε εμαίξεζε άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζε ςπρσζηθό επεηζόδην ή πάζρνπλ από νξγαληθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο) 

θαη είλαη ηθαλό λα επηδεηθλύεη απηνέιεγρν θαη απηνθπξηαξρία>> (Νέζηνξνο, 2012). Ζ 

απόδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ςπρνζεξαπείαο από ηνλ ζεξαπεπόκελν ζηνλ εαπηό 

ηνπ θξίλεηαη πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο θάηη ηέηνην απμάλεη ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ (Νέζηνξνο, 2012). ύκθσλα κε έξεπλεο, αθόκα θαη 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα παξνπζηάδνπλ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ε νπνία 

βειηηώλεηαη κε ηελ ζεξαπεία ( Νέζηνξνο, 2012). 

12) <<Γηαηήξεζε ησλ θνηλσληθώλ παξακέηξσλ (ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

ζεξαπεπόκελνπ) ππό έιεγρν ζηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ>> (Νέζηνξνο, 

2012).  

13) <<Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε πγηή θαη ςπρηθά 

δηαηαξαγκέλα άηνκα>> (Νέζηνξνο, 2012). Ζ εθαξκνγή ηεο ζπλζεηηθήο 

ςπρνζεξαπείαο, ζε ζπλδπαζκό ή αλεμάξηεηα κε θαξκαθνζεξαπεία, ζε ςπρσζηθνύο 

αζζελείο απνηειεί ηζρπξή απόδεημε ηεο επηηπρίαο ηεο (Νέζηνξνο, 2012). Έλαο ηέηνηνπ 

είδνπο ζπλδπαζκόο είλαη ν πην απνηειεζκαηηθόο ζπγθξηλόκελνο κε ηελ εθαξκνγή 

κεκνλσκέλεο ζεξαπείαο (Νέζηνξνο, 2012), θαζώο κε ηελ θαξκαθνζεξαπεία 

κεηώλνληαη ηα ζπκπηώκαηα ηνπ αηόκνπ θαη επηηπγράλεηαη ζπλαηζζεκαηηθή θάζαξζε 

(Klerman, 1986), επηηξέπνληαο έηζη ζε ςπρηθά αζζελείο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

δηαδηαθαζία ηεο ζεξαπείαο (Νέζηνξνο, 2012). 

14) <<Ζ ςπρνζεξαπεία είλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαη πξνζερηηθό ζρεδηαζκό ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πιαηζίνπ, ώζηε λα είλαη 

επηηπρήο>> (Νέζηνξνο, 2012). 

15) <<Δπηκνλή ηνπ ζεξαπεπηή ζηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε 

θαη δηαηήξεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ, ηδίσο ζε ρξόληνπο 

θαη ζνβαξά δηαηαξαγκέλνπο ζεξαπεπόκελνπο, όπσο νη ζρηδνθξελείο>> (Νέζηνξνο, 

2012). Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο, όπσο ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, θαηά ηηο νπνίεο ε 

ςπρνζεξαπεία δελ θέξεη άκεζα απνηειέζκαηα, αιιά ζε βάζνο ρξόλνπ θαη κεηά από 
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πνιιέο πξνζπάζεηεο (Νέζηνξνο, 2012). ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία 

ηεο επηκνλήο πνπ ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη ν ζεξαπεπηήο (Νέζηνξνο, 2012). 

16) <<Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία έρεη δερζεί επηδξάζεηο από ηνλ ειιεληθό 

πνιηηηζκό>> (Νέζηνξνο, 2012). Οη επηδξάζεηο απηέο ζύκθσλα κε ηελ Hamilton 

(1959) αλαθέξνληαη ζηελ αηζηνδνμία θαη αγσληζηηθόηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

ειιεληθό ιαό.  
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Κεθάιαην 4 

Αηηηνινγία - Παξέκβαζε Παξαθηιηθώλ Γηαηαξαρώλ 

Καηαλνώληαο θαη δηεπξελώληαο ην νηθνγελεηαθό, πνιηηηζκηθό θαη εκπεηξηθό 

ππόβαζξν ησλ αηόκσλ κε Παξαθηιηθέο Γηαηαξαρέο, ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ηόζν 

ηνπο αζζελείο όζν θαη ηνπο λνκηθνύο ζπκβνύινπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξνέιεπζε 

θαη ηελ δπλακηθή απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ. Ζ γλώζε απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή, 

θαζώο κε απηόλ ηνλ ηξόπν νη ζύκβνπινη ζα έρνπλ κεγαιύηεξε ελζπλαίζζεζε γηα 

απηή ηελ νκάδα ησλ αζζελώλ θαη νη αζζελείο ζα βνεζεζνύλ ώζηε λα δηεπθξηλίζνπλ 

ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ηελ ληξνπή ηνπο θαη 

ηηο ελνρέο ηνπο. Απηά ζα νδεγήζνπλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία (Seligman & 

Hardenburg, 2000). 

