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ΔΙΑΓΧΓΗ
ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρνπκε σο ζθνπφ λα εμεηάζνπκε ιεπηνκεξψο ην
«χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο» θαη γεληθφηεξα λα ζπεχζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζε φηη
αθνξά ηα παηδηά. Αθνχγνληαο ινηπφλ ηνλ νξηζκφ απηφ, είλαη πνιχ πηζαλφ ν λνπο καο
λα καο παξαπέκςεη ζηε ζηεξενηππηθή θξάζε «φηαλ ην ζχκα εξσηεχεηαη ην ζχηε».
Τθίζηαηαη φκσο θάηη ηέηνην θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηη κνξθή παίξλεη ζε
πεξηπηψζεηο παηδηθήο θαθνπνίεζεο; Τπάξρνπλ άξαγε παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ
αλάπηπμε ηνπ ζπλδξφκνπ θαη αλ λαη, πφηε εκθαλίδεηαη; Απηά θαη άιια εξσηήκαηα ζα
πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζηα επφκελα πέληε θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ.
ην πξψην θεθάιαην ζα δψζνπκε βάξνο ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ
θαηλνκέλνπ. Έπεηηα ζην δεχηεξν θαη ηξίην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ην χλδξνκν
ηεο ηνθρφικεο κέζα ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπνπ θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζε
δηάθνξεο ππνζέζεηο (π.ρ. θαθνπνηήζεηο, απαγσγέο). Καζψο θαη ζα αλαιχζνπκε ηνπο
ζπληειεζηέο πνπ εληζρχνπλ ηελ εκθάληζή ηνπ. Σν ηέηαξην θεθάιαην θπξίσο
επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε πνπ έρεη ην θαηλφκελν απηφ κε ην ηξαχκα, αιιά θαη ηε
Γηαηαξαρή ηνπ Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο. Δδψ ζα εμεηάζνπκε πσο ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχλδξνκν. Σέινο, ζην θεθάιαην
πέληε, δίλεηαη έκθαζε ζε γεγνλφηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ή δηαςεχδνπλ ηελ εθδήισζε
ηνπ θαηλνκέλνπ.
Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. ην
παξάξηεκα ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη αξθεηά παξαδείγκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ
πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, φπσο θαη θάπνηεο εηθφλεο απφ ην
αιεζηλφ πεξηζηαηηθφ ηνπ 1973.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΗ
ΣΟΚΥΟΛΜΗ
1.1. Πσο πξνέθπςε ε νλνκαζία ηνπ ζπλδξόκνπ;
Ο φξνο ην «χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο» παίξλεη ην φλνκά ηνπ κεηά απφ έλα
πεξηζηαηηθφ πνπ έιαβε ρψξα ζηε πξσηεχνπζα ηεο νπεδίαο. Ο ιφγνο ήηαλ κία
έλνπιε ιεζηεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο, ζηε
Kreditbanken ηνπ Normalstorg ηελ Σξίηε ζηηο 23 Απγνχζηνπ ην 1973 θαη ψξα 10:15
ην πξσί. Πξψηνο δξάζηεο ήηαλ ν 32ρξνλνο εγθιεκαηίαο Jan-Erik Olsson φπνπ
θξάηεζε φκεξνπο, απφ ηηο 23 έσο ηηο 28 Απγνχζηνπ πεξίπνπ κέρξη 21:00 ην βξάδπ,
ηέζζεξηο ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο, ηξεηο γπλαίθεο θαη έλαλ άλδξα (Cooper, 2005).
Σελ Elisabeth Oldgren, ηφηε 21 εηψλ ειεχζεξε, φπνπ δνχιεπε ζηελ ηξάπεδα 14 κήλεο
θαη αξγφηεξα έγηλε λνζνθφκα. Σελ 23ρξνλε Kristin Ehnmark επίζεο ειεχζεξε, φπνπ
έπεηηα εξγάζηεθε σο θνηλσληθή ιεηηνπξγφο. Δλ ζπλερεία, ηελ Birgitta Lundblad 32
ρξνλψλ παληξεκέλε κε δχν παηδηά θαη ηέινο ηνλ 19ρξνλν Sven Safstrom πνπ κφιηο
πξνζειήθζε θαη πνπ ζήκεξα εξγάδεηαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα (Köthke, 1999).
Μπαίλνληαο ινηπφλ κέζα, ζαλ εηδηθφο ζηα ππξνκαρηθά θαη νπιηζκέλνο κε εθξεθηηθά,
πνιπβφιν θαη έλα καραίξη, εθθφβηζε ηνπο 40 πειάηεο ππξνβνιψληαο ζηελ νξνθή λα
πέζνπλ ζην πάησκα ή λα ηξέμνπλ έμσ. Σφηε δηέηαμε ηνλ έλαλ ππάιιειν λα δέζεη ηηο
ππφινηπεο ηξεηο γπλαίθεο. χκθσλα κε ηνλ Vecchi (2009) κέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο
ν Olsson απαίηεζε απφ ηνλ ηφηε πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο λα αθήζεη ειεχζεξν απφ ηε
θπιαθή έλαλ θίιν θαη πξψελ ζπγθξαηνχκελφ ηνπ, ηνλ Clark Olofsson, ν νπνίνο
εμέηηλε ηελ πνηλή γηα ηε δνινθνλία ελφο ζνπεδνχ αμησκαηηθνχ ηεο αζηπλνκίαο.
Δπίζεο δήηεζε 750000 δνιάξηα θαη έλα απηνθίλεην γηα λα δξαπεηεχζνπλ απφ ηε
ρψξα θαη νη δπν. Υσξίο πνιιή ζθέςε θαη ρσξίο λα πάξνπλ νη αξρέο πνιχ ζνβαξά ηηο
πηζαλέο ζπλέπεηεο, ν 26ρξνλνο εγθιεκαηίαο βξέζεθε θαη απηφο θιεηδσκέλνο ζηελ
ηξάπεδα εκπιεθφκελνο ζε κηα παξάδνμε θαηάζηαζε πνπ ζα αθνινπζήζεη κεηαμχ
ζπηψλ θαη ζπκάησλ.
Σν κέξνο φπνπ θξχβνληαλ ήηαλ έλα ζεζαπξνθπιάθην κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 3,5 x
14 κέηξα. Δθεί κέζα νη απαγσγείο θξαηνχζαλ ηνπο νκήξνπο δεκέλνπο κε εθξεθηηθά.
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Γχξσ ζηα κεζάλπρηα αθφηνπ νη ηέζζεξηο ππάιιεινη είραλ θνηκεζεί ν Olsson
ηνπνζέηεζε εθξεθηηθά κπξνζηά ζηελ πφξηα ζε πεξίπησζε πνπ εηζέβαιε ε αζηπλνκία.
Λφγσ ηνπ θξχνπ ε Elisabeth μχπλεζε. Μφιηο άλνημε ηα κάηηα ηεο δηαπίζησζε πσο
ήηαλ ζθεπαζκέλε κε ην κάιιηλν κπνπθάλ ηνπ Olsson. ηελ θαηάζεζή ηεο αξγφηεξα
δήισζε, «ν Jan ήηαλ κία κίμε βαξβαξφηεηαο θαη ηξπθεξφηεηαο».
ε αλαθνξέο ηνπ Vecchi (2009) ε επφκελε κέξα μεθίλεζε κε ππξνβνιηζκνχο ηνπ
Olsson πξνο δπν άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ήηαλ αζηπλνκηθφο. Σν απφγεπκα
ρνξεγήζεθε άδεηα ζε έλα αζηπλνκηθφ επίηξνπν λα κηιήζεη κε ηα ζχκαηα. ηελ
αλαθνξά ηνπ επηζεκαίλεη πσο, «νη φκεξνη έδεημαλ ερζξφηεηα απέλαληί κνπ». Δπίζεο,
παξαηήξεζε πσο ππήξρε κηα πεξίεξγε θηιηθφηεηα κεηαμχ ηνπ Olsson θαη ησλ
ζπκάησλ, θαζψο θαη ν Olofsson είρε ην ρέξη ηνπ γχξσ απφ ηνλ ψκν δχν γπλαηθψλ.
Καη νη ηέζζεξηο ππάιιεινη ηνπ δήηεζαλ λα θχγνπλ απφ ηελ ηξάπεδα καδί κε ηνπο
θαθνπνηνχο. Σελ ίδηα εκέξα ε Kristin κίιεζε ηειεθσληθψο κε ηνλ πξσζππνπξγφ θαη
ηνπ είπε ηα εμήο ιφγηα: «Δίκαη πνιχ απνγνεηεπκέλε. Ννκίδσ πσο εζείο απιά θάζεζηε
θαη παίδεηε κε ηηο δσέο καο. Δγψ ηνπο εκπηζηεχνκαη, θαη ηνλ Clark θαη ηνλ Jan. Γελ
καο έθαλαλ ηίπνηα. Αληηζέησο, ήηαλ πνιχ θαινί. Απηφ πνπ θνβάκαη είλαη πσο ζα
επηηεζεί ε αζηπλνκία θαη ζα πξνθαιέζεη ην ζάλαηφ καο… Φπζηθά θαη δελ κπνξνχλ λα
καο επηηεζνχλ… Ο Olsson θάζεηαη εδψ θαη καο πξνζηαηεχεη απφ ηελ αζηπλνκία».
Αξγφηεξα, ε Elisabeth εμήγεζε ζηνλ Olsson πσο έρεη θιεηζηνθνβία, ηφηε εθείλνο ηεο
έδεζε έλα ζρνηλί γχξσ απφ ην ιαηκφ, κήθνπο πεξίπνπ 10 κέηξα, ψζηε εθείλε λα
κπνξεί λα πεξπαηήζεη έμσ κηα βφιηα. Ζ ίδηα δήισζε: «Θπκάκαη πσο ζθεθηφκνπλ φηη
ήηαλ πνιχ επγεληθφο πνπ κε άθεζε λα βγσ απφ ην ζεζαπξνθπιάθην». Δθείλν ην
βξάδπ, φηαλ φινη νη φκεξνη θνηκνχληαλ, ν Olsson πιεζίαζε ζε κία απφ ηηο γπλαίθεο
θαη ηε ξψηεζε αλ ζα κπνξνχζε λα πιαγηάζεη δίπια ηεο. Δθείλε δέρηεθε. Έπεηηα ηε
ξψηεζε αλ ηνλ επέηξεπε λα ηελ αγγίμεη. Καη πάιη εθείλε ζπλαίλεζε θαη έηζη ηελ
άγγημε ζην ζηήζνο. Ακέζσο κεηά ηε ξψηεζε αλ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεμνπαιηθή
επαθή. Όηαλ ε φκεξνο αξλήζεθε ηφηε εθείλνο έθπγε καθξηά ηεο θαη ηθαλνπνίεζε ηε
ζεμνπαιηθή ηνπ νξκή κέζσ ηνπ απλαληζκνχ.
Σελ ηξίηε εκέξα ε αζηπλνκία πιεζίαζε αξθεηά ζην ζεζαπξνθπιάθην. Οη γπλαίθεο
άξρηζαλ λα θνβνχληαη θαη λα θιαίλε λνκίδνληαο πσο ζα πεζάλνπλ. Σφηε ν Οlsson
ζθνχπηδε ηα δάθξπα ηνπο θαη ράξηζε ζε φινπο ηνπο νκήξνπο απφ κία ζθαίξα ηνπ
πνιπβφινπ ηνπ ζαλ «αλακλεζηηθφ δψξν». Αθφκε, απνινγήζεθε γηα ηελ λεπξηθφηεηά
ηνπ ζηελ Birgitta, πσο αηηία ήηαλ ην θάπληζκα. Σν απφγεπκα φηαλ ην θαγεηφ ηεο
πξνεγνχκελεο εκέξαο είρε ζσζεί, έλαο απφ ηνπο απαγσγείο έθνςε ηξία αριάδηα ζηε
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κέζε θαη ηα κνίξαζε ζηνπο ππαιιήινπο. Οη απαγσγείο άξρηζαλ λα ζπδεηνχλ θαη κε
ηνπο φκεξνπο γηα ηε δσή ηνπο. Μάιηζηα ζην ηέινο έλα απφ ηνπο ππαιιήινπο ιέεη:
«Όινη ζπκπαζνχζακε ν έλαο ηνλ άιινλ. Πην πνιχ έκνηαδε ζαλ λα ήηαλ εθείλνη ηα
ζχκαηα καο θαη φρη ην αληίζηξνθν» (Vecchi, 2009).
Σελ αθφινπζε κέξα ην πξσί, ν Olofsson βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ηεο Kristin επεηδή
εθείλε είρε μππλήζεη απφ έλαλ εθηάιηε,. ηελ αζηπλνκία εμεγεί: «Ο Clark κνπ έδσζε
ηξπθεξφηεηα… Με έθαλε λα αηζζάλνκαη πάξα πνιχ αζθαιήο… Ήηαλ απηφ πνπ
ρξεηαδφκνπλ».
Σελ πέκπηε κέξα νη εγθιεκαηίεο ήμεξαλ πσο πιεζηάδεη ην ηέινο. Μάιηζηα ε
Elisabeth αλαθέξεη πσο ν Olsson ήηαλ πνιχ θπθινζπκηθφο, ελαιιάζζνληαλ ζπλερψο
βαξβαξφηεηα θαη ηξπθεξφηεηα.
Ήηαλ πξσί ηεο έθηεο εκέξαο θαη ψξα 8:35 φηαλ αζηπλνκηθνί εηζέβαιιαλ ζην
ζεζαπξνθπιάθην κε δαθξπγφλα. Σνπο θψλαμαλ λα βγνπλ πξψηα νη φκεξνη αιιά
θαλέλαο απφ εθείλνπο δελ θνπλήζεθε. Σφηε ε αζηπλνκία έβγαιε έμσ ηνπο
εγθιεκαηίεο. Ξαθληθά απαγσγείο θαη φκεξνη αγθαιηάδνληαλ θαη απνραηξεηηφληαλ. Οη
γπλαίθεο θηινχζαλ ηνπο απαγσγείο ηνπο θαη ρσξίδνληαλ κε ρεηξαςίεο (Vecchi, 2009).
O ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο νκεξίαο δηήξθεζε 131 ψξεο. Μεηά ηε δηάζσζή ηνπο νη
φκεξνη παξνπζίαζαλ κία αιιφθνηε ζπκπεξηθνξά. Τπνζηήξηδαλ πσο εθείλν ην
δηάζηεκα ησλ πέληε εκεξψλ θνβήζεθαλ θαη απεηιήζεθαλ γηα ηε δσή ηνπο. ε
ζπλεληεχμεηο φκσο ζηα ΜΜΔ παξαηεξήζεθε ην αληίζεην. Καη νη ηέζζεξηο ππάιιεινη
ππνζηήξηδαλ ηνπο θαθνπνηνχο θαη ν πξαγκαηηθφο θφβνο ηνπο ήηαλ ε εηζβνιή ησλ
αζηπλνκηθψλ ζην ζεζαπξνθπιάθην. Ο ιφγνο είλαη επεηδή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
πίζηεπαλ πσο φλησο ηνπο πξνζηάηεπαλ απφ ηελ αζηπλνκία. Οη φκεξνη δελ είραλ
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνπο απαγσγείο ηνπο θαη γεληθφηεξα έδεηρλαλ κία
αλεζπρία γηα εθείλσλ ηελ επεκεξία (Cooper, 2005). χκθσλα κε ηνλ Carver (2007)
ηα ζχκαηα είραλ δεζεί ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο εγθιεκαηίεο. Δθηφο φηη ηνπο
ππεξαζπίζηεθαλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, κηα απφ εθείλεο ηεο γπλαίθεο αλέιαβε λα ηνπο
βνεζήζεη νηθνλνκηθά ζε φηη αθνξνχζε ηηο πνηληθέο ηνπο ακνηβέο. Δπίζεο κία άιιε
θαηεγνξνχζε επαλεηιεκκέλα ηνλ ςπρίαηξν ηεο πσο ήζειε λα ηεο θάλεη πιχζε
εγθεθάινπ γηα λα ζηξαθεί ελαληίνλ ησλ δξαζηψλ. Δλ ηέιεη o Olsson θαηαδηθάζηεθε
ζε δέθα ρξφληα θπιάθηζεο. Έλα ρξφλν κεηά κία απφ ηηο γπλαίθεο ηνλ επηζθέθζεθε θαη
ζηε θπιαθή.
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1.2.Σν θαηλόκελν ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ: όκεξνη - απαγσγείο
Ο πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν ην «χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο» ήηαλ ν
εγθιεκαηνιφγνο θαη ςπρίαηξνο Nils Bejerot πνπ βνήζεζε θαη ηηο αξρέο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ιεζηείαο. Έπεηηα ν ακεξηθάλνο ςπρίαηξνο Frank Ochberg αλέπηπμε ηε
ζεσξία απηή ψζηε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζην κέιινλ λα δηαρεηξίδνληαη επθνιφηεξα
(Alexander & Klein, 2009). Δπίζεο ηνλ ζπλαληνχκε θαη κε ηηο νξνινγίεο, «Survival
Identification Syndrome» ή θαη «Common Sense Syndrome» (Fuselier, 1999).
Σν χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο πεξηγξάθεηαη ινηπφλ σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ
νπνία νη φκεξνη απνθηνχλ κηα ζεηηθά ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε ηνπο απαγσγείο θαη
απηφ γηαηί ηαπηίδνληαη καδί ηνπο. χκθσλα κε ηελ Anna Freud ε ηαχηηζε είλαη έλαο
κεραληζκφο άκπλαο ηνπ εγψ, φπνπ ην άηνκν κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ
ηνπ πξνθαιεί άγρνο (Pervin & Klein 2001). Έηζη απηή ε αζπλείδεηε ζπκπεξηθνξά,
βνεζά ηα ζχκαηα λα πηζηεχνπλ πσο αλ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαθνπνηνχο εθείλνη δελ
ζα ηνπο βιάςνπλ. Δίλαη ζαλ λα ρηίδεηαη κηα «αλαγθαία ζρέζε» κεηαμχ απαγσγέα θαη
φκεξνπ. Έηζη ν αηρκάισηνο πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ «εκπηζηνζχλε» ηνπ ζχηε. Σν
ζχκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηαιαβαίλεη πάληα ηηο ελέξγεηεο π.ρ. απφ ηηο αξρέο γηα
λα ην ζψζνπλ, φκσο ηηο βιέπεη ζαλ επηβιαβείο. Γηα ην ιφγν απηφ αλεμέιεγθηεο
απφπεηξεο δηαζψζεηο κπνξεί λα κεηαηξέςνπλ κηα θαηάζηαζε απφ αλεθηή ζε
ζαλαηεθφξα. Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη θακία έλδεημε ηνπ πφζν δηαξθεί ην
ζχλδξνκν (Lüdke & Clemens, 2001). Απηφ πνπ αμίδεη φκσο λα ηνλίζνπκε είλαη πσο,
αλ θάπνηνο είλαη καθξνρξφληα αηρκάισηνο ηφηε ν δεζκφο γίλεηαη αθφκε πην γεξφο.
Γειαδή πιένλ ην ζχκα αληηκεησπίδεη ην ζχηε ζαλ έλαλ θαζεκεξηλφ, θπζηνινγηθφ
άλζξσπν πνπ έρεη θαη ζηφρνπο, φλεηξα, ηδενινγίεο αιιά θαη έγλνηεο θαη πξνβιήκαηα.
Κάηη ηέηνην ην ζπλαληνχκε πην θαλεξά εάλ νη θαηαζηάζεηο αθνξνχλ πνιηηηθέο ή
ηδενινγηθέο θαηαζηάζεηο.
Δπίζεο, είλαη πην πηζαλφ λα αθνκνηψζεη αιιά θαη λα δηθαηνινγήζεη ηα πηζηεχσ
ηνπ θαθνπνηνχ. Γηα ην ιφγν πσο απηφ πνπ δεη ν φκεξνο είλαη πνιχ ζπλαηζζεκαηηθά
θνξηηζκέλν, νη ηξφπνη πνπ βξίζθεη θπξίσο γηα λα απνζπξζεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα
πνπ βηψλεη είλαη, πνιχσξνο χπλνο θαη λα αξλείηαη ζπλερψο πσο δεη θαη ζπκκεηέρεη ζε
απηή ηελ θαηάζηαζε. Γεληθφηεξα φιεο ηνπο νη ελέξγεηεο θαη νη θνπβέληεο δελ
κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κε ηελ ινγηθή, αιιά βαζίδνληαη θαζαξά θαη κφλν ζε
ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (Lüdke & Clemens, 2001).

10

Κάζε ζχλδξνκν εθδειψλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα είδε ζπκπησκάησλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη θαη ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο δελ απνηειεί ηελ εμαίξεζε. Σα
θπξηφηεξα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Σα ζχκαηα:


Αλαπηχζζνπλ ζπκπάζεηα γηα ηνλ ζχηε (ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα), πηζηεχνπλ πσο
δελ είλαη θαθνί άλζξσπνη ή πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο πσο δελ
ζα ηνπο βιάςνπλ (Fuselier, 1999).



Γείρλνπλ θφβν, δπζπηζηία θαη ζπκφ (αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα) πξνο ηηο αξρέο,
ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, θίινπο

πνπ πξνζπαζνχλ λα ηνπο ζψζνπλ ή πνπ

ππνζηεξίδνπλ ηελ απειεπζέξσζή ηνπο (De Fabrique, Romano, Vecchi & Van
Hasselt, 2007).


Γελ ππάξρεη ηξφπνο δηαθπγήο, αιιά αθφκε θαη αλ ππήξρε αδπλαηνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπκπεξηθνξέο φπνπ ζα βνεζεζνχλ θαη δελ αλαδεηνχλ ηελ
ειεπζεξία ηνπο (Carver, 2007).



Βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απνκφλσζεο θαη απψιεηα ηαπηφηεηαο.



Καηαλννχλ ηε ζθνπηά ηνπ δξάζηε.
Οη ζχηεο:



Αλαπηχζζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνπο αηρκαιψηνπο γηαηί αξρίδνπλ
θαη ηνπο βιέπνπλ ζαλ αλζξψπηλα φληα πιένλ. Έηζη αλαπηχζζνληαη θαη γεξνί
ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί (Lüdke & Clemens, 2001).



Τπάξρεη αγσλία γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ.

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ην ζχλδξνκν δελ είλαη απαξαίηεην λα εκθαληζηεί ζε
θάζε ζχκα (Carver, 2007). Όπσο θαη επίζεο ε ειηθία θαη ην θχιν είλαη δπν
κεηαβιεηέο πνπ δελ ην επεξεάδνπλ θαζφινπ (Vecchi, 2009). Όκσο ππάξρνπλ θάπνηεο
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα δεκηνπξγεζεί. Απηέο είλαη νη εμήο:


Να πεξάζνπλ ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα καδί δξάζηεο θαη ζχκαηα. Ο
ρξφλνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν δηφηη κηα θαηάζηαζε νκεξίαο κπνξεί λα
δηαξθέζεη κεξηθά ιεπηά ή πνιιέο ψξεο, κεξηθέο θνξέο εκέξεο ή αθφκε θαη
εβδνκάδεο.



Οη φκεξνη θαη νη απαγσγείο λα δηαηεξνχλ κηα ζπλερφκελε επαθή (λα κελ
παξεπξίζθνληαη π.ρ. ζε θάπνην άιιν δσκάηην). Δδψ απηφ πνπ κεηξάεη είλαη ν
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ρψξνο, π.ρ. αλ ζα παξεπξίζθνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νκεξίαο καδί
ζχηεο θαη ζχκαηα ή φρη (Lüdke & Clemens, 2001).


Οη απαγσγείο λα θέξνληαη ζε γεληθέο γξακκέο επγεληθά ζηα ζχκαηά ηνπο, λα
κελ ππάξρνπλ ζεκάδηα βίαο. Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ ζηνηρεία «θαινζχλεο».
Μηθξέο θηλήζεηο φπσο π.ρ. λα επηηξέςεη ζην ζχκα λα θάλεη κπάλην, λα θάεη,
είλαη αξθεηέο γηα λα δηαζηξεβιψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ δξάζηε ζηα κάηηα ηνπ
ζχκαηνο. Άιιεο θνξέο ε αγνξά δψξσλ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο κεηά ηελ
θαθνπνίεζε, απνηειεί απφδεημε φηη δελ είλαη ηφζν «θαθφο».



Ζ παξνπζία κηαο δπλεηηθήο απεηιήο γηα ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή επηβίσζε ηνπ
αηφκνπ θαη ε πεπνίζεζε φηη ν ζχηεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απεηιή (Köthke,
1999).

Χζηφζν ππάξρνπλ θαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ αλ εκθαληζηνχλ, ηφηε βνεζνχλ
πεξηζζφηεξν λα αλαπηπρζεί χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. Οη πην ζεκαληηθνί απφ
απηνχο είλαη:


Έλα εθηεηακέλν θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν πεξηβάιινλ.



Ζ απνπζία ηεο θίκσζεο θαη ηνπ θνπθνπιψκαηνο

ησλ νκήξσλ απφ ηνπο

δξάζηεο.


Όηαλ νη απεηιέο γηα ηε δσή δελ πξαγκαηνπνηνχληαη.



Οη φκεξνη λα έρνπλ θαλνληθά νπηηθή επαθή κε ηνπο ζχηεο.



Θχηεο θαη ζχκαηα λα επηηξέπεηαη λα ζπδεηνχλ.



Όηαλ ππάξρεη έληνλε εμάξηεζε απφ ηνπο φκεξνπο πξνο ηνπο απαγσγείο
αθφκε θαη γηα ην πην βαζηθέο αλάγθεο (Alexander & Klein, 2009).