πλήζσο, ηα άηνκα κε παξαθηιία έρνπλ κεγαιώζεη δε δπζιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ 

(Seligman & Hardenburg, 2000). Απνηεινύλ κέινο κηαο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία ν 

παηέξαο είλαη αδηάθνξνο, ζπλαηζζεκαηηθά απόκαθξνο θαη νηθνγελεηαθά ακέηνρνο, 

ελώ ε κεηέξα είλαη απαηηεηηθή, παξεκβαηηθή θαη ππνηηκά ην παηδί ηεο. Σα 

νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξώηκεο 

παηδηθήο ειηθίαο, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θησρώλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, ζε 

δπζιεηηνπξγηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθή νηθεηόηεηα θαη ζε ρακειή 

απηνεθηίκεζε (Seligman & Hardenburg, 2000). 

<<Ζ παξέκβαζε θαιεί ηνλ πάζρνληα λα εγθαηαιείςεη δξαζηεξηόηεηεο πνπ επί ρξόληα 

είλαη γη' απηόλ επράξηζηεο θαη εληζρπηηθέο. Οη πεξηζζόηεξνη απεπζύλνληαη ζε εηδηθό 

κόλν όηαλ είλαη αλαγθαζκέλνη, όηαλ δειαδή ζπιιακβάλνληαη θαη ππνρξεώλνληαη από 

ην λόκν ή όηαλ νη ζεκαληηθνί άιινη ζηε δσή ηνπο αλαθαιύπηνπλ ηελ παξαθηιία ηνπο. 

Άηνκα κε βίαηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ ηδηαίηεξα θαθή πξόγλσζε. Ζ 

παξέκβαζε επίζεο είλαη δύζθνιε ιόγσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηαθηλνύληαη ζην 

ζεξαπεπηή. ηόρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε κείσζε ή εμαθάληζε ησλ παξαθηιηθώλ 

ζπκπησκάησλ. Δλδεδεηγκέλε είλαη ε αλάπηπμε αηνκηθώλ πξνγξακκάησλ ζύκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πάζρνληα>> ( Υξηζηνπνύινπ, 2008).  

 

Βηνινγηθή πξνζέγγηζε 

ύκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, εγθεθαιηθνί όγθνη, ηξαύκαηα ηνπ 

εγθεθάινπ θαζώο επίζεο θαη λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ηθαλά λα ζπκβάιινπλ ζηελ 
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εθδήισζε παξαθηιηθώλ δηαηαξαρώλ θαζώο έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζε πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. (  Lewis & Stanley, 2000).  

Γελ είλαη ιίγεο νη κειέηεο πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηελ εμέηαζε ηνπ ελδνθξηληθνύ 

ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιύςνπλ θάπνην βαζκό ζπζρέηηζεο κε ηηο 

παξαθηιηθέο δηαηαξαρέο, αθνύ ζεσξείηαη όηη νη αδέλεο εθθξίλνληαο νξκόλεο 

απνηεινύλ ξπζκηζηέο ηεο ζεμνπαιηθήο καο ζπκπεξηθνξάο ( Collaer & Hines, 1995). 

Έρεη δηαπηζησζεί ζε πνιιά παξαθηιηθά άηνκα απμεκέλα πνζνζηά ηεζηνζηεξόλεο, 

αιιά είλαη δύζθνιε ε ζπζρέηηζε απηώλ ησλ πνζνζηώλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαηαξαρή, αθνύ απηά ηα άηνκα είλαη εζηζκέλα ζε δηάθνξεο νπζίεο θαη ππάξρεη ν 

θόβνο αύμεζεο ηεζηνζηεξόλεο ιόγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηώλ ( Langevin, 1992).  

ρεηηδόκελεο κε ηελ παξαθηιία είλαη θαη θάπνηεο λεπξνινγηθέο απνθιίζεηο. Πιεζώξα 

εξεπλώλ γλσζηνπνηεί όηη εκθαλίδνληαη δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ θξνηαθηθό ινβό αλδξώλ 

κε παηδνθηιία θαη επηδεημηνκαλία ( Litman, 2004), θαζώο θαη αλζξώπσλ κε θεηηρηζκό  

( Gratzer & Bradford, 1995).  

<<Όζνλ αθνξά ζηε παξέκβαζε θαηά ηε βηνινγηθή πξνζέγγηζε ππάξρνπλ ηξεηο 

βαζηθέο κέζνδνη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαθηιηώλ. Ο επλνπρηζκόο είλαη κηα 

κνξθή βηνινγηθήο παξέκβαζεο πνπ έρεη απνδεηρζεί πνιύ απνηειεζκαηηθή γηα ηε 

κείσζε ησλ παξαθηιηθώλ ζπκπησκάησλ ζηνπο άλδξεο. Ο ρεηξνπξγηθόο επλνπρηζκόο 

είλαη κηα παξέκβαζε κε κόληκεο επηπηώζεηο πνπ κεηώλεη παξαθηιηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ζε πνιύ κεγάιν βαζκό θαη εθαξκόδεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα 

ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα θαη ζε άηνκα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζε άιια είδε 

ζεξαπείαο. Χζηόζν, νη λνκηθέο θαη εζηθέο ελζηάζεηο έρνπλ κεηώζεη ηε ρξήζε απηήο 

ηεο παξέκβαζεο ζε ρώξεο ηεο Γύζε. Μηα άιιε παξόκνηα κνξθή παξέκβαζεο είλαη ν 

ρεκηθόο επλνπρηζκόο, όπνπ ν πάζρσλ ππνβάιιεηαη ζε θαξκαθεπηηθή ( 

αληηαλδξνγόλν) αγσγή πνπ θαηαζηέιιεη ηα επίπεδα ηεο ηεζηνζηεξόλεο. Πην 

πξόζθαηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληηθαηαζιηπηηθά δεύηεξεο γεληάο, ηα νπνία όκσο 

θαίλεηαη όηη είλαη απνηειεζκαηηθά κόλν ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο>> ( Υξηζηνπνύινπ, 

2008).  

  

 

Φπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε επηδηώθεη λα βνεζήζεη ην άηνκν κε παξαθηιία, ώζηε λα 

ιύζεη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο , θαζώο θαη ηα ηξέρνληα 
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δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαθηιηθή ζπκπεξηθνξά (Kaplan & Krueger, 2012). Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ζθνπεύεη λα βνεζήζεη ην άηνκν ζηελ βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξνξκήζεώλ ηνπ, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ δεμηόηεηεο θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ, κε 

απόξξνηα κηα πγηή ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε (Seligman & Hardenburg, 2000).  

<<ύκθσλα κε ηνλ Freud, ε βξεθηθή - παηδηθή ςπρνζεμνπαιηθόηεηα απνηειείηαη από 

κεξηθέο ελνξκήζεηο, πνιύκνξθεο ζεμνπαιηθέο ελνξκήζεηο, όπσο ε επηδεημηνκαλία, 

εδνλνβιεςία, καδνρηζκόο, ζαδηζκόο. ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο, ε 

πνιύκνξθε δηαζηξνθηθή δηάζεζε ζηαδηαθά ηξνπνπνηείηαη -νη κεξηθέο ελνξκήζεηο 

απαξηηώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο, όηαλ ην παηδί 

πεξλά από ηα γλσζηά ςπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα ( ζηνκαηηθό, πξσθηηθό, θαιιηθό). 

Φηάλνληαο ζην γελλεηηθό ζηάδην. νη κεξηθέο πνιύκνξθεο ελνξκήζεηο είλαη πηα ππό 

ηελ αηγίδα ηεο γελλεηηθήο νξγάλσζεο, πνπ θαζνξίδεηαη από ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία 

θαη ηθαλόηεηα γηα ηθαλνπνηεηηθή ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία κε ην άιιν θύιν. Δληνύηνηο, 

ηα ίρλε ησλ πνιύκνξθσλ ηάζεσλ δηαθαίλνληαη από ηηο πηπρέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

<<θπζηνινγηθήο>> ζπλεύξεζεο ησλ ελειίθσλ>> ( Υξηζηνπνύινπ, 2008). 

<<Ο Freud αξρηθά ππέζεζε όηη νη παξαθηιίεο νθείινληαη ζε θαζήισζε θαη 

παιηλδξόκεζε ζε έλα από ηα ςπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα. Ζ επηδεημηνκαλία, αο πνύκε, 

νθείιεηαη ζε θαζήισζε ζην θαιιηθό ζηάδην πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ηάζε ηνπ 

παηδηνύ λα δείρλεη ην ζώκα ηνπ ζε άιινπο αλζξώπνπο κε επραξίζηεζε. ύκθσλα κε 

απηή ηελ άπνςε, νη παξαθηιίεο ππνδεηθλύνπλ ηελ έιιεηςε ηνπ κεραληζκνύ ηεο 

απώζεζεο. Αξγόηεξα, ν Freud αλέπηπμε ηελ ηδέα όηη θάζε παξαθηιία ζπληζηά κηα 

ακπληηθή θίλεζε πνπ πξνζηαηεύεη ην άηνκν από ηελ αλαγλώξηζε ηεο δηαθνξάο ησλ 

θύισλ θαη ην ζρεηηδόκελν αζπλείδεην θόβν επλνπρηζκνύ, πνπ ζηε πεξίπησζε ηεο 

παξαθηιίαο είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο. Σν παηδί, αξρηθά, πηζηεύεη όηη θαη ηα δύν θύια 

έρνπλ νιόηδηα -δειαδή αλδξηθά- γελλεηηθά όξγαλα, θαη ν εληνπηζκόο ηεο έιιεηςεο 

ηνπ κεηξηθνύ πένπο ζπληζηά πεγή άγρνπο όζνλ αθνξά ζηνλ ελδερόκελν επλνπρηζκό 

ηνπ ίδηνπ. Απηή ε ζεσξία ελδερνκέλσο εμεγεί ην δεδνκέλν όηη νη παξαθηιηθέο 

δηαηαξαρέο αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ηνπο άλδξεο γηα ηνπο νπνίνπο ην άγρνο 

επλνπρηζκνύ είλαη πην έληνλν από ό,ηη ζηηο γπλαίθεο>> ( Υξηζηνπνύινπ, 2008).  