Μεησκέλε επηθχιαμε ή πξνυπάξρνληα ζηεξεφηππα πνπ κπνξεί λα θέξνπλ πην
θνληά ηελ ςπρνινγηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ νκήξσλ θαη ηνλ απαγσγέα
(Vecchi, 2009).
Έηζη εμεξεπλψληαο ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο πξνθχπηνπλ θάπνηα

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη πσο ιφγσ ηεο
πησηηθήο βίαο ησλ δξαζηψλ, ηα ζχκαηα είλαη ζρεηηθά αζθαιή. Δπίζεο νη δξάζηεο
δέρνληαη ηελ απμαλφκελε αλεμαξηεζία ησλ νκήξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ρσξηθψλ δηαρσξηζκψλ π.ρ. γηα ηελ αλάγθε ηνπαιέηαο λα πεγαίλνπλ ζε θάπνην
άιιν δσκάηην. Κάπνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη πσο ηα ζχκαηα ππνζηεξίδνπλ
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ην δξάζηε απφ φιεο ηηο απφςεηο. Έηζη ν θαθνπνηφο δηαζέηεη ην ρξφλν πνπ κπνξεί
λα ζρεδηάδεη θαη λα δεκηνπξγεί λέεο ηδέεο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο νκεξίαο (Lüdke &
Clemens, 2001). Αθφκε νη δξαζηηθέο θηλήζεηο ηεο αζηπλνκίαο κπνξνχλ λα
εληνπηζηνχλ. Πνπ φκσο δπζηπρψο θέξλεη ζαλ επαθφινπζν ηελ άξλεζε
επηθνηλσλίαο καδί ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο θνξέο νη φκεξνη κεηά ην
πεξηζηαηηθφ κπνξεί λα αηζζάλνληαη έλνρνη θαη ακήραλνη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
πνπ αληέδξαζαλ (Alexander & Klein, 2009).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΜΔΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΟΤ
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Δλψ ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζε πεξηπηψζεηο νκεξίαο έγηλε γλσζηή σο ην
«χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο» εμαηηίαο ηεο δεκνζηφηεηαο, ην «ζπλαηζζεκαηηθφ
δέζηκν» κε ηνπο απαγσγείο ήηαλ ήδε κηα γλσζηή ηζηνξία ζηελ ςπρνινγία. Δίρε
αλαγλσξηζηεί πνιιά ρξφληα πξηλ θαη δηαπηζηψζεθε ζε κειέηεο άιισλ νκήξσλ, ζε
θπιαθηζκέλνπο, ή γεληθφηεξα ζε θαηαρξεζηηθέο θαηαζηάζεηο (Carver, 2007). Σέηνηεο
είλαη π.ρ.

ζε θαθνπνηεκέλα παηδηά, θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, θαη γεληθφηεξα ζε

άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη ζεμνπαιηθέο ή ζσκαηηθέο επηζέζεηο, ζε ζχκαηα αηκνκημίαο,
αηρκαιψηνπο πνιέκνπ ή πνιηηηθήο ηξνκνθξαηίαο, ζε θπιαθηζκέλνπο ζηξαηνπέδσλ
ζπγθέληξσζεο, κέιε cult (θνηλσληθέο ή ζξεζθεπηηθέο νκάδεο κε θνηλσληθά
απνθιίλνπζεο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο), ζθιάβνπο, πφξλεο θαη νπνπδήπνηε
ππάξρνπλ ζρέζεηο έιεγρνπ θαη εθθνβηζκνχ (Adorjan, Christensen, Kelly, & Pawluch,
2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο κπνξεί λα βξεζεί ζε
νηθνγελεηαθέο, ξνκαληηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο δξάζηεο κπνξεί λα είλαη ν
ζχδπγνο, ν θίινο, o παηέξαο ή ε κεηέξα, ή νπνηνζδήπνηε άιινο ν νπνίνο κπνξεί
πιένλ ζαλ ζχηεο λα έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε. Δπίζεο
παξνπζηάδεηαη θαη σο κηα πην κεηαθνξηθή έλλνηα ζε πεξηπηψζεηο ηεο λεπξηθήο
αλνξεμίαο (Lask, 2014), θαζψο θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνμέλσζε γνλέσλ
(Moskopp, 2006). ηελ παξνχζα κειέηε ζα επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζε ζπλζήθεο
φπνπ ην παηδί απνηειεί ην ζχκα.
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2.1. Απαγσγέο θαη νκεξίεο παηδηώλ
«Μηα λεαξή κεηέξα, κηα ήζπρε εκέξα ηνπ θαινθαηξηνχ, πξνθαιεί ζχγρπζε απφ
ηηο θξαπγέο ηεο ζε έλα ηνπηθφ πάξθν. Δθείλε καδί κε δεθάδεο επηζθέπηεο ςάρλνπλ
παληθφβιεηνη ηνλ 2ρξνλν γην ηεο πνπ μαθληθά ράζεθε. Μέρξη πνπ θάπνηνο θαιεί ηελ
αζηπλνκία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Μεηά απφ κηα γξήγνξε εμεξεχλεζε ηεο ηνπνζεζίαο
θαη πνιπεηή εκπεηξία ζε ηέηνηα δεηήκαηα, νη εηδηθνί βξίζθνπλ ην παηδί λα θνηκάηαη
θάπνπ ήζπρα ζην γξαζίδη» (Allender, 2007).
Απηφ ήηαλ έλα επηπρηζκέλν ηέινο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη γηα ηελ επηθξάηεηα.
Γπζηπρψο φκσο δελ απνηειεί θαη ηνλ θαλφλα. Απαγσγέο παηδηψλ ζπλαληάκε απφ
πνιχ παιηά ζηελ ηζηνξία. Αλαθνξέο γίλνληαη ζε θείκελα π.ρ. γηα ηελ απαγσγή ηνπ
αληςηνχ ηνπ Αβξαάκ. Δλψ ζηε κεζαησληθή επνρή ππήξρε ε ηδέα, πσο νη ηππφηεο πνπ
είραλ κηα επγελή θιεξνλνκηά είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δήζνπλ
πεξηζζφηεξα ρξφληα ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ιχηξσλ πνπ ζα δεηεζνχλ, αλ ρξεηαζηεί.
Αθφκε, ζηνλ 17ν αηψλα πνιιά ήηαλ ηα παηδηά πνπ είραλ θιαπεί απφ ηηο νηθνγέλεηεο
ηνπο ψζηε λα πνπιεζνχλ ζηηο βνξεηνακεξηθαληθέο απνηθίεο σο ππεξέηεο θαη εξγάηεο.
Απφ εθεί κάιηζηα πξνέξρεηαη θαη ε αγγιηθή νξνινγία «kidnapping», φπνπ kid δειαδή
child ζεκαίλεη παηδί θαη nab ή nap ζεκαίλεη αξπάδσ (Alexander & Klein, 2009).
Σα πξάγκαηα άξρηζαλ λα ρεηξνηεξεχνπλ φηαλ ην Μάξηην ηνπ 1932 ν κφιηο
20κελψλ γηνο ηνπ ηφηε γλσζηνχ αεξνπφξνπ, Charles Augustus Lindbergh, απήρζε
απφ ην ππλνδσκάηηφ ηνπ. ην ζπίηη νη απαγσγείο άθεζαλ ζεκείσκα φπνπ δεηνχζαλ
ιχηξα. Γπζηπρψο φκσο κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα ην κσξφ βξέζεθε λεθξφ. Αλ θαη νη
δπν θαθνπνηνί πηάζηεθαλ, θαηαδηθάζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ, παξφια απηά ην
έγθιεκα απηφ ραξαθηεξίζηεθε σο ην «έγθιεκα ηνπ αηψλα» (Allender, 2007).
Τπάξρνπλ φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη απαγσγέο θαη νη νκεξίεο
ζπλνδεχνληαη κε ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. Όηαλ μαθληθά ν δεζκφο ηνπ
απαγσγέα κε ηνλ θξαηνχκελν μεπεξλάεη ηα φξηα ηνπ «θπζηνινγηθνχ». Μία ηέηνηα
πεξίπησζε ήηαλ ηεο 10ρξνλεο Natascha Kampusch ζηελ Απζηξία, φπνπ ήηαλ
αηρκάισηε γηα νρηψ ρξφληα. Δίρε δεζεί ηφζν πνιχ κε ηνλ ζήηε ηεο πνπ κεηά ηελ
απφδξαζή ηεο φπνπ εθείλνο απηνθηφλεζε, εθηφο φηη θαηεγνξνχζε ηελ αζηπλνκία γηα
απηφ, ζξελνχζε θαη γηα ην ζάλαηφ ηνπ (Alexander & Klein, 2009).
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Αθφκε κηα πεξίπησζε είλαη ηεο Elisabeth Smart. Σν λεαξφ θνξίηζη ειηθίαο 14
εηψλ απήρζε γηα ελλέα κήλεο. Όηαλ απέδξαζε θαη μαλαγχξηζε ζπίηη βνκβαξδηζκέλε
απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αζηπλνκίαο, ζηελ αξρή είπε πσο νη απαγσγείο ηελ θξαηνχζαλ
κέζα θιεηζκέλε ρσξίο θακία ειεπζεξία. Αξγφηεξα φκσο απνδείρζεθε πσο ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα

θπθινθνξνχζε

έμσ

ειεχζεξε,

ζπκκεηείρε

ζε

δηάθνξεο

δξαζηεξηφηεηεο θαη απέθεπγε ζπλεηδεηά ηνπο αζηπλνκηθνχο γηα λα κελ αλαγλσξηζηεί
ην πνηφλ ηεο. Δθείλν φκσο πνπ ήηαλ ην γλψξηζκα γηα ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο
ήηαλ ε ζπλερήο αλεζπρία γηα ην ηη επξφθεηην λα ζπλέβαηλε ζηνπο δξάζηεο ιίγν κεηά
ηε δηάζσζή ηεο. «Ση ζα ηνπο ζπκβεί; Θα έρνπλε πξνβιήκαηα;», ήηαλ εξσηήκαηα πνπ
ηελ απαζρνινχζαλ. Όηαλ νη αξρέο ηεο απάληεζαλ πσο ζίγνπξα ζα ππνζηνχλ θάπνηα
ηηκσξία, εθείλε άξρηζε λα θιαίεη (De Fabrique et al., 2007).
Δλ ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ε νκεξία ηεο Jaycee Lee Dugard. ε ειηθία κφιηο 11
εηψλ απήρζε απφ έλαλ άγλσζην ζην δξφκν γηα ην ζρνιείν φπνπ ηεο ζηέξεζε ηελ
ειεπζεξία ηεο γηα 18 ρξφληα. Ο θαθνπνηφο θξαηνχζε αηρκάισην ην θνξίηζη ζην πίζσ
κέξνο ηεο απιήο ηνπ θαη έθαλε καδί ηεο δχν παηδηά εηο γλψζηλ ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Απηφ
πνπ πξνμέλεςε απνξίεο ζηελ αζηπλνκία κεηά ηεο δηάζσζή ηεο είλαη πσο ηφζα ρξφληα
ε πιένλ γπλαίθα δνχιεπε ζην ηππνγξαθείν ηνπ απαγσγέα ηεο, ζπλαλαζηξεθφηαλ κε
θφζκν θαη ππνδπφηαλ ηε ζχδπγν ηνπ δξάζηε, ρσξίο λα ζέιεη λα μεθχγεη απφ εθείλνλ.
Μάιηζηα ν ζχηεο ππνζηήξημε πσο ηελ είρε πείζεη, πσο εθείλνο πξφζερε εθείλε θαη ηα
παηδηά ηνπ απφ ηνπο «θαθνχο» πνπ ππάξρνπλ έμσ (Ophüls, 2009).
Σέινο θαη ζρεηηθά ην πην επίθαηξν γεγνλφο ήηαλ εθείλν ηεο Elisabeth Fritzl. Σν
2008 ε αζηπλνκία αλίρλεπζε ηελ ππνηίζεηαη αγλννχκελε απφ φινπο Elisabeth
θιεηζκέλε ζην θειάξη ηνπ ζπηηηνχ ηεο. Δθεί ηελ έθξπβε ν παηέξαο ηεο γηα 24 ρξφληα
φπνπ ηελ θαθνπνηνχζε ζσκαηηθά θαη ζεμνπαιηθά. Μάιηζηα απνηέιεζκα ησλ
ζπλερφκελσλ βηαζκψλ ήηαλ εθηά παηδηά, απφ ηα νπνία ην έλα πέζαλε θαηά ηε γέλλα.
Οη εηδηθνί εμεγνχλ πσο ν κφλνο ηξφπνο πνπ επηβίσζε ήηαλ ε πξνζσπηθή αληνρή πνπ
είρε θαη ε χπαξμε ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο. Με άιια ιφγηα, αλ ν φκεξνο ζέιεη
λα επηβηψζεη πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηνπ απαγσγέα ηνπ. Δπίζεο, φπσο
αλαθέξνληαη θαη παξαπάλσ ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ, ν φκεξνο πξέπεη λα
εμαξηάηαη απφ ηνλ ζχηε, γηαηί εθείλνο είλαη ηθαλφο γηα φια, θαη λα πηζηεχεη πσο δελ
ππάξρεη ζηελ θπξηνιεμία θακία δηαθπγή. Με απηφ αθξηβψο ηνλ ηξφπν ν Joseph Fritzl
έπεηζε ηελ θφξε ηνπ πσο ππήξραλ παγίδεο θπζηθνχ αεξίνπ, ειεθηξηθέο πφξηεο, θαη
πσο θαλέλαο δελ ζα κπνξνχζε λα αθνχζεη ηηο θξαπγέο ηεο (Rhodes, 2009).
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αθψο θαη ε ρψξα καο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εμαθαλίζεσλ. Κάζε ρξφλν
εμαθαλίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
απνινγηζκνχ ηνπ Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, ην 2015 ε Δπξσπατθή Γξακκή γηα ηα
εμαθαληζκέλα Παηδηά (116000) δέρηεθε 8.852 θιίζεηο. ηε ρψξα καο ε Amber Allert
Hellas δηαρεηξίζηεθε 141 ζνβαξά πεξηζηαηηθά εμαθαληζκέλσλ παηδηψλ (Υακφγειν
ηνπ Παηδηνχ, 2015).
Αλ θαη ζπλήζσο ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο ζεσξείηαη ην απνηέιεζκα κηαο
νκεξίαο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζην παξάδεηγκα ηεο Elisabeth, ζα ζεσξεζεί
θαη σο κέζν ή ζηξαηεγηθή γηα λα αληηκεησπηζηεί ε εθάζηνηε ζπλζήθε. Σα ζχκαηα
είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκπιέθνληαη ζπρλά ζε πεξηζηάζεηο πνπ είλαη απεηιεηηθέο γηα ηε
δσή ηνπο (Alexander & Klein, 2009), φπσο ην ηξαχκα ή ηε Γηαηαξαρή ηνπ
Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο φπνπ ζα αλαιχζνπκε πεξαηηέξσ ζηα παξαθάησ θεθάιαηα.
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα ηνλίζσ ηηο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ κεηά απφ κηα νκεξία. Βέβαηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο είλαη
παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηά απφ θάπνην ηξαχκα, αλεμαξηήησο ηελ
ειηθία ηνπ αηφκνπ. Οη πην θιαζηθέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ αθνξνχλ ηνλ γλσζηηθφ,
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.
ηνλ πξψην, θάπνηα ηξαληαρηά ζεκάδηα είλαη, ε εμαζζελεκέλε κλήκε θαη ε
ζπγθέληξσζε, φπσο επίζεο ε ζχγρπζε θαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο. ην άηνκν
παξνπζηάδνληαη ζπλερψο νη άζρεκεο ζθέςεηο θαη κλήκεο, ηα «flashbacks», θαζψο θαη
ζηνηρεία άξλεζεο, πνπ ην ππνθείκελν επηδηψθεη λα πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ πσο φια
έρνπλ ηειεηψζεη (Alexander & Klein, 2009).
Αθνινπζεί ν ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο φπνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ ην ζνθ θαη ην
κνχδηαζκα, ν θφβνο θαη ην άγρνο (φπνπ ν παληθφο δελ είλαη απφιπηνο), θαζψο θαη ε
αληθαλφηεηα καδί κε ηελ απειπηζία. Δπίζεο, επξήκαηα απφ έξεπλεο πξνζζέηνπλ ηελ
αίζζεζε κνπδηάζκαηνο, λα «ζβήλεη» ην άηνκν ζπλαηζζεκαηηθά, λα ληψζεη ζπκφ, φρη
πξνο ηνπο δξάζηεο αιιά πξνο ηηο αξρέο (φπσο έρεη πξναλαθεξζεί), θαη ηελ αλεδνλία,
λα κε είλαη ζε ζέζε δειαδή λα επραξηζηεζεί θάηη φπσο παιαηφηεξα. Αθφκε
ζπκκεηέρεη θαη ε θαηάζιηςε, πνπ είλαη κηα αληίδξαζε ηεο απψιεηαο θαζψο θαη ε
ελνρή ζην γεγνλφο π.ρ. ηεο επηβίσζεο, ελψ άιια άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο.
Οη ζπλέπεηεο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα είλαη θπξίσο ε απφζπξζε, ε επεξεζηζηφηεηα,
θαη απνθπγή ηνπ ππνθεηκέλνπ λα ζπκάηαη ην ζπκβάλ (Alexander & Klein, 2009). Γπν
αθξαίεο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ παξαηεξήζεθαλ ζε νκήξνπο ζηε Ρσζία. Πξψηε
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είλαη ε εκθάληζε ηνπ «frozen fright» (παγσκέλνπ ηξφκνπ), δειαδή ε παξάιπζε ηεο
θπζηνινγηθήο

αληηδξαζηηθφηεηαο

ηνπ

αηφκνπ

θαη

δεχηεξε,

«psychological

infantilism» (ςπρνινγηθφο παηδηζκφο). Δδψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε εμαζζελεκέλε
ζπκπεξηθνξά θαη ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε θαη πξνζθφιιεζε ζηνπο απαγσγείο
(Alexander & Klein, 2009).

2.2. Καθνπνηεκέλεο γπλαίθεο θαη αλαηξνθή παηδηώλ
Σν λα είζαη γνλέαο ηειεί απφ κφλν ηνπ θηφιαο έλα «δχζθνιν επάγγεικα».
Δλήιηθεο κε αξλεηηθά γνλετθά πξφηππα, νη αλάγθεο ησλ νπνίσλ φηαλ ήηαλ παηδηά δελ
είραλ

θαιπθζεί

επαξθψο,

ελδερνκέλσο

λα

αληηκεησπίζνπλ

δπζθνιίεο

λα

αληαπνθξηζνχλ σο γνλείο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο. Πφζν κάιινλ θαη ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ νη κεηέξεο έρνπλ ππνζηεί ζχκαηα θαθνπνίεζεο. Σέηνηεο
πεξηπηψζεηο ζπλαληνχκε ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε γπλαίθα θαθνπνηήζεθε ζηελ δηθή
ηεο παηδηθή ειηθία, αιιά θαη ζε ζέκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο κεηαμχ
εξσηηθψλ ζπληξφθσλ.
Έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε βία κπνξεί λα μεθηλήζεη αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζχλεο. Έλα πνζνζηφ 30% ησλ γπλαηθψλ θαθνπνηείηαη πξψηε θνξά φηαλ
θπνθνξεί. Δπίζεο νη έγθπεο γπλαίθεο έρνπλ 60% θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
γίλνπλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο απφ φηη άιιεο γπλαίθεο. Απηά θπζηθά έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο επηπινθέο ζηε κεηέξα αιιά θαη ζην έκβξπνλενγλφ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη απνβνιή ή ρακειφ βάξνπο ηνπ κσξνχ, αλαπεξίεο
ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ζάλαηνο ηεο κεηέξαο θαηά ηνλ ηνθεηφ. Τπάξρνπλ φκσο θαη
θάπνηεο καθξνρξφληεο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ αλ εκθαληζηνχλ ζα έρνπλ
επηβιαβέο αληίθηππν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. ε απηέο αλήθνπλ ην άγρνο, ε
θαηάζιηςε θαη ε ρξήζε νπζηψλ, φπσο ληθνηίλε, αιθνφι θαη λαξθσηηθά (Δπξσπατθφο
Οξγαληζκφο Φπρηθήο Τγείαο, 2012).
«Αλ δελ είρα έλα βίαην ζχδπγν, ζα ήκνπλ πην επηπρηζκέλε, ζα κπνξνχζα λα
απνιαχζσ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά κνπ θαη φια ζα ήηαλ πην εχθνια...»
«Πέξαζα πνιχ ρξφλν δχζθνια κέρξη λα κάζσ πψο λα αγαπψ ηελ θφξε κνπ, επεηδή
δελ αγαπνχζα ηνλ παηέξα ηεο απφ ηφηε πνπ έγηλε ζπλαηζζεκαηηθά βίαηνο…»
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Σα παξαπάλσ είλαη απνζπάζκαηα απφ γπλαίθεο πνπ παξαδέρνληαη πσο ε
θαθνπνίεζε πξνο απηέο έρεη επεξεάζεη ηνλ γνλετθφ ηνπο ξφιν (Levendosky &
Graham-Bermann, 2008). Σν 1984 ν Belsky πξφηεηλε έλα «νηθνινγηθφ κνληέιν» ζην
νπνίν εμεγεί απφ πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Πξψηνη
είλαη νη εμσγελείο παξάγνληεο, φπνπ εθεί ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαβιεηέο φπσο,
εξγαζία, θνηλσληθά δίθηπα θαη ζπδπγηθέο ζρέζεηο. Γεχηεξνπο αλαθέξεη ηνπο
ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ. Καη
ηξίην παξάγνληα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία
ρξφληα ππνζηεξίδεηαη πσο νη ηξαπκαηηθέο επηπηψζεηο βίαο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ
γπλαηθψλ, ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζην νηθνινγηθφ κνληέιν γηα ηελ αλαηξνθή ησλ
παηδηψλ (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Levendosky & Graham-Bermann, 2000).
Μηα κειέηε ηνπ Ruscio (2001) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη γπλαίθεο φπνπ
ζηνλ παξειζφλ ππήξμαλ ζχκαηα θαθνπνίεζεο ζεσξνχλ πνιχ πην δχζθνιν λα βάδνπλ
φξηα ζηα παηδηά ηνπο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε πσο έρνπλ πνιχ ιηγφηεξεο πξνζδνθίεο
γη‟ απηά αθφκε θαη αλ εθείλα είλαη αξθεηά ψξηκα γηα ηελ ειηθία ηνπο. Λφγσ ηνπ
παξειζφληνο ηνπο νη κεηέξεο απηέο έρνπλ πνιχ μεθάζαξα ζην κπαιφ ηνπο πφζε
δχλακε θαη επηξξνή αζθνχλ νη ελήιηθεο πάλσ ζηα παηδηά. Απηφ ην επίπεδν
ζπλεηδεηνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ιφγνο πνπ απνθεχγνπλ ηηο ηηκσξίεο θαη
ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε κεγάιν βαζκφ.
Αληηζέησο φκσο, νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ πσο ε ζσκαηηθή αιιά θαη ε
ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ησλ ζπληξφθσλ ησλ γπλαηθψλ επεξεάδεη ηφζν ηε γνλετθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά φζν θαη ην γνλετθφ άγρνο. ε κειέηε ηνπ Holden θαη Ritchie
δηαπηζηψζεθε πσο ην κεηξηθφ ζηξεο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ήηαλ πςειφηεξν
φπνπ ππήξρε ελδννηθνγελεηαθή βία, απ‟ φηη ζε νηθνγέλεηεο ρσξίο θαθνπνίεζε.
Γεδνκέλα δείρλνπλ πσο ηα παηδηά ησλ θαθνπνηεκέλσλ κεηέξσλ, νη νπνίεο
εκθαλίδνπλ ζηξεο, έρνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Αιιά ππάξρνπλ
θαη δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ πσο ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο κεηέξαο δελ
επεξεάδεη ηελ αληίδξαζε ηνπ παηδηνχ (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Γηαλλνπνχινπ,
Γνπδέλεο & Λχθνπξαο, 2010).
Όπσο επίζεο ζπγθξίλνληαο κε γπλαίθεο πνπ δελ είραλ ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο βία,
νη Levendosky & Graham-Bermann (2000) ππνζηεξίδνπλ πσο νη θαθνπνηεκέλεο
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κεηέξεο ήηαλ πην επηζεηηθέο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ηε ζσκαηηθή ηηκσξία
ζηα παηδηά ηνπο θπξίσο ζηελ ειηθία δχν έσο νρηψ εηψλ.
Μηα αθφκε κειέηε έδεημε πσο νη γπλαίθεο πνπ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία είραλ
θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά παξνπζίαζαλ ελνρνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα
παηδηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα απηέο νη γπλαίθεο είλαη πην επηξξεπείο ζην λα δείξνπλ,
λα θαθνπνηήζνπλ θαη λα παξακειήζνπλ ηα παηδηά ηνπο πην ζπρλά απφ άιιεο κεηέξεο
(Collin-Vézina et al., 2005). Όζν ρεηξφηεξε ήηαλ ε ζεμνπαιηθή βία πνπ ππέζηε φηαλ
ήηαλ παηδί ε κεηέξα, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα πσο ζα θαθνπνηεί θαη εθείλε ηα
παηδηά ηεο ζην κέιινλ (Hornor, 2002).
Ο θίλδπλνο λα αζθήζνπλ νη γπλαίθεο ζσκαηηθή βία απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο
απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ζε εθείλεο πνπ είραλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά απ‟φηη ζε
εθείλεο πνπ θαθνπνηήζεθαλ κφλν ζσκαηηθά ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (DiLillo,
Tremblay, Peterson, 2000). χκθσλα κε ηνπο Γηαλλνπνχινπ et al., (2010) ε
ζπκπεξηθνξά απηή εμεγείηαη πσο ηα παξφληα ζπλαηζζήκαηα ηεο κεηέξαο φπσο αεδία,
θφβνο, επηζεηηθφηεηα αξρηθά ίζρπαλ γηα ην δξάζηε θαη ηψξα έρνπλ κεηαθεξζεί ζην
παηδί. Έηζη είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηε κεηέξα λα αλαπηχμεη κηα ζηελή ζρέζε κε ην
παηδί. Φαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ άπνςε ηα επξήκαηα πσο ηα λήπηα ησλ
νπνίσλ ν παηέξαο αζθεί ζσκαηηθή βία ζηε κεηέξα ηνπο, εκθαλίδνπλ απμεκέλε
πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ αλαζθαιή δεζκφ κε ηε κεηέξα. πρλά ην απνηέιεζκα
είλαη λα ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη ληξνπήο πνπ επηβαξχλνπλ πεξηζζφηεξν
ηελ θαηάζηαζε θαη πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά. Όιν απηφ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξακέιεζε θαη ζηελ θαθνπνίεζε (Levendosky & GrahamBermann, 2008).