<<Ζ δηάςεπζε ηεο έιιεηςεο ηνπ κεηξηθνύ πένπο, ακπληηθή θίλεζε ιόγσ ηεο ζηάζεο 

ηνπ Δγώ πνπ πξνζηαηεύεη ηνλ πάζρνληα από άγρνο επλνπρηζκνύ, δηαθαίλεηαη ζηνλ 

παξελδπηηθό θεηηρηζκό, όπνπ ν πάζρσλ εκθαλίδεηαη σο <<γπλαίθα κε πένο>>. Ζ 

ζεμνπαιηθή θνξύθσζή ηνπ εθθξάδεη ηνλ ζξίακβό ηνπ όζνλ αθνξά ζηνλ επλνπρηζκό. 

Ζ δηάςεπζε είλαη θαη ε βάζε ηνπ θεηηρηζκνύ, όπνπ ην θεηηρηζηηθό αληηθείκελν 
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αληηπξνζσπεύεη ζπκβνιηθά ην θαληαζησζηθό κεηξηθό πένο. Ζ παξνπζία ηνπ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηε ζηε ζεμνπαιηθή ζπλεύξεζε θαζεζπράδεη ηνλ πάζρνληα γηα ηνλ 

θίλδπλν επλνπρηζκνύ. Ζ εδνλνβιεςία ζπλίζηαηαη ζε επαλάιεςε ηεο αξρηθήο 

ηξνκαθηηθήο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο ηεο αληίιεςεο ησλ δηαθπιηθώλ δηαθνξώλ θαη 

εηδηθά ηνπ γπλαηθείνπ <<επλνπρηζκνύ>>. Ζ επαλάιεςε απηή απνηειεί πξνζπάζεηα 

ηνπ πάζρνληα λα θαζεζπράζεη ηνλ εαπηό ηνπ όηη δελ έρεη θάηη λα θνβεζεί, θαζώο θαη 

λα ηνπ επηηξέςεη λα θπξηαξρήζεη, αθόκα θαη θαζπζηεξεκέλα ζε κηα ηξαπκαηηθή 

θαηάζηαζε. πζρεηίδεηαη κε ηελ επηδεημηνκαλία, όπνπ ε αληίιεςε ζηξέθεηαη πξνο ην 

ζώκα ηνπ ίδηνπ ηνπ πάζρνληα θαη ηα γελλεηηθά ηνπ όξγαλα γίλνληαη ην αληηθείκελν 

ηεο αληίιηςεο. ηελ πεξίπησζε ηεο επηδεημηνκαλίαο ν πάζρσλ, εθζέηνληαο ην πένο 

ηνπ, δηαβεβαηώλεηαη αζπλείδεηα όηη ην πένο είλαη αβιαβέο, δειαδή όηη δελ έρεη 

ππνζηεί επλνπρηζκό. Ζ έθζεζε ζπλεπώο ηνλ θαζεζπράδεη θαη ηνλ αλαθνπθίδεη από ηηο 

αζπλείδεηεο αλεζπρίεο ηνπ θαη επαλαιακβάλεη ηε βξεθηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε πνπ 

αθνξά ζην όηη ν ίδηνο έρεη πένο, ελώ νη γπλαίθεο δελ έρνπλ>> ( Υξηζηνπνύινπ, 2008). 

<<Ζ ςπραλαιπηηθή ζθέςε δηεπξύλζεθε, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο 

πεληεθνληαεηίαο, όζνλ αθνξά ζηελ αηηηνινγία ησλ παξαθηιηώλ. Οη παξαθηιίεο 

ζεσξνύληαη ακπληηθέο θηλήζεηο απέλαληη ζε δπζθνιίεο ηεο πξν- νηδηπόδεηαο θάζεο, 

εηδηθά ην άγρνο απνρσξηζκνύ, ηνλ ηξόκν εθκεδέλεζεο, ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ 

Δγώ, ηελ έληνλε ζύγρεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ, ηελ ειιεηκαηηθή εηθόλα ηνπ 

ζώκαηνο, ηελ έιιεηςε ςπρηθήο επεμεξγαζίαο θαη ςπρηθνπνίεζεο, θαζώο θαη ηελ 

εθπιήξσζε απαγνξεπκέλσλ νκνθπινθηιηθώλ επηζπκηώλ. Όζνλ αθνξά ζε 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ απνρσξηζκό, ε επηζπκία/ ν ηξόκνο ζπγρώλεπζεο 

κε ηε κεηέξα παίδεη πξσηαξρηθό ξόιν. ηελ πεξίπησζε ηνπ παξελδπζηαθνύ 

θεηηρηζκνύ, πξώηκνο ηξαπκαηηζκόο νδεγεί ζε ηαύηηζε κε ηε ζπκβησηηθή κεηέξα 

θαζώο θαη ζε άγρνο αθαληζκνύ θαη ηαπείλσζεο ζρεηηθά κε ηελ εγγύηεηα. Ζ 

ελδπκαζία κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ πάζρνληα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ κεηαβαηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, θαζώο θαη ηεο πξνζηαζίαο από άγρνο ζσκαηηθνύ θαηαθεξκαηηζκνύ. 

Όζνλ αθνξά ζην θεηηρηζκό, ν πάζρσλ, θνβνύκελνο όηη ε κεηέξα ζα εμαθαληζηεί, 

πξνζπαζεί λα αζθήζεη παληνδύλακν έιεγρν ζε εθείλε κέζσ ηνπ θεηίρ. Ζ 

επηδεημηνκαλία εθθξάδεη ηελ απεγλσζκέλε αλάγθε ηνπ πάζρνληα γηα πξσηνγελή 

απνηαύηηζε κε ηε κεηέξα. ηελ πεξίπησζε ηεο εδνλνβιεςίαο, ν θόβνο ηεο απώιεηαο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ δεκηνπξγεί απμεκέλε αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηεο νπηηθήο επαθήο κε 

ην αληηθείκελν θαη γηα ηελ νπηηθή ελζσκάησζή ηνπ, νδεγώληαο ζε ππεξεπέλδπζε ηεο 

νπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ αλάγθε απηή, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε ηεο εδνλνβιεςίαο, 
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αξγόηεξα ζεμνπαιηθνπνηείηαη, αιιά δηαηεξεί ηνλ πξνγελλεηηθό ραξαθηήξα ηεο. Ζ 

εδνλνβιεςία εληζρύεη ηελ αξξελσπόηεηα κέζσ νπηηθνύ θαζεζπραζκνύ ρσξίο ην 

θόβν ηεο ζπγρώλεπζεο. Ζ ακπληηθή ιεηηνπξγία ηόζν ηνπ ζαδηζκνύ όζν θαη ηνπ 

καδνρηζκνύ ζρεηηθά κε ηε ζπγρώλεπζε επίζεο εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηε θιηληθή πξάμε. 

ύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο, ε παηδνθηιία αθνξά ζε κηα παζνινγηθή 

νξγγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ, όπνπ έλα εμαηξεηηθά εμηδαληθεπκέλν 

ζεμνπαιηθνπνηεκέλν αληηθείκελν παίξλεη ηε ζέζε ησλ γνλέσλ>> ( Υξηζηνπνύινπ, 

2008). 

<<πρλά νη παξαθηιίεο έρνπλ έλαλ εζηζηηθό, δειαδή θαηαλαγθαζηηθό, άθακπην, 

επαλαιεπηηθό ραξαθηήξα, πνπ ππνδεηθλύεη ηελ έιιεηςε αλαπαξάζηαζεο ελόο 

θαηαπξαπληηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ εμάξηεζε ηνπ πάζρνληα από εμσηεξηθά 

αληηθείκελα θαη δηαδηθαζίεο, δειαδή ηελ παξαθηιία. ε θάζε πεξίπησζε, ε παξαθηιία 

απνηειεί βξαρπθύθισκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ άγρνπο επλνπρηζκνύ, ηεο δηεξγαζίαο 

ηνπ απνρσξηζκνύ- εμαηνκίθεπζεο, θαζώο θαη ηεο θαηαζιηπηηθήο ζέζεο. Όζνλ αθνξά 

ζηελ αλάπηπμε ηεο παξαθηιίαο, ε ππξεληθή ζεμνπαιηθή θαληαζίσζε είλαη ήδε 

παξνύζα από ηα παηδηθά ρξόληα θαη εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο πγηνύο πιεπξάο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο, παξαζύξνληάο ηελ ζζηελ εκπεηξία ηεο εζηζηηθήο επραξίζηεζεο>> ( 

Υξηζηνπνύινπ, 2008).  

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο παξέκβαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε όζν ην δπλαηόλ 

βαζύηεξε πξνζέγγηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο παξαθηιίαο, είηε κε ςπραλάιπζε είηε 

κε ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία. Ζ παξαθηιία ζεσξείηαη ην ζύκπησκα πνπ εθθξάδεη 

ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ πάζρσληα, θαζώο ε εθδειώκελε ζεμνπαιηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά 

είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο ςπρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

παξέκβαζε επηθεληξώλεηαη ζηε δηεξεύλεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο ειιεηκαηηθήο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ, ε νπνία ηνλ νδεγεί ζηελ παξαθηιία, απνθεύγνληαο κε 

απηό ηνλ ηξόπν λα αληηιεθζεί ηηο δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη κεηαμύ ησλ δύν θύισλ 

εμαηηίαο ηνπ άγρνπο επλνπρηζκνύ πνπ βηώλεη. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη κηα 

ηζνξξνπεκέλε ζρέζε κεηαμύ αληίιεςεο ηνπ επλνπρηζκνύ θαη ηεο κεξηθήο δηάςεπζεο 

πνπ δηαηεξεί ηηο ελνξκήζεηο ( Marucco, 1996). Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη θαη 

επεμεξγάδεηαη ην άγρνο ηεο πξν- νηδνηπόδεηαο θάζεο ηνπ αηόκνπ, όπσο επίζεο θαη 

βηώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ( Leigh, 1998 ; McDougal, 1995). 

Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη παίδεη έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ παξαθηιηώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν δελ απνδέρεηαη εύθνια 

ηελ παξαθηιία ηνπ, ε αλάπηπμε ηεο ελ ιόγσ ζρέζεο γίλεηαη κε πην εύθνιν ηξόπν, ζε 



 32 

αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν έρεη απνδερηεί ηελ παξαθηιία ηνπ ( 

Goldberg, 1988). Ο ξόινο ηνπ ζεξαπεπηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο, ώζηε λα γίλεη ε 

παξαθηιία δπζηνληθή πξνο ην Δγώ. Απαηηείηαη, ινηπόλ, κηα ππνζηεξηθηηθή θαη 

δεθηηθή ζηάζε εθ κέξνπο ηνπ ζεξαπεπηή, ε νπνία ζα δειώλεη όηη ε παξαθηιία ηελ 

δεδνκέλε ζηηγκή είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαηεξεζεί ε ςπρηθή επηβίσζε ηνπ αηόκνπ, 

σζηόζν όκσο ζα πξέπεη λα ππνρσξήζεη αθνύ απνηειεί κηα αληίδξαζε πνπ κόλν αλ 

θαηαξγεζεί ζα επέιζεη νξηζηηθά ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ( 

Υξηζηνπνύινπ, 2008).  

Άηνκα κε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή απνηεινύλ πξόθιεζε γηα ηνπο ζεξαπεπηέο, θπξίσο 

εμαηηίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαινύλ ζηνλ ζεξαπεπηή, θαη είλαη γεγνλόο όηη 

ην ρηίζηκν κηαο πγηνύο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε άηνκα κε παξαθηιίεο 

απνηειεί δύζθνιε ππόζεζε. πρλό θαηλόκελν είλαη νη αληηκεηαβηβαζηηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ πεξηθιύνπλ ζπλαηζζήκαηα θόβνπ, αεδίαο, ζπκνύ, δηέγεξζεο. 

Δλησκεηαμύ, αο κελ μερλάκε ην γεγνλόο όηη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, όπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο παηδνθηιίαο, εγείξνληαη αξθεηά εζηθά θαη ζεξαπεύηηθά δηιήκκαηα από 

ηελ πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή ( McDougal, 1995 ; Stoller, 1991). ην ζεκείν απηό 

θξίλεηαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη εθηόο από ηελ αηνκηθή ςπρνζεξαπεία είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ε νκαδηθή ( Smith, Coutanceauy, & Weyergans, 2005). 

Ζ ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία απαηηεί καθξνρξόληα θαη απαηηεηηθή δνπιεηά ηόζν 

από πιεπξάο ζεξαπεπηή όζν θαη ζεξαπεπόκελνπ, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηεο 

εγγπώληαη πγηείο κε παξαθηιηθέο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο θαη ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο 

γεληθά ( Socarides, 1988 ; Stoller, 1974).  

 

πκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε  

Ζ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδνο ζεξαπείαο ησλ Παξαθηιηθώλ Γηαηαξαρώλ 

είλαη ε  ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, πνπ πεξηιακβάλεη θαη έλα ζπζηαηηθό πξόιεςεο 

ηεο ππνηξνπήο (Beech & Harkins, 2012). Ζ αλαζθόπεζε ζηελ βηβιηνγξαθία δείρλεη 

όηη ε γλσζηαθή- ζπκπεξηθνξηζηηθή δηαδηθαζία έρεη αλαπηπρζεί ζε κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε, ε νπνία είλαη επξέσο απνδεθηή θαη θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζηελ ζεξαπεία ησλ Παξαθηιηθώλ Γηαηαξαρώλ (Kaplan & Krueger, 2012). Ζ 

ζεσξεηηθή βάζε ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηε ζεξαπεία, όπσο θαη γηα θάζε ζεξαπεία 

ζπκπεξηθνξάο, είλαη όηη ην ζύκπησκα ή ε ζπκπεξηθνξά πξνο αγσγή πνπ ην άηνκν 
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έρεη κάζεη θάπνηα ζηηγκή ζην παξειζόλ, κπνξεί λα αιιάμεη κε ηελ εθκάζεζε ελόο 

λένπ ηύπνπ ζπκπεξηθνξάο (Kaplan & Krueger, 2012).  