Αξθεηέο κειέηεο θαη αλαζθνπήζεηο δείρλνπλ φηη ε παηδηθή

θαθνπνίεζε ζπλππάξρεη κε ηελ θαθνπνίεζε ηεο κεηέξαο ηνπ παηδηνχ, θαη φηη ηα
παηδηά

ησλ

θαθνπνηεκέλσλ

γπλαηθψλ

δηαηξέρνπλ

κεγαιχηεξν

θίλδπλν

λα

θαθνπνηεζνχλ θαη απηά. Καη πην ζπγθεθξηκέλα ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο (0-5
εηψλ) δηαηξέρνπλ πεξηζζφηεξν θίλδπλν γηα αθνχζην ηξαπκαηηζκφ επεηδή είλαη πην
πηζαλφ λα είλαη παξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ. (Γηαλλνπνχινπ et al.,
2010).
ε κηα κεηαγελέζηεξε κειέηε φπνπ ην δείγκα πεξηειάκβαλε 4127 άλδξεο, ην 11%
αλέθεξε πσο είρε θαθνπνηεκέλε κεηέξα. Απφ απηνχο ην 71,5% αλέθεξε πσο είρε
ππνζηεί θάπνηα κνξθή θαθνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 44% είρε ππνζηεί κφλν
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ζσκαηηθή βία, ην 6,5% κφλν ζεμνπαιηθή θαη ην 21% θαη ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή
βία. Απηά ηα πςειά επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ αθφκε κηα θνξά κηα ζεηηθή ζπλάθεηα
κεηαμχ ηεο θαθνπνηεκέλεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ (Γηαλλνπνχινπ et al., 2010).
Δπηπιένλ ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ηε βία ζην ζπίηη, αθφκε θαη ζαλ ακέηνρνη ζεαηέο,
είλαη πνιχ πηζαλφ λα σο γνλείο λα ηελ απνδερηνχλ σο θαηάιιειν ηξφπν
δηαπαηδαγψγεζεο θαη ησλ δηθψλ ηνπο παηδηψλ. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο φια ηα
θαθνπνηεκέλα παηδηά ζα θαθνπνηνχλ θαη ηα δηθά ηνπο. Δλζαξξπληηθά είλαη ηα
επξήκαηα πνπ παίξλνπκε κέζα απφ έξεπλεο, φπνπ παξαηεξείηαη πσο έλα κεγάιν
πνζνζηφ απφ ηα άηνκα πνπ θαθνπνηήζεθαλ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία δελ έρνπλ
θαθνπνηήζεη νχηε παξακειήζεη ηα παηδηά ηνπο πνηέ (Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ,
2013).
Γεληθφηεξα πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:


Όζν ην παηδί εθηίζεηαη ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο
λα θαθνκεηαρεηξηζηεί.



Σα παηδηά πνπ δνπλ ζε έλα ζπίηη φπνπ ππάξρεη ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη
πηζαλφηεξν λα θαθνπνηεζνχλ θαη ηα ίδηα, δηφηη ππάξρεη θίλδπλνο λα
ηξαπκαηηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο βίαηνπ πεξηζηαηηθνχ. Ηδηαίηεξα ηα κηθξά
πνπ βξίζθνληαη ζσκαηηθά θνληά ζηνπο γνλείο θαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά πνπ
επεκβαίλνπλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ηε βία.



Σα κηθξά παηδηά είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα. Γηα ην ιφγν πσο έρνπλ ειάρηζηε
ή θαη θαζφινπ επηθνηλσλία κε άηνκα ή ζπζηήκαηα έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα
(π.ρ. εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα), δελ ζα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο βιαβεξέο
θαηαζηάζεηο.



Σα παηδηά πνπ εθηίζεληαη ζε ελδννηθνγελεηαθή βία είλαη άκεζα ζχκαηα βίαο
θαη κπνξεί λα βηψζνπλ θαη κφληκεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο ζπλέπεηεο εμαηηίαο
απηνχ.

ε κηα δηαρξνληθή κειέηε φπνπ εμεηαδφηαλ ν γνλετθφο ξφινο 50 θαθνπνηεκέλσλ
κεηέξσλ, ν Holden θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ παξαηήξεζαλ πσο φηαλ νη γπλαίθεο
εγθαηέιεηπαλ ηνπο ζχηεο ζπδχγνπο, κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ θαη
άλσ ππήξρε ζεκαληηθή κείσζε ηεο κεηξηθήο επηζεηηθφηεηαο πξνο ην παηδί. Σα
απνηειέζκαηα απηά ππνδειψλνπλ πσο ην άγρνο πνπ βηψλεη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ε
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κεηέξα έρεη σο αληίθηππν πνιιέο θνξέο ηελ επηζεηηθφηεηα θαη πξνο ηα παηδηά (φπσο
αλαθέξεηαη ζηνπο Levendosky, 2008; Graham-Bermann, 2008).
Έξεπλα ησλ Strube θαη Barbour (αθνινπζεί ζρεηηθφ γξάθεκα), ζε δείγκα 251
θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ έδεημε πσο νη γπλαίθεο πνπ ρψξηζαλ ήηαλ νηθνλνκηθά
αλεμάξηεηεο, βξίζθνληαλ γηα κηθξφηεξν δηάζηεκα ζηε ζρέζε ή ζην γάκν θαη είραλ
ελεξγνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηεο
θαθνπνίεζεο ζε αληίζεζε κε εθείλεο πνπ έκελαλ ζηε ζρέζε. Αληίζεηα νη γπλαίθεο
πνπ δελ ρψξηδαλ, ηφληδαλ πσο αγαπνχζαλ ηνλ ζχδπγν/ζχληξνθν, είραλ νηθνλνκηθέο
δπζθνιίεο, πίζηεπαλ πσο ν δξάζηεο ζα αιιάμεη θαη δελ είραλ θάπνην ππνζηεξηθηηθφ
πεξηβάιινλ αλ έθεπγαλ (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Ενπιηλάθε, Καηζίθε, Ξπδνπνχινπ
& Παπακηραήι, 2003).

Γξάθεκα 1.

χκθσλα κε ηε Walker , ε βία δελ είλαη ζπλερήο νχηε ζπκβαίλεη ζε ηπραία
ρξνληθά δηαζηήκαηα, αιιά ππάξρεη έλα θχθινο βίαο ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη κέζα ζε
ηξεηο θάζεηο. Έηζη πξψηε εκθαλίδεηαη ε θάζε ηεο έληαζεο, φπνπ ζπκβαίλνπλ θάπνηα
κηθξνεπεηζφδηα βίαο φπσο ραζηνχθηα, ρπδαίν ιεμηιφγην θαη ςπρνινγηθφο πφιεκνο. ε
απηή ηε θάζε παξφιν πνπ ηα δπν κέιε θξαηνχλ «ππφ έιεγρν» ηελ θαηάζηαζε, κπνξεί
αλά πάζα ζηηγκή κηα απξφζκελε εμέιημε λα νδεγήζεη ζε νμχ πεξηζηαηηθφ βίαο. Ζ
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γπλαίθα απνκαθξχλεηαη θαη παξακέλεη ζησπειή γηα λα κελ ρεηξνηεξέςνπλ ηα
γεγνλφηα. Πνιιέο θνξέο ζπκθσλεί καδί ηνπ, πξνζπαζεί λα ηνλ πεξηπνηεζεί θαη
θξαηά ήζπρα ηα παηδηά. Γεληθφηεξα ηε δηαθαηέρεη κηα αίζζεζε ειπίδαο.
Γεχηεξε αθνινπζεί ε θάζε ηεο έθθξηζεο/επίζεζεο ή ην επεηζφδην ηεο
θαθνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θάζεο απηήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, είλαη
πσο ππάξρεη αλεμέιεγθηε έθθξηζε ησλ εληάζεσλ. Ζ βία εμειίζζεηαη ζε βαλαπζφηεηα
πνπ πξνθαιεί ζσκαηηθή θαθνπνίεζε θαη ζε βαξηέο κνξθέο αθφκε θαη ην ζάλαην. Δδψ
είλαη πνπ ε γπλαίθα πξνζπαζεί λα ζψζεη ηε δσή ηεο θαη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ
ηεο θαη ηα παηδηά. πλήζσο είλαη ε ζηηγκή πνπ επεκβαίλνπλ νη γείηνλεο θαη νη
ζπγγελείο.
ηελ ηξίηε θάζε ηνπ θχθινπ ηεο θαθνπνίεζεο δελ έρεη δνζεί ηπραία ε νλνκαζία,
θάζε ηεο εξεκίαο ή ε πεξίνδνο αγάπεο/κέιηηνο. ε απηφ ην ζηάδην ν δξάζηεο επεηδή
γλσξίδεη πφζν άζρεκα έρεη θεξζεί, θάλεη ηα πάληα γηα λα εμηιεσζεί. πκπεξηθέξεηαη
κε ππεξβνιηθή αγάπε, επγέλεηα θαη δείρλεη κεηαλησκέλνο. Αθξηβψο εδψ είλαη πνπ ε
θαθνπνηεκέλε γπλαίθα κεηαηξέπεηαη ζε ζχκα, ηνλ πηζηεχεη, ληψζεη ραξνχκελε θαη
αηζηφδνμε, ζηακαηά ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη πάιη ζην
ζχδπγν. (φπσο αλαθέξεηαη ζην 21 θαη 12) Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηνη πίλαθεο κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δπν ζπδχγσλ θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο βίαο.
Πίλαθαο 1. Πξώηε θάζε
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Πίλαθαο 2. Γεύηεξε θάζε

Πίλαθαο 3. Σξίηε θάζε

Γηα πνην ιφγν φκσο παξακέλνπλ απηέο νη γπλαίθεο αθφκε κε ην δξάζηε θαη
θαηαιήγνπλ λα γίλνληαη ζχκαηα; Ζ γπλαίθα πνιιέο θνξέο δεη ζε κηα θαηάζηαζε
άξλεζεο, ξίρλεη ηελ επζχλε πάλσ ηεο θαη δελ ζέιεη λα αληηκεησπίζεη ηη πξαγκαηηθά
ζπκβαίλεη. Εψληαο ζπλερψο ζηε βία, έρεη αλαπηπρζεί ε πεπνίζεζε πσο ε βία είλαη
θάηη ην θπζηνινγηθφ Έρεη ηελ ειπίδα πσο φια ζα γίλνπλ φπσο παιηά θαη ν ζχδπγνο ζα
αιιάμεη θαη ηξέθεη αθφκε αγάπε γηα εθείλνλ. Γίλεη ζπλερψο ειαθξπληηθά ζην δξάζηε
θαη ζεσξεί πσο νη αηηίεο ηεο βίαο πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην
αιθνφι ή ηηο νηθνλνκηθέο πηέζεηο. Δπίζεο κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη
πσο ππάξρεη θαη θφβνο απέλαληη ζην ζχηε δηφηη θνβάηαη πσο αλ ηνλ εγθαηαιείςεη ζα
ππάξμνπλ ηα «αληίπνηλα» θαη ε κνξθή βίαο ζα ρεηξνηεξέςεη. Αθφκε ζπρλά ην ζχκα
δέρεηαη απεηιέο, πσο εθείλνο ζα βιάςεη αγαπεκέλα πξφζσπα αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπ
(ζπλήζσο απεηιεί πσο ζα απηνθηνλήζεη). Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ έρεη γηα ηνλ
εαπηφ ηεο, ν θφβνο ηνπ αγλψζηνπ θαη ε ακεραλία, θαζψο θαη δηάθνξνη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (π.ρ. νηθνλνκηθή εμάξηεζε, ζξεζθεπηηθνί ιφγνη,
πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο ζπγγελψλ) δξνπλ θαηαιπηηθά ζην λα
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παξακείλεη ε γπλαίθα ζηε ίδηα ζηέγε κε ην ζχδπγν ζχηε (Δπξσπατθφο Οξγαλαηζκφο
Φπρηθήο Τγείαο, 2012).
Πνιινί επηζηήκνλεο ζχγθξηλαλ ηελ θαηάζηαζε νκεξίαο θαη ζπκάησλ θάπνηα
απαγσγήο κε ηελ θαηάζηαζε θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ. Καη νη δπν νη ζπλζήθεο
ζπκπεξηιακβάλνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Κάπνηα απφ απηά είλαη ε βία, ε
θπξηαξρία, ε απνκφλσζε θη ν εθθνβηζκφο. Πνιιέο γπλαίθεο αθφκε θαη ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπλ ππνζηεί μπινδαξκφ, απνμέλσζε απφ θίινπο ή θαη ζπγγελείο,
ζπλερίδνπλ λα αγαπνχλ θαη λα θξνληίδνπλ ηνπο θαθνπνηνχο ηνπο. Απηφ ήηαλ ην
θαηλφκελν φπνπ ψζεζε ηνλ Demarest (2009) ζην ζπκπέξαζκα πσο πνιιέο γπλαίθεο
κπνξεί λα ππνθέξνπλ κε ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο
ζρέζεηο.
ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο-θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ, ην
χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο σο έλα είδνο
ζηξαηεγηθήο γηα επηβίσζε. ε κηα κειέηε ηνπ ν Graham ππνζηεξίδεη πσο φηαλ ν
ζχδπγνο-δξάζηεο απεηιεί θαη θαθνπνηεί ηε γπλαίθα-ζχκα ζσκαηηθά είηε ςπρνινγηθά
εθείλε αξρίδεη θαη ηνλ αληηιακβάλεηαη φπσο έλαλ απαγσγέα. πλήζσο θξαηά ηελ
γπλαίθα απνκνλσλφκελε, π.ρ. καθξηά απφ θίινπο, εξγαζία θαη ζπγγελείο γηα λα είλαη
πην ρεηξαγσγήζηκε. Χο απνηέιεζκα, εθείλε λα ζηξέθεηαη ζε απηφλ φηαλ ηα παηδηά θαη
απηή ρξεηάδνληαη ηα πξνο ην δελ, φπνπ θπξίσο ελλνείηαη ε ηξνθή. Έηζη φηαλ ν ζχηεο
ελδίδεη ζε απηφ ε γπλαίθα-ζχκα ην αληηιακβάλεηαη ζαλ κηα κηθξή θαινζχλε ηνπ
δξάζηε. ε απηφ ην θαχιν θχθιν ε γπλαίθα καζαίλεη λα θξαηά ηνλ ζχδπγφ ηεο
επηπρηζκέλν ψζηε λα κελ ηελ θαθνπνηεί θαη λα πξνθπιάζζεη ηε δσή ηεο. Χζηφζν κε
ηνλ ηξφπν απηφ αζπλείδεηα αθνκνηψλεη γηα ηνλ θφζκν ηεο αληηιήςεηο ηνπ δξάζηε
(Levendosky & Graham-Bermann, 2008).
Ζ εκκνλή ινηπφλ ηνπ ζχκαηνο λα αξλείηαη ηελ ππάξρνπζα βία ή ηελ νξγή ηνπ
δξάζηε, θαη ε δσηηθήο ζεκαζίαο ηθαλφηεηα λα θξαηάεη ην ζχηε ραξνχκελν θαη
επηπρηζκέλν, είλαη κηα ακπληηθή δηαδηθαζία γηα λα παξακείλνπλ εθείλνη θαη ηα
ππάξρνληα ηέθλα ελ δσή. Μηα ελδηαθέξνπζα ζεσξία επίζεο ησλ Levendosky &
Graham-Bermann (2008) ππνζηεξίδεη πσο ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζπδχγνπ είλαη πνιχ
δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί, δηφηη ην ζχκα ζα ράζεη ηε κνλαδηθή ζρέζε πνπ ηεο
ήηαλ δηαζέζηκε σο ηψξα θαη επίζεο ηελ αίζζεζε ηαπηφηεηαο πνπ είρε αλαπηχμεη κέζα
απφ ηα κάηηα ηνπ ζχηε. Χζηφζν θάηη ηέηνην δελ έρεη δνθηκαζηεί αθφκε εκπεηξηθά.
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2.3. σκαηηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ
Σν θαηλφκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο δπζηπρψο ην ζπλαληνχκε ήδε απφ ηα
αξραία ρξφληα, φπσο π.ρ, ζηε πάξηε φπνπ ηα κε «άξηηα» παηδηά ζαλαηψλνληαλ.
Αιιά θαη ζε πνιιέο ρψξεο ε ζσκαηηθή ηηκσξία γηλφηαλ απνδεθηή ζαλ κέζνδνο
πεηζαξρίαο (Γηαλλνπνχινπ et al., 2010). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα αληηκεησπηζηνχλ φια
απηά ηα ζέκαηα πνπ αδηθνχζαλ ην παηδί, ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο εμέδσζε ην
1999 ηνλ εμήο νξηζκφ: «Ζ θαθνπνίεζε ή θαθνκεηαρείξηζε ηνπ παηδηνχ πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο κνξθέο ζσκαηηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο θαθήο κεηαρείξηζεο, ζεμνπαιηθήο
παξαβίαζεο, παξακέιεζεο ή παξακειεκέλεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ή
εθκεηάιιεπζεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε ζπγθεθξηκέλε ή ελ
δπλάκεη βιάβε πνπ αθνξά ηε δσή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζηα πιαίζηα κηαο
ζρέζεο επζχλεο, εκπηζηνζχλεο, θαη δχλακεο» (φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Νηθνιαΐδεο,
2007).
Παξφια απηά φκσο ηα ζπκβάληα δπζηπρψο δελ έρνπλ ζηακαηήζεη. Θα
αλαθεξζνχκε ζηε πεξίπησζε ηνπ Paul γηα λα δνχκε θαιχηεξα ην πψο ζρεηίδεηαη κε
ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο.
Ο Paul ζε ειηθία κφιηο ηεζζάξσλ εηψλ θαθνπνηνχηαλ ζσκαηηθά απφ ηνλ παηέξα
ηνπ. Ήηαλ πνιχ κηθξφο γηα λα ακπλζεί ή λα δξαπεηεχζεη. Απφ ηα 14 ηνπ φκσο άξρηζε
λα δεη ζε θάπνηα δνκή καδί κε άιια παηδηά πνπ θαθνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ. Έλαο
απφ ηνπο παηδαγσγνχο έρεη παξφκνηα θσλή κε ηνλ παηέξα ηνπ Paul. Καη φηαλ κηα
θνξά κίιεζε ζην παηδί κε απζηεξφ χθνο γηα λα δηνξζψζεη ην θξεβάηη ηνπ, εθείλν
άξρηζε λα ηνλ δέξλεη. Σέηνηα θαηλφκελα ζπλαληάκε πνιχ ζπρλά ζε πεξηπηψζεηο βίαο,
ην άηνκν μεζπάεη αθήλνληαο ηε ζπζζσξεπκέλε νξγή ηνπ ζε θάπνηνλ άιινλ
(Weinberg, 2010).
Παξαηεξψληαο ην παηδί

ιίγν παξαπάλσ αμίδεη λα αλαθέξνπκε θάπνηα

«αζπλήζηζηε» ζπκπεξηθνξά ηνπ. Κάζε αββαηνθχξηαθν ν παηέξαο ηνπ Paul ηνλ
επηζθεπηφηαλ ζηε δνκή. Θα ήηαλ πνιχ ινγηθφ λα πεξηκέλνπκε πσο ίζσο λα κελ
ήζειε θαζφινπ απηή ηε ζπλάληεζε, ή αθφκε θαη αλ γηλφηαλ λα ζπκπεξηθεξφηαλ ζηνλ
παηέξα ηνπ κε άζρεκν ηξφπν γηα λα ηνπ δψζεη λα θαηαιάβεη πσο είλαη ζπκσκέλνο.
O Weinberg (2010) ηφληζε πσο ηίπνηα απφ ηηο δπν πηζαλέο εθδνρέο δελ ζπλέβε.
Αληηζέησο, φηαλ ήξζε ν παηέξαο, ν Paul ηνπ εμηζηνξνχζε ηα πάληα γηα ηηο επηδφζεηο
ηνπ ζην ζρνιείν, πσο πεξλάεη καδί κε ηα άιια παηδηά, ηνπ δήηεζε ζπγλψκε πνπ
παιαηφηεξα ηνλ αληηκηινχζε θαη ηέινο ηνλ αγθάιηαζε. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο
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πσο πξαγκαηηθά έρνπλε κνληάζεη. Γηα απηφ ην ιφγν θεχγεη θαη ν παηέξαο απφιπηα
ηθαλνπνηεκέλνο. Σν βξάδπ φκσο, ν Paul ήηαλ μαλά λεπξηθφο κε ην παξακηθξφ, κέρξη
θαη πνπ έζπαζε κηα θαξέθια ζην δσκάηηφ ηνπ. Γηαηί φκσο έγηλαλ φια απηά;
Μηα ιχζε ζα ήηαλ αλ ππνζέζνπκε πσο απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ν Paul
δηέθεπγε ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο απνζχλδεζεο. Μέζσ ηεο κάζεζεο ην εθάξκνζε θαη
ηψξα γηα λα κελ ππάξμεη ζπλέρεηα ζηελ θαθνπνίεζε. Μηα δεχηεξε πξνζέγγηζε φπνπ
ζπλαληνχκε θαη ζην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο, ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε
θαιχηεξα ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο.
χκθσλα κε ηελ Freyd (2012) φηαλ ην άηνκν κε ην νπνίν έρνπκε θάπνην δεζκφ
(ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν παηέξαο), ηπραίλεη λα είλαη θαη ν ζχηεο, ηφηε νη κλήκεο ηνπ
ζχκαηνο γηα ην ζπκβάλ δηαζπνχληαη. Μηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ Paul ζα ήηαλ
πξψηα ε ππνρψξεζε θαη κεηέπεηηα ε αληηκεηψπηζε. Όκσο νη αλάγθεο ηνπ δεζκνχ
ηείλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζεηηθήο πξνζνρήο θαη αγάπεο. Ζ εμάξηεζε απφ ην
δεζκφ ζηακαηάεη ηελ αληίδξαζε ζηε βία. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δεζκφο κεηαμχ
ζχκαηνο θαη ζχηε ηφζν πην πηζαλφ είλαη κε γίλεηαη αληηιεπηή ε θαθνπνίεζε. Όζν πην
θνληηλή ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε ιήζε γηα ηα ζπκβάληα. Σφηε
ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ρξφληα πιχζε εγθεθάινπ ζην αλήιηθν παηδί πνπ κε ηε
ζεηξά ηεο έξρεηαη λα δηθαηνινγήζεη φιεο ηηο πξάμεηο ηνπ ζχηε (Lüdke & Clemens,
2001).
Κάζε παηδί βέβαηα αληηδξά κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν. Ζ αληίδξαζε εμαξηάηαη κεηαμχ
άιισλ, απφ ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο, αιιά θαη απφ ηελ
ειηθία, ην θχιν, ηε ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ αηφκσλ πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη κε
ηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο δελ πξέπεη λα ακεινχκε πσο αθφκε θαη ε ζσκαηηθή ηηκσξία
αλήθεη ζηελ θαθνπνίεζε. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη πσο ε ζσκαηηθή
θαθνπνίεζε μεθίλεζε απφ ηε ζσκαηηθή ηηκσξία ε νπνία βγήθε εθηφο ειέγρνπ. Καη
γηα λα δηαηεξήζνπλ πνιινί γνλείο ην αξρηθφ απνηέιεζκα ζπκκφξθσζεο, θάζε θνξά
απμάλνπλ ηελ έληαζε ηεο ηηκσξίαο. Σν παηδί κεηά ην ρηχπεκα βηψλεη δηάθνξεο
ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο. ηελ αξρή ληψζεη ηνλ πφλν ν νπνίνο ηνπ πξνθαιεί ζηξεο,
ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ γνλέα, φπνπ θαηαιήγνπλ ζε θιάκα. Γπζηπρψο ν
γνλέαο εθείλε ηελ ζηηγκή είλαη ζπκσκέλνο θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη πφζε βιάβε ζα
πξνθαιέζεη ζην παηδί φηαλ ην ρηππάεη. Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο αλ εμαθνινπζεί λα
εθαξκφδεηαη απηή ε κέζνδνο παξφιν πνπ ην παηδί κεγαιψλεη, ππάξρεη θίλδπλνο νη
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αξλεηηθέο επηπηψζεηο λα απμεζνχλ ζεκαληηθά. Αθφκε παξαηεξήζεθε πσο ζπκβαίλεη
απηφ φηαλ ππάξρεη κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ παηδηνχ θαη γνλέα. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο ην θχιν παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν. Σα αγφξηα ζε θαηαζηάζεηο
ζσκαηηθήο ηηκσξίαο παξνπζηάδνπλ κηα πνιχ πην έληνλε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε
αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα (Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ & Η.Κ.Π.Α., 2007).
Οη αληηδξάζεηο ηφζν ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο φζν θαη ηεο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο έρνπλ αληίθηππν ζην ζσκαηηθφ, ςπρνινγηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν
ηνπ παηδηνχ. Πνπ πνιχ ζπρλά ην αθνινπζνχλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Όζνλ αθνξά ηελ
ζσκαηηθή ηηκσξία έρνπλ παξαηεξεζεί νη παξαθάησ αληηδξάζεηο.
Παηδηά ειηθίαο 4-8 εηψλ:


Λχπε



Απφζπξζε



Φφβνο



Φπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο



Υακειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο



Άγρνο



Καηάζιηςε

Έθεβνη:


Υακειή απηνεθηίκεζε



Τςειφηεξα επίπεδα άγρνπο



Καηάζιηςε (βηψλεηαη πην έληνλα φηαλ ηε ζσκαηηθή ηηκσξία ηελ δηέπξαηηε ε
κεηέξα ζην παηδί)

ηελ ελήιηθε δσή:


Τςειή ζπζρέηηζε θαηάζιηςεο θαη ελδννηθνγελεηαθήο βίαο



Μεγαιχηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο (απηνθηνληθνί ηδεαζκνί, ρξήζε αιθνφι)
φηαλ ν γνληφο είρε έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ απέλαληη ζην παηδί



Υξήζε βίαο πξνο ην/ηε ζχδπγν θαη απμεκέλεο ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο

ρεηηθά ηψξα κε ηελ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ ε Erdemgil-Brandstätter
(2008) καο παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο:
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Άγρνο ή θφβνο πξνο ηνπο μέλνπο θαη ηηο λέεο θαηαζηάζεηο.