Χο εθ ηνύηνπ, ε γλσζηαθή ζεξαπεία έρεη σο ζηόρν λα ελζαξξύλεη ηα άηνκα λα 

ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά γηα ηα γεγνλόηα, εηδηθά ελεκεξώλνληάο ηα γηα ην πώο νη 

θαηαζηάζεηο επεξεάδνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, λα ηνπο εθπαηδεύεη λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο γλσζηηθέο ζηξεβιώζεηο, θαη λα εξγαζηνύλ πάλσ ζε 

απηέο ηηο ζηξεβιώζεηο ώζηε λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ (Beech & Harkins, 2012).  

Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή πιεπξά ηεο CBT  εμεηάδεη ηελ απξνθάιππηε θαη ζπγθαιπκκέλε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ (Beech & Harkins, 2012). Απηό πεξηνξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο 

πνπ κεηαβάιινπλ ηελ ζπκπεξηθνξά κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο 

(δειαδή, επηβξαβεύνληαο ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη ηηκσξώληαο ηελ 

αλεπηζύκεηε) (Beech & Harkins, 2012).  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ ζηόρνη, ε γλσζηαθή ζεξαπεία 

ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλεο ηερληθέο. Παξαθάησ αθνινπζεί ε πεξαγξαθή απηώλ ησλ 

ηερληθώλ.  

Μείσζε αθαηάιιειεο δηέγεξζεο. Ζ απαξρή ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

ζεξαπείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη λα εμαιείςεη ην κνηίβν ηεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο 

πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ απνθιίλνπζα θαληαζία, βνεζώληαο ηνλ αζζελή ζηελ κείσζε 

ηεο αθαηάιιειεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο (Kaplan & Krueger, 2012). Γη' απηό νη 

Marshall θαη Laws (2003), έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα πνηθηιία ηερληθώλ πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. Οξηζκέλεο από απηέο ηηο ηερληθέο είλαη νη 

αθόινπζεο: 

α) Σςγκεκαλςμμένη εςαιζθηηοποίηζη: απηή ε κέζνδνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαθόςεη θαληαζηώζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πξνππήξραλ ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Εεπγαξώλεη παξνξκήζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ νδεγνύλ ζε απνθιίλνπζα πξάμε, ρξεζηκνπνηώληαο απνζηξνθηθέο 

εηθόλεο πνπ αληαλαθινύλ ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ε ζπλέρηζε ηεο 

απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξάο . Απηή ε ζεξαπεία εθαξκόδεηαη από ην πιηθό πνπ έρεη 

θαηαγξαθεί από ηελ ζπλεδξία. Ο ζεξαπεπηήο ζηελ ζπλέρεηα αμηνινγεί θαη πξνζθέξεη 

ηελ γλώκε ηνπ είηε κε αηνκηθή είηε κε νκαδηθή ζπλεδξία. Ζ ηερληθή απηή θαίλεηαη λα 

είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηελ ζεξαπεία ηεο επηδεημηνκαλίαο (Kaplan & 

Krueger, 2012).  

β) Κοπεζμόρ: Ζ ηερληθή ηνπ απλαληζηηθνύ θνξεζκνύ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ 

κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο, θάλνληαο ην αληηθείκελν ηεο απνθιίλνπζαο 
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θαληαζίαο βαξεηό. Ζ ζεξαπεία απαηηεί από ηνλ αζζελή λα απλαλίδεηαη ζην ζπίηη κε 

κε απνθιίλνπζεο θαληαζηώζεηο κέρξη λα εθζπεξκαηίζεη. Ο θνξεζκόο ιεηηνπξγεί 

αληηζηνηρώληαο ηηο απνθιίλνπζεο ζεμνπαιηθέο θαληαζηώζεηο πξνθαιώληαο ηελ 

απνζηξνθή ζηνλ απλαληζκό. Ζ δηαδηθαζία ερνγξαθείηαη θαη αμηνινγείηαη από ηνλ 

ζεξαπεπηή (Kaplan & Krueger, 2012). 

γ) Σςζηημαηική απεςαιζθηηοποίηζη: Ζ ηερληθή απηή ζηνρεύεη ζηελ κείσζε ηνπ 

δπζπξνζαξκνζηηθνύ άγρνπο κε ην λα θαληαζηεί ν αζζελήο ζθελέο πνπ ηνλ βνεζνύλ 

λα ραιαξώζεη (Kaplan & Krueger, 2012). 

 

Γλσζηαθή πξνζέγγηζε 

Οη ζθέςεηο, νη ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ αηόκνπ γηα ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

απνηεινύλ θαηά ηε γλσζηαθή ζεξαπεία ηδηαίηεξα ζεκαληηθό παξάγνληα εκθάληζεο 

θάπνηαο παξαθηιηθήο δηαηαξαρήο ( Marziano, Ward, Beech, & Pattison,2006). Οη 

πάζρσληεο από παξαθηιηθέο δηαηαξαρέο δελ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα αληηιεθζνύλ 

ηα ζύκαηά ηνπο σο αλζξώπνπο, αιιά αληίζεηα ζεσξνύλ όηη είλαη αληηθείκελα πνπ 

κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ ζεμνπαιηθά κε νπνηνδήπνηε ηξόπν( Abel & Harlow, 2001). 