Υακειή απηνεθηίκεζε ή έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
αληηκεησπίζεη λέεο θαηαζηάζεηο. Σν παηδί κπνξεί επίζεο λα έρεη ηελ αίζζεζε
φηη θαηά θάπνην ηξφπν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάζηαζε.



Ο ζπκφο θαη ε νξγή θαηά ηνλ θαηαρξεζηηθφ παηέξα, ή θαη θαηά ηε κεηέξα
γηαηί θεχγεη απφ ην ζπίηη, αιιά θαη γηαηί δε θεχγεη θαη ηεο αξέζεη απηή ε
θαηάζηαζε θαθνπνίεζεο.



Αληθαλφηεηα θαη ηχςεηο επεηδή δελ πξφιαβε λα ζηακαηήζεη ηε βία θαη δελ
κπφξεζε λα πξνζηαηεχζεη ηε κεηέξα ηνπ.



Σν ζηξεο απφ ηε ζπλερή αγσλία, έληαζε θαη αβεβαηφηεηα.



Αβεβαηφηεηα, ν ηφπνο πνπ πξνζθέξεη ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ, ην ζπίηη ηνπ
βξίζθεηαη ζε αλαηαξαρή.



Σακπνχ θαη ληξνπή - Σν παηδί είλαη ζπρλά ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ απνξξήηνπ
θαη ηεο ληξνπήο πνπ εκπιέθεηαη, ή αηζζάλεηαη ηνλ εμνζηξαθηζκφ απφ ηνλ
πεξίγπξν.



Καηάζιηςε - Όηαλ ην παηδί κεγαιψλεη, έρεη θαιχηεξε επίγλσζε ηεο
θαηάζηαζεο. Δίλαη πηζαλφ λα εκθαλίζεη θαηάζιηςε εάλ αηζζάλεηαη θαη αλ
βηψζεη πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο δηαθπγήο.



Έιιεηςε ζηηο επηινγέο ηαπηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε αξλεηηθήο απηνεηθφλαο Ζ ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε πνπ θπξηαξρεί. Έλα παηδί πνπ δεη ζε κηα βίαηε νηθνγέλεηα, πνπ
ζπγρξφλσο ην αξλείηαη, είλαη πνιχ δχζθνιν λα εηζέιζεη ζε κηα ζρέζε κε ηνλ
έμσ θφζκν, θαη θηλδπλεχεη λα αλαπηχμεη κηα αξλεηηθή απηνεηθφλα ().

Σα επξήκαηα ηνπ Νηθνιαΐδεο (2007), ζα καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε
θαιχηεξα πνηνη είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ επηδείλσζε ζσκαηηθψλ
θαθνπνηήζεσλ πξνο ηα παηδηά. Απφ κειέηε πνπ έγηλε παξαηεξήζεθαλ νη εμήο
νκνηφηεηεο:


Έιιεηςε θνηλσληθψλ ζηεξηγκάησλ νηθνγέλεηαο



Υακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ



Πνιπκειήο νηθνγέλεηα κε >4 παηδηά



Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα



Νεαξή ειηθία ηεθλνπνίεζεο γνλέσλ
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Αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε



Παξεθθιίλνπζα ή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά γνλέσλ



νβαξή ζσκαηηθή αλαπεξία γνλέσλ



Κνηλσληθή απνκφλσζε νηθνγέλεηαο



Μείδσλ ςπρηθή δηαηαξαρή γνλέσλ



Υξήζε αιθνφι ή νπζηψλ γνλέσλ



νβαξέο

δηαηαξαρέο

πξνζσπηθφηεηαο

π.ρ.

αληηθνηλσληθή

ή

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο ησλ γνλέσλ


Έθζεζε ησλ γνλέσλ ζε βία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο



Διιεηπνβαξέο παηδί



«Γχζθνιν» παηδί



Παηδί ζπλήζσο ζηελ ειηθία ηνπ βξέθνπο ή ηνπ εθήβνπ

Δπίζεο αλαθέξνληαη θαη κηα ζεηξά απφ επξήκαηα ζε φηη αθνξά αιινηψζεηο ζην
επίπεδν ηνπ βηνινγηθνχ ππνζηξψκαηνο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ θαθνπνηεκέλνπ παηδηνχ κε
ρξήζε κεζφδσλ φπσο νη MRI, fMRI, ECG, PET SCAN.


Τπεξδξαζηεξηφηεηα - Δπηθξάηεζε ηνπ δεμηνχ εγθεθαιηθνχ εκηζθαηξίνπ.



Μείσζε ηνπ φγθνπ ηεο εγθεθαιηθήο νπζίαο.



Γπζιεηηνπξγίεο

ησλ

λεπξνδηαβηβαζηηθψλ

ζπζηεκάησλ

αδξελαιίλεο,

λνξαδξελαιίλεο θαη θνξηηθνηξνπίλεο ζηνλ άμνλα ππνζάιακνο – ππφθπζε.


Μείσζε ηνπ κεζαίνπ ηκήκαηνο ηνπ κεζνιφβηνπ.



Αιιαγέο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηππφθακπνπ (ζρέζε κε ζχζηεκα κλήκεο).

Κη αθφκα, ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξηθψλ – λεπξνθπζηνινγηθψλ απνηειεζκάησλ
αλαθέξνληαη:


Γπζιεηηνπξγίεο ηνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο ηνπ stress (αδπλακία
ιεηηνπξγίαο κεραληζκνχ απνθπγήο).



Γπζιεηηνπξγία

κεραληζκνχ

γνλετθήο

θξνληίδαο/θνηλσληθψλ

δεζκψλ

(κεζνκεηαηρκηαθφ ζχζηεκα).


Δξκελεία ακθηζπκηθψλ πξνζψπσλ σο «ζπκσκέλσλ» θαη απμεκέλε απηφλνκε
δξαζηεξηφηεηα ζε ζπκσκέλα πξφζσπα.
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Διαηησκαηηθή ιεθηηθή ηθαλφηεηα.



Γηαηαξαρέο πξνζνρήο–ζπγθέληξσζεο, κεησκέλε θνηλσληθφηεηα. (Νηθνιαΐδεο,
2007).



Γεληθφηεξα, νξγάλσζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο κε έλα δπζιεηηνπξγηθφ
ηξφπν (Κνπκνχια θαη ζπλ., 2013).

2.4. εμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ
ε απηή ηελ ελφηεηα ζα εμεηάζνπκε πσο ν ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο κεηαμχ
απαγσγέα θαη φκεξνπ πνπ ζπλαληνχκε ζην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο είλαη
παξφκνηνο κε ην ζχηε θαη ην ζχκα ζε κηα παηδηθή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε.
Αξρίδνπκε ακέζσο λα ππνπηεπφκαζηε ηελ χπαξμε απηνχ φηαλ ηα ζχκαηα αξλνχληαη
γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα θαηαζέζνπλ ζηηο αξρέο, ελψ ήδε ην έρνπλ εκπηζηεπηεί ζε
θάπνην ηξίην άηνκν. Απηφ δε ζεκαίλεη φκσο πσο φια ηα παηδηά πνπ ππέζηεζαλ
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζα εκθαλίζνπλ θαη απαξαηηήησο ην χλδξνκν ηεο
ηνθρφικεο.
ε κηα κειέηε ηνπ ν εξεπλεηήο Jülich (2005) καο παξνπζηάδεη πνηα είλαη ηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη
ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο. Έρνληαο έλα κεγάιν δείγκα απφ άηνκα πνπ
βηάζηεθαλ φηαλ ήηαλ αλήιηθα θαηαιήγεη πσο ππάξρνπλ ηέζζεξηο δεδνκέλνη θνηλνί
παξάγνληεο. Σνλ πξψην ηνλ νλνκάδεη, «αληηιεπηή απεηιή γηα επηβίσζε». ε απηφ ην
ζηάδην ν δξάζηεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχζε ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη
ςπρνινγηθή βία. Σα παηδηά αληηιακβαλφληνπζαλ ηνλ μπινδαξκφ ζαλ κηα «θξπςψλα»
απφ ην θξηθηφ εθηάιηε ηνπ βηαζκνχ. Γηλφηαλ πιχζε εγθεθάινπ πσο είλαη ππεχζπλνη
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη πσο αλ κηινχζαλ
πνπζελά θάπνην αγαπεκέλν ηνπο πξφζσπν ζα πάζαηλε θαθφ, ε νηθνγέλεηα ζα
δηεπφηαλ, θάπνηνη ζα πήγαηλαλ θπιαθή θαη ηα ππφινηπα κέιε δελ ζα κπνξνχζαλ λα
δήζνπλ γηαηί δελ ζα είραλ ρξήκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο δήισζαλ κάιηζηα
πσο πξνηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε παξά φια ηα άιια.
Σνλ επφκελν παξάγνληα ηνλ νλνκάδεη «αληηιεπηή θαινζχλε». Τπήξμε έλδεημε
θαινζχλεο απφ ηε κεξηά ηνπ ζχηε. Σα θαθνπνηεκέλα παηδηά αληηιακβάλνληαη κε έλα
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ επγέλεηα. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ δήισζαλ πσο έλησζαλ
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λα θνιαθεχνληαη απφ ηελ πξνζνρή πνπ ηνπο έδεηρλε ν θαθνπνηφο, ην ελδηαθέξνλ γηα
ην ζρνιείν θαη ηηο παξέεο θαη ην απμεκέλν ραξηδηιίθη. Όινη φζνη θαθνπνηήζεθαλ απφ
άηνκα ζηελνχ θχθινπ ή νηθνγέλεηαο πίζηεςαλ πξαγκαηηθά πσο ν ζχηεο ηνπο
αγαπνχζε. Χο ελήιηθεο πιένλ αξθεηνί είλαη απηνί πνπ ζεσξνχλ πσο ηειηθά
«ππάξρνπλ θαη ρεηξφηεξα» ή πσο «δελ ήηαλ θαη ηφζν ηξνκεξφ». Δίηε πσο ίζσο θαη ν
δξάζηεο ζην παξειζφλ λα είρε θαθνπνηεζεί θαη εθείλνο. Γπζηπρψο φιεο απηέο νη
δηθαηνινγίεο καο ππνδειψλνπλ πσο ίζσο αθφκε λα ππάξρεη κέζα ηνπο θάπνην ίρλνο
θαινζχλεο γηα ην ζχηε.
Αθνινπζεί ην ηξίην ζηάδην ηεο «απνκφλσζεο». ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο
είλαη θαηαλνεηφ πσο ν απαγσγέαο θξαηά ην ζχκα ηνπ απνκνλσκέλν θπξηνιεθηηθά.
ηε πεξίπησζε φκσο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηελ
ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή απνκφλσζε πνπ βηψλεη ην παηδί. Οη ζχηεο
απνκνλψλνπλ ηα παηδηά ιέγνληάο ηνπο πσο δελ ζα ηνπο πηζηέςεη θαλείο αλ κηιήζνπλ
θαη πσο ζα θαηεγνξεζνχλ ηα ίδηα γηα ην ηη είρε ζπκβεί. Ζ νηθνγέλεηά ηνπο ζα ηα
θαηεγνξνχζε θαη ζα δπζπηζηνχζε γηα απηά κε απνηέιεζκα λα κελ είραλ νηθνγέλεηα
πηα θαη λα πξέπεη λα δνπλ ζε θάπνην νξθαλνηξνθείν. Αθφκε ηνπο γέκηδαλ κε ηχςεηο
θαη ελνρέο πσο αλ ηειηθά δηαιχζεη ε νηθνγέλεηα ζα ήηαλ ππεχζπλα εθείλα. Μεξηθνί
ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ αθφκε πσο δελ κπνξνχζαλ λα εκπηζηεπηνχλ ζηηο αξρέο ηη
ζπλέβαηλε δηφηη έλησζαλ πσο δελ ηνπο δηλφηαλ ε θαηάιιειε πξνζνρή. Μηα γπλαίθα
κάιηζηα αλαθέξεη πσο, φηαλ ήηαλ παηδί είρε ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζην λνζνθνκείν θαη
πην ζπγθεθξηκέλα, είρε ζπάζεη ην ίδην πφδη έμη θνξέο! Όκσο θαλέλαο απφ ην
λνζνθνκείν δελ αλαξσηήζεθε πεξαηηέξσ ηη είρε ζπκβεί. Σν ρεηξφηεξν φκσο φισλ
είλαη πσο ηα ζχκαηα θαηεγνξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα φ,ηη ζπλέβαηλε θαη αξθεηνί
απφ απηνχο έλησζαλ αθφκε απηήλ ηελ απνκφλσζε κέρξη ηα κέζα ηεο ελήιηθεο δσήο
ηνπο (Jülich, 2005).
Σέινο,

ζπλαληνχκε

ηνλ

παξάγνληα

«εκθαλή

αδπλακία

δηαθπγήο».

Σα

θαθνπνηεκέλα παηδηά πξνζπαζνχζαλ ακέηξεηεο θνξέο λα ζηακαηήζνπλ ηε
ζεμνπαιηθή πξάμε ζπξψρλνληαο ή δαγθψλνληαο ην ζχηε. Λφγσ έιιεηςεο ζσκαηηθήο
δχλακεο φκσο πνηέ δελ ηα θαηάθεξλαλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δηαθχγνπλ
απφ απηφ πνπ δνχζαλ. Αθφκε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ππνινίπσλ ελήιηθσλ αηφκσλ
πνπ ππήξραλ ζην ζπίηη δπζθφιεπε ηελ δηαθπγή. Κάπνηνη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ,
πσο είλαη πεπεηζκέλνη πσο ε ζεία ή ε κεηέξα γλψξηδε γηα ην ηη ζπλέβαηλε θαη απιά
ζησπνχζαλ, ίζσο επεηδή δελ ηνπο ελδηέθεξε ή ίζσο θαη απφ θφβν. Γελ έλησζαλ
πξνζηαζία απφ θαλέλαλ. Δηδηθά αλ ε θαθνπνίεζε γηλφηαλ κέζα ζην ζπίηη ηα παηδηά
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δελ είραλ πνπ λα πάλε. Ζ αληίιεςε ηνπο ήηαλ ιαλζαζκέλε θαη ε πξαγκαηηθφηεηά
ηνπο ήηαλ λα ζπλερίζνπλ λα δνπλ ην καξηχξην. Μεξηθά άηνκα πεξίκελαλ κέρξη ηελ
ελειηθίσζε ηνπο γηα λα θχγνπλ απφ ην ζπίηη γηα λα δψζνπλ έλα ηέινο ζε φιν απηφ
(Jülich, 2005).
Σα παηδηά πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλερή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε έρνπλ
κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. Ζ
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη επεηδή πξνυπάξρεη
θάπνηνο ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο. Σν πφζν δεκέλα είλαη ηα παηδηά κε ηα πξφζσπα ηα
νπνία ηα κεγαιψλνπλ θαη ηα θξνληίδνπλ ην ζπλαληνχκε πνιιέο θνξέο ζηε
βηβιηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δεζκνί πξνζθφιιεζεο ηεο Ainsworth αλαθέξνπλ
πσο: «Ζ πξνζθφιιεζε είλαη ν ζεηηθφο ζπλαηζζεκαηηζκφο δεζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη
ζην παηδί θαη ην άηνκν πνπ ην θξνληίδεη», (Feldman, 2009). Αλάινγα κε ην πνηνο
δεζκφο ζα αλαπηπρζεί ζηε βξεθηθή ειηθία, ζα εηζβάιιεη ζεκαληηθά ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηέπεηηα ελήιηθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Έηζη ην παηδί δελ έρεη
άιιε επηινγή γηα λα μεθχγεη, ε κφλε ζηξαηεγηθή επηβίσζεο είλαη απηή ε πεξίεξγε
ζρέζε λα ζπλερίδεηαη. Οη ζχηεο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο πνιχ ζπρλά είλαη εθείλνη πνπ
έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο παξνρέο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ. Ο ελήιηθαο
θάλεη θαηάρξεζε ηεο απζεληίαο θαη ηεο εμνπζίαο πάλσ ζην παηδί. Σν παηδί
ρξεζηκνπνηείηαη, γίλεηαη ζπλέλνρν θαη δελ εκπηζηεχεηαη πιένλ ηνλ γνληφ ηνπ. Όηαλ ν
δξάζηεο είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ζπλελέρεη κε ηε ζησπή ηεο, ην παηδί δελ κπνξεί
λα απεπζπλζεί ή λα βξεη βνήζεηα ζην ίδην ηνπ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν παηδί
δελ κπνξεί λα αληέμεη ηελ επζχλε ηεο απνθάιπςεο ηεο θαθνπνίεζεο αιιά θαη ηεο
ηηκσξίαο ηνπ δξάζηε. Όρη κφλν εμαηηίαο ηεο άγλνηαο θαη ηεο ζχγρπζεο πνπ ην
θπξηαξρεί, αιιά θαη ηελ πίεζε πνπ ληψζεη γηα ην «ζθάλδαιν» θαη ηνλ
«απνθεθαιηζκφ» ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα πξνθχςεη κεηέπεηηα. Όια απηά έρνπλ ζαλ
απνηέιεζκα ην παηδί λα ληψζεη ππφρξεν γηα φ,ηη ζπκβαίλεη θαη λα κελ κπνξεί λα
μεθχγεη απφ ην θαχιν θχθιν «εμαλαγθαζκφο-επγέλεηα» θαη λα αλαιακβάλεη ηελ
επζχλε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δξάζηε θαη φιεο ηεο νηθνγέλεηαο (Jülich, 2005; Λάγγαξε,
2005).
ηελ παηδηθή ειηθία βξηζθφκαζηε ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ εαπηνχ καο. Γηα
ην ιφγν απηφ πνιινί απφ ηνπο αλζξψπνπο, ελήιηθεο πιένλ, πνπ ππέζηεζαλ θάπνηα
κνξθή ζεμνπαιηθήο βίαο, έρνπλ αθφκε δπζθνιία κέζα ηνπο λα μεπεξάζνπλ ηηο θνβίεο
πξνο ην δξάζηε θαη είλαη αθφκε ςπρνινγηθά πξνζθνιιεκέλνη καδί ηνπ. Φνβνχληαη
αθφκε ηη ζα κπνξνχζε λα θάλεη ζε απηνχο ή θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
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Ζ βηβιηνγξαθία καο παξαζέηεη ελλέα δείθηεο πνπ δειψλνπλ ηελ χπαξμε ηνπ
πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο ζε πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Σν ζχκα ζα
πξέπεη λα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο έρνληαο ηνπ
πλδξφκνπ.
1. Σν

παηδί

παξνπζηάδεη

ζπκπηψκαηα

ζπλερηδφκελνπ

ηξαχκαηνο

ή

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο.
2. Δίλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δξάζηε.
3. Σν ζχκα ληψζεη επγλσκνζχλε γηα ηηο κηθξέο πξάμεηο θαινζχλεο ηνπ
θαθνπνηνχ ηνπ.
4. Αξλείηαη θάζε χπαξμε βίαο θαη πξνζπαζεί λα ηελ εθινγηθεχζεη. Όπσο
αξλείηαη θαη ηελ νξγή ηνπ γηα άιινπο, αιιά θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
5. Σν θαθνπνηεκέλν παηδί βξίζθεηαη ζε ππεξεγξήγνξζε πξνζπαζψληαο λα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζχηε γηα λα ηνλ θξαηά επηπρηζκέλν.
6. Σν ζχκα βιέπεη ηνλ θφζκν απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ζχηε. Αθφκε θαη ηνλ
εαπηφ ηνπο ηνλ βιέπνπλ κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ δξάζηε.
7. Αληηιακβάλεηαη φζνπο πξνζπαζνχλ λα ην βνεζήζνπλ γηα «θαθνχο», ελψ ηνλ
βηαζηή ηνλ ζεσξεί «θαιφ» θαη πξνζηάηε ηνπ.
8. Γπζθνιεχεηαη λα εγθαηαιείςεη ην ζχηε ή λα κελ είλαη άιιν ςπρνινγηθά
πξνζθνιιεκέλν καδί ηνπ.
9. Σν παηδί θνβάηαη γηα αληίπνηλα ηνπ ζχηε. (Jülich, 2005).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΝΙΥΤΣΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΗ
ΣΟΚΥΟΛΜΗ
Δθηφο φκσο απφ φια απηά γηα λα δεκηνπξγεζεί ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο
πξέπεη λα ζπκβάιινπλ θαη θάπνηεο αθφκε δηεξγαζίεο. ε απηφ ην θνκκάηη ζα
ηνλίζνπκε θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηζρχνπλ θαη εληζρχνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο ην άηνκν λα αλαπηχμεη ην χλδξνκν.

33

3.1. Γλσζηηθή αζπκθσλία ή γλσζηηθέο ζηξεβιώζεηο
Ο Festinger (1962) ήηαλ εθείλνο πνπ έθαλε ιφγν πξψηε θνξά γηα ηνλ φξν
«γλσζηηθή αζπκθσλία» ή «γλσζηηθέο ζηξεβιψζεηο» Καη δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά
νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ηνπ εθάζηνηε ζχκαηνο. Σελ γλσζηηθή αζπκθσλία ηελ
ζπλαληνχκε θπξίσο φπνπ ππάξρνπλ θαηαρξεζηηθέο ζρέζεηο θαη θπζηθά φηαλ γίλνληαη
αλζπγηεηλέο επελδχζεηο θαη απφ ηηο δπν κεξηέο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα άηνκα κέλνπλ θαη
ζηεξίδνπλ απηή ηελ ζρέζε, γηαηί έρνπλ επελδχζεη πνιιά ζε απηήλ. Καηά θαλφλα νη
γλσζηηθέο ζηξεβιψζεηο έρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο.
1. Να ειαρηζηνπνηνχλ ηελ θαθνπνίεζε.
2. Να δηεπθνιχλνπλ ην δεζκφ.
3. Να δίλνπλ ειπίδεο ζην ζχκα.
Απηφ γίλεηαη κε ην ν άλζξσπνο λα αιιάδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ
θαη λα ζπκκεηέρεη γηα ηε δσή ηνπ ζε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα ην
παξαδέρεηαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπλερψο κεγαιψλεη ηελ αζπκθσλία, π.ρ. πηζηεχεη
πσο θηαίλε νη άιινη πνπ δελ ηνλ θαηαιαβαίλνπλ, δεκηνπξγψληαο θαη πάιη λέεο
ζηξεβισκέλεο ζθέςεηο.
Κάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλαληνχκε ηε γλσζηηθή αζπκθσλία είλαη π.ρ. φηαλ
ζηακαηήζεη ε θαθνπνίεζε. Μπνξεί ηα άηνκα λα ληψζνπλ πσο επηηέινπο ηειείσζε φιν
απηφ, αιιά ηνπο θπξηαξρεί κηα ηδηαίηεξε ζχγθξνπζε. Τπάξρνπλ πνιιά απφ ηα ζχκαηα
πνπ αλαξσηηφληνπζαλ κήπσο ν ζχηεο δελ ηνπο αγαπνχζε άιιν θαη ζηακάηεζε, ηη είρε
ζπκβεί θαη άιιαμαλ ηα πξάγκαηα. Καη νη πεξηζζφηεξνη έλησζαλ πσο είραλ απνξξηθζεί
(Carver, 2007).
Δπίζεο θάπνηα θαθνπνηεκέλα πξφζσπα έλησζαλ ζαθψο θαιχηεξα, «ζαλ λα
ζπκπιήξσλαλ άιιν έλα θνκκαηάθη ζην παδι», αλ ν ζχηεο ηνπο έιεγε πσο θαη εθείλνο
είρε θαθνπνηεζεί ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Απηή ε γλψζε ηνπο παξείρε κηα άλεζε θαη
κηα εμήγεζε γηαηί ζπλέβαηλε απηφ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε κεξηθά ζχκαηα νη γλσζηηθέο ζηξεβιψζεηο έρνπλ
παξακείλεη θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Μηα γπλαίθα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ήκνπλ
ην θνξηηζάθη ηνπ κπακπά θαη μαθληθά ε ππνρψξεζε ήηαλ ηξνκαθηηθή θαη
ζπληξηπηηθή». Ή έλαο λένο άληξαο εθκπζηεξεχηεθε: «Αθφκε λνκίδσ πσο ν ζείνο κνπ
έρεη επηξξνή πάλσ κνπ, πάλσ ζην ζψκα κνπ. Πξέπεη λα δνπιέςσ θη άιιν, πξέπεη λα
γίλσ πην ζθιεξφο».
Δπηπρψο φιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε πιένλ, κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ ην
δεζκφ κεηαμχ ελήιηθνπ «πξψελ» ζχκαηνο θαη ζεμνπαιηθνχ θαθνπνηνχ (Jülich, 2005)

34

3.2. ρέζε ζύηε-ζύκαηνο
Αλ πξνζέμνπκε πεξηζζφηεξν ηελ βηβιηνγξαθία ή επηθεληξψζνπκε αθφκε πην πνιχ
ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ επηθαηξφηεηα ζα παξαηεξήζνπκε πσο ν δξάζηεο ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη ν «θαθφο άγλσζηνο» πνπ μαθληθά εκθαλίδεηαη ζην
δξφκν κε έλα βαλ θαη θαθνπνηεί ην παηδί, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο ηαηλίεο. Γπζηπρψο κηα
έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία κε έλα κεγάιν δείγκα 524 παηδηψλζπκάησλ καο απνθάιπςε πσο ην 47% ησλ πεξηπηψζεσλ ν θαθνπνηφο βξηζθφηαλ κέζα
ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. Γεληθφηεξα ζηελ θαθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ηζρχεη πσο ην 1/3
ησλ παηδηψλ γλσξίδνπλ θαιά ην δξάζηε θαη γηα ην 1/5 ησλ ζπκάησλ, ν ζχηεο είλαη ν
ίδηνο ν παηέξαο (Νηθνιαΐδεο & ηαπξηαλάθε, 2009).
Φπζηθά φιν απηφ έρεη αληίθηππν ζηε κε-απνθάιπςε ηνπ ζπκβάληνο. Όζν πην
θαιά γλσξίδεη ην παηδί ην δξάζηε ηφζν δπζθνιφηεξν είλαη λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ
θαθνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηθή βηβιηνγξαθία καο παξνπζηάδεη έλα πνζνζηφ
50% ησλ παηδηψλ πνπ ζηακάηεζαλ λα απνζησπνχλ επεηδή ν ζχηεο δελ βξηζθφηαλ
εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.

Δλψ αληίζεηα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε

θαθνπνίεζε ήηαλ ελδννηθνγελεηαθή, ην 89% ησλ αηφκσλ δελ κίιεζε πνηέ.
Οη ιφγνη ηεο ζησπήο ζπλήζσο είλαη επεηδή δελ ζέινπλ λα πξνδψζνπλ ηνλ γνληφ
ηνπο θαη θάηη ηέηνην λα έρεη σο απνηέιεζκα λα δηαιπζεί ε νηθνγέλεηα. Αθφκε, φπσο
αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, φηαλ ν ζχηεο είλαη ηαπηφρξνλα θαη ππεχζπλνο γηα ηηο
βαζηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, ν δεζκφο γίλεηαη αθφκε πην πεξίπινθνο θαη ηζρπξφο θαη
ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο αθφκε πην κηθξή. Σέινο, κηα θαζαξά δηαζηξεβισκέλε
ζθέςε πνπ παξνπζηάζηεθε θαη ζηε γλσζηηθή αζπκθσλία, είλαη ε άπνςε πνιιψλ
αηφκσλ πνπ είραλ θαθνπνηεζεί ζηα παηδηθά ηνπο ρξφληα, λα ζπλερίδνπλ λα ληψζνπλ
αγάπε γηα ην ζχηε θαη ηελ αλάγθε γηα ηε θξνληίδα ηνπ. Απηφ βέβαηα δελ ηζρχεη γηα
φια ηα ζχκαηα. Έλα πνζνζηφ 50% αηζζάλεηαη κίζνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαθνπνηφ
(Νηθνιαΐδεο & ηαπξηαλάθε, 2009).
Οη Aronson θαη Mills πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζεηξά απφ πεηξάκαηα γηα λα
εμεηάζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο ζε πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο
αιιά θαη νκεξίαο. ε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο βξήθαλ θάηη θνηλφ. Σα ζχκαηα βξίζθνληαη
ζε κηα απσζεηηθή θαηάζηαζε θαη πξέπεη λα πεξλνχλ ρξφλν κε ηνπο δξάζηεο. Όηαλ
ζηα πιαίζηα ησλ πεηξακάησλ ξσηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηη ηνπο αξέζεη ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ ζπηψλ, αθνινχζεζαλ ηέζζεξα είδε απαληήζεσλ.
1. Πσο νη πεπνηζήζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζχηε ήηαλ παξφκνηα κε ηα δηθά
ηνπο.
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2. Κάπνηνη απφ ηνπο ζχηεο είραλ πνιχ θαιφ κνξθσηηθφ επίπεδν.
3. Άιινη είραλ πνιχ επράξηζηεο ή αμηνζαχκαζηεο ηδηφηεηεο φπσο πίζηε ή
θαινζχλε.
4. Καη κεξηθνί απφ ηα ζχκαηα δεηνχζαλ θάπνην αληάιιαγκα απφ φιν απηφ.
Όια απηά επηβεβαηψλνπλ ηε γεληθεπκέλε ζεσξία «καο αξέζνπλ νη άλζξσπνη εθ
ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο καο παξέρεη ηε κέγηζηε αληακνηβή κε ην ειάρηζην
θφζηνο».
Αληίζηνηρεο έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε
ζπκπάζεηα γηα αλζξψπνπο κε αλφκνηεο ζπκπεξηθνξέο απφ ηηο δηθέο ηνπο. Έλα ηέηνην
παξάδεηγκα ην ζπλαληνχκε θαη ζην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο, φπνπ ην ζχκα αξρίδεη
ζηγά-ζηγά λα γλσξίδεη ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηνπ ζχηε ηνπ, φπνπ μεθηλάεη θαη ν
ηδηαίηεξνο δεζκφο κεηαμχ ηνπο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο McKenzie, 2004). χκθσλα
κε ηε βηβιηνγξαθία ην ζχκα κπνξεί λα αλαπηχμεη θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο
κε ην ζχηε:


Αθνζίσζε - «ζα βνεζήζσ ην ζχηε»



Μίκεζε - «πξνζπαζψ λα γίλσ ζαλ ηνλ ζχηε»



Σαχηηζε - «είκαη ζαλ ην ζχηε»



Σαπηνπνίεζε - «είκαη ν ζχηεο» (Brisch, 2012).

3.3. Η έλλνηα ηεο εκπηζηνζύλεο
Ζ εκπηζηνζχλε είλαη έλα πνιχηηκν αγαζφ φπνπ έρεη πάξεη ηεξάζηηα αμία γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζρέζεσλ. Οη Weber, Malhotra &
Murnighan (2004) αλαθέξνπλ πσο ρσξίο απηή ν θφζκνο ζα θάληαδε θπξίσο ζαλ κηα
βίαηε θνηλφηεηα, έλαο πφιεκνο φινη ελαληίσλ φισλ. Ζ εκπηζηνζχλε βνεζά ηνπο
αλζξψπνπο λα κεηψλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη λα επεμεξγάδνληαη πην απνηειεζκαηηθά
ηηο πιεξνθνξίεο. αθψο φινη αληηιακβαλφκαζηε πσο φηαλ ππάξρεη απφ φιεο ηηο
πιεπξέο, δειαδή κηα ακνηβαία εκπηζηνζχλε, απηφ νδεγεί ζηελ ζηαδηαθή ηεο αχμεζε,
ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα ζεηηθή αιιειεπίδξαζε. Καη ην αληίζεην, πσο αλ
πξνθχςεη κηα απξνζδφθεηε παξάβαζε μαθληθά θπξηαξρεί απφηνκε απψιεηα ηεο
εκπηζηνζχλεο

36

Χζηφζν, ζε θάπνηα κνληέια ζπλαληνχκε θάηη αθχζηθν. Μαο δείρλνπλ πσο
θάπνηεο θνξέο εκπηζηεπφκαζηε θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ είλαη μαθληθέο θαη δξακαηηθέο
παξά ζηαδηαθέο, κέρξη ην ζεκείν φπνπ εκθαλίδεηαη λα είλαη ζπλεηφ θαη δπλεηηθά
επηθίλδπλν. Μάιηζηα έρεη δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ηελ εκπηζηνζχλε: «Ζ εκπηζηνζχλε
είλαη κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφζεζε λα δερηεί ηελ
εππάζεηα, βαζίδεηαη ζε ζεηηθέο πξνζδνθίεο, απφ ηηο πξνζέζεηο ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
άιινπ. Μηα ζπκπεξηθνξά εκπηζηνζχλεο θαη‟ επέθηαζε ζπλεπάγεηαη κε ηελ απνδνρή
εππάζεηαο, ηελ ειπίδα ή ηελ πξνζδνθία ηνπ θέξδνπο απφ έλα άιιν πξφζσπν» (Weber
et al., 2004).
H κειέηε αλαθέξεη πσο φζν ζπζζσξεχνληαη ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηφζν
απμάλεηαη ζηαδηαθά ε εκπηζηνζχλε. χκθσλα κε ηνλ Simon, σο θνηλσληθά φληα νη
άλζξσπνη, καζαίλνπκε απφ λσξίο πψο λα εθπιεξσζνχλ νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο
καο. Απαηηείηαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. ε απηφ ην
ζεκείν φκσο ηνλίδεηαη πσο ε πξνζπκία γηα ηε δεκηνπξγία ακνηβαίνπ θέξδνπο, επίζεο
δεκηνπξγεί ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα αιεζέο φηαλ ηα
άηνκα βξίζθνληαη απξφβιεπηα ζε κηα λέα θαηάζηαζε (Weber et al., 2004).
ην πιαίζην ηεο εκπηζηνζχλεο, εθείλνη απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηφκαζηε θαη καο
είλαη αμηφπηζηνη, είλαη πνιχ εχθνιν λα «παίμνπλ» κε ηνπο θφβνπο ηεο εθκεηάιιεπζεο,
λα δηεπθνιπλζνχλ απφ ηνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο θαη λα απνθέξνπλ γηα απηνχο
επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Σν χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο είλαη έλα αθξαίν
παξάδεηγκα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Όζν ιηγφηεξε εμάξηεζεο εκπηζηνζχλεο δείρλνπλ
ηα άηνκα ζηνλ θαθνπνηφ/απαγσγέα, ηφζν ιηγφηεξν ζα ηνπο εθκεηαιιεχνληαη. Απηά ηα
άηνκα κπνξνχλ πην εχθνια λα απνρσξήζνπλ απφ ηε ζρέζε/θαηάζηαζε, λα θάλνπλ
ζπκκαρίεο, θαη λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (Weber et al., 2004).
Με βάζε ινηπφλ θαη ηε ζεσξία ηεο εκπηζηνζχλεο θαηαιήγνπκε ζην ίδην
ζπκπέξαζκα. Πσο φζν πην γλψξηκν θαη νηθείν ην θαθνπνηεηηθφ πξφζσπν, ηφζν
κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ηνπ δείρλεη ην ζχκα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΡΑΤΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΤ ΣΡΔ
ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ
4.1. Φπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε
Ζ ιέμε «ηξαχκα» πξνέξρεηαη απφ ηελ ηαηξηθή φπνπ κεηαμχ άιισλ δηαρσξίδεηαη
θαη ζην ςπρνινγηθφ ηξαχκα. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη απφ ηελ ςπρνινγηθήζπλαηζζεκαηηθή βιάβε, ε νπνία πξνθχπηεη φηαλ ην άηνκν βξεζεί ζε θάπνηα
απεηιεηηθή θαη ςπρνπηεζηηθή γηα ηε δσή ηνπ θαηάζηαζε (Erlich, 2011). χκθσλα κε
ηελ Υαηήξα (2005) ην ηξαχκα σο έλα νμχ θαηλφκελν ζπκβαίλεη ζε ειάρηζην ρξνληθφ
δηάζηεκα, κε επαθφινπζα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάξξεπζε, θαη ηελ ππεξδηέγεξζε
ηνπ κπαινχ απφ πνηθίια εξεζίζκαηα. Έλα ηξαχκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ έλα
κεκνλσκέλν γεγνλφο βίαο ή θαθνπνίεζεο φπσο θαη κηα ζηαδηαθή ζπζζψξεπζε
ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη ζαλ επαθφινπζν ην άηνκν λα
εθδειψζεη θνβίεο, αλεζπρίεο ή θαη άγρνο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην άηνκν
θαθνπνηνχηαλ ρξφληα, εκθαλίδεηαη κηα πεξίνδνο αθάλεηαο αλάκεζα ζην ηξαπκαηηθφ
γεγνλφο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Καζψο ην άηνκν βηψλεη θαζπζηεξεκέλα ηελ
πεξίνδν ζιίςεο (δηεξγαζία πέλζνπο). Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή
ζηα δηάθνξα είδε ηξαπκάησλ πνπ ππάξρνπλ, φπσο π.ρ. κε ην «νμχ ηξαχκα»
(ηξαπκαηηθφ shock) πνπ εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά. Ζ βία θαη ε θαθνπνίεζε έξρνληαη
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα «ζπζζσξεπκέλα» θαη «ζηξεζνγφλα» ηξαχκαηα,, φπνπ νη
επηπηψζεηο είλαη νδπλεξέο θαη καθξνρξφληεο. Σν άηνκν πνπ έρεη θαθνπνηεζεί
πξνζπαζεί λα απνθχγεη νηηδήπνηε ηνπ ζπκίδεη ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Έηζη ζε
κεξηθνχο αλζξψπνπο αλαπηχζζεηαη ε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο (Post
Traumatic Stress Disorder), φπνπ νη κλήκεο αλαβηψλνληαη γηα ρξφληα ή θαη κέρξη ην
ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ.
Ζ Φξνυδηθή ζεσξία θαηαλνεί ην ηξαχκα σο «παξαβίαζε ζηελ πξνζηαηεπηηθή
αζπίδα ηνπ εγψ» πνπ επέθεξε απφ ππεξβνιηθά εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, φπσο κηα
εκπεηξία κάρεο. Απηά πξνθαινχλ ην εγψ λα πξνζπαζήζεη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ
ηνπ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν (Jameson, 2010).

«Οη ηξαπκαηηζκνί έρνπλ δχν είδε

απνηειεζκάησλ, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Σα πξψηα
ζπγθξνηνχλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ζηελ αμία ηνπ,
κε άιια ιφγηα, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλάκλεζε ηνπ μεραζκέλνπ γεγνλφηνο ή πην
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αθξηβψο γηα ηελ επηζηξνθή ζην πξαγκαηηθφ, ζην ππαξθηφ πνπ ηνλ θάλεη λα μαλαδεί
(…) Οη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ηείλνπλ πξνο έλα ζηφρν εθ δηακέηξνπ αληίζεην. Οη
ηξαπκαηηζκνί ιεζκνλνχλ, δελ επηδεηλψλνπλ πεξηζζφηεξν ηηο αλακλήζεηο θαη ηίπνηα
δε βξίζθεηαη επαλαιακβαλφκελν (…) Σα ζπκπηψκαηα ηεο θαζαξήο λεχξσζεο,
θαζνξηζκέλα, ζπγθξνηνχλ ηα εκπιεθφκελα ηα νπνία ζπκβάιινπλ φια ζηηο αξλεηηθέο
ηάζεηο ή ζηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ. Έηζη είλαη, άιινηε ην έλα, άιινηε
ην άιιν, ηα δπν ζηνηρεία πνπ επηθξαηνχλ.» Απηφ είλαη έλα απφζπαζκα απφ ην
ςπρνδπλακηθφ κνληέιν ηνπ S. Freud φπνπ ην 1939 πξνζπάζεζε λα δψζεη έλα νξηζκφ
γηα ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ ηξαχκαηνο (Janin, 2011).
Πην ζπγθεθξηκέλα ν αλαθέξεη πσο ζε πεξηπηψζεηο θάπνηνπ ηξαχκαηνο νη βαζηθνί
κεραληζκνί άκπλαο θαη πξνζηαζίαο αξρίδνπλ λα ππνιεηηνπξγνχλ θαη θπξηαξρεί ην
ζπλαίζζεκα ηεο αδπλακίαο. Οη ηξαπκαηηθέο αλακλήζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα
γεγνλφηα δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πιένλ επνηθνδνκεηηθά. Έηζη ε αληίιεςε
ελφο ηεξάζηηνπ θηλδχλνπ ή ην αλαπφθεπθην απηνχ, νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ γηα ηπρφλ
ζπλαηζζήκαηα θαη δηεμάγεη κηα δηαδηθαζία φπνπ ην άηνκν «παξαδίλεηαη». ηελ
πνξεία εμειίζζεηαη ζην λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά εμαληιεκέλν θαη κε αιεμηζπκηθνχο
ηξφπνπο ζθέςεο θαη αληίιεςεο. Χο απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην λα παξεκπνδίδνληαη
νη απαξαίηεηεο ελδφςπρεο δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο, π.ρ. φηαλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα
αληηδξάζεη θαηάιιεια ζε κηα θαηάζηαζε πέλζνπο ή αθφκε θαη ζηελ κεηξφηεηα. Μηα
κεηέξα ε νπνία έρεη ππνζηεί θάπνην ηξαχκα αλαπηχζζεη έλαλ απνδηνξγαλσκέλν
δεζκφ κε ην παηδί ηεο. Σν ηξαχκα κεηακνξθψλεη ηε κεηέξα απφ ζπιαρληθή ζε έλαλ
ελήιηθα ρσξίο ζσζηή ζθέςε, δεζηφ ζπλαίζζεκα θαη ρσξίο ίρλνο ελζπλαίζζεζε γηα ην
παηδί. Απηφ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ην παηδί ηνλ δηαηζζάλεηαη ζαλ κηα
απνδηνξγάλσηε επηθνηλσλία κε απνηέιεζκα λα ηνπ δεκηνπξγεί αθφξεηεο αλεζπρίεο
(αλαθέξεηαη ζηνλ Cavalli, 2012).
Δθηφο φκσο απφ ηνλ Freud αζρνιήζεθαλ θαη άιινη ςπραλαιπηέο εληαηηθά κε ηελ
έλλνηα ηνπ ηξαχκαηνο. Οη G.L. Engel θαη A.H. Schmale αλέπηπμαλ πεξαηηέξσ ηελ
έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο φπνπ ην άηνκν «παξαδίλεηαη». Παξαηήξεζαλ αζζελείο κε
απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαη νλφκαζαλ ην θαηλφκελν, ην «ζχλδξνκν ηεο παξαίηεζεοεγθαηάιεηςεο». Σέηνηεο ζηηγκέο ην άηνκν αηζζάλεηαη εγθαηαιειεηκκέλν, αβνήζεην
θαη παξαηηείηαη, εγθαηαιείπεηαη. Βξίζθεηαη ζε κηα αδπλακία λα αληηκεησπίζεη ην
ζπκβάλ θαη αξξσζηαίλεη. Έηζη γελληνχληαη θαη νη ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο (φπσο
αλαθέξεηαη ζηε Dumet, 2011).
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Έλα ζπκπιεξσκαηηθφ βήκα έθαλε ν P. Marty, ν νπνίνο ηφληζε πσο ε αζζέλεηα
δελ επαλέξρεηαη πνηέ φηαλ δελ ελδηαθέξεη. Πην πνιχ απφ ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο,
απηφ πνπ ππνινγίδεηαη είλαη ε επίδξαζε ηεο απνδηνξγάλσζεο πνπ απνξξέεη.
Μάιηζηα ν ίδηνο γξάθεη, «Οη ηξαπκαηηζκνί ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πνζφηεηα
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απνδηνξγαλψζεσλ πνπ επηθέξνπλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηε θχζε
ηνπ γεγνλφηνο πνπ ηνπο έρεη πξνθαιέζεη» (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Dumet, 2011).
Οη ςπραλαιπηηθέο αλαθνξέο καο δείρλνπλ πσο φηαλ ζρεηίδεηαη ην ηξαχκα ελφο
αηφκνπ κε θάπνηα κνξθή θαθνπνίεζεο ή απαγσγήο, ηφηε ππξνδνηείηαη ν κεραληζκφο
άκπλαο «ηαχηηζε κε ηνλ επηηηζέκελν», φπνπ ην άηνκν κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά
αηφκνπ πνπ ηνπ πξνθαιεί άγρνο (Pervin & John, 2001). Δθεί πνπ ην ζπλαληνχκε
πεξηζζφηεξν είλαη ζην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. ε απηφ ην ζηάδην ζχκθσλα κε ηνλ
Wendt (2011) ηα ζχκαηα απφ ηε κία πξνζπαζνχλ λα αληέμνπλ ην «αβάζηαθην», φκσο
απφ ηελ άιιε αλαζηέιιεηαη ακέζσο ε επηηπρήο επεμεξγαζία απηήο ηεο εκπεηξίαο.
Όκσο απηφο δελ είλαη ν κφλνο κεραληζκφο άκπλαο πνπ ελεξγνπνηείηαη. Μειέηεο
έρνπλ θαηαγξάςεη πσο ζε θαηαζηάζεηο θαθνπνίεζεο εκθαλίδεηαη θαη ε «ελδνβνιήηαπηνπνίεζε». Δδψ ην άηνκν αζπλείδεηα εζσηεξηθεχεη ραξαθηεξηζηηθά ή ηελ ςπρηθή
αλαπαξάζηαζε ελφο κηζεηνχ ή αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ (Pervin & 2001). Ο (Regner,
2000) θαηαγξάθεη πσο ηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα θαθνπνίεζεο πεξηζζφηεξν
αλαπηχζζνπλ ηελ ελδνβνιή παξά ηελ ηαχηηζε κε ηνπο επηηηζέκελνπο. Θχκαηα πνπ
εθαξκφδνπλ απηή ηελ ζηξαηεγηθή πνιιέο θνξέο γίλνληαη θαη ζπλεξγάηεο ησλ
θαθνπνηψλ
Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε πσο ε θαηάζηαζε ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο δελ
πξνθχπηεη απφ κηα ζπλεηδεηή απφθαζε ή κηα νξζνινγηθή ζθέςε πξνζέγγηζεο γηα ηνλ
θαθνπνηφ. χκθσλα κε ηελ Anna Freud «ην εγψ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ
απφ ην θαθφ απνδηνξγαλψλεηαη. Ο φκεξνο ζέιεη λα επηβηψζεη θαη ην πγηέο εγψ
επηδηψθεη έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε θαη ηελ επηβίσζε». (Jameson, 2010). ε απηφ ην
ζηάδην ην άηνκν έρεη «απνγπκλσζεί» ηειείσο θαη ν δξάζηεο έρεη απνθηήζεη
νινθιεξσκέλα ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπ ζχκαηνο. Κάπνηνη εηδηθνί κάιηζηα
παξαιιειίδνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε κε ηε λεπηαθή ειηθία. Σα ζχκαηα πξέπεη λα
θιαίλε γηα λα ηνπο δψζνπλ θαγεηφ θαη παξακέλνπλ ζησπεινί επεηδή ππάξρεη κηα
αθξαία εμάξηεζε κε ηνπο απαγσγείο. ε αληίζεζε φπνπ ν δξάζηεο ρξεζηκεχεη ζαλ
κεηέξα, απεηιεί ηα ζχκαηά ηνπ γηα ηνλ έμσ θφζκν, θαη ηνπο θνβίδεη γηα ηα λνκηθά
επαθφινπζα. Έηζη αξρίδεη θαη ην κίζνο πξνο ηηο αξρέο (De Fabrique et al., 2007).
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Έρεη παξαηεξεζεί πσο ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ππάξρεη έλαο θχθινο θάζεσλ
(θάζε ζνθ, θάζε δξάζεο θαη θάζε αλάθακςεο). Οη επηκέξνπο θάζεηο
επαλαιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκεξίαο. Αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην ηέινο ηεο αλάπηπμεο ελφο ηξαχκαηνο εκθαλίδεηαη θαη ην είδνο
ηνπ δεζκνχ. Γεληθφηεξα ε νκεξία είλαη κηα ηξαπκαηηθή θαηάζηαζε θαη έλα
ςπρνινγηθφ ηξαχκα κπνξεί λα νξηζηεί θαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Όκσο δελ πξέπεη λα
μερλάκε πσο δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηχμνπλ φια ηα άηνκα ην χλδξνκν απηφ
(Lüdke & Clemens, 2001).

4.2. Δμειηθηηθή πξνζέγγηζε
Βιέπνληαο απφ κία άιιε ζθνπηά ηελ PTSD θαη κειεηψληαο πεξηζζφηεξν ηελ
εμειηθηηθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ, νη Cantor & Price (2007) καο πξνηείλνπλ κηα
νινθιεξσκέλε ζεσξία επί ην ζέκα ηνχην. Μαο εμεγεί πσο ε Γηαηαξαρή ηνπ
Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο είλαη κηα δηαηαξαρή ησλ ακπλψλ ζηα ζειαζηηθά φπνπ
απνηειείηαη απφ ηελ επαγξχπλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ. ε απηφ ην ζηάδην
ην ζειαζηηθφ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ ζεσξία
ππνζηεξίδεη πσο ε πξνέιεπζε απηψλ ησλ ακπλψλ έξρεηαη απφ ηνπο φξζηνπο κεγάινπο
πηζήθνπο 5.000.000 ρξφληα πξηλ.
Πην αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα ηεο PTSD ηα ζπλαληάκε θαη ζηα ζειαζηηθά. Οη
ζπκπεξηθνξέο ηνπο δελ βαζίδνληαη κφλν ζηελ έλλνηα «κάρεο-θπγήο», αιιά ππάξρνπλ
δηάθνξεο ακπληηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γηα παξάδεηγκα ην ζειαζηηθφ απνθεχγεη ηελ
απεηιή. Ή άιιεο θνξέο απνζχξεηαη. Δπίζεο ππάξρεη θαη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ή ε
αθηλεζία.
Μηα πξφζθαηε έξεπλα ππνζηεξίδεη πσο κπνξεί λα ππάξρεη κηα εμειηθηηθή βάζε
γηα ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. Παξφκνηεο αληηδξάζεηο έρνπλ παξαηεξεζεί ζε
πνιιά είδε ζειαζηηθψλ θαη εξπεηψλ. Οη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ πσο απηέο νη
παξάινγεο ζεηηθέο ζρέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ
κεηαμχ εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα ηξαπκαηηθή παγίδεπζε απφ ηνπο θαηαπηεζηέο
ηνπο (Adorjan et al., 2012).
Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο, ηα επξήκαηα καο δείρλνπλ πσο νη ρηκπαηδήδεο ζε θάζε
κάρε εκθαλίδνπλ έληνλα επίπεδα άγρνπο. ηνλ εηηεκέλν φπνπ ην άγρνο είλαη
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ηδηαίηεξα πςειφ θάπνηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ηνπ ηνλ αγθαιηάδνπλ θαη ηνλ θηιάλε κε
ζθνπφ λα ακβιπλζεί ην ζηξεο. Αθφκε έρεη παξαηεξεζεί πσο κεηά ηελ επίζεζε
πηζήθσλ, ν ρακέλνο έρεη ηελ ηάζε λα ζηξέθεηαη κε ηνλ εηζβνιέα ηνπ. Αλ θαη
αθνχγεηαη ζαλ κηα ζπκπεξηθνξά πνπ παξεθθιίλεη απφ ην θαλνληθφ, κε απηφ ηνλ
ηξφπν θαηαθέξλεη λα απνθηήζεη ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ. Δπίζεο
παξαηεξήζεθε ζε πξσηεχνληα ζειαζηηθά πσο ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηεπλάζεη ην θαηαπηεζηηθφ θπξίαξρν αξζεληθφ. (Cantor &
Price, 2007).