<<Όηαλ ε ηάζε απηή ζπλδπάδεηαη κε νξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο εκπεηξίεο όπσο έθζεζε 

ζε γνλεηθά πξόηππα κε αθαηάιιειε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη ιήςε 

ιαλζαζκέλσλ ή ειιηπώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηε ζεμνπαιηθόηεηα, θαζώο θαη κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο έιιεηςε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη ρακειή 

απηνεθηίκεζε, ηόηε δεκηνπξγνύληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε παξαθηιηθήο 

δηαηαξαρήο>> ( Υξηζηνπνύινπ, 2008).  

Κύξην κέιεκα ηεο γλσζηαθήο ζεξαπείαο είλαη λα εληνπηζηνύλ, λα αλαγλσξηζηνύλ θαη 

λα απεγθαζηδξπζνύλ όιεο νη κε ιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο ηνπ αηόκνπ θαη λα 

αληηθαηαζηαζνύλ από άιιεο ιεηηνπξγηθέο, κηα δηαδηθαζία γλσζηή σο γλσζηαθή 

αλαδόκεζε ( Murphy, 1990). <<Υξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο ηερληθέο, όπσο ε 

εθπαίδεπζε ζηελ ελζπλαίζζεζε. ε απηήλ ην άηνκν κε παξαθηιία θαιείηαη λα 

θαληαζηεί ηί ζθεθηόηαλ θαη αηζζαλόηαλ ην ζύκα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο, ή δηαβάδεη θαη αθνύεη καξηπξίεο ζπκάησλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηα βηώκαηά ηνπο θαζώο θαη ηηο ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο 

παξελόριεζεο. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε αληηζηξνθή ξόισλ, όπνπ ν ζεξαπεπηήο 

παίξλεη ηε ζέζε ηνπ πάζρνληα θαη ν πάζρσλ ηε ζέζε ελόο αηόκνπ κε εμνπζία πνπ 

αληηηίζεηαη ζηηο παξαθηιηθέο ηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο>> ( Υξηζηνπνύινπ, 2008).  
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Σα ηειεπηαία ρξόληα κηα πνιύ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή είλαη ε πξόιεςε ηεο 

ππνηξνπήο. Οπζηαζηηθά κε απηή ηελ ηερληθή ην άηνκν πνπ πάζρεη από παξαθηιηθή 

δηαηαξαρή, καζαίλεη λα δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηνπ 

πξνθαιέζνπλ ηελ εθδήισζε ηεο παξαθηιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Με άιια ιόγηα, κέζσ 

ηεο ςπρνζεξαπείαο καζαίλεη λα αλαπηύζζεη ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα δηαθόπηεη 

ηηο ζθέςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε παξαθηιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( 

Fisher, Beech, & Browne, 2000). 
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πκπεξάζκαηα 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ε αλαζθόπεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο είκαζηε ζε ζέζε λα 

θαηαιήμνπκε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Παξαηεξείηαη, ινηπόλ, όηη ην άγρνο αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηηο εμνπαιηθέ 

(Παξαθηιηθέο) Γηαηαξαρέο. Με άιια ιόγηα, ιεηηνπξγεί δηεγεξηηθά ζην άηνκν θαη ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα άηνκα κε παξαθηιίεο δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζεμνπαιηθά αλ δελ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε άγρνπο.  

Δπνκέλσο, ε ζεξαπεία κε ην πλζεηηθό Μνληέιν Φπρνζεξαπείαο ζηνρεύεη λα 

δηεξεπλήζεη ηηο πεγέο πνπ πξνθαινύλ άγρνο ζην άηνκν κε παξαθηιία, θαζώο θαη ηνπο 

ιόγνπο πνπ επηιέγεη λα ζπλαλαζηξέθεηαη ζεμνπαιηθά κε άιια άηνκα κόλν θάησ από 

ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο. Αθνύ νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ πξνζπάζεηα, ηόηε πεξλάκε 

ζην επόκελν ζηάδην πνπ είλαη ν εληνπηζκόο ησλ δπζιεηηνπξγηθώλ ζθέςεσλ θαη 

ζηάζεσλ ηνπ αηόκνπ κε παξαθηιία ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα, θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιιεο ιεηηνπξγηθέο. Σέινο, γίλεηαη πξνζπάζεηα, κέζσ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, γηα κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ άγρνπο ηνπ αηόκνπ γηα κηα πην 

ιεηηνπξγηθή δσή ζε κηα πην γεληθεπκέλε βάζε. 
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