4.3. Νεπξνβηνινγηθή πξνζέγγηζε
Δθηφο φκσο απφ ηελ ςπραλαιπηηθή θαη εμειηθηηθή ζεσξία, αληίζηνηρεο
ζεκαληηθήο βαξχηεηαο είλαη θαη ε λεπξνβηνινγηθή πξνζέγγηζε. Ση αιιαγέο
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εγθέθαιν κεηά απφ έλα ηξαχκα;
χκθσλα κε ηελ Γηαλλνπνχινπ (2012) ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απνηειεί έλα
έληνλν ζηξεζνγφλν θαηλφκελν κε ηδηαίηεξν ςπρνινγηθφ ππφβαζξν. Θέηεη ζε
εγξήγνξζε πνιινχο λεπξσληθνχο κεραληζκνχο θαη εγθεθαιηθέο δνκέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζπλαίζζεκα, ηε κλήκε θαη ην ζηξεο Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ην
50% φισλ ησλ αλζξψπσλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ζηελ παηδηθή
ειηθία. ε ζσκαηφκνξθεο δηαηαξαρέο γίλνληαη θάπνηεο αιιαγέο, θπξίσο ζην
κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα αιιαγέο πθίζηαληαη ζηελ ακπγδαιή επεηδή
είλαη ππεχζπλε γηα ην θφβν θαη ηνλ πφλν, ζηελ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ πνπ είλαη ην
ζπλαηζζεκαηηθφ θέληξν πφλνπ θαη ζηνλ ζσκαηαηζζεηηθφ θινηφ (Tutsch & Donat,
2009). Πην αλαιπηηθά, νη επαίζζεηνη θνξηηδνλνχρνη λεπξψλεο απνζηαζεξνπνηνχληαη
θαη ππνιεηηνπξγνχλ ζηα ζεκεία ηνπ ηππφθακπνπ, ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ηνπ
κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο (Brisch, 2012). Μάιηζηα κηα έξεπλα ηνπ Cognill απέδεημε
πσο, δείρλνληαο ίδηα εξεζίζκαηα ζε άηνκα πνπ έρνπλ θαη ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ
ππνζηεί ηξαχκα ε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο δηέθεξε. Ήηαλ πνιχ
πςειφηεξε ζε φζνπο αληηκεηψπηζαλ θάπνην ηξαχκα.
Αληίζηνηρα αθνινπζνχλ θαη θάπνηεο βιάβεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ κεηά
απφ πεξηπηψζεηο ηξαχκαηνο. Σα λεπξηθά εγθεθαιηθά θχηηαξα αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη
ξαγδαία, φπσο θαη ν φγθνο ηνπ εγθεθάινπ. Δπίζεο ζε λεπξναπεηθνλίζεηο
παξαηεξήζεθε ε χπαξμε δηεπξπκέλσλ θνηιηψλ.
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Χζηφζν, λεπξνβηνινγηθέο αιιαγέο εκθαληζηήθαλ θαη ζε κειέηεο κε δψα.
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νλνκάδεηαη «έξεπλα ζηέξεζεο» θαη έρεη ηα παξαθάησ
ζπκπηψκαηα:


Αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο



Ναληζκφο



Μηθξή πεξίκεηξνο ηεο θεθαιήο



Παξφκνηα ζπκπηψκαηα απηηζκνχ



Γηαηαξαρέο πξνζθφιιεζεο



Δπηζεηηθφηεηα ζηνπο μέλνπο θαη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ (αλαθέξεηαη ζηνλ Brisch,
2012)

Γεληθφηεξα φηαλ εθηίζεηαη έλα παηδί ζπζηεκαηηθά ζε βίαηεο θαηαζηάζεηο είλαη
κεγάια ηα πνζνζηά λα αθνινπζήζνπλ θάπνηεο ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε ζσκαηηθή
ηνπ πγεία. Μάιηζηα φζν πην κηθξφ είλαη, ηφζν κεγαιχηεξε ε επηβάξπλζε ζηα επφκελα
ρξφληα. Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη, φηαλ ην ζεκείν έλαξμεο ελφο ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθνχ
γεγνλφηνο εληνπίδεηαη ζηε βξεθηθή ειηθία, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο θαη
κφληκεο βιάβεο, φπσο λεπξναλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, κεηαβνιηθά ζχλδξνκα,
θαξδηνινγηθέο αζζέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγία ηνπ άμνλα: ππνζάιακνο-ππφθπζεεπηλεθξίδηα (Κνπκνχια θαη ζπλ., 2013).

4.4. Φπρηαηξηθή πξνζέγγηζε
ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο, νη ςπρίαηξνη δίλνπλ ζρεδφλ φιε ηελ
έκθαζε ηνπο ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο κεηά απφ έλα ηξαχκα, ζηε Γηαηαξαρή
Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο. Πην αλαιπηηθά, ε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο είλαη
κηα αγρψδεο δηαηαξαρή. Με βάζε ην DSM 5, εκθαλίδεηαη φηαλ ηα άηνκα έρνπλ
εθηεζεί νη ίδηνη ή σο κάξηπξεο ζε άζρεκεο θαηαζηάζεηο θαη επηθίλδπλεο γηα ηε δσή
ηνπο (π.ρ. ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, νκεξία, ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε, απεηιή ζαλάηνπ θ.α.), ζπρλά αλαβηψλνπλ ην ζπκβάλ. Σν ίδην
πεξηζηαηηθφ μαλαεκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή παξαηζζήζεσλ, ςεπδαηζζήζεσλ, flashback
επεηζνδίσλ θαη αλακλήζεηο ζηελ αθχπληζε, αιιά θαη ζηνλ χπλν κε ηε κνξθή ησλ
νλείξσλ. Δπηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο θπξίσο ζηα παηδηά πξέπεη λα
αλαθέξνπκε πσο ην πεξηερφκελν ησλ νλείξσλ ηνπο ζηε θάζε ηεο PTSD κπνξεί λα
κελ είλαη αλαγλσξίζηκν θαη λα παξακέλεη αθαζφξηζην. Αθφκε, πξέπεη λα δνζεί
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ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζε απιέο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο δηφηη ηείλνπλ λα παίδνπλ κε
παηρλίδηα πνπ εθθξάδνπλ ζπλερψο ην ίδην εθηαιηηθφ ζπκβάλ (American Psychiatric
Association, 2013).
Κάπνηα απφ ηα επίκνλα ζπκπηψκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα κε PTSD
είλαη:


Δπεξέζηζηε ζπκπεξηθνξά



Τπεξεγξήγνξζε



Τπεξβνιηθή αληίδξαζε μεζπάζκαηνο



Πξνβιήκαηα ζηε ζπγθέληξσζε



Γηαηαξαρέο χπλνπ

Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ απηή ηε δηαηαξαρή πξνζπαζνχλ επίκνλα λα
απνθχγνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα.


Θέινπλ λα απνθεχγνπλ ή πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ δξαζηεξηφηεηεο ή κέξε
πνπ ηνπο μππλνχλ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο.



Θέινπλ λα απνθεχγνπλ αθφκε θαη αλζξψπνπο ή θαη ζπλνκηιίεο πνπ ηνπο
ζπκίδνπλ ην ζπκβάλ.



Σνπο θαηαθιχδνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο θφβνο, ελνρή, ληξνπή,
ζιίςε θαη ζχγρπζε.



Σν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζηα παηδηά π.ρ. ην
παηρλίδη) είλαη πνιχ κεησκέλν.



Σν άηνκν απνζχξεηαη θνηλσληθά.



Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κεηψλνληαη επίκνλα.

Πνιιέο θνξέο ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα δελ πιεξνχληαη ακέζσο κεηά ην ζπκβάλ αιιά
ίζσο θαη έμη κήλεο αξγφηεξα (American Psychiatric Association, 2013).
Ζ εμεξεχλεζε ηεο PTSD φζν θαη ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο αιιά θαη νη
αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα
βνεζήζνπλ

κειινληηθά

ηα

αλππεξάζπηζηα

άηνκα.

ε

κηα

κειέηε,

φπνπ

παξαθνινπζνχηαλ ε πνξεία ηεο πγεία ησλ ζπκάησλ κεηά απφ κηα νκεξία ζηε
αξδελία, δηαπηζηψζεθε φηη ην 50% ππέθεξε απφ ηε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ
ηξεο θαη ην 30% απφ θαηάζιηςε. χκθσλα κε ηε Γηεζλήο ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε
Νφζσλ θαη πλαθψλ Πξνβιεκάησλ Τγείαο (ICD-10), δίλεηαη ν αθφινπζνο νξηζκφο:
«Ζ Γηαηαξαρή stress κεηά απφ ςπρνηξαπκαηηθή εκπεηξία (F43.1) εκθαλίδεηαη σο κηα
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θαζπζηεξεκέλε θαη παξαηεηακέλε αληίδξαζε ζε έλα ςπρνπηεζηηθφ γεγνλφο ή
θαηάζηαζε (βξαρείαο ή καθξάο δηάξθεηαο), πνπ έρεη κηα εμαηξεηηθά απεηιεηηθή ή
θαηαζηξνθηθή θχζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή ελφριεζε ζε ζρεδφλ
νπνηνδήπνηε άηνκν. Σα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ επεηζφδηα φπνπ ν
αζζελήο αλαβηψλεη θαη‟ επαλάιεςε ην ςπρνηξαπκαηηθφ γεγνλφο κε ηε κνξθή
παξέκβιεησλ αλακλήζεσλ (flashbacks), νλείξσλ ή εθηαιηψλ, πνπ ζπκβαίλνπλ ζην
πιαίζην

κηαο

αίζζεζεο

απνζηαζηνπνίεζεο

«κνπδηάζκαηνο» θαη

ζπλαηζζεκαηηθήο

απφ άιινπο αλζξψπνπο, έιιεηςεο

επηπέδσζεο,

απαληεηηθφηεηαο ζην

πεξηβάιινλ, αλεδνλίαο θαη απνθπγήο δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ηνπ
ζχκηδαλ ην ηξαχκα. Τπάξρεη ζπλήζσο κηα θαηάζηαζε ππεξδηέγεξζεο ηνπ απηφλνκνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ππεξεγξήγνξζε, θαη απμεκέλε αληίδξαζε ζην μάθληαζκα,
θαη αυπλία. Σν άγρνο θαη ε θαηάζιηςε ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ηα παξαπάλσ
ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία, θαη δελ είλαη ζπάληνο ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο. Ζ έλαξμε
ησλ ζπκπησκάησλ αθνινπζεί ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κεηά απφ ιαλζάλνπζα πεξίνδν
πνπ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ κεξηθέο εβδνκάδεο κέρξη κήλεο. Ζ πνξεία είλαη
θπκαηλφκελε αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε αλάξξσζε κπνξεί λα είλαη
αλακελφκελε. ε κηθξφ πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ε θαηάζηαζε κπνξεί λα
αθνινπζήζεη ρξφληα πνιπεηή πνξεία θαη ηειηθά λα θαηαιήμεη ζε κφληκε κεηαβνιή
ηεο πξνζσπηθφηεηαο» (Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 2008).

4.4.1. ε θαηαζηάζεηο νκεξίαο
Μηα δηαρξνληθή κειέηε ησλ Favarν, Degortes, Colombo & Santonastaso (2000)
πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη ηελ εκθάληζε ηεο Γηαηαξαρήο ηνπ Μεηαηξαπκαηηθνχ
ηξεο θαη ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο ζε θαηαζηάζεηο νκεξίαο, αιιά θαη ηε
ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν. Οη εηδηθνί εμέηαζαλ πξνζεθηηθά ηηο εκπεηξίεο απφ έλα
δείγκα απαρζέλησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σα άηνκα απηά
έπξεπε λα πεξηγξάςνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ έδεζαλ πξηλ,
θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ απαγσγή.
Σν 50% ησλ αηφκσλ παξνπζίαζε ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αηρκαισζίαο. Όπσο επίζεο παξαηεξήζεθε θαη ε εκθάληζε ηεο PTDS. Σα πην
θνηλά ζπκπηψκαηα ζε φιν ην δείγκα ήηαλ ελνριεηηθέο αλακλήζεηο, αλεζπρία γηα ην
άκεζν κέιινλ θαη ππεξεγξήγνξζε. Μάιηζηα θάπνηα άηνκα αλέθεξαλ κηα
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θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ πεξίπνπ ηέζζεξα ρξφληα. ε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο θαλεξψζεθε θαη θαηάζιηςε. Μεηαμχ ηεο Γηαηαξαρήο Μεηαηξαπκαηηθνχ
ηξεο θαη ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο δελ βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε. Ζ αλάγθε
γηα έλαλ ζεηηθφ δεζκφ κε ηνλ θαθνπνηφ δελ είλαη ζεκάδη πσο ην άηνκν ζα είλαη πην
επηξξεπή ζην λα αλαπηχμεη θαη PTSD. Καη νη δπν απηνί δείθηεο είλαη ζεκαληηθνί,
αιιά είλαη ζπλδεδεκέλνη κε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο. Χζηφζν,
ηα άηνκα πνπ εκθάληζαλ PTSD θαη ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο, ππέθεξαλ απφ
απμεκέλεο ζσκαηηθέο ελνριήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξνχκε λα αλακέλνπκε φηη ε
παξνπζία θαη ησλ δπν ζπλδξφκσλ έρεη κηα επηβιαβή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ
αλζξψπνπ (Favaro et al., 2000).
Ζ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο έρεη θπζηθά αληίθηππν θαη ζηα παηδηά. ε έλα
πεξηζηαηηθφ απαγσγήο ζην αλ Φξαλζίζθν, φπνπ 26 παηδηά θαη ν νδεγφο ζρνιηθνχ
απήρζεζαλ θαη θξαηνχληαλ ζε έλα ππφγεην, επηβεβαηψζεθε πσο θαη ηα 26 εκθάληζαλ
ζεκάδηα ηεο PTSD. ε κεξηθά παηδηά κάιηζηα ηα ζπκπηψκαηα επηδεηλψζεθαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, θπξίσο φηη ζρεηηδφηαλ κε ληξνπή, απαηζηνδνμία θαη εθηάιηεο
πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην ζάλαην (Alexander & Klein, 2009). Σα παηδηά, φπσο
αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζρνιηθή άξλεζε, απψιεηα
ελδηαθέξνληνο γηα κειέηε, αιιά θαη γηα ην παηρλίδη ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Φνβνχληαη
ην ζθνηάδη ή θνβνχληαη λα κείλνπλ κφλα ηνπο. Πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνπλ
πνλφθνηιν ή πνλνθέθαιν, ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή γηα
θίινπο. Γίλνληαη πεηζκαηάξηθα θαη έρνπλ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ην πξηλ.
Οη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο αλ ηα παηδηά κείλνπλ ζε απηή ηελ
θαηάζηαζε γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εάλ ην πεξηζηαηηθφ ζπλεπαγφηαλ
κε ηελ παξαβίαζε ηεο εκπηζηνζχλεο (Nossek, 2012).

4.4.2. ε θαηαζηάζεηο ελδννηθνγελεηαθήο θαθνπνίεζεο
Ζ ελδννηθνγελεηαθή θαθνπνίεζε πξνθαιεί ζηα παηδηά θάπνηεο ζνβαξέο
ςπρνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο αληηδξάζεηο νη νπνίεο εμαξηνχληαη απφ ην είδνο ηεο βίαο
θαη απφ ηελ ειηθία ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ. Έρεη παξαηεξεζεί πσο αλ ηα παηδηά γίλνπλ
κάξηπξεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ζίγνπξα ζα ηνπο πξνθαιέζεη έλα ζνβαξφηαην
ηξαχκα ζηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο. Πνιιέο θνξέο ην ηξαχκα παίξλεη ηε κνξθή
θάπνησλ ζπκπησκάησλ φπνπ θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα εληνπηζηεί. Γηα παξάδεηγκα,
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φζν κηθξφηεξα είλαη ηα παηδηά είλαη πην πηζαλφ λα επηδείμνπλ ζσκαηηθά παξάπνλα, ηα
πην γλσζηά είλαη ζηνκαρφπνλνη, πνλνθέθαινη θαη θνχξαζε. Αθφκε παξνπζηάδνπλ
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη αλψξηκεο ζπκπεξηθνξέο. Έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα
είλαη πσο κπνξεί λα ππνηξνπηάζνπλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ρξήζεο ηεο
ηνπαιέηαο αιιά θαη ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζέινπλ λα
δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο θαη λα δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνπο άιινπο. Σα κεγαιχηεξα επεηδή
θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο εληάζεηο πίζσ απφ κηα πξάμε βίαο ζπρλά θνξηψλνπλ ηνλ
εαπηφ ηνπο κε ηχςεηο γηαηί δελ κπφξεζαλ λα απνηξέςνπλ ην γεγνλφο. ε ηέηνηεο
ειηθίεο αλαπηχζζνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο φπσο επηζεηηθφηεηα, εγθιεκαηηθφηεηα, θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο,
αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Αιιά θαη εζσηεξηθεπκέλα φπσο απνκάθξπλζε, άγρνο
θαη θφβνο. Αθφκε έρεη παξαηεξεζεί πσο έρνπλ πνιχ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ηηο
ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηηο επηδεμηφηεηεο πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο θαη
θαηαλννχλ δπζθνιφηεξα ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο
Φπρηθήο Τγείαο, 2012).
Μηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα Φπρηαηξηθήο Παηδηψλ θαη
Δθήβσλ ηνπ ηζκαλνγιείνπ ΓΝΑ. εμέηαζε κέζα ζε έλα δείγκα 18 αλειίθσλ, ηελ
ςπρνπαζνινγία παηδηψλ θαη εθήβσλ εληφο ηνπ βίαηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο γνλείο έδεημε πσο,
νη ίδηνη αλαθέξνπλ σο θχξηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο ην άγρνο, ηελ
θαηάζιηςε/απφζπξζε, ηε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ηελ επηζεηηθφηεηα/παξαβίαζε
θαλφλσλ. Δλψ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο έρνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη
ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ επηζθέθηεθαλ άιισζηε θαη ην
λνζνθνκείν. ε αληίζεζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο, πξνέθπςε πσο θαίλεηαη λα εζηηάδνπλ θπξίσο ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ, π.ρ. θίινη, ζρέζεηο, αιιειεπίδξαζε ζην ζρνιηθφ θαη ην επξχηεξν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σέινο Οη εθπαηδεπηηθνί εληφπηζαλ άγρνο, απφζπξζε θαη
θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα παηδηά θαη πνιχ ιηγφηεξν ηα ππφινηπα ζπκπηψκαηα,
φπσο ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζνρή, ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ηελ επηζεηηθή ή
δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά (Κνπκνχια θαη ζπλ., 2013).
Έλα ηξαχκα φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα είλαη πνιχ
πηζαλφ λα κελ εκθαληζηεί ακέζσο, αιιά κεηά απφ θάπνηνπο κήλεο ή θαη ρξφληα. Κάηη
ηέηνην θπζηθά ζα νδεγήζεη ζε καθξνρξφληα πξνβιήκαηα θαη ζε ζνβαξέο επηπηψζεηο
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ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ πιένλ ελήιηθα. Κπξίσο έρνπλ παξαηεξεζεί δηαηαξαρέο ηνπ
δεζκνχ πνπ θέξλνπλ ζαλ απνηέιεζκα πξνβιήκαηα ζηε δεκηνπξγία ζεμνπαιηθψλ ή
άιισλ ζρέζεσλ. Αθφκε κπνξεί λα εκθαληζηεί επηζεηηθφηεηα, ζπκκεηνρή ζε
παξαβαηηθέο πξάμεηο θαη εγθιεκαηηθφηεηα. Πνιχ ζπρλά αθνινπζνχλ θαη καζεζηαθά
πξνβιήκαηα, δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε θαη ππεξθηλεηηθφηεηα. Φπζηθά ε
Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνπζηάδεη. Κάπνηα απφ ηα
ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη, νη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, φπσο ε
θαηάζιηςε θαη ην άγρνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζθέςεηο ή απφπεηξεο
απηνθηνλίαο θαη ρξήζε νπζηψλ. Δπηπξνζζέησο αλεμήγεηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα,
φπσο ηδξψηαο, ηξέκνπιν, πνλνθέθαινη, δαιάδεο, πφλνη ζην ζηήζνο θαη ζηνκαρηθέο
δηαηαξαρέο αλήθνπλ επίζεο ζηε PTSD (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φπρηθήο Τγείαο,
2012 & Κνπκνχια θαη ζπλ., 2013).
Μηα πξφζθαηε έξεπλα έδεημε πσο θάζε ρξφλν ην 10%-50% ησλ γπλαηθψλ πάζρεη
απφ θαθνπνίεζε πξνεξρφκελε απφ ηνλ ίδην ην ζχληξνθν. Γχν απφ ηηο θνηλέο
ζπλζήθεο ηεο θαθνπνίεζεο είλαη ε PTSD θαη ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. Ζ
Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πξηλ, αλαπηχζζεηαη
κεηά απφ κηα ηξνκαθηηθή εκπεηξία, απφ έληνλν θφβν ή αδπλακία. χκθσλα κε ηoλ
(Demarest, 2009) έρεη δηαπηζησζεί πσο ε PTSD είλαη ε πην ζπρλή δηαηαξαρή πνπ
εκθαλίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Καη πην ζπγθεθξηκέλα
παξαηεξήζεθε πσο ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κε ηε βαξχηεηα ηεο θαθνπνίεζεο.
Χζηφζν νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάπνηα θνηλσληθή ππνζηήξημε (ζπγγελείο,
πεξηβάιινλ), βηψλνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο PTSD ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο
πνπ δελ έρνπλ.
Τπάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ έρνπλ αλαιχζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο Γηαηαξαρήο
ηνπ Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο ηερληθέο/ζηξαηεγηθέο
αληηκεηψπηζεο. Απηέο θπξίσο δηεθπεξαηψζεθαλ ζε γπλαίθεο πνπ είραλ ππνζηεί
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ή ήηαλ ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
ε

έλα

πείξακά

ξσηήζεθαλ

πάλσ

απφ

200

ζχκαηα

ζσκαηηθήο/ςπρνινγηθήο/ζεμνπαιηθήο βίαο ηη ζπκπηψκαηα ηεο PTSD παξνπζίαζαλ,
αιιά θαη ηελ επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. Γηα λα κεηξεζνχλ ηα
επίπεδα απηά νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιήξσλαλ θάπνηα απηναλαθνξά (self report). Σα
απνηειέζκαηα πνπ πήξε ήηαλ πσο ηα ζπκπηψκαηα ηεο Γηαηαξαρήο κεηψλνληαλ κε ηελ
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πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Όζν γηα ηηο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ, νη δπν
απφ απηέο («εμαζθάιηζε ππνζηήξημεο», λα ελεκεξψλεηαη ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη
ηνπ ζχηε θαη λα δεηνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπο, θαη «απφζηαζε», λα πηζηεχνπλ πσο ην
ηξαχκα είλαη παξειζφλ θαη φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
είραλ θακία ζρέζε κε ηε βαξχηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Χζηφζν ε ηξίηε ζηξαηεγηθή
αληηκεηψπηζεο («επζεβήο πφζνο», επηζπκνχλ βαζηά λα κε είρε ζπκβεί ην ηξαχκα
ξίρλνληαο επζχλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο γη‟ απηφ ή πξνζπνηνχληαη πσο δελ είρε ζπκβεί
πνηέ), ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο Γηαηαξαρήο Μεηαηξαπκαηηθνχ
ηξεο. Απηή ε ηερληθή αληηκεηψπηζεο ζηελ νπζία ζρεηίδεηαη κε ην χλδξνκν ηεο
ηνθρφικεο. Σα θαθνπνηεκέλα άηνκα έρνπλ απηή ηελ απηαπάηε, φκσο δελ είλαη ε
κνλαδηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (Demarest, 2009).
Έλα αθφκε πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο, δηεξεχλεζαλ νη Lawler
et al. Δδψ νη επηζηήκνλεο ήζειαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζπκπησκαηνινγία ηεο PTSD
αιιά θαη ησλ δπν ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Σελ πξψηε ηελ
νλφκαζαλ «απνθεπθηηθή» (avoidant), θαη παξνπζηάδεηαη φηαλ ην ζχκα αγλνεί ην
ηξαχκα ή πξνζπνηείηαη πσο δελ έρεη ζπκβεί πνηέ. Ζ δεχηεξε νλνκάζηεθε
«πξνζεγγηζηηθή» (approach). Όηαλ παξνπζηάδεηαη απηή ε ηερληθή ηα ζχκαηα είλαη πην
πηζαλφ λα πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε πσο
φζνη θνηηεηέο είραλ πςειά επίπεδα ζηε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο, είραλ
θαη πςειά επίπεδα ζηελ «απνθεπθηηθή» ζηξαηεγηθά αληηκεηψπηζεο, παξά ζηελ
πξνζεγγηζηηθή ζηξαηεγηθή. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχκαηα
έρεη απνδεηρζεί πσο ππάξρεη θαη ζην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο (λα αγλνεί δειαδή ην
ηξαχκα ή λα πξνζπνηείηαη πσο δελ ππάξρεη). Μφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα
ζχκαηα εμαπαηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ηέηνην ζεκείν πνπ ζεσξνχλ πσο βηψλνπλ
ιηγφηεξε βία ή θαη αθφκε αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ εμ νινθιήξνπ ηελ
θαθνπνίεζε. πλδένληαο ινηπφλ απηφ θαη ην παξαπάλσ πείξακα θαηαιήγνπκε ζην
απνηέιεζκα πσο απηέο νη δπν ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ πλδξφκνπ ηεο
ηνθρφικεο («επζεβήο πφζνο» θαη «απνθεπθηηθή» ζηξαηεγηθή) ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε
ηε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο (Demarest, 2009).
ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, «ζε θαηαζηάζεηο νκεξίαο», φηαλ εμεηάζηεθε ε ζρέζε
κεηαμχ ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο θαη ηεο PTSD βξέζεθε πσο δελ ππάξρεη
θάπνηα ζπζρέηηζε. Χζηφζν ζε κηα λέα έξεπλα κειεηήζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ
πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο κε ηελ PTSD, αιιά απηή ηε θνξά ζε θαθνπνηεκέλεο
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γπλαίθεο. Κάπνηεο απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ λέα
ζεκαληηθά επξήκαηα είλαη πσο, ζε αληίζεζε κε ηα ζχκαηα νκεξίαο, νη θαθνπνηεκέλεο
γπλαίθεο βξίζθνληαη ζπλερψο ζε επαθή κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο ζε έλα θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ πνπ θπζηθά επηηξέπεη θάηη ηέηνην. Δλψ νη φκεξνη κέλνπλ απνκνλσκέλνη
κε ηνπο ζχηεο θάηη πνπ δελ είλαη απνδεθηφ θνηλσληθά.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζε απηή ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξα
πιηθά. Κάπνηα απφ απηά ήηαλ, ε θιίκαθα ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο ηνπ
Graham (Stockholm Syndrome Scale). Ζ νπνία πεξηιάκβαλε ζηνηρεία φπσο: «Οη
άιινη άλζξσπνη βιέπνπλ κφλν ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηνπ ζπληξφθνπ κνπ; Γελ
βιέπνπλ ηα θαιά πνπ έρεη θαη κε θάλεη λα ηνλ αγαπψ;» Δπίζεο PTSD checklist, εδψ
ην άηνκν έπξεπε λα ζπκπιεξψλεη κεκνλσκέλα ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζίαδε ηελ
αλάινγε ρξνληθή ζηηγκή. Αθφκε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο ρξεηάζηεθε λα
εθαξκνζηεί θαη ε θιίκαθα ηεο γπλαηθείαο θαθνπνίεζεο (Women Abuse Scale).
Σα απνηειέζκαηα ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνληα. Παξφιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ
κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, παξαηεξήζεθε πσο φηαλ ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο
βξίζθεηαη ζε ρακειφ επίπεδν, ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο
PTSD. Απηφ ζεκαίλεη πσο φηαλ εκθαλίδεηαη ζε κηα ζρέζε ην χλδξνκν ηεο
ηνθρφικεο, πεξηνξίδεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ PTSD θαη θαθνπνίεζεο. Δπηπιένλ
παξαηεξήζεθε πσο φζν πην ρακειά ηα επίπεδα ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο ηφζν
κεγαιχηεξε ε ζπζρέηηζε κε ηελ PTSD. Απηφ ην πξφηππν ζπζρέηηζεο καο απνδεηθλχεη
πσο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο θαη ε Γηαηαξαρή
Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο λα έρνπλ κηα αληίζηξνθε ζρέζε απφ απηή πνπ είρε ππνηεζεί
αξρηθά. πλδπάδνληαο θαη ηνλ παξάγνληα «θαθνπνίεζε» είλαη ζίγνπξν πσο φιν ην
δήηεκα ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ κειέηε θαη έξεπλα (Demarest, 2009).

4.4.3. ε θαηαζηάζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο
χκθσλα κε ηνπο Κνπκνχια θαη ζπλ. (2013) νη άκεζεο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο
πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε παηδηά πνπ ππέζηεζαλ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε
πεξηιακβάλνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο θφβν, άγρνο, θαηάζιηςε, ζπκφ,
ρακειή απηνεθηίκεζε, ρακειέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο φπσο
θνβίεο, εθηάιηεο θαη ηε Γηαηαξαρή ηνπ Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο. ε παιαηφηεξεο
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έξεπλεο ηα δεδνκέλα καο έδεηρλαλ πσο ην 37%-53% πνπ ππέζηεζαλ ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε εκθάληδαλ PTSD. Πιένλ θαηφπηλ λέσλ κειεηψλ έρεη απνδεηρζεί φηη ην
50%-80% φισλ ησλ ελειίθσλ πνπ αλέπηπμαλ ηε Γηαηαξαρή ηνπ Μεηαηξαπκαηηθνχ
ηξεο είραλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά. Απηά ηα δεδνκέλα καο δείρλνπλ πσο ν θίλδπλνο
λα εκθαληζηεί PTSD κεηά απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη έμη κε εθηά θνξέο
κεγαιχηεξνο παξά απφ νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή θαθνπνίεζεο. Ζ δηαηαξαρή
εθδειψλεηαη φηαλ ην παηδί αλαβηψλεη ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κέζα απφ εθηάιηεο,
κεηψλεηαη ην γεληθφ ηνπ ελδηαθέξνλ, ληψζεη απνμελσκέλν απφ ηνπο άιινπο, είλαη
ππεξβνιηθά αγρσκέλν θαη επεξέζηζην πνπ ην θάλνπλ λα ππνθέξεη θαη λα
δπζιεηηνπξγεί.
Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο δελ
παξνπζηάζηεθε ακέζσο κεηά ηελ θαθνπνίεζε αιιά ζηελ εθεβεία ή ζηελ ελήιηθε
δσή. ε κηα κειέηε ηεο ε Καηξηβάλνπ (2005) εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο
επαλαιήςεηο ηνπ ηξαχκαηνο πνπ βίσλαλ σο έθεβνη, παηδηά πνπ θαθνπνηήζεθαλ
ζεμνπαιηθά. αξάληα έθεβνη πνπ παξαθνινπζνχληαλ απφ εμσηεξηθά ηαηξεία θαη
παηδνςπρηαηξηθέο κνλάδεο επηβεβαίσζαλ ηε ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ησλ
επηπηψζεσλ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ζηελ εθεβεία.
Χζηφζν ε Γηαηαξαρή Πξφζιεςεο Σξνθήο έρεη επίζεο ζπζρεηηζηεί κε ηελ
ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Ζ ςπρνγελήο αλνξεμία θαηαλνείηαη σο κηα άπνςε
κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο. Έλα πνζνζηφ 7-69% λέσλ εθήβσλ θνξηηζηψλ κε
Γηαηαξαρή Πξφζιεςεο Σξνθήο αλαθέξνπλ πσο ήηαλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία (ηαζνπνχινπ, 2005).
Γεληθφηεξα κέζα απφ έξεπλεο πξνέθππηε πσο ε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ
ηξεο εκθαληδφηαλ πεξηζζφηεξν ζε γπλαίθεο παξά ζε άλδξεο, αλ θαη δελ είλαη αθφκε
εμαθξηβσκέλε ε αηηία. Οη Tolin θαη Fa ππνζηεξίδνπλ πσο απηφ κπνξεί λα ηζρχεη
επεηδή νη άλδξεο δελ παξαδέρνληαη ηε ζεκαληηθφηεηα κηαο θαηάζηαζεο θαη πνιιέο
θνξέο νχηε θαη ην ίδην ην ζπκβάλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη νη πεξηζζφηεξεο θαηαζέζεηο
θαθνπνίεζεο πξνέξρνληαη απφ γπλαίθεο. Παξαηεξήζεθε φκσο πσο ζε αθξαία
ηξαχκαηα νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν θχισλ είλαη κεδεληθέο (φπσο αλαθέξεηαη ζηε
Nossek, 2012). Οη επηπηψζεηο πνπ ίζσο πξνθχςνπλ ζηνπο ελήιηθεο πνπ είραλ
θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά σο παηδηά είλαη θπξίσο, ρακειή απηνεθηίκεζε, αίζζεκα
αβνήζεηνπ, απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο, δηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην
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άιιν θχιν πνπ νδεγνχλ ζε ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο θαη δηαδχγην. Δπηπιένλ
έρεη ζπζρεηηζηεί θαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κε θάπνηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα,
φπσο κε εηδηθά ρξφληα άιγε, γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, ρξφλην θνηιηαθφ άιγνο θαη
ςπρνγελείο επηιεπηηθέο θξίζεηο (Κνπκνχια θαη ζπλ. 2013).
Οη αλνκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηελ παηδηθή Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ
ηξεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο, έθαλαλ ηνπο επηζηήκνλεο λα βειηηψζνπλ θαη λα
ζπληάμνπλ εθ λένπ ηα ζπκπηψκαηα ηεο παηδηθήο PTSD. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ
Cohen (1998) ηζρχεη:


Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε PTSD ζπάληα εθπιεξψλνπλ φια ηα θξηηήξηα ηεο
Γηαηαξαρήο Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο.



Ζ ελαιιαγή ζπκπησκάησλ είλαη πνιχ πην γξήγνξε θαη εληνλφηεξε απφ ησλ
ελειίθσλ.



ε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθεο, ε αλάκλεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη πην
δπζεχξεηε ζηα παηδηά θαη ζηνπο έθεβνπο. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη
δηεμνδηθή εμέηαζε.



Σα παηδηά θαη νη έθεβνη ζπρλά εκθαλίδνπλ θαη άιιεο νκάδεο ζπκπησκάησλ ζε
ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο θαη ηελ
ειηθηαθή νκάδα πνπ βξίζθεηαη ην θάζε παηδί. (Γηα παξάδεηγκα ζηελ εθεβηθή
ειηθία καδί κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο PTSD κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη
πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά εζσζηξέθεηα-εμσζηξέθεηα, απηνθηνληθνί
ηδεαζκνί ή απφπεηξεο, δπζθνιίεο ζηηο ελδνπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζσκαηηθέο
δπζθνξίεο, θαηάζιηςε, θαηαλάισζε αιθνφι ή θαη ρξήζε λαξθσηηθψλ.)



Γεληθφηεξα ε AACAP ζπκβνπιεχεη πσο έλα παηδί ή έθεβνο κε PTSD αμίδεη
λα θάλεη ζεξαπεία αθφκε θαη αλ ππάξρεη κφλν έλα απφ φια ηα θξηηήξηα ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπ (Cohen, 1998).

Γπζηπρψο πνιινί επηζηήκνλεο εληνπίδνπλ δπζθνιία γηα ηε δηάγλσζε ηεο παηδηθήο
Γηαηαξαρήο Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο γηα ην ιφγν πσο ην παηδί κπνξεί λα αλαπηχμεη
ζσζηά ηηο απηνβηνγξαθηθέο ηνπ κλήκεο απφ ηα ηξία ηνπ έηε θαη πάλσ. Σφηε έρεη
νινθιεξσζεί θαη ε αλάπηπμε ηνπ ηππφθακπνπ πνπ είλαη ην ππεχζπλν ηκήκα γηα ηηο
κλήκεο θαη ππνζηεξίδνπλ πσο φζν κηθξφηεξν είλαη ην παηδί ηφζν δελ ζα ζπκάηαη θαη
δελ ζα πξνθχςεη ε PTSD. Πάλσ ζε απηφ δελ είλαη ιίγνη νη εξεπλεηέο πνπ ζέιεζαλ λα
κάζνπλ εάλ ε κλήκε ησλ παηδηψλ είλαη αμηφπηζηε φηαλ βηψλνπλ έληνλν ζηξεο.
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χκθσλα κε ηνπο Terr, Pynoos, Dollinger θαη Malmquist (φπσο αλαθέξεηαη ζην
Peterson, 1996), φηαλ ηα παηδηά είλαη επηδψληεο αθξαίσλ ηξαπκάησλ, απφ βηαζκφ ή
δηακειηζκφ, έρνπλ πέζεη ζχκαηα ειεχζεξσλ ζθνπεπηψλ ζε ζρνιείν, ππήξμαλ
κάξηπξεο βηαζκνχ ηνπ γνλέα, φπνπ ηα παηδηά βηψλνπλ πςειά επίπεδα έληνλνπ ζηξεο,
πξνζσπηθήο απεηιήο θαη θφβνπ, σζηφζν κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ κηα ζεκαληηθή
πνζφηεηα ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Βέβαηα απφ παηδί ζε παηδί
δηέθεξαλ ζεκαληηθά ηα επξήκαηα ιφγσ ησλ δηαθφξσλ εκπεηξηψλ πνπ είρε ην θαζέλα
θαη γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αλεζπρία ήηαλ ην ςπρνινγηθφ επαθφινπζν ησλ
παηδηψλ θαη φρη ε αθξίβεηα ησλ εθζέζεσλ. Όκσο ζε ηαηξηθέο θαη νδνληηαηξηθέο
δηαδηθαζίεο έρεη απνδεηρζεί πσο παξφιν πνπ είλαη πην επψδπλεο ππάξρνπλ ιηγφηεξα
ιάζε πξηλ απφ θάζε εμέηαζε ζηελ αλάθιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Καη απηφ γηαηί ην
ζηξεο ησλ κηθξψλ έρεη απνκαθξπλζεί γηα ην ιφγν πσο ιίγν πξηλ απφ θάζε ηέηνηνπ
είδνπο εμέηαζε ην παηδί μέξεη ηη ζα αθνινπζεζεί ζπδεηψληαο κε ηνπο γνλείο ή ηνπο
εηδηθνχο. Παξαθάησ φπνπ ζα εμεηάζνπκε ηε κειέηε αλαιπηηθά, ζα δνχκε φρη κφλν
πφζν ζπρλά θάλνπλ ηα παηδηά ιάζε, αλ νθείιεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη
κεζνιαβήζεη απφ ην γεγνλφο έσο ηελ εμέηαζε, ζηελ ειηθία ηνπ θάζε παηδηνχ, αιιά
θαη ηη είδνπο πιεξνθνξίεο είλαη πην πηζαλφ λα είλαη αλαθξηβείο ( Peterson, 1996).
Σν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε φηαλ ηα παηδηά βξέζεθαλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο
ζηα

επείγνληα

πεξηζηαηηθά

ηνπ

λνζνθνκείνπ.

Ρσηήζεθαλ

αλ

ζέινπλ

λα

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη έλα πνζνζηφ 85% φπνπ είρε ζπκθσλήζεη έδσζε ηα
πεξαηηέξσ ζηνηρεία ηνπο ψζηε ε ζπλέληεπμε λα κεζνιαβήζεη άκεζα, πεξίπνπ 2-5
κέξεο κεηά ην ζπκβάλ ψζηε λα κε ραζνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο.
ην πείξακα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 58 παηδηά κε ειηθηαθέο νκάδεο απφ 2 έσο 9
ρξνλψλ. Μεηά ηελ άθημε ινηπφλ ζην λνζνθνκείν ν εξεπλεηήο πέξαζε αξθεηή ψξα
ζηελ αλάπηπμε ηεο έθζεζεο κε ην παηδί θαη έπεηηα κε ηελ ειεχζεξε αλάθιεζε, φπνπ
δηακφξθσλε εξσηήζεηο ηχπνπ πνηφο, γηαηί, ηί θαη απέθεπγε φζν κπνξνχζε ηηο λαη/φρη
εξσηήζεηο. Έηζη ψζηε ην παηδί λα εμηζηνξνχζε φζν πεξηζζφηεξα γεγνλφηα ζπκφηαλ
εθείλν ρσξίο λα είλαη επεξεαζκέλν αθφκε θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπλεληεπθηή. Μεηά
ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ, εξσηήζεθαλ θαη νη γνλείο αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν
θαη απηφ γηα λα επηβεβαησζνχλ νη πιεξνθνξίεο ησλ παηδηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ζην
ζπκβάλ δελ ήηαλ παξφληεο νη γνλείο, αιιά π.ρ.: λεπηαγσγνί, ληαληάδεο ή baby-sitters,
εξσηήζεθαλ εθείλνη. Έμη κήλεο αξγφηεξα ηα παηδηά είραλ εθ λένπ κηα αθφκε
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ζπλέληεπμε φπνπ πεξηειάκβαλε κφλν εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπο θαη
ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.
Σα απνηειέζκαηα έξρνληαη λα δψζνπλ θαηλνχξγηεο δηαζηάζεηο γηα ηα φζα
ιέγνληαλ κέρξη ζηηγκήο γηα κηθξά παηδηά. Δίλαη ζπλαξπαζηηθφ πσο ε πιεηνςεθία ησλ
παηδηψλ απάληεζε ζσζηά ρσξίο λα θάλεη ιάζε ζηηο καξηπξίεο. Καη αθφκε
πεξηζζφηεξν πσο θαη ηα 2-ρξνλψλ παηδηά ζπκνχληαη ιεπηνκέξεηεο αθφκε θαη κεηά
απφ 6 κήλεο. Δπηπιένλ, ζε ειηθία θηφιαο 4 εηψλ νη εθζέζεηο ηνπο παξέρνπλ πνιχ
πςειφ βαζκφ αθξίβεηαο θαη ζηηο δπν ζπλεληεχμεηο.
Πνηέο φκσο ήηαλ εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ραξάρζεθαλ πεξηζζφηεξν ζην
κπαιφ ησλ παηδηψλ; Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε, ηα παηδηά ήηαλ αξθεηά
αθξηβή ζην κεγαιχηεξν κέξνο, εθηφο απφ ηα κηθξά παηδηά πνπ έρνπλ δπζθνιία κε ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ αηπρήκαηνο. Καη απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε. Ο ρξφλνο
είλαη κηα δχζθνιε έλλνηα πνπ δελ έρεη θαηαθηεζεί κέρξη ηα ζρνιηθά έηε.
Οη ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ ην ηί πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκφ είραλ εμαηξεηηθή
αθξίβεηα, αλ θαη κεξηθά παηδηά μέραζαλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ
ηξαπκαηηζκνχ, φηαλ εξσηήζεθαλ έμη κήλεο αξγφηεξα. ε αληίζεζε, πιήξσο ην έλα
ηέηαξην ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο (δειαδή, εμαηξνχληαη νη 9-εηψλ) δελ
κπφξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ην πξφζσπν πνπ κεζνιάβεζε πξψην γηα ηνλ
ηξαπκαηηζκφ ηνπο, φηαλ εξσηήζεθαλ ιίγεο κέξεο κεηά. Καη ην έλα ηξίην απφ απηνχο
δελ κπφξεζε λα εληνπίζεη ην ελ ιφγσ πξφζσπν, κεηά απφ κηα θαζπζηέξεζε έμη
κελψλ. Μπφξεζαλ σζηφζν, λα ζπκεζνχλ ζε πνην λνζνθνκείν πήγαλ θαη πνηα
ζεξαπεία εθαξκφζηεθε ζην ζπίηη γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ηνπο.
Σα παηδηά ζπκνχληαη κε αθξίβεηα ην ηαμίδη ζην λνζνθνκείν θαη πνηνο ηνπο πήγε
εθεί. Αλ θαη ηα δεπηεξεχνληα πξφζσπα πνπ πήγαλ καδί είλαη πην εχθνιν λα
μεραζηνχλ. Γηα ην ηη ζπλέβε φηαλ ηα παηδηά εηζήιζαλ γηα πξψηε θνξά ζην
λνζνθνκείν, ζηελ αίζνπζα αλακνλήο, αλαθιήζεθε απφ ζρεηηθά ιίγα παηδηά, αλ θαη
φπνηα ζπκήζεθαλ ήηαλ αθξηβείο. Αληίζεηα, γηα απηφ πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ήηαλ εμαηξεηηθά ιεπηνκεξέο, θαη παξάιιεια ιίγα παηδηά
μέραζαλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ζεξαπείαο, θαη ηνλ πφλν ησλ
ηξαπκαηηζκψλ ηνπο φηαλ εξσηήζεθαλ έμη κήλεο αξγφηεξα. (Peterson, 1996).
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Σα παηδηά είλαη εμαηξεηηθά αμηφπηζηνη πιεξνθνξηνδφηεο ζρεηηθά κε ηηο αγρσηηθέο
ηνπο εκπεηξίεο. Δίλαη απίζαλν λα ζθάινπλ φηαλ πεξηγξάθνπλ ηί πξνθάιεζε ηνλ
ηξαπκαηηζκφ ηνπο ή ην ηί ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.
Γηα ην ιφγν πσο απηά ηα δχν επεηζφδηα είλαη ηα πην αγρσηηθά, είλαη θαη ηα πην αθξηβή
επεηδή έρνπλ εηζρσξήζεη βαζηά ζηε κλήκε ηνπο. Δπηπιένλ, έρεη απνδεηρζεί πσο
αθφκε θαη παηδηά ελφο έηνπο έρνπλ θξαηήζεη γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζεκα ην
πεξηζηαηηθφ ζην λνπ θαη έπεηηα εκθάληζαλ PTSD. Ο Markese ην επηβεβαίσζε απηφ
ζηελ πεξίπησζε ελφο άηπρνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ, κφιηο ηεζζάξσλ κελψλ, πνπ ππέζηε
ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη κεηά απφ ρξφληα εκθάληζε ζπκπηψκαηα
ηεο Γηαηαξαρήο Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο (φπσο αλαθέξεηαη ζηε Nossek, 2012).
Χζηφζν αθφκε θαη ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ απμήζεη ηφζν ην εχξνο ησλ
γισζζηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ είλαη ηθαλά λα καο δείμνπλ ηη έρεη ζπκβεί κέζα θη απφ
άιινπο ηξφπνπο. Κπξίσο κέζα απφ ην παηρλίδη φπνπ εληνπίδνπκε ηα δηαηαξαγκέλα
κνηίβα ησλ δεζκψλ. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη Δ. φπνπ θαη ζα αλαθεξζνχκε.
ε ειηθία 3,5 έηνπο ήηαλ ε πξψηε θνξά φπνπ ε κεηέξα πήγε ηελ θφξε ηεο Δ. ζην
Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν Παιιήλεο. Ο ιφγνο ήηαλ νη ππνςίεο πνπ είρε, δειαδή πσο
ν πξψελ ζχδπγφο ηεο θαθνπνηνχζε ζεμνπαιηθά ην παηδί φηαλ έκελε καδί ηνπ ηα
αββαηνθχξηαθα. χκθσλα κε ηελ ςπρνινγηθή θαη ςπρηαηξηθή εθηίκεζε πνπ έγηλε
ζηελ

Δ.

δηαγλψζζεθε

Γηαηαξαρή

Μεηαηξαπκαηηθνχ

ηξεο.

ε

ςπρνιφγν

παξαπέκθζεθε ζε ειηθία ήδε 7,5 έηνπο. Σα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζίαδε ην
θνξηηζάθη ήηαλ έλαο επαλαιακβαλφκελνο εθηάιηεο. Μάιηζηα έιεγε πσο δελ ζέιεη λα
θνηκάηαη γηα λα κε βιέπεη ην ίδην φλεηξν μαλά θαη μαλά. Ζ ςπρνζεξαπεία έιαβε ρψξα
γηα 2,5 ρξφληα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα.
Απηφ πνπ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ, ήηαλ πσο ζην παηρλίδη κε ην θνπθιφζπηην ε Δ.
παξνπζίαδε επαλεηιεκκέλα ην ίδην ζαδνκαδνρηζηηθφ ζθεληθφ. Γηα λα γίλνπκε πην
ζαθείο, φηαλ ην παηδί έπαηδε, πεηνχζε φια ηα θνπθιάθηα καθξηά εθηφο ηνπ άλδξαελήιηθα θαη ηεο γπλαίθαο-ελήιηθα. Καη είρε πάληα ηελ εκκνλή εθείλε λα παίξλεη ην
ξφιν ηεο γπλαίθαο-θνχθιαο θαη ε ςπρνιφγνο ηνπ άλδξα. Ύςηζηεο ζεκαζίαο είλαη ην
γεγνλφο πσο θξάηεζε γηα ηνλ εαπηφ ηεο ξφιν ελήιηθα, θαη δελ ππάξρνπλ παηδηά.
Ζ Δ. απνιάκβαλε ην παηρλίδη ηεο φηαλ εμεπηέιηδε, γεινηνπνηνχζε θαη μεγεινχζε
ηνλ άλδξα θνχθιν. Ήζειε λα ηνπ δεκηνπξγεί ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ πφλν. Γηα
παξάδεηγκα ηνλ ρηππνχζε δήζελ ηπραία κε ην απηνθίλεην θαη απνιάκβαλε φηαλ
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εθείλνο έπεθηε θαη πνλνχζε. ηα ζελάξηα ππήξρε κηα ζρεηηθή πνηθηιία, αιιά ήηαλ
παλνκνηφηππα γηα πεξίπνπ έλα κήλα. Μεηά πξφζζεηε έλα λέν ζηνηρείν, π.ρ. κηα
θνχθια-γηαγηά, φπνπ παξίζηαλε ηε κεηέξα ηνπ θνχθινπ-άλδξα. Απηή ήηαλ δήζελ ν
θνξέαο κηαο θαηάξαο θαη έπξεπε λα ηε ιχζεη. Γηα ην ιφγν απηφ άλνηγε ηάθνπο γηα λα
βξεη ην ηζηκπηδάθη ησλ καιιηψλ ηεο.
Ζ επαλάιεςε ήηαλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ εκθαληδφηαλ ζην παηρλίδη. Καη αθφκε
πην ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε Δ. ην απνιάκβαλε. Σν θνξίηζη αλαβίσλε ηηο
ηξαπκαηηθέο ηεο εκπεηξίεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, αιιά θαη κέζσ ησλ νλείξσλ. Ο
Winnicot κίιεζε, πσο ην παηρλίδη είλαη ζαλ γέθπξα κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
ηεο θαληαζίσζεο. Ζ Δ. ιφγσ ηνπ ηξαχκαηνο δεη ζπλερψο ζην παξειζφλ, θαη φζν
δηαξθνχζε ε ςπρνζεξαπεία ζπλέρηδε λα παίδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν, αιιά θαη λα βιέπεη
εθηάιηεο. Σα πξψηα ρξφληα φπνπ ν παηέξαο πξνζπαζνχζε λα δεη ηελ Δ. είηε ζην
ζρνιείν είηε θάπνπ αιινχ, έθαλε ην παηδί λα δεη έλα λέν ηξαχκα πνπ ρηηδφηαλ πάλσ
ζην παιηφ. ε πεξηφδνπο δηαθνπψλ θαινθαηξηνχ ή θαη Υξηζηνπγέλλσλ, ε θαηάζηαζε
ηεο κηθξήο ιφγσ θφβνπ επηδεηλσλφηαλ ηφζν πνιχ πνπ έθηαλε ζε ζεκείν λα ηεο
ρνξεγείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή.
Ζ Δ. δεη ζε κηα έληνλα θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθά θαηάζηαζε. Πξέπεη λα
έξρεηαη ζπλερψο ζε επαθή κε δηθαζηήξηα αιιά θαη κε ην ζπκφ απφ φιε ηελ
νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο ηεο πξνο ηνλ παηέξα. Όπσο επίζεο θαη κε ηε ζηάζε ηεο
κεηέξαο ηεο, πνπ κε ην λα επηδηψθεη ηφζν πνιχ λα ηηκσξεζεί ν «έλνρνο», ηελ θάλεη
λα βξίζθεηαη θαη εθείλε ζηε ζέζε ηνπ ζχηε. Ζ κεηέξα επηδίσθε πεξηζζφηεξν λα
ηηκσξήζεη ηνλ πξψελ ζχδπγν απφ ην λα ζεξαπεπηεί ε θφξε ηεο. Καη απηφ έγηλε
αληηιεπηφ φηαλ ε Δ. παξνπζίαδε άλνδν θαηά δηαζηήκαηα (π.ρ. λα είρε ιηγφηεξνπο
εθηάιηεο, λα κεησλφηαλ ε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη λα είρε πην πινχζηα ςπρηθή δσή),
ε κεηέξα αγσληνχζε θαη δηραδφηαλ πεξηζζφηεξν. Όιν απηφ ην παηδί ην
αληηιακβαλφηαλ θαη επαλαηξαπκαηηδφηαλ ζπλερψο (Κνπκνχια θαη ζπλ. 2013).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ
5.1. Αιεζήο ή ςεπδήο ε εκθάληζε ηνπ ζπλδξόκνπ;
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Έρνληαο πιένλ εμεηάζεη φινπο ηνπο ηνκείο πνπ πεγάδεη ην χλδξνκν ηεο
ηνθρφικεο ζα δψζνπκε ηψξα έκθαζε ζε θάπνηα πεξηζηαηηθά πνπ είηε ππνζηεξίδνπλ
ηελ χπαξμε ηνπ πλδξφκνπ είηε ηελ δηαςεχδνπλ.
Θα μεθηλήζνπκε κε έλα γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζηε ρψξα καο ζηηο πξηλ απφ 31
ρξφληα. ηηο 14 Ηνπλίνπ ην 1985 έρεη θαηαγξαθεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο
αεξνπεηξαηείεο ζε δηάξθεηα πνπ έγηλαλ πνηέ. ηελ πηήζε 847 απφ Αζήλα γηα Ρψκε,
ηνπ ακεξηθάληθνπ αεξνζθάθνπο Boeing 727 ηεο εηαηξείαο TWA, ιίγν κεηά ηελ
απνγείσζε δπν ηξνκνθξάηεο εηζέβαιαλ ζην πηινηήξην. Καζψο ήηαλ νπιηζκέλνη κε
εθξεθηηθά, απείιεζαλ ηνλ πηιφην πσο αλ δελ ππαθνχζεη ζηηο εληνιέο ηνπο ζα
αλαηηλάμνπλ ην αεξνπιάλν. Πεγαίλνληαο απφ αεξνδξφκην ζε αεξνδξφκην, νη επηβάηεο
θξαηήζεθαλ φκεξνη γηα πεξίπνπ 17 εκέξεο! Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νκεξίαο νη δξάζηεο
απεηινχζαλ κε ζάλαην ηνπο επηβάηεο, ζεκαδεχνληαο ηνπο κε φπια ζην πξφζσπν ή
ζην ζηφκα. (Xξηζηνδνχινπ, 2015). Μεηά ηε δηάζσζή ηνπο φηαλ έλα ζχκα ξσηήζεθε
γηα ηελ θαηάζηαζε, αλέθεξε επί ιέμεη: «δελ ήηαλ θαθνί άλζξσπνη, κνπ επέηξεπαλ λα
ηξψσ, κνπ επέηξεπαλ λα θνηκάκαη, κε άθεζαλ ζηε δσή.» Χζηφζν κφλν έλα ήηαλ ην
άηνκν πνπ αλέπηπμε ζπλαηζζήκαηα ζπκπφληαο γηα ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη θαηά
ζπλέπεηα θαη ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. Όινη νη ππφινηπνη εμαηηίαο ηεο βίαηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ νκήξσλ απέλαληη ηνπο θνβφληνπζαλ γηα ηε δσή ηνπο θαη ήζειαλ
λα ζσζνχλ απφ ηηο αξρέο (De Fabrique et al., 2007).
Σν επφκελν γεγνλφο πνπ ζα αλαθέξνπκε έρεη ιάβεη ρψξα ζηε Μφζρα ην 2002. Σν
βξάδπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ ζην ζεαηξηθφ θέληξν ηεο νδνχ Νηνπκπξφθθαγηα
εηζβάιινπλ πεξίπνπ 50 Σζεηζέλνη ηξνκνθξάηεο νπιηζκέλνη κε βφκβεο. Απεηινχλ ηηο
δσέο 800 αηφκσλ θαη ηνπο θξαηνχλ φκεξνπο γηα ηξεηο εκέξεο. Ζ αηρκαισζία έιαβε
ηέινο φηαλ νη εηδηθέο δπλάκεηο έξημαλ δειεηεξηψδε αέξηα ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ. Απφ
ηνπο 800 νκήξνπο νη 67 έραζαλ ηε δσή ηνπο. Καηφπηλ θάπνηνπο κήλεο ςπρνιφγνη
πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ έλα δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ έδεζαλ ηελ νκεξία. Σα
επξήκαηά ηνπο έδεημαλ πσο είραλ αλαπηχμεη ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο αιιά θαη
ηε Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο. Κάπνηα ζπκπηψκαηα απφ απηά ήηαλ
δπζπηζηία, ππεξεγξήγνξζε, θαηάζιηςε, ππεξδηέγεξζε, άξλεζε θαη ζηαδηαθή
αλαπξνζαξκνγή (Speckhard, Tarabrina, Krasnov & Mufel, 2005).
Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα ην χλδξνκν ηεο
ηνθρφικεο αλαιχεηαη απφ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Οη ςπρνιφγνη ηνπ FBI αλαθέξνπλ
ην ιεγφκελν «Hostage-Captor-Effect» θαη δίλνπλ δπν επεμεγήζεηο φπνπ είλαη
αιιειέλδεηεο. ηελ κηα ππνζηήξηδαλ πσο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφο ν ηδηαίηεξνο
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δεζκφο πξέπεη λα εκθαληζηεί έλαο κεραληζκφο άκπλαο φπνπ θαη ζα αιιάμεη ηελ
πξαγκαηηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ. Απηή δελ είλαη θακία άιιε εθηφο απφ ηελ Φξνυδηθή
ζεσξία. ηε δεχηεξε, ηε θιαζζηθή εμαξηεκέλε ζεσξία κάζεζεο, πίζηεπαλ πσο ηα
ζηνηρεία ηεο επίδξαζεο ζπκβαίλνπλ ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ
εγθέθαιν, φηαλ ην άηνκν έρεη εθηεζεί ζε ζνβαξφ θαη ζπλερφκελν ζηξεο. Με άιια
ιφγηα ην άηνκν έρεη κάζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν φηαλ εκθαλίδνληαη
απηέο νη ζπλζήθεο.
Κη φκσο πνιινί είλαη απηνί πνπ επηθξίλνπλ θαη ηηο δπν απφςεηο. Σελ πξψηε δηφηη
ε ςπραλάιπζε γεληθά δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη ηε δεχηεξε γηαηί βαζίδεηαη
θπξίσο ζε ζεσξεηηθέο ηδέεο θαη φρη ζε κηα πιεζψξα πεξηζηαηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ
ην FBI άξρηζε λα αλαθαιεί ηηο πξνεγνχκελεο ππνζέζεηο ηνπ αλ ην χλδξνκν ηεο
ηνθρφικεο είλαη φλησο κηα δηαηαξαρή, θαη πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο κήπσο ηειηθά
είλαη κφλν κηα πιχζε εγθεθάινπ (McKenzie, 2004).
ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο έρεη απνδνζεί πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε
απηφ ηνλ φξν απφ φηη ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ FBI΄s
Hostage/Barricade System (HOBAS) ην 92%-95% ησλ ζπκάησλ δελ έρεη αλαπηχμεη
ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο. Έλα παξάδεηγκα ήηαλ ε αεξνπεηξαηεία ηνπ 1985 φπνπ
κφλν έλα άηνκν εκθάληζε ην ζχλδξνκν (Fuselier, 1999).
Φσλέο δηακαξηπξίαο γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπλδξφκνπ,
ππήξραλ αθφκε θαη κέζα ζηνλ ίδην ηνλ θιάδν ηεο ςπρηαηξηθήο. Παξφιν πνπ
ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ππνθαηεγνξίεο ηεο PTSD, κέρξη θαη ηψξα ην
χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην DSM. Γελ πξσηνεκθαλίζηεθε
ζε θάπνηεο ζειίδεο ελφο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ, αιιά ζην πιαίζην κηαο
ηειενπηηθήο ζπλέληεπμεο κεηά ην ζπκβάλ ηνπ 1973 ζηε νπεδία. Έηζη θάπνηνη
ςπρίαηξνη αγθάιηαζαλ ηνλ φξν απηφ θαη ηνλ ζηήξημαλ κε επηζηεκνληθνχο νξηζκνχο
θαη ζπκπηψκαηα. Μέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 αλαθεξφηαλ κφλν γηα
πεξηπηψζεηο νκεξηψλ. Απφ ην 1990 θαη έπεηηα έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη
εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαθνπνίεζεο φπνπ ν ζχηεο ειέγρεη ην κπαιφ ηνπ
ζχκαηνο (Adorjan et al., 2012).
Έρεη δνζεί ηφζν κεγάιε έθθαλζε ζην δήηεκα απηφ πνπ αθφκε θαη ζε θάπνηα
παλεπηζηήκηα ησλ Ζ.Π.Α. κεηά ηελ 11 επηέκβξε, γηα λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα νη
ιφγνη ηεο ηξνκνθξαηίαο, παξαδίλνληαη καζήκαηα φπνπ ζπζρεηίδνπλ ην ζχλδξνκν κε
απηήλ (Gordon, 2005).
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Όκσο ηειεπηαία ρξφληα δε ζηακαηάεη λα γίλεηαη ζπλερψο ζχγθξηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηε βία. ηηο αξρέο ηεο
εξγαζίαο αλαθέξακε ηε λεπξηθή αλνξεμία, φπνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ην θαηλφκελν. Ζ
αληηζηνίρηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο κε εθείλσλ ηνπ ζπλδξφκνπ, θάλνπλ
πνιινχο επηζηήκνλεο λα πηζηεχνπλ πσο ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο κπνξεί λα είλαη
θαη έλα παξάγσγν ηέηνησλ δηαηαξαρψλ. Κάπνηα απφ απηά είλαη, έληνλε αίζζεζε
ληξνπήο θαη ελνρήο, ρακειή απηφ εθηίκεζε, έληνλε αλεζπρία θαη επαηζζεζία,
απφζπξζε θαη επεξεζηζηφηεηα, θαηάζιηςε θαη έιιεηςε αληίιεςεο ηεο αζζέλεηαο
(Lask, 2014).
Πνιινί εξεπλεηέο απνξνχλ γηαηί ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε ν φξνο
απηφο. Καη κάιηζηα έρεη έλα επξχ θνηλφ. Δθηφο φηη ηνλ αθνχκε απφ ςπρίαηξνπο,
εξεπλεηέο, ςπρνιφγνπο, δηθεγφξνπο, πιένλ ην ρξεζηκνπνηνχλ ηα Μ.Μ.Δ., αιιά θαη
εκείο ζηελ θαζεκεξηλή καο νκηιία. Έρνπλ γξαθηεί αθφκε θαη πνηήκαηα κε ηίηιν «Σν
χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο» φπσο

απηφ ηνπ Moriceau (2011). Αιιά επίζεο θαη

ηξαγνχδηα ην εκπεξηέρνπλ φπσο ππάξρνπλ θαη ζπγθξνηήκαηα πνπ αθνχλ ζε απηφ ην
φλνκα. (ην Παξάξηεκα δίλνληαη θάπνηα παξαδείγκαηα).
Σα ηξία γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ καο δείρλνπλ πφζν ζπρλά εκθαλίδεηαη ν
φξνο απφ ηα media κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην γξάθεκα 2
έγηλε αλαδήηεζε άξζξσλ αλαθέξνληαο «χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο», φπνπ
ζπκπεξηιάκβαλε 4527 εθεκεξίδεο (γξακκέλεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα), 362 άξζξα απφ
ην δηαδίθηπν, 29 blogs θαη δπν κεραλέο αλαδήηεζεο (Adorjan et al., 2012).

Γξάθεκα 2.
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Σν επφκελν γξάθεκα καο δείρλεη ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ κφλν ζηελ εθεκεξίδα New
York Times.

Γξάθεκα 3.

ην γξάθεκα 4. βιέπνπκε, ηελ εθδήισζε ηνπ νξηζκνχ ζηελ θαλαδέδηθε εθεκεξίδα
Globe & Mail.
(e.g., Adorjan, 2012; Christensen, 2012; Kelly, 2012; Pawluch, 2012).

Γξάθεκα 4.
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Οη δεκνζηνγξάθνη θαη νη πνιηηηθνί ζρνιηαζηέο δελ θάλνπλ αλαθνξέο γηα ην
χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο κφλν ζε ηππηθέο πεξηπηψζεηο απαγσγψλ, αιιά θαη ζε
πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο ή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. (ην
παξάξηεκα αλαθέξνληαη ηέηνηα παξαδείγκαηα θαη γηα ηε ρψξα καο.)
Σα Μ.Μ.Δ. ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξα απηφ ηνλ φξν δηφηη πξψηνλ, φπσο
πξναλαθέξζεθε δελ έρεη αθφκε θαηνρπξσζεί επηζηεκνληθά ζην DSM σο κηα ςπρηθή
δηαηαξαρή. Καη δεχηεξνλ θαη πην ζεκαληηθφ, αλαθέξνληαο θιηληθνχο φξνπο
θαζίζηαηαη πην πηζαλή ε θπθινθνξία ησλ εθάζηνηε ζεκάησλ, θαζφηη πξνζειθχεη
πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ (Namnyak, Tufton, Szekely, Toal, Worboys &
Sampson, 2008).
Δθηφο απφ φια απηά ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα
αηνκηθφ ζπκθέξνλ. Καζψο έγηλε ινηπφλ γλσζηή ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ,
πνιινί αζπλείδεηνη πξνζπαζνχλ λα «θαιχςνπλ» ηηο θαηαδηθάζηκεο πξάμεηο ηνπο
κέζα απφ απηφ. Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο ζα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα, ηελ
πεξίπησζε ηεο C. Visser απφ ηε Νφηηα Αθξηθή φπνπ κειεηήζεθε απφ ηνλ Stevens
(2014).
Ζ πξναλαθεξζείζα γπλαίθα ην 2009 αληηκεηψπηζε 14 θαηεγνξίεο εηο βάξνο ηεο,
φπνπ κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνληαλ, απάηε, ππνθίλεζε αλειίθσλ ζε δηάπξαμε
αζειγψλ πξάμεσλ , άζεκλε επίζεζε, βηαζκφο, θαηνρή πιηθνχ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο,
θαηαζθεπή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, θαζψο θαη ε θαηνρή λαξθσηηθψλ. Καζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο δίθεο ε Visser ελνρνπνηνχζε ην ζχληξνθφ ηεο D.Prinsloo, πσο εθείλνο
ηελ αλάγθαδε λα πξάμεη φια ηα παξαπάλσ. Αξρηθά παξνπζίαζε έληνλα ζεκάδηα
θαθνπνηεκέλεο γπλαίθαο θαη κεηέπεηηα θαη ηνπ πλδξφκνπ ηεο ηνθρφικεο.
Τπνζηήξηδε πσο νηηδήπνηε έπξαηηε ήηαλ ππφ ηνλ θφβν ηνπ ζπληξφθνπ ηεο θαη πσο
εθείλνο ηελ ρεηξαγσγνχζε ελάληηα ζηε ζέιεζή ηεο, κε ζθνπφ λα ειαθξχλεη ηηο
θαηεγνξίεο ηεο πηζαλήο πνηλήο.
Χζηφζν κεηά απφ αξθεηέο έξεπλεο ε Visser θαηαδηθάζηεθε γηα φια ηα παξαπάλσ.
Ο ιφγνο ήηαλ ζαθήο, δελ ππήξρε θαλέλα ίρλνο ηνπ ζπλδξφκνπ ψζηε λα ηεο
δηθαηνινγήζεη ηηο πξάμεηο. Σν θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο απφθαζεο, ζε αληίζεζε κε
άιιεο πεξηπηψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαθνπνίεζε, είλαη πσο νη δξάζεηο ηεο γπλαίθαο
δελ θαηεπζχλζεθαλ ζηνλ ζχηε ηεο, αιιά ελάληηα ζε αζψνπο ηξίηνπο ή ζχκαηα πνπ δελ
είραλ θακία ζρέζε κε απηνχο ηνπο δπν (Stevens, 2014).
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν θαηλφκελν πνπ εμέηαζε ε ηξέρνπζα πηπρηαθή εξγαζία ην ζπλαληήζακε ζε
πνιιέο ζπλζήθεο. Αλαιχζακε ηελ αξρηθή αληίιεςε ηνπ νξηζκνχ, πνπ εκθαληδφηαλ
κφλν ζε θαηαζηάζεηο νκεξίαο θαη αηρκαισζίαο, θαζψο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο
αληηιήςεηο φπνπ κέρξη ζήκεξα ζπζρεηίδεηαη θαη ζε ζέκαηα θαθνπνίεζεο. Σν
ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψζεθε θπξίσο ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά.
Όπσο είδακε, ε εκθάληζε λέσλ κεραληζκψλ άκπλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην έληνλν
ζηξεο πνπ βηψλεη ην ζχκα, δελ παίδνπλ ξφιν κφλν ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ,
αιιά θαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηε Γηαηαξαρή Μεηαξαπκαηηθνχ
ηξεο.
Παξά ην γεγνλφο φηη εκθαλίδεη κηα ζχλζεηε θαη αλεμέιεγθηε δηαδηθαζία, ην
χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο έρεη πξνθαιέζεη πνιιέο απφςεηο, θαη παξακέλεη αθφκε
«ππφ ζπδήηεζε». Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ πσο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε πεξαηηέξσ
έξεπλα, γηα λα απνδεηρζεί αλ φλησο καο παξέρεη θάπνηα αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα.
Καζψο πνιινί είλαη νη επηζηήκνλεο πνπ παξά ηελ έληνλε εκθάληζή ηνπ ζηελ
θαζεκεξηλή καο ρξήζε, επηκέλνπλ πσο δελ αλήθεη ζην θάζκα ησλ ςπρηαηξηθψλ
δηαηαξαρψλ.
Παξφια απηά ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ζπλδξφκνπ ίζσο
απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν, γηα ηελ νξζή θαηαλφεζε ζπκπησκάησλ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία ελφο αηφκνπ. Ζ θαθνπνίεζε είλαη απφ κφλε ηεο κηα
επψδπλε θαηάζηαζε, αο κελ εζεινηπθινχκε φηαλ κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε.
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Αιεζηλέο εηθόλεο από ηελ έλνπιε ιεζηεία ηνπ 1973

(Ζ Κristin Enmark, κηα απφ ηνπο νκνίξνπο)

Ζ ζχιιεςε ηνπ Olsson θαη ηνπ Olofsson.
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(Μεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ ν Jan Erik Οlsson παληξεχηεθε θαη δνχζε ζηελ
Σατιάλδε. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο δεη θαη πάιη ζηε νπεδία φπνπ θαη πξνσζεί ηελ
απηνβηνγξαθία ηνπ.)

(Ο Clark Olofsson απφ ηα 19 ηνπ δηεμάγεη έλα αλήζπρν βίν κπαηλνβγαίλνληαο ζηε
θπιαθή. Σειεπηαία θνξά ήηαλ ην 2008 γηα κηα ππφζεζε λαξθσηηθψλ.)
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Σν ύλδξνκν ηεο ηνθρόικεο κέζα από ηελ ηέρλε
Μπζνινγηθή εθδνρή

Ο πίλαθαο είλαη ηνπ Pietro da Cortona,θαη αλαπαξηζηά ηελ «αξπαγή ησλ αβίλσλ
γπλαηθψλ» 1627-1629 Ρψκε , κε απζεληηθφ ηίηιν: «Ratto delle Sabine».

Καη πάιη ην ίδην ζθεληθφ, απφ ηνλ θαιιηηέρλε Jacques-Luis David, «Ζ επέκβαζε ησλ
αβίλσλ γπλαηθψλ» 1799 Λνχβξν, απζεληηθφο ηίηινο: «L‟intervention des Sabines».
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Πνηεηηθή εθδνρή
Stockholm syndrome
Jean-Luc Moriceau
I love you my firm... unconditionally, exclusively and dependently
Don‟t leave me now, I'll be lonely and lost, if I can't count in your
checking accounts
You chatted me up, with your charts and checks, with the sweet, sweat
smell of your shops
Now I depend on the maze of your gaze; I make my case, for the days of
haze-based raises
When you cry for your P&L, when you pay so much attention to my time
and motions
Emotion moves me and I sacrifice seeing my family, I move away from
my life
You stole me from my friends, my fights, my TV, you stole me from my
roots, my head, my conscience
I'm kinda kidnapped, body and soul, I think I'm suffering from Stockholm
syndrome
Since I penetrated through your back door, I feel like a real, tattooed man
I savour the stress and pressure as you whip me wild with your value
chains
Your true and cruel accountability eyes up my good shapes, so I have to
make good, perform till late
With the sex appeal of your SAP, you have reengineered my plastic body
I'm your puppet, your baby doll, I have to be pretty and I have to shut up
The shout out loud of your sense-making has become for me music of
sense thrilling
I thought of myself as an XXL, you downsized me to a bare SM
I wanna feel your stroke, under my skin, I think I'm suffering from
Stockholm syndrome
To bliss your shareholders, you blow jobs away, but "ceci n'est pas une
pipe", it's a real distress
I know you could fire all, you the Ripper, and that you beat around the
Bush, you the Stripper
But when I'm threatened to fall, to dive into hopelessness, homelessness,
it's not to sink in a pink boink
So whatever is good for you is good for me, but keep me, cage me close in
your money trap.
To please your customers, you fashion blue dreams, that will never come
true, you‟ll never even try
As your teasing ads say: "Fist easy, wear hard", and every one will say:
"I'm loving it"
And when your turnover is low, you do anything to attract their eyes, even
with lies and sighs
Don‟t think I'm jealous, or just a little, I know you're suffering from
Stockholm syndrome
To ease your auditors, you tell good tales, that you'll tie till tight, you'll
Tipp-ex out tip-offs
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But you have nothing to fear, nothing at all, you know they're suffering
from Stockholm syndrome
And why don't any rebel, or even just tell, fear I've understood but don't
want to see
Don't you think my friend, my beloved friend, that we're all suffering from
Stockholm syndrome? (Moriceau, 2011)

Διιεληθό ηξαγνύδη γηα ην Σύλδξνκν ηεο Σηνθρόικεο
Σν χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο
Πάλνο Καηζηκίραο
Σψξα πνπ θεχγνπλε, ηψξα πνπ θεχγνπλε
ηψξα πνπ θεχγνπλ νη θαθνί θαη ζα 'ξζνπλ νη εληάμεη
ηψξα πνπ ζα καο έρνπλε ''κε βξέμεη θαη κε ζηάμεη''
ηψξα πνπ ην γατδνχξη ζα πεηάμεη...
θαη ελ ησ κεηαμχ, θπιάεη ε δσή
θη νη πινχζηνη πην πινχζηνη
θαη νη θησρνί θησρφηεξνη,
θαηαρξεσκέλνη, ηειείσο ηξειακέλνη,
πνδνπαηεκέλνη, ιεειαηεκέλνη
δε ληψζνπλε γηαηί... δε ληψζνπλε γηαηί...
Πεξλάσ απφ ην χληαγκα θαη θαηαζέησ λνεξά
εηο ην κλεκείν ηνπ αησλίσο εμαπαηεκέλνπ
κπαίλσ ζην άδεην παξαβάλ θαη βγαίλσ κ' έλα θάθειν θελφ
θαη πξηλ κε πάξεη ν χπλνο ζθέθηνκαη θξπθά
γηαηί ςεθίδνπλ νη θησρνί απηνχο πνπ ηνπο πεδάλε
θη χζηεξα βγαίλνπλ κε παλφ θαη ιέλε πσο πεηλάλε
βγαίλνπλ δεηάλε ρίιηα δπν, θαη παίξλνπλ φ,ηη θάηζεη
ε εμνπζία ραζθνγειά θαη ηνπο θισηζάλε νη κπάηζνη
ε εμνπζία ραζθνγειά θαη ηνπο θισηζάλε νη κπάηζνη...
θαη ελ ησ κεηαμχ, θπιάεη ε δσή
θη νη πινχζηνη πην πινχζηνη
θαη νη θησρνί θησρφηεξνη,
θαηαρξεσκέλνη, ηειείσο ηξειακέλνη,
πνδνπαηεκέλνη, ιεειαηεκέλνη,
δε ληψζνπλε γηαηί....δε ληψζνπλε γηαηί...
θαη ελ ησ κεηαμχ, θπιάεη ε δσή...
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Διιεληθά γεγνλόηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ύλδξνκν ηεο ηνθρόικεο
Τα ΜΜΔ θαη ε ρξήζε ηνπο ζε πεξηπηώζεηο απαγσγώλ

Ο Πεξηθιήο Παλαγφπνπινο πεξηέγξαςε αλαιπηηθά ηη ηνπ είρε ζπκβεί ζηελ απαγσγή
ηνπ . Μέζα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπ θαηαιαβαίλνπκε ηα ζεκάδηα ηνπ ζπλδξφκνπ.
«Μνπ έδσζαλ λα θνξέζσ κηα καχξε θφξκα ζαλ θη απηέο πνπ θνξνχζαλ απηνί θαη
θάηη παληφθιεο θφθθηλεο καιιηαξέο. Δπηπρψο γηαηί κνπ θξαηνχζαλ ηα πφδηα δεζηά.
Ήκνπλ αιπζνδεκέλνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο, εθηφο απφ θάπνηεο ζηηγκέο
πνπ είραλ ηελ θαινζχλε λα κε αθήζνπλ λα πεξπαηήζσ γηα λα κελ πάζσ θακία
ζξφκβσζε». Δπίζεο επηβεβαίσζε πσο νη απαγσγείο ηνπ πήγαηλαλ φ,ηη δεηνχζε (π.ρ.
ηα θάξκαθά ηνπ γηα ηξεηο κήλεο) θαη είραλ ζσζηή ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπ.

Σε πεξηπηώζεηο πνιηηηθήο επηθαηξόηεηαο
«Οη Έιιελεο θαίλεηαη λα πάζρνπλ απφ ην χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο , είρε δειψζεη ν
Βξεηαλφο πνιηηηθφο Nigel Farage πξηλ δπν ρξφληα αλαθνξηθά κε ηηο ειιεληθέο
εθινγέο».

«Γείρλνληαο ζπκπάζεηα ν Έιιελαο ζηελ εθάζηνηε κνξθή εμνπζίαο απνδέρεηαη
παζεηηθά κηα πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαζνξίδεη ην
κέιινλ ηνπ».

